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บทคั ดยํอ ภาษาไทย 

59604917 : การจัดการ แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
คําสําคัญ : การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑, ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

นาย สุรชัย ทุหมัด: การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ : รองศาสตราจารย๑ ดร. พิทักษ๑ ศิริวงศ๑ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง

สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย  โดยแบํงการศึกษาออกเป็น 2 
ตอน ได๎แกํ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ด๎วยวิธีการประยุกต๑การวิจัยเอกสาร การ
ประยุกต๑การถอดบทเรียน และการประยุกต๑การสร๎างทฤษฎีฐานราก ผู๎เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 1 ได๎แกํ 
ผู๎ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ๑การการ
วิจัยที่เกี่ยวข๎องหัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย และขั้นตอนที่ 2 ผู๎วิจัยพัฒนาองค๑ประกอบของรูปแบบ
การจัดการด๎วยวิธีการประยุกต๑แนวทางวิจัยแบบ EDFR 3 รอบ โดยประยุกต๑ใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑
ลําดับชั้น (AHP) ในการทํา EDFR รอบท่ี 3 เมื่อได๎ผลวิจัยจากการทํา EDFR แล๎ว ผู๎วิจัยทําการทดสอบ
ซํ้า ด๎วยการประเมินคําอรรถประโยชน๑และประยุกต๑ใช๎เทคนิคทฤษฎีเกมในการวิเคราะห๑  หลังจากนั้น
ผู๎วิจัยทําการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเพ่ือหาฉันทามติจากผู๎ เชี่ยวชาญ  
ผู๎เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 2 ผู๎วิจัยใช๎ผู๎เชี่ยวชาญ ได๎แกํ นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประการณ๑
การการวิจัยที่เกี่ยวข๎องหัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานในสังกัด
กรมหมํอนไหม และผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ประเภทหัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทยที่
ประสบความสําเร็จจากโครงการพัฒนาสํงเสริมผู๎ประกอบการ 

ผลการศึกษาพบวํา รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่เหมาะสมประกอบด๎วย 
ปัจจัยนําเข๎าที่สอดคล๎องกับความต๎องการผู๎ประกอบการ ลูกค๎า และชุมชนที่สามารถนําไปปฏิบัติได๎ 
แนวปฏิบัติด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ต๎องมีความชัดเจน มีทุนวัฒนธรรมที่เข็มแข็ง มีการ
นําวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม  และมีกระบวนการสร๎างความ
นําเชื่อถือในการผลิต และผลลัพธ๑การดําเนินงานนั้นต๎องมีชํองทางที่ทันสมัยและหลากหลาย มีความ
เป็นรูปธรรมด๎านความยั่งยืนที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงต๎นทุนคุณภาพที่เหมาะสมเป็นสําคัญ ผนวกกับต๎อง
มีการผสานข๎อมูลกับกลุํมเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ผู๎วิจัยใช๎แบบประเมินคําอรรถประโยชน๑ตาม
ทฤษฎีเกมคัดเลือกองค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย และให๎ตัวแทนศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติรํวมประเมินรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่พัฒนาขึ้น พบวํา มีความเหมาะสมที่จะนําไป



  จ 

ประยุกต๑ใช๎กับผู๎ประกอบการได๎ โดยรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ มี 3 ด๎าน ประกอบด๎วย 
9 องค๑ประกอบหลัก (COPS MODEL) ได๎แกํ ด๎านปัจจัยนําเข๎า ประกอบด๎วย พันธสัญญาตํอชุมชน 
ทุนวัฒนธรรม และแผนการดําเนินงาน ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย 
กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการ
ผลิต และด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วย การสํงมอบคุณคํา ความยั่งยืน ต๎นทุนคุณภาพ และเครือขําย
คุณภาพสร๎างสรรค๑ 
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บทคั ดยํอ ภาษาอังกฤษ 

59604917 : Major (MANAGEMENT) 
Keyword : CREATIVE QUALITY MANAGEMENT, THAI SILK ENTREPRENEURS 

MR. SURACHAI TUMAD : THE DEVELOPMENT OF CREATIVE QUALITY 
MANAGEMENT IN THAI SILK ENTREPRENEURS THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR PITAK SIRIWONG 

This research aims to 1) an ability to develop components of Creative 
Quality Management in Thai Silk entrepreneurial skill and 2) to develop strategies of 
Creative Quality Management in Thai Silk entrepreneurial skill. To perform, the 
studies will be conduct in two parts. Firstly, was to studies an ability to develop 
components of Creative Quality Management in Thai Silk entrepreneurial skill. 
Secondly, developing strategies of Creative Quality Management in Thai Silk 
entrepreneurial skill. First Method, researcher develop components used 
documentary research with lesson learned and building grounded theory. Second 
Method, researcher develop strategies used EDFR method for 3 rounds together and 
used analysis hierarchy process (AHP) in EDFR 3, After that, Duplicate testing by utility 
assessments and analysis by applying game theory. Then, assessing the suitability of 
the management model to finding consensus from experts again. Experts to support 
all information are including, part 1 successful entrepreneur and academics related 
to creative businesses. Part 2 the researcher received an information from experts 
from Higher Education Institutions, representatives from relevant government 
agencies and entrepreneurs participating in the capacity development project from 
the Department of Sericulture. 

The studies found that strategic advantage on strategies of Creative 
Quality Management relevant to an input component of the practical needs 
between entrepreneurs, customers and community. The Creative Quality 
Management guidelines must be clear with a strong cultural capital, culture and 
wisdom also were introduced into silk products and there is a process to create 
production reliability. The operating results must be modern and diverse channels. A 
clear tangible in terms of sustainability with a cost of quality is suitable and able to 
combined with the need to merge data with the creative quality network. The 
researcher used the utility evaluation based on game theory to select the Creative 



  ช 

Quality Management components of the Thai silk product operators and present the 
representative of the Queen Sirikit Sericulture Center to assess the Creative Quality 
Management model of the Thai silk product group that developed. Which founded 
that studies are able to apply on entrepreneurs’ usage as strategic advantage on 
strategies of Creative Quality Management have 3 parts consists 9 core components 
which consists of Input component that have community agreement, Cultural Capital 
and operation plan. On process of increasing creativity quality consists of Process of 
Creative Cross-Culture Wisdom and Process of Reliability Making in Production. Lastly, 
Result components are Creative Quality Network, Cost of Quality, Promise of value to 
be delivered and Sustainability. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ๑นี้ สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดีเพราะได๎รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย๑ ดร.พิทักษ๑ 
ศิริวงศ๑ อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ๑ และอาจารยที่ปรึกษารํวม รองศาสตราจารย๑ ดร.ธีระวัฒน๑ จัน
ทึก ซึ่งคอยสละเวลาให๎คคําปรึกษาและคําแนะนําในทุกขั้นการวิจัยอยํางใกล๎ชิดโดยตลอด  พร๎อมทั้งให๎
คําแนะนําในด๎านวิธีวิทยาการวิจัยและเทคนิคการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่หลากหลายเพ่ือสร๎างความนําเชื่อถือ
ให๎กับงานวิจัยให๎มีกระจํางชัดและนําเชื่อถือมากขึ้น ตลอดจนให๎แนวทางในขั้นตอนการแก๎ไขงานวิจัยจน
สําเร็จสมบูรณ๑ด๎วยดี รวมทั้ง ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. เกตุวดี สมบูณณ๑ทวี ประธานกรรมการวิทยานิพนธ๑ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.จิตพนธ๑ ชุมเกตุ และผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต กรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎คําปรึกษา คําแนะนํา และข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน๑ตํอผู๎วิจัย สํงผลให๎วิทยานิพนธ๑นี้
ถูกต๎องและสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณอยํางสุดซึ้งในความกรุณาของทุกทํานเป็นอยํางสูง 

ขอขอบคุณเจ๎าของผลงานนิพนธ๑ หนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ๑ทุกฉบับที่เป็นสํวน
สําคัญที่ทําให๎ผู๎วิจัยสามารถขึ้นรูปความคิดในการวิจัยได๎ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และขอขอบคุณ กลุํม
ผู๎เชี่ยวชาญและนักวิชาการ กลุํมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไทย เจ๎าหน๎าที่สังกัดกรมหมํอนไหม รวมถึง
สํวนงานที่เกี่ยวข๎องที่มีสํวนในการให๎ข๎อมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ 

สุดท๎ายนี้ ผู๎วิจัยหวังเป็นอยํางยิ่งวํางานวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้จะเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย องค๑กรภาครัฐและเอกชนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมผ๎าไหมทอมือใน
ระดับท๎องถิ่นในการนําไปประยุกต๑ใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดการคุณภาพการดําเนินงานของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

  
  

สุรชัย  ทุหมัด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในชํวงหลายทศวรรษที่ผํานมา ทําให๎ประเทศตํางๆ รํวมกัน
พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจขึ้นมาใหมํ เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ๎นให๎เกิด
นโยบายผลักดันระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให๎มีเสถียรภาพ โดยแนวคิดใหมํนี้ให๎ความสําคัญกับ
ผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Luciana et,al., 
2017; Bell and Jayne, 2010) ที่ผํานมาผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมจะแขํงขันกันที่การ
ลดต๎นทุนในการผลิตเพ่ือสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันเป็นหลัก สํงผลให๎ เกิดการแขํงขันด๎าน
ต๎นทุนในการดําเนินงานมาอยํางตํอเนื่อง (Flew and Terry, 2012) โดยผู๎ประกอบการที่ไมํสามารถ
แขํงขันด๎านต๎นทุนได๎จะต๎องออกจากตลาดไปในที่สุด ซึ่งผลที่ตามมาอาจทําให๎เกิดอัตราการวํางงาน 
และทําให๎กําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของกลุํมผู๎ประกอบการในโซํอุปทานนั้นลดลง (ฐิติเทพ สิทธิยศ, 
2553) 

หนึ่งในแนวคิดสําคัญทางการจัดการที่ถูกนํามาใช๎เพ่ือแก๎ไขปัญหาให๎กับผู๎ประกอบการให๎มี
ผลิตภาพสูงขึ้น คือการมุํงเน๎นที่การจัดการคุณภาพเชิงระบบ กลําวคือผู๎ประกอบการต๎องมุํงเน๎นไปที่
ความต๎องการของลูกค๎าและทําความเข๎าใจบริบทสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑และ
บริการที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด๎านความต๎องการของลูกค๎า 
การเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม การเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Gareth and Jennifer, 2017)  ซึ่ง
ประเด็นด๎านการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให๎ผู๎ประกอบการใน
แตํละประเทศสามารถเชื่อมโยงกับตลาดและลูกค๎าได๎ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยไมํมีข๎อจํากัด
ด๎านเวลาและพรมแดน และผลของการเปลี่ยนแปลงนี้สํงผลให๎เกิดการแขํงขันด๎านคุณภาพอยําง
รุนแรงระหวํางผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการตํางๆ จึงมีการแสวงหารูปแบบการจัดการเพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎าให๎มากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให๎กิจการของตนอยูํรอด ผู๎ประกอบการจึงจําเป็นต๎องมี
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเพ่ือให๎เกิดความแตกตํางจากคูํแขํงในด๎านผลิตภัณฑ๑และบริการ 
(Klaus Schwab, 2017) อยํางไรก็ตามการที่ผู๎ประกอบการจะสามารถพัฒนาคุณภาพให๎ลูกค๎าเห็น
ความแตกตํางได๎นั้น ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องอาศัยเทคนิคการจัดการสมัยใหมํเข๎ามาชํวยในการ
ดําเนินงานเพื่อให๎สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว๎ ทั้งในด๎านผลกําไรของกิจการ ด๎านความพึงพอใจของ
ลูกค๎า และด๎านภาพลักษณ๑ของผู๎ประกอบการเอง ซึ่งสิ่งเหลํานี้มีสํวนสําคัญที่ทําให๎ผู๎ประกอบการ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016710000112#!
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สามารถดําเนินงานได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน แนวคิดการจัดการคุณภาพจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการสมัยใหมํที่ได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลาย เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มองวําความต๎องการของ
ลูกค๎าคือจุดเริ่มต๎นของโซํอุปทานในการการผลิต ทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถสร๎างความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑และบริการที่ตอบสนองความต๎องการที่แท๎จริงให๎กับ
ลูกค๎าได๎ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพทางการจัดการของผู๎ประกอบการให๎ปรับเปลี่ยนไปตามพลวัติ
ของสังคมบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรท๎องถิ่นได๎อยํางตํอเนื่อง (Spender, 2015) 

จากแนวคิดของการจัดการคุณภาพที่กลําวมา จะเห็นได๎วําการจัดการคุณภาพมีบทบาท
สําคัญในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการดําเนินงานให๎เกิดผลิตภัณฑ๑และบริการใหมํๆ ที่
สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎าเข๎าไปในตลาดได๎มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎ประกอบการ (David , 2007) ซึ่งทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถออกจากระบบ
เศรษฐกิจในรูปแบบเดิมที่มุํงเน๎นการแขํงขันที่ต๎นทุนได๎ (Hamid, 2019) การจัดการคุณภาพจึงเป็น
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให๎เกิดระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหมํที่เรียกวําระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
ซึ่งระบบนี้ให๎ความสําคัญกับการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎ประกอบการด๎วยการประยุกต๑ใช๎ความคิด
สร๎างสรรค๑บนฐานวัฒนธรรมและการใช๎ทรัพยากรท๎องถิ่น จึงกลําวได๎วํ าในการที่จะทําให๎ระบบ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑สามารถขับเคลื่อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎นั้น การจัดการคุณภาพเป็นเครื่องมือ
สําคัญที่ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องนํามาประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงาน (Pudic Dalibor, et, al., 2016) 

ปัจจุบันผู๎ประกอบการในหลายธุรกิจได๎มีการปรับตัวทางการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ โดยการสร๎างความแตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ๑ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎าเพ่ือ
สร๎างมูลคําเพ่ิม ซึ่งเป็นวิธีการเพ่ิมผลิตภาพให๎กับผู๎ประกอบการที่ต๎องใช๎องค๑ความรู๎ที่สั่งสมไว๎ของ
ท๎องถิ่น ประกอบกับการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี และความคิดสร๎างสรรค๑ที่เชื่อมโยงเข๎ากับรากฐานทาง
วัฒนธรรมและการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นในการสร๎างนวัตกรรม (United Nations, 2018) การเพ่ิม
ผลิตภาพด๎วยการจัดการเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑นั้น
กํอให๎เกิดประโยชน๑แกํสังคมในหลายด๎าน เชํน ด๎านการกระตุ๎นให๎เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขันในตลาด เป็นต๎น (Howkins, 2013) อีกทั้งกํอให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียจากการดําเนินงาน ได๎แกํ ด๎านผลกําไรของผู๎ประกอบการ ด๎านความ
มั่นคงในการทํางาน ด๎านมั่นคงทางทรัพยากรท๎องถิ่น และด๎านการสํงมอบผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพให๎กับ
ลูกค๎า ซึ่งผลลัพธ๑ดังกลําวเป็นผลมาจากกระบวนการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ (Wilson, 2010)  

จากการที่กระบวนการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑เป็นการเพ่ิมความสามารถในการ
แขํงขันให๎กับผู๎ประกอบการในด๎านของคุณภาพผลิตภัณฑ๑และบริการ รวมถึงคุณภาพของกระบวนการ
จัดการทางธุรกิจ (Luciana et, al., 2017) โดยใช๎การพ่ึงพาองค๑ความรู๎บนฐานวัฒนธรรมรํวมกับการ
ใช๎ความคิดในการสร๎างสรรค๑เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมในเชิงพาณิชย๑ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
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(Howkins, 2013) สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ให๎เกิดเป็นรูปธรรม คือต๎องมี
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมท๎องถิ่นที่มีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการทางอุตสาหกรรมท๎องถิ่นนี้ถือ
เป็นตัวขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมากที่สุดของระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ เนื่องจากเป็น
ขั้นตอนของการแปลงทรัพยากรและทุนให๎เกิดเป็นผลิตภัณฑ๑และบริการที่เป็นรูปธรรมออกมาสูํตลาด 
โดยผู๎ประกอบการต๎องมุํงเน๎นกระบวนการผลิตที่สร๎างคุณคําให๎กับลูกค๎า และในขณะเดียวกันก็สร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎ประกอบการด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความสําคัญกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑และบริการที่มีคุณภาพเพ่ือสํงมอบให๎กับลูกค๎า มากกวํามุํงเน๎นที่การลดต๎นทุนและเพ่ิม
จํานวนผลผลิตเป็นหลักดังเชํนในอดีตที่ผํานมา ซึ่งเป็นการสร๎างสรรค๑แนวคิดใหมํในการผลิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการผลิต ด๎วยเหตุนี้จึงเรียกกระบวนการผลิต
ในระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑วําอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ ซึ่งการผลิตแบบอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑นี้ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือแทนที่ระบบอุตสาหกรรมเดิมที่เน๎นการเพ่ิมผลิตภาพผลิตโดยใช๎การลดต๎นทุนเป็น
หลัก (สมบัติ กุสุมาลี, 2558) 

ในประเทศไทยอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการที่สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) พยายามผลักดันแนวคิดนี้สูํสังคมผํานสื่อตํางๆ และได๎รับความรํวมมือจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ทําให๎แนวคิดอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑
ได๎ถูกบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) หลังจากนั้น
ภาครัฐได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑มาอยํางตํอเนื่อง ปัจจุบันมีการนํา
แนวคิดอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑มาผนวกกับแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เข๎ามาสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให๎กับระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยใช๎
ผู๎ประกอบการระดับท๎องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน จนเกิดเป็นนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ดังที่ปรากฏในแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ (2561 - 2580) (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ระบบนี้ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมํ 
และเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ให๎มีมูลคําสูง สูํการเป็นกลุํมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหมํ
ควบคูํไปกับอุตสาหกรรมอ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ, 2559) อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและการใช๎ทรัพยากรท๎องถิ่นในการ
ผลิตเป็นหลัก โดยผู๎ประกอบการในท๎องถิ่นซึ่งเป็นเจ๎าของวัฒนธรรมเป็นผู๎สร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑และ
บริการขึ้นมา (สุรชัย ทุหมัด และ สันติธร ภูริภักดี, 2560) และแนวคิดอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ยังถูก
กําหนดให๎เป็นอุตสาหกรรมหลักในอนาคตของประเทศ ดังที่ เห็นได๎จากแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
ภายใต๎นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ที่มุํงเน๎นการพัฒนาโซํอุปทานกลุํมผู๎ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ๑
และบริการบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรทํองถิ่นของประเทศ (สํานักงานสํงเสริมเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑, 2561) 
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นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 มุํงเน๎นการพัฒนาผู๎ประกอบการในโซํอุปทานกลุํมผลิตภัณฑ๑และ
บริการที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและการใช๎ทรัพยากรทํองถิ่นของประเทศ เพ่ือให๎ประเทศหลุดพ๎นจาก
ระบบอุตสาหกรรมหลักที่มุํงเน๎นการรับจ๎างผลิตจํานวนมากแตํสร๎างมูลคําเพิ่มได๎น๎อย จึงทําให๎ประเทศ
ไทยติดกับดักอยูํในกลุํมประเทศที่มีระดับรายได๎ปานกลางและอัตราเติบโตเริ่มช๎ากวําประเทศกําลัง
พัฒนาอ่ืนๆ (Jones and Pimdee, 2017) ซึ่งในอนาคตอันใกล๎นี้ถ๎าประเทศไทยไมํพัฒนา
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมให๎มีความสามารถในการสร๎างมูลเพ่ิมในการผลิต เพ่ือนํา
ประเทศออกจากระบบอุตสาหกรรมแบบเดิมได๎ ประเทศจะไมํมีความสามารถในการแขํงขันใน
ตลาดโลก และอาจถูกคุกคามทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ๑และบริการจากตํางประเทศได๎ (สถาบัน
สํงเสริมการจัดการความรู๎เพ่ือสังคม, 2560) จึงเป็นเหตุให๎นํามาสูํยุคที่สี่ของระบบอุตสาหกรรมไทย ที่
มีเป้าหมายในการพัฒนาผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด๎วย
การสร๎างมูลคําเพ่ิมจากอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ โดยมุํงเน๎นการใช๎เทคโนโลยีในการพัฒนา
ผู๎ประกอบการให๎มีการใช๎ทรัพยากรจากท๎องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑และบริการที่เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรม เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการออกจากระบบอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมและพาประเทศหลุดจากกับ
ดักประเทศรายได๎ปานกลางได๎ (สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2559) 

ในการที่จะทําให๎นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 เกิดผลเป็นรูปธรรม ต๎องมีการพัฒนาองค๑ความรู๎
ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วนํามาตํอยอดในกลุํมอุตสาหกรรม
เป้าหมายใหมํ โดยหนึ่งในกลุํมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหมํท่ีประเทศมุํงมั่นพัฒนา คือกลุํม
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลคําสูง (Anuroj, 2016) โดยแนวทางนี้มุํงเน๎นการมี
สํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา และ
หลากหลายหนํวยงาน ในการรํวมกันคิดและขับเคลื่อนผํานโครงการและงานวิจัยตํางๆ  โดยหนึ่งใน
ประเด็นสําคัญที่ภาครัฐให๎การสนับสนุน คือ การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่น และพัฒนา
เป็นคลัสเตอร๑ภาคอุตสาหกรรมบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรท๎องถิ่น รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม
ผู๎ประกอบการขนาดกลาง ผู๎ประกอบการขนาดยํอม และผู๎ประกอบการใหมํ (กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม, 2560) ซึ่งแนวคิดนี้เป็นการพัฒนาประเทศเพ่ือหลุดพ๎นจาก “ประเทศกําลังพัฒนา” 
กลายเป็น “ประเทศพัฒนาแล๎ว” ตามเป้าหมายได๎ (สุวิทย๑ เมษินทรีย๑, 2560) 

ด๎วยเหตุนี้ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในสังคมจึงมุํงพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและพัฒนา
ผู๎ประกอบการในระดับท๎องถิ่นที่มีอยูํอยํางจริงจัง อีกทั้งยังสํงเสริมการนําคุณคําที่มีอยูํในชุ มชน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑และ
บริการเพ่ือแก๎ไขปัญหาด๎านเศรษฐกิจชุมชนรํวมไปกับการสร๎างสรรค๑วัฒนธรรมและวิถีชุมชน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให๎สูงขึ้น ทั้งนี้มองวําหากคนในท๎องถิ่นได๎มีกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสม ก็จะ
ยิ่งสามารถพัฒนาศักยภาพ และอาศัยภูมิปัญญาของตนเองเพ่ือพัฒนาสิ่งตํางๆ ให๎เกิดความยั่งยืนกวํา
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ที่ผํานมาได๎ (Sangkarat, 2016) การสร๎างสรรค๑เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงมุมมองการผลิตจาก
แงํมุมแบบดั้งเดิมที่มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพด๎วยการลดต๎นทุนและเพ่ิมผลผลิต มาสูํการเพ่ิมผลิตภาพ
ด๎วยการเพ่ิมมูลคํา และมุํงเน๎นคุณภาพผํานมุมมองเชิงสังคมวัฒนธรรมไปพร๎อมกัน (Bartik, 1994) ซึ่ง
ถือเป็นอีกหนึ่งเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (ปี 2561-
2580) ที่ยึดโยงกับอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ โดยมีมุมมองวําเมื่อวัฒนธรรมกลายเป็นสินค๎าและถูก
ป้อนเข๎าสูํกระบวนการผลิตอยํางมีระบบจะสํงผลให๎เกิดอํานาจทางเศรษฐกิจและความเข็ มแข็งทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและสังคมก็จะตามมา (ประภาภรณ๑ รัตโน และหยกขาว สมหวัง, 2560)  

เมื่อกลําวถึงผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําสูงที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย
แล๎วแล๎ว ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการยอมรับทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ตํางประเทศ เนื่องจากผ๎าไหมไทยเป็นผ๎าไหมที่มีคุณภาพดี และเป็นที่ยอมรับของลูกค๎า จากความมี
เอกลักษณ๑ด๎านการออกแบบ ลวดลาย สีสัน และเนื้อผ๎ามีคุณภาพดี โดยประเทศไทยเป็นผู๎ผลิตผ๎าไหม
อันดับที่สี่ของโลกด๎วยปริมาณการผลิตผ๎าไหมประมาณปีละ 692 เมตริกตัน (Worldatlas, 2017) 
โดยผู๎ประกอบการสํวนใหญํรับผลิตผ๎าไหมผืนเพ่ือจัดจําหนํายผํานตัวกลางทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศเป็นหลัก แตํเนื่องจากสภาวะการแขํงขันของตลาดผ๎าไหมในปัจจุบันที่ผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยมีต๎นทุนในการผลิตที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศคูํแขํง เชํน สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินเดียนั้น ซึ่งสามารถผลิตสินค๎าเลียนแบบได๎ใน
ต๎นทุนที่ต่ํากวํา ซึ่งจะทําให๎ผู๎ประกอบการไทยไมํสามารถแขํงขันได๎ทั้งตลาดในประเทศและ
ตํางประเทศในอนาคตอันใกล๎นี้ และอาจสํงผลตํอระบบเศรษฐกิจในระดับท๎องถิ่นตามมา (กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม, 2560) ด๎วยเหตุนี้ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยจึงต๎องปรับตัวทางการตลาด 
โดยหันมาทําตลาดที่สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมมากขึ้น แตํในการที่จะสร๎างมูลคําเพ่ิมได๎นั้น สิ่งสําคัญคือ
ผู๎ประกอบการต๎องปรับเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับการจัดการคุณภาพและการผลิตใหมํ โดยไมํมุํงแขํงขันที่
การลดต๎นทุนซึ่งจะทําให๎มีปัญหาด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมตามมา แตํต๎องปรับกระบวนทัศน๑
ในการจัดการคุณภาพท่ีให๎ความสําคัญกับการสร๎างมูลคําเพ่ิมและหาตลาดที่ให๎ความสําคัญกับคุณภาพ
ดังกลําว นอกจากนี้ต๎องมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ๑และคุณภาพการจัดการที่ได๎มาตรฐานเพ่ือ
สร๎างความนําเชื่อถือและความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝ่าย ประกอบกับต๎อง
อาศัยการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องในด๎านองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑เพ่ือให๎เกิดผลลัพธ๑การพัฒนาอยํางเป็นรูปธรรมตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 (กรมหมํอนไหม
, 2561)    

หนึ่งในผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ 
โดยมีการนําแนวคิดการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑มาประยุกต๑ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่
เป็นรูปธรรม ได๎แกํ ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ขึ้นทะเบียนและได๎รับการสนับสนุนจาก
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กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ จํานวน 390 กลุํม และมีสมาชิกที่เกี่ยวข๎องประมาณ              
80,000 คน ผู๎ประกอบการกลุํมนี้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ตามนโยบายไทย
แลนด๑ 4.0 ในกลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลคําสูงประเภท “หัตถ
อุตสาหกรรม” ปัจจุบันการจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการกลุํมนี้ ให๎ความสําคัญกับการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมเป็นหลัก (กรมหมํอนไหม, 2561) เนื่องจากสามารถสร๎างความแตกตํางได๎ใน
ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ แตํในด๎านการตลาดยังมีปัญหาเรื่องชํองทางการจัดจําหนําย และลูกค๎า
ในตลาดเดิมยังไมํยอมรับกับราคาที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังขาดความนําเชื่อถือในด๎านคุณภาพกับกลุํมลูกค๎า
ในตลาดใหมํทั้งในและนอกประเทศ (Daghfous , et, al. (2015) and Timmor and Yaron, 
2008) 

ปัจจุบันการจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยตามแนวคิดการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ยังมีปัญหาในหลายด๎าน โดยเฉพาะปัญหาด๎านการจัดการคุณภาพของ
กลุํมตลาดผ๎าไหมผืน ซึ่งผู๎ประกอบการได๎รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแรงงานเนื่องจากเป็นงาน
หัตถกรรมที่ต๎องใช๎ทักษะและความชํานาญสูง อีกทั้งยังขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎
เพ่ือเพ่ิมชํองทางการจัดจําหนําย และการสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าต๎องใช๎ต๎นทุนคํอนข๎างสูงในการดําเนินงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากและท๎า
ทายสําหรับผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย (สุจินดา เจียมศรีพงษ๑ และปิยวัน เพชรหมี, 
2560) อยํางไรก็ตามในภาพรวมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยยังมีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ตํอไปได๎ เนื่องจากประเทศไทยมีกลุํมผู๎ประกอบการในโซํอุปทานผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่ครบวงจร อีกทั้ง
ความต๎องการผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมมีแนวโน๎มขยายตัวอยํางตํอเนื่องทั้งในกลุํมตลาด
ตํางประเทศและในประเทศที่ ดังนั้น จากต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผู๎ประกอบการควรยกระดับการ
ดําเนินงานขึ้น โดยนําหลักการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑มาประยุกต๑ใช๎ในการกําหนดรูปแบบการ
จัดการทางธุรกิจ เนื่องจากการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎ลูกค๎าเกิดความ
พึงพอใจกับคุณคําและคุณภาพที่ได๎รับในราคาที่เหมาะสม (ฐิติพันธ๑ จันทร๑หอม, 2559 และ หทัยรัตน๑ 
บุณยรัตพันธุ๑ เงินทอง, 2558) ทั้งนี้ นอกจากผู๎ประกอบการจะมีรายได๎จากการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมและกํอให๎เกิดผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจแล๎ว ยังสํงผลให๎แรงงานในชนบทจํานวนมากมีโอกาสใน
การสร๎างรายได๎เพ่ิมขึ้นและเป็นการลดภาวะการวํางงานแฝงนอกฤดูการทําเกษตรกรรมของชุมชน 
ดังนั้นผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ควรมีแนวทางการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่ชัดเจน 
โดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาตํางๆ ควรหันมาสนับสนุนอยําง
จริงจังและตํอเนื่อง เพ่ือเสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันในระบบตลาดยุคโลกไร๎พรหมแดน 
และเพ่ือความอยูํรอดของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในปัจจุบันและอนาคต (กรม
สํงเสริมอุตสาหกรรม, 2560 และ กรมหมํอนไหม, 2561) 
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จากที่กลําวมาจะเห็นได๎วําผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยไมํเพียงเกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑จากวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการใช๎ทรัพยากรท๎องถิ่นเทํานั้น แตํยังเกี่ยวข๎องกับ
การประยุกต๑ใช๎แนวทางการจัดการคุณภาพและเทคโนโลยีเพ่ือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมให๎ธุรกิจสามารถ
ขยายตลาดและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมได๎ (วัลย๑จรรยา วิระกุล และคณะ, 2561) และ
จากการที่โลกก๎าวเข๎าสูํยุคที่ให๎ความสําคัญกับผลิตภัณ๑ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญา อัตลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม และการใช๎ทรัพยากรท๎องถิ่น ซึ่งถือเป็นต๎นทุนที่สําคัญที่ผู๎ประกอบการสํวนใหญํมี 
ผู๎ประกอบการจึงจําเป็นต๎องมีการจัดการอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎เกิดการสร๎างมูลคําเพ่ิมที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของลูกค๎า และสามารถสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันได๎ (Hammer and 
Champy, 1993) อีกปัญหาสําคัญของผู๎ประกอบการ คือการรํวมกันวิเคราะห๑และเชื่อมโยงทรัพยากร
ในโซํอุปทานของธุรกิจเพ่ือลดความสูญเปลําจากกระบวนการดําเนินงานยังมีจํานวนน๎อย เนื่องจาก
ผู๎ประกอบการยังขาดความเข๎าใจ และไมํรู๎วําการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเป็นการแขํงขันกันระหวําง
โซํอุปทานหนึ่ งกับโซํ อุปทานหนึ่งมากกวําการแขํงขันกันในระดับหนํวยธุรกิจ หรือระหวําง
ผู๎ประกอบการกับผู๎ประกอบการดังเชํนในอดีต (Chuyue, 2018; ฐิติเทพ สิทธิยศ, 2553) และจาก
การขาดการมีสํวนรํวมของคนในท๎องถิ่นซึ่งเป็นเจ๎าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมนี้เอง จึงทําให๎ผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสียในโซํอุปทานขาดการประเมินทรัพยากรทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิต  อีก
ทั้งยังขาดการวางแผนการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑รํวมกันอยํางเป็นระบบ จึงทําให๎การจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ท่ีผํานมาทําได๎ไมํเต็มประสิทธิภาพ (สุรชัย ทุหมัด และพิทักษ๑ ศิริวงศ๑, 2561) 

สําหรับผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ในการที่จะบริหารจัดการกิจการให๎ประสบ
ความสําเร็จนั้น ต๎องมีวิธีการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑อยํางเป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานให๎บรรลุเป้าหมาย โดยต๎องมีการกําหนดทิศทาง และวัตถุประสงค๑ของการดําเนินงาน 
เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน และ
สามารถสร๎างสรรค๑กระบวนการดําเนินงานให๎เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น (Hitt and Ireland, 2017) 
เนื่องจากในการที่ผู๎ประกอบการมีการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่มีประสิทธิภาพ จะทําให๎
ผู๎ประกอบการสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมได๎มากกวําการจัดการคุณภาพในรูปแบบเดิมที่มุํงเน๎นการเพ่ิม
ผลิตภาพด๎วยการลดต๎นทุนการดําเนินงานและต๎นทุนการผลิต การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑จึง
หมายถึงชุดของกิจกรรมการดําเนินงานในทุกสํวนของกิจการ เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎ประกอบการ
และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํมท่ีเกี่ยวข๎องกับการดําเนินงาน รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
จึงเป็นระบบการจัดการแบบองค๑รวม ที่ให๎ความสําคัญกับการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า (อารีย๑ แผ๎วสกลพันธ๑, 2553) 

จากปรากฏการณ๑การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย ที่ต๎องปรับกระบวนทัศน๑ในการจัดการคุณภาพแบบเดิมมาสูํการจัดการคุณภาพเชิง
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สร๎างสรรค๑อยํางเป็นระบบเพ่ือความอยูํรอดดังที่กลําวมานั้น ผู๎วิจัยจึงมีความมุํงหมายในการใช๎ทฤษฎี
ระบบ และทฤษฎีการจัดการ ประกอบกับแนวคิดด๎านการจัดการคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ๑ การ
เพ่ิมผลิตภาพ อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ และโซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย
ตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 มาเป็นกรอบในการศึกษา ตลอดจนการนําเครื่องมือทางการจัดการที่
เกี่ยวข๎องมาใช๎ในการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi-method 
Research) ที่ประยุกต๑ใช๎เทคนิควิธีการวิจัยแบบหลากหลาย เพ่ือนําไปสูํการพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่มีความเหมาะสม และมีเป็นไปได๎มากที่สุดในการนําไปประยุกต๑ใช๎เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพให๎กับผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยด๎วยการสร๎างมูลคําเพ่ิม และเพ่ือให๎ชุมชน
ท๎องถิ่นสามารถดํารงอัตลักษณ๑ของตนผํานกระบวนการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. ค าถามในการวิจัย  

2.1 คุณลักษณะขององค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเป็นอยํางไร และมีองค๑ประกอบด๎านใดบ๎าง 

2.2 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยควรเป็นอยํางไร 

 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.1 เพื่อศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑             
ผ๎าไหมไทย 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด๎านเนื้อหา   
ในสํวนนี้ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการศึกษาทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย

การสังเคราะห๑เนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  ซึ่ง
ประกอบด๎วย ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับ
การเพ่ิมผลิตภาพ แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ และแนวคิดเกี่ยวกับโซํอุปทานของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 
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4.2 ขอบเขตด๎านผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 
4.2.1 ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ได๎แกํ 
   4.2.1.1 ขั้นตอนการประยุกต๑การถอดบทเรียน คือ ตัวแทนสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไทยท่ีได๎รับรางวัลในระดับชาติ 1 สถานประกอบการ ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ จํานวน 5 คน 
   4.2.1.2 ขั้นตอนการประยุกต๑การสร๎างทฤษฎีฐานราก ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคือ 

ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไทยที่ได๎การรับรองมาตรฐานในระดับประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จ ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ จํานวน 9 คน 

4.2.2 ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 2 โดยขั้น
ตอนนี้แบํงออกเป็น 2 ขั้นตอนยํอย ได๎แกํ  

4.2.2.1 เป็นการประยุกต๑การวิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Futures 
Research: EDFR) ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ผู๎วิจัยได๎แบํงผู๎เชี่ยวชาญที่ให๎ข๎อมูลสําคัญออกเป็น 3 
กลุํม จํานวน 17 คน ได๎แก ํกลุํมนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประการณ๑การการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
หัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย จํานวน 7 คน กลุํมผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ประเภท
หัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย จํานวน 5 คน และกลุํมผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานในสังกัด
กรมหมํอนไหม จํานวน 5 คน และการทํา EDFR รอบท่ี 3 ผู๎วิจัยคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญจากการทํา EDFR 
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จํานวน 9 คน เพ่ือคัดเลือกองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย ด๎วยเทคนิคการวิเคราะห๑ตามลําดับชั้น 
(Analytic Hierarchy Process; AHP) 

4.2.2.2 เป็นการประยุกต๑การประเมินอรรถประโยชน๑ ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ให๎ข๎อมูล
สําคัญที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนการยืนยันรูปแบบการจัดการ เป็นการใช๎เทคนิคการประเมิน
อรรถประโยชน๑ผู๎วิจัยกําหนดผู๎เชี่ยวชาญและข๎อมูลสําคัญ จํานวน 10 คน ได๎แกํ ผู๎ประกอบการที่ได๎รับ
การสนับสนุนจากกรมหมํอนไหม จํานวน 5 คน และตัวแทนศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติที่ทํา
หน๎าที่พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ จํานวน 5 คน 

4.2.2.3 เป็นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ให๎
ข๎อมูลสําคัญที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนการยืนยันรูปแบบการจัดการเป็นการใช๎เทคนิคการ
ประเมินความเหมาะสม ผู๎วิจัยกําหนดผู๎เชี่ยวชาญและข๎อมูลสําคัญ จํานวน 5 คน ได๎แกํ ตัวแทน
สํานักงานหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติที่รับผิดชอบด๎านการพัฒนาผู๎ประกอบการ จํานวน 3 คน และ
นักวิชาการที่มีประสบการณ๑การสํงเสริมธุรกิจชุมชน จํานวน 2 คน เป็นผู๎ประเมินรูปแบบการจัดการ
คุณภาพที่พัฒนาขึ้น 

 
 



  10 

4.3 ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ 
     การศึกษาวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎กําหนดพ้ืนที่ในการเก็บข๎อมูล ได๎แกํ กรุงเทพมหานคร จังหวัด

สระบุรี และจังหวัดอุดรธานี ผู๎วิจัยมุํงเน๎นการศึกษากลุํมผู๎ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ และ
ผู๎เชี่ยวชาญในองค๑การการศึกษา และผู๎เชี่ยวชาญสังกัดศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ๎าสิริกิติ์ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงขั้นตอน 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ

กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย เป็นการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi-method Research) กรอบแนวคิดของ
งานวิจัยแบํงออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาคุณลักษณะขององค๑ประกอบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ โดยเริ่มจากการประยุกต๑การวิจัยเอกสาร เพ่ือ
กําหนดขอบเขตในการศึกษาคุณลักษณะของการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ การจัดการคุณภาพ อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑  
การเพ่ิมผลิตภาพ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจากแหลํงที่มีความนําเชื่อถือ รํวมกับการเก็บข๎อมูลจาก
การประยุกต๑การถอดบทเรียน และการประยุกต๑การสร๎างทฤษฎีฐานรากจากกลุํมผู๎ประกอบการที่
ประสบความสําเร็จ ทําให๎เกิดการสังเคราะห๑และพัฒนาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ในขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาและพัฒนาองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการ
ด๎วยเทคนิควิจัยอนาคตเชิงชาติพรรณวรรณารํวมกับเดลฟาย (EDFR) 3 รอบ และนําองค๑ประกอบไป
ทดสอบซ้ํากับผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือสร๎างความนําเชื่อถือ โดยทําการประเมินอรรถประโยชน๑จากกลุํม
ผู๎ประกอบการและตัวแทนศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติที่ทําหน๎าที่สํ งเสริมและพัฒนา
ผู๎ประกอบการ และทําการประเมินความเหมาะสมจากผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และ
พัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย  ทั้งนี้
กรอบแนวคิดเชิงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงขั้นตอน 
  

การสัมภาษณ์เชิงลึก  

แบบสอบถาม  

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 

2.2.1 การประเมินค่าอรรถประโยชน์ 

 

ร่างรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

 

2.1.1 EDFR รอบที่ 1 
(วิเคราะห์เนื้อหา) 

สังเคราะห์ดว้ย
TOWS Matrix 

         2.1.2 EDFR รอบที่ 2 
(วิเคราะห์ด้วย Inter quartile) 

1.1 การประยุกต์การวิจัยเอกสาร คุณลักษณะองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
 

1.2 การประยุกต์การถอดบทเรียน             

 
แนวโน้มรูปแบบการจัดการคุณภาพ 

เชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ผ้าไหมไทย 

 

 

รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

 

วิเคราะห์ด้วย 

Fleiss’s Kappa 

1.3 การประยุกต์การสร้างทฤษฎีฐานราก             

วิเคราะห์ด้วย 

Game Theory 

 

แบบประเมินอรรถประโยชน์ในการประยุกต์ใช ้

แนวสัมภาษณ์ 

2.1 การประยุกต์ EDFR 

 

 

2.2 การประเมินรูปแบบ 

 

 

2.2.2 การประเมินความเหมาะสม 

ของรูปแบบการจัดการ 

แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ 

2.1.3 EDFR รอบที่ 3 
(การประยุกต์การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AHP 

เพื่อคัดเลือกองค์ประกอบการจัดการ) 

แบบสอบถาม  

คัดเลือก 
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
6.1 รูปแบบการจัดการ หมายถึง โครงสร๎างของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการ

ดําเนินงานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
6.2 การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ หมายถึง กิจกรรมการดําเนินงานของผู๎ประกอบการ

กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่มุํงเน๎นการสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพอยําง
ตํอเนื่อง 

6.3 นโยบาย หมายถึง กรอบแนวทางการพัฒนาผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย  
6.4 มาตรฐาน หมายถึง ข๎อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค๑ของ

ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในสถานประกอบการเพ่ือใช๎เป็นหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการสํงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการรับประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

6.5 พันธสัญญาตํอชุมชน หมายถึง ข๎อตกลงระหวํางผู๎ประกอบการกลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทยกับชุมชนเกี่ยวกับผลประโยชน๑ที่ทุกฝ่ายได๎รับด๎วยความพึงพอใจ 

6.6 ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่ใช๎ทรัพยากรในกระบวนการผลิต
ทั้งหมดหรือสํวนใหญํมาจากชุมชนท๎องถิ่นของสถานประกอบการ ตั้งแตํการเลี้ยงไหม การย๎อมสี และ
การทอเป็นผ๎าไหมผืนด๎วยวิธีการทอมือ ตลอดจนผลิตภัณฑ๑ที่แปรรูปจากผ๎าไหมไทย หรือมี
สํวนประกอบสํวนใหญํของผลิตภัณฑ๑เป็นผ๎าไหมไทยที่มาจากกระบวนการผลิตดังกลําว 

6.7 ผู๎ประกอบการ หมายถึง ผู๎ประกอบการกลางน้ําที่ดําเนินกิจการทอและแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือเพ่ือจําหนํายที่นําแนวคิดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑เป็น
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ข้ึนทะเบียนกับกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

6.8 หัตถอุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตผ๎าไหมไทยมีการผสมผสานระหวํางทักษะ  
ภูมิปัญญา และสุนทรียภาพเชิงศิลปหัตถกรรมเพ่ือการพาณิชย๑ 

6.9 ไทยแลนด๑ 4.0 หมายถึง นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สนับสนุนการ
พัฒนาผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยให๎สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 

6.10 กระบวนการสร๎างสรรค๑คุณภาพ หมายถึง การออกแบบและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคํา
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยและสํงมอบไปยังลูกค๎า 

6.11 พันธสัญญาของทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง ข๎อตกลงรํวมระหวํางผู๎ประกอบการผ๎า
ไหมไทยกับชุมชนในการจัดสรรผลประโยชน๑ที่เกิดจากการประยุกต๑ใช๎ทุนทางวัฒนธรรมท๎องถิ่น
รํวมกัน 
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7. นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
7.1 การเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ หมายถึง การปรับปรุงการดําเนินงานของ

ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมแกํกิจการ ด๎วยการเพ่ิมกิจกรรมเชิง
สร๎างสรรค๑เข๎าไปในกระบวนการจัดการ 

7.2 โซํอุปทานของผู๎ประกอบการผ๎าไหมไทย หมายถึง กระบวนการการจัดหาวัตถุดิบหมํอน
ไหม การใช๎ทุนมนุษย๑ การใช๎เทคโนโลยี การกําหนดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร การใช๎
ทรัพยากร การจัดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และการเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ๑จาก
ผู๎ประกอบการสํงไปจนถึงลูกค๎าคนสุดท๎าย 

7.3 วัฒนธรรม หมายถึง การนําคติชน และความเชื่อเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมผ๎าไหมท๎องถิ่น 
มาตีความและแสดงออกทางศิลปะบนผืนผ๎าไหมในรูปแบบลวดลาย สีสัน และการสร๎างสรรค๑เป็นข๎าว
ของเครื่องใช๎ในชีวิตประจําวันที่บํงบอกสัญญะที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน 

7.4 ภูมิปัญญา หมายถึง การที่ผู๎ประกอบการนําความรู๎ ความคิด และความสามารถ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ๎าไหมทอมือที่ได๎จากประสบการณ๑ที่สั่งสมไว๎ และสืบตํอกันมาจากอดีตมา
ใช๎ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมเพ่ือให๎สามารถดํารงอยูํในสังคมได๎ทั้งในเชิงการนํามาใช๎สอยใน
ชีวิตประจําวันและเชิงพาณิชย๑ 
 
8. ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลการวิจัยจากการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยกํอให๎เกิดประโยชน๑ ดังนี้ 

8.1 ประโยชน๑ทางด๎านวิชาการ 
 8.1.1 นําเสนอข๎อค๎นพบที่ผํานกระบวนการวิจัยและมีความนําเชื่อถือทางวิชาการที่
สนับสนุนแนวคิดกระบวนการการจัดการสมัยใหมํที่ ปีเตอร๑ ดรัคเกอร๑ นักทฤษการจัดการสมัยใหมํ 
เสนอไว๎ในหนังสือ Innovation and Entrepreneurship ตีพิมพ๑เมื่อปี 1985 วํา ผู๎ประกอบการใน
ศตวรรษที่ 21 ต๎องพัฒนาแนวคิดและระบบการจัดการของตนขึ้นมาเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยต๎องให๎ความสําคัญกับการสร๎างมูลคําเพ่ิมอยํางเป็นระบบมากกวําผู๎บริหารในอดีตที่
มักให๎ความสําคัญกับการเพ่ิมปริมาณผลผลิตและการลดต๎นทุน ซึ่งทําให๎ผู๎ประกอบการเสียโอกาสใน
การทํากําไรให๎ได๎มากข้ึนจากการสร๎างมูลคําเพ่ิม 
 8.1.2 จากทฤษฎีสําคัญที่นํามาประยุกต๑ใช๎ในงานวิจัย พบวําในการวิจัยเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑นั้น ทฤษฎีระบบเปิด (Open system) มีความสําคัญเป็น
อยํางมากในการใช๎เป็นฐานคิดสําหรับอธิบายและทําความเข๎าใจโครงสร๎างความสัมพันธ๑ของ
กระบวนการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยทฤษฎีระบบเปิดสะท๎อนให๎เห็นวําสภาพแวดล๎อมการ
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ดําเนินงานของผู๎ประกอบการสํงผลกระทบตํอกระบวนการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยําง
หลีกเลี่ยงไมํได๎ เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกในการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพของ
ผู๎ประกอบการ จําเป็นต๎องใช๎เครื่องมือทางการจัดการมาวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมการดําเนินงาน
เพ่ือให๎ทราบสถานการณ๑การดําเนินงาน ณ ปัจจุบันของผู๎ประกอบการ ซึ่งทฤษฎีระบบเปิดนี้เป็น
ข๎อเสนอทางวิชาการท่ีมองวําผู๎ประกอบการต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมเพ่ือความอยูํรอดโดย
เปรียบเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้ นักทฤษฎีองค๑การและการจัดการชํวงปลายศตวรรษที่ 20 ถึงชํวงต๎น
ศตวรรษที่ 21 อาทิ Fred (2012); Nicholas (2010); Hawdon (1978) และ ทิพวรรณ  
หลํอสุวรรณรัตน๑ (2552) ได๎เสนอมุมมงที่ตั้งอยูํบนฐานคิดของทษฎีระบบเปิดวํา ผู๎ประกอบการควร
มององค๑การเป็นสิ่งมีชีวิต (Organic Organization) ที่ต๎องเรียนรู๎และปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม
ล๎อม เนื่องจากถ๎าผู๎ประกอบการยึดติดแบบแผนการดําเนินงานในอดีต โดยไมํสนใจสภาพแวดล๎อมทาง
ธุรกิจดังที่ผํานมา ผู๎ประกอบการจะไมํสามารถอยูํรอดทํามกลางสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงอยูํ
ตลอดเวลาได๎ ซึ่งแนวคิดนี้จัดอยูํในกลุํมกระบวนทัศน๑การจัดการหลังนวสมัยที่ไมํยึดติดแบบแผนการ
บริหารจัดการในรูปแบบเดิม และมองวําผู๎ประกอบการต๎องพร๎อมเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร๎างสิ่งใหมํเพ่ือ
ตอบสนองตํอสภาพแวดล๎อมการดําเนินงานอยูํตลอดเวลา 
 จากที่ กลํ าวมาแสดงให๎ เห็นวํ ากระบวนทัศน๑การจัดการนวสมัย  ( Postmodern 
Management Paradigm)  ที่ ม าจ ากฐ านคติ ของกลุํ ม แนวคิ ดหลั ง โ คร งสร๎ า งนิ ยม  ( Post 
Structuralism) สามารถอธิบายปรากฎการณ๑การจัดการคุณภาพเชิงสรรค๑ได๎เป็นอยํางดี และถ๎า
ผู๎ประกอบการไมํให๎ความสําคัญกับการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการดําเนินงาน จะทําให๎ไมํสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ และรูปแบบการจัดการคุณภาพที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมในแตํละชํวงเวลาได๎ 
จากข๎อค๎นพบนี้ชี้ให๎เห็นวําการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการที่ยังยึดติดกับแบบ
แผนการจัดการในยุคสมัยใหมํ (modern Management Paradigm) ซึ่งเป็นผลผลิตทางความคิดจาก
ยุคโครงสร๎างนิยม (Structuralism) ที่ไมํให๎ความสําคัญกับการปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อม จะทําให๎
ผู๎ประกอบการไมํสามารถดํารงอยูํในบริบทของตลาดที่มีพลวัติอยํางในยุคปัจจุบันได๎ 
 8.1.3 องค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่สําคัญที่ค๎นพบครั้งนี้ ได๎แกํ ต๎นทุน
คุณภาพ โดยได๎อธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพด๎วยการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ใสํเข๎าไปในกระบวนการ
การจัดการและกระบวนการผลิต ซึ่งทําให๎เกิดต๎นทุนสํวนเพ่ิม ( Incremental Cost) ขึ้น แตํใน
ขณะเดียวกันผู๎ประกอบการก็สามารถสร๎างความแตกตํางเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันได๎ ทั้งนี้
ในการศึกษาระดับของคุณภาพที่เหมาะสมนั้น ผู๎ที่สนใจศึกษาต๎องทําการศึกษาความต๎องการของ
ลูกค๎าเพ่ือกําหนดกลุํมลูกค๎าเป้าหมายให๎ชัดเจนกํอนทําการวางแผนพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ
ผู๎ประกอบการ 
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 จากข๎อค๎นพบนี้แสดงให๎เห็นวําการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ให๎ความสําคัญกับการสร๎าง
คุณคําที่สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎าในราคาที่ลูกค๎ายอมจํายได๎ มากกวําการมุํงเน๎นการลด
ต๎นทุนการผลิตเพ่ือให๎ได๎ปริมาณผลผลิตมากขึ้นแตํอาจไมํมีความแตกตํางของผลิตภัณฑ๑ ซึ่งใน
การศึกษาที่ผํานมายังมีข๎อเสนอจากงานวิจัยบางสํวนเสนอแนวทางในการพัฒนาผู๎ประกอบการผ๎าไหม
ไทยในระดับท๎องถิ่นในด๎านการลดต๎นทุนการผลิตอยูํบ๎าง ทั้งนี้เกิดมาจากการรับอิทธิพลทางความคิด
ในการพัฒนาผู๎ประกอบการมาจากในยุคสมัยใหมํ ซึ่งในขณะนั้นสํวนมากเป็นผู๎ประกอบขนาดใหญํ 
และสภาพแวดล๎อมการดําเนินงานของผู๎ประกอบการมีการแขํงขันไมํมากนัก ประกอบกับความ
ต๎องการของลูกค๎ายังไมํมีความหลากหลาย แตํปัจจุบันสภาพแวดล๎อมการดําเนินงานของ
ผู๎ประกอบการและความต๎องการของลูกค๎ามีความหลากหลายมากขึ้น จึงทําให๎เกิดตลาดเฉพาะกลุํม
มากขึ้นกวําในอดีต ทําให๎ระบบการจัดการของผู๎ประกอบรูปแบบเดิมขาดความสอดคล๎องกับบริบท
ของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งต๎องการผู๎ประกอบการที่มีการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑และคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองกลุํมตลาดดังกลําว สรุปได๎วําในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมหัตถอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยนั้น สามารถใช๎แนวคิดการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปประยุกต๑ใช๎เป็นฐานคิดในการสร๎างกรอบการศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ได๎ 

8.2 ประโยชน๑ในการนําไปใช๎ในทางปฏิบัติ 
จากผลการศึกษาวิจัยทําให๎ได๎รูปแบบและวิธีการที่ใช๎ในการจัดการคุณภาพเชิง

สร๎างสรรค๑เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของผู๎ประกอบการด๎วยการสร๎างมูลคําเพ่ิม ซึ่งสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎
กับการจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยได๎ ดังนี้ 

8.2.1 ผู๎ประกอบการควรสร๎างการมีสํวนรํวมกับชุมชนในท๎องถิ่น ซึ่งถือเป็นเจ๎าของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตลอดจนทรัพยากรในการผลิตรํวมกัน โดยจะต๎องกําหนดข๎อตกลง
เกี่ยวกับผลประโยชน๑ที่ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝ่ายจะได๎รับอยํางเป็นธรรมจากการดําเนินกิจการ ทั้งนี้
ควรทําเป็นบันทึกข๎อตกลงเพ่ือให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในชุมชนเกิดความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของกิจการ 

8.2.2 ผู๎ประกอบการควรมีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นในเชิงลึกในด๎านประวัติศาสตร๑ 
คติ ความเชื่อ และนําปราชญ๑ชาวบ๎านหรือผู๎นําชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการถํายทอดชุดความรู๎
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมผ๎าไหมท๎องถิ่น ประกอบกับการฝึกทักษะภูมิปัญญาการทอผ๎าให๎กับคนรุํนใหมํ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างทรัพยากรบุคคลในท๎องถิ่นให๎เพียงพอเพ่ือที่จะสืบสานศิลปการทอผ๎าไหมไทย 
และเปน็การลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนชํางทอผ๎าไหมในอนาคต นอกจากนี้ผู๎ประกอบการควรมี
ระบบจัดเก็บชุดความรู๎เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมผ๎าไหมชุมชนอยํางเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ๑
และสื่อออนไลน๑เพื่อให๎สะดวกตํอการนําความรู๎มาประยุกต๑ใช๎ตํอไป 
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8.2.3 ผู๎ประกอบการควรมีการวางแผนการดําเนินงานโดยมีข๎อมูลที่สําคัญที่ต๎องนํามิ
จารณาได๎แกํ สภาพภูมิศาสตร๑ สภาพวัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจชุมชน ที่เป็นแหลํงผลิตสินค๎า 
เนื่องจากผู๎ประกอบการจะทราบถึงปริมาณของวัตถุดิบที่มี ในที่นี้ผู๎ประกอบการควรทําความรํวมมือ
กับกลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมในด๎านการประมาณการจํานวนไหมที่ต๎องการตํอปีรํวมกัน เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบของผู๎ประกอบการ และลดความเสี่ยงที่ปริมาณไหมล๎นตลาดของผู๎ปลูก
หมํอนเลี้ยงไหม นอกจากนี้ยังทราบถึงทักษะของกําลังคนในการผลิต รวมถึงเข๎าใจถึงอัตลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สําคัญในการนํามาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
เมื่อวิเคราะห๑องค๑ประกอบเหลํานี้แล๎วผู๎ประกอบการจึงนํามากําหนดทิศทาง วัตถุประสงค๑และ
เป้าหมายการดําเนินงาน โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน มอบหมายงานและผู๎รับผิดชอบให๎ชัดเจน 
รวมถึงวางแผนการจัดการทุนมนุษย๑ในด๎านพัฒนาความรู๎และทักษะที่จําเป็นในการดําเนินงาน สําหรับ
แผนการดําเนินงานควรสอดคล๎องกับแผนการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องเพ่ือสามารถ
นําไปขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ โดยเสนอขอทุนสนับสนุนการดําเนินงานหรือ
ขอให๎หนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และหนํวยงานอ่ืนๆ ที่มี
นโยบายสนับสนุนมารํวมดําเนินงาน ทั้งนี้ผู๎ประกอบการต๎องมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

8.2.4 ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยควรมีนโยบายหรือแนวทางหลักในการ
บริหารภายใตอัตลักษณที่มุํงเน๎นความแตกตํางและคุณภาพ เนื่องจากผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยมีความ
แตกตํางทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของแตํละท๎องถิ่นอยํางชัดเจน หลังจากนั้นจึงกําหนดแนวทางที่
ผู๎ประกอบการแตลํะแหงมีความชํานาญและต๎องการสร๎างเป็นจุดเดนของตน เชํน ผู๎ประกอบการกลุํม
บ๎านทับสวายกําหนดจุดแข็งคือการผลิตชุดผ๎าไหมโทนสีพาสเทล เป็นต๎น หลังจากนั้นผู๎ประกอบการ
ควรศึกษาศิลปวัฒนธรรมและระบบคุณคําตํางๆ ของกลุํมลูกค๎าเป้าหมายเพ่ือหาจุดรํวมทางวัฒนธรรม
ที่ทั้งผู๎ประกอบการและกลุํมลูกค๎ายอมรับ ในที่นี้หมายถึง รูปแบบผลิตภัณฑ๑ สีสัน ลวดลาย คุณภาพ
ผ๎า และคุณภาพการตัดเย็บสําหรับผลิตภัณฑ๑แปรรูปตํางๆ เพ่ือสร๎างการยอมรับในเชิงวัฒนธรรม โดย
ต๎องรํวมกับหนํวยงานภาครัฐที่มีผู๎เชี่ยวชาญให๎การสนับสนุน 

8.2.5 ผู๎ประกอบการควรนําระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช๎ในการดํา เนินงาน โดยระบบ
มาตรฐานคุณภาพที่สําคัญมีสองสํวน ได๎แกํ สํวนแรกเป็นมาตรฐานคุณภาพการผลิตผ๎าไหมผืนทอมือ
ปัจจุบันมาตรฐานที่ได๎รับการยอมรับในประเทศไทยคือ มาตรฐานยูงของกรมหมํอนไหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑ มาตรฐานตํอมาท่ีผู๎ประกอบการควรให๎ความสําคัญคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน 
(มผช.) ซึ่งเป็นการให๎การรับรองคุณภาพกับผลิตภัณฑ๑ชุมชนที่มีคุณสมบัติเป็รไปตามเกณฑ๑มาตรฐานที่
กําหนดไว๎ สําหรับผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยมาตรฐานนี้รวมถึงผลิตภัณฑ๑แปรรูปตํางๆของผ๎าไหมหรือมีผ๎า
ไหมเป็นสํวนประกอบของผลิตภัณฑ๑ สํวนตํอมาคือมาตรฐานคุณภาพการดําเนินงาน ผู๎ประกอบการ
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ควรนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานทั่วทั้งองค๑การมาประยุกต๑ใช๎กับองค๑การ ตัวอยํางเชํน 
แนวคิดวงจรคุณภาพ โดยผู๎ประกอบการจะต๎องมีการวางแผนกํอนการดําเนินงาน การควบคุมให๎
เป็นไปตามแผน การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการรํวมหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน 
แล๎วจึงนําแนวทางดังกลําวไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานในครั้งตํอไปเพ่ือให๎การพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานมีความตํอเนื่อง  

8.2.6 ผู๎ประกอบการควรเพ่ิมชํองการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ให๎หลากหลายขึ้น โดยควร
เพ่ิมชํองทางการจัดจําหนํายในระบบตลาดออนไลน๑ (E-Marketing) และรวมตัวกับกลุํมผู๎ประกอบการ
เปิดหน๎าร๎านในศูนย๑การค๎าในพ้ืนที่จังหวัดทํองเที่ยวที่อยูํใกล๎เคียง รํวมทั้งต๎องรํวมออกร๎านจําหนําย
สินค๎ากับหนํวยงานราชการที่ให๎การสนับสนุนพ้ืนที่ในการจัดจําหนําย ณ สถานที่ราชการตํางๆ โดย
ประสานงานผํานศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เมื่อเกิดการรวมกลุํมแล๎วผู๎ประกอบการควรนําผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของตนมามารํวมกันออกร๎านจําหนํายในงานแสดงสินค๎าระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศในนามกลุํม (Cluster)  นอกจากการเพ่ิมชํองทางในการนําผลิตภัณฑ๑จาก
ชุมชนไปยังกลุํมลูกค๎านอกพ้ืนที่แล๎ว ผู๎ประกอบการควรรํวมกับหนํวยงานที่สํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงวัฒรธรรมในพ้ืนที่เพ่ือนําสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมของตนรํวมเป็นหนึ่งในจุดเยี่ยมชมหรือจุด
เรียนรู๎ของเส๎นทางการทํองเที่ยวชุมชนเพ่ือเป็นการเพ่ิมชํองทางการจัดจําหนํายอีกหนึ่งชํองทาง 
สําหรับผู๎ประกอบการรายยํอยสามารถรวมกันเป็นหนึ่งจุดศึกษาเรียนรู๎ โดยต๎องเป็นผู๎ประกอบการที่มี
ศิลปวัฒนธรรมมาจากรากเหง๎าวัฒนธรรมเดียวกันเพ่ือให๎เกิดการสํงเสริมกันเชิงอัตลักษณ๑  

นอกจากนี้ ผู๎ประกอบควรมีการประชาสัมพันธ๑ทั้งผลิตภัณฑ๑ กระบวนการสร๎างสรรค๑ ละ
กระบวนการผลิตเพ่ือสื่อสารภาพภาพลักษณ๑การอนุรักษ๑  สืบสาน และสร๎างสรรค๑ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ชัดเจนไปยังกลุํมลูกค๎าเป้าหมายผํานสื่อออนไลน๑ และสื่อสิ่งพิมพ๑ ณ สถาน
ประกอบการ จุดจําหนําย สถานที่ทํองเที่ยวในพื้นที่ใกล๎เคียง 

8.2.7 ผู๎ประกอบการควรมุํงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินกิจการ โดยหลังจากสํง
มอบคุณคําแล๎วผู๎ประกอบการต๎องนําความคิดเห็นของลูกค๎ามาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน
เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ๑ยังมีพ้ืนที่ในตลาดตํอไปได๎ ผู๎ประกอบการควรมุํงปรับที่การสร๎างความแตกตํางให๎กับ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยทั้งในด๎านสีสีน ลวดลาย รูปลักษณ๑ และรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ โดยต๎องมีการ
เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตลอดจนชํวยชุมชนหรือผู๎ประกอบการในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอโดยทุกกิจกรรมต๎องดําเนินการอยํางตํอเนื่อง 

8.2.8 ผู๎ประกอบการควรให๎ความสําคัญกับต๎นทุนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานขององค๑การ โดยยึดความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายเป็นสําคัญ เพ่ือไมํให๎เกิดการพัฒนา
คุณภาพที่ลูกค๎าไมํต๎องการ เนื่องจากจะทําให๎สินค๎าไมํได๎รับการตอบรับแล๎วยังเกิดเป็นต๎นทุนสํวนเพ่ิม
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ให๎กับผู๎ประกอบการเป็นอยํางมาก และเมื่อต๎นทุนสํวนเพ่ิมสูงเกินกวํารายได๎ของผู๎ประกอบการ อาจ
ทําให๎ผู๎ประกอบการไมํสามารถดําเนินกิจการตํอไปได๎และต๎องออกจากตลาดไปในที่สุด 

8.2.9 ผู๎ประกอบการควรมีการสร๎างเครือข ายความรํวมมือเพ่ือเป็นการสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันให๎แกกลุํมผู๎ประกอบการ โดยกําหนดนโยบายหรือแนวทางด๎านความรํวมมือ
กับผู๎ประกอบการทุกระดับในโซํอุปทานของกลุํมผู๎ประกอบการด๎วยกัน และสร๎างความรํวมมือกับกลุํม
ผู๎ประกอบการอ่ืนๆ ที่อยูํในพ้ืนที่ใกล๎เคียงหรือภูมิภาคเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพของหนํวยตํางๆ 
ของกิจการผ๎าไหมไทย เชํน การอบรมผู๎ประกอบการในรูปแบบพ่ีเลี้ยงจากผู๎ประกอบการรายใหญํที่มี
ประสบการณ๑ให๎กับกลุํมผู๎ออกแบบผลิตภัณฑ๑ กลุํมผู๎ทอผ๎า กลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม และกลุํมผู๎จัด
จําหนําย โดยหมุนเวียนกันเป็นเจาภาพในการจัดการอบรม รวมไปถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ๑
สร๎างสรรค๑ภายในเครือขายเพ่ือเป็นตัวแทนกลุํมในการจัดจําหนํายทั้งในตลาดในประเทศและ
ตํางประเทศ เป็นต๎น 

จากรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่พัฒนาขึ้นมาอยํางเป็นระบบนี้จะทําให๎
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมในการดําเนินงานบนฐานวัฒนธรรม
และทรัพยากรท๎องถิ่นได๎ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ และสอดคล๎องกับแนวทางการ
พัฒนากลุํมผู๎ประกอบการระดับท๎องถิ่นตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ในแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี  
(2560 - 2580) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ

กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย” ผู๎วิจัยได๎รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
นํามาเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการวิจัยดังตํอไปนี้ 

1.ทฤษฎีระบบ 
2.ทฤษฎีการจัดการ 
3.แนวคิดเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ  
4.แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ๑ 

  5.แนวคิดเก่ียวกับการเพิ่มผลิตภาพ 
  6.แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ 

7.แนวคิดเก่ียวกับโซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยตามนโยบาย   
ไทยแลนด๑ 4.0 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ 

ในการพัฒนาแนวคิดเพ่ือทําความเข๎าใจการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ครั้งนี้ ผู๎วิจัย
ทําการศึกษาทฤษฎีระบบเพ่ือให๎สามารถอธิบายความสัมพันธ๑ของสํวนประกอบการการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑อยํางที่เชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการเชิงระบบได๎  โดยทําการศึกษาถึงที่มาของ
ทฤษฎี การให๎ความหมายของนักวิชาการ และองค๑ประกอบที่สําคัญของทฤษฎีระบบ โดยมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ทฤษฎีระบบมีที่มาเมื่อประมาณปีคริสตศักราช 1920 – 1940 จากกลุํมนักวิทยาศาสตร๑ที่
สังเกตเห็นเหตุการณ๑หรือปรากฏการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นอยํางซ้ําๆ และเป็นไปในลักษณะคล๎ายกัน ซึ่ง
เรียกวําความเป็นระบบ จนกระทั่งเมื่อประมาณปี ค.ศ.1930 จึงเรียกปรากฏการณ๑นี้วําเป็นทฤษฎี
ระบบทั่วไป (General Systems Theory) และนําเสนอมุมมองระบบแบบองค๑รวม (Bertalanffy, 
1950) โดยมีกระบวนการคิดของสองทฤษฎีหลักที่มีสํวนสําคัญตํอการเกิดแนวคิดทฤษฎีระบบ ซึ่ง
ได๎แกํ “ทฤษฎีความซับซ๎อน” (Complexity Theory) (Jorg, 2014) ทฤษฎีนี้กลําววําสํวนประกอบ
ยํอยที่มีความซับซ๎อน เมื่อมารวมกันจะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในองค๑ประกอบรวม หากเราแยกสิ่ง
ประกอบยํอยเหลํานี้ออกมาแล๎ว มันจะไมํมีคุณสมบัติเชิงเดี่ยวเพียงพอที่จะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพ
ทางการใช๎งานในตัวของมันเอง ทฤษฎีที่สองที่มีผลตํอแนวคิดของทฤษฎีระบบ คือ “ทฤษฎีไซเบอร
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เนติกส” (cybernetics) ที่วําด๎วยกลศาสตร การติดตํอสื่อสาร และการควบคุมกลไก ที่มีการมองวิ
เคราะหอยํางแยกสํวน (Analytic Science) และมุํงเน๎นไปที่การควบคุมกลไกมากกวําการแยกสํวน
วิเคราะห๑หาประสิทธิภาพเชิงเดี่ยว (Hyotyniemi, 2006) เชํน ศาสตรทางด๎านระบบดิจิตอล 
เครื่องกล กายภาพของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา และวิทยาศาสตร (Wiener, 1948) 

เมื่อกลําวถึงที่มาของทฤษฎีระบบแล๎ว ผู๎วิจัยจึงศึกษาการให๎ความหมายของทฤษฎี
ระบบ จากการศึกษาพบวําในภาพรวมนักวิชาการให๎ความหมายไปในทิศทางเดียวกันวําทฤษฎีระบบ 
หมายถึง สิ่งตํางๆ บนโลกนี้มีลักษณะเป็นระบบ ต๎องมีองค๑ประกอบที่มีความสัมพันธ๑กันเป็น
กระบวนการ เพ่ือให๎เกิดผลลัพธ๑ตามที่ได๎กําหนดไว๎ และยังมีนักวิชาการให๎ความหมายของระบบและ
ทฤษฎีระบบไว๎หลายทําน โดย ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให๎ความหมายวํา ระบบ หมายถึงลุํมของสิ่ง
ซึ่งมีลักษณะประสานเข๎าเป็นสิ่งเดียวกันตามหลักแหํงความสัมพันธ๑ที่สอดคล๎องกัน ด๎วยระเบียบของ
ธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ เชํน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล 
ระบบสังคม ระบบการบริหารประเทศ สํวน French and Bell (1990) กลําววํา ระบบเป็นกลุํม
องค๑ประกอบตํางๆ ที่มีความสัมพันธ๑ระหวํางกันและมีความเกี่ยวข๎องกันในลักษณะที่ทําให๎เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือกระทํากิจกรรมเพ่ือให๎ได๎ผลสําเร็จตามความต๎องการขององค๑การ 

โดยทั่วไประบบสามารถจําแนกได๎เป็น 2 ประเภท คือระบบปิด (Closed System) และระบบเปิด 
(Open System) โดยระบบปิดหมายถึงระบบที่มีความสมบูรณ๑ในตัวเอง ไมํสัมพันธ๑กับระบบอ่ืนใด 
และแยกตนเองออกจากสภาพแวดล๎อมตํางๆ ทางสังคม โดยสามารถควบคุมได๎ เชํน การทดลองทาง
วิทยาศาสตร๑จะต๎องอยูํในกระบวนการที่ถูกควบคุม และไมํสามารถเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเพ่ือให๎
ได๎ผลลัพธ๑ที่สมบูรณ๑ถูกต๎อง โดยสามารถใช๎อธิบายกับการทดลองทางวิทยาศาสตร๑ได๎ดี  และตํอมาคือ
ระบบเปิด หมายถึง ระบบที่ต๎องปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งตํางๆ ทั้งบุคคล หนํวยงาน และสภาพแวดล๎อมตํางๆ  
หรือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และมีการเอ้ือประโยชน๑พ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยสิ่งแวดล๎อมภายนอก
สามารถสํงผลตํอกระบวนการในระบบ อีกทั้งยังไมํสามารถควบคุมได๎  ดังเชํนระบบของสังคมใน
ปัจจุบันที่มีพลวัติไปตามสภาพแวดล๎อมอยูํตลอดเวลา ในทางสังคมศาสตร๑จึงนําทฤษฎีระบบมาใช๎
อธิบายเพื่อทําความเข๎าใจปรากฏการณ๑ทางสังคมกันอยํางแพรํหลาย (Kinichi and Kreitner, 2003)  

จากการให๎ความหมายข๎างต๎น รัตนโชติ เทียนมงคล (2556) ขยายความตํอไปวํา ทฤษฎี
ระบบ หมายถึงการบูรณาการ ทฤษฎีความซับซ๎อน และไซเบอร๑เนติกส๑เข๎าหากัน โดยที่จุดเดํนของ
ทฤษฎีระบบ คือ การพัฒนาวิธีการคิดแบบเป็นกระบวนการระบบ (Systematic Thinking) โดยการ
ปรับกระบวนทัศน๑ทางการมองตํอวิธีการจัดการกับความซับซ๎อน ในรูปแบบการคิดเชิงสังเคราะห๑  
(Synthetic Science) โดยแยกกิจกรรมการดําเนินงานออกเป็นลําดับขั้น เพ่ือควบคุมโครงสร๎างที่
ซับซ๎อนภายในระบบทฤษฎีให๎สามารถทํางานรํวมกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของไซเบอร๑
เนติกส๑ และอธิบายตํอไปวํา ทฤษฎีระบบเกี่ยวข๎องกับการศึกษาและบูรณาการความรู๎แบบสห
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วิทยาการ (Interdisciplinary) ที่รวบรวมเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการตํางๆ เข๎ามา
จัดลําดับเพ่ือสร๎างให๎เกิดความสัมพันธ๑ในการทํางานที่ยืดหยุํนระหวํางกัน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการคนหาผลลัพธ๑ใหมๆ ทางการศึกษาในศาสตรตํางๆ ที่นําไปประยุกต๑ใช๎
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นการวิเคราะหถึงความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบที่ซับซอน ซึ่งมี
องค๑ประกอบที่แตกตํางกัน มีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเริ่มตั้งแตํปัจจัยนําเข๎า ผานกระบวน
การ นํามาสูผลลัพธ๑ และการตรวจสอบ เป็นระบบที่หมุนเวียนอยํางตํอเนื่อง  

นอกจากนี้ Schoderbek and Kefalas (1990) ยังได๎อธิบายไว๎วําการที่ผู๎ประกอบการจะ
ประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีระบบในการดําเนินงานนั้น ต๎องเข๎าใจวําทฤษฎีระบบเป็นการแก๎ปัญหาในสถาน
การณปัจจุบัน ซึ่งจําเป็นอยํางมากที่จะต๎องพิจารณารายละเอียดของแตํละปัญหาอยํางลึกซึ้ง การมอง
ปัญหาโดยรวม (Systems View or Systems Approach) เนื่องจากวิธีการเชิงระบบมีความแตกตําง
กับวิธีการเชิงวิเคราะห (Analytical Approach) ซึ่งเป็นกระบวนการในการแยกแยะจากสํวนรํวม
ทั้งหมดออกเป็นสํวนยํอยที่เล็กกวําเพ่ือให๎เข๎าใจการทําหนาที่ของสํวนรวม ทั้งนี้วิธีการเชิงระบบอยูํบน
พ้ืนฐานของทฤษฎีระบบทั่วไป ซึ่งมีความสัมพันธที่เก่ียวข๎องกับการเอาแนวทางปฏิบัติตํางๆ มารวมกัน
เข๎าเพ่ือเป็นการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ นอกจากนี้ทฤษฎีระบบสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎
หลากหลายสาขาวิชา และความสําคัญของทฤษฎีระบบอยูํที่การมองแบบไมํแยกสํวน หรือการมองวํา
ทุกอยํางสัมพันธ๑กัน โดยนําแนวคิดทฤษฎีระบบมาประยุกต๑ในการมององค๑การ โดยมีมุมมองวํา
องค๑การเป็นระบบเปด กลําวคือ องค๑การเป็นระบบที่ได๎นําทรัพยากรจากสภาพแวดลอมภายนอกมา
แปรสภาพเป็นสินค๎าและบริการเพ่ือสงกลับไปยังสภาพแวดลอมที่สินคาและบริการได๎ขายให๎กับลูกคา 
(Luhmann, 1984) 

เมื่อทราบถึงที่มา ความหมาย และการนํามาประยุกต๑ใช๎ในการจัดการองค๑การแล๎ว ผู๎วิจัยทํา
ความเข๎าใจองค๑ประกอบของทฤษฎีระบบเพ่ือให๎เห็นความเชื่อมโยงขององค๑ประกอบที่สําคัญของ
ระบบขององค๑การจากแนวคิดของ Kathryn & David (1998) โดยอธิบายแนวคิดในเรื่องขององค๑การ
วํา ระบบขององค๑การหนึ่งองค๑การจะเป็นระบบได๎ต๎องประกอบไปด๎วย ปัจจัย 5 ประการ รายละเอียด
ดังภาพที ่2 
 
 
  



  22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ทฤษฎีระบบ (Kathryn & David, 1998) 

 
จากภาพที่ 2 อธิบายได๎วํา 1) ปัจจัยนําเข๎า (Input) หมายถึง ทรัพยากรที่มีความสําคัญตํอ

องค๑การที่ผู๎บริหารทุกคนต๎องให๎ความสําคัญ เชํน วัตถุดิบ แรงงาน และทุน เป็นต๎น 2) กระบวนการ 
(Process) เป็นกระบวนการผลิตซึ่งเปลี่ยนจากวัตถุดิบเป็นสินคาและบริการ โดยใช๎กิจกรรมตํางๆ 3) 
ปัจจัยนําออก หรือ ผลผลิต (Output) ได๎แกํ สินคาและการบริการที่ได๎จากการแปรสภาพปัจจัยนําเข๎า
เป็นสินค๎าและบริการ 4) ข๎อมูลยอนกลับจากภายในองค๑การ (Feedback) ได๎แกํ ข๎อมูลที่ได๎หลังจาก
ได๎ผลผลิตออกมาแล๎วพบวําเกิดของเสียในกระบวนการผลิต หรือในทางการตลาดพิจารณาวําผลิต
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคหรือไมํ เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎ไปวางแผนปรับปรุงระบบและ
ขั้นตอนการผลิต และ 5) สิ่งแวดลอมภายนอกองค๑การ (Environment) ได๎แกํ ปัจจัยที่สํงผลตํอการ
ดําเนินงานขององค๑การที่องค๑การไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน สภาพเศรษฐกิจ  การเมือง กฎหมาย 
สังคม และเทคโนโลยี เป็นต๎น (Kathryn & David, 1998) 

จากกระบวนการทฤษฎีระบบดังกลําวนี้ เห็นได๎วําสิ่งสําคัญในการนําทฤษฎีระบบมา
ประยุกต๑ใช๎คือการวิเคราะห๑ระบบ การวิเคราะห๑ระบบเป็นสํวนหนึ่งของวิธีการเชิงระบบ ที่มุํงเน๎น
กระบวนการมากกวําผลผลิตหรือผลลัพธ๑ โดยมุํงวิเคราะห๑ปัญหาและประเมินระบบ ถือเป็นขั้นตอน
แรกของการพัฒนาที่จะปรับปรุงให๎ปัญหาที่มีอยูํหมดไปหรือเหลือน๎อยลงตามศักยภาพของทรัพยากร
และข๎อจํากัดที่มีอยูํ ยังผลให๎เกิดความสมดุลของโครงสร๎างและองค๑ประกอบตํางๆ ในระบบ การ
วิเคราะห๑ระบบจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองค๑การ การที่จะวิเคราะห๑ระบบได๎
อยํางมีประสิทธิภาพนั้นจําเป็นต๎องมีความคิดเชิงระบบ เพ่ือจัดการกับสภาพแวดล๎อมภายในให๎
สอดคล๎องกับสภาพภายนอก สภาพแวดล๎อมภายในเป็นการจัดการกับสามองค๑ประกอบที่เป็นกลไก

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation Process) 

 

ผลผลิต 
(Output) 

 

การย้อนกลับ (Feedback) 

สิ่งแวดลอ้ม (Environment) 

สิ่งแวดลอ้ม (Environment) 
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ขับเคลื่อน ได๎แกํ ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการ และผลผลิต (Easton, D., 1965) ทั้งนี้ในการนําแนวคิด
เชิงระบบมาประยุกต๑ในการจัดการนั้นสามารถวิเคราะห๑ได๎ 2 แนวทาง ได๎แกํ แนวทางที่ 1 กําหนด
ผลผลิตหรือผลลัพธ๑แล๎วคิดย๎อนกลับวําจะต๎องทําอะไรและอยํางไรกับปัจจัยป้อนเข๎า และกระบวนการ
ให๎ได๎ผลผลิตนั้น และแนวทางที่ 2 เป็นการทํานายผลผลิตหรือผลลัพธ๑วําถ๎าใสํปัจจัยป้อนเข๎าสูํ
กระบวนการ จะได๎ผลผลิตอะไรในลักษณะการคิดทํานองนี้เหมือนกับกรอบแนวคิดวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 
Research) ที่หาเหตุปัจจัยแล๎วอธิบายผล การวิเคราะห๑และจินตนาการผลผลิตหรือผลลัพธ๑ เป็นการ
วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑เชิงเหตุผล (Cause and Effect Relations) การจัดการเชิงเหตุผลเป็น
หลักการพ้ืนฐานชํวยในการวิเคราะห๑เกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกที่มี
อิทธิพลซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังใช๎เป็นกรอบในการวางแผนกลยุทธ๑ เพ่ือชี้ให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ของ 
วิสัยทัศน๑ พันธกิจ วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย โดยมีการกําหนดดัชนีชี้วัด (Key Performance 
Indicator) บํงชี้ถึงความสําเร็จ (ประเวศน๑ มหารัตน๑สกุล, 2560; กิจจา บานชื่น และกณิกนันต๑ 
บานชื่น, 2559) 

ในการวิจัยนี้ผู๎วิจัยนําทฤษฎีระบบมาเป็นกรอบแนวทางการศึกษากระบวนการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยนําองค๑ประกอบของทฤษฎีมาวางเป็น
กรอบในการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูล เพ่ือจําแนกองค๑ประกอบตํางๆ ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑อยํางเป็นระบบ 
 
2. ทฤษฎีการจัดการ 
 ในการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ครั้งนี้ เพ่ือให๎สามารถ
วิเคราะห๑และสังเคราะห๑รูปแบบการจัดการคุณภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎วิจัยจึงทําความเข๎าใจ
วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ และการเสนอแนวคิดของนักวิชาการด๎านการจัดการในยุคสมัย
ตํางๆ เพ่ือให๎สามารถจําแนกและอธิบายชุดความคิดที่ค๎นพบจากการวิจัยได๎อยํางถูกต๎องและมีความ
ชัดเจน 
 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการเริ่มวิวัฒนาการมาจากยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรมที่มีการนํา
เครื่องจักรมาใช๎ในการผลิตและเกิดระบบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น ทําให๎คนงานในยุคนี้ต๎องเรียนรู๎
ทักษะใหมํในการทํางานกับเครื่องจักร นักวิชาการและนักอุตสาหกรรมในขณะนั้นจึงเริ่มต๎นพัฒนา
แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร๑ขึ้นมาเพ่ือควบคุมให๎การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และได๎ผล
ผลิตตามเป้าหมาย ซึ่งนักวิชาการเรียกวําเป็นยุคแนวคิดการจัดการแบบดั้งเดิม (กิจจา บานชื่น และ
กณิกนันท๑ บานชื่น, 2559) โดยมีแนวคิดสําคัญ คือ ผูประกอบการต๎องการวางหลักการดําเนินงาน 
โดยกําหนดปริมาณงานที่ทําได๎ในระยะเวลาที่กําหนด โดยไมํมีการบีบบังคับตํอผู๎ทงานนั้น โดยกําหนด
หลักเกณฑ๑พ้ืนฐาน 4 ประการ ไดํแกํ 1) ต๎องมีการพัฒนาและกําหนดเป็น “วิธีการที่ดีที่สุด” (One 
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Best Way) ในการทํางาน 2) ต๎องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนให๎มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามลักษณะ
งาน 3) ให๎คําตอบแทนและรางวัลจูงใจในการทํางานให๎คนงานตั้งใจทํางานที่ถูกวิธีเพ่ือไห๎ได๎ผลผลิตที่
สูงขึ้น และ 4) ต๎องมีการประสานงานระหวํางผู๎บริหารและคนงาน เพ่ือให๎มีการกํากับดูแล
กระบวนการทํางานให๎เป็นไปตามเป้าหมายยํางใกล๎ชิด (Taylor,1911) ในยุคนี้ให๎ความสําคัญกับการ
วางแผนงาน และการควบคุมเป็นอยํางมาก โดยมีการพัฒนาระบบแผนภูมิแสดงขั้นตอนและชํวงเวลา
ในการปฏิบัติงานมาประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงานเพ่ือให๎ผู๎บริหารและแรงงานเข๎าใจขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดําเนินงานตรงกัน (James and James, 2000) 
 ตํอมาชํวงกลางศตวรรษที่ 20 มีนักวิชาการที่ให๎ข๎อเสนอในการจัดการวําต๎องมีองค๑ประกอบ
สําคัญ 5 ด๎าน ซึ่งประกอบด๎วย 1) ด๎านการวางแผน เพ่ือกําหนดสิ่งที่ต๎องปฏิบัติ 2) ด๎านการจัด
องค๑การ เพ่ือกําหนดวัตถุดิบในการผลิตตั้งแตํ คน เครื่องจักร เงินทุน และวิธีการปฏิบัติ 3) ด๎านการ
บังคับบัญชา เป็นการใช๎การสื่อสารเพ่ือให๎ผู๎ปฎิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได๎ 4) ด๎านการประสานงาน 
เป็นหน๎าที่ของฝ่ายบริหารที่จะเชื่อมโยงงานของทุกสํวนเข๎าหากันเพ่ือให๎เกิดเป็นผลิตภัณฑ๑และบริการ 
และ 5) ด๎านการควบคุม โดยเป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารในการกํากับดูแลในทุกสํวนงานให๎ดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว๎ (Fayol, 1949)  
 ตํอมามีการให๎ความสําคัญกับการศึกษาทฤษฎีการจัดการจากสํานักมนุษยวิทยาที่ให๎
ความสําคัญของมนุษย๑ โดยมีการศึกษาพบวําในการทํางานนั้นให๎บรรลุเป้าหมายได๎นั้น มนุษยสัมพันธ๑
ในการทํางานเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความสําคัญ เนื่องจากเมื่อผู๎ปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ๑อันดีกับผู๎รํวมงานแล๎ว จะทําให๎รู๎สึกพึงพอใจและให๎ความชํวยเหลือกันในการทํางานให๎
บรรลุเป้าหมาย (Mayo, 1945) นอกจากนี้ยังเป็นการจูงใจในการทํางานให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
การเพ่ิมความสามารถในการผลิตให๎กับผู๎ประกอบการได๎อยํางดี (Herzberg, 1959) 
 หลังจากแนวคิดทางการจัดการทั้งกลุํมการจัดการแบบดั้งเดิม และกลุํ,แนวคิดการจัดการ
ตามแนวมนุษย๑นิยมได๎รับความนิยมจากผู๎ประกอบการรายใหญํในการนํามาประยุกต๑ใช๎อยําง
แพรํหลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของตน จนถึงยุคที่เทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทกับ
การดําเนินธุรกิจมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนาแนวคิดและเครื่องมือทางเทคนิคการจัดการขึ้นมามากมาย 
เพ่ือชํวยให๎ผู๎ประกอบการมีข๎อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่ง “ตัดสินใจ” กับ “การ
จัดการ” เป็นคําที่ใช๎แทนกันได๎ กลําวคือการจัดการคือการตัดสินใจนั่นเอง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต๎นของ
การพัฒนาแนวคิดการจัดการสมัยใหมํ (Herbert A. Simon,1960) จากการที่การจัดการสมัยใหมํ
เป็นการมุํงเน๎นที่การตัดสินใจ Barnard (1966) จึงได๎เสนอขั้นตอนการตัดสินใจไว๎ 3 ขั้นตอน 
ประกอบด๎วย ขั้นตอนที่ 1 เป็นการกลั่นกรองข๎อมูล และสภาพแวดล๎อมตํางๆ ที่จําเป็นต๎องพิจารณา
ในการตัดสินใจ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการคิดค๎นและพัฒนาเกี่ยวกับหนทางในการดําเนินงาน โดยการ
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วางแผนงานตํางๆ เพ่ือแก๎ไขปัญหาที่กําลังพิจารณาอยู๎ และขั้นตอนที่ 3 เป็นการจัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีได๎พิจารณาในขั้นตอนที่ 2 วําทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และให๎ผลตอบแทนดีที่สุด 
 นอกจากนี้แนวคิดการจัดการสมัยใหมํนั้นได๎รับอิทธิพลจากทฤษฎีระบบเป็นอยํางมาก จึงทํา
ให๎แนวคิดนี้ยังมุํงเน๎นที่การจัดการเชิงระบบและเชิงกระบวนการ โดยมีฐานความเชื่อวํา การจัดการมี
ลักษณะตํอเนื่องกัน และมีความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน รวมท๎งต๎องพ่ึงพาอาศัยกัน โดยการศึกษา
รูปแบบการจัดการเชิงระบบสามารถแยกพิจารณาได๎ 2 แนวทาง ได๎แกํ แนวทางที่ 1 การศึกษาการ
จัดการบนแนวคิดระบบปิด (Closed System) แนวคิดนี้ตั้งอยูํบนกลุํมปรัชญาโครงสร๎างนิยมที่เชื่อวํา
ผลการดําเนินงานเป็นผลผลิตจากการกําหนดโครงสร๎างหน๎าที่ขององค๑การเองไมํมีความเกี่ยวข๎องกับ
ปัจจัยภายนอก จึงเป็นการศึกษาที่มุํงเน๎นการตัดสินใจเพ่ือแก๎ไขปัญหาภายในระบบของตนเอง การ
แก๎ไขปัญหาเป็นไปตามกฏเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ โดยผู๎ประกอบการมองวําการดําเนินงานขององค๑การเป็น
ปัจจัยอิสระจากสภาพแวดล๎อมภายนอก และเมื่อการตัดสินใจแก๎ไขปัญหารการดําเนินงานของ
ผู๎ประกอบการไมํสามารถหาทางออกได๎ จึงเกิดการนําแนวทางที่ 2 คือ การศึกษาการจัดการบน
แนวคิดระบบเปิด (Open System) มาประยุกต๑ใช๎ในการวิเคราะห๑สภาวะการดําเนินงาน ซึ่งแนวคิดนี้
ได๎รับอิทธิพลมาจากปรัชญาหลังโครงสร๎างนิยม (Poststructuralism) โดยมีฐานความเชื่อวํา
สภาพแวดล๎อมสํงผลกระทบตํอกระบวนการดําเนินงานขององค๑การ ผู๎ประกอบการการจึงต๎องนํา
สภาพแวดล๎อมมารํวมวิเคราะห๑สภาวะองค๑การเพ่ือกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจทางการจัดการ
ด๎วย โดยแนวคิดนี้มุํงเน๎นพิจารณาความสัมพันธ๑ขององค๑การกับสภาพแวดล๎อมเพ่ือหาแนวทางการ
ปรับปรุงการดําเนินงานให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมอยูํตลอดเวลา โดยใช๎การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างและ
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยภายในให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมภายนอก (กิจจา 
บานชื่น และกณิกนันต๑ บานชื่น, 2559)  

จากการสังเคราะห๑ทฤษฎีการจัดการและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องในแตํละยุคสมัย ผู๎วิจัยจึงนํา
แนวคิดที่สังเคราะห๑ได๎มาใช๎เป็นแนวทางในการอธิบายรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย เพ่ือให๎เห็นความสัมพันธ๑ของการจัดการคุณภาพอยํางเป็น
ระบบ และใช๎สนับสนุนแนวคิดท่ีได๎จากข๎อค๎นพบจากงานวิจัย 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ 

การศึกษาเพ่ือความเข๎าใจกระบวนการจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการเป็นสิ่งสําคัญที่ทํา
ให๎ผู๎วิจัยมีแนวทางการอธิบายกระบวนการจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการในปัจจุบันและทิศทางที่
ควรจะเป็นในอนาคตได๎ ผู๎วิจัยจึงทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพเพ่ือให๎มีมุมมองที่
ชัดเจนในการพัฒนากรอบแนวทางการศึกษาครั้งนี้ 
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การจัดการคุณภาพประกอบด๎วยคําสองคํา คือ การจัดการ กับ คุณภาพ  ดังนั้น ผู๎วิจัย
จําเป็นต๎องทําความเข๎าใจความหมายของทั้งสองคําให๎ชัดเจนกํอนที่จะทําการอธิบายความหมายของ
คําวําการจัดการคุณภาพในลําดับตํอไป  

“คุณภาพ” เป็นคําที่ถูกกลําวถึงในด๎านตํางๆ มากมายเชํน ผลิตภัณฑ๑และบริการที่มี
คุณภาพ การทํางานที่มีคุณภาพ หรือบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นต๎น ดังนั้น ความหมายของคําวํา 
คุณภาพจึงมีความ แตกตํางกันไปตามแตํบริบทหรือสถานการณ๑ ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายทํานได๎
อธิบายความหมายของคําวํา คุณภาพแตกตํางกันออกไป ดังนี้ Oxford Advanced Learner 
Dictionary (2019) กลําววํา คุณภาพ หมายถึง มาตรฐานของบางสิ่งที่วัดเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนที่อยูํ
ในประเภทเดียวกัน หรืออีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ระดับความเป็นเลิศของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  Verma 
and Boyer (2009) กลําววํา คุณภาพ หมายถึง ความสามารถของสินค๎าและบริการที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางตํอเนื่องหรือสามารถตอบสนองเกินความคาดหวังของ
ลูกค๎า Swing et al. (2010) อธิบายวํา คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ หมายถึง ความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ๑ที่ตรงกับความต๎องการบริโภคของลูกค๎า ความเหมาะสมนั้นถูกกําหนดด๎วยคุณภาพของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ๑และคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ที่ตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว๎  และ กิติศักดิ์ พลอย
พานิชเจริญ (2546) กลําววํา คุณภาพคือสิ่งสําคัญอยํางยิ่งตํอการดําเนินธุรกิจของผู๎ประกอบการ 
คุณภาพมีความหมายที่หลากหลาย ทั้งขึ้นอยูํกับสถานการณ๑ โดยคุณภาพประกอบด๎วยลักษณะที่
สําคัญ 5 ประการ ได๎แกํ 1) คุณคําและประโยชน๑ที่มีตํอลูกคา้ (customers) และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
(stakeholders) 2). มาตรฐานความเป็นเลิศ 3) เหมาะสมและตรงตามความต๎องการของลูกค๎า 4) 
ประสิทธิผลและความคุ๎มคํา และ 5) มีการรักษาและพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่องให๎ดียิ่งขึ้น (ชํวงโชติ 
พันธุเวช, 2547) 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นผู๎วิจัยสรุปความหมายของคุณภาพในบริบทของการจัดการได๎วํา 
คุณภาพ หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ๑และบริการที่เป็นเลิศที่ผู๎ประกอบการผลิตขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎าหรือสูงกวําความต๎องการที่ลูกค๎าคาดหวัง สํงผลให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจใน
สินค๎าและบริการนั้นๆ ด๎วยเหตุนี้ การดําเนินงานของผู๎ประกอบการที่มีคุณภาพจะต๎องพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑และบริการที่มีคุณภาพเพ่ือสํงมอบไปยังลูกค๎า ในขณะเดียวกันจะต๎องตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับการดําเนินงานทุกฝ่ายด๎วย เชํน หุ๎นสํวน ผู๎จัดสํงวัตถุดิบ  ผู๎บริหาร 
และพนักงาน เป็นต๎น รวมถึงการพัฒนาพนักงานและกระบวนการดําเนินงานขององค๑การทุกอยํางให๎
มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 

สํวนความหมายของการจัดการนั้น ในภาพรวมได๎กลําวถึงในการทบทวนวรรณกรรมไว๎
ข๎างต๎นแล๎ว ผู๎วิจัยจึงกลําวถึงเพ่ิมเติมพอสังเขป การจัดการเป็นทฤษฎีที่ได๎รับความนิยมและมีความ
จําเป็นอยํางยิ่งตํอการดําเนนงานของผู๎ประกอบการ ดังนั้นการให๎คําจํากัดความของแตํ ละสาขาวิชา
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จะมีความแตกตํางกันตามบริบทของเนื้อหาและสภาพการณ๑ โดย Flynn (1995) อธิบายวํา การ
จัดการเกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว๎ และ Hissom (2009) กลําว
วํา การจัดการ หมายถึง กระบวนการของผู๎ประกอบการในการการวางแผน การกําหนดเป้าหมาย 
การจัดการทรัพยากร การใช๎ผู๎ปฏิบัติงาน และการจัดหาเงินทุนให๎บรรลุเป้าหมายโดยมีการวัดผลลัพธ๑ 
นอกจากนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2554) ให๎ความหมายของการจัดการไว๎วํา หมายถึง 
การสั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน อาจกลําวโดยสรุปได๎วํา การจัดการ หมายถึง กระบวนการในการ
ใช๎ทรัพยากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค๑การอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเหมือนกับ
แนวความคิดที่ผู๎วิจัยได๎ให๎ความหมายและสังเคราะห๑ไว๎กํอนหน๎า เมื่อทําความเข๎าใจความหมายของ
การจัดการและคุณภาพแล๎ว ผู๎วิจัยจึงศึกษาการให๎ความหมายของการจัดการคุณภาพของนักวิชาการ
ตํางๆ 

เมื่อทราบความหมายของการจัดการและของคุณภาพแล๎ว ผู๎วิจัยจึงทําการศึกษาความหมาย
ของการจัดการคุณภาพ พบวํามีผู๎ให๎ความหมายไว๎หลายแนวทาง โดย Feigenbaum (1992) ให๎
ความหมายวํา การจัดการคุณภาพ หมายถึง ความพยายามของผู๎ประกอบการธุรกิจที่มุํงพัฒนา
คุณภาพ ธํารงรักษาคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพในการผลิตและบริการ โดยยังคงรักษาระดับความ
พึงพอใจของลูกค๎าไว๎ได๎การจัดการคุณภาพ และแนวทางที่สองคือ การมุํงเน๎นคุณภาพจาก
กระบวนการทางจัดการธุรกิจเพ่ือสร๎างความพึงพอใจให๎ลูกค๎าเป็นสําคัญ โดย เรืองวิทย๑ เกษสุวรรณ 
(2554) ให๎ความหมายของการจัดการคุณภาพวํา หมายถึง การจัดกระบวนการตํางๆ ให๎มีคุณภาพ 
เริ่มตั้งแตํการออกแบบ การผลิต และการสํงมอบผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพให๎กับลูกค๎าโดยหัวใจสําคัญ
ของการจัดการคุณภาพ คือ การจัดกระบวนการตํางๆ เพ่ือให๎เกิดการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 
นอกจากนี้ Noriaki Kano (1996) ได๎กลําววํา หัวใจสําคัญของการจัดการคุณภาพคือ การสร๎างความ
พึงพอใจให๎กับลูกค๎า และถ๎าผู๎ประกอบการสามารถจัดการคุณภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพจะทําให๎
ลูกค๎าเกิดความเชื่อมั่นตํอผลิตภัณฑ๑และบริการ ทั้งนี้ Heilperm and Nadler (1992) ยังได๎เสนอ
แนวคิดวํา ในกระบวนการจัดการคุณภาพต๎องมุํงเน๎นที่การสร๎างมูลคําเพ่ิม (Value-Adding 
Peocess) ให๎กับทุกกระบวนการ และให๎ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานให๎เป็นไป
ตามแผนการดําเนินงาน 

เมื่อพิจารณาจากความหมายของการจัดการคุณภาพดังกลําวมา สรุปได๎วํา การจัดการ
คุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการใช๎ทรัพยากรเพ่ือผลิตสินค๎าและบริการโดยมุํงเน๎นที่การสร๎าง
มูลคําเพ่ิมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า และสํงผลให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจในสินค๎าและ
บริการนั้นๆ โดยต๎องมีการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานในทุกขั้นตอนอยํางเป็นระบบ 

นอกจากนี้ ในการจัดการคุณภาพให๎ได๎ผลลัพธ๑ตามที่ต๎องการนั้น องค๑ประกอบสําคัญของการ
จัดการคุณภาพโดยรวม ประกอบด๎วยลักษณะสําคัญ 9 ประการ ได๎แกํ ความแนํวแนํของวัตถุประสงค๑
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และความมุํงมั่นในระยะยาว การมุํงเน๎นไปที่กระบวนการการใช๎วิธีการทางสถิติ การปรับปรุง
กระบวนการอยํางตํอเนื่อง ผู๎ป้อนวัตถุดิบ และพันธมิตรทางธุรกิจการมุํงเน๎นที่ลูกค๎า ความเป็นผู๎นํา 
การมีสํวนรํวมของพนักงาน และการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความแนํวแนํของ
วัตถุประสงค๑และความมุํงมั่นในระยะยาว หมายถึงการที่ผู๎บริหารมีความมุํงมั่นในการผลักดันการ
จัดการคุณภาพอยํางจริงจังและตํอเนื่อง โดยโน๎มน๎าวให๎พนักงานเห็นความสําคัญของการจัดการ
คุณภาพ และเป้าหมายขององค๑การที่มุํงไปสูํความเป็นเลิศในการผลิตสินค๎าและบริการที่มีคุณภาพ
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า 2) การมุํงเน๎นไปที่กระบวนการ หมายถึง ความพยายามใน
การปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความบกพรํอง โดยการค๎นหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แก๎ไขกระบวนการขององค๑การให๎มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผลให๎
การผลิตสินค๎าและบริการประสบปัญหาน๎อยลง 3) การใช๎วิธีการทางสถิติเป็นการให๎ความสําคัญกับ
การบริหาร โดยอาศัยข๎อมูลจริงและใช๎ วิธีการหรือหลักการทางสถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือใช๎
ประกอบในการแก๎ไขปัญหา หรือการวางแผนการผลิต 4) การปรับปรุงกระบวนการอยํางตํอเนื่อง ดัง
ได๎กลําวมาแล๎ววําการมุํงเน๎นกระบวนการเป็นสิ่งสําคญัอยํางยิ่งตํอองค๑การ ดังนั้นควรมีการปรับปรุง
อยํางตํอเนื่องให๎สอดคลอ๎งกบัการเปลี่ยนแปลง เพราะการปรับปรุงกระบวนการอยํางตํอเนื่องจะชํวย
ให๎องค๑การสามารถปรับตัวได๎รวดเร็วและสามารถผลิตสินค๎าและบริการไดดียิ่งขึ้นไมํมีวันสิ้นสุด  5) ผู๎
ป้อนวัตถุดิบและพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันผู๎ป้อนวัตถุดิบและพันธมิตรทางธุรกิจมีความ  สําคัญตํอ
การเจริญเติบโตขององค๑การเพราะการที่องค๑การมีผู๎ป้อนวัตถุดิบหลายรายหรือเป็นผู๎ป้อนวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงยํอมชํวยให๎องค๑การสามารถผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพได๎ และการที่องค๑การมี
เครือขํายของผู๎ป้อนวัตถุดิบหลายรายยํอมทําให๎องค๑การไมํประสบกับปัญหาและอุปสรรค ในกรณีผู๎
ป้อนวัตถุดิบรายหนึ่งรายใดไมํสามารถสํงวัตถุดิบให๎ได๎องค๑การก็สามารถสั่งวัตถุดิบจากผู๎ป้อนวัตถุดิบ
รายอ่ืนแทน นอกจากนั้น ความรํวมมือกับองค๑การอ่ืนด๎วยการสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจไมํวําองค๑การ
เหลํานั้นจะเป็นคูํแขํงทางการตลาดหรือไมํก็ตาม เป็นอีกชํองทางหนึ่งที่ทําให๎องค๑การสามารถแขํงขัน
ภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่ผันผวนได๎เป็นอยํางดีเพราะความรํวมมือทางธุรกิจกับคูํแขํงไมํได๎ทําให๎ผลกําไร
ลดลงแตํอยํางใด แตํกลับเป็นการเพ่ิมยอดขายและกําไรมากกวําที่จะต๎องทําการแขํงขันกับคูํแขํงเพ่ือ
แยํงสํวนแบํงการตลาด 6) การมุํงเน๎นที่ลูกค๎าอาจกลําวได๎วําลูกค๎าในปัจจุบันมีความต๎องการที่
หลากหลาย และมีกําลังซื้อมากขึ้น ลูกค๎ามีโอกาสในการเลือกซื้อสินค๎าและบริการมากกวําในอดีต 
ดังนั้นองค๑การต๎องมุํงเน๎นในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าที่มีความหลากหลายดังกลําวให๎ได๎ 
องค๑การใดที่สามารถผลิตสินค๎าและบริการได๎ตรงกับความต๎องการหรือเกินกวําความต๎องการที่ลูกค๎า
คาดหวังยํอมมีโอกาสในการสร๎างผลตอบแทนได๎ดีกวํา 7) ภาวะผู๎นํา หมายถึง ผู๎บริหารขององค๑การที่
สามารถโน๎มน๎าวพนักงานให๎เห็นความสําคัญของการจัดการคุณภาพ สามารถถํายทอดความรู๎ได๎ดีมี
ทักษะการสื่อสาร มีความรู๎เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอยํางแท๎จริงต๎องทําตัวเป็นตัวอยํางที่ดีด๎านการ



  29 

จัดการคุณภาพแกํพนักงาน และมีจิตใจที่เปิดกว๎างในการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน เป็นต๎น  8) 
การมีสํวนรํวมของพนักงาน ถือวําเป็นองค๑ประกอบสําคัญของการผลักดันให๎การจัดการ  คุณภาพ
ประสบความสําเร็จ เพราะการจัดการคุณภาพท่ีดีพนักงานทุกคนทุกระดับต๎องมีสํวนรํวมในการค๎นหา
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และชํวยกันค๎นหาตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาเหลํานั้นให๎
หมดไป การที่ผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎พนักงานเข๎ามามีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายและการ
เสนอแนะความคิดเห็นตํางๆ ยํอมทําให๎พนักงานเกิดความรู๎ สึกวําผู๎บริหารให๎ความสําคัญ ดังนั้น
พนักงานยํอมมีความรู๎สึกยินดีที่จะให๎ความรํวมมือในเรื่องตําง ๆ และ 9) การฝึกอบรม หมายถึงการ
ให๎ความรู๎ด๎านการจัดการคุณภาพแกํพนักงานทุกระดับ เพ่ือปรับทัศนคติให๎พนักงานเห็นความสําคัญ
ของการจัดการคุณภาพ รวมทั้งเป็นการให๎ความรู๎ เกี่ยวกับกระบวนการของการจัดการคุณภาพ การ
ทํากิจกรรมกลุํมคุณภาพ การฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํพนักงานอาจทําได๎หลากหลาย เชํน การสอนแนะ
งาน การระดมสมองระบบพ่ีเลี้ยง การสํงไปอบรมกับสถาบันภายนอกการให๎การศึกษารวมถึงการ
ฝึกอบรมในระหวํางการปฏิบัติงาน เป็นต๎น (ไวพจน๑ กุลาชัย, 2560) 

เมื่อพิจารณาองค๑ประกอบขอการจัดการคุณภาพ จํานวน 9 องค๑ประกอบข๎างต๎น พบวํา
มีความสําคัญตํอผู๎ประกอบการ 5 ประการ ดังนี้ 1) การสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า เนื่องจาก
ความต๎องการของลูกค๎าคือสิ่งที่สําคัญที่สุดขององค๑การตํางๆ หากองค๑การสามารถผลิตสินค๎าและ
บริการที่มีคุณภาพดีรวมถึงตรงกับความต๎องการของลูกค๎ายํอมทําให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจในสินค๎า 
และบริการที่องค๑การสํงมอบให๎ 2) การชํวยลดต๎นทุน การจัดการคุณภาพชํวยให๎องค๑การสามารถลด
ต๎นทุนในการดําเนินการได๎เป็นอยํางดี เพราะการจัดการคุณภาพชํวยให๎การผลิตเกิดของเสียน๎อย 
ดังนั้น จึงไมํจําเป็นต๎องทําการแก๎ไขหรือผลิตซ้ํา นอกจากนั้นยังลดคําใช๎จํายในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
วัตถุดิบ เพราะการจัดการคุณภาพจะสํงเสริมให๎เกิดการใช๎วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการสั่งวัตถุดิบใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับความต๎องการในการผลิต สํงผลให๎ลดคําใช๎จํายในการดําเนินการบริหาร
คลังสินค๎าอีกทางหนึ่ง 3) การยกระดับความต๎องการของลูกค๎า การจัดการคุณภาพเป็นปัจจัยสําคัญที่
ทําให๎องค๑การสามารถผลิตสินค๎าท่ีมีคุณภาพและตรงกับความต๎องการของลูกค๎า เมื่อลูกค๎าได๎รับสินค๎า
และบริการที่ดียํอมทําให๎ลูกค๎าเกิดความประทับใจ และเกิดความจงรักภักดี ในตราสินค๎านั้น ดังนั้น 
ปัจจัยด๎านราคาจะไมํสํงผลตํอการตัดสินใจของลูกค๎าในการซื้อสินค๎าที่มีคุณภาพแตํอยํางใด 4) การสํง
มอบสินค๎าได๎ตามที่กําหนด การจัดการคุณภาพเป็นแนวทางในการผลิตสินค๎าและบริการให๎ตรงกับ
ความต๎องการของลูกค๎า ดังนั้น การสํงมอบสินค๎าให๎กับลูกค๎าจะต๎องสอดคล๎องกับความต๎องการใน
การใช๎ข๎อมูลลูกค๎าการมุํงเน๎นในด๎านคุณภาพของสินค๎าและบริการโดยอาศัยหลักการจัดการคุณภาพ
ชํวยทําให๎องค๑การสามารถจัดสํงสินค๎าให๎กบลูกค๎าได๎ตามที่กําหนด โดยสินค๎าไมํได๎ร๎บความเสียหาย
หรือบกพรํองในระหวํางการสํงมอบ และ 5) การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดการคุณภาพชํวยให๎
องค๑การสามารถผลิตสินค๎าและบริการได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า สินค๎าที่ผลิตมีคุณภาพ 
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ไมํเกิดความเสียหายหรือความบกพรํองในระหวํางการผลิต การสํงมอบสินค๎าและบริการของลูกค๎า
ตรงตํอเวลายํอมทําให๎ผู๎บริหารเกิดความพึงพอใจในขณะที่พนักงานเองก็มีความสุขกับการทํางาน 
เนื่องจากหากสินค๎าคุณภาพดีลูกค๎ายํอมให๎การสนับสนุนทําให๎องค๑การขายสินค๎าได๎มากขึ้นและเกิดผล
กําไรแกํองค๑การ ดังนั้นองค๑การยํอมจัดสรรผลประโยชน๑และสวัสดิการตํางๆ ให๎กับพนักงานเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือสร๎างแรงจูงใจในการทํางานอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป สิ่งเหลํานี้จะสํงผลให๎ทุกคนในองค๑การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ไวพจน๑ กุลาชัย, 2560) 

จากที่กลําวมาสรุปได๎วํา จากสถานการณ๑ของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว สํงผลให๎ผู๎ประกอบการต๎องอยูํในสภาวะที่ต๎องแขํงขันกับคูํแขํงอยํางรุนแรง และไมํสามารถ
หลีกเลี่ยงได๎ดังนั้นการที่ผู๎ประกอบการจะมีความได๎เปรียบทางการแขํงขันเพ่ือความอยูํรอดของตนเอง 
ผู๎ประกอบการต๎องพัฒนาผลิตภัณฑ๑และบริการให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า และมีชํองทางใน
การจัดจําหนํายที่หลากหลาย การจัดการคุณภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถ
ดําเนินการในลักษณะดังกลําวได๎ อยํางไรก็ตาม การจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิผลนั้น ผู๎ประกอบการ
ต๎องมีความมุํงมั่นอยํางจริงจังในการจัดการคุณภาพ โดยมุํงเน๎นที่กระบวนการตํางๆ มุํงเน๎นลูกค๎า 
มุํงเน๎นผู๎จัดหาวัตถุดิบ และมุํงเน๎นการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎เทคนิค
ทางการจัดการเป็นเครื่องมือ นอกจากนั้น ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความสําคัญกับผู๎ปฏิบัติงาน โดยเปิด
โอกาสให๎พนักงานมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน และมีสํวนรํวม
ในการตัดสินใจในเรื่องตํางๆ ทั้งนี้ ผู๎ประกอบการต๎องพัฒนาผู๎ปฏิงานด๎วยการให๎ความรู๎ด๎านการ
จัดการคุณภาพผํานการฝึกอบรมในรูปแบบตํางๆ และที่สําคัญผู๎ประกอบการต๎องมีทักษะในการโน๎ม
น๎าวและจูงใจให๎พนักงานเห็นความสําคัญของการจัดการคุณภาพวําเป็นหัวใจของการทํางาน จึงจะทํา
ให๎การจัดการคุณภาพสามารถนําพากิจการไปสูํความเป็นเลิศได๎ 

ในการพัฒนาคุณภาพในยุคนวสมัยนั้น สิ่งสําคัญคือผู๎ประกอบการต๎องมีความเข๎าใจในเรื่อง
ต๎นทุนคุณภาพ เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพในด๎านตํางๆ นั้นต๎องมีการใช๎ทรัพยากรใหมํๆ ใสํเข๎าไปใน
กระบวนการจัดการและกระบวนการผลิต ซึ่งจะทําให๎เกิดต๎นทุนสํวนเพ่ิม ( Incremental Cost) ที่
กระทบตอํความสามารถในการแขํงขัน มีการศึกษาเรื่องต๎นทุนคุณภาพในชํวงเริ่มต๎นมีแนวคิดวําการที่
จะทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตออกมาไมํเกิดความบกพรํองเลยนั้นเป็นไปไมํได๎ และหากต๎องการไมํให๎เกิด
ข๎อผิดพลาดดังกลําวเลยต๎องใช๎ต๎นทุนที่สูงสําหรับคําใช๎จํายเพื่อป้องกันหรือเพ่ิมการตรวจสอบคุณภาพ
ให๎มากยิ่งขึ้น ซึ่งไมํค๎ุมกับการดําเนินงาน โดยมีการศึกษาพบวําในการพัฒนาคุณภาพในยุคแรกๆ จะมี
ต๎นทุนคุณภาพที่สูงขึ้นอยํางมากด๎วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1) การปลํอยปะละเลยคุณภาพทําให๎
ต๎นทุนความบกพรํองด๎านคุณภาพสูงข้ึน และ 2) การเพ่ิมการลงทุนด๎านการป้องกันและการตรวจสอบ
เพ่ือทําให๎ผลิตภัณฑ๑นั้นตรงตามมาตรฐานคุณภาพท้ังหมด (วิไลวรรณ นครไทย, 2558) 
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เมื่อกลําวถึงต๎นทุนคุณภาพ กัลยา วรรณสวัสดิ์ (2559) กลําววํา ต๎นทุนที่เกิดจากการทํา
กิจกรรมตํางๆ เพ่ือกํอให๎เกิดคุณภาพในทุกกระบวนการดําเนินงาน รวมถึงต๎นทุนความเสียหายที่เกิด
จากการที่ไมํสามารถทําได๎ตามข๎อกําหนดหรือตามที่ลูกค๎าต๎องการได๎ โดย ประสิทธิ์ สุนทรารักษ๑ 
(2551) ยังกลําววํา ต๎นทุนคุณภาพ คือ คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมตํางๆ ที่กํอให๎เกิดคุณภาพ 
โดยต๎นทุนคุณภาพถือเป็นเครื่องมืออยํางหนึ่งที่ใช๎เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการคุณภาพ 
ดังนั้น ผู๎ประกอบการต๎องทําความเข๎าใจและศึกษาองค๑ประกอบของต๎นทุนคุณภาพวําเป็นอยํางไร 
โดยนําข๎อบกพรํองเหลํานั้นไปปรับปรุงเพ่ือยกระดับคุณภาพให๎สูงขึ้น โดยยึดหลักต๎นทุนคุณภาพที่ต่ํา
ที่สุด นอกจากนี้ กอบโชค กําธร (2549) ได๎กลําววํา ต๎นทุนคุณภาพ คือ ระบบของการวัดวิเคราะห๑ 
ต๎นทุน รวมทั้งคําใช๎จํายตํางๆ ที่ต๎องจํายไปเพ่ือการประกันด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑หรือบริการ 
เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎า นวพัทธ๑ กีรติวรนันท๑ (2550) ได๎อธิบายเพ่ิมเติมวํา ต๎นทุน
คุณภาพ เป็นต๎นทุนที่เกิดจากความบกพรํองด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑หรือบริการ รวมถึงต๎นทุนที่
เกิดจากกิจกรรมตํางๆ ที่นําไปใช๎ในการป้องกัน ตรวจสอบ หรือการแก๎ไขข๎อบกพรํองเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให๎สูงขึ้น และ สุภารัตน๑ ธาราสายทอง (2549) กลําววํา ต๎นทุนคุณภาพ คือ ต๎นทุนคําใช๎จําย 
และสิ่งตํางๆ ที่ต๎องจํายไป เนื่องจากปัญหาที่ เกิดจากคุณภาพที่ไมํดี และความพยายามที่จะรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ๑หรือบริการที่ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า 

ผู๎วิจัยศึกษาการจําแนกประเภทของต๎นทุนคุณภาพ พบวํา ธํามรงค๑ ปาระมีแจ๎ (2550) แบํง
ต๎นทุนคุณภาพออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ ต๎นทุนคุณภาพทางตรง (Direct Quality Costs) และ
ต๎นทุนคุณภาพทางอ๎อม (Indirect Quality Costs) สําหรับต๎นทุนคุณภาพทางตรงนั้น วิไลวรรณ นคร
ไทย (2558) อธิบายวํา ต๎นทุนคุณภาพทางตรง เป็นคําใช๎จํายที่ทําให๎การผลิตสินค๎าหรือบริการมี
คุณภาพ โดยสามารถรวบรวมและวัดผลออกมาในรูปของคําใช๎จํายเพ่ือนํามาคํานวณต๎นทุนในการ
บริหารจัดการ ประกอบด๎วย ต๎นทุนในการป้องกัน คือ ต๎นทุนที่เกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ไมํให๎ผลิตภัณฑ๑และบริการเกิดความบกพรํองด๎านคุณภาพ โดยต๎องการที่จะทําให๎เกิดต๎นทุนความ
บกพรํองและต๎นทุนการประเมินต่ําที่สุด กิจกรรมที่เป็นต๎นทุนด๎านการป้องกัน เชํน การฝึกอบรม
พนักงาน ต๎นทุนในการบริหารคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ การจัดตั้งทีมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ การ
ตรวจสอบการออกแบบ การออกแบบกระบวนการ การวิจัยกระบวนการ การปรับปรุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ๑ รวมทั้งการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ประกอบด๎วย 1) ต๎นทุนการป้องกัน คือ ต๎นทุนที่เกิดจาก
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันไมํให๎ผลิตภัณฑ๑และบริการเกิดความบกพรํองด๎านคุณภาพ โดยต๎องการที่
จะทําให๎เกิดต๎นทุนความบกพรํองและต๎นทุนการประเมินต่ําที่สุด กิจกรรมที่เป็นต๎นทุนด๎านการ
ป้องกัน เชํน การฝึกอบรมพนักงาน ต๎นทุนในการบริหารคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ การจัดตั้งทีม
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ การตรวจสอบ การออกแบบกระบวนการ การวิจัยกระบวนการ การปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ๑ รวมทั้งการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 2) ต๎นทุนการตรวจสอบ การวัด และการ
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ประเมินคุณภาพ  คือ ต๎นทุนที่เกิดจากกิจกรรมที่เกิดจากการวัด การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ๑และบริการ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจวําผลิตภัณฑ๑นั้นตรงตามข๎อกําหนดหรือตรงตาม
มาตรฐานที่ต๎องการหรือไมํ เชํน การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบขาเข๎า การตรวจสอบคุณภาพ
ภายในกระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท๎าย การทบทวนเอกสาร การตรวจสอบและ
ทดสอบผลิตภัณฑ๑ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การวิเคราะห๑ผลการตรวจสอบคุณภาพและการทํา
รายงานสรุป และ 3) ต๎นทุนความบกพรํองคุณภาพ หรือต๎นทุนความล๎มเหลว คือ ต๎นทุนที่เกิดจาก
ความบกพรํองในการดําเนินงานที่ไมํตรงตามความต๎องการของลูกค๎า 

สํวนต๎นทุนคุณภาพทางอ๎อมนั้น เป็นคําใช๎จํายที่เกิดจากการดําเนินงานที่ไมํมีคุณภาพซึ่ง
สํงผลกระทบตํอความรู๎สึก และความสัมพันธ๑ระหวํางธุรกิจกับลูกค๎า ซึ่งยากตํอการประเมินความ
สูญเสียในรูปแบบตัวเงิน ประกอบด๎วย 1) ต๎นทุนเมื่อผู๎บริโภคได๎รับความเสียหาย (Customer 
Incurred Costs) เป็นต๎นทุนที่เกิดจากความบกพรํองทางด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑หรือบริการที่
ลูกค๎าได๎รับ 2) ต๎นทุนเมื่อผู๎บริโภคไมํพอใจ (Customer Dissatisfaction Costs) เป็นต๎นทุนที่เกิด
จากความไมํพอใจของลูกค๎า เนื่องจากผลิตภัณฑ๑หรือบริการนั้นไมํได๎ตามที่คาดหมาย สํงผลให๎ลูกค๎า
เกิดความไมํพอใจและลดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ๑หรือบริการนั้นๆ หากมีทางเลือกอ่ืนที่ดีกวํายํอม
สํงผลให๎ลูกค๎าเปลี่ยนไปใช๎ผลิตภัณฑ๑หรือบริการอ่ืนๆ ทดแทน ทําให๎องค๑การเสียโอกาสในด๎านรายได๎
และผลกําไร รวมทั้งสํวนแบํงการตลาดที่ลดลงด๎วย และ 3) ต๎นทุนการเสียชื่อเสียง เป็นต๎นทุนที่เกิด
จากความผิดพลาดในการดําเนินงานหรือบริการที่ไมํมีคุณภาพ สํงผลให๎เกิดภาพลักษณ๑ที่ไมํดีกับลูกค๎า
และสังคม ถ๎าหากทวีความรุนแรงขึ้นอาจเกิดการตํอต๎านทางสังคม ซึ่งสํงผลเสียตํอธุรกิจทั้งทางตรง
และทางอ๎อมด๎วย แนวคิดของต๎นทุนคุณภาพมีวัตถุประสงค๑เพ่ือต๎องการทราบวําคุณภาพที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนานั้นสํงผลกระทบตํอต๎นทุนอยํางไร โดยผู๎ประกอบการสามารถระบุกิจกรรมในการ
ดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและลดต๎นทุนได๎ ดังนั้นการนําแนวคิดต๎นทุนคุณภาพมาใช๎จะเป็น
ประโยชน๑อยํางมากในการชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงาน
ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนคุณภาพได๎อยํางเหมาะสม รวมทั้งสามารถเพ่ิมความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎า สร๎าง
มูลคําเพ่ิม และเพ่ิมผลิตภาพได๎อยํางเป็นระบบ (กําพล กิจชระภูมิ, 2546) 

จากความสําคัญของการจัดการคุณภาพและต๎นทุนคุณภาพที่สํงผลกระทบตํอการเพ่ิมผลิต
ภาพให๎กับผู๎ประกอบการ ผู๎วิจัยจึงนําแนวคิดการจัดการคุณภาพมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห๑และ
สังเคราะห๑ข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญในการจัดองค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑เพ่ือให๎เห็นภาพการจัดการคุณภาพในภาพรวมอยํางเป็นระบบ 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ผู๎วิจัยพบวําในการจัดการกิจการห๎ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนั้น ผู๎ประกอบการต๎อง

มีวิธีการจัดการอยํางเป็นระบบ โดยมีการวางกลยุทธ๑การจัดการที่สนับสนุนการดําเนินงานให๎บรรลุ
เป้าหมาย กลยุทธ๑การจัดการเป็นการกําหนดวิสัยทัศน๑ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค๑ของธรกิจ
อยํางเป็นระบบ เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน และนําวิธีการที่ได๎มา
ประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงานเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมาย และเกิดความได๎เปรียบในการแขํงขันจากการ
สร๎างการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ ให๎เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และการที่ผู๎ประกอบการมีกลยุทธ๑ที่ดี
สามารถชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถอยูํรอดได๎ ความสามารถเชิงกลยุทธ๑จึงเป็นสิ่งสําคัญของ
ผู๎ประกอบการในสภาวะที่สภาพแวดล๎อมเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ๎อน 

จากการศึกษาท่ีมาของคําวํากลยุทธ๑ พบวํา กลยุทธ๑ มาจากคําในภาษาอังกฤษวํา strategy 
รากศัพท๑ภาษากรีกคือ strategos (เสนาะ ติเยาว๑, 2550) กลยุทธ๑ หรือ Strategy ในภาษาอังกฤษนั้น
มาจากรากศัพท๑ภาษากรีกโบราณวํา Stratego หมายถึงการวางแผนเพื่อทําลายศัตรู โดยใช๎ทรัพยากร
อยํางมีประสิทธิภาพ และกลายมาเป็น Strategy ในปัจจุบัน (Guinn and Mintzberg, 1996) ใน
ภาษาไทยเราใช๎คําวํายุทธศาสตร๑หรือกลยุทธ๑ ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน แตํใช๎แตกตํางกันบ๎างใน
รายละเอียด (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) 

หลังจากนั้นผู๎วิจัยศึกษาความหมายของคําวํากลยุทธ๑ พบวํา ราชบ ัณฑ ิตยสถาน (2554) 
ให ๎ความหมายวํากลย ุทธ ๑ หมายถ ึง การรบที่ม ีเล ํห ๑เหล ี่ยม วิธีการที่ต ๎องใช๎อ ุบายต ํางๆ เล ํห ๑เหลี่ยมที่
ใช๎ในการต ํอสู๎ และ “กลวิธ ี” หมายถ ึง วิธ ีพล ิกแพลงโดยอาศัยความรู๎ความชํานาญ โดย สุมิตร 
สุวรรณ, (2554) กลําววํา กลยุทธ๑สําหรับการทหาร หมายถึง ศาสตร๑และศิลป์ที่ใช๎เป็นแผนในการ
ดําเนินการรบขนาดใหญํ สํวนในทางธุรกิจนั้นกลยุทธ๑มีความหมายวํา การประเมินทางเลือกและ
กําหนดทางเลือกตํางๆ ที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให๎องค๑การบรรลุภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว๎มาใช๎  ธนา
ชัย สุขวนิช และพรชัย อรัณยกานนท๑ (2557) กลําววํา กลยุทธ๑ หมายถึง การวางแผนอยํางกว๎างๆ 
เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ในระยะยาว กลยุทธ๑ขององค๑การสามารถทําได๎หลายอยําง เชํน  กลยุทธ๑
ทางด๎านการตลาด ด๎านการเงิน ด๎านการผลิต ด๎านการวิจัย และพัฒนาด๎านการประชาสัมพันธ๑ สิ่ง
เหลํานี้กําหนดไว๎อยํางกว๎างๆ เพ่ือเป็นแนวทาง แท๎จริงแล๎วกลยุทธ๑ คือ ผลสุดท๎ายของการวางแผน
เชิงกลยุทธ๑ แม๎วําองค๑การขนาดใหญํมีการพัฒนากลยุทธ๑มากกวําองค๑การเล็ก แตํทุกองค๑กรตํางก็มีกล
ยุทธ๑ของตนเองที่แตกตํางกัน วิสัยทัศน๑เชิงกลยุทธ๑ (Strategic vision) หมายถึง ข๎อความที่บํงบอกถึง
ภารกิจที่ทําให๎ทราบทิศทางขององค๑การในอนาคต สรรชัย เตียวประเสริฐกุล (2555) ให๎ความหมายไว๎
วํา กลยุทธ๑เป็นการวางแผนที่นํามาใช๎เพ่ือกําหนดแผนการทํางานด๎านตํางๆ ในระยะยาว  เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับสถานการณ๑หรือสภาพแวดล๎อม โดยให๎ความสําคัญกับสิ่งที่ตอบสนองตํอความต๎องการ
ของลูกค๎า มีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับคํูแขํงในตลาด เพ่ือให๎องค๑กรก๎าวไปในอนาคต 
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มีการพิจารณาความสามารถขององค๑กร และวิเคราะห๑ปัจจัยที่จะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบตํอองค๑กรในอนาคต เพ่ือบอกทิศทางการดาเนินการ และแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุตาม
เป้าหมายตํางๆ ที่ได๎กําหนดไว๎ จักร ติงศภัทย๑ (2549) ให๎คําจํากัดความวํา กลยุทธ๑ หมายถึง เครื่องมือ
ที่ชํวยพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันให๎ผู๎ประกอบการมีสํวนแบํงตลาดมากขึ้นใหญํขึ้น  และมี
ผลกําไรที่ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง รังสรรค๑ ประเสริฐศรี (2548) กลําววํา การดําเนินงานที่มีการกําหนดไว๎
อยํางเป็นขั้นตอนเพ่ือให๎ประสบความสําเร็จในการแขํงขันโดยจะมีบุคคลเข๎ามาเกี่ยวข๎องในแตํละทุก
ระดับ โดยจะมีความสอดคล๎องกันและสํงผลให๎ผู๎ประกอบการมีความสามารถเหนือกวําคูํแขํงขัน 
เกรียงศักดิ์ เจิญวงศ๑ศักดิ์ (2546) ได๎กลําวไว๎วํา กลยุทธ๑เป็นศิลปะการวางแผนยุทธศาสตร๑การตํอสู๎เพ่ือ
เอาชนะศัตรูของกองทัพ และม ีรากศ ัพท๑มาจากภาษากรีกว ํา Strategia พสุ เดชะรินทร๑ (2548) ยัง
อธิบายเพ่ิมเติมวําองค๑ประกอบความสําเร็จของกลยุทธ๑ต๎องตอบคําถามสําคัญ 3 คําถาม ได๎แกํ 1) 
ปัจจุบันเราอยูํ ณ จุดใด 2) ความตอ๎งการไปถ ึงจุดใด 3) จะไปถึงเป้าหมาย ณ จุดนั้นได๎อยํางไร 

จากที่กลําวมาสรุปได๎วํากลยุทธ๑ หมายถึง แผนการดําเนินงานของผู๎ประกอบการที่กําหนด
วัตถุประสงค๑ ทิศทางการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงานที่เป็นขั้นตอน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
นําไปสูํการบรรลุเป้าหมายของผู๎ประกอบการได๎ ซึ่งการที่ผู๎ประกอบการจะกําหนดกลยุทธ๑ที่สามารถ
นํากิจการให๎บรรลุเป้าหมายได๎นั้น ผู๎ประกอบการต๎องอาศัยการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในและ
สภาพแวดล๎อมภายนอกการดําเนินงาน และต๎องรํวมกันปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานที่
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมเพ่ือนําไปสูํการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน 

การกําหนดกลยุทธ๑นั้นควรกําหนดตั้งแตํระดับองค๑การ และถัดมาเป็นกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ             
ซึ่งเป็นการเลือกเอากลยุทธ๑ระดับธุรกิจไปบริหารสํวนงานของตนอยํางเหมาะสมให๎สามารถแขํงขันกับ
คูํแขํงได๎ โดยจะเน๎นในด๎านความได๎เปรียบในการแขํงขัน (อัจฉรา จันทร๑ฉาย, 2543) นอกจากนี้การ
ประเมินผลได๎ผลเสียของกลยุทธ๑ยังทําได๎จากการใช๎เกณฑ๑เปรียบเทียบผลประโยชน๑ที่ได๎รับกับต๎นทุน
คําใช๎จําย (Cost-Benefit Analysis) โดยไมํได๎วัดผลที่กําไรสูงสุดเป็นเป้าหมาย สําหรับผู๎ประกอบการ
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจจะใช๎เกณฑ๑เปรียบเทียบกําไรกับต๎นทุนคําใช๎จําย (Cost-Profit Analysis) 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับวิสัยทัศน๑ของผู๎คิดกลยุทธ๑ที่จะเลือกวําจะเสียในชํวงเวลาใด ซึ่งผู๎กําหนดกลยุทธ๑ต๎อง
ประเมินให๎ได๎ เชํน ยอมเสียในตอนแรกแตํหวังผลได๎ในระยะยาว (ประเวศน๑ มหารัตน๑สกุล, 2560) 

สําหรับภาคธุรกิจนั้น ผู๎ประกอบการได๎นํากลยุทธ๑มาใช๎ในการดําเนินงาน โดยการจัดการ
เชิงกลยุทธ๑ (Strategic Management) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับผู๎บริหารจากทุกระดับในการ
กําหนดและการนําเอากลยุทธ๑ไปปฏิบัติเพ่ือให๎ได๎ผลตามเป้าหมายที่ต๎องการโดยอาศัยการวางแผน
เชิงกลยุทธ๑เข๎ามาชํวย การวางแผนเชิงกลยุทธ๑เป็นแผนที่มีความสําคัญ เพราะเกี่ยวข๎องกับการ
ดําเนินงานสําหรับอนาคตในระยะยาวที่ต๎องการและเก่ียวข๎องกับองค๑การทั้งองค๑การโดยรวม ผู๎บริหาร
ควรทําความเข๎าใจหลักเบื้องต๎นของการวางแผนเชิงกลยุทธ๑ การวางแผนกลยุทธ๑เกี่ยวข๎องกับการ
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ตัดสินใจในเป้าหมายระยะยาว การวางแผนกลยุทธ๑ครอบคลุมเรื่องสภาพแวดล๎อมภายนอกของการ
ดําเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ๑มีความสัมพันธ๑กับระยะเวลาในอนาคต ความอยูํรอด คํานิยม และ
การเจริญเติบโตของกิจการ ผู๎บริหารเชิงกลยุทธ๑คือ ผู๎บริหารระดับสูงเป็นผู๎กําหนดเป้าหมายที่ต๎องการ 
ซึ่งมักเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนแกํผู๎ถือหุ๎น การทํากําไร คุณภาพปริมาณของผลผลิต สํวนแบํงทาง
การตลาด การเพิ่มผลผลิต และการกระจายออกไปสูํสังคม มีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายไว๎ 
ดังนี้ ธงชัย สันตวงษ๑ (2541) ได๎ให๎ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ๑ไว๎วํา หมายถ ึง การต ัดส ินใจและ
การกระทําต ํางๆ ซึ่งนําไปสู ํการพ ัฒนากลย ุทธ ๑ที่ม ีประส ิทธ ิภาพทีจ่ะช ํวยให ๎ผู๎ประกอบการบรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมายตํางๆ ที่ได๎วางแผนไว๎ และ สมยศ นาวีการ (2545) ได๎ให๎ความหมายวํา เป็นการ
กําหนดทิศทาง การดําเนินงาน และการประเมินผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎ 

นอกจากนี้ อ ุท ิศ ขาวเธียร (2546) ได ๎ให ๎คว ามหมายการจัดการเช ิงกลย ุทธ ๑ไว ๎ว ํา 
หมายถ ึง เครื่องม ือการช ี้นําการบร ิหารงานขององค ๑การ ที่เก ิดจากการระดมสมองของผู ๎ที่ม ีส ํวน
เกี่ยวข ๎อง โดยยึดหลักการวิเคราะห๑ให๎ทราบถึงสภาพแวดล๎อมเพ่ือให๎เห็นเป้าประสงค๑ การปฏ ิบ ัติที่
สอดคล ๎องก ับสภาวะแวดล ๎อม ม ีการจ ัดลำด ับของความสำค ัญของกลย ุทธ ๑ เพ ื่อจ ัดการก ับทร ัพยากร
การบริหาร กระบวนการพ ัฒนา การกำกับต ิดตาม ประเม ินผลความก๎าวหน ๎า การดําเนินงานตามแผน 
ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ๑ และ  Wright, Pringle and kroll (1992) การจัดการ
เชิงกลยุทธ๑จึงหมายถึงชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติการตํางๆ ด๎านการจัดการที่เป็นตัว
กําหนดการดําเนินงานระยะยาวของผู๎ประกอบการ (อารีย๑ แผ๎วสกลพันธ๑, 2553) 

สร ุปได ๎ว ําการจัดการเชิงกลยุทธ๑เป ็นกระบวนการต ัดส ินใจของฝ่ายบร ิหาร เพ ื่อให ๎การ
ดําเน ินงานสามารถบรรล ุว ัตถ ุประสงค๑ตามเป ๎าหมายของกิจการท ี่ได ๎กำหนดไว ๎ โดยพิจารณาจาก
สภาพแวดล๎อมการดําเนินงาน และมีการกําหนดวิธีการที่ชัดเจน ทั้งนี้แม ๎จะจ ัดทํากลยุทธ ๑ด ีเพ ียงใด 
ถ ๎าหากขาดความสามารถในการบร ิหารจ ัดการก็ไมํมีประโยชน๑ นอกจากนี้การจัดการเช ิงกลย ุทธ๑ย ัง
รวมความถึงความสามารถในการนํากระบวนการจัดการไปส ู ํความสําเร ็จ โดยต๎องมีการแปลงกลยุทธ ๑
เป็นแผนปฏ ิบัติการ  

การวางแผนเชิงกลยุทธ๑เป็นการวางแผนระยะยาวที่เน๎นทั้งหมดในภาพรวมขององค๑การ 
ผู๎บริหารพิจารณาแตํละหนํวยแตํละแผนกทั้งหมดในภาพรวม ในการวางแผนกลยุทธ๑จะต๎องทําเพ่ือให๎
บรรลุเป้าหมายในอนาคต ซึ่งมี 5 ประเด็นสําคัญ ได๎แกํ 1) ระยะยาว (Long Range) หมายถึง 
ระยะเวลาข๎างหน๎าในอนาคต เชํนใน 3-5 ปี ข๎างหน๎าที่ต๎องการให๎เป็น ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ๑จึง
ต๎องพิจารณาวําองค๑การควรทําอะไรเพ่ือให๎ประสบความสําเร็จในอีก 3-5 ปีข๎างหน๎านับจากนี้ 
ความสําเร็จสํวนใหญํเกิดจากความสามารถ และความพยายามในการคิด คือ การคิดในเชิงกลยุทธ๑ 
(Innovative Strategic Thinking) เพ่ือให๎เกิดนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงใหมํๆ ในองค๑การ 2) ข๎อ
ผูกพันสัญญา (Commitment Principle) หมายถึง หลักทั่วไปในการวางแผนกลยุทธ๑ คือ การที่
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ผู๎บริหารดําเนินตามหลักท่ีเรียกวําเป็นข๎อผูกพันสัญญาที่ได๎กําหนดไว๎สําหรับอนาคตที่ต๎องทําให๎สําเร็จ 
ทําให๎พนักงานเกิดความรู๎สึกผูกพันตํอการทําให๎บรรลุผลสําเร็จ 3) กลยุทธ๑ระดับบริษัท (Corporate 
Level Strategy) เป็นกลยุทธ๑ที่กําหนดขึ้นโดยผู๎บริหารระดับสูง เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ขององค๑การ ประกอบด๎วย กลยุทธ๑กว๎างๆ ที่ครอบคลุมถึงการก๎าวไปสูํความสําเร็จตามที่ต๎องการ ตาม
วิสัยทัศน๑และภารกิจที่กําหนดกลยุทธ๑ระดับบริษัทจะมีความสัมพันธ๑กับกลยุทธ๑ระดับอ่ืนๆ ด๎วย กล
ยุทธ๑ระดับบริษัท ประกอบด๎วย กลยุทธ๑คงที่ กลยุทธ๑เจริญเติบโต และกลยุทธ๑ถดถอย 4) กลยุทธ๑ระดับ
ธุรกิจ (Business Level Strategy) ในกรณีที่องค๑การเป็นองค๑การขนาดใหญํ มีหลายกิจการรวมอยูํ
ด๎วย หรือมีเครือขํายจํานวนมาก หรือมีสินค๎าหลายชนิดจําหนําย ทําให๎ยากตํอการบริหาร จึงได๎มีการ
วิเคราะห๑แตํละหนํวยธุรกิจที่เรียกวํา การวิเคราะห๑ระดับหนํวยธุรกิจ หรือ (Strategic Business 
Units) แตํละหนํวยธุรกิจจะมีการกําหนดกลยุทธ๑ของตนเองขึ้นมาเป็นระดับ หนํวยธุรกิจที่สอดคล๎อง
กับกลยุทธ๑ระดับบริษัท ระดับหน๎าที่ และระดับปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จของแตํละหนํวยธุรกิจ  5) กล
ยุทธ๑ระดับหน๎าที่ (Functional Level strategy) หมายถึงกลยุทธ๑ที่เกี่ยวข๎องกับหน๎าที่ตํางๆ ที่สําคัญ
ในองค๑การ เกี่ยวกับการแขํงขันทางกลยุทธ๑ในหน๎าที่ตํางๆ ได๎แกํ การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย๑ 
การตลาด การเงิน การวิจัยและพัฒนา เชํน กลยุทธ๑ในการผลิต สินค๎าใหมํ กลยุทธ๑ในการจัดจําหนําย 
กลยุทธ๑ในการวิจัยค๎นคว๎าพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ เป็นต๎น (สมยศ นาวีการ, 2545) 

จากที่กลําวมาสรุปได๎วํา หน๎าที่เหลํานี้ผู๎บริหารระดับกลางเป็นผู๎กําหนดกลยุทธ๑ เพ่ือให๎
นําไปสูํการปฏิบัติในระดับผู๎ปฏิบัติงานโดยแตํละหน๎าที่มีการประสานกัน โดยใช๎กลยุทธ๑ของแตํละ
หน๎าที่แล๎วจะนํามา ซึ่งความสําเร็จตามกลยุทธ๑ขององค๑การ โดยกลยุทธ๑กําหนดขึ้นโดยหัวหน๎างานหรือ
ผู๎บริหาร ระดับปฏิบัติเป็นผู๎กําหนดขึ้น เพ่ือให๎พนักงานนําไปปฏิบัติโดยเน๎นการกําหนดกลยุทธ๑ใน
รายละเอียดการปฏิบัติ เชํน กลยุทธ๑ในการจัดจําหนํายเพ่ือทําให๎มียอดขายเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 20 ในแตํละ
เดือน กลยุทธ๑การผลิตที่มีปริมาณของเสียเป็นศูนย๑ หรือกลยุทธ๑การจัดจําหนํายในการสํงมอบสินค๎าให๎
ถึงมือลูกค๎าให๎เร็วที่สุดการเพ่ิมชํองทางการจัดจําหนํายเป็นต๎น 

ผู๎วิจัยได๎พิจารณาองค๑ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ๑ พบวําเป็นกระบวนการที่สร๎างขึ้น
เพ่ือให๎เกิดความม่ันใจวําผู๎ประกอบการจะดําเนินงานตามกลยุทธ๑นั้นเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑แกํเป้าหมาย
ในระยะยาววํากิจการมีกลยุทธ๑ที่เหมาะสมและดีที่สุดและสามารถใช๎ได๎กับการดําเนินงานในระยะเวลา
ที่กําหนดเทํานั้น เมื่อเวลาผํานไปผู๎ประกอบการต๎องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑เพ่ือให๎ได๎กลยุทธ๑ที่
เหมาะสมที่สุดในชํวงเวลานั้น โดยกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ ประกอบด๎วย ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้                  
1) การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม (Environmental Analysis) 2) การกําหนดกลยุทธ๑ (Strategy 
Formulation) 3) การนํากลยุทธ๑ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) และ 4) การควบคุมกล
ยุทธ๑ (Strategic Control) (Wheelen & Hunger, 2012) แสดงดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 3 องค๑ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ Wheelen & Hunger (2012) 
 

จากภาพที่ 3 จะเห็นได๎วําในกระบวนการพัฒนากลยุทธ๑นั้น จะเริ่มจากการวิเคราะห๑สภาพ 
แวดล๎อมเป็นกระบวนการขั้นแรกของการจัดการเชิงกลยุทธ๑ในการวิเคราะห๑ สภาพแวดล๎อมที่สําคัญใน
การศึกษาการจัดการโดยพิจารณาองค๑การในระบบเปิด (Open System) หมายถึง การให๎ความสนใจ
ในสภาพแวดล๎อม ความสําคัญในการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมจะทําให๎ผู๎ประกอบการได๎รับผลสําเร็จใน
การกําหนดกลยุทธ๑ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม คือ การศึกษา
องค๑ประกอบของสภาพแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอการดําเนินงาน ผู๎ประกอบการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
เพ่ือชํวยให๎เกิดความเข๎าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกกิจการ เพ่ือกําหนดกลยุทธ๑ที่จะ
เป็นไปได๎อยํางเหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล๎อมที่เกิดขึ้น การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมอยํางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลผู๎ประกอบการจะต๎องเข๎าใจโครงสร๎างของสภาพแวดล๎อม ดังนั้น
ผู๎ประกอบการควรทําความเข๎าใจถึงความสําคัญในแตํละระดับที่มีผลกระทบตํอการดําเนินงาน เพ่ือ
การกําหนดกลยุทธ๑ที่ตอบสนองตํอสภาพแวดล๎อม  

ทั้งนี้ เสนาะ ติเยาว๑ (2550) จําแนกสภาพแวดล๎อมได๎ 6 ประเภท ได๎แกํ 1) สภาพแวดล๎อม
ภายนอกองค๑การ ซึ่งเป็นสํวนที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ข๎อกําหนดของ
กฎหมาย และเทคโนโลยี และการรักษาสิ่งแวดล๎อม 2) สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ เป็น
สภาพแวดล๎อมที่สําคัญเป็นเครื่องชี้วําองค๑การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารอยํางไร เชํน ในการ
ผลิต การจัดจําหนํายสินค๎า หรือบริการอยํางไรในสภาวะเศรษฐกิจในแตํละชํวงเวลาของการดําเนิน
ธุรกิจ สิ่งสําคัญในการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ คือ การพิจารณาเกี่ยวกับคําจ๎างแรงงาน 
อัตราเงินเฟ้อ อัตราภาษี ตันทุน คําใช๎จํายด๎านตํางๆ ในการผลิตหรือให๎บริการ ราคาของสินค๎าและ
บริการที่จะควบคมุราคาการจําหนํายให๎แกํลูกค๎า ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็น
ต๎น ผู๎บริหารควรวิเคราะห๑ด๎วยความระมัดระวัง เพราะจะทําให๎เกิดผลกระทบสําคัญตํอผลกําไรของ
องค๑การได๎ 3) สภาพแวดล๎อมทางสังคมเป็นสภาพแวดล๎อมทั่วไปที่เกี่ยวกับลักษณะของสังคม 
ความสําคัญของการศึกษาสภาวะทางสังคมคือ การวิเคราะห๑เกี่ยวกับประชากร และคํานิยมในสังคม 
การศึกษาเกี่ยวกับประชากรในสังคม คือ การศึกษาในเชิงสถิติเกี่ยวกับลักษณะของประชากร การ
เปลี่ยนแปลงของประชากร เชํน ในด๎านของจํานวนประชากร รายได๎ของประชากร ความแตกตํางของ
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กลุํมประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากรมีผลกระทบตํอการสร๎างรายได๎ และควรทําความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคํานิยมของคนในสังคม บางครั้งอาจมีการเปลี่ยนคํานิยมใหมํอยําง
รวดเร็ว หรือบางครั้งก็อาจเปลี่ยนแปลงอยํางช๎าๆ ก็ได๎ ดังนั้น จึงควรศึกษาถึงความนิยมของคนใน
สังคมด๎วยเพ่ือการกําหนดกลยุทธ๑ที่ตอบสนองตํอคํานิยมของคนในสังคม 4) สภาพแวดล๎อมทาง
เทคโนโลยี (หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีที่ใช๎ เชํน การผลิตสินค๎า มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการการให๎บริการทํางาน กระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ๑ และการเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต 5) สภาพแวดล๎อมทางกฎหมาย หมายถึง การกําหนด
ข๎อกฎหมายเพื่อให๎สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามข๎อกฎหมายนั้น กฎหมายบางอยํางเอ้ือประโยชน๑ตํอการ
ดําเนินงานขององค๑การแตํข๎อกฎหมายบางอยํางก็ขัดตํอการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนั้น
ผู๎บริหารจึงควรพิจารณาวําข๎อกฎหมายที่กําหนดขึ้น หรือกําลังจะกําหนดให๎มีตํอไปนั้น เอ้ือประโยชน๑
หรือเป็นอุปสรรคตํอองค๑การ และ 6) สภาพแวดล๎อมด๎านการรักษาสิ่งแวดล๎อม หมายถึง การดําเนิน
ธุรกิจคํานึงถึงสิ่งแวดล๎อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ รวมทั้ง
การปฏิบัติตามข๎อกําหนดในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล๎อม 

นอกจากนี้ ยังอธิบายสภาพแวดล๎อมทางการดําเนินการวําหมายถึง สภาพแวดล๎อมที่มี
ผลกระทบตํอการดําเนินงานขององค๑การอยํางทันที สภาพแวดล๎อม ดังกลําวประกอบด๎วย ลูกค๎า          
คูํแขํงขัน ผู๎จําหนํายปัจจัยการผลิต กําลังการผลิต สภาวะก ารทางธุรกิจระหวํางประเทศ 
สภาพแวดล๎อมทางการดําเนินการประกอบด๎วย 1) ลูกค๎า หมายถึง ความต๎องการของลูกค๎าที่เป็น
ปัจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธ๑ตํอการผลิตสินค๎าเพ่ือจําหนําย หรือการให๎บริการที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของลูกค๎า การพัฒนาในด๎านผลิตภัณฑ๑และบริการควรพิจารณาสภาพแวดล๎อมเกี่ยวกับลูกค๎า 
เชํน ความต๎องการของลูกค๎า ข๎อเสนอแนะจากลูกค๎า คําตําหนิของลูกค๎า กระแสความนิยมลูกค๎า และ
ฐานลูกค๎า 2) การแขํงขัน หมายถึง สภาพแวดล๎อมในการดําเนินการเพ่ือตํอสู๎กับคูํแขํงขันในทางธุรกิจ
เพ่ือการปฏิบัติการที่เหนือกวําคูํแขํงขัน สภาพแวดล๎อมทางการแขํงขันในด๎านลูกค๎าทําให๎องค๑การมี
การปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ๑อยูํเสมอเพ่ือให๎เกิดความได๎เปรียบเหนือคูํแขํงขัน วัตถุประสงค๑ของการ
วิเคราะห๑คูํแขํงขันก็เพ่ือให๎ผู๎บริหารเข๎าใจในจุดแข็ง จุดอํอน ศักยภาพขององค๑การ เปรียบเทียบกับ
ศักยภาพของคูํแขํง 3) ตลาดแรงงาน หมายถึง สภาพแวดล๎อมเกี่ยวกับการจ๎างพนักงานตามความ
ต๎องการขององค๑การเกี่ยวข๎องกับเรื่องคุณสมบัติของพนักงาน หรือแรงงานที่ต๎องการระดับของทักษะ
ที่ต๎องการในการทํางาน การฝึกอบรม อัตราคําจ๎างแรงงาน และอายุงาน 4) ผู๎จําหนํายปัจจัยการผลิต 
หมายถึง สภาพแวดล๎อม พนักงาน และองค๑ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับตัวพนักงานที่องค๑การต๎องการ 
ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรเพ่ือใช๎ในการผลิตหรือการให๎บริการ ผู๎บริหารควร
วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมด๎านผู๎จําหนําย ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคา การสํง
มอบที่เชื่อถือได๎ และการให๎เครดิตในการซื้อแตํละครั้งสิ่งเหลํานี้เปรียบเสมือนปัจจัยนําเข๎าที่ผู๎บริหาร
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ควรพิจารณาถึงอํานาจตํอรองของผู๎จําหนํายปัจจัยการผลิต และ 5) สภาพแวดล๎อมระหวํางประเทศ 
หมายถึง สภาพแวดล๎อมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจกับตํางประเทศ แม๎วําองค๑การไมํ ได๎เกี่ยวข๎องกับ
การดําเนินธุรกิจกับตํางประเทศ ก็ควรศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจระหวํางประเทศของประเทศ
ตํางๆ เชํน กฎหมาย วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศตํางๆ เพ่ือประโยชน๑ใน
การขยายตัวขององค๑การตํอไปในอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข๎องกับการดําเนินธุรกิจตํางประเทศ (ณัฏฐพันธ๑ 
เขจรนันทน๑, 2552) 

จากที่กลําวมาจะพบวําสภาพแวดล๎อมเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดกลยุทธ๑องค๑การ หรือ
กลําวได๎วําการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมขององค๑การนั้น เป็นองค๑ประกอบสําคัญของการกําหนด 
กลยุทธ๑ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ๑, 2552) กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ประกอบด๎วยองค๑ประกอบ
พ้ืนฐานของกระบวนการจ ัดการเช ิงกลย ุทธ ๑ไว๎ 4 องค ๑ประกอบ ซึ่งม ีความส ัมพ ันธ ๑ในล ักษณะที่
เป ็นกระบวนการตํอเนื่องดังนี้ Wheelen and Hunger (2012) 1) องค๑ประกอบด๎านการตรวจสอบ
สภาพแวดล๎อม (Environmental Scanning) เป็นกระบวนการว ิเคราะห๑ตรวจสอบและประเม ิน
สภาพแวดล ๎อมทั้งภายในและภายนอกองค ๑การโดยม ีจ ุดมุ ํงหมายเพ ื่อระบ ุป ัจจ ัยเช ิงกลย ุทธ ๑ ทั้งปัจจ ัยที่
เก ิดจากสภาพแวดล ๎อมภายในและภายนอก เพ ื่อเป ็นต ัวกําหนดอนาคตขององค ๑การ ซ่ึงเครื่องมือ
ที่ตรวจสอบสภาพแวดล ๎อมที่ใช ๎ก ันมากค ือ การวิเคราะห๑ SWOT Analysis โดยการวิเคราะห ๑จ ุด
แข ็ง จ ุดอํอน โอกาส และภาวะค ุกคาม การว ิเคราะห ๑สภาพแวดล ๎อมภายนอกเป ็นการว ิเคราะห ๑ป ัจจ ัย
ด๎านโอกาส และภาวะค ุกคาม ซ่ึงอยู ํภายนอกองค ๑การ เป ็นป ัจจ ัยที่ไม ํสามารถควบค ุมได ๎ ม ีการ
เปลี่ยนแปลงอยู ํตลอดเวลา และสํงผลกระทบก ับผู๎ประกอบการโดยตรง ได ๎แกํ ป ัจจ ัยเกี่ยวก ับ
การเม ือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ี สํวนการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในเป็นการวิเคราะห๑ 2 
ปัจจัย คือ จุดแข็งและจุดอํอนขององค ๑การ ได ๎แก ํโครงสร ๎างการดําเนินงาน ว ัฒนธรรม และทร ัพยากร
ขององค ๑การ ซึ่งจ ุดแข ็งนี้คือความสามารถหลักที่ผู๎ประกอบการสามารถนํามาใช ๎สร ๎างความได๎เปรียบ
ทางการแขํงข ันได๎ (Sammut-Bonnici and Galia, 2015) 

กระบวนการวิเคราะห๑ SWOT ชํวยให๎เกิดการคิดวิเคราะห๑ในองค๑การ เนื่องจากผู๎เข๎ารํวม
เป็นผู๎ที่ดําเนินงานในแตํละข้ันตอน ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห๑ SWOT จึงเป็นกระบวนการที่ต๎องใช๎
ความคิด การวิเคราะห๑ และการอภิปรายโต๎แย๎งเพ่ือให๎เกิดการตัดสินใจรํวมกัน โดยกระบวนการ
วิเคราะห๑ SWOT จะสร๎างสรรค๑ให๎เกิดความคิดและความเข๎าใจในมุมมองใหมํในประเด็นที่ซํอนเร๎น
ของสถานการณ๑เพ่ือคลี่คลายสถานการณ๑ที่ซับซ๎อนให๎เห็นได๎ชัดเจนขึ้น ซึ่งสํงผลให๎ผู๎ประกอบการ
สามารถกําหนดกลยุทธ๑ที่เหมาะสมกับสถานการณ๑ยิ่งขึ้น (Christophe, 2015)  

ประเด็นตํอมาคือการการกําหนดกลย ุทธ๑ (Strategy Formulation) การกําหนดกลยุทธ๑คือ
การวางแผนโดยนํา โอกาส และอ ุปสรรคที่เป ็นอยู ํมาพิจารณากําหนดการดําเนินงานให๎สอดคล ๎องก ับจ ุด
แข ็ง และจ ุดอ ํอนของผู๎ประกอบการ โดยม ักจะกําหนดเป ็นพ ันธก ิจขององค ๑การ กําหนดวัตถ ุประสงค๑ 
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การพ ัฒนากลยุทธ๑ และกําหนดนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏ ิบัติงานการกําหนดกลยุทธ๑จากผล
การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทําได๎โดยใช๎การวิเคราะห๑ SWOT Analysis นันทิยา หุตานุวัตร และ
ณรงค๑ หุตานุวัตร (2545) อธิบายวํา เทคนิคในการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมองค๑การด๎วย SWOT 
Analysis นั้น เป็นวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห๑สภาวะขององค๑กร เป็นการวิเคราะห๑ปัจจัยภายใน 
การวิเคราะห๑จุดแข็งและจุดอํอนที่ปรากฏในกิจการของเราเป็นปัจจัยภายในกิจการที่องค๑การสามารถ
ควบคุมได๎ เชํน ชื่อเสียงของธุรกิจ ทําเลที่ตั้ง สถานภาพทางด๎านการเงิน ความสามารถของผู๎บริหาร 
ถ๎าเป็นข๎อดีคือจุดแข็ง ข๎อเสียคือจุดอํอน สํวนปัจจัยภายนอกเราไมํสามารถควบคุมได๎  เชํน คูํแขํง 
การเมืองและกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  ถ๎าเป็นข๎อดีเรียกวําโอกาส สํวนข๎อเสียเรียกวํา
อุปสรรค และ สมยศ นาวีการ (2549) ได๎ให๎นิยามวํา SWOT Analysis คือ การวิเคราะห๑สภาพ
องค๑การ หรือหนํวยงานในปัจจุบัน เพ่ือค๎นหาจุดแข็ง จุดเดํน จุดด๎อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสําคัญใน
การดําเนินงานสูํสภาพที่ต๎องการในอนาคต SWOT มีความหมายดังนี้ 1) Strengths หมายถึง จุดแข็ง 
หรือข๎อได๎เปรียบ 2) Weaknesses หมายถึง จุดอํอนหรือข๎อเสียเปรียบ 3) Opportunities หมายถึง 
โอกาสที่จะดําเนินการได๎ 4) Threats หมายถึง อุปสรรค ข๎อจํากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดําเนินงาน
ขององค๑การ 

ผลการวิเคราะห๑ SWOT นั้นจะให๎ภาพกว๎างๆ จึงจําเป็นต๎องใช๎เครื่องมือมาวิเคราะห๑
เพิ่มเติมเพื่อให๎มองเห็นภาพทิศทางกลยุทธ๑ได๎ชัดเจน โดยการใช๎ตาราง TOWN MATRIX ตาราง
การค ิดแบบ TOWS เป ็นกรอบวิเคราะห ๑การค ิดอย ํางเป ็นระบบที่ชํวยในการจ ับคูํ โดยการเอา
โอกาส และภาวะค ุกคามภายนอก ก ับจ ุดอ ํอนและจ ุดแข ็งภายในองค ๑การเข ๎าด ๎วยก ัน ซึ่งปกติ
องค๑การจะระบ ุจ ุดอ ํอนและจ ุดแข ็งด ๎วยตนเอง เช ํนเด ียวก ับการระบ ุโอกาสก ับภาวะค ุกคาม 
สภาพแวดล ๎อมจากภายนอก แตํสิ่งที่องค๑การมักจะมองข๎ามค ือ การเชื่อมโยงปัจจ ัยที่สาคัญเหล ํานี้ ซึ่ง
ต๎องการกลยุทธ๑ในการดําเนินการที่แตกตํางก ันในการจัดการทางเลือกท ี่จะนําไปสู ํกลยุทธ๑อยํางเป็น
ระบบ โดยสามารถอธิบายการวิเคราะห๑สภาพองค๑การ SWOT และการใช๎ตาราง TOWS MATRIX ใน
การจับคูํวิเคราะห๑เพ่ือกําหนดกลยุทธ๑ไว๎ดังนี้ (Weihrich and Koontz, 2005) 

การประเมินสภาพแวดล๎อมภายในองค๑การจะเกี่ยวกับการวิเคราะห๑และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองค๑การทุกด๎าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอํอนขององค๑การแหลํงที่มา
เบื้องต๎นของข๎อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล๎อมภายใน คือ ระบบข๎อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุม
ทุกด๎าน ทั้งในด๎านโครงสร๎าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและทรัพยากร 
(Man Money Material Method) คํานิยมองค๑การ รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผํานมา
ขององค๑การ เพ่ือที่จะเข๎าใจสถานการณ๑และผลของวิธีการดําเนินการกํอนหน๎านี้  1) จุดแข็งของ
องค๑การ (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห๑ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู๎ที่อยูํภายในองค๑กรนั้นเองวํา
ปัจจัยใดภายในองค๑กรที่เป็นข๎อได๎เปรียบหรือจุดเดํนขององค๑กรที่องค๑กรควรนามาใช๎ในการพัฒนา
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องค๑กรได๎ และควรดํารงไว๎เพ่ือการเสริมสร๎างความเข็มแข็งขององค๑การ 2) จุดอํอนขององค๑การ (W-
Weaknesses) เป็นการวิเคราะห๑ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู๎ที่อยูํภายในองค๑การนั้นๆ เองวําปัจจัย
ภายในองค๑กรที่เป็นจุดด๎อยข๎อเสียเปรียบขององค๑การที่ควรปรับปรุงให๎ดีขึ้นหรือขจัดให๎หมดไปอันจะ
เป็นประโยชน๑ตํอองค๑การ (Emet and Merba, 2017) 
 การประเมินสภาพแวดล๎อมภายนอกโดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานของ
องค๑การที่จะได๎รับผลกระทบจากสภาพแวดล๎อมตํางๆ ได๎แกํ สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจทั้งในและ
ระหวํางประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค๑การ เชํน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย 
การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล๎อมทางสังคม เชํน โครงสร๎างประชากร ระดับการศึกษา อัตรารู๎
หนังสือ การตั้งถิ่นฐาน การอพยพและการย๎ายถิ่น ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คํานิยม 
ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล๎อมทางการเมือง เชํน พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี สภาพแวดล๎อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหมํๆ และพัฒนาการทางด๎าน
เครื่องมือ อุปกรณ๑ท่ีจะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให๎บริการสถานะสุขภาพ อัตราการป่วย/
ตายด๎วยโรคและภัยสุขภาพของประชากร พฤติกรรมทางสุขภาพรวมถึงระบบสุขภาพ สภาพแวดล๎อม
ทางสิ่งแวดล๎อม เชํน การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ 
ผลกระทบจากการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต๎น 1) โอกาสทางสภาพแวดล๎อม (O-Opportunities) 
เป็นการวิเคราะห๑วําปัจจัยภายนอกองค๑การปัจจัยใดที่สามารถสํงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ๎อม
ตํอการดําเนินการขององค๑การในระดับมหาภาค และองค๑การสามารถนําข๎อดีเหลํานี้มาเสริมสร๎างให๎
หนํวยงานเข็มแข็งขึ้นได๎ 2) อุปสรรคทางสภาพแวดล๎อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห๑วําปัจจัย
ภายนอกองค๑การปัจจัยใดที่สามารถสํงผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะกํอให๎เกิดความเสียหาย
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ซึ่งองค๑การจําเป็นต๎องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค๑การให๎มีความแข็งแกรํง
พร๎อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกลําวได๎ (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค๑ หุตานุวัตร, 2545) 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห๑ SWOT 
 

SWOT Analysis 

สภาพแวดล๎อม 
ภายใน 

 

Strength (S) 
จุดแข็ง 

จุดเดํน ข๎อได๎เปรียบ 

Weakness (W) 
จุดอํอน 

ข๎อเสียเปรียบ 
สภาพแวดล๎อม 

ภายนอก 
 

Opportunity (O) 
โอกาส 

สิ่งเกื้อกูลที่จะดําเนินกิจกรรม 

Threats (T) 
ภัยคุกคาม 

ที่จะทําให๎ดําเนินกิจกรรมไมสํําเร็จ 
 

ที่มา: นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค๑ หุตานุวัตร (2545) 
 

ระบุสถานการณ๑จากการประเมินสภาพแวดล๎อมเมื่อได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ  จุดแข็ง-จุดอํอน 
โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห๑ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด๎วยการประเมินสภาพแวดล๎อม
ภายในและสภาพแวดล๎อมภายนอกแล๎วให๎นําจุดแข็งและจุดอํอนภายในมาเปรียบเทียบกับโอกาสและ
อุปสรรคตํางๆ จากภายนอกเพ่ือดูวําองค๑การกําลังเผชิญสถานการณ๑อะไรและภายใต๎สถานการณ๑
เชํนนั้นองค๑การควรดําเนินการอยํางไรให๎บรรลุเป้าหมายขององค๑การ  

การนําเอาแนวค ิดด ังกล ําวมาประย ุกต ๑ใช ๎ในการจัดการเชิงกลยุทธ๑ โดยได๎อธ ิบายการ
กําหนดกลย ุทธ๑ในองค๑การ โดยสรุปว ํา การประเม ินสถานการณ๑องค ๑การด ๎วยการวิเคราะห๑ SWOT 
Analysis สามารถใช ๎กําหนดกลย ุทธ ๑ที่เหมาะสมได ๎จํานวนมาก การใช ๎ TOWN Matrix จะช ํวยอธ ิบาย
ถ ึงว ิธ ีการในการเชื่อมโยงสภาพแวดล ๎อมภายนอก ทั้งโอกาส ภาวะค ุกคามที่องค ๑การเผชิญอยู ํก ับ
จ ุดแข ็งและจ ุดอ ํอนจากสภาพแว ดล ๎อมภายในเพ ื่อนำไปสู ํผลการกําหนดกลย ุทธ ๑ 4 ด ๎าน ซึ่งเป ็นสิ่งที่
ด ีท ี่จะใช๎การระดมสมองเพ ื่อกําหนดกลย ุทธ๑ที่อาจจะไม ํได๎คําน ึงถ ึง และย ังผล ักด ันให๎ผู ๎บร ิหารได ๎
สร ๎างสรรค ๑ว ิธกีารไปสู ํความเจร ิญก ๎าวหน ๎าขององค๑การได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห๑กลย ุทธ ๑
ท ี่เหมาะสมก ับองค ๑การจะต ๎องอยูํบนพ ื้นฐานของการเช ื่อมโยงมุมมองทั้ง 4 ด๎านเข๎าด๎วยกัน กําหนดกล
ยุทธ๑ซึ่งมีทางเลือกได๎ 4 ประการ ดังนี้ (Wheelen and Hunger, 2012)  

โดยทางเลือกที่ 1) กลยุทธ๑ SO (จุดแข็ง-โอกาส)  สถานการณ๑นี้เป็นสถานการณ๑ที่พ่ึง
ปรารถนาที่สุดขององค๑การ หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็งและมีโอกาสในการเจริญเติบโตได๎อีก ทําให๎ธุรกิจ
สามารถขยายการลงทุนเพ่ิมได๎อีก การเพิ่มการผลิต ขยายตลาดโดยให๎เพ่ิมขึ้นตามโอกาสที่เอ้ืออํานวย 
และสามารถใช๎กลยุทธ๑เชิงรุก (Proactive Strategy) ทางเลือกที่ 2) กลยุทธ๑ ST (จุดอํอน-ภัย
อุปสรรค) สถานการณ๑นี้เป็นสถานการณ๑ที่เลวร๎ายที่สุด หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็ง แตํมีอุปสรรคจากคูํ
แขํงขันหรือปัจจัยอ่ืนๆ ธุรกิจจึงควรหลีกเลี่ยงอุปสรรค อาจหันไปจับกลุํมลูกค๎ากลุํมอ่ืนแทน สามารถ
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ใช๎กลยุทธ๑ทะเลสีน้ําเงิน (Blue Ocean strategy) ทางเลือกที่ 3) กลยุทธ๑ WO หมายถึง (จุดอํอน-
โอกาส) สถานการณ๑องค๑กรมีโอกาสเป็นข๎อได๎เปรียบด๎านการแขํงขันอยูํหลายประการ  แตํติดขัดอยูํ
ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอํอนอยูํหลายอยํางเชํนกัน ดังนั้น ทางออก คือ กลยุทธ๑การพลิกตัว 
(Turnaround-Oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแก๎ไขจุดอํอนภายในตํางๆ ให๎พร๎อมที่จะฉกฉวย
โอกาสตํางๆ ที่เปิดให๎ หรือชํองทางในการทําธุรกิจอยูํมาก อาจแสวงหาความรํวมมือกับองค๑การอ่ืน 
(Strategic Alliance) เพ่ือเสริมจุดอํอนให๎ดีขึ้น และทางเลือกที่ 4) กลยุทธ๑ WT-1 หมายถึง (จุดอํอน-
ภัยอุปสรรค) สถานการณ๑นี้เป็นสถานการณ๑ที่เลวร๎ายที่สุด เนื่องจากองค๑การกําลังเผชิญอยูํกับอุปสรรค
จากภายนอกและมีปัญหาจุดอํอนภายในหลายประการ โดยแนวคิดหลักทั่วไปจะใช๎กลยุทธ๑การตั้งรับ
หรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคตํางๆ ที่คาดวําจะ
เกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทําให๎องค๑การเกิดความสูญเสียที่น๎อยที่สุดจึงควรพิจารณาเลิก
กิจการ หรือแสวงหาความรํวมมือกับธุรกิจอ่ืน สามารถใช๎กลยุทธ๑ตั้งรับ (Defender Strategy) แตํใน
งานวิจัยครั้งนี้เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนวทางการดําเนินงานเชิงรุก ผู๎วิจัยจึงประยุกต๑แนวทางการตั้งกล
ยุทธ๑รูปแบบการปรับปรุงภายในประกอบกับการตั้งกลยุทธ๑เชิงรุก รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดกลยุทธ๑ด๎วยการวิเคราะห๑ TOWS Matrix  
 

 

ปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัยภายนอก 

 

จุดแข็งภายใน 
Internal Strengths (S) 

 

จุดอํอนภายใน 
Internal Weaknesses (W) 

 

โอกาสจากภายนอก 
External Opportunities (O) 

 

กลยุทธ๑ SO : มาก – มาก 
(SO Strategy : Maxi-Maxi) 

รุกไปข๎างหน๎า 

 

กลยุทธ๑ WO : น๎อย – มาก 
(WO Strategy : Mini-Maxi) 

พัฒนาภายใน 
 

อุปสรรค/ข๎อจํากัดจากภายนอก 
External Threats (T) 

 

กลยุทธ๑ ST : มาก – น๎อย 
(ST Strategy : Maxi-Mini) 

สร๎างพันธมิตร 

 

กลยุทธ๑ WT-1 : น๎อย-1 – น๎อย 
(WT Strategy : Mini-Mini) 

พัฒนาเชิงรุกจากภายใน 
 

ที่มา:  ผู๎วิจัย ปรับปรุงจาก Weihrich and Koontz (1993) 
 

จากการพิจารณาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา การวิเคราะห๑ TOWS Matrix คือการ
วิเคราะห๑หาชํองวํางของการได๎เปรียบในการแขํงขันเพ่ือการอยูํรอดในสภาวการณ๑ที่เปลี่ยนแปลง 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถขององค๑การ โดยพิจารณาจากสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก
นําไปสูํการประเมินสถานการณ๑แล๎วพิจารณาตัดสินใจกําหนดกลยุทธ๑ที่ให๎ได๎เปรียบในการแขํงขันและ
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มีประโยชน๑ตํอการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมองค๑การจึงถือเป็นเครื่องมือที่องค๑การ
สามารถใช๎กําหนดกลยุทธ๑หรือรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

เมื่อกําหนดกลยุทธ๑ได๎แล๎ว ขั้นตอนตํอมา เป็นการปฏิบัติตามกลย ุทธ๑ (Strategy 
Implementation) การปฏิบัติตามกลยุทธ๑เป็นกระบวนการดําเนินงานโดยนํากลยุทธ๑ที่กําหนดไว๎
ดําเนินงาน ด๎วยการกําหนดกิจกรรมทางการจัดการเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน กําหนดงบประมาณ และ
ผู๎รับผิดชอบ และอาจต๎องกําหนดวัฒนธรรมองค๑การที่สอดคล๎องกับแนวทางการดําเนินงาน โดย
ทั้งหมดนี้ต๎องเขียนหรือถํายทอดออกมาเป็นแผนปฏฺบัติการ (Action Plan) เพ่ือความสะดวกในการ
นําไปปฏิบัติ 

ขั้นตอนสุดท๎ายแป็นการประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การ
ประเมินผลและการควบคุมนั้น เป็นการตรวจสอบการดําเนินงานวําเป็นไปตามแผนหรือไมํอยํางไร 
เพ่ือที่จะนําข๎อมูลที่ได๎จากการดําเนินงานไปปรับปรุงการดําเนินงานตํอไป 

สร ุปได ๎ว ํา กระบวนการจ ัดการเช ิงกลย ุทธ ๑ ประกอบไปด ๎วย การว ิเคราะห๑
สภาพแวดล ๎อมทั้งภายในและภายนอกขององค ๑การ การกําหนดท ิศทางขององค ๑การ การกําหนด 
กลย ุทธ ๑ การนำกลย ุทธ ๑ไปปฏ ิบ ัติ และการควบค ุม การวิจัยครั้งนี้ผู ๎ว ิจ ัยได ๎นําแนวคิดการจัดการ
เชิงกลยุทธ๑ในขั้นตอนการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและการกําหนดกลยุทธ๑มาประยุกต๑ใช๎
ในการสังเคราะห๑องค๑ประกอบของการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยผู๎วิจัยจําแนกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด๎วย การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
ภายในและภายนอก การกําหนดรูปแบบการจัดการ การรํางรูปแบบการจัดการ และการตรวจสอบ
ยืนยันรูปแบบการจัดการที่พัฒนาขึ้น 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ 

ในการวิจัยนี้ผู๎วิจัยศึกษาความหมายของการเพ่ิมผลิตภาพจากนิยามที่นักวิชาการ 
ผู๎เชี่ยวชาญ และองค๑การวิชาชีพได๎ให๎ความหมายไว๎ เพ่ือนํามาสังเคราะห๑เป็นนิยามศัพท๑ปฏิบัติการ
ของการวิจัย ซึ่งในการทําความเข๎าใจความหมายของการเพ่ิมผลิตภาพ ผู๎วิจัยต๎องเข๎าใจความหมาย
ของผลิตภาพให๎ทํองแท๎กํอน และจากการศึกษาพบวําผลิตภาพมีการนิยามไว๎หลากหลายโดย Choi 
Dong Kyu (2011) กลําววํา ผลิตภาพ หมายถึง มูลคําผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช๎ปัจจัยการผลิตใน
การผลิตสินค๎าหรือบริการ ด๎วยการใช๎เทคนิครํวมกับคุณคําของปัจจัยการผลิตและผลผลิตและเป็นการ
สะท๎อนให๎เห็นถึงระดับประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากรขององค๑การ ในขณะที่ Oxford Aavanced 
Learner Dictionary (2019) ให๎ความสําคัญกับการเปรียบเทียบอัตราแรงงานเทียบกับผลผลิต โดย
กลําววํา ผลิตภาพ หมายถึง อัตราที่คนงานคนหนึ่งหรือองค๑การหนึ่ง หรือประเทศหนึ่งผลิตสินค๎า และ
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เป็นปริมาณที่ผลิตเทียบกับเวลา แรงงาน และเงินที่ใช๎ในการผลิต และ European Productivity 
Agency (2018) ยังให๎ความหมายในทางสังคมศาสตร๑ไว๎วําการเพ่ิมผลผลิตเป็นจิตสํานึกในจิตใจที่มุํง
แสวงหาทางปรับปรุงสิ่งตํางๆ ให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยเชื่อวําสามารถทําปัจจุบันให๎ดีกวําอดีต เพ่ือให๎
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม โดยใช๎วิธีการหรือเทคนิคใหมํ และเป็นความก๎าวหน๎าของ
มนุษย๑ สําหรับวงการวิชาการไทยนั้นหนํยงานสําคัญอยําง ราชบัณฑิตยสภา (2554) ได๎อธิบายวํา ผลิต
ภาพ หมายถึง จํานวนของผลผลิตสินค๎าหรือบริการตํอปัจจัยการผลิตที่ใช๎ในการผลิตของหนํวยการ
ผลิต อุตสาหกรรม หรือประเทศ ผลิตภาพสามารถจําแนกตามประเภทของปัจจัยการผลิต  เชํน ผลิต
ภาพแรง ผลิตภาพทุน เป็นต๎น  

นอกจากนี้ ประเภทของผลิตภาพในปัจจุบันมีการแบํงประเภทผลิตภาพเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 1) ผลิตภาพยํอย (Partial Productivity) ผลิตภาพยํอยเป็นอัตราสํวนของผลผลิตตํอทรัพยากรที่
ใช๎ในแตํละชนิด เชํน ผลิตภาพด๎านแรงงาน (Labor Productivity) เป็นผลิตภาพด๎านเงินทุน 
(Capital Productivity) ผลิตภาพด๎านวัสดุ (Material Productivity) และผลิตภาพด๎านพลังงาน 
(Energy Productivity) 2) ผลิตภาพรวม (Total Productivity) ผลิตภาพรวมเป็นอัตราสํวนของ
ผลผลิตทั้งหมด ตํอทรัพยากรที่ใช๎ทั้งหมด ดังนั้นผลิตภาพรวมจึงแสดงผลกระทบรํวมของทรัพยากร
ทั้งหมดในการท า ผลผลิตออกมา และ 3) ผลิตภาพมูลคําเพ่ิม (Value Added Productivity) ผลิต
ภาพมูลคําเพ่ิมเป็นอัตราสํวนของผลผลิตสุทธิตํอผลรวมของทรัพยากร หรือปัจจัยด๎านแรงงานและ
เงินทุน ผลผลิตสุทธิ หมายถึง ผลผลิตรวม (ธานินทร๑ คูพูลทรัพย๑, 2555) 

สรุปได๎วํา ผลิตภาพเป็นขีดความสามารถของกระบวนการผลิตที่สร๎างผลผลิตมากกวําปัจจัย
นําเข๎า ซึ่งเป็นวัตถุประสงค๑หลักของผู๎ประกอบการ เนื่องจากแสดงให๎เห็นถึงประสิทธิภาพหรือความ
ประหยัดในการผลิต จึงเป็นสิ่งที่ผู๎มีสํวนได๎สวนเสียควรรํวมมือกันเพ่ือสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าให๎กับ
กิจการและสังคม ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภาพสามารถทําได๎โดยการเปรียบเทียบผลผลิตสํงออกกับปัจจัย
นําเข๎า โดยอาจวัดระดับผลิตภาพขององค๑การโดยรวมหรือจําแนกเป็นด๎านตํางๆ เมื่อผลิตภาพของ
องค๑การสูงขึ้นจะทําเกิดการแบํงผลประโยชน๑แกํทุกฝ่าย โดยประเทศชาติได๎ประโยชน๑ในรูปแบบของ
ภาษี ผู๎ประกอบการได๎ประโยชน๑ในรูปแบบของกําไร ผู๎ปฏิบัติงานได๎ประโยชน๑ในรูปแบบของคําจ๎าง 
ซึ่งทําให๎คุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวมดีข้ึน 

นอกจากนี้ยังต๎องใช๎การบริหารด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องและเหมาะสม โดยต๎องคิดเทคนิควิธีการ
ที่จะต๎องทําให๎เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการอยํางตํอเนื่อง เพ่ือลดแรงเสียดทานจาก
ผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล๎อม บทบาทของการจัดการผลิตภาพจะเป็นไปในแนวทางการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมมากกวําความพยายามในการกดดันด๎านต๎นทุน ซึ่งแนวคิดทางด๎านการจัดการผลิตภาพมีอยูํ 
5 ลักษณะ ดังตํอไปนี้ 1) หลักการด๎านผลิตภาพไมํได๎เป็นเพียงหลักการด๎านประสิทธิภาพ การเพ่ิม
ผลผลิตไมํได๎มีความหมายถึงประสิทธิภาพทางการผลิตของผลิตภัณฑ๑ใดๆ แตํเป็นการเพ่ิมผลิตภาพ
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สําหรับผลิตหรือการบริการที่เจาะจงตามความต๎องการของลูกค๎า 2) การดูแลกระบวนการผลิตมี
ความสําคัญเทําๆ กับการดูแลการเพ่ิมผลผลิต ทั้งนี้เพราะวํากระบวนการผลิตและวิธีการที่ใช๎มี
ผลกระทบตํอการเพ่ิมผลิตภาพด๎วย 3) บทบาทการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล๎อมในเชิงผลิตภาพสีเขียวมี
อิทธิพลตํอการบริหารผลิตภาพมากขึ้น โดยมีการรับรู๎แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพจากการใช๎ทรัพยากร
ด๎านพลังงานแหลํงน้ําธรรมชาติ เชิงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและหลีกเลี่ยงการสร๎างมลภาวะ 4) มีการ
มุํงเน๎นในการเพิ่มผลิตภาพผลิตการบริหารโซํคุณคํา (Value-Chain) และโซํอุปทาน (Supply Chain) 
โดยมีการพึ่งพาสํวนที่เป็นเครือขํายของผู๎สํงมอบ (Network of Suppliers) และผู๎ให๎บริการ (Service 
Providers) มากขึ้น ทําให๎ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานจะมีผลเป็นไปตามแนว
ทางการบริหารของโซํคุณคําและโซํอุปทาน และ 5) ปัจจัยมนุษย๑เป็นปัจจัยหลักที่มีผลตํอความสําเร็จ
ของการบริหารผลิตภาพ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลจะมีความสามารถในการปรับระบบการผลิตและ
เครือขํายองค๑การให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ และเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร๎อมตํอสถานการณ๑
การแขํงขันท่ีสูงขึ้น (พงศ๑พัฒน๑ เพ็ชรรุํงเรือง, 2557) 

จากลักษณะที่กลําวมา พบวําการเพ่ิมผลิตภาพมีผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตํอ
ผู๎ประกอบการและสังคม ผลประโยชน๑ที่ได๎จากการจัดการผลิตภาพที่ชัดเจน คือการทําให๎เกิดผลกําไร
และผลประโยชน๑ตํางๆ ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรมที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ตั้งแตํผู๎ประกอบการ พนักงาน ผู๎สํงมอบ ลูกค๎า และสังคมโดยรอบ ทั้งนี้เป็นผลจากการที่องค๑การมี
กําไรเพ่ิมขึ้น จึงพัฒนางานได๎มากขึ้น ภาครัฐได๎ประโยชน๑จากการเสียภาษีที่มากขึ้น พนักงานได๎
ผลตอบแทนและสวัสดิการเพ่ิมขึ้น ผู๎สํงมอบจะได๎ประโยชน๑จากการขายวัตถุดิบได๎มากขึ้น และลูกค๎า
จะได๎ประโยชน๑จากการได๎รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ๑มากขึ้น กลําวได๎วําการบริหารผลิตภาพมี
ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมเป็นอยํางยิ่ง จากการที่การจัดการผลิตภาพ
สามารถสร๎างสรรค๑และบูรณาการผลประโยชน๑ให๎กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอยํ างทั่วถึง (European 
Productivity Agency, 2018) 

สรุปได๎วํา การบริหารผลิตภาพเป็นปัจจัยสําคัญท่ีชํวยให๎ผู๎ประกอบการเกิดความสามารถใน
การแขํงขัน โดยมีความมุํงหมายในการบริหารปัจจัยนําเข๎าให๎มีความเหมาะสมในการสร๎างผลผลิตที่จะ
ทําให๎ผลิตภาพสูงขึ้น ภายใต๎สภาพการณ๑ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่ได๎รับจากภายในและ
ภายนอกกิจการ ซึ่งต๎องมีการวางแผนและจําแนกคุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ๑หรือบริการ
ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด มีการลดชํวงเวลานําของการดําเนินกิจกรรมเพ่ือให๎แขํงขัน
ได๎มากขึ้น มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการสํงมอบคุณคําให๎กับลูกค๎า 

บทบาทของการบริหารผลิตภาพไมํอาจถือได๎วําเป็นบทบาทของฝ่ายบริหารฝ่ายเดียว แตํ
เป็นภาระหน๎าที่ของทุกคนในองค๑การที่ต๎องมีบทบาท และมีสํวนรํวมเพ่ือการบริหารและสนับสนุนการ
เพ่ิมผลิตภาพ โดยต๎องให๎ทุกคนในองค๑การดําเนินการบริหารผลิตภาพของตนเองและในภาพรวม 
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(Total Productivity Management) โดยความหมายของการบริหารผลิตภาพโดยรวมมีความหมาย
ดังนี้ Total หมายถึง การมีสํวนรํวมแบบบูรณาการของทุกคนในองค๑การในการดําเนินการด๎านการ
บริหารผลิตภาพให๎เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งผลิตภาพและการจัดการ โดยที่ Productivity หมายถึง 
ผลิตภาพ และ Management  หมายถึง การจัดการ โดยองค๑ประกอบของการบริหารผลิตภาพ
โดยรวมต๎องมีความชัดเจน ความแนํนอน และความเชื่อมั่น โดยในด๎านความชัดเจน หมายถึง ทุกคน
ในองค๑การต๎องมีความชัดเจนในด๎านความเข๎าใจและการมีสํวนรํวมเกี่ยวกับวัตถุประสงค๑  เพ่ือมีความ
เดํนชัดในทิศทางการบริหารผลิตภาพและการดําเนินงานในองค๑การ มีความมํุงมั่น รํวมกันในการก๎าวสูํ
เป้าหมายการเพ่ิมผลิตภาพ โดยสามารถรับรู๎แผนงาน การดําเนินการตามแผนงาน การวัดผล และการ
ประเมินทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินการ ปรับปรุงและตัดสินใจแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ ตามสถานการณ๑ โดยให๎ความสําคัญตํอบทบาทการเพ่ิมผลิตภาพเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การดําเนินงานขององค๑การ สํวนในการสร๎างความแนํนอน หมายถึง ทุกคนจะมีสํวนรํวมในการ
ดําเนินการอยํางสม่ําเสมอ (Consistency) และตํอเนื่อง ทําให๎การบริหารผลิตภาพโดยรวมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค๑ได๎อยํางมั่นคง โดยการสนับสนุนและรับผิดชอบรํวมกันเพ่ือให๎เกิดความเชื่อมั่นใน
การดําเนินการ จะต๎องมีการสร๎างสรรค๑สภาพแวดล๎อมในการทํางานเป็นทีม มีการกระตุ๎นให๎แตํละฝ่าย
งานให๎ความรํวมมือโดยมุํงเป้าหมายที่ผลประโยชน๑โดยรวมขององค๑การ โดยแนวทางการบริหารผลิต
ภาพโดยรวมอยํางมีประสิทธิผลประกอบด๎วย 1) แนวทางจากบนลงลําง (Top-Down Approach) 
แนวทางนี้เป็นการกําหนดวัตถุประสงค๑ที่เก่ียวกับการบริหารผลิตภาพและพัฒนาวัตถุประสงค๑ไปในแตํ
ละสํวนตามลําดับความสําคัญของหนํวยงานและเลือกยุทธ๑วิธีรวมทั้งกลวิธีในการบรรลุสูํเป้าหมาย 2) 
แนวทางจากลํางสูํบน (Bottom-Up Approach)  เป็นการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการบริหารผลิต
ภาพโดยการปรับปรุง สภาพแวดล๎อมในการทํางาน กําหนดหาความสูญเปลําและสิ่งไมํจําเป็น 
ดําเนินการในการขจัดความสูญเปลําและไมํจําเป็น กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการ
ตามลําดับความสําคัญ ดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการ (Vaishali, 2011) 

จากที่กลําวมาสรุปได๎วํา การบริหารผลิตภาพโดยรวมมีเป้าหมายเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพอยําง
ตํอเนื่อง โดยการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําในการสร๎างผลได๎ที่สูงสุด ด๎วยกระบวนการที่ต๎องใช๎การ
ทํางานเป็นทีมเพ่ือปรับปรุงผลิตภาพอยํางตํอเนื่อง และมีศักยภาพในการแขํงขันตํอสู๎กับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล๎อม และการเมืองได๎ 

จากสถานการณ๑ทางธุรกิจที่มีความแตกตํางหลากหลาย สามารถจําแนกแนวทางการเพ่ิม
ผลผลิต แบํงเป็น 5 แนวทาง โดยแนวทางที่ 1) ผลผลิตเพ่ิม แตํการใช๎ทรัพยากรเทําเดิม ตัวอยําง
วิธีการที่ใช๎ได๎แกํ การใช๎เครื่องจักรที่มีอยูํให๎เต็มประสิทธิภาพ การใช๎แรงงานให๎เต็มความสามารถ การ
ใช๎วิธีการทํางานที่เป็นมาตรฐาน เงื่อนไข คือ การบํารุงรักษา การให๎สวัสดิการ และผลตอบแทนการ
สร๎างมาตรฐานของการทํางาน แนวทางที่ 2) ผลผลิตเพ่ิม แตํใช๎ทรัพยากรลดลง ตัวอยํางวิธีการที่ใช๎ 
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ได๎แกํ การเลิกจ๎าง การลดขั้นตอนการทํางานที่ไมํจําเป็น การใช๎วัสดุทดแทน เงื่อนไข คือ การฟ้องรอง
เรียกคําชดเชย ความเชี่ยวชาญในการศึกษาการทํางาน การวิเคราะห๑วิจัยเกี่ยวกับความต๎องการใช๎
ผลิตภัณฑ๑ แนวทางที่ 3) ผลผลิตเพ่ิม แตํใช๎ทรัพยากรเพ่ิมแตํใช๎ในอัตราที่ต่ํากวํา ตัวอยํางวิธีการที่ใช๎ 
ได๎แกํ การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะพนักงาน การจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกวําเดิม 
เงื่อนไขคือ ความจําเป็นและการสร๎างมูลคําเพ่ิมความปลอดภัยและความสามารถในการรับเทคโนโลยี
ใหมํ แนวทางที่ 4) ผลผลิตคงที่ แตํใช๎ทรัพยากรลดลง ตัวอยํางวิธีการที่ใช๎เชํนเดียวกับแบบที่ 2 
ต๎องการลดการใช๎ทรัพยากร แตํมิได๎มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเงื่อนไข เชํนเดียวกับแบบที่ 2 และ
แนวทางที่ 5) ผลผลิตลดลง และการใช๎ทรัพยากรลดลงในอัตราที่สูงกวํา ตัวอยํางวิธีการที่ใช๎
เชํนเดียวกับแบบที่ 2 และ 4 การลดการใช๎ทรัพยากรมีผลทําให๎ผลผลิตลดลงบ๎างแตํลดลงในปริมาณที่
น๎อยกวําทรัพยากรที่ลดลง เงื่อนไขเชํนเดียวกับแบบที่ 2 และ 4 (ธานินทร๑ คูพูลทรัพย๑, 2555) 

นอกจากนี้ Choi Dong Kyu (2011) ยังอธิบายวํา ผลผลิตสามารถมองได๎ทั้งในรูปแบบของ
หนํวยนับเชิงปริมาณ เชํน จํานวนหรือขนาด เป็นต๎น ผลผลิต จะหมายถึง ผลิตภาพทางกายภาพ 
(Physical Productivity) นอกจากนี้ยังสามารถมองในรูปแบบของมูลคําที่เป็นตัวเงิน เชํน มูลคําการ
ผลิต รายได๎และมูลคําเพ่ิม เป็นต๎น ซึ่งเรียกวําผลิตภาพเชิงมูลคํา (Value Productivity) ในกรณีของ
ผลิตภาพเชิงมูลคํา จะใช๎วิธีการวัดมูลคําเพ่ิมของผลิตภาพ โดยการวัดมูลคําที่เพ่ิมเข๎าไปในผลผลิต  
อธิบายได๎วํา มูลคําเพ่ิม หมายถึง คุณคําใหมํในตัวสินค๎าที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ๑ในกระบวนการผลิต
จากการผสมผสานองค๑ประกอบที่สําคัญ 3 สํวนคือ แรงงาน ทุน และการบริหารจัดการในชํวงเวลา
หนึ่ง ผลิตภาพเชิงมูลคําเพ่ิม (Value-Added Productivity) หมายถึง มูลคําที่สร๎างขึ้นใหมํและเพ่ิม
เข๎าในสินค๎า โดยใช๎ปัจจัยแรงงานอยํางถูกต๎องและเหมาะสม ผลิตภาพเชิงมูลคําเพ่ิม จึงเป็นดัชนีชี้วัด
การขยายตัวของผลิตภาพขององค๑การ เชํนเดียวกับมาตรฐานที่ใช๎ในการประเมินวํา พนักงานแตํละคน
สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมได๎เทําไร อยํางไรก็ตาม สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ ผลิตภาพเชิงมูลคําเพ่ิม ไมํได๎
หมายถึงมูลคําเพ่ิมที่ได๎รับการสร๎างขึ้นด๎วยปัจจัยแรงงานเพียงอยํางเดียวเทํานั้น หากมองวําแรงงาน
เป็นเสมือนศูนย๑กลางของผลิตภาพแล๎ว ผลิตภาพเชิงมูลคําเพ่ิมจะเป็นผลพลอยได๎ที่เกิดจากการนํา
ปัจจัยการผลิตตํางๆ มาใช๎รํวมกันอยํางเหมาะสม รวมถึงองค๑ประกอบที่สําคัญตํางๆ ที่แฝงอยูํในปัจจัย
แรงงาน  

การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตจากปัจจัยที่สํงผลตํอการดําเนินธุรกิจที่ผู๎ประกอบการเผชิญจาก
ข๎างต๎น แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถชํวยผู๎ประกอบการลด
ผลกระทบได๎ ซึ่งการเพ่ิมผลิตภาพทําได๎จากการลดปัจจัยการผลิต ( Input) ได๎แกํ แรงงาน ทุน 
พลังงาน วัตถุดิบ บริการ และหรือเพ่ิมผลผลิต (Output) จากปริมาณผลผลิต ยอดขาย และ
มูลคําเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น โดยมี 5 แนวทาง ได๎แกํ 1) แรงงาน เชํน การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยการ
ฝึกอบรมให๎มีทักษะหลายด๎าน เพ่ือทํางานทดแทนกันได๎ หรือการพิจารณาอัตราผลตอบแทน วัดจาก
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ความสามารถ (Compentency) เพ่ือสร๎างแรงจูงใจเชํน การจํายคําจ๎างเป็นรายชิ้นงาน 2) ทุน โดยจัด
ให๎มีการ Maintenance Management เชํน โรงงานมีปัญหาเครื่องจักร เสียบํอย ต๎องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบํารุงรักษาหรือมีการวางแผนลํวงหน๎า หรือนําเทคโนโลยีมาชํวยในการผลิต จะทํา
ให๎ต๎นทุนรวมลดลงได๎ในระยะยาว 3) พลังงาน เชํน การลดต๎นทุนคําขนสํง โดยอาจมีการวางแผน
เส๎นทางการขนสํง 4) วัตถุดิบ โดยสั่งซื้อวัตถุดิบที่ต๎องการใช๎ สร๎างอํานาจการตํอรองกับผู๎จัดหาวัตถุดิบ 
ทําสัญญาระระยาวให๎ได๎วัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาต่ํา  5) บริการ เชํน การลดต๎นทุนด๎านเอกสาร 
โดยการสํงจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑แทนการใช๎กระดาษ (สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
อุตสาหกรรมการผลิต, 2556) 

การบริหารการเพ่ิมผลิตภาพเป็นหน๎าที่ของทุกคนในหนํวยงานตั้งแตํคนงานจนถึงผูบริหาร 
ดังนั้นการทําความเข๎าใจเพ่ือให๎ผู๎บริหารทุกคนในองค๑การตระหนักถึงความจําเป็นในการเพ่ิมผลิตภาพ
และเข๎าใจกระบวนการผลิต รวมทั้งเทคนิค แนวคิด และวิธีการเพ่ิมผลิตภาพตํางๆ ให๎ชัดแจ๎ง ผู๎บริหาร
ทุกคนจึงต๎องมีจิตสํานึกในการค๎นหาความสูญเสียและเพ่ิมผลิตภาพอยํางตํอเนื่อง (Vaishali, 2011) 
การปลูกฝังทัศนคติด๎านการเพ่ิมผลิตภาพแกํทุกสํวนในองค๑การ โดยเฉพาะด๎านลดความสูญเสียและสิ่ง
ไมํจําเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่ง ถ๎าพนักงานทุกคนตํางมีทัศนคติวําตนเองเป็นสํวนหนึ่งขององค๑การ ความ 
เจริญขององค๑การเป็นความเจริญของตนเองด๎วย พนักงานทุกคนจะต๎องมีสํวนรํวมในการบริหารผลิต
ภาพเพ่ือจัดการความสูญเสียและเพ่ิมผลิตภาพ การมีทัศนคติที่ดีตํอองค๑การเป็นองค๑ประกอบแรกของ
ความสําเร็จในงานการเพ่ิมผลิตภาพ สิ่งตํอมาคือการให๎ความรู๎เกี่ยวกับต๎นเหตุของความสูญเสีย 
ผลกระทบของความสูญเสียตํอผลผลิต การให๎ความรู๎ด๎านการทํางานที่ถูกต๎อง การให๎ความรู๎ด๎าน
คุณภาพ และการให๎ความรู๎ด๎านความปลอดภัย (พิษณุ มนัสปิต, 2561) 

การเพ่ิมผลิตภาพเป็นเป้าหมายของผู๎ประกอบการในยุคของการแขํงขันเพ่ือชํวงชิงความ
ได๎เปรียบการสนองตอบความต๎องการและความพึงพอใจของลูกค๎า ในเรื่องคุณภาพดี บริการ
ประทับใจ การสํงมอบตรงเวลา การมีจริยธรรมทางธุรกิจ แตํสิ่งเหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย๑ในเรื่องขวัญและกําลังใจในการทํางาน การทํางานในสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย 
ดังนั้น องค๑ประกอบของการพัฒนาผลิตภาพสามารถจําแนกได๎ 6 ปัจจัย ได๎แกํ  คุณภาพ (Quality) 
ต๎นทุน (Cost) การสํงมอบ (Delivery) ความปลอดภัย (Safety) ขวัญและกําลังใจของพนักงาน 
(Morale) และจริยธรรม (Ethic) โดยการจัดการผลิตภาพคือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
สื่อสารเป็นสํวนสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจาก การสื่อสารที่ผิดพลาดจะเป็นเหตุที่สร๎างความเสียหายให๎เกิดขึ้น 
องค๑การที่ไมํได๎ให๎ความสําคัญกับระบบการสื่อสารและประสานงานมักจะเกิดความขัดแย๎งภายใน
องค๑การ ซึ่งเป็นผลเสียอยํางยิ่งตํอโครงการเพิ่มผลิตภาพ ผู๎บริหารจึงควรให๎ความสําคัญกับการสื่อสาร
และประสานงาน กระบวนการที่จะให๎ระบบงานสื่อสารได๎ผลคือ การเปิดโอกาสให๎พนักงานมีสํวนรํวม
ในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ในองค๑การ การยอมรับนับถือและสํงเสริมแนวคิดใหมํๆ ของพนักงานในทุก
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ระดับ จะเป็นการสํงเสริมให๎พนักงานมีกําลังใจและสร๎างความกระตือรือร๎นในการมีสํวนรํวมใน
โครงการเพิ่มผลิตภาพขององค๑การ (พงศ๑พัฒน๑ เพ็ชรรุํงเรือง, 2557) 

ในกระบวนการจัดการสมัยใหมํ สํวนสําคัญอีกสํวนหนึ่งคือการมีระบบข๎อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ผู๎บริหารในอดีตมักให๎ความสําคัญกับผลผลิตและรายได๎ ทําให๎องค๑การเสีย
โอกาสที่จะทํากําไรให๎ได๎มากขึ้น (Drucker, 1985) การบริหารเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพจําเป็นต๎องมีข๎อมูล
ประกอบในการกําหนดเป้าหมายการวางแผนและติดตามให๎ได๎ตามเป้าหมาย ปัจจุบันจะพบวํา
องค๑การที่ทันสมัยต๎องลงทุนด๎านระบบข๎อมูลโดยการนําคอมพิวเตอร๑เข๎ามาใช๎ มีการลงทุนด๎าน
บุคลากรในการจัดเก็บข๎อมูล ตรวจสอบข๎อมูล ประมวลผลข๎อมูล และการทํารายงาน ผู๎บริหาร
จําเป็นต๎องรับรู๎ข๎อมูลทั้งด๎านผลผลิตและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น และสามารถวัดดัชนีหรืออัตราผลิตภาพได๎
อยํางตํอเนื่อง ระบบข๎อมูลทางการผลิต และระบบข๎อมูลทางบัญชีจึงถูกออกแบบและมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑เข๎ามาใช๎ในการตรวจสอบประมวลผลข๎อมูลให๎ถูกต๎อง แมํนยําและรวดเร็ว เป็นประโยชน๑
ตํอการตัดสินใจดําเนินการทางการเพ่ิมผลิตภาพ ผู๎บริหารผลิตภาพทุกๆ ระดับจึงจําเป็นต๎องทํางาน
อยํางรู๎จริงรอบด๎านจะทํางานเหมือนกับการทํางานแบบไมํสนใจอะไรทํางานไปเรื่อยๆ โดยไมํต๎องรับรู๎
ข๎อมูลอะไรไมํได๎ ผู๎บริหารผลิตภาพทุกระดับจึงมีภาระที่จะต๎องรับผิดชอบกิจกรรมของตนให๎มี
ประสิทธิผลสูงสุด โดยมีระบบฐานข๎อมูลทางการผลิตและคําใช๎จํายประกอบการตัดสินใจ จะอ๎างการ
ไมํรู๎เชํนในอดีตไมไํด ๎(พงศ๑พัฒน๑ เพ็ชรรุํงเรือง, 2557) 

ทั้งนี้ผู๎บริหารผลิตภาพจะต๎องเข๎าใจวํา กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพซึ่งมีวงจรที่ตํอเนื่อง คือ 
ตั้งเป้าหมาย วางแผนดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต๎อง วัดผล ประเมินผล และดําเนินการปรับปรุงการ
ผลิตให๎ได๎อัตราผลิตภาพที่สูงขึ้น วงจรผลิตภาพนี้จะดําเนินไปได๎ก็ตํอเมื่อผู๎บริหารเข๎าใจถึงวิธีการวัดผล 
คือ ต๎องมีการระบุฐานข๎อมูลทางการผลิต คําใช๎จํายที่เป็นต๎นทุนการผลิต รายได๎จากผลผลิต รู๎จักการ
นําข๎อมูลที่ประมวลผลได๎มาประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และรู๎จักการปรับระดับเป้าหมายของ
อัตราผลิตภาพ บทบาทดังกลําวข๎างต๎นจะดําเนินการไปได๎ตลอดตํอเนื่อง โดยการกําหนดเป็นนโยบาย
ขององค๑การอยํางตํอเนื่อง การขาดความตํอเนื่องในการดําเนินกิจกรรม การเพ่ิมผลิตภาพที่ถือเป็น
ความผิดพลาดสิ่งหนึ่งก็คือ การขาดความเข๎าใจในระบบฐานข๎อมูล การไมํสนับสนุนอยํางจริงจังของ
ผู๎บริหารระดับสูง การดําเนินการที่ไมํตํอเนื่อง เป็นผลเสียอยํางยิ่งในสํวนที่ทําให๎พนักงานเกิดทัศนคติที่
ผิดๆ เชํน ไมํเอาจริงเอาจัง ทําให๎ไมํเกิดประโยชน๑ และเบื่อหนํายตํอการรํวมกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพ 
และไมํยอมรับรู๎วํากิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพเป็นสํวนหนึ่งของงานของตนเองด๎ วย ถ๎าผู๎บริหารผลิต
ภาพไมํรู๎วิธีในการวัดความสําเร็จของตนเอง เพียงแตํรู๎วําตนเองมีสํวนรํวมในการทําให๎องค๑การมี
ผลผลิตเป็นที่นําพอใจหรือไมํนําพอใจตามแตํกรณี แตํไมํรู๎วิธีในการประเมินผลตนเอง ในระหวํางเวลา
การทํางานหนึ่งๆ เชํน เดือน ไตรมาส หรือปี ผู๎บริหารทุกระดับควรจะรู๎วําผลงานของตนเองดีขึ้นหรือ
แยํลง ถ๎าผู๎บริหารทุกคนเข๎าใจถึงการกําหนดอัตราผลิตภาพในแตํละชํวงเวลา และดําเนินการตาม
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วงจรผลิตภาพดังกลําวข๎างต๎น ผู๎บริหารทุกคนก็จะสามารถประเมินผลงานของตนและปรับปรุงตัวเอง
ให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง และอัตราผลิตภาพก็จะสูงขึ้นโดยตลอด การรู๎จักหาคําอัตราผลิตภาพที่สัมพันธ๑
กับกิจกรรมขององค๑การเป็นสํวนสําคัญสําหรับการบริหารจัดการ (ธานินทร๑ คูพูลทรัพย๑, 2555) 

การบริหารผลิตภาพมีความมุํงหมายเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ ดัชนีผลิตภาพจะเป็นตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานในเชิงการเปรียบเทียบมูลคําผลประโยชน๑ที่สามารถหาได๎เทียบกับสํวนที่ต๎องจํายไป
เพ่ือให๎ได๎มูลคํานั้นๆ ผู๎บริหารจะสามารถรับรู๎แนวโน๎มของมูลคําผลประโยชน๑ที่สามารถหาเพ่ิมขึ้นได๎
จากการดําเนินการทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันจะต๎องใช๎ความพยายามในการลดสํวนที่ต๎องจํายเพ่ือให๎
ได๎มูลคําผลประโยชน๑ที่เพ่ิมขึ้น ในมุมมองทางการจัดการหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรอยํางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การใช๎ตัวชี้วัดผลิตภาพจึงมีความสําคัญตํอการบริหารผลิตภาพอยําง
ยิ่ง (จันทร๑ศิริ สิงห๑เถื่อน, 2551) สามารถแบํงประเภทของอัตราผลิตภาพเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) 
อัตราผลิตภาพรวม (Total Productivity) หมายถึง อัตราสํวนของผลผลิตตํอทรัพยากรที่ใช๎ทั้งสิ้น 2) 
อัตราผลิตภาพองค๑ประกอบรวม (Total Factor Productivity) หมายถึง อัตราสํวนผลผลิตสุทธิตํอ
ผลรวมของทรัพยากรเฉพาะด๎านเงินทุน และแรงงาน อัตราสํวนผลผลิตสุทธิได๎จากผลผลิตรวมลบด๎วย
คําวัสดุและคําบริการ และ 3) อัตราผลิตภาพเฉพาะสํวน (Partial Productivity) หมายถึง อัตราสํวน
ระหวํางผลผลิตตํอทรัพยากรที่ใช๎ในแตํละชนิด เชํน อัตราผลิตภาพวัตถุดิบ (Material Productivity) 
อัตราผลิตภาพคําใช๎จําย (Expense Productivity) อัตราผลิตภาพเงินลงทุน (Capital Productivity) 
อัตราผลิตภาพพลังงาน (Energy Productivity) (พงศ๑พัฒน๑ เพ็ชรรุํงเรือง, 2557) 

 
6. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

อุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑เป็นแนวคิดที่นําการสร๎างนวัตกรรม การสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑
และบริการ รวมถึงการสร๎างนวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจบนฐานของวัฒนธรรมและทรัพยากร
ท๎องถิ่น เพ่ือให๎เกิดการกระจายรายได๎แกํประชาชน (ฐิติเทพ สิทธิยศ, 2553) โดยคําวําอุตสาหกรรม
เชิงสร๎างสรรค๑ (Creative Industries) เป็นคําที่มีนักวิชาการและนักวิชาชีพได๎ให๎ความหมายไว๎จํานวน
มาก โดยความหมายที่เป็นที่นิยมกลําวถึงที่เป็นมาตรฐานสากลจากองค๑กรระหวํางประเทศ ได๎แกํ 
องค๑การความรํวมมือเพ่ือการค๎า และการพัฒนา United Nations (2018)  ได๎ให๎ความหมายของ
อุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ไว๎วํา เป็นอุตสาหกรรมที่สร๎าง ผลิต และจัดจําหนํายสินค๎าและบริการที่ใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑และภูมิปัญญาเป็นต๎นทุนในการผลิต หรือเป็นการประกอบด๎วยอาชีพที่ใช๎
ฐานความรู๎ซึ่งไมํได๎จํากัดอยูํแคํวงการศิลปะ โดยอาชีพเหลํานั้นสามารถสร๎างรายได๎จากการขาย  และ
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา และ สมบัติ กุสุมาวลี (2553) ยังได๎กลําววําอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑สร๎างสรรค๑
นั้นเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดยมุํงเน๎นที่การสร๎างสรรค๑กระบวนการผลิต
ของผู๎ประกอบการ 
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หลังจากสิ้นสุดยุคแรงงานและก๎าวเข๎าสูํยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมผู๎ประกอบการตํางๆ ในยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรมได๎นําเครื่องจักรมาใช๎ในกระบวนการผลิตเพ่ือลดต๎นทุนสินค๎า และสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขันนั้น ทําให๎ผู๎ผลิตที่สามารถทําต๎นทุนได๎ต่ํากวําจะสามารถอยูํรอดในระบบ
เศรษฐกิจ สํวนผู๎ประกอบการที่มีต๎นทุนการผลิตสูงกวําคูํแขํงก็ทําให๎ราคาสินค๎าสูงกวํา และทําให๎
ผู๎ประกอบการเหลํานั้นต๎องออกไปจากระบบ กํอให๎เกิดปัญหาการวํางงาน ดังเชํนปัญหาที่ประเทศไทย
กําลังประสบอยูํ จะเห็นได๎วําระบบการผลิตนี้ นอกจากจะกํอให๎เกิดปัญหาการวํางงานแล๎ว ยังทําให๎
เกิดปัญหาสินค๎าล๎นตลาด ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรการผลิต รวมถึงปัญหาการไมํมีผลิตภัณฑ๑
ใหมํๆ เกิดขึ้นในตลาด เพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําว นักวิชาการและนักวิชาชีพจึงปรับกระบวนทัศน๑ใหมํ 
โดยหันมาลงทุนในทรัพยากรมนุษย๑และสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูํ โดยการ
สอดแทรกความคิดสร๎างสรรค๑ลงไปในตัวผลิตภัณฑ๑ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่สอดคล๎องกับระบบ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเป็นอยํางยิ่ง  (ฐิติเทพ สิทธิยศ, 2553) 

แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ คริสตศักราช 1994 โดยประเทศ
ออสเตรเลียนําเสนอรายงานที่ชื่อ “Creative Nation Report” เพ่ือชี้นํานโยบายของประเทศที่
มุํงเน๎นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สร๎างสรรค๑จากวัฒนธรรมและทรัพยากรท๎องถิ่นเป็นหลัก โดยมุํงเน๎น
การสํงเสริมการพัฒนาเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมให๎เป็นฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศ (สมบัติ กุสุมาวลี, 2558) หลังจากนั้น กระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และการกีฬาของประเทศ
อังกฤษใช๎แนวคิดนี้ผํานนโยบาย “Cool Britannia” และได๎พัฒนามาอยํางตํอเนื่อง โดยกําหนดให๎
หนํวยงานภายในของประเทศอังกฤษสํงเสริมนโยบายด๎านนี้อยํางจริงจังจนเกิดเป็นนโยบายการ
สร๎างสรรค๑มากมาย เชํน นโยบาย“Create Together” และ “Createch” เป็นต๎น แนวคิดนี้ได๎
แพรํกระจายไปสูํหลากหลายประเทศ และเกิดเป็นนโยบายการสร๎างสรรค๑ของประเทศตํางๆ เชํน 
ประเทศญี่ปุ่นใช๎แนวคิดการสร๎างสรรค๑วํา “Cool Japan”  และประเทศเกาหลีใต๎ใช๎แนวคิดการ
สร๎างสรรค๑วํา “Creative Korea” ผํานทางอุตสาหกรรมดนตรี อุตสาหกรรมภาพยนตร๑ และ
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เป็นต๎น (พวงแก๎ว  พรพิพัฒน๑, 2553) 

แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ได๎รับความสนใจจากหนํวยงานที่ดําเนินงานด๎านการ
สนับสนุนการศึกษา การอนุรักษ๑วัฒนธรรมเป็นอยํางมาก โดยองค๑การการศึกษา วิทยาศาสตร๑ และ
วัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (UNESCO) เป็นอยํางมาก เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ๑ 
สืบสาน วัฒนธรรม โดยใช๎ความคิดเชิงสร๎างสรรค๑ในการตีความวัฒนธรรมใหมํ และนําเสนอในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑และบริการผํานระบบเศรษฐกิจ จึงผลักดันแนวคิดนี้ให๎กับประเทศสมาชิกโดยได๎แบํง
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑จากวัฒนธรรมออกเป็น 4 กลุํมหลัก ได๎แกํ 1) กลุํมมรดกวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร๑ (Cultural Heritage)  ประกอบด๎วย 4 สาขายํอย ได๎แกํ งานฝีมือ การทํองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร๑ โดยประเทศได๎เพ่ิมด๎านธุรกิจอาหารไทย และการแพทย๑แผนไทย 
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รวมไว๎ในด๎านนี้ด๎วย 2) กลุํมศิลปะ (Arts) ประกอบด๎วย 2 สาขายํอย ได๎แกํ  ศิลปะการแสดง และ
ทัศนศิลป์  3) กลุํมสื่อ (Media) ประกอบด๎วย 4 สาขายํอย ได๎แกํ ภาพยนตร๑สิ่งพิมพ๑ กระจายเสียง 
และเพลง และ  4) กลุํมงานสร๎างสรรค๑ตามลักษณะงาน (Functional Creation) ประกอบด๎วย 5 
สาขายํอย ได๎แกํ งานออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม โฆษณา และซอฟต๑แวร๑ (สํานักงานสํงเสริม
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑, 2561) 

กลําวได๎วําอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑เป็นการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด๎วยการใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑ ซึ่งมีที่มาจากพ้ืนฐานทางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมของแตํละบุคคลและ
ชุมชน โดยนํามากลั่นกรองและผสมผสานกับเครื่องมือตํางๆ และเทคโนโลยีสมัยใหมํ จนแปลงออกมา
เป็นผลิตภัณฑ๑และบริการที่จับต๎องได๎ เกิดเป็นผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑ที่มีความใหมํและมีลักษณะ
เฉพาะตัว (บุญฑวรรณ วิงวอน และคณะ, 2557) อีกทั้งยังเป็นการนําภูมิปัญญาในแตํละท๎องถิ่นมา
ปรับปรุงให๎เข๎ากับยุคสมัย โดยการเติมแตํงแนวคิดเชิงสร๎างสรรค๑บนบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
สมัยใหมํเข๎าไป เชํน ผลิตภัณฑ๑กระเป๋าถือลายผ๎าขาวม๎า ครีมบํารุงผิวจากสมุนไพรท๎องถิ่น เป็นต๎น 
ดังนั้น การผลิตผลิตภัณฑ๑และบริการสร๎างสรรค๑จากวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นการสร๎างมูลคําทาง
เศรษฐกิจแล๎วยังเป็นกลไกในการผลิตวิถีการอนุรักษ๑ สืบสาน และสร๎างสรรค๑วัฒธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ของแตํละสังคมได๎เป็นอยํางดี แนวคิดนี้จึงแพรํหลายไปยังหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศ
ไทย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2561) 

จากการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมหนักที่อาศัยเทคโนโลยีประกอบกับความได๎เปรียบ
ทางด๎านต๎นทุนการผลิต เชํน คําแรงและทรัพยากรตํางๆ (ศุภวุฒิ สายเชื้อ, 2552) ดังจะสังเกตได๎จาก
ผลิตภัณฑ๑ที่ประเทศไทยสํงออกนั้นจะมีลักษณะที่ไมํแตกตํางกันมากนัก ตํอมาเมื่อเกิดภาวะหดตัวของ
กําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ประกอบกับอัตราคําแรงงานใน
ประเทศท่ีสูงขึ้น ทําให๎โรงงานอุตสาหกรรมตํางๆ ย๎ายฐานการผลิตสินค๎าไปยังประเทศที่ต๎นทุนแรงงาน
ต่ํากวํา เชํน จีน อินเดีย และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมํ ซึ่งมีข๎อได๎เปรียบที่ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ๑ 
ที่สําคัญสามารถผลิตสินค๎าชนิดเดียวกันคุณภาพดีกวํา แตํขายในราคาที่ต่ํากวําประเทศไทย เนื่องจาก
มีต๎นทุนที่ต่ํากวํา ดังนั้นรายได๎ที่เกิดจากการผลิตสินค๎าจํานวนมากเพ่ือขาย จึงไมํสามารถที่จะ
ดําเนินการอยํางยั่งยืนตํอไปได๎ หากยังต๎องแขํงขันกับประเทศเหลํานี้ เนื่องจากไมํมีความไมํมี
ความสามารถในการแขํงขันด๎านต๎นทุนแรงงาน จากปัจจัยดังกลําว ทําให๎ประเทศไทยต๎องคิดหา
แนวทางอ่ืนที่สามารถชดเชยการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมคือ การใช๎
อุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑นั่นเอง (ฐิติเทพ สิทธิยศ , 2553) สาเหตุที่ต๎องเป็นอุตสาหกรรมเชิง
สร๎างสรรค๑ เนื่องจากระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ไมํต๎องพ่ึงพาเงินทุนสูงเทํากับ
ระบบการผลิตของอุตสาหกรรมหนัก รวมทั้งยังสํงผลกระทบตํอการใช๎ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมน๎อย
กวํามาก เนื่องจากทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมคือจุดขายสําคัญของระบบนี้ ดังนั้นผู๎ประกอบการจึงต๎อง
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อนุรักษ๑และจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมให๎มีคุณภาพดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ในระบบอุตสาหกรรมเชิง
สร๎างสรรค๑ยังเน๎นการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย๑มากกวําการลงทุนกับโรงงานหรือเครื่องจักร และทํา
ให๎ลดอัตราการวํางงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศลงได๎ สํงผลให๎เกิดระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกวํา
ระบบเศรษฐกิจรูปแบบเดิม เนื่องจากไมํต๎องแขํงขันกับประเทศอ่ืนที่ได๎เปรียบทั้งในด๎านต๎นทุนการ
ผลิต การตลาด และทรัพยากร (ศุภวุฒิ สายเชื้อ, 2552) 

สําหรับอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ในประเทศไทย มีหลายหนํวยงานที่รับผิดชอบและให๎
การสนับสนุนเพ่ือให๎เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ หนํวยงานหลัก คือ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหนํวยงานที่กําหนดกรอบการดําเนินงานของ
ประเทศไทย โดยอ๎างอิงจากรูปแบบของ UNCTAD และมีการปรับเพ่ิมเติมบางสํวนตามรูปแบบของ
ยูเนสโกให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย รูปแบบดังกลําวแบํงเป็น 4 
กลุํมหลัก ประกอบด๎วย 15 สาขายํอย (ชาญณรงค๑ ชัยพัฒน๑, 2553) ดังภาพที่ 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 รูปแบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ในประเทศไทย  
ที่มา: ชาญณรงค๑ ชัยพัฒน๑ (2553) 

 

จากรูปแบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ นํามาสูํภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ผู๎ประกอบการต๎อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ตามมา สิ่งสําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑นั้น ผู๎ประกอบการต๎องมีความเข๎าใจในการจัดประเภทของอุตสาหกรรม
เชิงสร๎างสรรค๑เสียกํอน ทั้งนี้ในการจัดแบํงประเภทของอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ ความแตกตําง 
และหลากหลายของอุตสาหกรรมขึ้นอยูํกับมุมมองในการจัดประเภทของกลุํมอาชีพและนโยบายใน

การสืบทอดมรดก 
ทางวัฒนธรรม 

- งานฝีมอืและ 

  หัตถกรรม 

- การทอ่งเที่ยวเชิง 

  วัฒนธรรม 

- ความหลากหลาย 

  ทางชวีภาพ 

- การแพทย์แผนไทย 

งานสร้างสรรค์ 

และออกแบบ 

- การออกแบบ

แฟชั่น 

- สถาปัตยกรรม 

- การโฆษณา 

- ซอฟแวร ์

ศิลปะ สื่อสมัยใหม ่

- ศิลปะ 

- ทัศนศิลป์ 
- ภาพยนตร์และวีด ิ

  ทัศน์ 

- การพิมพ ์

- การกระจายเสียง 

- ดนตรี 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแตํละประเทศเป็นหลัก โดยการจัดแบํงประเภทของอุตสาหกรรมเชิง
สร๎างสรรค๑ (Creative Industries) ที่นิยมใช๎ในปัจจุบัน มี 5 ประเภท ดังนี้ (The Creative Nova 
Scotia Leadership Council, 2012)  1) John Hawkins Model เป็นการนําเสนออุตสาหกรรมที่
สามารถตํอยอดให๎เกิดเศรษฐกิจ สร๎างสรรค๑ได๎ 15 อุตสาหกรรม โดยการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑และ
บริการจากการผสานศิลปศาสตร๑รํวมกับวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2) UK DCMS Model รูปแบบ
การจัดประเภทเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของประเทศสหราชอาณาจักร 3) WIPO copyright Model การ
จัดประเภทเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ขององค๑การทรัพย๑สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization: WIPO) มีที่มาจากแนวคิดการจด ทะเบียนทรัพย๑สินทางปัญญาคือการ
รวบรวมผลงานที่ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ 4) UNCTAD Model การจัดแบํงประเภทอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค๑โดยสหประชาชาติวําด๎วยการค๎าและการพัฒนา ได๎แบํงออกเป็น 4 กลุํมหลัก ได๎แกํ กลุํม
อาชีพที่เก่ียวข๎องกับมรดกวัฒนธรรม (Heritage) กลุํมอาชีพที่สร๎างสรรค๑งานจากศิลปะและวัฒนธรรม 
(Arts) กลุํมอาชีพทางด๎านสื่อมวลชน (Media) กลุํมอาชีพที่ผลิตสินค๎าและบริการเพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎า (Function creations) ปัจจุบันประเทศไทยได๎เลือกใช๎การจัดแบํงประเภทของ 
UNCTAD มาใช๎เป็นต๎นแบบ โดย โกษม โกยทอง (2558) ได๎อธิบายเพ่ิมเติมวําประเทศไทยได๎เพ่ิมเติม
กลุํมอาชีพการแพทย๑แผนไทยและอาหารไทย ซึ่งเป็นสินค๎าและบริการที่เป็นจุดเดํนของประเทศ  เพ่ือ
ปรับให๎เข๎ากับบริบทของประเทศมากขึ้น และ 5) NESTA Model ปรับปรุงจาก DCMS Model โดย
พิจารณาถึงความแตกตํางระหวํางสํวนตํางๆ เพ่ือหาจุดรํวมกันบนพ้ืนฐานของมูลคําเชิงพาณิชย๑ที่ถูก
สร๎างข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 โมเดลสําหรับอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ 
 

ชื่อโมเดล รายละเอียด 
1) John Hawkins Model เป็นการนําเสนออุตสาหกรรมที่สามารถตํอยอดให๎เกิดเศรษฐกิจ สร๎างสรรค๑

ได๎ 15 อุตสาหกรรม โดยการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑และบริการ จากการผสาน
ศิลปศาสตร๑รํวมกับวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

2) UK DCMS Model นํ า เสนออุตสาหกรรมที่ เ กิดจากความคิดสร๎ า งสรรค๑  ทักษะและ 
ความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพในการสร๎างงานและสร๎างมูลคํา ผําน การใช๎
ประโยชน๑จากทรัพย๑สินทางปัญญา (Department for Culture Media 
and Sport (DCMS), 2008) Concentric Circles Model โมเดล นี้กลําว
วํา ความคิดสร๎างสรรค๑ที่เป็นแกนหลักของศิลปะสร๎างสรรค๑ จะอยูํในรูปแบบ
ของเสียง ข๎อความและรูปภาพ (Throsby, 2001) 

3) WIPO Copyright 
Model 

นําเสนออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง ทั้งทางตรงหรือทางอ๎อมกับการสร๎าง การ
ผลิตด๎วยเครื่องจักร การผลิต การออกอากาศและการกระจาย เนื้อหาที่มี
ลิขสิทธิ์ 

4) UNCTAD Model อยูํบนพื้นฐานของการขยายแนวคิดของความคิดสร๎างสรรค๑จากกิจกรรมที่มี
สํวนประกอบทางศิลปะเป็นหลัก เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การผลิตสินค๎าเพื่อเป็นสัญลักษณ๑ด๎วยความเชื่อมั่นทางทรัพย๑สินทางปัญญา 

5) National 
Endowment for 
Science, Technology 
and the Arts (NESTA) 
Model 

ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการปรับปรุง DCMS Model โดยพิจารณาถึงความ 
แตกตํางระหวํางสํวนตํางๆ โดยมีจุดประสงค๑เพื่อแสดงสํวนที่รํวมกันบน 
พื้นฐานของมูลคําเชิงพาณิชย๑ที่ถูกสร๎างขึ้น Conference Board of 
Canada/ Statistics Canada Model ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2008 ทั้ง 
อุตสาหกรรมและกิจกรรมที่อยูํในโมเดลนี้ถือเป็นก๎าวแรกของการวัด และ
การเข๎าใจถึงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ของประเทศแคนาดา 

 

ที่มา: The Creative Nova Scotia Leadership Council (2012) 
 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได๎วําอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑มีบทบาทสําคัญในสังคมปัจจุบันและ
อนาคตเป็นอยํางมาก เปรียบเสมือนองค๑ความรู๎เฉพาะด๎าน (Domain Specific Knowledge) 
(Kilgour, 2006) ซึ่งหมายถึง ขอบเขตขององค๑ความรู๎เฉพาะด๎านที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแตํกําเนิดจนถึง
ปัจจุบันผํานการเพาะบํมทางวัฒนธรรม ครอบครัว สังคม การศึกษา และด๎านตํางๆ ที่มีสํวนในการ
หลอมรวมเป็นองค๑ความรู๎ เ ฉพาะของแตํละปัจ เจกบุคคล ซึ่ งสอดคล๎องกับแนวคิดของ 
Csikszentmihalyi (1996) เกี่ยวกับ The System Model of Creativity ที่อธิบายวํา องค๑ความรู๎ 
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เครื่องมือ คุณคํา และวิถีปฎิบัติที่เกิดจากระบบวัฒนธรรม (Domain) ที่ถูกถํายทอด สํงตํอ ผลิตซ้ํา
โดยกลุํมคนในวงการหนึ่งๆ ไปยังปัจเจกบุคคล ในสังคมหนึ่งๆ และ Boone (1990) ได๎อธิบายวําการ
สร๎างสรรค๑ ในบริบทของการดําเนินงานของผู๎ประกอบการที่มีตํอธุรกิจในด๎านการสร๎างการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ การตระหนักถึงกฎระเบียบใหมํ การเรียนรู๎แนวคิดใหมํ และการเปลี่ยนแปลงใหมํ เมื่อ
ผู๎ประกอบการมีความเข๎าใจการประยุกต๑ใช๎แนวคิดอุตสากรรมเชิงสร๎างสรรค๑แล๎วจะสํงผลให๎
ผู๎ประกอบการประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ในการบริหารจัดการการสร๎างสรรค๑ต๎องเริ่มต๎นจากการเข๎าใจเศรษฐศาสตร๑แหํงการ
สร๎างสรรค๑กํอนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับคํานิยมสองระบบที่สอดประสานกัน  โดยระบบแรกนั้น
อยูํบนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ๑ทางกายภาพ เครื่องมือ รูปแบบ และวิธีการตํางๆ ที่จับต๎องได๎และมี
คุณสมบัติคล๎ายกับวัตถุทางกายภาพทั่วไป สํวนอีกระบบหนึ่งนั้นอยูํบนพ้ืนฐานของทรัพย๑สินทาง
ปัญญา ซึ่งจับต๎องไมํได๎และมีคุณสมบัติที่แปลกแตกตํางออกไป โดยความเป็นจริงแล๎ว ในประเด็นที่
เกี่ยวข๎องกับมูลคําทางความสร๎างสรรค๑ที่ถึงแม๎จะไมํสามารถจับต๎องได๎นั้นผู๎บริหารก็สามารถจัดการ
ควบคุมให๎เกิดความสร๎างสรรค๑ขึ้นภายในองค๑การได๎ ถึงแมจ๎ะไมํทราบลํวงหน๎าวําการดําเนินการให๎เกิด
ความสร๎างสรรค๑นั้นจะเป็นเชํนไร เกิดขึ้นเมื่อไหรํ และเกี่ยวข๎องกับปัจจัยแวดล๎อมใดบ๎าง ทั้งคน 
สิ่งของ หรือทรัพยากรที่มีอยูํภายใน แตํผู๎บริหารสามารถสร๎างเงื่อนไขหรือบรรยากาศที่จะทําให๎
ความคิดสร๎างสรรค๑มีแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นได๎ผํานนโยบายตํางๆ เชํน การสร๎างแรงจูงใจ การให๎รางวัล 
การจัดสรรทรัพยากรที่กํอให๎เกิดคุณคําตํอบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งแผนงานเหลํานี้กํอให๎เกิดการสร๎าง
ความแตกตํางที่มีแนวโน๎มในเชิงพัฒนาทั้งสิ้น (สมบัติ กุสุมาวลี, 2558) 

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเป็นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ของประเทศไทยนั้น 
ได๎แกํ อาหาร แฟชั่น เฟอร๑นิเจอร๑ การพัฒนาซอฟต๑แวร๑และแอนิเมชัน การทํองเที่ยวและบริการ ด๎าน
สุขภาพ และการศึกษานานาชาติ โดยอุตสาหกรรมเหลํานี้เป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาบนลักษณะเดํน
ของความเป็นเอกลักษณ๑ไทย และมีโอกาสที่จะถูกพัฒนาให๎เป็นสินค๎าและบริการที่มีมูลคําสูง (Value 
Creation) ด๎วยความรู๎และความสร๎างสรรค๑ท่ีเน๎นคุณภาพมากกวําปริมาณ (ศุภวุฒิ สายเชื้อ และคณะ, 
2552)   

สําหรับประเทศไทยจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ใหมํในการพัฒนาประเทศ
จากกระบวนทัศน๑ทางเศรษฐกิจที่ต๎องพ่ึงพิงปัจจัยด๎านต๎นทุนต่ําและใช๎ทรัพยากรสิ้นเปลือง ก็
จําเป็นต๎องเปลี่ยนเป็นการพัฒนาประเทศด๎วยนวัตกรรมใหมํๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสินค๎าและบริการ
ด๎วยความคิดสร๎างสรรค๑  ซึ่ งประเทศไทยได๎ เปรียบจากความหลากหลายท างวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และองค๑ประกอบ 
เหลํานี้สามารถนํามาพัฒนาเพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถก๎าวเข๎าสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ได๎ (มนฑิรา 
ธาดาอํานวยชัย, 2552) ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 5 การพัฒนากระบวนทัศน๑ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
ที่มา: มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย (2552) 
 

จากแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ในประเทศไทยที่กลําวมา  สามารถสรุปได๎วํา 
อุตสาหกรรมของประเทศไทยพัฒนาจากการเป็นภาคเกษตรกรรมมาสูํภาคอุตสาหกรรมหนัก  ตํอมา
เมื่อประเทศไทยประสบกับปัญหาด๎านต๎นทุนในการผลิตจากคําแรง กําลังการผลิต การขาดนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสมัยใหมํ ทําให๎ต๎องพัฒนากระบวนการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ที่ให๎
ความสําคัญกับผู๎ประกอบการทุกกลุํมในสายโซํอุปทานขึ้นมา เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ที่ประเทศไทยนํามาประยุกต๑ใช๎ในแผนยุทธศาตร๑ชาติ โดยมี
นโยบายสําคัญคือ นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 
 
7. แนวคิดเกี่ยวกับโซ่อุปทานของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 

ในการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทยให๎มีความสอดคล๎องกับบริบทปัจจุบันละสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎จริงนั้น การทําความ
เข๎าใจ โซํอุปทานของหัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให๎ผู๎วิจัยเข๎าใจในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยจากต๎นน้ําจนถึงปลายน้ํา ประกอบกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี ที่กําหนดแนว
ทางการพัฒนาผู๎ประกอบการระดับท๎องถิ่นไว๎ในนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ผู๎วิจัยจึงทําการสังเคราะห๑

กระบวนทัศน์เดิม การพึ่งพิงปัจจยัการผลิตด้วยต้นทุนต่ า 

และการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 

การเพิ่มประสิทธภิาพและสร้างนวัตกรรม 

กระบวนทัศน์ใหม ่
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคเกษตร 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การใช้ 
องค์ความรู้ 

และนวัตกรรม 
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แนวคิดเกี่ยวกับโซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0  
เพ่ือทําความเข๎าใจกระบวนการดังกลําว โดยมีสารสําคัญดังตํอไปนี้ 

นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค๑เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการ
ใช๎องค๑ความรู๎ การศึกษา การสร๎างสรรค๑งาน และการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมํ เพ่ือผลิตสินค๎าและ
บริการที่สร๎าง มูลคําทางเศรษฐกิจ และคุณคําทางสังคม ซึ่งตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคใน
ตลาดโลก หรือการสร๎างมูลคําที่เกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ (ลภัสรดา สหัสสพาศน๑, 2560) สําหรับ
ประเทศไทยนั้นจากการที่ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจโลกให๎ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพให๎กับ
ประเทศโดยใช๎รูปแบบการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ จึงทําให๎กระบวนการผลิตของ
ประเทศไทยมีการพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรมเชิงสร๎างรรค๑ขึ้น เพ่ือให๎ประเทศมีพัฒนาการ
ด๎านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยํางตํอเนื่องตามบริบทโลก โดยมีเป้าหมายในการผลักดันประเทศ
ไปสูํความมั่งคั่ง และยั่งยืนอยํางเป็นรูปธรรมผํานนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ซึ่งเห็นได๎จากประเทศไทยมี
แผนพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยกําหนด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตให๎มุํงเน๎นนวัตกรรม 
ความคิดสร๎างสรรค๑ที่ตั้งอยูํบนรากวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาติ รํวมสํงเสริมผู๎ประกอบการใหมํ 
ผู๎ประกอบการขนาดกลาง และขนาดยํอม เพ่ือการปฏิรูปโครงสร๎างทางเศรษฐกิจที่เน๎นการใช๎
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม, 2560) 

ลักษณะแนวคิดไทยแลนด๑ 4.0 เป็นความมุํงมั่นของประเทศท่ีต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
เศรษฐกิจไปสูํเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎าโภค
ภัณฑ๑ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม อีกทั้งยังเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํ
การขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยีและความคิดสร๎างสรรค๑มากขึ้น ดังนั้นนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 จึงควรมี
การสนับสนุนผู๎ประกอบการให๎เปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจในประเด็นสําคัญ คือ เปลี่ยนการดําเนินงาน
ธุรกิจแบบดั้งเดิมไปสูํธุรกิจสมัยใหมํที่เน๎นการบริหารจัดการ การนําเทคโนโลยีมาใช๎ในธุรกิจ การสร๎าง
นวัตกรรม และการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําสูงจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศ ภาครัฐ
ต๎องให๎การสนับสนุนผู๎ประกอบการ โดยเฉพาะผู๎ประกอบการในระดับชุมชน รวมทั้งผนวกกับการใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑ในการสร๎างนวัตกรรมในการจัดการธุรกิจ เพ่ือนําไป สูํการเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ที่มีศักยภาพสูงและสามารถเพ่ิมผลิตภาพให๎กับประเทศ (วิชาญ ชัยอํอน, 
2559) 

การที่ประเทศไทยจะสามารถบรรลุ เป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ได๎นั้น 
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมจําเป็นต๎องมีแนวทางการพัฒนาผู๎ประกอบการที่ชัดเจน 
เนื่องจากผู๎ประกอบการกลุํมนี้ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดย
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หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในภาคสํวนตํางๆ ควรสํงเสริมผู๎ประกอบการใหมํและปรับวิธีคิดผู๎ประกอบการ
เดิมให๎มีวิธีคิดแบบผู๎ประกอบการรุํนใหมํ ซึ่งประกอบด๎วย 5 ด๎าน ดังนี้  1) ด๎านสํงเสริมผู๎ประกอบการ
รุํนใหมํให๎เข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ  2) ด๎านการสํงเสริมความรู๎การตั้งต๎นและการ
ทําแผนธุรกิจเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการเข๎าใจแหลํงที่มาของรายได๎  3) ด๎านการสํงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ การสร๎างตราสินค๎าและการทําการตลาดอยํางสร๎างสรรค๑ เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมีตราสินค๎า
ที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแขํงขันได๎ในตลาด 4) ด๎านการสํงเสริมชํองทางการตลาดในประเทศ 
ประกอบด๎วย ชํองทางสื่อสารการตลาดผํานระบบออนไลน๑ และ  5) ด๎านการผลักดันในการสํง
ผลิตภัณฑ๑สูํตลาดตํางประเทศ นอกจากนี้ยังควรสํงเสริมให๎มีการรวมกลุํมและการสร๎างเครือขํายทาง
ธุรกิจของผู๎ประกอบการในรูปแบบของคลัสเตอร๑ (Cluster) ผู๎ประกอบการ โดยรํวมกันจัดทําแนว
ปฏิบัติในการพัฒนา (ทิบดี ทัฬหกรณ๑ และธีรวัฒน๑ จันทึก, 2560) 

ปัจจุบันมีหลายหนํวยงานที่ดําเนินการในด๎านการพัฒนาและสํงเสริมคลัสเตอร๑ โดยแตํละ
หนํวยงานมีกรอบแนวคิด วิธีการดําเนินงานที่ตํางกันไป ทําให๎การสํงเสริมและพัฒนาคลัสเตอร๑ใน
ประเทศไทยยังไมํก๎าวหน๎าเทําที่ควร จึงต๎องมีการทบทวนและจัดทําแนวทางกลางในการพัฒนา เพ่ือ
นําไปสูํการพัฒนาที่ถูกต๎องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรเพ่ิมศักยภาพการประกอบ
ธุรกิจให๎คลัสเตอร๑ผู๎ประกอบการเพ่ือยกระดับศักยภาพการดําเนินธุรกิจโดยรวมของกลุํม  โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในรูปแบบเครือขําย อาทิ การสร๎างระบบการบริหารงาน 
เครือขํายและการบริหารสมาชิก และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เชํน การบริหารจัดการ
วัตถุดิบ เป็นต๎น การจะปรับโครงสร๎างทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมนั้น ควรมีการเสริมสร๎างความรู๎ให๎กับผู๎ประกอบการ เพ่ือยกระดับทักษะความรู๎
ความเชี่ยวชาญและบุคลากรในสถานประกอบการนั้น ควรมุํงเน๎นที่การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจ การวิเคราะห๑ และการประเมินศักยภาพของธุรกิจในด๎านตํางๆ ให๎กับผู๎ประกอบการ โดย
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องเป็นที่ปรึกษาหรือจัดหาผู๎เชี่ยวชาญเข๎าวินิจฉัยและประเมินผู๎ประกอบการ
พร๎อมให๎คําแนะนําแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการยกระดับ
การผลิตและการจัดการคุณภาพเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการสามารถจัดการต๎นทุนการผลิตได๎อยํางเหมาะสม
และสามารถเพ่ิมผลิตภาพได๎อยํางยั่งยืน ประเด็นที่ต๎องให๎ความสําคัญตํอมาคือ การเสริมสร๎างขีด
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการระดับชุมชน
สามารถนําผลิตภัณฑ๑เข๎าสูํตลาดที่เหมาะสมได๎มากขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐควรสนับสนุนให๎ผลิตภัณฑ๑เข๎าถึง
ลูกค๎าโดยสร๎างชํองทางการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของผู๎ประกอบการชุมชนให๎เกิดการรับรู๎ในวงกว๎างทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศโดยการจัดกิจกรรม เชํน งานแสดงและจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑สร๎างสร รค๑
ตํางๆ การจัดนิทรรศการออนไลน๑ (Online Exhibition) ตลอดจนตลาดกลางพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ 
(E-Marketplace) เป็นต๎น (สถาบันสํงเสริมการจัดการความรู๎เพื่อสังคม, 2560) 
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จากที่กลําวมาสรุปได๎วํา การพัฒนาผู๎ประกอบการตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ตามแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของประเทศไทย มุํงเน๎นที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศด๎วยความคิดสร๎างสรรค๑ โดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑จากผู๎ประกอบการขนาดกลางและยํอมในระดับระดับชุมชนที่มีเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชาติที่มีความหลากหลาย และเป็นการพัฒนาอยํางเป็นระบบ
ตั้งแตํต๎นน้ําจนถึงปลายน้ํา เพ่ือให๎เกิดผลลัพธ๑ในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมไปพร๎อมกัน 
 เมื่อทําความเข๎าใจแนวทางการพัฒนาผู๎ประกอบการตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 แล๎ว ผู๎วิจัย
จึงทําการศึกษาโซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย เพ่ือทําความเข๎าใจที่มาของ
แนวคิดโซํอุปทาน และกระบวนการดําเนินงานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยตั้งแตํต๎น
น้ําจนถึงปลายน้ําอยํางเป็นระบบ โดยมีสาระสําคัญดังตํอไปนี้ 

โซํอุปทานถูกสร๎างและพัฒนาขึ้น เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการในการรวมกระบวนการ
หลักทางธุรกิจเข๎าด๎วยกัน จากผู๎บริโภครายสุดท๎ายย๎อนไปจนถึงผู๎จัดหาวัตถุดิบต๎นน้ํา หรือผู๎จัดหาราย
แรกสุดที่จัดหาหรือผลิตวัตถุดิบ รวมถึงการจัดหาข๎อมูลตํางๆ มาเพ่ือเพ่ิมคุณคําให๎แกํลูกค๎าและผู๎มี
สํวนรํวมในธุรกิจ แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการโซํอุปทานคือการที่ผู๎ประกอบการตํางๆ ในหํวงโซํ
อุปทานเข๎ามามีสํวนรํวมด๎วยการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารซึ่งกันและกัน โดยคํานึงถึงความผันผวน
ของตลาด และกําลังในการผลิต โดยถ๎าผู๎ประกอบการในหํวงโซํอุปทานสามารถเข๎าถึงข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องได๎ ผู๎ประกอบการจะสามารถชํวยเหลือกันได๎ เพ่ือที่จะให๎โซํอุปทานทั้งระบบเข๎าถึงจุดดุลย
ภาพได๎โดยไมํต๎องพ่ึงพิงการคาดเดาความต๎องการของตลาด และอาจจะทําให๎เกิดปรากฏการณ๑แส๎ม๎า
หรือปรากฏการณ๑ที่เกิดการผันผวนในการจัดการโซํอุปทานได๎ ซึ่งจะนําไปสูํการวางแผนงานที่ดีขึ้นทั้ง
ในการผลิตและจัดจําหนําย อันจะทําให๎เกิดการลดต๎นทุนที่ไมํจําเป็น และผลิตสินค๎าที่ดึงดูดตลาด
มากกวําเดิม ซึ่งสุดท๎ายจะทําให๎ผู๎ประกอบการมีผลการดําเนินงานที่สูงขึ้น และเป็นการเพ่ิมผลิตภาพ
ให๎กับผู๎ประกอบการในโซํอุปทานนั้น (สถาพร โอภาสานนท๑, 2554) 

จากการที่ในหนึ่งโซํอุปทานประกอบด๎วยผู๎ประกอบการหลายกลุํมตามสายโซํอุปทาน จึงทํา
ให๎เกิดแนวคิดวําถ๎าผู๎ประกอบการในโซํอุปทานเกิดความรํวมมือกันอยํางสมบูรณ๑ จะกํอให๎เกิด
ความสามารถในการแขํงขันในตลาดได๎ เนื่องจากการแขํงขันในปัจจุบันได๎เปลี่ยนจากการแขํงขันใน
รูปแบบผู๎ประกอบการกับผู๎ประกอบการ มาเป็นการแขํงขันระหวํางหํวงโซํอุปทานตํอหํวงโซํอุปทาน
แทน เป้าหมายพ้ืนฐานของการจัดการโซํอุปทานคือการเติมเต็มความต๎องการของลูกค๎า โดยใช๎
ทรัพยากรให๎คุ๎มคําที่สุด ซึ่งรวมไปถึงกําลังในการกระจายสินค๎า วัสดุคงคลัง และแรงงาน โดยแนวคิด
หํวงโซํอุปทานมีความมุํงหมายในการตอบสนองความต๎องการของตลาด ใช๎ลดความสูญเสียใน
กระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการทางอุตสาหกรรม สํวนประกอบของการสร๎างจุดดุลยภาพของ
โซํอุปทานนั้นมีหลากหลาย ประกอบด๎วย การรํวมมือระหวํางบริษัทเพ่ือกําจัดคอขวด การจัดหา
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เชิงกลยุทธ๑เพ่ือสร๎างจุดสมดุลในกระบวนการผลิต โดยมีการนําเทคนิคตํางๆ เข๎ามาประยุกต๑ใช๎เพ่ือทํา
ให๎เกิดจุดดุลยภาพของการผลิต รักษาจุดเหมาะสมในการตั้งสถานที่ประกอบการและคลังวัสดุเพ่ือการ
บริการลูกค๎า และการใช๎การวางตําแหนํง การวิเคราะห๑เส๎นทางการขนสํง และการสร๎างดุลยภาพใน
ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรม (Sunil and Peter, 2015) 

โซํอุปทานประกอบด๎วยกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสํง คลังสินค๎า และการกระจายสินค๎า เพ่ือจัด
จําหนํายตํอไปยังผู๎ค๎าสํงและร๎านค๎าปลีก จนกระทั่งสินค๎าไปถึงมือผู๎บริโภคคนสุดท๎าย กระบวนการ
ดังกลําวนี้เรียกวําโซํของการสร๎างมูลคําหรือ จะเน๎นการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ประกอบการกับ
ผู๎ประกอบการ ทั้งที่เป็นสํวนอุปสงค๑ และสํวนอุปทาน ในลักษณะที่เน๎นการสร๎างมูลคําเพ่ิมและลด
ต๎นทุน (วิชิต หลํอจีระชุณห๑กุล และคณะ, 2561) 

เมื่อทําความเข๎าใจที่มาและแนวคิดของโซํอุปทานแล๎ว ผู๎วิจัยจึงนําแนวคิดดังกลําวมาศึกษา
โซํอุปทานของผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย สําหรับมุมมองด๎านหํวงโซํอุปทานของกระบวนการ
ผลิตผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมในปัจจุบันนั้นเริ่มมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาจากจุดเริ่มต๎นที่รัฐบาลไทย
ได๎นําไหมไทยสูํเวทีการค๎าโลก รัฐบาลจึงกําหนดเป็นนโยบายอยํางชัดเจนเพ่ือวางรากฐานของการ
พัฒนาตั้งแตํต๎นน้ํา โดยสํวนต๎นน้ําของหํวงโซํอุปทานของผลิตภัณฑ๑จากไหม คือการปลูกต๎นหมํอน 
เลี้ยงตัวไหม เพ่ือให๎ได๎รังไหม การสาวไหม เพ่ือให๎ได๎เส๎นไหม การออกแบบ และการย๎อมสีตามแบบ 
หลังจากนั้นจึงเข๎าสูํชํวงกลางน้ํา ได๎แกํ การทอผ๎าไหม และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหม และ
ธุรกิจปลายน้ํา ได๎แกํ การจัดสํงไปยังกลุํมผู๎จัดจําหนําย และสํงมอบไปยังลูกค๎า รวมถึงการทํา
การตลาด (บัวแก๎ว โกมลนาค และบําเพ็ญ เขียวหวาน, 2555) ปัจจุบันมีการศึกษาโดยเครื่องมือที่
ได๎รับการยอมรับในการศึกษาและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือสร๎างความพึงพอใจให๎กับ
ลูกค๎า โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวํางผู๎จําหนํายปัจจัยการผลิต ผู๎ผลิต และลูกค๎า ไดํแกํ SCOR 
Model (Supply Chain Operations Reference Model) ของ APICS (2017) โดย SCOR Model 
เป็นกรอบแนวคิดท่ีเชื่อมกระบวนการทางธุรกิจทั้ง 6 ด๎าน เข๎าด๎วยกัน ประกอบด๎วย ด๎านการวางแผน 
(Plan) ด๎านการจัดหาปัจจัยการผลิต (Source) ด๎านการผลิต (Make) ด๎านการสํงมอบสินค๎า 
(Deliver) ด๎านการสํงคืนสินค๎า (Return) และด๎านการทําให๎เป็นไปได๎ในดําเนินงานหรือระบบ
สนับสนุน (Enable) ที่เกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างพ้ืนฐาน และการจัดการสารสนเทศของผู๎ประกอบการ 
จากผลการศึกษาของ ชนิศา มณีรัตนรุํงโรจน๑ และขวัญกมล ดอนขวา (2561) ที่นํา SCOR Model มา
ศึกษาการจัดการโซํอุปทานของผ๎าไหมในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5 ด๎าน พบวํา ด๎านการวางแผน 
ผู๎ประกอบการมีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ ร๎อยละ 80 มีการวางแผนจัดหาสีย๎อม ร๎อยละ 28.60 
มีการวางแผน และคํานวนต๎นทุนในการผลิต ร๎อยละ 54.40 ด๎านการจัดหาวัตถุดิบ ผู๎ประกอบการ 
ผู๎ประกอบการผ๎าไหมไทยมีการจัดทําบันทึกข๎อมูลจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ร๎อยละ 38.10 โดยมีการเลี้ยง
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ไหมเองเพียงร๎อยละ 5 สํวนอีกร๎อยละ 95 เป็นการซื้อเส๎นไหมจากเกษตรกร ซึ่งทําให๎คํานวนต๎นทุน
เกิดจากความไมํแนํนอนของราคาเส๎นไหม โดยผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยยังขาดการ
ประยุกต๑ใช๎หลักการจัดการหํวงโซํอุปทานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของตนเอง โดยการ
จัดการหํวงโซํอุปทานเพ่ือให๎เกิดผลิตภาพนั้น ต๎องเป็นการบริหารกิจการในหํวงโซํอุปทานในเชิงรุก 
เพ่ือสร๎างมูลคําสูงสุดให๎กับลูกค๎าและเพ่ือสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันอยํางยั่งยืน ซึ่งองค๑การใน
โซํอุปทานเชื่อมโยงกันผํานตัวสินค๎าหรือบริการ สารสนเทศ และเงิน โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกัน
ระหวํางผู๎จําหนํายปัจจัยการผลิต ผู๎ผลิต และลูกค๎า  

ในปีคริสตศักราชที่ 2015 Leerojanaprapa and Atthirawong (2015) ได๎นํากรอบการ
เปรียบเทียบปัจจัยในเชิงปฏิบัติด๎านการจัดการโซํอุปทาน 9 ด๎าน ที่นําเสนอไว๎โดย Lockamy III and 
McCormack (2004) โดยแยกพิจารณาในรายกระบวนการตามแนวทางของ SCOR Model ซึ่ง
ประกอบด๎วยการวางแผน (Plan) การจัดหาแหลํงวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) และการจัดสํง 
(Deliver) มาใช๎ในการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการโซํอุปทาน (Supply Chain Management 
Practice) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยในเชิงปฏิบัติการของผู๎ทอผ๎าไหมจังหวัดอุบลราชธานีระหวําง
ผู๎ประกอบการผ๎าไหมไทยที่มีการรวมกลุํมและไมํรวมกลุํม จากกรอบการปฏิบัติด๎านการจัดการทั้ง 9 
ด๎านข๎างต๎นพบวํา ผู๎ประกอบการทอผ๎าไหมที่มีการรวมกลุํมมีการดําเนินการเชิงปฏิบัติด๎านการจัดการ
โซํอุปทานตามกรอบดังกลําวมากกวําผู๎ที่ไมํรวมกลุํม แตํยังพบวํามีหลายปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุํมยังไมํมีการ
ดําเนินการจัดการตามกรอบแนวปฏิบัติ คือ ไมํมีระบบเทคโนโลยรสารสนเทศ หรือการจดบันทึกการ
ทํางานที่ชัดเจนเหมือนกับในภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของ ญาณกร แสงสุวรรณ (2548) ที่ทําการศึกษาหํวงโซํอุปทาน
หนํวยผลิตผ๎าไหมอําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการผลิตผ๎าไหมของปัก
ธงชัยให๎สามารถนําไปวิเคราะห๑เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจากการลดต๎นทุนในการผลิต ประกอบด๎วย
องค๑ประกอบ การคัดเลือกแหลํงวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการในการทํางาน การลดเวลาในการ
ผลิต และการเพ่ิมคุณภาพ แตํเป็นเพียงการศึกษาในขั้นตอนของกระบวนการผลิตผ๎าไหมในรูปแบบผ๎า
ผืนเทํานั้น ยังขาดการเชื่อมโยงกับกระบวนการสํงมอบผลผลิตไปสูํลูกค๎า นอกจากนี้ จากการศึกษา
ของ อัญชลี หิรัญแพทย๑ และคณะ (2560) พบวํา ผู๎ประกอบการชุมชนนั้นยังขาดการนําแนวคิด
เกี่ยวกับโซํอุปทานมาประยุกต๑ใช๎ในการจัดการธุรกิจอยํางเป็นระบบ จึงสํงผลให๎เกิดผลกําไรจากการ
ประกอบการลดลง และ บุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ได๎ศึกษา การจัดการหํวงโซํอุปทานของวิสาหกิจ
ชุมชน พบวํา การจัดการของผู๎ประกอบการชุมชนนั้นมีองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎อง 7 ด๎าน ประกอบด๎วย 
ด๎านผู๎นําชุมชน ด๎านสังคม ด๎านทําเลที่ตั้ง ด๎านการมีสํวนรํวม ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการประสานงาน 
และด๎านวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้ในการค๎นหารูปแบบการจัดการหํวงโซํอุปทานผํานกระบวนการทําให๎
ได๎รูปแบบการจัดการ คือ 1) การจัดหาความต๎องการทั้งพ้ืนที่และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ๑ที่มีคุณภาพ
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และมาตรฐานความพอเพียงของแหลํงน้ํา 2) กระบวนการจัดการโซํอุปทานคือการวางแผนในการปลูก 
3) การทําบรรจุภัณฑ๑เพ่ือกระจายสินค๎าไปสูํตลาดและผู๎บริโภค และ 4) ผลลัพธ๑เชิงสังคมคือ การ
ประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านในชุมชน 

จากการที่อุตสาหกรรมผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่ต๎องให๎ความสําคัญกับโซํ
อุปทานของธุรกิจ เพ่ือการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ วิชิต หลํอจีระชุณห๑กุล และคณะ (2561) จึง
ทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและเมททริกซ๑ทาวซ๑เพ่ือพัฒนายุทธวิธีการเพ่ิม
ศักยภาพโซํอุปทานผ๎าไหมไทยลาว ผลการศึกษาพบวํา ในการดําเนินธุรกิจให๎ประสบความสําเร็จ
ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ๑ กลยุทธ๑ที่ 1 สร๎างศูนย๑กลางของหัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมในภูมิภาคอาเซียน 
กําหนดมาตรฐานเส๎นไหม และสร๎างตราสินค๎าของภูมิภาค (Regional Brand) กลยุทธ๑ที่ 2 สร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ๑เพ่ือสร๎างตลาดใหมํ กลยุทธ๑ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเส๎นใยให๎มี
คุณสมบัติที่ดี และกลยุทธ๑ที่ 4 สํงเสริมการถํายทอดภูมิปัญญาด๎านการผลิตผ๎าไหมสูํรุํนลูกหลาน และ
จากการศึกษาโซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม ดังภาพที่ 6 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 6 โซํอุปทานผ๎าไหมไทย 
ที่มา : วิชิต หลํอจีระชุณห๑กุล และคณะ (2561) 

 

จากผลการวิจัยของ วิชิต หลํอจีระชุณห๑กุล และคณะ (2561) สอดคล๎องกับ นงนุช อ่ิมเรือง 
และ สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (2554) ที่ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
กรณีกลุํมทอผ๎าไหมบ๎านหวายหลึม หมูํที่ 3 ตําบลมะบ๎า อําเภอทุํมเขาหลวง จังหวัดร๎อยเอ็ด ผล
การศึกษาพบวํา แนวทางในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุํมทอผ๎าไหมบ๎านหวายหลึมวําควรมี
การสํงเสริมและสนับสนุนการบันทึกลวดลายผ๎าไหมมัดหมี่ลายตํางๆ ลงในสื่อเพ่ือเป็นหลักฐานและ
ถํายทอดให๎ลูกหลานได๎ศึกษาเรียนรู๎ถึงภูมิปัญญาอันลํ้าคําของบรรพบุรุษ  และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎มี
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ความหลากหลายแตํคงไว๎ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับมีการพัฒนาเครือขํายเพ่ือเชื่อมโยงใน
ด๎านการผลิต การตลาดและแหลํงเงินทุน สําหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการของกลุํม
วิสาหกิจชุมชนที่เข๎มแข็งและยั่งยืนตํอไป 

จากที่กลําวมาเห็นได๎วําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมเป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ โดยมีองค๑ประกอบ ได๎แกํ การวางแผนปัจจัยการ
ผลิต การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การสํงมอบสินค๎า และการพัฒนาคุณภาพ โดยมุํงเน๎นที่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพจากการลดต๎นทุนในการผลิตเป็นหลัก นอกจากนี้ การศึกษาโซํอุปทานของ
ผู๎ประกอบการผ๎าไหมไทย เป็นการศึกษาเพ่ือกําหนดปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิตหรือการทอ
ผ๎า มีบางสํวนที่ศึกษากระบวนการสํงมอบผลิตภัณฑ๑ไปยังลูกค๎าสุดท๎าย แตํมุํงที่การศึกษาผลิตภัณฑ๑ที่
เป็นผ๎าไหมผืน อีกทั้งยังขาดการศึกษาการเชื่อมโยงกิจกรรมในโซํ อุปทานอยํางเป็นระบบ จึงไมํ
สามารถรับรู๎ผลิตภาพที่แท๎จริงจากกระบวนการผลิตได๎ ทั้งนี้ควรมีการประยุกต๑ใช๎หลักการเพ่ิมผลิต
ภาพจากการจัดการอยํางเป็นระบบรํวมกับการวิเคราะห๑โซํอุปทาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานของผู๎ประกอบการเพ่ือให๎เกิดผลิตภาพตามเป้าหมาย โดยต๎องใช๎การจัดการอยํางเป็นระบบ
เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมในกระบวนการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือเชื่อมโยงกันระหวํางผู๎จําหนําย
ปัจจัยการผลิต ผู๎ผลิต เพ่ือสร๎างคุณคําสูงสุดให๎กับลูกค๎า และเพ่ือสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน
อยํางยั่งยืน 

ในการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย ผู๎วิจัยทําการศึกษาข๎อมูลอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทยเพ่ือทําความเข๎าใจบริบทของอุตสาหกรรม
ผ๎าไหมไทยทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวําประเทศไทยเป็น
แหลํงผลิตไหมและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงอยํางมากแหํงหนึ่งของโลก มี
แรงงานในอุตสาหกรรมจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานในชนบท ผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมของไทย
มีความเป็นเอกลักษณ๑ที่เป็นที่รู๎จักมานานแล๎วในด๎านความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือ
การทอผ๎าของคนไทยที่ได๎รับการถํายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑ไหมของไทยนั้นได๎รับ
ความนิยมอยํางแพรํหลายทั้งจากชาวไทยและชาวตํางประเทศ ไหมไทยเป็นสินค๎าหัตถกรรมที่มี
ขั้นตอนการผลิตที่ใช๎แรงงานคนไทยเป็นหลัก (กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม, 2560; กรมหมํอนไหม, 
2561) ซึ่งเหมาะสมกับโครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีแรงงานเป็นจํานวนมาก กลําวคือ 
อุตสาหกรรมการผลิตไหมไทยสามารถสร๎างงานให๎กับชาวบ๎าน และเป็นการเพ่ิมรายได๎ให๎แรงงานใน
ชนบทด๎วย โดยในชํวงหลายปีที่ผํานมาผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมสามารถสร๎างรายได๎เข๎าประเทศ
เป็นจํานวนมาก ในปัจจุบันคนไทยให๎ความสําคัญกับภูมิปัญญาของชาวบ๎านมากขึ้น หันมาบริโภค
สินค๎าไทย นิยมแตํงกายด๎วยผ๎าไทย ใช๎ผลิตภัณฑ๑ที่ทําจากผ๎าทอมือ โดยเฉพาะผ๎าไหมไทยเป็นผ๎าทอ
พ้ืนเมืองที่ทอขึ้นมาจากเส๎นไหมที่เป็นเส๎นใยจากธรรมชาติ มีเทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงาม 
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เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นตํางๆ มีเสนํห๑ในตัวเอง เป็นการสร๎างสีสันให๎กับงานฝีมือของไทย เลือกซื้อ
หาได๎งํายไมํน๎อยกวําผ๎าทอและผลิตภัณฑ๑ผ๎าทออ่ืนๆ แหลํงผลิตสําคัญของผ๎าไหมอยูํที่จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปทุกภาคของประเทศ ผ๎าไหมไทยมีความโดดเดํน เพราะมีเนื้อผ๎าเป็น
มันวาวเป็นประกาย มีเอกลักษณ๑ของตัวเองที่ไมํเหมือนกับผ๎าไหมจากประเทศอ่ืนๆ ผ๎าไหมและ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่เป็นที่นิยมในตลาด ได๎แกํ ผ๎าพันคอ ผ๎าคลุมไหลํ เนกไท เสื้อผ๎า ผ๎าผืนแตํงบ๎าน 
และปลอกหมอน เป็นต๎น (วิชิต หลํอจีระชุณห๑กุล และคณะ, 2561) 

นอกจากผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมท่ีจําหนํายในประเทศไทยแล๎ว ยังมีการสํงออกผลิตภัณฑ๑จาก
ผ๎าไหมไปจําหนํายยังตลาดตํางประเทศด๎วย สาเหตุหนึ่งที่ตลาดตํางประเทศนิยมผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทยมากขึ้น เนื่องจากผ๎าไหมของไทยมีการผลิตทั้งแบบที่เป็นงานฝีมือทอด๎วยมือ และแบบที่ทอ
ด๎วยเครื่องจักร แบบผ๎าไหมที่ทอด๎วยมือ จะเป็นผ๎าคํอนข๎างหนา แตํมีความละเอียดอํอนสวยงาม 
ประณีต โดยเฉพาะผ๎าไหมไทยที่ใช๎เส๎นพํุงที่สาวด๎วยมือจะมีลักษณะเป็นปุ่มปม มีความแวววาวใน
ตัวเอง มีลวดลายและสีสันสวยงามเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ของผ๎าไหมไทยที่แตกตํางจากผ๎าไหม
ของประเทศอ่ืน ประเทศไทยจึงสามารถครองตลาดตํางประเทศสําหรับผ๎าประเภทนี้ได๎ และจากการ
วิเคราะห๑รสนิยมของตลาดหลัก พบวําประเทศญี่ปุ่น เป็นตลาดที่นิยมใช๎และนําเข๎าผ๎าไหม และ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมรายใหญํอีกแหํงหนึ่งของโลก และเป็นตลาดใหญํที่สุดของไทย ชาวญี่ปุ่นจะนิยมผ๎า
ไหมที่มีเนื้อนุํม ถ๎าเป็นเสื้อผ๎าสําเร็จรูปต๎องเป็นแบบเรียบงําย สามารถใช๎ได๎ทุกโอกาสและราคาไมํสูง
จนเกินไป ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดที่นําเข๎าผ๎าไหมจากประเทศไทยเป็นอันดับสองรองจาก
ญี่ปุ่น สินค๎าที่นิยมสั่งจะเป็นผ๎าไหมและเสื้อผ๎าสําเร็จรูป ประเทศสหภาพยุโรปเป็นตลาดใหญํอีกแหํง
หนึ่งที่นิยมใช๎ผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมจากไทย มากเป็นอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งประกอบด๎วยตลาดสําคัญ ได๎แกํ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน และ
เนเธอร๑แลนด๑ สินค๎าที่นิยมสั่งซื้อได๎แกํ ผ๎าไหม เสื้อผ๎าสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม นอกจากตลาด
สํงออกหลักที่สําคัญดังกลําว ยังมีตลาดอ่ืนๆอีก เชํน เกาหลีใต๎ สิงค๑โปร๑ ออสเตรเลีย ฮํองกง จีน และ
ไต๎หวัน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพเพียงพอ ฐานะเศรษฐกิจดี และถือวําเป็นลูกค๎าประจําที่ประเทศไทย
มีการสํงออกอยํางตํอเนื่อง และคาดวําการสํงออกไหมและผลิตภัณฑ๑ไหมไปยังตลาดดังกลําว จะมี
มูลคําเพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง (กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม, 2560) 
 สถานการณ๑อุตสาหกรรมผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย อุตสาหกรรมไหมไทยเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอยูํมาก เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับผู๎ผลิตและผู๎ใช๎ทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ การเข๎าใจสถานการณ๑อุตสาหกรรมไหมที่ถูกต๎องและทันเหตุการณ๑ จึงเป็น
สิ่งจําเป็นเพ่ือให๎หนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการผลิตผ๎าไหมได๎ตระหนักถึงความจําเป็นในการ
รํวมมือกันเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้ให๎ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน๑โดยตรงตํอ
การพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมครัวเรือนที่เป็นการจ๎างงานใน
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ชนบทอีกทางหนึ่ง โดยรูปแบบการเลี้ยงไหมอาจกลําวได๎อยํางกว๎างๆ วําการเลี้ยงไหมในประเทศไทย 
แบํงได๎เป็น 2 รูปแบบ 1) การเลี้ยงไหมแบบพ้ืนเมือง คือ การเลี้ยงไหมแบบดั้งเดิมที่เกษตรกรเคย
ปฏิบัติมาตั้งแตํบรรพบุรุษ โดยครัวเรือนเกษตรกรอาจทํากิจกรรมทุกอยํางเองในกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมไหม เริ่มตั้งแตํการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม คัดพันธุ๑ไหม สาวไหม ไปจนกระทั่งทอผ๎าไหมเอง 
เป็นต๎น วิธีการเลี้ยงไหมในลักษณะนี้ทําให๎เกษตรกรมีงานทําตลอดปี เพราะต๎องเลี้ยงไหมเอง สาวไหม
และทอไหมเอง และการเลี้ยงไหมสามารถทําได๎ตั้งแตํ 2 –7 รุํนตํอปี ซึ่งทําให๎เกษตรมีงานทําตลอดทั้ง
ปี โดยเกษตรกรสามารถปลูกหมํอนเลี้ยงไหมในฤดูฝนและทอผ๎าไหมในฤดูแล๎ง แตํการเลี้ยงไหมใน
ลักษณะนี้เกษตรกรทํามากไมํได๎เพราะต๎องทําทุกอยําง เชํนจะต๎องปลูกหมํอนเลี้ยงไหมและสาวไหมให๎
ทันเวลา เป็นต๎น ดังนั้น ผลผลิตและรายได๎จากการเลี้ยงไหมจึงไมํสูง การเลี้ยงไหมจึงเป็นเพียงอาชีพ
เสริมดังท่ีเกษตรกรจํานวนมากปฏิบัติกันอยูํในทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งในกระบวนการผลิตไหม
นั้นยังขาดการสํารวจปริมาณไหมที่ตลาดต๎องการอยํางเป็นระบบ โดยเฉพาะตลาดผ๎าไหมเพ่ืองาน
ศิลปหัตถกรรมสร๎างสรรค๑ และ 2) การเลี้ยงเพ่ืออุตสาหกรรม โดยเกษตรกรหรือผู๎ประกอบการจะ
เลี้ยงไหมแล๎วนําสํงให๎กับโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอตํางๆ ซึ่งมักประสบปัญหาจากที่ราคาเส๎นไหมจาก
ประเทศเพ่ือนบ๎านมีราคาถูกกวําทําให๎ไมํคุ๎มทุนในการผลิตเส๎นไหม (กรมหมํอนไหม, 2561) 

ปัจจุบันนี้ผ๎าไหมพ้ืนเมืองของไทยในภูมิภาคตํางๆ กําลังได๎รับการสํงเสริมให๎นํามาใช๎สอยใน
ชีวิตประจําวันอยํางกว๎างขวางมาก ดังนั้นจึงเกิดการผลิตผ๎าพ้ืนเมืองในลักษณะอุตสาหกรรมโรงงาน 
โดยมีผู๎ประกอบการขนาดใหญํจ๎างชํางทอทําหน๎าที่ทอผ๎าด๎วยมือตามลวดลายที่กําหนดให๎ โดยโรงงาน
หรือบริษัทจัดหาเส๎นไหมหรือเส๎นด๎ายที่ย๎อมสีเสร็จแล๎วมาให๎ทอ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ บางแหํง
จะมีคนกลางรับซื้อผ๎าจากชํางทออิสระ ซึ่งเป็นผู๎ปั่นด๎าย ย๎อมสี และทอตามลวดลายที่ ต๎องการเองที่
บ๎าน แตํคนกลางเป็นผู๎กําหนดราคาตามคุณภาพและลวดลายของผ๎าที่ตลาดต๎องการ ในบางจังหวัดมี
กลุํมแมํบ๎านชํางทอผ๎าที่รวมตัวกันทอผ๎าเป็นอาชีพเสริมและนําออกขายในลักษณะสหกรณ๑ เชํน กลุํม
ทอผ๎าของศิลปาชีพ อยํางไรก็ตาม จากสภาพการณ๑การดําเนินงานปัจจุบันที่ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎นนั้น
จะเห็นได๎วําเป็นการทอเพ่ือการพาณิชย๑เป็นหลัก ดังนั้นผู๎ประกอบการจึงควรมีการปรับปรุงพัฒนา
สีสัน คุณภาพ และลวดลายให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎ามากขึ้น (ศิริพร พรจะโปะ และศรี
ไพร ชาญจะโปะ, 2530) 

จากปัญหาของอุตสาหกรรมผ๎าไหมและคุณภาพการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ขาดการ
เชื่อมโยงกระบวนการ และการพัฒนาสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยอยํางเป็นระบบดังที่กลําว
ข๎างต๎น กรมสํงเสริมอุตสาหกรรมจึงสํงเสริมและพัฒนา โดยมุํงเน๎นการสร๎างสรรค๑เพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎กับ
ผู๎ประกอบการผ๎าผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยมุํงเน๎นพัฒนาดังนี้ 1) พัฒนาด๎านบุคลากร โดยเน๎นที่ผ๎า
ไหมทอมือ ซึ่งจะเป็นมรดกสืบทอดไปอีกยาวนาน รัฐควรที่จะบรรจุหลักสูตรการผลิตผ๎าไหมใน
โรงเรียนตั้งแตํระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย 2) พัฒนาด๎านบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
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การสูญเสียทั้งระบบ 3) พัฒนาด๎านเทคโนโลยีใช๎วิธีการสมัยใหมํ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพพันธุ๑หมํอน 
พันธุ๑ไหม การสาวไหม การตีเกลียวและการทอผ๎า 4) พัฒนารูปแบบสินค๎าและการตลาด โดยเน๎นที่
แฟชั่นและผลิตสินค๎าให๎เหมาะสมกับรสนิยมของลูกค๎า ประกอบกับการสํงเสริมและประชาสัมพันธ๑
สินค๎าผ๎าไหมอยํางตํอเนื่อง ปัจจุบันผู๎ที่เกี่ยวข๎องหันมาพัฒนาหารูปแบบ เพ่ือผลักดันให๎มีการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมไหมไทยในการแขํงขันกับตลาดโลก ซึ่งสมาคมไหมไทยได๎เสนอแนวทางการสํงเสริม
อาชีพการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมวําควรมุํงเน๎นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดต๎นทุนการผลิตไหม
ทั้งระบบ โดยให๎มีการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีแผนใหมํในการผลิตไหม การเพ่ิมผลผลิตหมํอนตํอ
หนํวยพื้นที่ การปรับปรุงกระบวนการผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพเส๎นไหมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต (กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม, 2560) 

จากข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะดังกลําวข๎างต๎น ประกอบกับที่กรมสํงเสริมการสํงออก
พยายามพัฒนากลยุทธ๑การสร๎างโอกาสของไหมไทยในตลาดโลก โดยจ๎างคณะผู๎เชี่ยวชาญจากบริษัท 
Mitor Textile Consultancy Service ประเทศอิตาลี เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผ๎าผืนไทยสูํ
ตลาดโลก ตั้งแตํปีพุทธศักราช 2544 จนถึงปัจจุบัน คณะผู๎เชี่ยวชาญดังกลําวได๎นําเสนอแนวทาง
ยุทธศาสตร๑ไหมไทยในตลาดโลก จากมุมมองของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในวงการสิ่งทอของโลก โดยได๎วิเคราะห๑
โอกาสของไหมไทยในตลาดโลกพร๎อมทั้งกลยุทธ๑ทางการตลาดของไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
แขํงขัน โดยต๎องจําแนกลักษณะตลาดของไหมออกเป็น 2 สํวน คือ ตลาดแบบอุตสาหกรรมและตลาด
แบบหัตถศิลป์มีรายละเอียด ดังนี้ (กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม, 2560)  

สํวนที่ 1 ตลาดแบบอุตสาหกรรม คือ 1) ลดต๎นทุนการผลิตให๎มากที่สุด 2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 3) มีการพัฒนาเทคโนโลยี 4) มีการสื่อสารกับผู๎บริโภคและรู๎ถึงขั้นตอนการผลิต
ตั้งแตํต๎นจนจบ 5) มีการทํางานด๎านการตลาดที่ไมํทอดทิ้งของเดิม และ 6) ต๎องวิเคราะห๑ตนเอง ศึกษา
จุดอํอน จุดแข็ง และความเป็นไปได๎ทางธุรกิจ  

สํวนที่ 2 ตลาดแบบหัตศิลป์ ผู๎ประกอบการต๎องสร๎างความแตกตํางเป็นหนึ่งไมํเหมือนใคร 
ลูกค๎าจะไมํได๎พิจารณาแตํเรื่องราคาเทํานั้น การสร๎างความแตกตํางจะชํวยให๎เกิดการสร๎างมูลคําเพ่ิม
แกํสินค๎าได๎ ผลิตภัณฑ๑ไหมไทยควรเน๎นคุณภาพ รูปแบบ การออกแบบ การทําสินค๎าแฟชั่นให๎มากขึ้น 
โดยให๎มีเนื้อหา มีการวิจัยและพัฒนาสินค๎า ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ สุธาวัลย๑ สัจจสมบูรณ๑ และ
ภูษณิศา เตชเถกิง (2559) เรื่อง กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตํางของผลิตภัณฑ๑ OTOP 5 ดาว ประเภท
ผ๎าไหมยกดอกของผู๎ประกอบการในจังหวัดลําพูนพบวํา ธุรกิจและผู๎ประกอบการที่มีการนําเอา
นวัตกรรมเข๎ามาใช๎ในการออกแบบเพ่ือสร๎างความแตกตํางและโดดเดํนให๎กับผลิตภัณฑ๑สามารถเพ่ิม
มูลคําแกํสินค๎า เนื่องจากมีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว ทั้งในด๎านเทคนิคการทอและลวดลายที่สะท๎อน
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ สอดคล๎องกับการศึกษาของ วิภาวี สีลากุล และรุํงนภา กิตติลาภ (2559) 
ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการดําเนินงานของกลุํมผู๎ทอผ๎าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแกํน และ 
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ณัชชาภัทร เวียงแสง และคณะ (2559) ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมของผู๎บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแกํนพบวํา เทคนิคการทอและลวดลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่
สํงผลตํอผลการดําเนินงานของผู๎ประกอบการและเพ่ิมศักยภาพของสินค๎า ซึ่งผู๎ผลิตไหมสามารถทําได๎ 
เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร โดยต๎องมุํงการสร๎างความแตกตําง ทั้งนี้นวัตกรรมและเทคนิค
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ 1) เส๎นใยมีการทําตีเกลียวเส๎นไหม 2) มีการออกแบบของลายผ๎าและ
การทอ 3) การย๎อมไหมให๎สวยงาม ใช๎สีและเส๎นด๎ายที่มีคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีการย๎อมให๎มี
คุณภาพสูง ทําให๎เกิดมูลคําเพ่ิมได๎ ลดต๎นทุน มีความรวดเร็วในการผลิต มีความยืดหยุํน  และ 4) การ
สร๎างเส๎นไหมเหลืองของไทยให๎มีความโดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ เมื่อนําไปทอเป็นผ๎าผืนควรมีลักษณะผ๎า
ไหมที่มีเส๎นปมเยอะผิวผ๎าไหมมีความลื่นและเงามัน ผ๎าไหมที่มีเส๎นเรียบหรือใช๎เทคโนโลยีให๎เกิดความ
ยับมากๆ จะเห็นได๎วําตราสินค๎าระดับสากลจะนําผ๎าไหมไปใช๎ เนื่องจากต๎องการสร๎างความแตกตําง
จากสินค๎าที่ผลิตเพ่ือขายในตลาดทั่วไป และการตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคในตลาดแฟชั่น
ยังต๎องคํานึงถึงสี น้ําหนัก รูปลักษณะ และสัมผัส  รูปแบบสินค๎าจากไหมในตลาดผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่
ผํานมา ได๎แกํ ผ๎าพันคอ ผ๎าคลุมไหลํ เนกไท เสื้อผ๎า ผ๎าผืน ปลอกหมอน พรม กระเป๋า รองเท๎า กลํอง
ใสํของผลิตภัณฑ๑น้ําหอม ครีมประทินผิวที่สกัดจากเส๎นไหม เฟอร๑นิเจอร๑ที่นําผ๎าไหมมาอัดระหวํางแผํน
ไฟเบอร๑กลาส แล๎วดัดงอเป็นเก๎าอ้ีหรือเป็นพ้ืนโต๏ะ ซึ่งจะมีลวดลายตามผ๎าไหม สเปรย๑ฉีดขาสร๎าง
ลวดลายติดผิวทําให๎เหมือนใสํถุงนํอง เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายที่ตัดเย็บจากผ๎าไหมนิตติ้งหรือไหมยืดที่ใช๎
เทคโนโลยีการทอแบบใหมํ ชุดชั้นในเคลือบผ๎าไหม และเคลือบกลิ่นในระดับนาโนเทคโนโลยี ที่นอน
เด็กอํอนและผ๎าหํมที่มีการนําเส๎นใยไหมมาปนและนํามายัดแทนเส๎นใยสังเคราะห๑ (กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม, 2560) 

จากข๎อมูลเกี่ยวกับผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมสรุปได๎วํา ผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑จากผ๎า
ไหมไทย นับเป็นสินค๎าที่มีความสําคัญประเภทหนึ่งที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชนควร
สนับสนุนอยํางจริงจังและตํอเนื่อง ทั้งในสํวนของการผลิตที่ควรทําการศึกษาวิจัย การปลูกหมํอนเลี้ยง
ไหมที่นํามาซึ่งการผลิตเส๎นไหมที่มีคุณภาพด๎วยต๎นทุนที่ไมํสูงจนเกินไป รวมถึงชํองทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎ประกอบการควรให๎ความสนใจตํอความเคลื่อนไหวของตลาดลูกค๎าอยํางใกล๎ชิด เพ่ือ
สนองตอบความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางถูกต๎อง อีกทั้งควรเน๎นการพัฒนารูปแบบ และคุณภาพ
สินค๎าเป็นสําคัญด๎วย ขณะเดียวกันก็ต๎องพยายามลดต๎นทุนการผลิตลง ทั้งนี้เ พ่ือเสริมสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขันในตลาดระดับตํางๆ และถึงแม๎วําการผลิตผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมจะ
ยังมีปัญหาในหลายด๎าน แตํอุตสาหกรรมผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาตํอไป 
เนื่องจากไทยมีความสามารถในการผลิตลักษณะที่ครบวงจร สอดคล๎องกับการศึกษาของ วนา วระ
บุตร และรุํงนภา กิตติลาภ (2559) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการลงทุนผลิตผ๎าไหมมัดหมี่ 
กรณีศึกษา: กลุํมทอผ๎าไหมมัดหมี่ บ๎านสระแก๎ว หมูํที่ 4 บ๎านสระแก๎ว ตําบลบ๎านแทํน อําเภอชนบท 
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จังหวัดขอนแกํน พบวํา กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยมีตั้งแตํปลูกหมํอนเลี้ยงไหม 
วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ๑ที่ ใช๎ในการผลิตสามารถหาได๎ในท๎องถิ่น ที่สําคัญคือภูมิปัญญาด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมการทอและลวดลายเป็นของผู๎ผลิตซึ่งเป็นเจ๎าของวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ยากจะเลียนแบบ
ได ๎

ความต๎องการผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมมีแนวโน๎มขยายตัวอยํางรวดเร็วทั้งในกลุํม
ตลาดของฝากของกลุํมนักทํองเที่ยว และกลุํมผู๎บริโภคในตลาดตํางประเทศซึ่งทําให๎เกิดการสร๎าง
รายได๎จากการจําหนํายสินค๎าดังกลําวในรูปเงินตราตํางประเทศแล๎วยังสํงผลให๎แรงงานในชนบท ซึ่งมี
จํานวนมากมีโอกาสในการสร๎างรายได๎เพ่ิมขึ้น (กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม , 2560) สิ่งสําคัญคือ 
ผู๎ประกอบการต๎องมุํงมั่นพัฒนากระบวนการจัดการทางธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเสริมสร๎าง
ขีดความสามารถในการแขํงขันในตลาดโลก ตลอดจนเพ่ือความอยูํรอดของอุตสาหกรรมไหม และ
ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต (วนา วระบุตร และรุํงนภา กิตติลาภ, 2559) 

จากที่กลําวถึงการดําเนินงานของผู๎ประกอบการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย    
จะพบวํามีประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการ ชุมชน และสังคมในหมายมิติ สิ่งเหลํานี้สะท๎อนวําการดํารงอยูํ
ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยนั้น กํอให๎เกิดประโยชน๑ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม ตั้งแตํกระบวนการต๎นน้ํา ได๎แกํ การเพาะปลูกต๎นหมํอนเพ่ือเลี้ยงหนอนไหม โดยการเลี้ยง
ต๎นหมํอนต๎องปราศจากสารเคมี เนื่องจากตัวไหมไมํสามารถเจริญเติบโตหรือตายได๎งํายจากการได๎รับ
สารเคมี ทําให๎เกิดกระบวนการรักษาสิ่งแวดล๎อมตามมา ได๎แกํ การรักษาแหลํงน้ําชุมชน การลดการใช๎
สารเคมี หรือจํากัดพ้ืนที่การใช๎ เป็นต๎น ในสํวนนี้เกษตรกรผู๎ปลูกต๎นหมํอนเลี้ยงไหมจะมีรายได๎จากการ
จําหนํายรังไหมให๎กับผู๎ประกอบการ และใบหมํอนที่เหลือจากการเพาะปลูกสามารถนํามาทําชาใบ
หมํอนเพ่ือจําหนํายเพ่ือสร๎างรายได๎อีกทางหนึ่ง สํวนกระบวนการกลางน้ํา ผู๎ประกอบการก็มีรายได๎
จากการแปรรูปและจัดจําหนํายในรูปแบบผ๎าไหมผืนและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหม ทั้งในรูปแบบการขาย
สํง สํวนกระบวนการปลายน้ํา เป็นรายได๎จากกระบวนการขายปลีก และการนําสํงผ๎าไหมและ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไปยังลูกค๎าคนสุดท๎ายทั้งตลาดในประเทศ และตํางประเทศ (วิชิต  หลํอจีระชุณห๑กุล 
และคณะ, 2561) ทั้งนี้ผู๎ประกอบการบางรายอาจดําเนินงานทั้งในกระบวนการต๎นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา สํวนมิติในด๎านสังคม อุตสาหกรรมผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยเป็นอุตสาหกรรมที่
ผู๎ประกอบการชุมชนเป็นผู๎กําหนดปัจจัยการผลิต วางแผน และการดําเนินงานด๎วยตนเองและใช๎
แรงงานในพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีสํวนในการปรับโครงสร๎างชนบท (Rural 
Restructuring) เพ่ือให๎ชุมชนกลับมามีอํานาจในการกําหนดรูปแบบเศรษฐกิจด๎วยตนเอง (Newby, 
1989; Marsden et al., 1993) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับหํวงโซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทยตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 สรุปได๎วํา โซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
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เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบและในแตํละกระบวนการประกอบด๎วยองค๑ประกอบ
หลักและองค๑ประกอบยํอยจํานวนมาก ผู๎วิจัยจึงนําแนวคิดที่สังเคราะห๑ได๎มาใช๎ทําความเข๎าใจโซํ
อุปทานของหัตถอุตสาหกรรมของกลุํมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยการพิจารณาทั้ง
องค๑ประกอบหลัก และองค๑ประกอบยํอยอยํางเป็นระบบ เพ่ือให๎สามารถกําหนดรูปแบบและวิธีการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให๎กับ
ผู๎ประกอบการอยํางเป็นระบบ 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังกลําวที่นําเสนอไว๎ในเนื้อหาข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎
นํามาสรุปเป็นประเด็นที่นําไปสูํการพัฒนาเครื่องมือและนําไปใช๎ประโยชน๑ในการดําเนินการวิจัย และ
ภาพรวมในการใช๎ประโยชน๑ของแนวคิด ทฤษฎี ข๎อมูลสนับสนุน และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือ
กําหนดกลยุทธ๑การเพิ่มผลิตภาพการจัดการอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
จากผ๎าไหมไทย ดังตารางที่ 4 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสําหรับการใช๎กําหนดองค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิง

สร๎างสรรค๑ 
 

 

ประเด็น นักคิด กรอบความหมาย/ประเด็น 
1. ทฤษฎีระบบ Bertalanffy (1950), Jorg (2014), Wiener (1948), 

Hyotyniemi, 2006), French and Bell (1990), 
Kinichi and Kreitner (2003), Schoderbek and 
Kefalas (1990), Luhmann (1984), Easton (1965), 
Kathryn and David (1998), ประชุม รอดประเสริฐ 
(2543), จันทรานี สงวนนาม (2545), รัตนโชติ เทียน
มงคล (2556), ประเวศน๑ มหารัตน๑สกุล (2560) และ 
กิจจา บานชื่น และกณิกนันต๑ บานชื่น (2559) 

     กระบวนการของปรากฏการณ๑ที่
เกิดขึ้นเป็นลําดับขั้นตอน และสามารถคาด
การร๑ผลที่เกิดขึ้นได๎จากปัจจัยนําเข๎าหรือ
ปัจจัยที่เกิดกํอนหน๎าได๎ 

2. ทฤษฎีการจัดการ Taylor (1911), James and James (2000), Fayol 
(1949), Mayo (1945), Herzberg (1959), Herbert A. 

Simon (1960), Barnard (1966), กิจจา บานชื่น และ

กณิกนันท๑ บานชื่น (2559) 

   กระบวนการดําเนินงานให๎บรรลุตาม
เป้าหมายขององค๑การ ประกอบด๎วย การ
วางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การแปรสภาพ
วัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ๑หรือบริการเพื่อให๎สํง
มอบให๎กับลูกค๎าได๎ตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎ 
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ตารางที่ 4 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสําหรับการใช๎กําหนดองค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ (ตํอ) 

 

ประเด็น นักคิด กรอบความหมาย/ประเด็น 
3 .  แนว คิด เกี่ ย ว กับก า ร
จัดการคุณภาพ 

Oxford Aavanced Learner Dictionary (2018), 
Verma and Boyer (2009), Swing et al. (2011), 
Flynn (1995), Feigenbaum (1992)., Hissom (2009), 
Heilpern and Nadler (1992), Noriaki Kano (1996), 
ชํวงโชติ พันธุเวช (2547), กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 
(2546), เรืองวิทย๑ เกษสวุรรณ (2554), บรรจง จันทมาศ 
(2547), ไวพจน๑ กุลาชยั (2560), และพจนานุกรมฉบบั
ราชบัณฑิตสถาน (2554), กัลยา วรรณสวัสดิ์ และคณะ 
(2559), กอบโชค กําธร (2549), กําพล กิจชระภูม ิและกํา
พล ยวุรี (2546), วิไลวรรณ นครไทย (2558), สุภารัตน๑ 
ธาราสายทอง (2549) และ นวพัทธ๑ กีรติวรนันท๑ (2550) 

   กระบวนการจัดการที่มุํงเน๎นการตอบ 
สนองความต๎องการของลูกค๎า โดยการ
พัฒนาคุณภาพทั้วทั้งองค๑การ เพื่อสร๎าง
ความพึงพอใจสูลสุดให๎กับลูกค๎าและสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับองค๑การ 

4 . แ นว คิ ด เกี่ ย ว กั บก า ร
จัดการเชิงกลยุทธ๑ 

Guinn and Mintzberg (1996), Wheelen and 
Hunger (2012), Wright, et. al. (1992), Weihrich 
and Koontz (2005), Christophe Seth. (2015), 
Emet and  Merba (2017), Weihrich, Hein and 
Koontz Harold (2005), Sammut-Bonnici and Galia 
David. (2015), เสนาะ ติเยาว๑ (2550), พิชาย รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต (2552), สุมิตร สุวรรณ (2554), ธนาชยั สุขวนิช 
และพรชัย  
อรัณยกานนท๑ (2557),สรรชัย เตียวประเสริฐกุล (2555), 
จักร ติงศภัทย๑ (2549), รังสรรค๑ ประเสริฐศรี (2548), 
เกรียงศักดิ์ เจิญวงศ๑ศักดิ์ (2546), พสุ เดชะรินทร๑ (2548), 
อัจฉรา จันทร๑ฉาย (2543), ประเวศน๑ มหารัตน๑สกุล 
(2560), ธงช ัย ส ันต ิวงค ๑ (2544), สมยศ นาวีการ (2545), 
อ ุท ิศ ขาว เ ธ ียร  (2546), อารีย๑ แผว๎สกลพันธ๑ (2553), 
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ๑ (2552), ณัฏฐพันธ๑ เขจรนันทน๑ 
(2552), และนันทิยา หุตานุวัตร และณรงค๑ หุตานุวัตร 
(2545) 

     กระบวนการคิดวิเคราะห๑และประเมิน
สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกของ
กิจการ เพื่อวางแผนการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อเป็นปัจจัยนําเข๎า และกําหนดวิธีการ
ดํ า เนิ นการแปรสภาพทรัพยากร เป็ น
ผลิ ตภั ณฑ๑  โ ด ยมี วิ ธี ก า ร คว บ คุ มก า ร
ดําเนินงานให๎ได๎ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค๑การ และมีการนําข๎อมูลป้อนกลับ
มาวิ เคราะห๑ เพื่ อ ว า งแผนการจั ดสรร
ทรัพยากรครั้งตํอไป 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลิตภาพ 

Choi Dong-Kyu (2011), Drucker (1985), European 
Productivity Agency (2018), Oxford Aavanced 
Learner Dictionary. (2019), Vaishali Mamgain 
(2011), พิษณุ มนัสปิต (2561), สถาบันวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยํอมอุตสาหกรรมการผลิต (2556), พงศ๑

พัฒน๑ เพ็ชรรุํงเรือง (2557), ธานินทร๑ คูพูลทรัพย๑ (2555) 

และ จันทร๑ศิริ สิงห๑เถื่อน (2551) 

     การเพิ่มสํวนตํางระหวํางปัจจัยนําเข๎า 
ได๎แกํ ต๎นทุนรวม และผลผลิต ได๎แกํ รายได๎ 
กระบวนการผลิตทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 4 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสําหรับการใช๎กําหนดองค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ (ตํอ) 

 
ประเด็น นักคิด กรอบความหมาย/ประเด็น 

6. แนวคิดเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ 

Howkins (2013), The Creative Nova Scotia 
Leadership Council. (2012), United Nation (2018), 
Kilgour (2006), Boone (1990), Csikszentmihalyi 
(1996), สํานักงานสํงเสริมเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ (2561), 
ฐิติเทพ สิทธิยศ (2553), สมบัติ กุสุมาวลี (2558),  พวง
แก๎ว พรพิพัฒน๑ (2553), บุญฑวรรณ วิงวอน และคณะ
(2557), ศุภวุฒิ สายเช้ือ และคณะ (2552), ชาญณรงค๑ 
ชัยพัฒน๑ (2553), มนฑิรา ธาดาอาํนวยชัย (2552) และ 
โกษม โกยทอง (2558) 

     กระบวนการผลิ ตที่ มุํ ง เน๎ นการ ใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑ในการดําเนินงานในทุก
กิ จ ก ร ร ม ท า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  โ ด ย ใ ห๎
ความสําคัญกับการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
สินค๎าจากการสํงมอบคุณคําที่เพิ่มขึ้นให๎ดับ
ลูกค๎ามากกวําการมุํงเน๎นที่การลดต๎นทุน
เพียงอยํางเดียว 

7. แนวคิดเกี่ยวกับโซํ
อุปทานของผู๎ประกอบ 
การกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทยตามนโยบายไทย
แลนด๑ 4.0 

Sunil Chopra and Peter Meindl. (2015), 
Leerojanaprapa and Atthirawong (2015), APICS 
(2017), Newby (1989), Marsden et al. (1993), 
Lockamy III and McCormack (2004), Newby (1989) 
, Marsden, et, al. (1993) ลภัสรดา สหัสสพาศน๑ 
(2560), วิชาญ ชัยอํอน (2559), ทิบดี ทัฬหกรณ๑ และ
ธีรวัฒน๑ จันทกึ (2560), สถาบันสํงเสริมการจัดการความรู๎
เพื่อสังคม (2560), วิชิต หลํอจีระชุณห๑กลุ และคณะ 
(2561), ชนิศา มณีรัตนรํุงโรจน๑ และ ขวัญกมล ดอนขวา 
(2561), ญาณกร แสงสุวรรณ (2548), อัญชลี หิรัญแพทย๑ 
และคณะ (2559), บุญฑวรรณ วิงวอน (2555), นงนุช  
อิ่มเรือง และ สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (2554), กรมหมํอน
ไหม (2561), ศิริพร พรจะโปะ และศรีไพร ชาญจะโปะ 
(2530), วิภาว ีสีลากุล และรุํงนภา กิตติลาภ (2559),  
ณัชชาภัทร เวียงแสง และคณะ (2559), วนา วระบุตร 
และรุํงนภา กิตติลาภ (2559), กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม 
(2560), บัวแก๎ว โกมลนาค และบาํเพ็ญ เขียวหวา (2555), 
สุธาวัลย๑ สัจจสมบูรณ๑ และภูษณิศา เตชเถกิง (2559), 
ชนิศา มณีรัตนรํุงโรจน๑ และขวัญกมล ดอนขวา (2561), 
วิภาว ีสีลากุล และรุํงนภา กิตติลาภ (2559) และ สถาพร 

โอภาสานนท๑ (2554) 

ก ร ะ บ ว น ก า รท า งก า ร ผ ลิ ต ข อ งหั ต ถ
อุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย ตั้งแตํต๎นน้ํา ได๎แกํ 
การปลูกต๎นหมํอน การเลี้ยงไหม การสาว
ไหม กระบวนการกลางน้ํ า ได๎แกํ  การ
ออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ๑ การย๎อม
สี เทคนิคการทอ จนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑
ตํางๆ และกระบวนการปลายน้ํา ได๎แกํ การ
สื่อสารตลาด การจัดสํงสินค๎าไปยังตัวกลาง
และลูกค๎าคนสุดท๎าย ตลอดจนการรับฟัง
ข๎ อ คิ ด เ ห็ น ที่ มี ตํ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ๑  แ ล ะ
กระบวนการรับสํงคืนสินค๎าที่ไมํมีคุณภาพ ที่
ให๎ความ สําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพด๎วยการ
สร๎างมูลคําเพิ่ม 

ที่มา: จากการสังเคราะห๑ข๎อมูลในการทบทวนวรรณกรรมของผู๎วิจัย 
 
จากตารางที่ 4 แสดงการสรุปนิยามความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับองค๑ประกอบของการ

จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย  

http://newtdc.thailis.or.th/result.aspx?ntk=contributor_facet1&ntt=%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
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องค๑ประกอบเหลํานี้ใช๎เป็นโครงรํางของคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย เพ่ือใช๎เป็นสํวนหนึ่งในการวิเคราะห๑องค๑ประกอบรํวมกับ
การพัฒนากลยุทธ๑การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย 
โดยการศึกษาและใช๎ประโยชน๑จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตามตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 สรุปแนวทางการศึกษาและใช๎ประโยชน๑จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 

 
ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร 

แนวคิด 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 
 

สนับสนุน
ปัญหาและ 

วัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย 

 

พัฒนากรอบ 
แนวคิดในการ 

วิจัย 

 

การสร้าง 
เครื่องมือการ

วิจัย  
 

 

ใช้เป็นแบบ
แผนในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล  
 

 

สนับสนุน 
การอภิปราย 
ผลการวิจัย 

1. ทฤษฎีระบบ N/A √ √ √ √ 

2. ทฤษฎีการจัดการ N/A √ √ √ √ 

3 .แนวคิด เกี่ ย วกั บการจัดการ
คุณภาพ 

N/A  

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

4 . แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ๑ 

N/A √ √ √ √ 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลิต
ภาพ 

N/A √ √ √ √ 

6. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค๑ 

N/A √ √ √ √ 

7. แนวคิดเกี่ยวกับโซํอุปทานของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทยตามนโยบายไทยแลนด๑ 
4.0 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

ที่มา : จากการสรุปประเด็นการทบทวนวรรณกรรมของผู๎วิจัย 
 

จากตารางที่ 5 แสดงให๎เห็นถึงภาพรวมการใช๎ประโยชน๑ของแนวคิดทฤษฎีข๎อมูลสนับสนุน 
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องโดยเริ่มจากทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการจัดการ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพ แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ๑ เพ่ือให๎เข๎าใจปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการ 
จากนั้นจึงทบทวนแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพ แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ และแนวคิดเกี่ยวกับ
โซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0  เพ่ือเป็นแนวทาง
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ในการพัฒนารูปแบบการจัดการ โดยทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยสนับสนุนในแตํละแนวคิดที่ศึกษา
นั้นสามารถใช๎ในการสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัยได๎ทั้งหมด และสามารถเชื่อมโยงเพ่ือกํอให๎เกิด
ตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑สําหรับผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย เพ่ือให๎เกิด
เป็นข๎อเสนอแนะ เชิงการจัดการ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม

ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย” มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบพหุ
วิธีการ (Multi-Method Research) แบํงออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ใช๎วิธีการประยุกต๑การ
วิจัยเอกสาร (Applying Document Research) การประยุกต๑การถอดบทเรียน (Applying Lesson 
Lern) และการประยุกต๑การสร๎างทฤษฎีฐานราก (Applying Grounded Theory) เพ่ือสร๎างข๎อสรุป
เชิงทฤษฎีของคุณลักษณะขององค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยจากปรากฏการณ๑ และขั้นตอนที่ 2 เป็นการประยุกต๑รูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต 
EDFR 3 รอบ โดยประยุกต๑ใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑ลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) ในการ
ทํา EDFR รอบที่ 3 หลังจากนั้นผู๎วิจัยทําการทดสอบซ้ํา (Duplicate Testing) ด๎วยการประยุกต๑
เทคนิคการประเมินอรรถประโยชน๑ (Utility Evaluation) ตามแนวทางทฤษฎีเกม และประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการที่พัฒนาขึ้น (Consistency Evaluation) โดยผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญใน
ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด๎วย ผู๎ประกอบการที่ได๎รับรางวัลในระดับชาติ  และนักวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีประการณ๑การการวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับผู๎ประกอบการผ๎าไทย และขั้นตอนที่ 2 
ผู๎วิจัยใช๎ผู๎เชี่ยวชาญ ได๎แกํ กลุํมนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประการณ๑การการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
หัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย กลุํมผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ประเภทหัตถ
อุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย และกลุํมผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานในสังกัดกรมหมํอนไหม หนํวย
วิเคราะห๑ (Unit of Analysis) เป็นระดับองค๑การ โดยมีขั้นตอนและระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย 
ดังตํอไปนี้ 

 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั 

การวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเพ่ือให๎การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบและสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ของการวิจัยที่กําหนดไว๎ จึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว๎ 2 ขั้นตอน รายละเอียด
ตามภาพท่ี 7 ดังนี้ 
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ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนในการวิจัย 

 
จากรูปภาพที่ 7 สามารถอธิบายได๎วํา เริ่มจากการศึกษาแนวคิดการวิจัย ทบทวน

วรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ศึกษาความต๎องการ สภาพแวดล๎อมและบริบทการเพ่ิม
ผลิตภาพการจัดการของผู๎ประกอบการเชิงสร๎างสรรค๑ ทําให๎เกิดการสังเคราะห๑แนวคิดด๎านการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑และคุณลักษณะขององค๑ประกอบการจัดการคุณภาพ เมื่อได๎แนวคิดมาแล๎วจึง
นําไปดําเนินการสร๎างทฤษฎีฐานราก โดยใช๎การสัมภาษณ๑เชิงลึก แบํงกลุํมผู๎ ให๎ข๎อมูลเป็น
ผู๎ประกอบการธุรกิจผ๎าไทยที่ประสบความสําเร็จเพ่ือสกัดให๎ได๎องค๑ประกอบและวิธีการในการดําเนิน

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ที่ได้ 

ขั้นตอนที่ 1  
 

ศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบ 
การจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ผ้าไหมไทย 
 
 

ครั้งที่ 1 (วิเคราะห์ด้วย Content Analysis) 

   
   
  
 
 

 
 
 
 

    
 

คุณลักษณะการจัดการคุณภาพ 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
 

 
 

แนวโน้มองค์ประกอบรูปแบบ 
การจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ผ้าไหมไทย 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 

    
 
 
 
 

  การพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 

ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ผ้าไหมไทย 

 

 

 
รูปแบบการจัดการคุณภาพ 

เชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

 

ครั้งที่ 3 (วิเคราะห์ด้วย AHP) 

ครั้งที่ 2 (วิเคราะห์ด้วยค่า Interquartile  
           Range และ Median) 

 

 

ประเมินอรรถประโยชน์ 

วิเคราะห์ด้วย Game Theory 

 

ประเมินความเหมาะสม 

วิเคราะห์ด้วย Fliess’s Kappa 

2.1 ประยุกต์ EDFR 

2.2 ประเมินรูปแบบการจัดการ 

1.1 การประยุกตก์ารวจิัยเอกสาร 

1.2 การประยุกต์การถอดบทเรียน 

1.3 การประยุกต์ใช้เทคการสร้างทฤษฎี 
     ฐานราก  (ใช้เทคนิคการวิเคราะห์  
      SWOT Analysis และสังเคราะห์ 
      ด้วย TOWS Matrix) 
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กลยุทธ๑การจัดการไปสูํการเพ่ิมผลิตภาพของกิจการ หลังจากนั้นจึงนําองค๑ประกอบไปเข๎าสูํวิธีการวิจัย
อนาคตแบบ EDFR และใช๎การวิเคราะห๑ลําดับชั้นในการทํา EDFR รอบที่ 3 เพ่ือให๎ได๎แนวโน๎มรูปแบบ
การจัดการ หลังจากได๎รํางรูปแบบการจัดการแล๎วจึงทําการประเมินรูปแบบการจัดการที่พัฒนาขึ้น
ด๎วยการประเมินอรรถประโยชน๑ตามแนวทางทฤษฎีเกมส๑ หลังจากนั้นทําการยืนยันรูปแบบการจัดการ
ครั้งสุดท๎ายด๎วยการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์ Fliess’s Kappa หลังจากนั้นทําการสรุปเป็นรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

1.1 การประยุกต์การวิจัยเอกสาร 
1.1.1 ประเภทของเอกสาร  
ขั้นตอนแรกของการวิจัยเริ่มจากการที่ผู๎วิจัยศึกษาข๎อมูลจากเอกสารระดับปฐมภูมิ 

(Primary data) ได๎แกํ เอกสารที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่มีประสบการณ๑ หรือเป็นประจักษ๑พยานกับ
เหตุการณ๑เรื่องราวตํางๆ และเอกสารระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) ได๎แกํ เอกสารที่เขียนจาก
บุคคลที่ไมํได๎เป็นประจักษ๑พยานกับเหตุการณ๑เรื่องราวโดยตรง แตํได๎รับการถํายทอดหรืออ๎างอิงจาก
เอกสารอ่ืนที่เป็นระดับปฐมภูมิ ทั้งนี้ เอกสารที่ผู๎วิจัยนํามาใช๎ศึกษาข๎อมูลสนับสนุนเป็นเอกสาร
สาธารณะ (Public Document) คือที่มีการตีพิมพ๑และเผยแพรํสูํสาธารณะโดยหนํวยงานภาครัฐ เชํน 
ข๎อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผน
ยุทธศาสตร๑ชาติปี 2561 - 2580 เป็นต๎น 

1.1.2 การคัดเลือกเอกสาร 
ผู๎วิจัยคัดเลือกเอกสารแตํละชิ้นเพ่ือพิจารณาความแท๎จริงของข๎อมูล โดยอ๎างอิงจาก

ผู๎เขียนหรือหนํวยงานที่สร๎างเอกสารวํามีความนําเชื่อถือหรือไมํ อยํางไร รวมถึงพิจารณาวําข๎อมูลที่
เขียนขึ้น ณ ชํวงเวลานั้นมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลในบริบทอ่ืนๆ ในชํวงเวลานั้นหรือไมํ ผู๎วิจัยยัง
ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสารโดยเปรียบเทียบกับเอกสารอ่ืนๆ ที่มีข๎อมูลประเภทเดียวกันเพ่ือ
เป็นการยืนยันความถูกต๎องนําเชื่อถือ (Creditability) พร๎อมกันนี้ยังคัดเลือกความเป็นตัวแทนของ
เอกสาร (Representativeness) วําข๎อมูลมีความหนักแนํนสามารถนํามาใช๎แทนเอกสารประเภท
เดียวกันได๎หรือไม ํ

1.1.3 การวิเคราะห๑และสังเคราะห๑เอกสาร 
เมื่อคัดเลือกเอกสารแล๎วจึงนําเอกสารมาศึกษาหาความสัมพันธ๑ระหวํางแนวคิด  ทฤษฎี 

ข๎อมูลสนับสนุนและงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎เกิดคําอธิบายปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นวํามีสภาพ
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ความเป็นจริงตั้งแตํอดีตที่ผํานมาและปัจจุบันเป็นอยํางไร หลังจากท่ีได๎เอกสารตํางๆ ที่ผู๎วิจัยเห็นวําอยูํ
ภายในขอบเขตของงานวิจัย จึงรวบรวมนํามาศึกษาเป้าหมายและสมมติฐานของเอกสาร คัดกรอง
คุณภาพของเนื้อหา วิเคราะห๑ความเชื่อมโยงของข๎อมูลจากเอกสารแหลํงตํางๆ 

หลังจากการวิ เคราะห๑พบวํา มีแนวคิดทฤษฎีหลักที่อยูํภายในกรอบงานวิจัย 
ประกอบด๎วยทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการจัดการ แนวคิดการจัดการคุณภาพ แนวคิดการจัดการเชิง 
กลยุทธ๑ แนวคิด ผลิตภาพ แนวคิดอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ และแนวคิดเกี่ยวกับโซํอุปทานของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 นอกจากนี้ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห๑
แนวคิดเกี่ยวกับโซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 
และงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องภายในกรอบแนวคิดการวิจัย จากการศึกษาเอกสารเหลํานี้  ผู๎วิจัย
สังเคราะห๑ออกมาเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับระบบการจัดการคุณภาพ และคุณลักษณะของการ
สร๎างสรรค๑ในบริบทของกลุํมผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่สามารถนําไปพัฒนาเป็น
องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทย 

 

1.2 การประยุกต์การถอดบทเรียน 
ขั้นตอนนี้ผู๎วิจัยนําคุณลักษณะขององค๑ประกอบที่ได๎จากการประยุกต๑การวิจัยเอกสารมา

เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยเทคนิคการประยุกต๑การถอดบทเรียนรูปแบบการศึกษา
ตัวอยํางที่ดี (Best Practice) จากผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ประสบความสําเร็จ  

1.2.1 ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 
ผู๎วิจัยเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) แบบเจาะจง (Purposive Selection)  

โดยกําหนดเกณฑ๑ในการคัดเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ได๎แกํ ผู๎ประกอบการที่มีความเกี่ยวข๎องและมีความ
เข๎าใจกระบวนการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือตลอดจนขั้นตอนการผลิต โดยต๎องเป็น
ผู๎ประกอบการที่ได๎รับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับประเทศและได๎รับรางวัลด๎านการดําเนินธุรกิจ
จากหนํวยงานที่มีระดับเทียบเทํากรมขึ้นไป ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ประกอบด๎วย เจ๎าของกิจการจํานวน 1 
คน ผู๎ที่ดูแลการผลิตผ๎าไหมผืนและการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม จํานวน 3 คน และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
การทําตลาดและการสํงเสริมการขาย จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน 

1.2.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง (Unstructured 

interview) ซึ่งกําหนดเป็นแนวคําถามที่สามารถปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 
สถานการณ๑เฉพาะหน๎าหรือเพ่ิมคําถามตามประเด็น (Follow-Up Question) เพ่ือใช๎ในการเก็บข๎อมูล 
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ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 3 กลุํม ได๎แกํ ผู๎รํวมกํอตั้งกิจการ จํานวน 1 คน ผู๎ที่รับผิดชอบการผลิต จํานวน 3 คน 
และผู๎ที่รับผิดชอบการตลาดและการสํงเสริมการขาย จํานวน 1 คน 

1.2.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non-

Participant Observation) ระหวํางการดําเนินกิจกรรมของผู๎ประกอบการ ณ สถานที่จําหนําย
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ได๎แกํ สยามพารากอน และสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และสถานที่
ผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ๑ ณ จังหวัดอุดรธานี รํวมกับการจดบันทึกพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็น
ระหวํางดําเนินกิจกรรม ปฏิสัมพันธ๑ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ผู๎วิจัยค๎นหาข๎อมูลของชุมชนที่เป็นแหลํงผลิต 
และตระหนักถึงความสัมพันธ๑กับคนในชุมชนเทําที่จะได๎รับความรํวมมือและความไว๎วางใจในการเก็บ
ข๎อมูลเทํานั้น วิธีการเก็บข๎อมูลแตกตํางกันไปตามบริบทของผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก สําหรับผู๎ให๎ข๎อมูลหลักที่
เป็นเจ๎าของกิจการผู๎วิจัยมุํงเน๎นการสัมภาษณ๑ที่ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการและแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจให๎ประสบความสําเร็จเป็นหลัก สํวนกลุํมที่รับผิดชอบการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ๑
รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิต ผู๎วิจัยมุํงเน๎นที่การจัดการคุณภาพในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑เป็นหลัก และกลุํมที่รับผิดชอบด๎านการตลาดและการสํงเสริมการขาย ผู๎วิจัยมุํ งเน๎นเก็บ
รวบรวมข๎อมูลในประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห๑ตลาดและลูกค๎าเป้าหมาย ตลอดจนรูปลักษณ๑ของ
สินค๎าที่ลูกค๎าต๎องการในแตํละกลุํม และการเชื่อมโยงข๎อมูลจากลูกค๎าเพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนในกลุํม
ผู๎ประกอบการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน  

1.2.4 การตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูล 
   ผู๎วิจัยใช๎การตรวจสอบข๎อมูลโดยใช๎การตรวจสอบสามเส๎าด๎านข๎อมูลเพ่ือยืนยันความ

ถูกต๎องของข๎อมูล โดยใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลหลายวิธี คือ การสัมภาษณ๑ การสังเกต ประกอบกับ
พิจารณาเรื่อง แหลํงเวลา แหลํงสถานที่ และแหลํงบุคคล จากนั้นนําข๎อมูลที่ได๎มาเปรียบเทียบยืนยัน
กัน (Data Triangulation) (Denzin, 1970) 

1.2.5 การวิเคราะห๑เนื้อหา 
ผู๎วิจัยใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) หลังจากรวบรวมข๎อมูลจากผู๎ให๎

ข๎อมูลสําคัญและข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary) จากแหลํงตํางๆ นํามารวบรวมจัดเป็นกลุํมแยกเป็น
เรื่องๆ (Themes) และเชื่อมโยงมโนทัศน๑คุณลักษณะขององค๑ประกอบที่ได๎ แล๎วสรุปในรูปแบบ
วิเคราะห๑เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) 

 

1.3 การประยุกต์การสร้างทฤษฎีฐานราก  
ผู๎วิจัยได๎พิจารณาเกี่ยวกับข๎อสรุปของแนวคิดตํางๆ ที่รวบรวมจากการประยุกต๑การวิจัย

เอกสารและการประยุกต๑การถอดบทเรียนเพื่อสร๎างเป็นแนวคําถามการสัมภาษณ๑ (Interview Guide) 
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ใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) รํวมกับการสังเกตแบบไมํ
มีสํวนรํวม (Non-Participant Observation) โดยในการเก็บข๎อมูลภาคสนาม (Field Note) ผู๎วิจัย
ต๎องใช๎วิจารณญาณในการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎มาจากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก  (นิศา ชูโต, 2551) 
สําหรับขอบเขตพ้ืนที่ในการวิจัยนี้คือ ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยผู๎วิจัยได๎เก็บ
รวบรวมข๎อมูล ในชํวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

1.3.1 การคัดเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลหลักสําหรับการวิจัย  
การกําหนดกลุํมตัวอยํางในการดําเนินการวิจัยขั้นตอนนี้ ผู๎วิจัยเลือกประยุกต๑ใช๎เทคนิคการ

สร๎างทฤษฎีฐานรากเพ่ือศึกษารวบรวมแนวคิด การให๎ความหมาย และวิพากษ๑เกี่ยวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑และรูปแบบคุณลักษณะของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ตามแนวทางไทยแลนด๑ 4.0 ของ
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

ทั้งนี้  ผู๎ วิจัยกําหนดกลุํมผู๎ ให๎ข๎อมูลสําคัญในการสัมภาษณ๑เชิงลึกจํานวน 3 สถาน
ประกอบการ สถานประกอบการละ 3 คน รวมผู๎ให๎ขัอมูลสําคัญทั้งสิ้น จํานวน 9 คน เพ่ือสนับสนุน
และให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดท่ีได๎มาจากการประยุกต๑การวิจัยเอกสารและการประยุกต๑การถอด
บทเรียน จากนั้นจึงทําการรวบรวมความคิดเห็นในประเด็นตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือนํามาสกัดเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย 

1.3.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
สําหรับเครื่องมือที่ใช๎ในขั้นตอนนี้ คือการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) ใช๎

แบบสอบถามแบบมีโครงสร๎างเป็นแนวคําถามปลายเปิด (Open Ended Question) และการ
นําเสนอประเด็นเฉพาะเจาะจงที่สังเคราะห๑ได๎จากการประยุกต๑การวิจัยเอกสารในขั้นตอนที่ 1.1 
รํวมกับการประยุกต๑การถอดบทเรียนในขั้นตอนที่ 1.2 ซึ่งประกอบด๎วยประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการให๎
ความหมายเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ระบบการจัดการ และแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการจัดการตามแนวทางไทยแลนด๑ 4.0 โดยผู๎วิจัยทําหน๎าที่เป็นผู๎สัมภาษณ๑ โดยใช๎เครื่อง
บันทึกเสียงเพ่ือบันทึกบทสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยมีการแจ๎งลํวงหน๎า และใช๎สมุดปากกาในการจด
บันทึกความคิดเห็นประเด็นตํางๆ จากผู๎ให๎ข๎อมูลในการสัมภาษณ๑ เพื่อนําไปถอดบทสนทนาในประเด็น
ตํางๆตามแนวทางทฤษฎีระบบ ได๎แกํ ด๎านปัจจัยนําเข๎ามุํงเน๎นที่ประเด็นปัจจัยนําเข๎าทางการจัดการ 
ประกอบด๎วย คน เงิน เครื่องมือ และวิธีการดําเนินงานของผู๎ประกอบการ ประเด็นด๎านกระบวนการ
มุํงเน๎นที่กระบวนการแปรสภาพผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม และกระบวนการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการ
จัดการที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ และประเด็นด๎านผลลัพธ๑ มุํงเน๎นที่ชํองทางการนําผลิตภัณฑ๑สํงมอบไป
ยังลูกค๎า และผลที่เกิดตํอผู๎ประกอบการ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ต๎นทุนทั้งหมดที่ใช๎ในการะบวนการจัดการของผู๎ประกอบการ โดยในแตํละเป็นจําแนกเป็น
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องค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยของคุณลักษณะการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ หลังจาก
นั้นผู๎วิจัยจัดเรียงประเด็นที่ได๎จากการจําแนกองค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอย โดยจัดเรียงตาม
แนวทางทฤษฎีระบบ  ประกอบด๎วย องค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยของปัจจัยนําเข๎า 
องค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยของกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ และ
องค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยของผลลัพธ๑ ตามลําดับ เพ่ือหารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑จากพหุกรณีศึกษาดังกลําวเพ่ือตอบวัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 1 

1.3.4 การวิเคราะห๑ข๎อมูล  
ผู๎วิจัยนําข๎อมูลมาตีความโดยมุํงเน๎นการวิเคราะห๑เชิงพรรณนาเพ่ือหาคําอธิบายสําหรับ

ปรากฏการณ๑ในขอบเขตที่จํากัดเฉพาะในประเด็นด๎านระบบการจัดการ การจัดการคุณภาพ อุตสหกร
รมเชิงสร๎างสรรค๑ และการเพิ่มผลิตผลิตภาพ เพ่ือนําไปสร๎างแนวความคิดแบบใหมํด๎วยการสังเคราะห๑
เป็นองค๑ประกอบหลัก และองค๑ประกอบยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยการ
วิเคราะห๑เป็นสมมติฐานชั่วคราวแล๎วจึงเชื่อมโยงมโนทัศน๑จากข๎อมูลเข๎าด๎วยกันด๎วยการจัดกลุํม
องค๑ประกอบตามแนวทางทฤษฎีระบบ ประกอบด๎วย ปัจจับนําเข๎า กระบวนการ และผลลัพธ๑ ในการ
เก็บข๎อมูลในกรณีบางข๎อคําถามที่มีข๎อมูลใหมํเกิดขึ้นเรื่อยๆ เชํน การให๎นิยามการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ ผู๎วิจัยจะสอบถามผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญทุกคนอีกครั้งและนําเฉพาะข๎อมูลที่เห็นตรงกันมาจัดทํา
เป็นข๎อสรุปหรือเรียกวําเป็นจุดอ่ิมตัวทางทฤษฎี (Theoritical Saturation) ตํอมาผู๎วิจัยใช๎การ
สังเคราะห๑โดยจําลองข๎อสรุปเชิงทฤษฎีในรูปแบบของภาพจําลองทางความคิด (Conceptual 
Model) (ชาย โพธิสิตา, 2556) ในขั้นตอนนี้ผู๎วิจัยใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม (SWOT 
Analysis) เพ่ือสํารวจจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทยที่สังเคราะห๑ได๎จากขั้นตอนที่ 1.1 และ 1.2 หลังจากนั้น ผู๎วิจัยใช๎ทาวซ๑เมททริกซ๑ (TOWS Matrix) 
ในการสังเคราะห๑เพ่ือกําหนดแนวโน๎มรูปแบบจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยกรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนนี้ แสดงดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 กรอบการวิเคราะห๑องค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ 
ผู๎วิจัยมีวิธีการดําเนินการดังตํอไปนี้ 

2.1 ศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
หลังจากที่ ได๎แนวคิดและแนวโน๎มรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ

ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยแล๎ว ผู๎วิจัยประยุกต๑ใช๎เทคนิคการวิจัยอนาคต หรือ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ตามแนวทางของ ดวงนภา มกรานุรักษ๑ (2554) เพ่ือ
หาฉันทามติเกี่ยวกับแนวโน๎มของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่จะนําไปพัฒนาเป็นองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการตํอไป  โดยมีลําดับ
ขัน้ตอนดังตํอไปนี้ 

 
 

  

ร่างองค์ประกอบการจัดการที่ได้จากการ

ประยุกต์การถอดบทเรียน 

เร่ิมต้น 

 

สังเคราะห์องค์ประกอบ

ด้วย TOWS Matrix 

คุณลักษณะของรูปแบบการจัดการ

คุณภาพเชิงสร้างสรรค์ฯ 

แบบสาภาษณ ์
แบบมีโครงสร้าง 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 9 คน 

วิเคราะห์ร่างองค์ประกอบ 

ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
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ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย EDFR  8 ข้ันตอน 
2.1.1 ขั้นตอนการก าหนดและเตรียมผู้เชี่ยวชาญ 
การวิจัยขั้นตอนนี้ให๎ความสําคัญกับผู๎ เชี่ยวชาญที่ เป็นผู๎ที่มีบทบาท ความรู๎และผู๎ที่มี

ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมผ๎าไหมทอมือไทย และอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ ด๎วย
เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

ผู๎วิจัยแบํงผู๎เชี่ยวชาญออกเป็น 3 กลุํม คือ กลุํมผู๎ประกอบการสร๎างสรรค๑ ได๎แกํ 
2.1.1.1 นักวิชาการที่เป็นอาจารย๑ผู๎ที่มีความรู๎ในด๎านการจัดการและการสร๎างสรรค๑

ผลิตภัณฑ๑จากวัฒนธรรม จํานวน 6 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
1) สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ หรือการจัดการ

การสร๎างสรรค๑ 
2) มีผลงานการวิจัยหรือนวัตกรรมสร๎างสรรค๑เกี่ยวกับผ๎าไทยในด๎านการจัดการหรือ

ด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ รวมถึงการจัดการธุรกิจสร๎างสรรค๑ย๎อนหลังไมํเกิน 5 ปี 
2.1.1.2 ตัวแทนจากหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานที่มีพันธกิจสํงเสริม

และสนับสนุนธุรกิจสร๎างสรรค๑ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับกลุํมธุรกิจผ๎าไหมหรือธุรกิจสร๎างสรรค๑ระดับชุมชน 
จํานวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

1) กลุํมผู๎ เชี่ยวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หน๎าที่ ในการสํงเสริมและพัฒนา
ผู๎ประกอบการผ๎าไหมไทย หรือผู๎ประกอบการระดับชุมชน  

2) รับผิดชอบหรือรํวมดําเนินงานโครงการพัฒนาผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย 

2.1.1.3 ผู๎ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมแปรรูปที่เป็นเจ๎าของแบรนด๑ผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไทย จํานวน 6 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

1) ได๎รับรางวัลระดับชาติ หรือหนํวยงานที่เทียบเทํากรมขึ้นไป 
2) ดําเนินกิจการมาไมํต่ํากวํา 3 ปี 

รวมผู๎เชี่ยวชาญทั้งสิ้น จํานวน 17 คน ทั้งนี้จํานวนผู๎เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล๎องไปตามเกณฑ๑ที่สอดคล๎องกับแนวคิดของแมคมิลแลน (Macmillan, 1971) ที่มีข๎อเสนอวํา
จํานวนกลุํมผู๎ชี่ยวชาญจํานวนตั้งแตํ 17 คนเป็นต๎นไป เป็นระดับที่ให๎ผลของอัตราการลดลงของคํา
ความคลาดเคลื่อน (Error) น๎อยที่สุด และคงที่ที่ระดับ 0.02 ดังตารางที่ 6 ที่แสดงตํอไปนี้ 
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ตารางที่ 6 แสดงการลดลงของคําความคลาดเคลื่อน 
 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ ระดับความคลาดเคลื่อน อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน 

1-5 1.20-0.70 0.50 
5-9 0.70-0.58 0.12 

9-13 0.58-0.54 0.04 

13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 

21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

 

ที่มา: Macmillan (1971) 
  

2.1.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ หรือ EDFR รอบท่ี 1 
ในการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญนั้นผู๎วิจัยได๎สํงหัวข๎อการสัมภาษณ๑ไปยังผู๎เชี่ยวชาญกํอนที่จะ

เดินทางไปสัมภาษณ๑ เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญจะได๎ศึกษาประเด็น วางแผน และเตรียมข๎อมูลประกอบการ
ให๎สัมภาษณ๑ การสัมภาษณ๑เป็นการสัมภาษณ๑แบบเปิดและไมํชี้นํา (Non-Directive Open Ended) 
โดยมุํงเน๎นอนาคตภาพด๎านที่ที่คาดวํามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง (Most Probably) ผู๎วิจัยดําเนินการ
สัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานด๎วยตนเอง พร๎อมทั้งจดบันทึก ใช๎เทปบันทึกเสียง บันทึกภาพ ทั้งนี้ ได๎รับ
อนุญาตจากผู๎เชี่ยวชาญ และในขณะทําการสัมภาษณ๑ผู๎วิจัยใช๎เทคนิค Cumulative Summarize ใน
การสรุปประเด็นให๎ผู๎เชี่ยวชาญฟังเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการทบทวนและให๎ผู๎เชี่ยวชาญตัดตํอ ตัดแตํงสิ่ง
ที่ให๎สัมภาษณ๑ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยในขั้นตอนนี้คือ แบบสัมภาษณ๑ (EDFR รอบที่ 1) โดยกําหนด
กรอบในการสัมภาษณ๑ ดังนี้ 

1) ด๎านปัจจัยนําเข๎า ประกอบด๎วย พันธสัญญาตํอชุมชน ด๎านการถํายโอนภูมิปัญญา 
และด๎านแผนการดําเนินงาน   

2) ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย กระบวนการสร๎างภูมิ
ปัญญาสร๎างสรรค๑ และกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือ 

3) ด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วย การสํงมอบคุณคํา ความยั่งยืน และเครือขํายคุณภาพ
สร๎างสรรค๑ 
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2.1.3 แนวทางการสัมภาษณ์ หรือ EDFR รอบท่ี 1 
ในการนัดสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยไปถึงสถานที่นัดหมายกํอนเวลาประมาณ 15 นาที โดยแจ๎งให๎

เลขานุการ หรือแจ๎งผู๎เชี่ยวชาญโดยตรง เมื่อได๎รับอนุญาตให๎เข๎าสัมภาษณ๑ผู๎วิจัยทําการแนะนําตัวและ
แจ๎งหัวข๎อและวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย รวมไปถึงขออนุญาตนําเสนอผลงานวิจัยที่ได๎จากขั้นตอนที่ 1 
ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นจึงนําเข๎าสูํการสัมภาษณ๑ให๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยหรือ
แนวโน๎มหลักของการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยตาม
แนวทางไทยแลนด๑ 4.0 ในกรณีผู๎เชี่ยวชาญไมํเห็นด๎วยกับผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผู๎วิจัยจะถามถึง
แนวโน๎มในทัศนะของผู๎เชี่ยวชาญวํามีแนวโน๎มด๎านใดอยํางไรเพ่ือเปิดประเด็นสัมภาษณ๑ โดยกํอนการ
สัมภาษณ๑ได๎ขออนุญาตบันทึกเสียง และบันทึกภาพขณะสัมภาษณ๑ 

ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ๑ คือ ผู๎เชี่ยวชาญมีทัศนะอยํางไรเกี่ยวกับแนวโน๎มการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในด๎านตํางๆ ตามกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยเน๎นแนวโน๎มด๎านบวก แนวโน๎มด๎านลบ และแนวโน๎มที่เป็นไปได๎ พร๎อมกันนี้ผู๎วิจัยทําการ
จดบันทึกทัศนะ ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ รวมไปถึงแนวโน๎มที่โดดเดํนเพ่ือสรุปประเด็นในแตํละ
ด๎าน ผู๎วิจัยทําทําการบันทึกเพ่ือทราบวําแนวโน๎มใดที่ผู๎เชี่ยวชาญได๎กลําวถึงและได๎ให๎ทัศนะบ๎างแล๎ว 
ในกรณีที่ผู๎เชี่ยวชาญให๎ทัศนะ ยังไมํครอบคลุม ผู๎วิจัยจะทําการถามในประเด็นที่ผู๎เชี่ยวชาญยังไมํได๎ให๎
ทัศนะ หรือประเด็นท่ีผู๎เชี่ยวชาญให๎ความสําคัญในด๎านนั้นน๎อย แตํจะไมํเป็นการขอให๎ผู๎เชี่ยวชาญต๎อง
ตอบ 

2.1.4. ขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
ผู๎วิจัยนําข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญมาวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ด๎วยเทคนิค การ

วิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) และใช๎กรอบที่ได๎จากการศึกษาเอกสารเป็นกรอบในการ
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ผู๎วิจัยทําการรวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด ทําการ
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ความคิดที่เหมือนและแตกตําง ด๎วยการจัดระเบียบข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ 
ที่อยูํในประเภทเดียวกันเข๎าด๎วยกันโดยที่ผู๎วิจัยพยายามรักษาคําพูดของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ไว๎ให๎มากที่สุด 
จัดกลุํม จัดประเด็น จัดทําความถี่ของประเด็น แนวโน๎มที่ผู๎เชี่ยวชาญกลําวถึง 

2.1.5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
ผู๎วิจัยนําข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญมาวิเคราะห๑เนื้อหา สร๎างเป็นข๎อคําถาม 

มาตราประเมินคําแบบลิเคิท (Likert Scale) ตั้งแตํ 1 - 5 คือ จากน๎อยที่สุดไปถึงมากที่สุด แทนคํา
เป็นตัวเลขจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ จัดประเด็นหลักและประเด็นยํอย โดยมีข๎อความบํงบอก
แนวโน๎มทุกแนวโน๎มจากการสัมภาษณ๑บรรจุในแบบสอบถามทั้งหมด และได๎ปรับประเด็นยํอยจากการ
วิเคราะห๑ และสังเคราะห๑แนวโน๎มจากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมดแล๎ว ผู๎วิจัยจัดกรอบข๎อคําถาม
จากการสัมภาษณ๑จํานวน 3 ด๎าน แบํงเป็น 9 องค๑ประกอบ ดังนี้ 
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1) ด๎านปัจจัยนําเข๎า ประกอบด๎วย 1.1) พันธสัญญาตํอชุมชน 4 ข๎อ 1.2) ทุนวัฒนธรรม 
8 ข๎อ และ 3) ด๎านแผนการดําเนินงาน 20 ข๎อ 

2) ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย 2.1) กระบวนการสร๎าง
ภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 6 ข๎อ และ 2.2) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 8 
ข๎อ 

3) ด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วย 3.1) การสํงมอบคุณคํา 13 ข๎อ 3.2) ความยั่งยืน 7 ข๎อ 
3.3)ต๎นทุนคุณภาพ 6 ข๎อ และ 3.4) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 7 ข๎อ 

2.1.6 ขั้นตอนการท า EDFR รอบท่ี 2 
เมื่อสร๎างแบบสอบถามเรียบร๎อยแล๎วผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิจัย EDFR รอบที่ 2 โดยการนําสํง

แบบสอบถามให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎วยตนเอง ในแบบสอบถามผู๎เชี่ยวชาญแตํละทํานจะได๎รับรู๎ข๎อมูล
แนวโน๎มทั้งหมดท่ีได๎จากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญทุกคนผนวกด๎วยคําตอบเดิมของตนเอง ผู๎เชี่ยวชาญ
แตํละทํานพิจารณาตอบคําถามแนวโน๎มรวมถึงแนวโน๎มที่ผู๎เชี่ยวชาญเคยให๎ไว๎จากการสัมภาษณ๑อีก
ครั้งเพ่ือเป็นการยืนยันคําตอบเดิมที่ได๎ให๎ไว๎ในรอบการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยดําเนินการรวบรวม
แบบสอบถามจากผู๎เชี่ยวชาญด๎วยตนเอง เมื่อรวบรวมได๎หมดแล๎ว ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามมาวิเคราะห๑ 
คําร๎อยละ คํามัธยฐาน (Median) และคําพิสัยระหวํางควอไทล๑ ( Interquartile Range) และ
คํานวณหาคําความแตกตํางระหวํางควอไทล๑ที่ 1 กับควอไทล๑ที่ 3 คําพิสัย ระหวํางควอไทล๑ที่คํานวณ
ได๎ของแนวโน๎มใดท่ีมีคําน๎อยกวําหรือเทํากับ 1.50 แสดงวําความคิดเห็นของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญสอดคล๎อง
กัน (Consensus) คําพิสัยระหวํางควอไทล๑ของแนวโน๎มใดมีคํามากกวํา 1.50 แสดงวําความคิดเห็น
ของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญนั้นไมํสอดคล๎องกัน โดยผลการวิจัย คือ ผลที่ผํานเกณฑ๑ที่มีคํา Interquartile 
Range หรือ คํา 0, 0, มีคําไมํเกิน 1.5 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ผู๎ เชี่ยวชาญ ใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา (Content 
Analysis) ซึ่งจะกระทําตั้งแตํการเก็บข๎อมูลในบางขั้นตอนที่สามารถวิเคราะห๑เบื้องต๎นได๎ และกระทํา
หลังจากการเก็บข๎อมูลได๎ท้ังหมดโดยจําแนกข๎อมูลตามกรอบความคิดของการวิจัย การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
จากแบบสอบถามในกระบวนการ EDFR รอบที่ 2 ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ได๎จากการตอบแบบสอบถาม ผู๎วิจัย
ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยคําสถิติ ได๎แกํ คําร๎อยละ คํามัธยฐาน (Median) และคําพิสัยระหวํางควอ
ไทล๑ (Interquartile Range) โดยกําหนดเกณฑ๑ดังนี้ 

2.1.5.1 แบบสอบถาม แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ โดยให๎น้ําหนักคะแนนเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

1 หมายถึงแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง น๎อยที่สุด  
2 หมายถึง แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง น๎อย  
3 หมายถึง แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง ปานกลาง  
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4 หมายถึง แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง มาก 
5 หมายถึง แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง มากท่ีสุด  
 

2.1.5.2 คํามัธยฐาน (Median) ที่คํานวณได๎จากคําตอบของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ เกณฑ๑
ความเป็นไปได๎ หรือแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน พิจารณาในระดับมาก และมากที่สุด คือ คําคะแนนมัธยฐาน
ตั้งแตํ 3.50-5.00 โดยการแปลความหมายตามเกณฑ๑ท่ีผู๎วิจัยกําหนดให๎ดังนี้ 

 

อยูํในชํวง 1.00-1.49 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎ น๎อยที่สุด 
อยูํในชํวง 1.50-2.49 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎ น๎อย 
อยูํในชํวง 2.50-3.49 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎ กลาง 
อยูํในชํวง 3.50-4.49 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎ มาก 
อยูํในชํวง 4.50-5.00 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎ มากที่สุด 

 

2.1.5.3 คําพิสัยระหวํางควอไทล๑ ผู๎วิจัยคํานวณหาคําความแตกตํางระหวํางควอไทล๑ที่ 
1(Q) กับควอไทล๑ที่ 3 (0) คําพิสัยระหวํางควอไทล๑ที่คํานวณได๎ของแนวโน๎มใดที่มีคําน๎อยกวําหรือ
เทํากับ 1.50 ซึ่งเป็นเกณฑ๑ที่ยอมรับได๎วําผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล๎องกัน (Consensus) คํา
พิสัยระหวํางควอไทล๑ของแนวโน๎มใดมีคํามากกวํา 1.50 แสดงวําความคิดเห็นของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญนั้น
ไมํสอดคล๎องกัน 

2.1.7 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามส าหรับการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น 
ผู๎วิจัยนําข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญมาวิเคราะห๑เนื้อหา สร๎างเป็นข๎อคําถาม 

มาตราประเมินคําแบบลิเคิท (Likert Scale) ตั้งแตํ 1 - 5 คือ จากน๎อยที่สุดไปถึงมากที่สุด แทนคํา
เป็นตัวเลขจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ จัดประเด็นหลักและประเด็นยํอย โดยมีข๎อความบํงบอก 
แนวโน๎ม หลีกเลี่ยงการใช๎คําวํา “และ” หรือ” ในข๎อความที่เป็นแนวโน๎ม และแนวโน๎มทุกแนวโน๎ม 
จากการสัมภาษณ๑บรรจุในแบบสอบถามทั้งหมด และได๎ปรับประเด็นยํอยจากการวิเคราะห๑ และ
สังเคราะห๑แนวโน๎มจากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมดแล๎ว ผู๎วิจัยจัดกรอบข๎อคําถามจากการทํา 
EDFR รอบ 2 จํานวน 3 ด๎าน จํานวนองค๑ประกอบ 9 องค๑ประกอบดังนี้ 

1) ด๎านปัจจัยนําเข๎า ประกอบด๎วย 1.1) พันธสัญญาตํอชุมชน 4 ข๎อ 1.2) ทุน
วัฒนธรรม 8 ข๎อ และ 3) ด๎านแผนการดําเนินงาน 20 ข๎อ 

2) ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย 2.1) กระบวนการ
สร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 9 ข๎อ และ 2.2) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการ
ผลิต 5 ข๎อ 
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3) ด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วย 3.1) การสํงมอบคุณคํา 13 ข๎อ 3.2) ความยั่งยืน 7 ข๎อ 
3.3) ต๎นทุนคุณภาพ 6 ข๎อ และ 3.4) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 7 ข๎อ 

2.1.8 ขั้นตอนการท า EDFR รอบท่ี 3 
หลังจากที่ได๎สรุปผลจากผู๎เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 แล๎ว ผู๎วิจัยสร๎างแบบสอบถามจากสรุปผล

ข๎อมูลในรอบที่ 2 โดยคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 9 คน โดยแนะนําหัวข๎อเรื่องท่ีวิจัย วัตถุประสงค๑ และ
กรอบการดําเนินงานวิจัยอีกครั้งเพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจตรงกันระหวํางผู๎เชี่ยวชาญกับผู๎วิจัย หลังจาก
นั้นประมาณ 1สัปดาห๑ ผู๎วิจัยจึงมาเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพ่ือนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑ ด๎วยเทคนิค
กระบวนการวิเคราะห๑ตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
การให๎ข๎อมูลของผู๎เชี่ยวชาญซ้ําเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดจากกระบวนการวิจัย EDFR แล๎วจึง
นํามาจัดทํารํางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
โดยมีแบบแผนการวิเคราะห๑ 

2.1.7.1 ผู๎วิจัยจัดโครงสร๎างลําดับชั้นของการตัดสินใจ ด๎วยกระบวนการวิเคราะห๑ตามลําดับ
ชั้นซึ่งมีโครงสร๎างกระบวนการเลียนแบบความคิดของมนุษย๑ โดยการสร๎างแผนภูมิเป็นลําดับชั้น
กระบวนการคิดเพ่ือตัดสินใจของมนุษย๑ โดยแผนภูมิแบํ งออกเป็นหลายระดับชั้นขึ้นอยูํกับความ
ซับซ๎อนของปัญหา โดยแตํละระดับชั้นประกอบด๎วยเกณฑ๑ตํางๆ ได๎แกํ ระดับชั้นที่ 1 เป็นชั้นบนสุดที่
เป็นปัญหาหรือเป้าหมายโดยรวมจะเรียกวําจุดโฟกัส ซึ่งมีเป้าหมายเดียว ระดับชั้นที่ 2 เป็นระดับชั้น
ของเกณฑ๑หลักอาจมีหลายเกณฑ๑ข้ึนอยูกับวําแผนภูมินั้นมีทั้งหมดกี่ระดับชั้น ถ๎ามีมากกวํา 3 ระดับชั้น
ขึ้นไป จํานวนเกณฑ๑ในระดับนี้ควรมีไมํเกิน 3 เกณฑ๑ ถ๎ามี 3 ระดับชั้นอาจมีได๎ถึง 9 เกณฑ๑ ระดับชั้นที่ 
3 เป็นระดับชั้นของเกณฑ๑รอง สําหรับระดับชั้นชนิดนี้ จะมีจํานวนเกณฑ๑เทําใดก็ได๎ขึ้นอยูํกับวําผู๎ศึกษา
มีข๎อมูลหรือประสบการณ๑และความรู๎ความชํานาญมากเทําใด เพ่ือนํามาใช๎ในการกําหนดเกณฑ๑ตํางๆ 
ขึ้นมา ระดับชั้นที่ 4 เป็นชั้นของทางเลือกหรือหนทางแก๎ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดภายใต๎ปัญหา หรือ
เป้าหมายที่กําหนดไว๎ในระดับชั้นที่ 1 รายละเอียดดังภาพที่ 9 (สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, 
2560) 
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ภาพที่ 9 แผนภูมิลําดับชั้น ปรับปรุงจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (2560) 
 

 

 โดยพิจารณาคําดัชนีความสอดคล๎องตามเกณฑ๑ของ คูมาริ (2019) ดังตารางที่ 7 
  

ผลลัพธ ์กระบวนการเพิม่ผลิต
ภาพเชิงสร้างสรรค ์

ระดับที่ 1 : 

เป้าหมาย 

 

ระดับที่ 2 : 

เกณฑ์ในการตัดสินใจหลัก 
 

ระดับที่ 3:  
เกณฑ์ในการตัดสินใจรอง 

ระดับท่ี 4:  

ทางเลือก 
 

รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 

ทุน
วัฒนธรรม 

แผน 
การ

ด าเนิน 
งาน 

กระบวน 
การสร้าง
ภูมิปัญญา

ฯ 

การสง่
มอบ

คุณค่า 

พันธ
สัญญา

ฯ 

ความ
ยั่งยืน 

ต้นทุน
คุณภาพ 

เครือข่าย
คุณภาพ

ฯ 

กระบวน 
การสร้าง

ความ
น่าเช่ือถือ

ปัจจัยน าเข้า 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ n ทางเลือกที่ 9 ทางเลือกที่ 1 
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ตารางที่ 7 คําดัชนี้ความสอดคล๎องตามขนาดของเมตริกซ๑ (Random Consistency Index: R.I.) 
 
 

Number of Criteria (N) Random Cosistency Index (RI) 
1 0.00 

2 0.00 
3 0.58 
4 0.90 
5 1.12 
6 1.24 
7 1.32 
8 1.41 

9 1.45 
10 1.49 

11 1.51 
12 1.54 

13 1.56 
14 1.57 
15 1.59 

 

  ที่มา : คูมาริ (2019) 
 
2.1.3.2 การวินิจฉัยเปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑ๑ในการตัดสินใจ การเปรียบเทียบ

เกณฑ๑ตํางๆ เป็นการเปรียบเทียบรายคูํ (Pair Wise Compairison) เพ่ือกําหนดน้ําหนักความสําคัญ
ระหวํางเกณฑ๑เป็นคูํ โดยใช๎ตัวเลขเพ่ือนําไปสูํการคํานวนคําคะแนนความสําคัญรวมของแตํละ
ทางเลือก  

2.1.3.3 เปรียบเทียบทางเลือกหรือปัจจัยทีละคูํและสร๎างตารางเมตริกซ๑ในลักษณะเดียวกับ
การเปรียบเทียบเกณฑ๑ 

2.1.3.4 นําผลที่ได๎มาสังเคราะห๑โดยนําเอาลําดับความสําคัญของปัจจัยในระดับลํางมาถํวง
น้ําหนักกับลําดับความสําคัญของแบบจําลองทั้งหมด  

2.1.3.5 คํานวณหาคําความสอดคล๎องของการตัดสินใจของทั้งแผนภูมิเพ่ือทดสอบวํา การ
วินิจฉัยทั่วทั้งแผนภูมิสมเหตุสมผลหรือไมํ  โดยตรวจสอบจากคําอัตราสํวนความสอดคล๎อง 
(Consistency Ratio, CR) วํายอมรับได๎หรือไมํจากการคํานวณคําดัชนีความสอดคล๎อง 
(Consistency Index, CI) ซึ่งการเปรียบเทียบคําอัตราสํวนความสอดคล๎องมีข๎อกําหนด ดังนี้ CR ≤ 
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0.05 สําหรับการเปรียบเทียบ 3 ปัจจัย CR ≤ 0.09 สําหรับการเปรียบเทียบ 4 ปัจจัย CR ≤ 0.10 
สําหรับการเปรียบเทียบ 5 ปัจจัยขึ้นไป 

จากการวิจัยEDFR รอบที่ 3 ผู๎วิจัยนํามาเขียนเป็นแบบแผนขั้นตอนการวิเคราะห๑ได๎ดังภาพ
ที ่10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ขั้นตอนการวิเคราะห๑ตามลําดับชั้นเพ่ือคัดเลือกรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
 

2.1.9 ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต 
ผลจากการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2.1 เป็นการประมวลแนวคิดในการสรรสร๎าง

รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยและผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทย ผู๎วิจัยใช๎การสัมภาษณ๑และใช๎แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญจํานวน  17 คน 
โดยใช๎เทคนิค EDFR จํานวน 3 รอบ เพ่ือให๎ได๎แนวโน๎มรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพ่ือหาแนวโน๎มที่เป็นไปได๎มากท่ีสุด จากนั้นทําการเรียบเรียบ
และสรุปเป็นแนวโน๎มการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

 
 
 

ร่างแนวโน้มรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง

สร้างสรรค์ฯ ที่ได้จาก EDFR รอบที่ 3 

เร่ิมต้น 

 

คัดออก 
CR ≤ 0.10 

รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ฯ 

CR ≥ 0.10 

แบบประเมินรูปแบบ
การจัดการคุณภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญ 9 คน 

คัดเลือกองค์ประกอบ 
ของรูปแบบการจัดการคุณภาพ 

ด้วยเทคนิค AHP 
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2.2 การประเมินรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทย 

2.2.1 การประเมินอรรถประโยชน์ 
 หลังจากได๎รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑จากขั้นตอนการการวิจัยชาติ

พรรณวรรณาเชิงอนาคต (EDFR) แล๎ว ขั้นตอนนี้ ผู๎วิจัยคัดเลือกรูปแบบการจัดการด๎วยเทคนิคทฤษฎี
เกม โดยการสร๎างแบบประเมินอรรถประโยชน๑ของรูปแบบการจัดการที่ได๎พัฒนาขึ้น 

ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาหรือผู๎ประเมินอรรถประโยชน๑ ได๎แกํ ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการ
สนับสนุนจากกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และตัวแทนผู๎ปฏิบัติงานจากศูนย๑หมํอน
ไหมเฉลิมพระเกียรติ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ คัดเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 
โดยคัดเลือกจากผู๎ประกอบการ จํานวน 5 คน และตัวแทนผู๎ปฏิบัติงานจากศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ จํานวน 5 คน 

หลังจากนั้นผู๎วิจัยนําคําคะแนนการประเมินรูปแบบการจัดการไปแสดงในตาราง Play off 
และทําการคัดเลือกองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการด๎วยเทคนิคทฤษฎีเกม 3 หลักการ ตาม
แนวทางของ ประพนธ๑ เล็กสุมา (2558) ประกอบด๎วย 

1. หลักการ Dominate Strategy 
การคัดเลือกรูปแบบการจัดการในกรณีที่ เป็นเทคนิคแบบผสมผสาน โดยคัดเลือก

องค๑ประกอบที่มีคําคะแนนสูงกวําองค๑ประกอบอื่นและตัดองค๑ประกอบที่ผู๎เลํนไมํต๎องการใช๎ออก 
 
โดยการนิยามให๎เมทริกซ๑ M คือ m x n โดยแถวแนวนอน i Dominate แถว k 

ถ๎า  mij ≥ mkj  สําหรับ j ทั้งหมด 
และ แถว j Dominate แถวแนวตั้ง l    

ถ๎า mij ≥ mil  สําหรับ i ทั้งหมด 
 

จากการสังเกตคําที่ไมํเทํากันตามคํานิยามของการ Dominate ของแถวแนวตั้ง คือ การ
เปรียบเทียบของคําที่ไมํเทํากันในแถวแนวนอน ซึ่งควรสังเกตการณ๑ Dominate แถวแนวนอน โดย
มองหาคําที่ผู๎เลํนไมํต๎องการใช๎ และการ Dominate แถวแนวตั้งที่ผู๎เลํนไมํต๎องการใช๎ในแถวแนวตั้ง 
ซึ่งสิ่งนี้เป็นการบํงบอกถึงวํากําลังหากลยุทธ๑ผสมที่ดีที่สุด โดยเรากําหนดความนําจะเป็นให๎เทํากับศูนย๑
ในแถวใดแถวหนึ่ง ในความจริงแล๎วคือเป็นการลดขนาดของ Matrix โดยการลบแถวด๎วยหลักการ 
Dominate สามารถพิจารณาได๎ดังตัวอยําง 
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  [
       
         
          

] 

เห็นได๎วําแถวแนวนอน 1 ถูก Dominate ด๎วยแถว 2 ดังนั้นต๎องลบแถวออกจาก Matrix 
 

  [
       
       

] 
 

และแถวแนวตั้ง 3 ถูก Dominate ด๎วยแถวแนวตั้ง 2 สามารถแสดงได๎ดัง Matrix 
 

              [      
          

] 
 

ซึ่ง Matrix ดังกลําวไมํสามารถ Dominate ได๎อีก ดังนั้นการ Dominate Strategy จึงใช๎
สําหรับการตัดรูปแบบที่ผู๎เลํนไมํต๎องการใช๎ออก 

 

โดยที่ M คือ แมทริกซ๑การตัดสินใจของผู๎เลํน โดยผู๎เลํนในที่นี้ คือ ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการ
สนับสนุนจากกราหมํอนไหม และผู๎ปฏิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ โดยผูเลํนจะประเมินให๎คะแนนตามตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 ตัวอยํางตารางประเมินอรรถประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับจากการประยุกต๑ใช๎รูปแบบการ
จัดการที่พัฒนาขึ้น 

 

องค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย 

ผู๎ประกอบการ 
(ผู๎เลํน A) 

ผู๎ปฎิบัตหิน๎าท่ีสํงเสริม
ผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหม

เฉลิมพระเกียรต ิ
(ผู๎เลํน B) 

คําคะแนน คําคะแนน 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
องค๑ประกอบหลัก

ที่ 1. 

องค๑ประกอบยํอย 
ที่ 1.1 

          

กิจกรรม....................           
กิจกรรม....................           

 

2. หลักการหาคําความนําจะเป็นของการใช๎กลยุทธ๑ผสม (Mixed Strategies) กรณีไมํมีจุด
สมดุลของเกม โดยมีเงื่อนไขให๎ผู๎เลํนทั้งสองฝ่ายมีการตัดสินใจมากกกวํา 2 ทางเลือก ในกรณีที่เป็น
เกมรูปแบบ  2 x 2 สามารถแสดงหลักการพิจารณาได๎ดังตารางที่ 9 แสดงผลตอบแทนของ A และ B  
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ตารางที่ 9 เมทริกซ๑แสดงผลตอบแทนของ A และ B กลยุทธ๑การตัดสินใจแบบผสม 
 

 

ผู๎เลํน (ฝ่าย) 
B (ผู๎ปฏิบัติหน๎าท่ีสํงเสริมผู๎ประกอบการ) 

Y1 Y2 

A 
(ผู๎ประกอบการ 

ที่ได๎รับการสนับสนุน) 

     X1 = Q a11 a12 

X2 = 1-Q a21 a22 

 

ในกรณีที่ไมํสามารถหาจุดสมดุลของเกมได๎ กําหนดให๎ A คือ ผู๎เลํนฝ่ายที่ 1 และ B คือ ผู๎
เลํนฝ่ายที่ 2 

X1      คือ การตัดสินใจของ A (ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการสนับสนุน) 
X2      คือ การตัดสินใจของ A (ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการสนับสนุน) 
Y1      คือ การตัดสินใจของ B (ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการ) 
Y2      คือ การตัดสินใจของ B (ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการ) 
Q      คือ โอกาสในการตัดสินใจในทางเลือกที่ 1 ของ A (ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการ

สนับสนุน) 
1-Q   คือ โอกาสในการตัดสินใจในทางเลือกที่ 2 ของ A (ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการ

สนับสนุน) 
ดังนั้น กําหนดให๎ A มี 2 กลยุทธ๑ โดย X2 = 1 – X1 ; X1 ≥ 0, X2 ≥0 โดยคําผลได๎จากการ

ตัดสินใจหรือใช๎กลยุทธ๑ของ B สามารถแสดงได๎ดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 แสดงผลได๎ของ A จากการตัดสินใจหรือการใช๎กลยุทธ๑ของ B 
 

การใช๎กลยุทธ๑หรือการตัดสินใจของ B การใช๎กลยุทธ๑หรือการตัดสินใจของ A 

1 
2 

(a11 – a21) X1 + a21 
(a12 – a22) X1 + a22 

 

จากตารางที่ 10 เป็นการคํานวณความนําจะเป็นผลได๎ของ A โดยการนําคําทั้งสองสมการ
จากการตัดสินใจของ B มาเทํากัน เพ่ือหาคํา X1 และ X2 ดังนั้นคําตัวใดมากกวํา จึงเป็นกลยทุธ๑หรือ
การตัดสินใจของ A ที่ควรเลือกใช๎ 

3. หลักการหาคําความนําจะเป็นของการใช๎กลยุทธ๑ผสม (Mixed Strategies) โดยใช๎
แผนภาพกรณีไมํมีจุดสมดุลของเกมส๑ โดยมีเงื่อนไขให๎ผู๎เลํนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกลยุทธ๑หรือการตัดสินใจ
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มากกวํา 2 ทางเลือก ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีกลยุทธ๑หรือการตัดสินใจ 2 ทางเลือก ในกรณีที่เป็นเกมส๑
รูปแบบ 2xN สามารถแสดงหลักการพิจารณาได๎ดังตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 แสดงคําผลตอบแทนของ A และ B 
 

 

ผู๎เลํน (ฝ่าย) 
B (ผู๎ปฏิบตัิหน๎าทีส่ํงเสริมผู๎ประกอบการ) 

Y1 Y2 
 

A 
(ผู๎ประกอบการ 

ที่ได๎รับการสนับสนุน) 

     X1 = Q a11 a12 

X2 = 1-Q a21 a22 
 ... … … 

Xn a1n a2n 

 
 

จากตารางที่ 11 เห็นได๎วําผู๎เลํนฝ่าย A มีกลยุทธ๑หรือการตัดสินใจมากกวํา 2 ทางเลือก 
ในขณะที่ผู๎เลํนฝ่าย B มีการตัดสินใจหรือกลยุทธ๑เพียง 2 ทางเลือก โดยผลของการตัดสินใจสามารถ
แสดงได๎ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 แสดงผลที่ได๎ของ A จากการตัดสินใจหรือใช๎กลยุทธ๑ของ B 
 

การใช๎กลยุทธ๑หรือการตัดสินใจของ B การใช๎กลยุทธ๑หรือการตัดสินใจของ A 
1 
2 
 

  
n 

(a11 – a21) X1 + a21 
(a12 – a22) X1 + a22 

  
(a1n – a2n) X1 + a2n 

 

จากตารางที่ 12 ได๎สมการผลได๎ของ A จากการตัดสินใจหรือใช๎กลยุทธ๑ของ B จากนั้น นํา
แตํละสมการที่ได๎แทนคําเทํากับ 0 และ 1 เพ่ือหาคูํอันดับ จากนั้นจึงนําคูํอันดับไปวาดแผนภาพ และ
หาจุดตัดสูงสุด ซึ่งเป็นจุดที่มีผลตอบแทนสูงสุดของ A จากการตัดสินใจของ B ซึ่งคําตอบที่ได๎อยูํในรูป
ของอัตราสํวนของการใช๎การตัดสินใจของ A 

โดยเมื่อผู๎วิจัยคัดเลือกองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการด๎วยเทคนิคทฤษฎีเกมแล๎ว
สามารถจัดเรียงความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ได๎ 9 ลําดับ โดยแสดง
ขั้นตอนการวิจัยขั้นตินนี้แสดงดังภาพท่ี 11 
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ภาพที่ 11แสดงขั้นตอนการประเมินอรรถประโยชน๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
 

2.2.2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2.2.1 ผู๎วิจัยนํารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่ได๎

จากที่ได๎มาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่ได๎โดยผู๎เชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนสุดท๎าย 
2.2.2.1 ผู๎เชี่ยวชาญที่ใช๎ในการประเมิน 
ผู๎วิจัยคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Selection) กําหนดผู๎เชี่ยวชาญ ได๎แกํ 

ผู๎ปฏิบัติงานศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมหมํอน
ไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ จํานวน 3 คน โดยมีเกณฑ๑คัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) ปฏิบัติงาน
ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบการผ๎าไหมไทยไมํน๎อยกวํา 5 ปี และ 2) รับผิดชอบโครงการ
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎าไหมไทยไมํน๎อยกวํา 3 ปี และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประ
การณ๑การการวิจัยที่เกี่ยวข๎องหัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย โดยมีเกณฑ๑คัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) มี
ประสบการณ๑สอนท่ีเกี่ยวข๎องกับการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน ไมน๎อย
กวํา 3 ปี และ 2) มีประสบการณ๑เกี่ยวกับการวิจัยและรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการสํงเสริมธุรกิจ
ผ๎าไทยไมํน๎อยกวํา 3 ปี 
  

องค์ประกอบรูปแบบการจัดการคุณภาพ 

เชิงสร้างสรรค์ (EDFR รอบที่ 2) 

ที่ได้จาก EDFR  

เร่ิมต้น 

 

องค์ประกอบรูปแบบการจัดการคุณภาพ 

เชิงสร้างสรรค์ฯ 

แบบประเมิน

อรรถประโยชน ์

ปฎิเสธ 
คัดเลือกองค์ประกอบ 

และจัดระดับอรรถประโยชน ์

การจดัการคุณภาพดว้ยเทคนิค

ทฤษฎีเกม 

 
ยอมรับ 
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2.2.2.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบประเมินความเหมาะสม โดยผู๎วิจัยนํารูปแบบ

การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ผํานเกณฑ๑ในขั้นตอน
ที่ 2.2.1 มาสร๎างเป็นแบบสอบถาม เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่พัฒนาขึ้นด๎วยความเห็นเชิง
ฉันทามต ิ

2.2.2.3 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
วิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนบุคคลด๎วยสถิติเชิงบรรยาย และทดสอบความสอดคล๎องของการ

ประเมินรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยวิเคราะห๑ด๎วยสถิติ Fleiss’s Kappa (Fliess 
and Paik, 2003) โดยใช๎สมการดังตํอไปนี้ 

 

เมื่อ      
 ̅  ̅ 

   ̅ 
     

            
                    ̅    

  (   )
∑     ∑     (     )

 
    

 
    ̅    ∑      (

 

  
∑    
 
   )  

 
โดยที่ 
  แทนคํา Fleiss’s kappa 

   แทนคําความสอดคล๎องในการตัดสินของผู๎เชี่ยวชาญ 
  ̅  แทนคําความสอดคล๎องในการตัดสินที่ใช๎เป็นมาตรฐาน 
   แทนจํานวนของความคิดเห็นทั้งหมด 
   แทนจํานวนของงผู๎เชี่ยวชาญที่เห็นสอดคล๎องในแตํละความคิดเห็น 
   แทนจํานวนของการแบํงระดับความคิดเห็น 
     แทนจํานวนของผู๎เชี่ยวชาญในแตํละระดับความคิดเห็นที่มีความสอดคล๎อง 
 
โดยผู๎วิจัยกําหนดคําความสอดคล๎องสอดคล๎องตามแนวทางของ Fleiss Levin and Paik 

(2003) รายละเอียดดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 ระดับความสอดคล๎องของสถิติแคปปาตามแนวทางของ Fleiss Levin and Paik (2003) 
 

คําสถิติ kappa ระดับความสอดคล๎องระหวํางผู๎ประเมิน 
0.75 - 1.00 ความสอดคล๎องดีมาก 

0.40 – 0.74 ความสอดคล๎องดี 

0.00 – 0.39 ความสอดคล๎องต่ํา 
 

 

ผู๎วิจัยไดน๎ําขั้นตอนการประเมินรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยมาสรุปเป็นแผนผังการดําเนินการ ดังแสดงขั้นตอนการประเมินครั้งสุดท๎าย
ในภาพที่ 12 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
 

ตัวแทนศูนย์หม่อนไหมฯ ประเมิน 

รูปแบบการจัดการฯ (วิเคราะห์ด้วย Fleiss’s Kappa) 

รูปแบบการจัดการคุณภาพ 

เชิงสร้างสรรค์ 

ของกลยุทธ ์

เร่ิมต้น 

ประเมินความ

สอดคล้อง 
คัดออก 

ไม่สอดคล้อง 

สอดคล้อง 

สรุปรูปแบบการจัดการคุณภาพ 

เชิงสร้างสรรค์ฯ ที่เหมาะสม 

สิ้นสุด 

แบบประเมิน 

ความเหมาะสมฯ 
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จากภาพที่ 12 ผู๎วิจัยได๎นํารางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยสร๎างเป็นแบบประเมินคําความเหมาะสมสงให๎ผู๎เชี่ยวชาญสํานักงานหมํอน
ไหมเฉลิมพระเกียรติที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบการ จํานวน  5 คน 
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยและเป็นการสิ้นสุดการวิจัยในขั้นตอนนี้ 

ดังนั้นสามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยทั้งหมด 2 ขั้นตอน ตั้งแตํขั้นตอนที่ 1 การประยุกต๑การวิจัย
เอกสาร การประยุกต๑การถอดบทเรียน และการประยุกต๑การสร๎างทฤษฎีฐานราก เพ่ือสังเคราะห๑
คุณลักษณะขององค๑ประกอบของกิจกรรมหลักและองค๑ประกอบของกิจกรรมยํอยของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษา
เพ่ือจัดกลุํมองค๑ประกอบของกิจกรรมตํางๆ ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง เชํน ทฤษฎีระบบ การ
จัดการคุณภาพ การเพ่ิมผลิตภาพ อุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ แนวคิดการบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม แนวคิดโซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และแนวคิดการพัฒนา
ผู๎ประกอบการตามแนวทางไทยแลนด๑ 4.0 และขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนาองค๑ประกอบของรูปแบบ
การจัดการด๎วยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพ่ือสร๎างและพัฒนาเป็นแนวโน๎มองค๑ประกอบของ
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่เหมาะสมกับบริบทของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย และประเมินรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย ด๎วยการประเมินคําอรรถประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับจากการประยุกต๑ใช๎รูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑โดยใช๎ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห๑ และให๎ผู๎เชี่ยวชาญจากศูนย๑หมํอนไหมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และนักวิชาการที่มี
ประสบการณ๑สอนและรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการสํงเสริมธุรกิจผ๎าไทย และ 2) มีประสบการณ๑
เกี่ยวกับการวิจัยและรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมธุรกิจผ๎าไทย 
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่พัฒนาขึ้น ด๎วยความเห็นเชิงฉันทามติจากการทดสอบคํา Fleiss’s Kappa แล๎ว
จึงสรุปเป็นรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
และจัดทําเป็นรายงานผลการวิจัยตํอไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม

ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎วิจัยได๎แบํงการนําเสนอ
ผลการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังตํอไปนี้ 

 

ตอนที่ 1 ศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
1.1 ผลการประยุกต๑การวิจัยเอกสาร 
1.2 ผลการการวิจัยการประยุกต๑การถอดบทเรียน 
1.3 ผลการการวิจัยการประยุกต๑การสร๎างทฤษฎีฐานราก 
 

ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทย 

2.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

2.2 ผลการประเมินอรรถประโยชน๑และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 

 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแนวโน้มองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
1.1 ผลการประยุกต์การวิจัยเอกสาร 
การวิจัยเอกสารมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาและสังเคราะห๑หาองค๑ประกอบหลักและ

องค๑ประกอบยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑      
ผ๎าไหมไทย โดยทําการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการตามแนวทางสํานักงาน
หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ จํานวน 6 แหํงที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได๎แกํ จังหวัดแพรํ จังหวัดอุดรราชธานี จังหวัด
ขอนแกํน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดชุมพรที่เผยแพรํเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานแกํผู๎ประกอบการในสังกัดกรมหมํอนไหมทั้ง 6 แหํง เอกสารและตําราทั้งจากในและ
ตํางประเทศเกี่ยวข๎องกับรูปแบบการจัดการ การจัดการคุณภาพ จากห๎องสมุด และฐานข๎อมูล
ออนไลน๑ ได๎แกํ ฐานข๎อมูล Science Direct, ProQuest และ Thai 
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ผลการศึกษาพบวําสามารถแบํงองค๑ประกอบหลักของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ได๎เป็น 3 กลุํมตามแนวทฤษฎีเชิงระบบ ประกอบด๎วย ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการจัดการ
องค๑การ และผลลัพธ๑ 

จากองค๑ประกอบหลักด๎านปัจจัยนําเข๎าสามารถสังเคราะห๑เป็นองค๑ประกอบยํอยของ
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ประกอบด๎วย ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการจัดการ และผลลัพธ๑ 
ดังตารางที ่14 

 

ตารางที่ 14 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสํารับการกําหนดองค๑ประกอบของการจัดการคุณภาพ  
เชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

 

 
 

 
 

ลําดับ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 

ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย 

ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ ผลลัพธ๑ 
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 คว
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ยืน

 

1 แผนยุทธศาสตร๑ 20 ปี ปี 2561 -
2580 ฉบับราชกิจจานุเบกษา
(2561) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 กรอบแผนงานกรมหมํอนไหม 
ระยะ 20 ปี (2561) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

3 แผนยุทธศาสตร๑กรมหมํอนไหม  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) 
(2562) 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

4 แผนพัฒนาผู๎ประกอบการ กรม
หมํอนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ (2561) 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 แผนยุทธศาสตร๑ศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ 1  

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

6 แผนยุทธศาสตร๑ศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ 2 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

7 แผนยุทธศาสตร๑ศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ พื้นท่ี 3 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

8 แผนยุทธศาสตร๑ศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ 4 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย () หมายถึง มีข๎อมูลที่สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 14 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสําหรับการกําหนดองค๑ประกอบของการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย (ตํอ) 

 

 
 
 
 

ลําดับ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 

ของผู๎ประกอบการ 
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ ผลลัพธ๑ 
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9 แผนยุทธศาสตร๑ศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ 5 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

10 แผนยุทธศาสตร๑ศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ 6  

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

11 ศิริพร พรจะโปะ  
และศรีไพร ชาญจะโปะ (2530) 

- -  
 

 
 

 
 

 
 

- 

12 สุธาวัลย๑ สัจจสมบูรณ๑ และ 
ภูษณิศา เตชเถกิง (2559) 

- - -  
 

 
 

- - 

13 วิภาว ีสีลากุล  
และ รุํงนภา กิตตลิาภ (2559) 

- -  
 

 
 

 
 

- - 

14 วนา วระบุตร และรุํงนภา กิตติลาภ 
(2559) 

- -  
 

 
 

 
 

- - 

15 ณัชชาภัทร เวียงแสง และคณะ 
(2559) 

- - -  -  - 

16 วิชิต หลํอจีระชุณห๑กุล และคณะ 
(2561) 

- -  - - - - 

17 ชนิศา มณีรัตนรุํงโรจน๑ และขวัญ
กมล ดอนขวา (2561) 

- -  - - - - 

18 วิภาวี กฤษณะภูติ (2556)  -     - 

19 ปัญญรัตน๑ วันทอง พัชนี เชยจรรยา 
(2558) 

-  - - - - - 

20 วิชิต หลํอจีระชุณห๑กุล และคณะ 
(2561) 

-  - - - - - 

21 ณัชชาภัทร เวียงแสง และคณะ 
(2559) 

- - -  - - - 

22 นงนุช อิ่มเรือง และ สถาพร มงคล
ศรีสวัสดิ ์(2554) 

-  -   - - 

23 กันยาวีร๑ เมฆีวราพันธ๑ (2559) - - - - -  - 
  

 หมายเหตุ: เครื่องหมาย () หมายถึง มีข๎อมูลที่สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 14 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสําหรับการกําหนดองค๑ประกอบของการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย (ตํอ) 

 

 
 
 
 

ลําดับ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการคุณภาพ
เชิงสร๎างสรรค๑ 

ของผู๎ประกอบการ 
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ ผลลัพธ๑ 
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24 เปรมวดี ทศชา และรุํงนภา กิตติลาภ 
(2559) 

- - - -  - - 

25 นิตยา ฉัตรเมืองปัก (2555) -  -   -  

26 ปัญญรัตน๑ วันทอง  
และพัชนี เชยจรรยา (2558) 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

27 กันยาวีร๑ เมฆีวราพันธ (2559) - - - - -  - 

28 สุนทรียา ไชยปัญหา และคณะ 
(2553) 

-  - - - - - 

29 มาริสสา อินทรเกิด และคณะ(2561) -  - - - - - 

30 ญาณกร แสงสุวรรณ (2548) -     - - 

31 Leerojanaprapa and 
Atthirawong (2015) 

 

- 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

- 

32 ธัญญธร ศรีวิเชียร (2561) - - - -   - 

33 พรรณิภา ซาวคํา และคณะ (2561) - - -   - - 

34 สมหญิง ชูประยูร และคณะ (2557) - - - -  - - 
35 บัวแก๎ว โกมลนาค และคณะ (2556) - - - -   - 

36 บุญฑวรรณ  วิ ง วอน แล ะคณะ 
(2554) 

- - -    - 

37 Pacharaporn S. and Apichaya 
L. (2017) 

- - - - -  - 

38 Graham  Mark  (2011) - - - -  - - 
39 Graham  Mark  (2010) - - - - -   

40 Graham  Mark  (2013) - - - - -  - 

41 Srikanjana, J., et, al.(2015) - - -  - - - 
42 Sawasdee, et, al. (2014) -  -    - 

  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย () หมายถึง มีข๎อมูลที่สอดคล๎อง 
 
 

http://newtdc.thailis.or.th/result.aspx?ntk=contributor_facet1&ntt=%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
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ตารางที่ 14 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสําหรับการกําหนดองค๑ประกอบของการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย (ตํอ) 

 

 
 
 
 

ลําดับ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการคุณภาพ
เชิงสร๎างสรรค๑ 

ของผู๎ประกอบการ 
กลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย 

ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ ผลลัพธ๑ 
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43 Kasinee S., Boonsom Y. and 
Kosit P. (2015) 

- - -   - - 

44 Jatuphatwarodom, N., Jones, 
D.F. and Ouelhadj,. D. Ann 
Oper Res (2018) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 รวม 4 18 18 25 29 22 4 
  

   หมายเหตุ: เครื่องหมาย () หมายถึง มีข๎อมูลที่สอดคล๎อง 
 

จากตารางที่ 12 ผู๎วิจัยนํามาแสดงเป็นกราฟสรุปผลการประยุกต๑การวิจัยเอกสารแสดง
องค๑ประกอบการการจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยแสดงดังภาพที่ 13 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 13 กราฟแสดงองค๑ประกอบที่ได๎จากการประยุกต๑การวิจัยเอกสาร 
 

0
5

10
15
20
25
30

4 

18 18

25
29

22

4 



  106 

จากภาพที่ 13 พบวํา มีเอกสาร บทความ หนังสือและตํารา และงานวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับ
องค๑ประกอบด๎านด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑และผํานเกณฑ๑การคัดเลือก  จํานวนทั้งหมด 
44 รายการ จําแนกเป็นบทความทางวิชาการและงานวิจัย จํานวน 34 รายการ และเอกสารเผยแพรํ
จากหนํวยงานราชการ 10 รายการ 

จากการประยุกต๑การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข๎องสามารถสังเคราะห๑เป็นคุณลักษณะของ
องค๑ประกอบด๎านปัจจัยนําเข๎า รูปแบบของการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ประกอบด๎วย  จริยธรรม
ธุรกิจ และแผนการดําเนินงาน เนื่องจากการจัดหาแหลํงวัตถุดิบ และการคํานวณต๎นทุนการผลิตอยําง
เป็นระบบนั้นเป็นสํนนหนึ่งของแผนการดําเนินงาน คุณลักษณะของการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย  การเรียนรู๎ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่มี
เอกลักษณ๑ และการผลิต ทั้งนี้เอกสารงานงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับโซํอุปทานนั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการขั้นตอนการผลิตผู๎วิจัยจึงนํามารวมกับองค๑ประกอบด๎านการผลิต  และคุณลักษณะของ
การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วย เครือขําย และความยั่งยืน 

ผู๎วิจัยได๎นําแนวคิดและทฤษฎีด๎านการจัดการ การจัดการคุณภาพ และทฤษฎีระบบระบบ 
ที่มุํงเน๎นการประสานงานและประสานความชํานาญเข๎าด๎วยกันเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ตํอองค๑การ
โดยรวมมาเป็นฐานคิดในการจัดกลุํมองค๑ประกอบ รูปแบบของการจัดการจะพิจารณาถึงทิศทางและ
แนวโน๎มที่ทําให๎องค๑การดําเนินงานตํอไปภายใต๎บริบทการเปลี่ยนแปลงยุคหลังสมัยใหมํที่เป็น
ประโยชน๑ตํอองค๑การในอนาคต และให๎ความสําคัญกับปัจจัยภายในองค๑การและพิจารณาถึงปัจจัย
ตํางๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค๑การ เชํน สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม สิ่งแวดล๎อม และ
คูํแขํงขัน เพ่ือให๎เกิดข๎อได๎เปรียบเชิงการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกวํารูปแบบการจัดการที่ใช๎ใน
ปัจจุบัน และสามารถสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันในอนาคต เพ่ือสํงมอบสินค๎าและบริการที่
สอดคล๎องกับความคาดหวังของลูกค๎า รวมถึงการนําข๎อมูลสนับสนุนและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องมา
วิเคราะห๑เชื่อมโยงความสัมพันธ๑และจัดหมวดหมูํ พบวํา ในการกําหนดรูปแบบแนวโน๎มของ
องค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ สังเคราะห๑ออกมาได๎ 7 
องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) การเรียนรู๎ (Learning) แผนงาน (Plan) 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) กระบวนการพัฒนาคุณภาพการผลิต 
(Production Quality) ชํองทางการจัดจําหนําย (Channel Distribution) และความยั่งยืน 
(Sustainability) โดยทุกองค๑ประกอบสอดประสานกันกันอยํางมีประสิทธิภาพ สังเคราะห๑ได๎เป็นรําง
รูปแบบแนวโน๎มขององค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทย 

 
 



  107 

1. ด๎านปัจจัยนําเข๎า 
1.1 จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) สําหรับในด๎านจริยธรรมธุรกิจของ

ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎วิจัยได๎มุํงศึกษาจริยธรรมของกิจการที่มีตํอชุมชน ลูกค๎า และ
ทรัพยากรในท๎องถิ่นที่ใช๎ในการจัดการองค๑การเพ่ือผลิตสินค๎าวัฒนธรรม รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ 
และแนวทางปฏิบัติตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ การเข๎าใจจริยธรรมธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจจะนํามาสูํ
การเตรียมการที่มีคุณภาพ และเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดี นําไปสูํประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของ
ผู๎ประกอบการ 

1.2 การเรียนรู๎ (Learning) การเรียนรู๎เป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการทั้ง
ในระดับองค๑การและระดับบุคคลที่ผู๎ประกอบการต๎องนํามาใช๎ในการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นให๎กลายมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการแปลง
ทรัพยากรเหลํานี้เป็นสินค๎าที่สร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจได๎ 

1.3 แผนงาน (Plan) การวางแผนเป็นปัจจัยนําเข๎าขององค๑การธุรกิจที่สําคัญ สําหรับใน
ด๎านการวางแผนของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย ผู๎วิจัยได๎มุํงศึกษาในสํวนของการ
วางขอบเขตและการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาธุรกิจและผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหม
ทอมือไทย โดยผู๎วิจัยมีความเห็นวําการจัดการธุรกิจที่ดีของผู๎ประกอบการนั้น  จะต๎องให๎ความสําคัญ
กับคุณภาพ และมีการวางแผนที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนที่ดีและมีประสิทธิภาพขึ้นอยูํกับตัว
ป้อนที่สําคัญที่ใช๎ในการวิเคราะห๑เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงาน ได๎แกํ ข๎อมูลที่ครบถ๎วน และ
ครอบคลุมทั้งบริบทที่เกี่ยวข๎อง กระบวนการของธุรกิจ ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค๑และเป้าหมายของการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมได๎ 

2. ด๎านกระบวนการ 
2.1 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Process of Product Development) การพัฒนา

ผลิตภัณฑ๑ให๎มีความหลากหลายทั้งในด๎านรูปลักษณ๑และประโยชน๑ใช๎สอยให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของลูกค๎าเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจ เมื่อผู๎ประกอบการสามารถนําภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีอัต
ลักษณ๑มาตีความและปรับรูปลักษณ๑ โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ปรับสินค๎าให๎เข๎ ากับวัฒนธรรมของ
ลูกค๎าเป้าหมายได๎ จะทําให๎เกิดความต๎องการซื้อในตัวสินค๎านั้น 

2.2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการผลิต (Process of Productive Quality) คุณภาพ
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยคือสิ่งที่สร๎างความเชื่อใจวําลูกค๎าจะได๎สินค๎าที่ตรงกับความ
ต๎องการ โดยการที่ลูกค๎าจะเชื่อถือหรือไว๎ใจในตัวสินค๎าได๎นั้น ผู๎ประกอบการต๎องแสดงให๎ลูกค๎า
เป้าหมายเห็นถืงกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานคงเส๎นคงวา โดยต๎องมุํงพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพ
เพ่ือให๎ได๎รับการรับรองที่เป็นที่ยอมรับของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย ผู๎วิจัยมุํงศึกษาถึงมาตรฐานและแนว
ทางการปฏิบัติตํางๆ ที่แสดงให๎เห็นถึงแนวทางในการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสํวน
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งานของผู๎ประกอบการ รวมถึงการควบคุมและรับรองคุณภาพในผลการดําเนินงานของผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง เนื่องจากการให๎ความสําคัญกับมาตรฐานนั้น จะนําไปสูํการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขันและสร๎างความแตกตํางในกลุํมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการรับรองมาตรฐาน
สามารถใช๎มาตรฐานที่ได๎รับรองเป็นเครื่องมือในการสร๎างแบรนด๑ ภาพลักษณ๑ให๎กับผู๎ประกอบการได๎ 
ซึ่งนําไปสูํการยกระดับของผลิตภัณฑ๑และนําไปสูํโอกาสในการพัฒนาการดําเนินงานในระดับชาติและ
ระดับสากลตํอไปได ๎

3. ด๎านผลลัพธ๑ 
3.1 ชํองทางการจัดจําหนําย (Channel Distribution) ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม

ไทย ควรมีชํองทางการจัดจําหนํายที่หลากหลายและควรเพ่ิมชํองการจัดจําหนํายโดยรํวมมือกับ
หนํวยงานภาครัฐ และควรจัดกิจกรรมการสํงเสริมการขายเพ่ือสร๎างความนําสนใจให๎กับผลิตภัณฑ๑ 

3.2 ความยั่งยืน (Sustainability) สําหรับในด๎านความยั่งยืน ผู๎วิจัยมุํงศึกษาถึงผลลัพธ๑
จากการดําเนินกิจการของผู๎ประกอบการที่กระทบตํอผู๎รับมอบคุณคําหรือลูกค๎าเป้าหมาย ผล
ประกอบการ สังคม และวัฒนธรรมท๎องถิ่น ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนํามาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิต จากนั้นผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสรุปรูปแบบแนวโน๎มขององค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย โดยด๎านปัจจัยนําเข๎าประกอบด๎วย 
องค๑ประกอบหลักด๎านจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอยด๎านจริยธรรมตํอชุมชน 
จริยธรรมตํอลูกค๎า จริยธรรมตํอสมาชิกภายในกลุํมผู๎ประกอบการของตลาดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย 
องค๑ประกอบหลักด๎านการวางแผน ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอยด๎านการวางขอบเขตและการ
ดําเนินงานที่มีความสมบูรณ๑ของข๎อมูล และการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน องค๑ประกอบหลักด๎านการ
เรียนรู๎ ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอยด๎านชุดความรู๎ท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับคติ ความเชื่อ และภูมิ
ปัญญาการทอผ๎าและการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย และการเรียนรู๎ระหวํางองค๑การกับ
ชุมชน องค๑ประกอบหลักด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย ความคิดสร๎างสรรค๑ องค๑ประกอบ
หลักด๎านคุณภาพการผลิต ประกอบด๎วย มาตรฐาน และการรับรองคุณภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการ
คุณภาพนี้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและสร๎างความแตกตํางได๎ อีกทั้งผู๎ประกอบการ
ยังสามารถใช๎มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการสร๎างแบรนด๑ ภาพลักษณ๑ และชื่อเสียงของกิจการและ
ชุมชนได๎ และองค๑ประกอบหลักด๎านความยั่งยืน ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอยด๎านความตํอเนื่องใน
การดําเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง คุณคําที่เกิดตํอวัฒนธรรมชุมชน และทรัพยากร
ท๎องถิ่น 
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ทั้งนี้ ผู๎วิจัยนําองค๑ประกอบไปเป็นแนวทางในการกําหนดเป็นข๎อคําถามในการสัมภาษณ๑เชิง
ลึกด๎วยเทคนิคการประยุกต๑ใช๎การถอดบทเรียน (Applying Lesson Learn) เพ่ือพัฒนาแนวโน๎ม 
องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทย โดยผลการดําเนินงานสามารถพิจารณาได๎ในขั้นตอนที่ 1.2 

 
ขั้นตอนที่ 1.2 การประยุกต์การถอดบทเรียนกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

 

ในขั้นตอนการถอดบทเรียนผู๎วิจัยคัดเลือกผู๎ประกอบการทีได๎รับรองคุณภาพมาตรฐาน  
“ยูง” จากกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และได๎รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน 
“มผช.” จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได๎รับรางวัลใน
ระดับชาติจากหนํวยงานที่เทียบเทํากรมขึ้นไป โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎ชื่อผู๎ประกอบการที่นํามา
ถอดบทเรียนจากการดําเนินงานวําผู๎ประกอบการแบรนด๑ “A”  เพ่ือศึกษาความคาดหวังของ
ผู๎ประกอบการ สิ่งที่ผู๎ประกอบการจะสร๎างประโยชน๑ให๎กับชุมชน แนวทางการปฏิบัติที่ดีของ
ผู๎ประกอบการ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน รวมถึงแนวทางในการแก๎ไขปัญหาในการ
ดําเนินงาน จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ผู๎วิจัยสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 

1.2.1 ความคาดหวังของผู๎ประกอบการในการทําธุรกิจนั้น เกิดจากการที่ผู๎ประกอบการ
อยากอนุรักษ๑ สืบสาน และสร๎างสรรค๑ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผ๎าไทยให๎คงอยูํและสามารถ
ปรับตัวให๎เข๎ากับยุคสมัย และความต๎องการเห็นผ๎าไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับความ
ต๎องการสํงเสริมอาชีพให๎กับคนในชุมชน ปัจจุบันแหลํงผลิตของบริษัทตั้ งอยูํที่อําเภอบ๎านผือ จังหวัด
อุดรธานี กลุํมทอผ๎าเป็นชุมชนเดิมในพ้ืนที่หรือกลุํมเจ๎าของภูมิปัญญาที่มีการทอผ๎าเป็นอาชีพเสริมอยูํ
กํอนแล๎ว ผู๎ประกอบการจึงต๎องการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผ๎าไทย จึงศึกษาและพัฒนาให๎เป็นแบรนด๑
เพ่ือความชัดเจนในการสื่อสารกับลูกค๎ามากขึ้น สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 1 ที่กลําววํา 

 

...ตอนเริ่มมีปัญหามาก แตํจะทําไงได๎ตั้งใจแล๎วต๎องเดินตํอ เพราะอยากอนุรักษ๑สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมให๎รุํนลูกรุํนหลาน และยังชํวยสํงเสริมอาชีพให๎กับคนในชุมชนชํวงวํางจาก
หน๎านาด๎วย ตอนเริ่มก็รํวมกันคิดกับชุมชนนี่แหละ เลยเหมือนเป็นข๎อตกลงระหวํางกันไปแล๎ว
ก็แก๎ปัญหากันมาเรื่อย จนเราเริ่มตั้งหลักได๎เริ่มมีแผนการทํางานแบบจริงจังก็ชัดเจนขึ้นวําใคร
ดูแลอะไร ทําอะไร ใครดูการผลิต ใครดูไหม สํวนติดตํอกรมกับขายนี่พี่ดูเองเป็นหลัก... 

 

1.2.2 ประโยชน๑ที่ชุมชนได๎รับจากการประกอบการธุรกิจนั้น เกิดจากการที่ผู๎ประกอบการ
แบรนด๑ “A”   ใช๎วัตถุดิบธรรมชาติในท๎องถิ่นในการผลิต ได๎แกํ เส๎นไหม สีที่สกัดจากพืชพรรณ
ธรรมชาติ แรงงานที่ทอก็เป็นแรงงานในท๎องถิ่นที่สามารถประกอบอาชีพทอผ๎าเป็นอาชีพเสริมได๎ และ



  110 

จากการดําเนินงานอยํางตํอเนื่องกิจการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมสามารถสร๎างความยั่งยืนให๎กับชุมชนที่
ผู๎ประกอบการดําเนินงาน สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 3 ที่กลําววํา 

 

...พอเริ่มทํามาสักพักคนท่ีมาที่โรงทอเริ่มมากข้ึนเพราะเห็นรายได๎เป็นรูปธรรม ยิ่งเป็น
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไปในตัวด๎วยคนยิ่งมีใจที่จะทํา สีก็ใช๎จากชุมชนเป็นหลัก ก็มีสีเคมี
บ๎าง บางที่ลูกค๎าอยากได๎สีหรือลายที่ไมํสามารถทําได๎จากธรรมชาติเราก็ทําผสมผสานกันไป... 

 

1.2.3 แนวทางการปฏิบัติที่ดีของผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการแบรนด๑ “A” มุํงเน๎นที่
การพัฒนคุณภาพผลิตภัณฑ๑ให๎แกํลูกค๎าทั้งในด๎านวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตต๎องเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
ผลิตภัณฑ๑ต๎องสะท๎อนอัตลักษณ๑ชุมชนที่มีความรํวมสมัยกับความต๎องการของลูกค๎า ด๎านมาตรฐาน
การผลิตแบรนด๑ “A” ยังนําเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพมาปรับปรุงการดําเนินงาน เชํน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ๑ได๎รับการรับรองและสร๎างความนําเชื่อถือแกํลูกค๎า ด๎วย
แนวคิดที่วํา “อยากให๎ลูกค๎าตอบรับดี ต๎องการันตีด๎วยมาตรฐาน” นอกจากนี้แบรนด๑ “A” ยังให๎
ความสําคัญกับการสร๎างเครือขํายภาครัฐเพ่ือเพ่ิมชํองทางการจัดจําหนํายและการสื่อสารการตลาดที่
ตรงประเด็น สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญท่ี 5 ที่กลําววํา 

 

...รูปแบบเราต๎องหลากหลายต๎องตามเทรนด๑ให๎ทัน แตํไมํต๎องเปลี่ยนจนไมํเหลือราก
นะไมํ ง้ันก็ขายไมํได๎อยูํดี  อีกอยํางคุณภาพก็สําคัญ ยิ่งพวกฝรั่งหรือพวกไฮโซหนํอยนี่ 
sensitive กันมากพวกนี้นะ ถ๎าบอกเป็น folklore silk นี่ ดูตรารับรองกํอนเลย พวก Green 
พวกไรเนี่ย อยํางเรามี มผช. เราก็อธิบายเค๎าก็เข๎าใจ ถ๎าเป็นลูกค๎าเดิมหรือเคยเห็นเราตอน
ออกงานกรม งานเดินแฟช้ันนี่ไมํต๎องอธิบายเยอะ เพราะเค๎ารู๎จักเราจากสื่อ หรือจากเพจของ
เราแล๎ว… 

 

1.2.4 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงานของแบรนด๑ “A” สําหรับผลิตภัณฑ๑จากผ๎า
ไหมมีปัญหาในการดําเนินงานในด๎านความไมํแนํนอนของวัตถุดิบ เนื่องจากปริมาณและคุณภาพเส๎น
ไหมยังขาดความแนํนอน คุณภาพเส๎นไหมจะดีได๎นอกสายพันธุ๑แล๎ว ต๎นหมํอนซึ่งเป็นอาหารหนอนไหม
ก็สํงผลตํอคุณภาพเส๎นไหมเป็นอยํางมาก ถ๎าเกิดปัญหาขึ้น ปริมาณและคุณภาพก็อาจ ไมํผํานการ
รับรองมาตรฐาน ซึ่งสํงผลกระทบกับแบรนด๑โดยตรง อีกปัญหาคือชํางทอในชุมชนสํวนมากมีอายุมาก 
คนรุํนใหมํยังไมํให๎ความสนใจเทําที่ควร ซึ่งเสี่ยงตํอการขาดทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญในด๎านนี้ใน
อนาคตได๎ สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 4 ที่กลําววํา 

 

...คุณภาพเส๎นไหมถ๎าเรา control ไมํดีมันสํงผลตํอคุณภาพผ๎า ถ๎าผ๎าไมํได๎มาตรฐานนี่
จบเลยขายเป็นผ๎าทอก็ไมํได๎ราคา ถ๎าตัดเป็นชุดจับดูก็รู๎.... 
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และผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 6 กลําววํา 
 

...ผ๎าผืนคนทอท่ีมีฝีมือจริงๆ มีไมํเยอะที่โรงทอคนรุํนใหมํยังมีน๎อยกวําจะฝึกให๎เข๎าที่ได๎
ต๎องใช๎เวลาหนํอย ถ๎าทอไมํดีไมํผํานมาตรฐานนี่ต๎องขายเป็นอีกเกรดนึง นี่เฉพาะผ๎าผืนนะ ถ๎า
ออกแบบไมํดีก็ขายยากเพราะราคาคํอนข๎างสูง... 

 

จากข๎อความข๎างต๎นผู๎วิจัยมีความเห็นวําคุณภาพและการได๎รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
โดยเฉพาะการได๎รับการการรับรองมาตรฐานผ๎าผืนกํอนจะนําไปแปรรูปเป็นชุดผ๎าไหมหรือผลิตภัณฑ๑
ตํางๆ เป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทําให๎ลูกค๎ามั่นใจและเชื่อมั่นวําจะได๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ 
ประเด็นตํอมาผู๎วิจัยมีความเห็นวําทรัพยากรบุคคลกลุํมชํางทอที่มีความชํานาญยังมีไมํเพียงพอ 
ผู๎ประกอบการควรสํงเสริมและพัฒนาในเรื่องนี้ เนื่องจากการที่ผ๎าไมํตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่
กําหนดไว๎ เป็นผลที่ทําให๎ต๎นทุนในการดําเนินงานสูงขึ้น 

 

1.2.5 แนวทางแก๎ ไขปัญหาของแบรนด๑  “A” คือการรํ วมกันทําความเข๎า ใจกับ
ผู๎ประกอบการกลุํมต๎นน้ําหรือกลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม โดยมีหนํวยงานภาครัฐรํวมดําเนินการพัฒนา
อยํางจริงจัง และได๎สํงเสริมการเรียนรู๎วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ๎าและการออกแบบแปรรูปผ๎า
ไหมเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ตลอดจนสํงเสริมการตลาดและสร๎างชํองทางการจําหนํายให๎กับ
ผู๎ประกอบการ สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 4 ที่กลําววํา 

 

...บางอยํางเราต๎องให๎ทางรัฐชํวย อยํางกรมหมํอนก็เข๎าไปชํวยพัฒนาเกษตรกรตั้งแตํ
การปลูกหมํอนเลี้ยงไหม ซึ่งเป็นการชํวยให๎เรามีวัตถุดิบที่ดี อยํางเรื่องออกแบบเราก็ได๎กรม
ชํวยเยอะในชํวงแรก เรื่องการออกแบบให๎เป็นแฟช่ันชํางทอเราไมํคํอยถนัด การออกแบบต๎อง
ออกแบบมากํอนทั้งสี ลวดลาย แล๎วถึงมาดูวําจะทอได๎ไหม อันนี้บางที่โทนสีที่ดีไซน๑เนอร๑ที่
รํวมกับกรมออกแบบมา มันทําไมํได๎ถ๎าใช๎สีจากธรรมชาติ ก็ต๎องมาปรับมาจูนกัน อยํางบางคน
ชอบผ๎าอยํางอื่นด๎วย อยํางเราก็ถนัดทําผ๎าฝ้ายแกมไหม เป็นผ๎าใสํสบายแตํแอบมีความมันของ
เส๎นไหมผสมดูมีกิมมิค ก็เก๐ไปอีกแบบ อีกอยํางทําให๎ราคาไมํสูงมากด๎วย 

แล๎วการที่เราได๎ออกงานกับกรมบํอยก็ทําให๎คนรู๎จัก ตรงนี้กระทรวงพาณิชย๑ก็มาชํวยเรา
ได๎เยอะ บางกลุํมนี่รับ pre-order เวลาออกงานไมํกี่งานก็อยูํได๎ทั้งปีแล๎ว... 

 

จากข๎อความข๎างต๎นผู๎วิจัยมีความเห็นวําผู๎ประกอบการยังมีความจําเป็นที่ต๎องเข๎ารํวมกับ
หนํวยงานภาครัฐที่ให๎การสนับสนุน เชํน กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ที่พยายามวิจัย
และพัฒนาคุณภาพเส๎นไหมอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํพัฒนาสายพันธุ๑จนถึงเทคนิคการทอและตํอยอดสูํการ
แปรรูป นอกจากนี้ยังมีหนํวยงานภาครัฐอ่ืนๆที่หันมาสํงเสริมผู๎ประกอบการขนาดเล็กที่ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน ตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 หรือแผน
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ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี เชํน กระทรวงพาณิชย๑ที่เข๎ามาสํงเสริมการทําตลาดและเพ่ิมชํองทางการขาย
ให๎กับผู๎ประกอบการ 

จากการรวบรวมข๎อมูลจากการถอดบทเรียนผู๎วิจัยนํามาสังเคราะห๑เป็นองค๑ประกอบของ
การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยบนฐานคิดทฤษฎี
ระบบประกอบด๎วยองค๑ประกอบด๎านปัจจัยนําเข๎า ประกอบด๎วยจริยธรรมธุรกิจ และแผนงาน ด๎าน
กระบวนการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย การเรียนรู๎ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และ
คุณภาพการผลิต ด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วยการสํงมอบคุณคํา และความยั่งยืน แสดงได๎ดังภาพที่ 14 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14 องค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม

ไทยจากการประยุกต๑การถอดบทเรียน 
 

ทั้งนี้ ผู๎วิจัยนําองค๑ประกอบไปเป็นแนวทางในการกําหนดเป็นข๎อคําถามในการสัมภาษณ๑เชิง
ลึก ด๎วยเทคนิคการประยุกต๑ใช๎เทคนิคการสร๎างทฤษฎีฐานราก (Applying Grounded Theory) เพ่ือ
พัฒนาแนวโน๎ม องค๑ประกอบของกลยุทธ๑การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยผลการดําเนินงานสามารถพิจารณาได๎ในขั้นตอนที่ 1.3 
 
ขั้นตอนที่ 1.3 การประยุกต์การสร้างทฤษฎีฐานรากคุณลักษณะขององค์ประกอบการจัดการ

คุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
 

จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญพบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญในแตํละคนได๎ให๎ความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค๑ประกอบของบริบทสภาพแวดล๎อมธุรกิจผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือที่มีโอกาสนําไปพัฒนา
เป็นแนวโน๎มองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ตามความรู๎และประสบการณ๑ของผู๎ให๎ข๎อมูล นําไปสูํการพัฒนาเป็นองค๑ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือไทย โดย

การจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการกลุม่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการเพิม่ผลิตภาพเชิงสร้างสรรค ์ ผลลัพธ ์

1.จริยธรรมธรุกจิ 

2. การถ่ายโอนภูมิปัญญา 

3.แผนงาน 

 

 
1.กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2.กระบวนการพัฒนาคุณภาพการผลติ 

 

1.การส่งมอบคุณค่า 

2.ความยั่งยืน 
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ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎เพ่ิมเติม 1 องค๑ประกอบจากการสังเคราะห๑การประยุกต๑การวิจัยเอกสาร ทําให๎
องค๑ประกอบคุณลักษณะของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยมี 8 องค๑ประกอบ ได๎แกํ จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) การถํายโอนภูมิ
ปัญญา (Wisdom Transfer) แผนงาน (Plan) กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ (Process of 
Creative Wisdom) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือ (Process of Reliability Making) การสํง
มอบคุณคํา (Value Proprosition) และความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีองค๑ประกอบเพ่ิมเติมด๎าน
ผลลัพธ๑ 1 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบหลักด๎านเครือขําย (Network) นอกจากนี้ยังให๎
รายละเอียดและข๎อเสนอแนะในการเพ่ิมเติมนิยามและกิจกรรมที่ควรดําเนินงานทําให๎ผู๎วิจัย
ปรับเปลี่ยนชื่อองค๑ประกอบหลักเพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น จํานวน 2 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบ
การเรียนรู๎ (Learning) ปรับเปลี่ยนเป็นการถํายโอนภูมิปัญญา (Wisdom Transfer) และ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) ปรับเปลี่ยนเป็นกระบวนการสร๎างภูมิ
ปัญญาสร๎างสรรค๑ (Process of Creative Wisdom) และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการผลิต 
(Process of Production Quality Control) ปรับเปลี่ยนเป็นกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือ 
(Process of Reliability Making) ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญให๎ความเห็นวําการที่ผู๎ประกอบการจะประสบ
ความสําเร็จได๎ต๎องมีการถํายทอดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมทั้งในมิติการอนุรักษ๑ สืบสาน และ
สร๎างสรรค๑โดยการผสมผสานให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรมและความต๎องการของลูกค๎าทั้งในด๎าน
อรรถประโยชน๑และความรู๎สึกรํวมทางวัฒนธรรม ตลอดจนการเพ่ิมชํองทางการจัดจําหนํายที่
หลากหลายขึ้น เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ๑เข๎าถึงกลุํมลูกค๎าที่ต๎องการได๎ และกระบวนการสร๎างภูมิปัญญา
สร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรมจึงเป็นสํวนสําคัญขององค๑การธุรกิจ โดยกระบวนการพัฒนาคุณภาพนี้จะ
กํอให๎เกิดต๎นทุนสํวนเพิ่มในการดําเนินงานที่เรียกวําต๎นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) ผู๎ประกอบการ
จึงต๎องนําต๎นทุนคุณภาพรํวมกับผลการดําเนินงานจากองค๑ประกอบตํางๆ มาพิจารณาแก๎ไขปรับปรุง
รํวมกับกับกลุํมเครือขํายคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือเป็นการพัฒนาที่คุณภาพที่เหมาะสมกับกลุํมลูกค๎า
เป้าหมายและความเป็นไปได๎ทางธุรกิจ 

 

1.3.1 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1.3.1.1 องค๑ประกอบหลักด๎านจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของของกลุํม
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ในองค๑ประกอบหลักด๎านจริยธรรมธุรกิจวํา ผู๎ประกอบการควรมี
ความเข๎าใจในถึงความคาดหวังของชุมชนและลูกค๎าที่มีตํอกิจการและผลิตภัณฑ๑ของกิจ การ 
ผู๎ประกอบการต๎องตอบสนองความต๎องการเหลํานี้ให๎ได๎เพ่ือให๎เกิดการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 7 ที่กลําววํา 
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...ในการทําธุรกิจของเรา ชุมชนมีความสําคัญมาก ทั้งในแงํเป็นแหลํงทรัพยากรในการ
ผลิต ภูมิปัญญาตํางๆ ของชุมชนทั้งนั้น ถ๎าชุมชนไมํเข๎ามารํวมมือเราไปไมํได๎ เส๎นไหมก็มาจาก
ชุมชน สีก็สกัดจากเปลือกไม๎จากพืชตํางๆ เราต๎องกําหนดเป็นข๎อกําหนดในการทําธุรกิจ
รํวมกันในชุมชน ระบุให๎ชัดเลยวําเป็นจริยธรรมในการดําเนินงานของพวกเรา วําเป็นนี้ โอเค
ไหม จนทุกคนเห็นชอบ เมื่อทุกคนเห็นชอบแล๎วเวลาไปทํางานทุกคนจะไมํทําอะไรผิดไปจาก
นี้ มีอะไรก็คุยกันได๎ ... 

 

1.3.1.2 องค๑ประกอบหลักการถํายโอนภูมิปัญญา (Wisdom Transfer) ผู๎ให๎ข๎อมูล
สําคัญได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํม
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎ประกอบการควรมีการกําหนดชุดความที่ชัดเจน และควร
เรียกวําเป็นชุดภูมิปัญญา ทั้งนี้ต๎องมีการถํายโอนชุดภูมิปัญญาอยํางเป็นระบบ โดยองค๑ประกอบยํอย 
ประกอบด๎วย ชุดภูมิปัญญา และการถํายทอดภูมิปัญญา สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 1 ที่กลําว
วํา 

 

...เราก็นําความรู๎จากคนเฒําคนแกํมาตํอยอด แตํสิ่งสําคัญคือเราต๎องรู๎วําความเช่ือ 
ราหเหง๎าดั้งเดิมเป็นมาอยํางไร แล๎วเราจึงจะกําหนดได๎วําเราจะหยิบจับอะไรมาเป็นวัตถุดิบใน
การพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นมันก็มีเป็นชุดของมัน เราต๎องชัดตรงนี้ เราถึงจะรู๎วําที่ไหน 
หรือใครสามารถถํายทอดให๎เราได๎ทั้งด๎านภูมิปัญญาการทอผ๎า และศิลปวัฒนธรรมที่สะท๎อน
วิธีคิด ความเชื่อ ของบรรพบุรุษที่จารึกไว๎บนผืยผ๎า... 

 

1.3.1.3 องค๑ประกอบหลักด๎านแผนการดําเนินงาน (Plan) ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ในองค๑ประกอบหลักด๎านการวางแผนในการจัดการคุณภาพองค๑การวํา 
ผู๎ประกอบการควรมีการวางแผนกําหนดเป้าหมายและขอบเขตของงานให๎ชัดเจน สอดคล๎องกับผู๎ให๎
ข๎อมูลสําคัญคนที่ 9 ที่กลําววํา 

 

...การทํางานต๎องมีแผน เพราะทุกคนจะได๎รู๎วําเราต๎องทําอะไรตอนไหน ชํางทอทําแคํ
ไหน ชํางตัดเย็บทําได๎แคํไหน แล๎วกํอนผลิตสินค๎าต๎องเตรียมตัวอะไรบ๎าง ต๎องวางเป้าหมายวํา
ปีนึงจะทําเทําไหรํ ก่ีผืน กี่ชุดใช๎มาตรฐานอะไร ขอบเขตข๎อจํากัดอยูํที่ไหน แคํไหนถึงคุ๎ม อยํา
ทําเกินตัว... 

 

สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 3 ที่กลําววํา 
 

…เราต๎องคํานวณความสามารถในการผลิตของเราด๎วยนะวําทําได๎แคํไหน วัฒนธรรม
ของท๎องถิ่นที่นํามาใช๎มีเอกลักษณ๑ยังไง เมื่อเรารู๎สภาพแวดลอ๎มของการแขํงขันแล๎วเนี่ย จะทํา
ให๎เราวางแผนได๎แมํนยํา 
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1.3.1.4 องค๑ประกอบหลักกระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 
(Creative Cross-Culture Wisdom) ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญมีความเห็นวําการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎มีความ
หลากหลายทั้งในด๎านรูปลักษณ๑และประโยชน๑ใช๎สอยให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎าเป็น
หัวใจสําคัญของธุรกิจ เมื่อผู๎ประกอบการสามารถนําภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ๑มาตีความและปรับ
รูปลักษณ๑ โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ปรับสินค๎าให๎เข๎ากับวัฒนธรรมของลูกค๎าเป้าหมายได๎ จะทําให๎
เกิดความต๎องการซื้อในตัวสินค๎าเพ่ิมมากข้ึน สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 3 ที่กลําววํา 

 

...การที่เรารู๎ศิลปวัฒนธรรมผ๎าไหมและภูมิปัญญาการทอผ๎าของตัวเองเป็นอยํางดี 
เวลาเอามาประยุกต๑ทําอะไรเจ๎าของวัฒนธรรมก็จะมีความได๎เปรียบเป็นอยํางมาก เนื่องจาก
เขาอยูํกับมันมาตั้งแตํกํอนเกิด คราวนี้พอเราจะขายให๎กับคนอื่น หรือรียกวําคนตําง
วัฒนธรรมนั้น เราต๎องรู๎วําคนที่เราจะขายของให๎มีคํานิยมและไลฟ์สไตร๑ของพวกเป็นอยํางไร 
อยํางเชํน คนญี่ปุ่นชอบสีเอิร๑ธโทน คนยุโรปชอบผ๎าหนาหนุํมเพราะเป็นเมอืงหนาว ชอบสีโทน
เข๎ม สํวนไทยรสนิยทคํอนข๎างกระจายมาก พอเรารู๎เราก็สามารถหาจุดรํวมทางวัฒนธรรมได๎... 

 

สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 6 ที่กลําววํา 
 

....การพัฒนาผลิตภัณฑ๑นั้นพวกมหาลัยชํวยได๎เยอะ เด็กๆ มาทําทีสิสอยูํเรื่อยๆ เรื่อง
นู๎นบ๎างเรื่องนี้บ๎าง ก็ทําให๎เราได๎พัฒนาสินค๎าที่ตอบโจทย๑ลูกค๎ามากขึ้น ทั้งผ๎าไหมทอมือและ
ชุดผ๎าไหม แตํงานที่พวกอาจารย๑ หรือเจ๎าหน๎าที่กรมที่มีความรู๎มาชํวยพัฒนานี่ทําตลาดได๎ดี
มาก แตํในภาพรวมก็ถือวํายังล๎อกับเศรษฐกิจ... 

 

1.3.1.5 องค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือ (Process of 
Reliability Making) ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ๑การจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ของกลุํมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎ประกอบการควรสร๎างความนํา
เชื่อให๎กับกลุํมลูกค๎าเป้าหมายโดยคํานึงถึงคํานิยมการยอมรับคุณภาพที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของลูกค๎าเพ่ือเลือกมาตรฐานในการพัฒนา เชํน กลุํมตลาดลูกค๎าที่เป็นกลุํมรักษ๑สิ่งแวดล๎อม กลุํม
ลูกค๎ากลุํมประเทศสหภาพยุโรป เป็นต๎น สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 5 ที่กลําววํา 

 

...สําหรับผ๎าไหมยังไงก็ต๎องทําตามมาตรฐานของกรมหมํอนไหม เพราะชํวยการันตี
คุณภาพผ๎าให๎เราได๎แตํต๎นทุนก็เพิ่มนะต๎องทดสอบหลายอยํางทั้งการไหม๎ไฟ ความเหนียวของ
ผ๎า การติดสี ต๎องเป็นสีธรรมชาติ ผ๎าที่มีลวดลายหรือถ๎าจะตัดเป็นชุดใสํนี่ พวกมาตรฐาน 
มผช. ของพัฒนาชุมชนก็ชํวยเราให๎เข๎าตลาดได๎มากขึ้น เพราะเขาแบํงชัดวํา เป็นผลิตภัณฑ๑
คลาสสิค รํวมสมัย ไรแบบนี้ แตํถ๎าใครอยากขายในโซนยุโรป คุณภาพก็ต๎องได๎ตามเกณฑ๑ 
อยํางยุโรปที่เห็นก็มีมาตรฐาน EU-Eco-Label หรือพวก Green Product ก็โอเคอยูํ ต๎องดู



  116 

ลูกค๎าเป็นหลัก เพราะแตํละที่ชอบไมํเหมือนกัน จริงๆ มาตรฐานมีเยอะมาก ต๎องดูวําตลาด
ชอบมาตรฐานอะไร แล๎วคํอยคิดดูวําทําได๎ไหมราคาได๎ไหม... 

 

1.3.1.6 องค๑ประกอบหลักด๎านการสํงมอบคุณคํา (Value Proprosition) ผู๎เชี่ยวชาญได๎
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎ประกอบการควรมีชํองทางการจัดจําหนํายในพ้ืนที่ของตนเองหรือสถาน
ประกอบการ หรืออาจรวมกลุํมกันเพ่ือเป็นร๎านของกลุํมเครือขํายและรํวมกับเส๎นทางการทํองเที่ยว
ชุมชน เพ่ือเปิดให๎นักทํองเที่ยวและกลุํมผู๎ศุกษาดูงานมาแวะเรียนรู๎ภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ของชาวบ๎าน
และเห็นกระบวนการผลิตจริง ซึ่งเป็นการเพ่ิมยอดขายให๎กับผู๎ประกอบการดี้กทางหนึ่ง นอกจากนี้
ผู๎ประกอบการต๎องประสานงานกับหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องเพ่ือรํวมแสดงผลจัดแสดงและจําหนําย
สินค๎า โดยต๎องมีการสื่อสารภาพลักษณ๑ที่ชัดเจนสอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 4 ที่กลําววํา 

 

...ตอนนี้เราก็รํวมกับกรม กรมเข๎ามาพัฒนาการทํางานให๎เป็นระบบมากขึ้น ชํอง
ทางการขายก็ได๎จากการออกร๎านรํวมกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งกรมหมํอนไหม พัฒนาชุมชน 
กรมสํงเสริม กระทรวงพาณิชย๑ ยังมีหนํวยงานราชการให๎ความสนใจอยูํ อยํางศาลากลาง
จังหวัดบางชํวงก็ให๎พื้นที่ในการออกร๎าน ตรงนี้ก็ชํวยสร๎างยอดขายได๎ ชํวงหลังราชการมาบูม
เรื่องการทํองเที่ยววัฒนธรรม การทํองเที่ยวโดยชุมชนอะไรพวกนี้ กลุํมผู๎ประกอบการก็เริ่ม
รวมตัวกันทําโรงทอเป็แหลํงทํองเที่ยวเรียนรู๎ให๎คนเข๎ามาดู ให๎ลูกค๎าได๎ลองย๎อมสีดูลองทอ
เลํนๆ ดู ก็ทําให๎ขายได๎มากข้ึน แตํถ๎าเราทําสื่อพวกแผํนพับ โปสเตอร๑ที่สื่เอกลักษณ๑ความรํวม
สมัยได๎ชัดเจนคนจะจําเราได๎ ลูกค๎าท่ีมาจากความชอบเอกลักษณ๑เราจากการเห็นเราจากโปส
ตอร๑ แผํนพับ สื่ออนไลน๑ กลุํมนี้ก็มีอยูํ... 

 

1.3.1.7 องค๑ประกอบหลักด๎านความยั่งยืน (Suatainability) ผู๎เชี่ยวชาญได๎แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย ผู๎ประกอบการควรมีการดําเนินงานโดยมุํงเน๎นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา และใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่นในการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับผู๎ให๎
ข๎อมูลสําคัญคนที่ 1 ที่กลําววํา 

 

...ผู๎ประกอบการที่ยังอยูํได๎เพราะเขายังคงคุณภาพในการทํางานอยูํ ลูกค๎าบางชํวง
อาจหายไปบ๎างแตํภาพรวมยังไปได๎ บางกลุํมพอลูกค๎าน๎อยก็ลดคุณภาพผ๎าผืนก็ทอบาง
ลวดลายก็ไมํพัฒนา รูปแบบการตัดเย็บ หรือกระเป๋าก็ทําเหมือนเดิมแตํคุณภาพแยํลง
เพื่อท่ีจะขายให๎ถูกได๎ พอไมํไหวก็เลิกกันไป จริงๆเราต๎องพัฒนาคุณภาพขงเราอยํางตํอเนื่อง 
พอของขายได๎ ชํางทอในชุมชนก็มีงานทํา คนเลี้ยงไหมก็อยูํได๎ แถมทรัพยากรในพื้นที่ก็ดีด๎วย
เพราะไหมนี่เซ๎นซิทีฟกับพวกสารเคมีมาก ชาวบ๎านก็ต๎องใช๎เกษตรอินทรีย๑ ถ๎ากลุํมไหนใช๎สี
ธรรมชาติในการย๎อมด๎วยนะ แถวนั้นต๎นไม๎อะไรตํางๆก็อุดมสมบูรณ๑ขึ้นผู๎ประกอบการใน
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ชุมชนก็ชํวยกันดูแล แตํก็คุ๎มเพราะผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติมีราคาสูงอีกอยํางเป็นข๎อกําหนดใน
การออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมของกรมด๎วย... 

 

1.3.1.8 องค๑ประกอบหลักด๎านเครือขําย (Network) ผู๎เชี่ยวชาญได๎แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
ผู๎ประกอบการควรรวมตัวทั้งในระดับแนวราบและแนวดิ่ง โดยแนวราบคือการรวมตัวกันระหวํางกลุํม
ผู๎ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกันผู๎ประกอบการที่เข็มแข็งมีประสบการณ๑ก็สามารถชํวย
ผู๎ประกอบการรายยํอยหรือผู๎ประกอบการใหมํในการแก๎ปัญหา หรือรํวมพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
รํวมกันได๎ เนื่องจากอุตสาหกรรมผ๎าไหมประเภทศิลปหัตถกรรมนั้นมีผู๎ประกอบการไมํมากหรือกลําว
ได๎วําเป็นตลาดคู๎แขํงขันน๎อยราย และแตํละผู๎ประกอบการก็มีเอกลักษณ๑เฉพาะของตน นอกจากนี้การ
ที่ผู๎ประกอบการรวมตัวกันนั้นจะทําให๎มีอํานาจในการตํอรองทางการตลาด และยังทําให๎มีโอกาสได๎รับ
การสนับสนุนด๎านชํองทางการจัดจําหนํายจากภาครัฐหรือเอกชนมากข้ึน เนื่องจากมีกําลังการผลิตรวม
มากกวําการเป็นผู๎ประกอบการรายเดียว อีทั้งยังยังได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพ่ือ
สํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแผนยุทธศาสตร๑ชาติที่มีนโยบายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องนําไป
กําหนดเป็นหนึ่งในแผนการดําเนินงาน เมื่อผู๎ประกอบการรํวมตัวกันในแนวราบได๎แล๎ว ตํอมา
ผู๎ประกอบการต๎องรวมตัวกันในแนวดิ่ง โดยเป็นการรํวมตัวกันในโซํอุปทานตั้งแตํกลุํมผู๎ประกอบการ
ต๎นน้ํา ได๎แกํ กลุํมเกษตรกรที่ที่ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม กลุํมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม ชุดผ๎าไหม และ
ผลิตภัณฑ๑อ่ืนๆ ที่มีผ๎าไหมเป็นสํวนประกอบ และกลุํ มผู๎ประกอบการปลายน้ํา ได๎แกํ  กลุํม
ผู๎ประกอบการตัวแทนจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยทั้งในและตํางประเทศ เมื่อกลุํมผู๎ประกอบการ
รวมตัวกันได๎จะทําให๎เกิดความมั่นคงในด๎านปัจจัยการผลิตของโซํอุปทาน และมีอํานาจในการตํอรอง
ทางธุรกิจมากขึ้น สอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 3 ที่กลําววํา 

 

...พวกเราก็ต๎องชํวยกันเองด๎วย บางกลุํมทํามานานเปิดเป็นบริษัทด๎วย ก็มาชํวย
เหมือนเป็นพี่เลี้ยงให๎กับเรา ชํวยได๎มากเพราะตอนแรกเราขาดประสบการณ๑ เจอปัญหาไมํรู๎
จะทํายังไง อยํางชํวงแรกมีออร๑เดอร๑มาเยอะแตํชํางทอที่ทําได๎มาตรฐานมีไมํพอ เพราะหลาย
คนฝีมือยงัไมํคํอยดี บางคนเพิ่งเริ่มฝึก แถมคนย๎อมสีธรรมชาติก็ขาดประสบการณ๑ เจอออร๑ชุด
สีใหมํก็ไมํรู๎จะเอาอะไรมาย๎อม ก็อาศัยกลุํมที่มีประสบการร๑มาชํวยสอนให๎บางทีก็จัดอบรมเลย
ถ๎ามีหนํวยงานราชการหรือมหาลัยมาชํวยมาทําโครงการนี่ ผู๎ประกอบการชอบมาก เราทํามา
นานจริงแตํพอจะพัฒนาคุณภาพมันไมํงํายเลยสําหรับเราเหมือนเราเพิ่งเริ่มเดิน การมีพี่เลี้ยง
เป็นผู๎ประกอบการด๎วยกันมาชํวยจุดนี้ได๎เป็นอยํางดี… 
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และสอดคล๎องกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญคนที่ 2 ที่กลําววํา 
 

...อีกอยํางท่ีสําคัญนะ คือการที่เรารวมตัวกันเป็นกลุํมตั้งแตํต๎นน้ํา กลางน้ํา ยันปลาย
น้ํา ทําให๎เราสามารถควบคุมความคงเส๎นคงวาในการผลิตได๎ เรารํวมกันวิเคราะห๑กับตัวแทน
จําหนํายและยอดขายรวมของทั้งกลุํมทําให๎เรามีข๎อมูลในการประมาณการวัตถุดิบที่ใช๎ วําปี
หน๎าเราจะใช๎อะไรเทําไหรํจะยอดขายและเทรนด๑แฟช่ัน เทรนด๑สีตํางๆ เชํน เทรนด๑สีน้ําตาล 
กับสีแดง กําลังเป็นท่ีนิยม เราก็ต๎องเตรียมเปลือกประดูํ และต๎นคําแสดให๎เพียงพอโดยหาได๎
จากในพ้ืนท่ีก็เป็นรายได๎ของชุมชนไปอีก เพราะเรารับซื้อ สํวนประมาณการยอดขาย ก็ทําให๎
เราประมาณได๎วําจะใชํไหมเทําไหรํในปีหน๎า ก็คุยกันกับเกษตรกรกลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม ก็
ทําให๎เขาวางแผนการเลี้ยงได๎ดีขึ้นไมํเหลือมาก ถ๎าเหลือมากราคาก็ตก ต๎นทุนที่ปลูกหมํอนก็
เยอะ พอรวมตัวกันได๎ก็ดีขึ้นกันทุกกลุํม ทั้งหมดคือจะบอกวํามันเป็นลูกโซํ บางคนที่มาทํา
วิจัยกันเขาก็เรียกวําลดการเกิดภาวะแส๎ม๎าในโซํอุปทาน… 

 
 

ดังนั้น จากผลการวิจัยการประยุกต๑การวิจัยเอกสาร รํวมกับการประยุกต๑เทคนิคการถอด
บทเรียน และการประยุกต๑การสร๎างทฤษฎีฐานราก ผู๎วิจัยตรจสอบข๎อมูลด๎วยวิธีการตรวจสสอบสาม
เส๎า โดยนําคุณลักษณะที่ผู๎ ให๎ข๎อมูลสําคัญจากทั้งสามวิธีวิทยาเห็นพ๎องกัน แล๎วนํามาสรุปเป็น
องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

จากการวิเคราะห๑พบวําการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทยนั้น มีความเชื่อมโยยงกันอยํางเป็นระบบและได๎รับผลกระทบจากปัจจัยด๎านกฏหมาย 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีระบบเปิดที่อธิบายวําสิ่งตํางๆ เชื่อมโยงกัน
อยํางมีแบบแผนและสภาพแวดล๎อมสํงผลตํอการดําเนินไปของระบบ และเห็นได๎จากการที่ผู๎ให๎ข๎อมูล
สําคัญให๎ความสําคัญกับความต๎องการลูกค๎าและการดําเนินงานให๎บรรลุเป้าหมายของกิจการเป็นอยําง
มาก แสดงให๎เห็นวําอิทธิพลทฤษฏีการจัดการและแนวคิดการจัดการคุณภาพในการดําเนินงาน ผู๎วิจัย
จึงนําทฤษฎีระบบมากําหนดเป็นฐานคิดในการสังเคราะห๑องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพ
เชิงสรรค๑ของผู๎ประกอบการ ซึ่งประกอบด๎วย ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการ และผลลัพธ๑ โดยมี
องค๑ประกอบที่ค๎นพบ ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

ด๎านปัจจัยนําเข๎า องค๑ประกอบหลักคือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งเป็นองค๑ประกอบการจัดการ
สมัยใหมํที่ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องมีเนื่องจากแนวคิดการจัดการสมัยใหมํผู๎ประกอบการต๎องให๎
ความสําคัญกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกคน และองค๑ประกอบเฉพาะที่ค๎นพบจากการวิจัย คือการถํายโอน
ภูมิปัญญา เนื่องจากความรู๎และทักษะเฉพาะมีความสําคัญอยํ างมากในการดําเนินงานหัตถ
อุตสาหกรรม ซึ่งความรู๎เฉพาะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร๑เหลํานี้เป็นตัวป้อนสําคัญใน
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การผลิตผลิตภัณฑ๑ให๎มีเอกลักษณ๑โดดเดํน นอกจากนี้ องค๑ประกอบแผนงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนําเข๎าที่
สําคัญที่จะทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถรู๎และเข๎าใจวําใครต๎องทําอะไรที่ไหน และทําอยํางไร  

ด๎านกระบวนการ ผลการวิจัย พบวํามีองค๑ประกอบของกระบวนการสําคัญที่ค๎นพบ คือ
องค๑ประกอบกระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ เนื่องจากผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมเป็นหัตถอุตสาหกรรม
ที่เป็นการนําศิลปวัฒนธรรมมาผสมผสานกับภูมิปัญญาการผลิตและและปรับเปลี่ยนรูปลักษณ๑
ผลิตภัณฑ๑ไปตามสมัยนิยมในแตํละยุคสมัย และในความต๎องการของตลาดในปัจจุบันนั้น ลูกค๎าให๎
ความสําคัญกับคุณภาพมาตรฐานในการผลิตมากขึ้น ทําให๎องค๑ประกอบความนําเชื่อถือเป็นสิ่งที่
ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความสําคัญโดยต๎องเรํงพัฒนาคุณภาพและขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ ง
ด๎านการผลิตและการจัดการ ซึ่งจะตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในปัจจุบันได๎มาก 

ด๎านผลลัพธ๑  ผลการวิจัยพบวําองค๑ประกอบการสํงมอบคุณคํามีความสําคัญกับ
ผู๎ประกอบการ เนื่องจากเป็นชํองทางในการนําผลิตภัณฑ๑ไปยังลูกค๎า ซึ่งเป็นองค๑ประกอบสําคัญของ
แนวคิดการจัดการคุณภาพ องค๑ประกอบตํอมา คือองค๑ประกอบความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่การจัดการ
สมัยใหมํให๎ความสําคัญ โดยมุํงเน๎นที่ผู๎ประกอบการต๎องการดําเนินงานอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิด
ประโยชน๑ในด๎านเศรษฐกิจ การสร๎างสรรค๑ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎ใน
การผลิต และจากการที่ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยต๎องมีการรวมกลุํมกันเพ่ือสร๎างพลังในการ
เข๎าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ การเข๎าถึงชํองทางการจัดจําหนําย และทําให๎ลูกค๎าให๎ความสนใจมาก
ขึ้น และจากการที่พบวําผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเกี่ยวข๎องกับผู๎ประกอบการอ่ืนๆ หลาย
กลุํมในกระบวนการผลิต เชํน กลุํมปลูกต๎นหมํอน กลุํมผู๎เลี้ยงไหม และกลุํมสาวเส๎นไหม เป็นต๎น และ
การที่มีเครือขํายทั้งกับผู๎แปรรูปผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และผู๎ประกอบการกลุํมตํางๆ นั้น ทําให๎
ผู๎ประกอบการสามารถรํวมกําหนดคุณลักษณะเส๎นไหม และปริมาณ รวมถึงรํวมกันวางแผนการผลิต
รํวมกันทั้งโซํอุปทาน เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู๎วิจัยนํามาภาพความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบ
ตํางๆ อยํางเป็นระบบ ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15 องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการ

ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ได๎จากทฤษฎีฐานราก 
ที่มา : ผู๎วิจัย 
 

จากภาพที่ 15 สรุปได๎วําองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 8 องค๑ประกอบหลัก 20 องค๑ประกอบยํอย 
และ 49 กิจกรรม โดยผู๎วิจัยเสนอองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํม
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ดังแสดงในตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 สรุปคุณลักษณะขององค๑ประกอบเพ่ือการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ 

ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
 

องค๑ประกอบหลัก 
องค๑ประกอบ

ยํอย 
กิจกรรม 

ปัจจัยนําเข๎า 

1. 
จริยธรรมธุรกิจ 

1.1 
การมีสํวนรํวม 

1.1.1 รํวมกับชุมชนพิจารณาประโยชน๑ท่ีชุมชนและธุรกิจจะได๎รับ 
1.1.2 ความรู๎และทักษะของมาชิกกลุํมผู๎ประกอบการ 

 
1.2 

ข๎อตกลง 

1.2.1 การวางขอบเขต และเป้าหมาย ของการจัดหาวัตถุดิบ แผนการ
ผลิตและแผนการขายที่ชัดเจน  

1.2.2 ความสมบูรณ๑ของข๎อมูลและจํานวนของข๎อมูลของงาน 

 
  

 

การจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการกลุม่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการเพิม่ผลิตภาพเชิงสร้างสรรค ์ ผลลัพธ ์

  

1.จริยธรรมธรุกจิ 
2. การถ่ายโอน 
   ภูมิปัญญา 
3.แผนงาน 

1.กระบวนการสร้างภูมิปัญญาสร้างสรรค ์
2.กระบวนการสร้างความน่าเชือ่ถอื 

1.การส่งมอบคุณค่า 
2.ความยั่งยืน 
3.เครือข่าย 
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ตารางที่ 15 สรุปคุณลักษณะขององค๑ประกอบเพ่ือการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ 
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย (ตํอ) 

 

องค๑ประกอบหลัก 
องค๑ประกอบ

ยํอย 
กิจกรรม 

2. 
ถํายโอน 

ภูมิปัญญา 

2.1  
ชุดภูมิปัญญา 

 

2.1.1 การฝึกอบรม 

2.1.2 การถํายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการผลิตผ๎าไหมในด๎านความ
เชื่อ ลวดลาย การทอ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ 

2.2 
การถํายทอด
ภูมิปัญญา 

2.2.1 สํงเสริมผู๎สืบทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ เยาวชน และคนรุํนใหมํที่ให๎
ความสนใจและมีศักยภาพ 
2.2.2 ถํายทอดความรู๎จากปราชญ๑ชุมชนและผู๎เช่ียวชาญด๎านผ๎าไหมไทย
ของท๎องถิ่นแกํกลุํมผู๎ประกอบการในทุกกิจกรรมการผลิต เชํน ประวัติ 
เรื่องเลํา ท่ีมาของลวดลาย การย๎อมสีธรรมชาติ 

3.แผนงาน 
 

3.1 
สภาพแวดล๎อม

ภายนอก 

3.1.1 วิเคราะห๑สภาพการแขํงขันในตลาด 

3.1.2 วิเคราะห๑กฎ ระเบียบที่เอื้อตํการแขํงขันในตลาด 

3.1.3 วิเคราะห๑การสํงเสริมจากภาครัฐ 

3.1.4 วิเคราะห๑ทิศทางตลาดผลติภณัฑ๑จากผา๎ไหมประเภทศิลปหัตถกรรม
ในประเทศและตํางประเทศ 

3.1.5 วิเคราะห๑สถานการณ๑ของตลาดสินค๎าผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่เช่ือมโยง
กับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

ปัจจัยนําเข๎า 

3.แผนงาน 
 

3.2 
สภาพแวดล๎อม

ภายใน 

2.2.1 วิเคราะห๑ความรู๎และทักษะสมาชิกภายในกลุํม 

2.2.2 วิเคราะห๑สภาพทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

2.2.3 วิเคราะห๑อัตลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ 

2.2.4 วิเคราะห๑คุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค๎า 

2.2.5 วิเคราะห๑คุณภาพทรัพยาการที่ใช๎ในการผลิตสินค๎า 

3.3 
วัตถุประสงค๑
และเป้าหมาย 

3.3.1 ประมาณการจํานวนการผลิตตํอปี 

3.3.2 ประมาณการกําหนดรายได๎ตํอปี 
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ตารางที่ 15 สรุปคุณลักษณะขององค๑ประกอบเพ่ือการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ 
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย (ตํอ) 

 

องค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบ
ยํอย 

 
กิจกรรม 

กระบวนการ 
4.กระบวนการ
สร๎างภมูิปัญญา

สร๎างสรรค๑ 
 

4.1 
ความรํวมสมัย 

4.1.1 ให๎ความหมายเชิงตีความศิลปะผ๎าไทยให๎เข๎ามีความรํวมสมัย 
4.1.2 ศึกษา และวิเคราะห๑วัฒนธรรมของตลาดเป้าหมายในมิติสีสัน 
ลวดลาย ตลอดจนมุมมองด๎านสิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม 

4.2 
ความคิด

สร๎างสรรค๑ 

4.2.1 พัฒนาต๎นแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย 

4.2.2 รํวมกับนักวิชาการจากหนํวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ หรือเอกชน
ในการศึกษาความเป็นได๎ทางการตลาด และทางการผลิต 

ปัจจัยนําเข๎า 
5.กระบวนการ

สร๎างความนําเชือ่ถอื 
5.1 

การผลิต 
5.1.1 ประมาณการกําลังผลิตระยะสั้น ระยะยาว และชํวงเวลาทําการผลิต 
5.1.2 กําหนดชํวงเวลาในการผลิต 

5.2 
มาตรฐาน 

5.1.1 ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพผา๎ไหมผืนทอมอืไมํตํ่ากวํามาตรฐาน 
“ยูง” จากกรมหมอํนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และมาตรฐานอื่นที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเป้าหมาย 
5.1.2 นําข๎อกําหนดแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนของสํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชนมาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

5.3 
การรับรอง 

5.2.1 เสนอขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศการผลิตผ๎าไหมผืนจากกรม
หมํอนไหม (มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน ยูงนํ้าเงิน และยูงเขียว) และ/หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภทผืนผ๎าของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชน (มผช.) ขึ้นไป 
5.2.2 เสนอขอรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิตระดับ 
สากล เชํน มาตรฐาน GOTS มาตรฐาน Green Product มาตรฐาน EU-
Eco-Label เป็นต๎น 
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ตารางที่ 15 สรุปคุณลักษณะขององค๑ประกอบเพ่ือการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ 
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย (ตํอ) 

 

องค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบ
ยํอย 

 
กิจกรรม 

ผลลัพธ๑ 
6.การสํงมอบ

คุณคํา 
6.1 

การสํงมอบ
คุณคําแบบ 
ผลักออก 

 

6.1.1 มีหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของตน หรือรํวมกับเครือขําย
ผู๎ประกอบการในพื้นที่ใกลเ๎คียง 
6.1.2 นําสถานประกอบการหรือหน๎าร๎านเข๎ารํวมในเส๎นทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตามแนวทางนวัตวิถ ี
6.1.3 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า ณ จุดขาย 

6.1.4 รํวมการออกร๎านจําหนํายสินค๎าของหนํวยงานราชการ 

6.2 
การสํงมอบ
คุณคําแบบ 

ดึงเข๎า 

6.2.1 มีหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของตน หรือรํวมกับเครือขําย
ผู๎ประกอบการในพื้นที่ใกลเ๎คียง 
6.2.2 นําสถานประกอบการหรือหน๎าร๎านเข๎ารํวมในเส๎นทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตามแนวทางนวัตวิถ ี

 
6.3 

การสื่อสาร 

6.3.1 มีชํองทางการประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑ 

6.3.2 สื่อสิ่งพิมพ๑ประชาสัมพันธ๑ ณ จุดขายและแหลํงทํองเที่ยวชุมชนและ
บริเวณใกล๎เคียง 

ปัจจัยนําเข๎า 
7.ความย่ังยืน 

 
7.1 

การดําเนินงาน
อยํางตํอเน่ือง 

7.1.1 ผู๎ประกอบการต๎องมีความตํอเน่ืองในการดําเนินงาน 

7.1.2  นําปัญหาจากผลการดําเนินงานมาวิเคราะห๑แกไ๎ขเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การจัดการอยํางตอเน่ือง 

7.2 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ 

อยํางตํอเน่ือง 

7.2.1  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยให๎มีความแตกตาํงอยําง
ตํอเนื่อง 
7.2.2 ปรับเปล่ียนมาตรฐานผลิตภณัฑ๑ใหมํอยํางตํอเน่ืองเพือ่ให๎สอดคล๎องกับ
ตลาดเป้าหมายอยํางตํอเน่ือง 

7.3 
คุณคํา 

ตํอชุมชน 

7.3.1 นําแนวคิด ภูมิปัญญา และวฒันธรรมท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑เป็น
ผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือผลิตภัณฑ๑เดิมรูปลักษณ๑ใหมํอยํางตํอเน่ือง 
7.3.2 ดูแลทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตอยาํงตํอเนื่อง 
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ตารางที่ 15 สรุปคุณลักษณะขององค๑ประกอบเพ่ือการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ 
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย (ตํอ) 

 

องค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบ
ยํอย 

 
กิจกรรม 

8.เครือขําย 
 

8.1 
เครือขํายความ
รํวมมีแนวราบ 

8.1.1 มีการใช๎ระบบพี่เลี้ยงระหวํางผู๎ประกอบการที่เข็มแข็ง 
และผู๎ประกอบการที่กําลังพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนความร๎ูและให๎คําปรึกษา
ทางด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  
8.1.2 มีการรํวมกันเพื่อจัดซ้ือวัตถุดิบต๎นนํ้าในพื้นที่ของสมากชิกเครือขําย 
8.1.3 มีการรํวมมือกับตัวแทนขายในการวิเคราะห๑รูปแบบผลิคภัณฑ๑
สอดคล๎องกับความต๎องการของลกูค๎า 

8.2 
เครือขํายความ
รํวมมือแนวดิ่ง 

8.2.1 รํวมมือกับนักวิชาการหรือผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ 
8.2.2 รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐให๎เข๎ามาให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือหรือให๎
ความรํวมมือในการพัฒนาการจัดการคุณภาพแกํผู๎ประกอบการ 

 
จากการวิเคราะห๑องค๑ประกอบยํอยที่ 2.1.1 ถึง 2.2.5 ซึ่งเป็นการสํารวจสภาพแวดล๎อม

ภายนอกและสภาพแวดล๎อมภายในของผู๎ประกอบการ แสดงจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค 
ตามความเห็นของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ผู๎วิจัยนํามาวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมองค๑การของกิจการด๎วย 
SWOT  Analysis และนํามาประยุกต๑ในการกําหนดรูปแบบการจัดการด๎วยการใช๎เทคนิค TOWS 
Matrix ตามแนวคิดของ Weihrich (1982) เพ่ือใช๎ในการสร๎างรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย  

จากประเด็นที่ได๎จากขั้นตอนการสัมภาษณ๑เชิงลึกสามารถนํามาวิเคราะห๑ถึงองค๑ประกอบ
ของสภาพแวดล๎อมองค๑การด๎านสภาพแวดล๎อมภายใน  และสภาพแวดล๎อมภายนอก (SWOT 
Analysis) ที่สํงผลตํอการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strenght)  จุดอํอน (Weekness)  

S1: ผู๎ประกอบการชุมชนมีรากเหง๎าทาง 
     วัฒนธรรมและเอกลักษณ๑เฉพาะ 
     ท๎องถิ่น 
S2: การมีแหลํงทรัพยากรที่มีคุณภาพดี 
S3: การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น 
     เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 
S4: ผู๎ประกอบการมีความตั้งใจในการ 
     เรียนรู๎รํวมกับหนํวยงานตํางๆ ที่ 
     เกี่ยวข๎อง 
S5: แหลํงวัตถุดิบสํวนใหญํอยูํในพ้ืนที่ 
     ชุมชนและพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
S6: ผู๎ประกอบการชุมชนมีที่ตั้งใกล๎เคียง 
     กัน เนื่องจากประเทศไทยมีความ 
     หลากหลายทางวัฒนธรรม 

W1: ปริมาณผลิตไมํแนํนอน เนื่องจาก 
      ขาดการเชื่อมโยงกับผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎น 
      น้ําและกลุํมตัวแทนจําหนํายปลายน้ํา 
W2: มาตรฐานสินค๎าไมํสม่ําเสมอ ได๎แกํ สี  
      และคุณภาพผ๎า ความทนไฟ 
W3: ผู๎ประกอบการชุมชนขาดความรู๎ใน 
     การเชื่อมโยงภูมิปัญญาและทักในการ 
     พัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ 
W4: ขาดทิศทางและเป้าหมายการ 
      ดําเนินงานที่ชัดเจน 
W5: ต๎นทุนในการผลิตสูงกวําผ๎าชนิดอื่น 
      ไมํสามารถผลิตได๎จํานวนมาก 
W6: ชํองทางการจัดจําหนําย 
      ไมํหลากหลาย 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Oportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1: ตลาดตํางประเทศมีความต๎องการสินค๎าที่มี
เอกลักษณ๑ทางวัฒนรรรรมาจากวัสดุธรรมชาติ
มีแนวโน๎มสูงขึ้น เชํน ผ๎าไหม และผ๎าฝ้าย ที่ใช๎
การย๎อมสี ธรรมชาติที่มีกลิ่นอายความเป็น
เอเชียให๎เกิดความภาคภูมิใจและดํารง
อาชีพหมํอนไหมให๎คงอยูํกับชุมชน 

O3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑มี 

T1: การแขํงขันในตลาดสินค๎าผ๎าไหม 
     ทอมือในประเทศและตลาดตําง  
     ประเทศมีสูงมาก โดยเฉพาะในตลาด 
     โลกมีสินค๎าจากผ๎าไหมหลากหลายที่ 
     เสนอให๎กับลูกค๎า ทั้งในเรื่องของ 
     รูปแบบ ราคา คุณภาพ ทําให๎สินค๎า 
     รูปแบบเดิมๆไมํสามารถครองตลาดได๎ 
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ตารางที่ 16 วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) (ตํอ) 
 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Oportunity) อุปสรรค (Threat) 

O2: กรมหมํอนไหมมีนโยบายในการสํงเสริม
ความรู๎ให๎กับผู๎ประกอบการ 
รุํนใหมํในการพัฒนาทายาทหมํอนไหมและยก
ยํองเกษตรกรให๎เกิดความภาคภูมิใจและดํารง
อาชีพหมํอนไหมให๎คงอยูํกับชุมชน 
O3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑มีนโยบายที่
ชัดเจนในด๎านการยกระดับ มาตรฐานสินค๎า ซึ่ง
ตรงกับทิศทางของหนํวยงานในการ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสินค๎าหมํอนไหมรวมถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ๑ 
O4: กรมหมํอนไหมมียุทธศาสตร๑ระยะ 20 ปี 
และยุทธศาสตร๑ระยะสั้น5 ปีในการสํงเสริม
ผู๎ประกอบการให๎มีทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน 
O5: ตลาดผ๎าไหมในประเทศและ 
ตํางประเทศและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมมีแนวโน๎ม
ให๎ความนิยมผลิตภัณฑ๑ที่กระบวนการผลิตมา
จากธรรมชาติเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
O6: ชํองทางการขายสินค๎าและติดตํอกับลูกค๎า
เป้าหมายผํานระบบตลาดออนไลน๑มีจํานวนเพ่ิม
มากขึ้น 
O7: หนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ กรมหมํอนไหม 
กรมการพัฒนาชุมชนสํงเสริมให๎มีความรํวมมือ
ระหวํางผู๎ประกอบการ  

T2: ผลิตภัณฑ๑ทดแทน ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ จากผ๎า
ไหมทอเทียมราคาถูก 
T3: ชุมชนยังไมํเห็นความสําคัญและประโยชน๑ที่
ได๎รับจากการเป็นสํวนหนึ่งของโซํอุปทานธุรกิจผ๎า
ไหมทอมือของชุมชน  
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จากการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกแล๎ว  ผู๎วิจัยได๎ทําการสรุประเด็น
สาระสําคัญตํางๆ เพ่ือหาแนวทางในการกําหนดทิศทางการกําหนดรูปแบบการจัดการให๎สอดคล๎องกับ
ศักยภาพและปัจจัยแวดล๎อมตํางๆ โดยมีหลักในการวิเคราะห๑ ดังนี้ 

 1. SO Strategies (Strengthen - Opportunity Strategies – การพัฒนาเชิงรุก) เป็น
การคิดหาแนวในการใช๎จุดแข็งท่ีมีอยูํเพื่อสร๎างความได๎เปรียบจากโอกาสที่เอ้ืออํานวยให๎ 

2. WO Strategies (Weakness - Opportunity Strategies – การพัฒนาภายใน) เป็น
การหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงจุดอํอนให๎ดีขึ้น ด๎วยการใช๎ประโยชน๑จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก 

3. ST Strategies (Strengthen - Threat Strategies - ปรับตัว) เป็นแนวทางในการใช๎จุด
แข็งที่มีอยูํ เพ่ือหาทางหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก 

4. WT-1 Strategies (Weakness - Threat Strategies – ปรับเปลี่ยนมาจากแนวคิดการ
กําหนดกลยุทธ๑แบบเดิมที่มีจุดมุํงหมายเพ่ือลดจุดอํอนภายในให๎เหลือน๎อยที่สุด  และเพ่ือหลีกเลี่ยง
อุปสรรคหรือภยันตรายที่เกิดขึ้นจากภายนอก โดยมุํงเน๎นการปรับปรุงกระบวนการมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ลดความเสี่ยง สํวนแนวคิด WT-1 เป็นการมองมุมตรงกันข๎ามโดยปรับเปลี่ยนจากการปรับเปลี่ยน
ภายในด๎วยการจัดการความเสี่ยงเป็นการจัดการเชิงรุก 

จากหลักการดังกลําวข๎างต๎น เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกแล๎ว 
สามารถวิเคราะห๑แนวทางในการกําหนดทิศทางการกําหนดรูปแบบการจัดการได๎ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 การวิเคราะห๑ TOWS Matrix 
 

 
 

จุดแข็ง 

(Strenght) 
จุดอํอน 

(Weakness) 

 
 

 
โอกาส 

(Oportunity) 

 

SO: กลยุทธ๑พัฒนาคุณภาพเชิงรุก 
 
นํ าภู มิ ปัญญาวัฒนธรรมมาสร๎ า งส รรค๑ เป็ น
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่ใช๎วัตถุดิบจากธรรมชาติใน
ท๎องถิ่นในการผลิต โดยมีขั้นตอนกระบวนการที่
ชัดเจน (S1,O1), (S1,S2,S3,O5) 

ผู๎ประกอบการนําภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม โดยใช๎ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนอยํางตํอเนื่อง (S1,S2,S3, O5) 

 

WO: พัฒนาคุณภาพภายใน  

 
นําแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาใช๎เพื่อให๎ได๎
การรับรองมาตรฐาน (W2,,W3,O3) 

นําแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ
ของกรมหมํอนไหมมาประยุกต๑ใช๎ในการกําหนด
ทิศทางและเป้ าหมายของผู๎ประกอบการ 

(W4,,O4) 

ผู๎ประกอบการชุมชนควรเข๎าเรียน รู๎และพัฒนา
ทักษะกับโครงการสํงเสริมความรู๎และศักยภาพ
ผู๎ประกอบการ โดยประสานผําน 
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห๑ TOWS Matrix (ตํอ) 
 

 
 

จุดแข็ง 

(Strenght) 
จุดอํอน 

(Weakness) 

 
 

โอกาส 

(Oportunity) 

-ผู๎ประกอบการควรรํวมกับชุมชนจัดชุดความรู๎และ
สํงเสริมให๎คนรุํนใหมํรํวมเรียนรู๎ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม (S4,O2) 

ผู๎ประกอบการควรเข๎ารับการสํงเสริมแผนพัฒนาผู๎
ประกอบ การชุมชนด๎านการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหวํางผู๎ประกอบ การจากหนํวยงานภาครัฐ 
(S4,O2) 

ผํานศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติตามพื้นที่
รับผิดชอบ (W3,O2) 

เพิ่มชํองทางการจัดจําหนํายออนไลน๑ (W6,O6) 

 
 

อุปสรรค 

(Threat) 

 

ST: สร๎างเครือขํายคุณภาพ 
 
รวมตัวเป็นเครือขํายผู๎ประกอบ การ ในพื้นที่
ใกล๎เคียง และเครือขํายตามโซํอุปทาน โดยรํวมกับ
กลุํมผู๎ประกอบการวัตถุดิบต๎นน้ํา และตัวแทนผู๎จัด
จําหนํายปลาย โดยประสานกับศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ (S4,S5,T3)  

WT-1: ปรับเปลี่ยนภายในและสร๎างการพัฒนา
เชิงรุก 
 
ผู๎ประกอบการต๎องสร๎างการเรียนรู๎และสกัดทุน
ทางวัฒนธรรมรํวมกับชุมชน และสํงเสริมให๎มี
การถํายทอดภูมิปัญญาการและวัฒนธรรมการ
ผลิตผ๎าไหมที่สะท๎อนอัตลักษณ๑ท๎องถิ่น(W1,T3)

-1 

(W3,T1)
-1 

ผู๎ประกอบการต๎องสร๎ า งมูล คํา เพิ่ ม ให๎กั บ
ผลิตภัณฑ๑โดยมองหาตลาดที่ให๎ความสําคัญกับ
คุณคําและมาตรฐาน (W5,T2)

-1 
 
 

จากตารางที่ 16 ผู๎วิจัยทําแบบสอบถามความคิดเห็นผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญเกี่ยวกับองค๑ประกอบ
ของแนวทางการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือนําไปพิจารณาเป็นองค๑ประกอบของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ แสดงผลดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 แสดงผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกําหนดรูปแบบการจัดการจากการ
วิเคราะห๑ TOWS Matrix 

 

ลําดับ แนวทาง 
การกําหนด
องค๑ประกอบ 

องค๑ประกอบ แนวทางการดําเนินงาน คะแนน
ความ
คิดเห็น 

1 ST:  
สร๎างเครือขําย
คุณภาพ 

1.1  
(S4,S5,T3) 

   รวมตัวเป็นเครือขํายผู๎ประกอบ การ ในพื้นที่ใกล๎เคียง 
และ เครื อ ขํ า ยตาม โ ซํอุ ปทาน  โ ดย รํ ว มกั บกลุํ ม
ผู๎ประกอบการวัตถุดิบต๎นน้ํา และตัวแทนผู๎จัดจําหนําย
ปลายน้ํา โดยประสานกับศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ
ในพื้นที่ 

4.86 

2 SO:  
พัฒนาคุณภาพเชิงรุก 
 

2.1  
(S1,O1), 
(S1,S2,S3,O5) 

   นําภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมที่ใช๎วัตถุดิบจากธรรมชาติในท๎องถิ่นในการผลิต โดย
มีขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจน 

4.57 

2.2 (S1,S2,S3,O5)    ผู๎ประกอบการนําภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม โดยใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
อยํางตํอเนื่อง  

4.00 

2.3  
(S4,O2) 

   ผู๎ประกอบการควรรํวมกับชุมชนจัดชุดความรู๎และ
สํงเสริมให๎คนรุํนใหมํรํวมเรียนรู๎ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

4.14 

2.4  
(S4,O2) 

   ผู๎ประกอบการควรเข๎ารับการสํงเสริมแผนพัฒนา
ผู๎ประกอบการชุมชนด๎านการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหวํางผู๎ประกอบการจากหนํวยงานภาครัฐ 

4.00 

3 WO: พัฒนาคุณภาพ
ภายใน  

 

3.1 
(W2,,W3,O3) 

   นําแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาใช๎เพื่อให๎ได๎การ
รับรองมาตรฐาน  

4.29 

3.2 
(W4,,O4) 

   นําแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการของกรม
หมํอนไหมมาประยุกต๑ใช๎ในการกําหนดทิศทางและ
เป้าหมายของผู๎ประกอบการ  

4.14 

3 
(ตํอ) 

WO: พัฒนาคุณภาพ
ภายใน (ตํอ) 

3.3 
(W3,O2) 

   ผู๎ประกอบการชุมชนควรเข๎าเรียน รู๎และพัฒนาทักษะ
กับโครงการสํงเสริมความรู๎และศักยภาพผู๎ประกอบการ 
โดยประสานผํานศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติตาม
พื้นที่รับผิดชอบ  

4.29 

3.4 
(W6,O6) 

เพิ่มชํองทางการจัดจําหนํายออนไลน๑  4.43 

4 WT-1: ปรับเปลี่ยน
ภายในและสร๎างการ
พัฒนาเชิงรุก 

 

4.1 
(W1,T3)

-1 (W3,T1)
-1 

 
 

- ผู๎ประกอบการต๎องสร๎างการเรียนรู๎และสกัดทุนทาง
วัฒนธรรมรํวมกับชุมชน และสํงเสริมให๎มีการถํายทอด
ภูมิปัญญาการและวัฒนธรรมการผลิตผ๎าไหมที่สะท๎อนอัต
ลักษณ๑ท๎องถิ่น 

4.14 

4.2 
(W5,T2)

-1 
 

- ผู๎ประกอบการต๎องสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑โดย
มองหาตลาดที่ให๎ความสําคัญกับคุณคําและมาตรฐาน  

4.71 
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จากตารางที่ 18 พบวํา แนวทางการจากการวิเคราะห๑ TOWS Matix ที่ 1.1.1 ถึง 3.2.2 
สามารถไปกําหนดรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ตํอไปได๎ ผู๎วิจัยจึงนํามาสรุปเป็น
องค๑ประกอบรูปแบบด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทย สําหรับด๎านการพัฒนาคุณภาพเชิงรุกผู๎ประกอบการควรภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาสร๎างสรรค๑เป็น
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่ใช๎วัตถุดิบจากธรรมชาติในท๎องถิ่นในการผลิต โดยมีขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจน 
ผู๎ประกอบการนําภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม โดยใช๎ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนอยํางตํอเนื่อง โดยรํวมรํวมกับชุมชนจัดชุดความรู๎และสํงเสริมให๎คนรุํนใหมํรํวมเรียนรู๎ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม ควรเข๎ารับการสํงเสริมแผนพัฒนาผู๎ประกอบการชุมชนด๎านการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหวํางผู๎ประกอบการจากหนํวยงานภาครัฐ ด๎านการพัฒนาคุณภาพภายในองค๑การ ผู๎ประกอบการ
ควรนําแนวทางการจัดการคุณภาพที่สอดคล๎องกับแนวทางของกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ และหนํวยงานภาครัฐตํางๆที่ให๎การสนับสนุนมาใช๎เพ่ือให๎ได๎การรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้
ผู๎ประกอบการยังต๎องเชื่อมโยงภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือแปรรูปจากทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นทุน
วัฒนธรรม และยังต๎องเพ่ิมชํองทางการสํงมอบคุณคําแกํลูกค๎าผํานชํองทางออนไลน๑ ด๎านการสร๎าง
เครือขํายคุณภาพ ผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ใกล๎เคียงควรรวมตัวกันเป็นเครือขําย นอกจากนี้ควรรวมเป็น
เครือขํายตามโซํอุปทานเพ่ือความมั่นคงและเกิดเป็นอุตสาหกรรมชุมชน โดยเชื่อมโยงกับกลุํม
ผู๎ประกอบการวัตถุดิบต๎นน้ํา และตัวแทนผู๎จัดจําหนํายปลาย โดยประสานกับศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติในพ้ืนที่ ให๎ เป็นศูนย๑กลาง และด๎านการปรับเปลี่ยนภายในและสร๎างการพัฒนาเชิงรุก
ผู๎ประกอบการต๎องสร๎างการเรียนรู๎และสกัดทุนทางวัฒนธรรมรํวมกับชุมชน และสํงเสริมให๎มีการ
ถํายทอดภูมิปัญญาการและวัฒนธรรมการผลิตผ๎าไหมที่สะท๎อนอัตลักษณ๑ท๎องถิ่น ทั้งนี้ผู๎ประกอบการ
ต๎องสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ๑โดยมองหาตลาดที่ให๎ความสําคัญกับคุณคําและมาตรฐาน 

 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 

แนวโน๎มขององค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยการสร๎างแนวคําถามเพ่ือใช๎ในการ
สัมภาษณผู๎ให๎ข๎อมูลหลักซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีบทบาทและมีความเกี่ยวข๎องกับการกําหนดนโยบาย 
ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎มีประสบการณ และนักวิชาการ
ด๎านการอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ ด๎วยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 17 คน โดย ผู๎วิจัยจะ
แบํงการนําเสนอเป็น 2 ตอนยํอยดังนี้ 
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ตอนย่อยท่ี 2.1.1 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ EDFR รอบท่ี 1 
สรุปผลการสัมภาษณผู๎เชี่ยวชาญรอบที่ 1 ผู๎วิจัยแบํงแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ

ผู๎เชี่ยวชาญตามองค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ที่สังเคราะหไดจ๎ากข้ันตอนที่ 1 ดังตํอไปนี้ 

1. ด๎านปัจจัยนําเข๎าของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 3 แนวคําถามตามองค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ จริยธรรมธุรกิจ การ
ถํายโอนภูมิปัญญา และแผนงาน โดยการสอบถามวําองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการที่สังเคราะห
ไดม๎ีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทยหรือไมํ และผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยควรมีข๎อกําหนดกําหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมธุรรกิจ และแผนการดําเนินงานอยํางไรเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

2. ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ตามรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 2 แนวคําถามตามองค๑ประกอบ
หลัก ได๎แกํ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือ  โดยการสอบถามวํา 
องค๑ประกอบที่สังเคราะหได๎มีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยหรือไมํ และผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยควรมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และการสร๎างความนําเชื่อถืออยํางไรเพ่ือให๎เกิดความ
ไดเ๎ปรียบเชิงการจัดการ  

3. ด๎านผลลัพธ๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 3 แนวคําถามตามองค๑ประกอบหลักได๎แกํ การสํงมอบคุณคํา 
ความยั่งยืน ต๎นทุนคุณภาพ และเครือขายคุณภาพสร๎างสรรค๑ โดยการสอบถามวําองค๑ประกอบที่
สังเคราะหได๎มีความเหมาะสมเป็นรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยหรือไมํ และผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยควรสร๎างความได๎เปรียบ
จากเครือขายไดอ๎ยํางไร 

ในเบื้องต๎นผู๎วิจัยได๎กําหนดการสัมภาษณผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 17 คน โดยแบํงผู๎เชี่ยวชาญ
เป็น 3 กลุํม คือ กลุํมผู๎ประกอบการสร๎างสรรค๑ ได๎แกํ สมาชิกกลุํมผู๎ประกอบการที่เป็นเจ๎าของ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ได๎รับรางวัลระดับชาติและมีประสบการณ๑การดําเนินงาน
มาแล๎วอยํางน๎อย 3 ปี จํานวน 6 คน กลุํมนักวิชาการ จํานวน 6 คน ได๎แกํ อาจารย๑ผู๎ที่มีความรู๎ในด๎าน
การจัดการ และการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑จากวัฒนธรรม และกลุํมตัวแทนจากหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ 
เจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานที่มีพันธกิจสํงเสริมและสนับสนุนธุรกิจสร๎างสรรค๑ท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับกลุํมธุรกิจ
สร๎างสรรค๑ จํานวน 5 คน รวมจํานวนผู๎เชี่ยวชาญทั้งสิ้น จํานวน 17 คน โดยทุกคนมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว๎ 
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จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผู๎ เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน เกี่ยวกับแนวโน๎มของ
องค๑ประกอบหลักและแนวโน๎มขององค๑ประกอบยํอยทั้ง 8 ด๎านที่สังเคราะหได๎จากการประยุกต๑การ
สร๎างทฤษฎีฐานรากวําผู๎เชี่ยวชาญเห็นด๎วยกับแนวโน๎มองค๑ประกอบทั้งหมดหรือไมํ และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค๑ประกอบตํางๆ อยํางไร ผลการสัมภาษณพบวํา ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน มีความเห็นวํา
แนวโน๎มองค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยทั้ง 8 ด๎าน มีความครอบคลุมในการสร๎างรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยทุกประเด็น นอกจากนั้น
ผู๎เชี่ยวชาญแตํละคนจะให๎ทัศนะและแนวโน๎มรูปแบบการจัดการตํางๆ จากประสบการณ บทบาท 
และความสามารถที่มี โดยผู๎วิจัยได๎วิเคราะหประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณรวมถึงแนวโน๎ม
องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทย ตามความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญและจําแนกตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด๎วย ด๎านปัจจัย
นําเข๎าประกอบด๎วยแนวโน๎มด๎านพันธสัญญาตํอชุมชน แนวโน๎มด๎านทุนวัฒนธรรม และแนวโน๎มด๎าน
แผนการดําเนินงาน ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย แนวโน๎มด๎าน
กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และแนวโน๎มด๎านกระบวนการสร๎างความ
นําเชื่อถือในการผลิต และด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วยแนวโน๎มด๎านการสํงมอบคุณคํา แนวโน๎มด๎าน
ความยั่งยืน แนวโน๎มด๎านต๎นทุนคุณภาพ และแนวโน๎มด๎านเครือขายคุณภาพสร๎างสรรค๑ โดยนําเสนอ
ผลการสัมภาษณตามลําดับดังนี้ 

 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
องค๑ประกอบด๎านพันธสัญญาตํอชุมชน ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําองค๑ประกอบหลักด๎าน

จริยธรรมของธุรกิจเมื่อนํามาใช๎ในบริบทของชุมชนต๎องปรับให๎สอดคล๎องกับบริบท โดยต๎องเป็นสิ่งที่
จะเป็นประโยชน๑ตํอชุมชนในด๎านที่กํอให๎เกิดความยั่งยืนตํอชุมชน ในด๎านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาตลอดจนทรัพยากรในท๎องถิ่น ผู๎ประกอบการจึงต๎องมีความชัดเจน โดยมุํงเน๎นที่การทําข๎อตกลง
รํวมกันระหวํางธุรกิจกับชุมชน ผู๎วิจัยจึงปรับชื่อองค๑ประกอบด๎านจริยธรรมธุรกิจเป็นพันธสัญญาตํอ
ชุมชน ที่ให๎ความหมายได๎ชัดเจนขึ้น สอดคล๎องกับผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 2 ที่กลําววํา 
 

…ในการเป็นผู๎ประกอบการระดับชุมชนนั้น ผลการดําเนินงานต๎องเป็นประโยชน๑
ตํอชุมชนโดยรวมด๎วย โดยเฉพาะในบริบทผ๎าไหมทอมือซึ่งถือเป็นศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดกันมาอยํางยาวนานบํงบอกถึงความมีเอกลักษณ๑ ถ๎าอยากให๎ได๎
ทรัพยากรที่มีคุณภาพต๎องคุยกับชุมชนให๎ชัด เหมือนเป็นการทําข๎อตกลงรํวมกัน หรือ 
พันธสัญญาไปเลยวํา ชุมชนจะได๎ประโยชน๑อะไรจากการเป็นสํวนหน่ึงของการผลิตผ๎าไหม
ท๎องถิ่น ผู๎ประกอบการต๎องบอกไปเลยวําท้ังได๎เงิน ทั้งได๎อนุรักษ๑วัฒนธรรมภูมิปัญญาด๎วย
นะ ถ๎าเขาเห็นความสําคัญเขาเอาด๎วย ก็เทํากับเราเริ่มต๎นได๎ดีแล๎ว เพราะพวกเขาคือ
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เจ๎าของวัฒนธรรม เป็นเจ๎าของทรัพยากร และยังเป็นผู๎ผลิตวัตถุดิบ ถึงผู๎ประกอบการจะ
เป็นคนในชุมชนก็จ๎องทําตรงนี้ให๎เข๎าใจ… 

 

องค๑ประกอบด๎านทุนวัฒนธรรม ในภาพรวมผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวําเป็นกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ชุมชนใช๎ถํายทอดคติชน แบบแผนพฤติกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลาดจนวิถีชีวิตและการ
ประกอบสัมมาชีพ เมื่อมองในมุมผู๎ประกอบการชุมชนแล๎ว สิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นทรัพยากรหรือทุนที่ใช๎
ในการผลิตสินค๎าและบริการตํางๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับบริบทของผู๎ประกอบการผู๎วิจัยจึงเปลี่ยนชื่อ
องค๑ประกอบจากกระบวนการถํายโอนความรู๎เป็นทุนวัฒนธรรม สอดคล๎องกับผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 12 ที่
กลําววํา 

 

...ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมจากชุมชน สิ่งสําคัญคือต๎องมีความชัดเจนใน
เรื่องแนวทางการสืบสานวัฒนธรรมกํอน วําจริงๆแล๎ว ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาเซต
ไหนที่ชุมชนเห็นพ๎องวําต๎องการเก็บไว๎ ก็ทําการสั่งสอนถํานทอดให๎ลูกหลาน จริงๆ มัน
เป็นวิถีของชุมชนท๎องถิ่นของเราอยูํแล๎วแตํละที่จะมีอัตลักษณ๑ตํางกันออกไป... 

 

ผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 17 ให๎ความเห็นตํอมาวํา 
 

...การที่ผู๎ประกอบการชุมชนจะมีทุนทางวัฒนธรรมที่ดีนั้น ปราชญ๑ชุมชนหรือ
ผู๎เช่ียวชาญศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นนั้นสําคัญมาก เพราะเป็นผู๎มีความรู๎และคนใน
ชุมชนให๎ความเคารพ คนพวกนี้ชํวยผู๎ประกอบการได๎มากถ๎าดึงเข๎ามามีสํวนรํวมกับเราได๎ 
เหมือนทําให๎เรามีวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่คุณภาพ... 

 

และผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 9 ให๎ความเห็นวํา 
 

...ในการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาควรจัดทําเป็นสื่อ หรือรวบรวมไว๎ให๎
เป็นระบบจะชํวยให๎งําย สะดวกตํอการเรียนรู๎ทั้งผู๎ประกอบการ คนในชุมชน จะหยิบจับ
ไปทําอะไรก็สะดวก... 

 

องค๑ประกอบด๎านแผนการดําเนินงาน ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําควรทําให๎เป็นเหมือน
องค๑การธุรกิจให๎มากขึ้น ควรมีการวิเคราะห๑ทิศทางเศรษฐกิจ ประเมินศักยภาพของตน ทั้งในด๎าน
ธุรกิจ และทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น รวมถึงทรัพยากรมนุษย๑ในชุมชนวํามีศักยภาพอยูํในระดับใด 
ผู๎วิจัยจึงเปลี่ยนชื่อองค๑ประกอบหลักจากแผนงานเป็นแผนการดําเนินงาน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความ
คิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ สอดคล๎องกับผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 6 ที่กลําววํา 
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...ถ๎าอยากทําเป็นธุรกิจต๎องทําเป็นลักษณะเหมือนธุรกิจเพื่อสังคม ผู๎ประกอบการต๎อง
มีการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม บริบทของธุรกิจแบบจริงจัง แหลํงทุนก็สําคัญ ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นก็สําคัญ ผู๎ประกอบการต๎องวิเคราะห๑ให๎ขาด จะได๎กําหนดเป็นรูปแบบการจัดการที่
เหมาะกับตัวเองในการดําเนินงาน แผนก็เป็นแผนงานของตัวเอง แผนที่พวกหนํวยงานหรือที่
กรมตํางๆ สํงเสริม อันนั้นเน๎นที่การพัฒนาคุณภาพไหมเป็นหลัก แตํมองในทางธุรกิจเราต๎อง
ใช๎ mind set แบบผู๎ประกอบการจริงๆ... 
 

และผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 15 ให๎ความเห็นวํา 
 

...ตลาดผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมเป็นตลาเฉพาะเป็น Niche Market เราต๎องรูวําเราจะขาย
ใคร อยํางเราก็เน๎นตลาดเสื้อผ๎าไหมไทยสําหรับผู๎ชายสําหรับทํางาน และชุดสูตรผ๎าไหม ก็ดูวํา
ผู๎ชายวัยที่จะใสํชุดผ๎าไหมได๎ต๎องวัยประมาณ 35 ขึ้นไป สีไมํฉูดฉาด เจาะกลุํมมีกําลังซื้แประ
มาณนึง เพราะต๎นทุนคํอนข๎างสูงโดยเฉพาะผ๎าไหมทอมือย๎อมสีธรรมชาติ... 

 

ด้านการะบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิงสร้างสรรค์ 
องค๑ประกอบด๎านกระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม ผู๎เชี่ยวชาญให๎

ความเห็นวําผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยรวมถึงผลิตภัณฑ๑แปรรูปจากผ๎าไหมไทยควรประยุกต๑ให๎เข๎ากับ
วัฒนธรรมรํวมสมัย ผู๎ประกอบการควรศึกษาศิลปวัฒนธรรมและคํานิยมรวมถึงวิถีชีวิตของกลุํมลูกค๎า
เป้าหมายให๎ชัดเจนกํอน เพ่ือให๎ออกแบบรูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ที่สอดคล๎องกับความต๎องการ และเพ่ือให๎
ผู๎ประกอบการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตให๎สอดคล๎องกับชํวงเวลาตามแผนในการผลิตเนื่องจากผ๎าไหม
ทอใอใช๎สีธรรมชาติในการย๎อมจึงต๎องรอพืชพรรณตามฤดูกาล สอดคล๎องกับและผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 1 ที่
ให๎ความเห็นวํา 

 

...เราต๎องรู๎กํอนวําเราจะขายใคร วัฒนธรรมเขาเป็นอยํางไร อยํางถ๎าเราบอกวําเรา
จะขายผ๎าพันคอผ๎าไหม หรือเนกไทล๑ผ๎าไหมอะไรสักอยําง ลวดลายอัตลักษณ๑ของเราอยําง
เดียวอาจไมํโดนใจลูกค๎า ไมํใชํวําไมํสวยนะ เค๎ามองวําสวยแตํเขาไมํซื้อ แตํถ๎ารูปแบบ         
ดีไซด๑ สีสัน ลวดลายผลิตภณัฑ๑เรามีจุดรํวมทางวัฒนธรรมอยํางน้ีอาจทําให๎เขาซื้อ เพราะเขา
รู๎สึกวําเป็นสํวนหน่ึงของวัฒนธรรม มันเป็นเรื่องของเซนส๑ทางวัฒนธรรม ผู๎ประกอบการต๎อง
ให๎มหาวิทยาลัยมาชํวยออกแบบในชํวงแรก แล๎วเรียนรู๎ไปด๎วยกัน ถ๎าเราสังเกตุพวก
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่ได๎รางวัลระดับประเทศ จะเห็นเลยวําผลงานท่ีพัฒนามาจากงานวิจัยและ
ที่อาจารย๑มหาวิทยาลัยเข๎าไปรํวมวิจัยเกือบทั้งนั้น ถ๎าทําได๎จะทําให๎ผู๎ประกอบการได๎ตลาด
เพิ่ม ความคิดสร๎างสรรค๑เหลํานี้สําคัญมาก มันชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎ผ๎าไหมท๎องถิ่นได๎ สํวน
ตลาดผ๎าไหมแบบดั้งเดิมมันก็อยูํได๎เรื่อยๆ นะ ยังไงผู๎ประกอบการก็ต๎องทําอยูํเพราะยังขาย
ได๎ แตํจะขายเป็นผ๎าไหมผืนมูลคําเพิ่มมันน๎อยกวํากัน แตํถ๎าเราจะวํากันด๎วยเรื่องของการ
สร๎างมูลคําเพิ่มต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ และเข๎าใจเรื่องพวกนี้... 
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และสอดคล๎องกับผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 11 ให๎ความเห็นวํา 
 

...ผู๎ประกอบการผ๎าไหมต๎องเข๎าไปรํวมกับหนํวยงานภาครัฐ หรือให๎มหาวิทยาลัย
ชํวย เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยมาทําโครงการเยอะ ไมํก็เด็กมาทําวิจัย พวกนี้ผู๎ประกอบการเอา
ไปตํอยอดได๎ ไมํวําจะเป็นกรมหมํอนไหม กรมการพัฒนาชุมชน หรือกระทรวงพาณิชย๑ 
พวกนี้จะชํวยได๎ เดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นความคิดสร๎างสรรค๑ แบบงํายๆ เลยก็ เปลี่ยนแพคเกจ
จิ้งตามฤดูกาล เชํน ตรุษจีน ปีใหมํ เปลี่ยนแพคเกจนิดเดียว ยอดขายดีขึ้น โดยเฉพาะพวก
ผ๎าพันคอ เนกไทล๑ผ๎าไหม เพราะเจาะตลาดกลุํมคนที่ซื้อเป็นของฝากตามเทศกาลได๎ หรือ
อยํางถ๎าเราจะไปเจาะตลาดตํางประเทศก็ต๎องดูวํากลุํมไหน หลายคนมักเข๎าใจผิดวําจะ
ขายให๎ฝรั่ง แตํจริงๆ แบรนด๑ที่ขายได๎นี่ขายให๎กับคนภูมิภาคเอเชียที่อยูํตามทวีปตํางๆ 
ตํางหาก เราต๎องดูวําเมืองไหน ยํานไหนคนเอเชียหรือเอเชียอาคเนย๑อยูํเยอะ เราต๎องดูให๎
ชัดตรงจุดนี้ ตลาดต๎องชัด... 

 

องค๑ประกอบด๎านกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต ผู๎เชี่ยวชาญให๎ความเห็นวํา
ปัจจุบันผู๎คนหันมาให๎ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
เพ่ิมมากขึ้น ผู๎ประกอบการควรให๎ความสําคัญเพราะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ของผู๎บริโภค 
สิ่งที่จะทําให๎ลูกค๎าเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบที่ต๎องเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม มาตรฐานในการผลิตที่คงเส๎นคงวา ซึ่งสิ่งเหลํานี้ต๎องมีหนํวยงานกลางให๎การรับรอง 
สําหรับผู๎ประกอบกอบการกลุํมผ๎าไหมไทยควรให๎ความสําคัญเป็นอยํางมาก เนื่องจากมาตรฐาน
คุณภาพเหลํานี้มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ชัดเจน เมื่อการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ๑
ผู๎ประกอบการจะได๎ใบรับรอง ซึ่งสามารถนําไปทําการสื่อสารการตลาดถึงกลุํมลูกค๎าเป้าหมายได๎ดี
ยิ่งขึ้น สอดคล๎องกับความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 2 ที่กลําววํา 

 

...ปัจจุบันความนําเช่ือถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ๑เป็นสิ่งสําคัญมาก เนื่องจาก
ลูกค๎าให๎ความสําคัญผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ยิ่งเป็นผลิตภัณฑ๑ที่เช่ือมโยงภูมิ
ปัญญาอยําผ๎าไหมด๎วยแล๎ว ลูกค๎ายิ่งให๎ความสําคัญเพราะเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มูลคําสูง แตํ
การที่จะให๎ลูกค๎ายอมจํายต๎องทําให๎เกิดความเช่ือมั่นซึ้งการได๎รับการรับรองเป็นปัจจัย
สําคัญ สําหรับผู๎ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกรมหมํอนไหมมาตรฐานแรกที่ต๎องได๎คือ
มาตรฐานยูง ไลํตั้งแตํยูงเขียว ยูงนํ้าเงิน ยูงเงิน และยูงทอง เพื่อการันตีคุณภาพผ๎าไหมทอ
มือ ซึ่งเป็นการการันตีจากหนํวยงานภาครัฐที่นําเช่ือถือ ตํอมาผู๎ประกอบการควรดูวํา
ตลาดเป้าหมายของผู๎ประกอบการให๎การยอมรับกับมาตรฐานคุณภาพอะไร เชํน 
มาตรฐาน Green มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน... 
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ด้านผลลัพธ์ 
องค๑ประกอบด๎านการสํงมอบคุณคํา ในภาพรวมผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวําผู๎ประกอบการ

ควรเพ่ิมชํองทางการสํงมอบคุณคําเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยเอ้ือให๎ผูประกอบการสามารถนํา
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไปจําหนํายหรือจัดจําหนํายรํวมกันได๎หลายชํองทาง ผู๎ประกอบการควรเพ่ิมชํองทาง
การค๎าผํานตัวแทนสําหรับตลาดในประเทศและตํางประเทศโดยรํวมกับหนํวยงานภาครัฐ โดย
หนํวยงานหลักได๎แกํ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย๑ นอกจากนี้ผู๎ประกอบการควรเพ่ิมชํองทางการขายผําน
ระบบตลาดออนไลน๑รวมถึงการนําระบบชําระเงินออนไลน๑มาใช๎เพ่ือลดข๎อจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่
ในการขาย 
 

ประเด็นตํอมาผู๎ประกอบการควรเข๎ารํวมกับเครือขํายเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชน เพ่ือเปิดให๎สถานประกอบการเป็นแหลํงเรียนยนรู๎จากกลุํมนักท๎องเที่ยวกลุํมศึกษาดูงาน 
และมีหน๎าร๎านจําหนําย ณ สถานประกอบการ หรือรวมตัวเป็นเครือขํายผู๎ประกอบการกลุํมในพ้ืนที่
ใกล๎เคียงกัน สอดคล๎องกับความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 2 ที่กลําววํา  

 

...เดี๋ยวนี้คนให๎ความสนใจการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น การสนับสนุน
ภาครัฐก็มีผลถ๎าชุมชนไหนเข็มแข็งรวมตัวกันทําเป็นชุมชนทํองเที่ยวก็จะทําให๎คนมาใน
ชุมชนมากขึ้น ตลาดกลุํมคนศึกษาดูงานจากภาครัฐก็เป็นอีกชํองทางที่สร๎างรายได๎ให๎กับ
ผู๎ประกอบการ เดี๋ยวนี้พวกราชการเวลาไปศึกษาดูงานไมํวํากระทรวงไหนก็จะมีโปรแกรม
แวะเยี่ยมชม ดูงาน ตามชุมชนเหลํานี้ในจังหวัดที่ไปทางผําน พวกเอกชนก็เหมือนกันเริ่ให๎
ความสนในตรงนี้มากขึ้นเพราะได๎ภาพลักษณ๑บริษัทตามไปด๎วย อีกอยํางการสื่อสารอัต
ลักษณ๑ผํานสื่อประชาสัมพันธ๑ต๎องชัดเจนและแสดงถึงความรํวมสมัยก็ชํวยให๎ลูกค๎าสนใจ
มากขึ้น... 

 

องค๑ประกอบด๎านความยั่งยืน ในภาพรวมผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวําผู๎ประกอบการควรมี
การดําเนินปรับปรุงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือและผลิตภัณฑ๑แปร
รูปจากผ๎าไหมที่สะท๎อนเอกลักษณ๑วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยํางตํอเนื่องเชํนกัน ตวรตั้งเป้าหมายใน
การออกผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมใหมํลํางหน๎า และวัตถุดิบที่ใช๎ต๎องมาจากท๎องถิ่นเป็นวัตถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติและกระบวนการผลิตต๎องเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สอดคล๎องกับความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญคน
ที่ 3 ที่กลําววํา 
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...กลุํมที่อยูํได๎คือกลุํมที่ทําอยํางตํอเนื่อง บางกลุํมพอทําได๎ไมํดีก็เลิกหรือทําๆ 
หยุดๆ มีโครงการมาก็มาทําตํอเลยทําให๎เห็นตลาดไดไ๎มํชัด บ๎างก็ทําเป็นผ๎าทอเรยีบๆ ไมํมี
ลวดลาย ไมํแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑เลยทําให๎ไมํมีมูลคําเพิ่ม ถ๎าแปรรูปเป็นเสื้อผ๎าหรือเป็น
ผลิตภัณฑ๑อยํางอื่นแล๎วมีสีสันลวดลายสะท๎อนอัตลักษณ๑แบบรํวมสมัยจะชํวยได๎เยอะ ขาย
ไมํต๎องเยอะแตํได๎เยอะ แบบทําน๎อยแตํได๎มาก... 

 

องค๑ประกอบด๎านต๎นทุนคุณภาพ ในภาพรวมผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวําการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานของผู๎ประกอบการนั้น ไมํสามารถมุํงเน๎นที่การลดต๎นทุนลงได๎ เนื่องจากเป็น
การใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑เพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ๑และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตใหมํ ซึ่งต๎องใช๎
ต๎นทุนสูงขึ้นจากที่เป็นอยูํ และการพัฒนาคุณภาพนั้นยังมุํงเน๎นที่ความพึงพอใจและความเชื่อใจของ
ลูกค๎าเป็นสิ่งสําคัญ ผู๎ประกอบการจึงต๎องมีการรับรับผิดชอบตํอความเสียหายที่เกิดตํอลูกค๎า เชํน เมื่อ
ผลิตภัณฑ๑ชํารุด เสียหาย หรือไมํได๎มาตรฐาน ผู๎ประกอบการต๎องเปลี่ยนผลิตภัณฑ๑ คืน เงินหรือให๎
สํวนลดในการซื้อสินค๎ากับลูกค๎าเพ่ือรักษาความพึงพอใจและความเชื่อใจของลูกค๎าไว๎ เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายที่กลําวมาทําให๎ผู๎ประกอบการต๎องนําระบบมาตรฐานมาใช๎ในการผลิตเพ่ือควบคุมให๎
ผลิตภัณฑ๑มีคุณภาพและเป็นไปตามที่เกณฑ๑มาตรฐานกําหนด นอกจากนี้ผู๎ประกอบการต๎องนําระบบ
คุณภาพทางด๎านการจัดการมาประยุกต๑ใช๎เพ่ือให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎า
เป้าหมาย เชํนนําระบบธุรกิจสีเขียว Green Product ใช๎ในกระบวนการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ 
และขอรับรองมาตรฐานเพ่ือสร๎างความนําเชื่อถือให๎กับลูกค๎ากลุํมที่ให๎คุณคําและความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑ๑และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตํตํอสิ่งแวดล๎อม สิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นต๎นทุนที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค๑การของผู๎ประกอบการทั้งสิ้น สอดคล๎องกับความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 16 
ที่กลําววํา 

 

...การพัฒนาธุรกิจสมัยนี้ความนําเช่ือถือของผู๎ประกอบการเป็นสิง่สําคัญมาก บวก
กับพฤติกรรมลูกค๎าก็มีความหลากหลายมากขึ้น พวกกลุํมรักษ๑โลก กลุํมที่ซื้อเพราะรู๎สึก
วําตัวเองมีสํวนชํวยโลกชํวยสังคม พวกนี้เวลาเราพัฒนาคุณภาพเราจะต๎องยึดลูกค๎าเป็น
หลักคิดเองไมํได๎ อยํางกลุํมที่วํามานี่ เราก็ต๎องใช๎มาตรฐานพวก Green Product มา
พัฒนา หรือพวกผ๎าไหมนี่ก็ต๎องใช๎มาตรฐานของกรมหมํอนไหม มาตรฐานยูงนี่สําคัญ 
เพราะต๎องเป็นผ๎าไหมทอมือซึ่งมีแตํระดับชุมชนเทํานั่นที่ทํา คนซื้อก็รู๎สึกวําได๎สนับสนุน
คนในชุมชนเค๎าก็ยินดีจํายแพงกวํา แตํกระบวนการที่วํามานี้มันมีต๎นทุนสูง เราจึงต๎อง
โฟกัสที่ลูกค๎าให๎ชัดวําเขาต๎องการคุณภาพมาตรฐานอะไร แล๎วมาดูต๎นทุนที่เพิ่มขึ้นวํา
เป็นไปได๎ไหมทางธุรกิจ ลองทํา Feasibility study ดู แล๎วปรับให๎เหมาะสมกับตัวเอง 
ไมํใชํไปใช๎มาตรฐาน EU-Eco-Label ของยุโรป แตํลูกค๎าต๎องการ มผช. พอแล๎ว เค๎า 
afford ได๎ ถ๎าเขาเห็นสินค๎าวํามีมาตรฐาน ECU เขาเห็นก็คงชอบ แตํ afford ไมํไหว
เพราะราคาสูง ผู๎ประกอบการขายถูกก็ไมํได๎เพราะต๎นทุนสูงมาก เกณฑ๑เขาละเอียด... 
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ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 15 ให๎ความเห็นวํา 
 

...จริงๆ แล๎วกลุํมลูกค๎ามีทั้งคนที่ให๎ความสําคัญกับมาตรฐานรับรองคุณภาพและ
ไมํสนใจการได๎รับมาตรฐานการรับรอง... ถ๎าพูดถึงผลิตภัณฑ๑ชุดผ๎าไหมไทยสํวนใหญํลูกค๎า
จะให๎ความสําคัญกับรูปทรง ลวดลาย สีสัน และการออกแบบของชุดมากกวํา แล๎วก็ยัง
ตัดสินใจซื้อหรือสั่งตัดจากดี”ซน๑เนอร๑ หรือชํางตัดเสื้อที่คุ๎นเคยหรือคนรู๎จักแนะนํา แตํถ๎า
เป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าผืน และปริมาณการสั่งมากหนํอย ตรารับรองคุณภาพอาจมีความสําคัญ
อยูํ แตํก็ขึ้นอยูํกับต๎นทุนด๎วย เชํน ผ๎าไหมทอมือย๎อมสีธรรมชาติตารางเมตรไมํต่ํากวําพัน
บาท ถ๎าย๎อมเคมี หรือคุณภาพการทอไมํดีมากราคาก็ลดหลั่นกันลงมา ต๎องดูกําลังซื้อ 
และความต๎องการของลูกค๎าเราเป็นหลัก... 

 

องค๑ประกอบด๎านเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ในภาพรวมผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวําการ
รวมตัวของกลุํมผู๎ประกอบการสามารถชํวยให๎ผู๎ประกอบการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได๎เป็น
อยํางมาก เนื่องจากสิ่งสําคัญในการดําเนินงานคือการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและความรู๎ รวมถึงการพัฒนา
ทักษะตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ผู๎ประกอบการควรมีการรวมตัวกันในกลุํมพ้ืนที่โดยอิงตามพ้ืนที่การดูแลของ
ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ กรมหมํอนไหม ซึ่งเป็นฐานข๎อมูลที่ดีและเป็นหนํวยงานกลางที่ทําให๎
ผู๎ประกอบการมีพ้ืนที่ในการเรียนรู๎รํวมกัน โดยผู๎ประกอบการที่เข็มแข็งก็มาแบํงปันความรู๎ระหวําง
ผู๎ประกอบการในเครือขําย และรํวมกันแก๎ปัญหาจากการดําเนินงานรํวมกันได๎เป็นอยํางดี  

ประเด็นตํอมาผู๎ประกอบการควรความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและองค๑การการศึกษา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑และสํงเสริมชํองทางการตลาด เนื่องจากผู๎ประกอบการสํวนใหญํเป็น
ผู๎ประกอบการขนาดเล็ก การเข๎ารํวมกับหนํวยงานภาครัฐและองค๑การการศึกษาจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือ
ลดต๎นทุนในการค๎นหาและการเข๎าถึงตลาดได๎ 

นอกจากนี้ผู๎ประกอบการควรรวมตัวกันในโซํอุปทานตั้งแตํต๎นน้ําถึงปลายน้ํา โดยทํางาน
รํวมกันในการวางแผนตั้งแตํการเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป และการจัดจําหนําย โดยให๎ความสําคัญที่
ความต๎องการของลูกค๎าเป็นประเด็นหลักแล๎วจึงนํามาวางแผนเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการทอ 
ลวดลายสีสัน และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ รวมถึงการสํงเสริมการขายผํานชํองทางตํางๆ สอดคล๎องกับ
ความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 8 ที่กลําววํา 
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...เครือขํายเป็นสิ่งสําคัญในพัฒนาผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการกรมหมํอนนี่ 
สํวนมากทีเดียวท่ีเป็นลักษณะตํางคนตํางทําแตํมารวมกันขาย ทําให๎บางกลุํมที่อาจพัฒนา
ช๎ายังพออยูํได๎เพราะยังขายได๎ อีกทั้งกลุํมผู๎ประกอบการยังสามารถชํวยแก๎ปัญหาให๎กับ
สมาชิกในกลุํมได๎ ศูนย๑หมํอนไหมในพื้นที่นี่ก็มีสํวนชํวยตรงนี้ได๎มาก อีกอยํางที่เห็น
ผู๎ประกอบการที่เข็มแข็งเริ่มรวมตัวกันเพื่อรํวมพัฒนาผลิตภัณฑ๑และการจัดจําหนําย กลุํม
นี้ไมํต๎องพึ่งกรมมาก คือเป็นธุรกิจแล๎ว เป็นพี่เลี้ยงให๎กับรายเล็กๆ หรือกลุํมที่เพิ่งเริ่มได๎
อยํางดีเลย... 

  

และสอดคล๎องกับความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 2 ที่กลําววํา 
 

...ผู๎ประกอบการเราต๎องพัฒนาอยํางเป็นระบบรํวมกันตามโซํอุปทานจะทําให๎การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากกวํา บางทีเศรษฐกิจในประเทศแยํไมํมีกําลังซื้อ เมื่อปลายทาง
ไมํมีคนซื้อของก็ขายไมํได๎ ราคาลด กลุํมเกษตรกรณ๑ปลกูหมํอนเลีย้งไหมก็ไมํขายไมํได๎ หรือถ๎า
ตลาดดีวัตถุดิบไมํพออันนี้ก็เป็นปัญหา ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมเป็นงานศิลปะ อยํางบางปีแล๎งเปลือก
ไม๎ที่นํามาทําสีก็สกัดสีไมํได๎ตามต๎องการ หรือจํานวนไมํเพียงพอ พวกนี้ถ๎าเรารู๎ความต๎องการ
หรือเทรนด๑ลํวงหน๎าจากตัวแทนจําหนํายคือได๎รํวมคุยกันทั้งหมดจะชํายลดปัญหาตํางๆ 
รวมถึงการลดภาวะแส๎ม๎าในโซํอุปทานผ๎าไหมไทยของผู๎ประกอบการกรมหมํอนได๎... 

 

จากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญในผู๎วิจัยได๎นํามาสังเคราะห๑เป็นรํางแนวโน๎มองค๑ประกอบของ
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ แสดงตามตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19 การสกัดองค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย และกิจกรรมที่ควรดําเนินการจากผลการ
วิเคราะห๑ 

 
องค๑ประกอบ

หลัก 
องค๑ประกอบ

ยํอย 
กิจกรรมทีต่๎องดําเนินการ 

ปัจจัยนําเข๎า 
1. 

พันธสัญญา 
ตํอชุมชน 

 

1.1 
การมีสํวนรํวม 

1) รํวมกับชุมชนพิจารณาประโยชน๑ท่ีชุมชนและธุรกิจจะได๎รับ 
2) รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนหรือข๎อตกลงในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ 

1.2 
ข๎อตกตกลงรํวม 

1) รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนโดยรํวมกําหนด
ข๎อตกลงในการดําเนินงานของธุรกิจด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อม 

2) นําข๎อตกลงมาจัดทําเป็นข๎อกําหนดในการดําเนินงานของ 
ผู๎ประกอบการ 

2. 
ทุนวัฒนธรรม 

2.1 
ชุดภูมิปัญญา 

1) มีการเชิญผู๎เช่ียวชาญด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถิ่นหรือปราชญ๑ท๎องถิ่น
ของชุมชนมาเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลและเป็นที่ปรึกษา  
2) มีการกําหนดชุดภูมิปัญญาด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถิ่นที่ต๎องการสืบสาน
และสร๎างสรรค๑รํวมกับชุมชน  
3) มีการเรียบเรียงประวิติศาสตร๑และความเป็นมาของของ 
   ภูมิปัญญาผ๎าไหมทอของท๎องถิ่นตามชํวงเวลาตํางๆ ตั้งแตํอดีตแสดงให๎
เห็นถึงการเลื่อนใหลของผ๎าไหมในวัฒนธรรมแตํละชํวงเวลา 

2.2 
การจัดเก็บ 
ภูมิปัญญา 

1) มีการจัดทําข๎อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ๎าไหม 
ท๎องถิ่น  โดยจํ าแนกตามการ ใ ช๎ในประ เพณี  พิธีกรรม และวิ ถี
ชีวิตประจําวัน และเพิ่มเติมข๎อมูลปัจจุบันให๎มีความทันสมัย 
2) มีการประชุมรํวมกับชุมชนหาฉันทามติเกี่ยวกับรูปแบบและแนว
ทางการประยุกต๑ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให๎เข๎ากับปัจจุบัน 

2.3 
การถํายถอด 
ภูมิปัญญา 

1) การสํงเสริมผู๎สืบทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ เด็กเยาวชน  
และคนรุํนใหมํในท๎องถิ่นที่ให๎ความสนใจและมีศักยภาพ 
2) มีการถํายทอดองค๑ความรู๎จากปราชญ๑ชุมชนและผู๎เช่ียวชาญด๎านผ๎า
ไหมของท๎องถิ่นแกํกลุํมผู๎ประกอบการในทุกกิจกรรมการผลิต เชํน 
ประวัติ เรื่องเลํา ที่มาของลวดลาย การย๎อมสีธรรมชาติ การทอผ๎า และ
การนําผ๎ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 
3) จัดทําสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบดิจิตอล และหรือสิ่งพิมพ๑ 
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ปัจจัยนําเข๎า 
3. 

แผนการ
ดําเนินงาน 

3.1 
ทิศทาง 

การดําเนินธรุกิจ 

1) วิเคราะห๑ทิศทางแนวโน๎มตลาดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมทอมือในพื้นที่ใน
ประเทศและตํางประเทศ 
2) กําหนดสิ่งที่ผู๎ประกอบการต๎องการเป็นในอนาคตให๎ชัดเจน โดยระบุ
ลักษณะผลิตภัณฑ๑ กลุํมตลาด และตําแหนํงของกิจการ เชํน เป็นแหลํง
ผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมผืนทอมือโทนสีพาสเทล เพื่อจําหนํายให๎กับ
นักทํองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อันดับหนึ่งในห๎าของประเทศ
ไทย เป็นต๎น 
3) กําหนดสิ่งที่องค๑การต๎องทําโดยจําแนกเป็นรายประเด็น  
โดยมุํงเน๎นความต๎องการของลูกค๎าและชุมชน 

3.2 
วัตถุประสงค๑ 
และเป้าหมาย 

 

1) นําความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายจากการวิเคราะห๑บริบทมา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค๑เพื่อแก๎ปัญหา 

2) นําปัญหาและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของชุมชนมา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค๑ของการดําเนินธุรกิจ 

3) กําหนดวัตถุประสงค๑ให๎ชัดเจนวําธุรกิจสามารถแก๎ปัญหาให๎กับชุมชน
ในประเด็นใด 
4) กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ได๎แกํ  
    - ประมาณการรายได๎ตํอปี (Income)  
    - อัตราสํวนผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจ (YIield)  
    - และอัตราการเติบโตของกิจการ (Growth Ratio) 
      โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตของชุมชน 

5) กําหนดผู๎รับผิดชอบในการดําเนินงานในด๎านตํางๆ 
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ปัจจัยนําเข๎า 
 3.3 

การจัดการ 
ทุนมนุษย๑ 

1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือในท๎องถิ่น 
2) มีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม 
3) พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให๎มีความรูและทักษะสอดคล๎องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานตํางๆ ที่นํามาใช๎ 

3.4 
การจัดหาวตัถุดิบ 

1) จัดหาวัตถุดิบโดยมีมาตรฐานกําหนด 
2) ใช๎วัตถุดิบที่หาได๎ในชุมชนและไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม 

3) สํงเสริมและสนับคุณภาพให๎กับผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎นน้ํา(เกษตรกรผู๎ปลูก
หมํอนเลี้ยงไหม) 

3.5 
สภาพภมูิศาสตร๑ 

1) วิเคราะห๑ลักษณะภูมิศาสตร๑ ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาเป็น
ทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยได๎ 
2) วิเคราะห๑ลักษณะการตั้งบานเรอืน เชํน เป็นชุมชนกระจัดกระจาย 
(Isolated Farmstead or Scattered Settlement) หรือเป็นชุมชน
ตามแนวเสนทางคมนาคม (Lined Settlement) 

3.6 
สภาพวัฒนธรรม 

1)  การศึกษาภาษา และการแตํ งกายของคนในชุมชนที่ ใ ช๎ ใน
ชีวิตประจําวัน และตามประเพณีตํางๆ 
2) วิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่ผํานมาของชุมชนและลักษณะ
ปัจจุบัน 

3.7 
สภาพเศรษฐกิจ

ชุมชน 

1) วิเคราะห๑ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มุํงเน๎น
การศึกษาที่อาชีพเกษตรกรรมเพื่อระบุชํวงการผลิตและการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต  

2) ศึกษาการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โซํอุปทานของผ๎าไหม
ท๎องถิ่นจากหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานตํางๆ 
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กระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
4. 

กระบวนการ
สร๎างภมูิปัญญา
สร๎างสรรค๑ข๎าม

วัฒนธรรม 

4.1 
วัฒนธรรม 
รํวมสมัย 

1) ตีความศิลปวัฒนธรรมของผ๎าไหมท๎องถิ่นในมิติของสีสันลวดลาย 
เทคนิคการทอ และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ 
2) ศึกษาวัฒนธรรม และคํานิยมของลูกค๎าเป้าหมายในมิติสีสันลวดลาย  
3) ศึกษาจุดรํวมทางวัฒนธรรมระหวํางวศิลปวัฒนธรรมของผู๎ผลิตและ
ศิลปวัฒนธรรมจองลูกค๎าเป้าหมาย 

4.2 
ความคิด

สร๎างสรรค๑ 

1) จัดทําต๎นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย 

2) รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานภาควิชาการ หนํวยงานภาครัฐ และ
เอกชนศึกษาความเป็นไปได๎ทางการตลาดกระบวนการผลิต 

3) ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ตามประเพณี เทศกาลสําคัญ หรือตามฤดูกาล
ของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

5. 
กระบวนการ
สร๎างความ

นําเชื่อถือในการ
ผลิต 

5.1 
การผลิต 

1) จัดทําคูํมือการผลิตที่จําแนกขั้นตอนท่ีชัดเจน 
2) ประมาณการกําลังการผลิตตํอปี และชํวงเวลาทําการผลิตของ
ผลิตภัณฑ๑แตํละประเภท  

3) กําหนดชํวงเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิตในรอบปีให๎
ชัดเจน 

5.2 
มาตรฐาน 

1) ดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพผ๎าไหมผืนทอมือไมํต่ํากวํามาตรฐาน 
“ยูง” จากกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และมาตรฐาน
อื่นที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเป้าหมาย 

2) นําแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนของสํานักพัฒนา 
อุตสาหกรรมชุมชนมาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
3) ดําเนินงานตามมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของตลาดเป้าหมาย 
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 5.3 
การรับรอง 

1) เสนอขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศการผลิตผ๎าไหมผืนจากกรม
หมํอนไหม (มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน ฯลฯ ) และ/ 
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภทผืนผ๎าของสํานัก 
พัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (มผช 828/2558) ขึ้นไป 

2) เสนอขอรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิตระดับนานาชาติ 
เชํน มาตรฐาน GOTS มาตรฐาน Green Product และมาตรฐาน EU-
Eco-Label เป็นต๎น 

ด๎านผลลัพธ๑ 
6. 

การสํงมอบ
คุณคํา 

6.1 
สํงมอบคุณคาํ
แบบผลักออก 

 

1) เปิดชํองทางการจัดจําหนํายผลติภัณฑ๑ในระบบตลาดออนไลน๑ (E-
Marketplace) 
2) เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ สถานประกอบการหรือในจังหวัด
ในนามสถานประกอบการหรือกลุมํเครือขําย 

3) เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ ห๎างสรรพสินคา๎ในนามสถาน
ประกอบการหรือกลุมํเครือขําย 

4) มีชํองทางการชําระเงินออนไลน๑ 
5) รํวมการออกร๎านงานของหนํวยงานราชการที่สับสนุนใน 
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

6) รํวมงานออกร๎านในตํางประเทศกับหนํวยงานภาครัฐในนามกลุมํหรือ
เครือขําย 
7) ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า 
ออนไลน๑ 

6.2 
สํงมอบคุณคาํ
แบบดึงเข๎า 

1) มีหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภณัฑ๑ของตน หรือรํวมกับเครือขําย
ผู๎ประกอบการในพ้ืนท่ีใกล๎เคียง 

2) นําสถานประกอบการหรือหน๎าร๎านเข๎ารํวมในเส๎นทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตามแนวทางนวัตวิถี 

3) ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า 
ณ จุดขาย 
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 6.3 

การสื่อสาร 
1) มีชํองทางประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑ 
2) มีสื่อสิ่งพิมพ๑ประชาสัมพันธ๑ ณ จุดขายและแหลํงทํองเที่ยว 
ชุมชนและบริเวณใกล๎เคียง 
3) เนื้อหาสื่อสะท๎อนอัตลักษณ๑ชุมชน 

7. 
ความยั่งยืน 

7.1 
การดําเนินการ

ตํอเนื่อง 

1) ผู๎ประกอบการต๎องมีความตํอเนื่องในการดําเนินงาน 
2) นําปัญหาจากผลการดําเนินงานมาวิเคราะห๑แก๎ไขเพื่อเพ่ิม 
   คุณภาพการจดัการอยํางตอเนื่อง 

7.2 
การพัฒนา

ผลิตภณัฑ๑อยําง
ตํอเนื่อง 

1) พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ๑จากผา๎ไหมไทยให๎มีความแตกตํางอยําง
ตํอเนื่อง 
2) ปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลิตภณัฑ๑ใหมํอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ 
สอดคล๎องกับตลาดเป้าหมาย 

7.3 
คุณคําตํอชุมชน 

1) นําแนวคิด ภมูิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑ 
เป็นผลติภณัฑ๑ใหมหํรือผลิตภัณฑ๑เดิมรูปลักษณ๑ใหมํอยําง 
ตํอเนื่อง 
2) ใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตามแนวทาง Green 
หรือ Fairtrade อยํางตํอเนื่อง 
3) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตอยาํง 
ตํอเนื่อง 

8. 
ต๎นทุนคุณภาพ 

8.1 
ต๎นทุนใน

กระบวนการผลติ 

1) การตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิต ได๎แกํ ความทนไฟของ     ผ๎าไหม/
การดูดซับสี ฯลฯ ตามเกณฑ๑มาตรฐานที่นํามาใช๎กําหนดไว๎ 
2) การขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑ 
3) การนําผลิตภัณฑ๑ที่ไมํผํานมาตรฐานคุณภาพมาจําหนําย 
ในราคาถูก หรือทําลายทิ้ง 

8.2 
ต๎นทุนนอก

กระบวนการผลติ 

1) การรับเปลี่ยนคืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน 
2) คืนเงินให๎กับลูกค๎ากรณีที่สินค๎าไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน 

3) การให๎สํวนลดสําหรับลูกค๎าที่คืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพ 
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ตารางที่ 19 การสกัดองค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย และกิจกรรมที่ควรดําเนินการจากผลการ
วิเคราะห๑ (ตํอ) 

 

องค๑ประกอบ
หลัก 

องค๑ประกอบยํอย  
กิจกรรมทีต่๎องดําเนินการ 

9. 
เครือขําย
คุณภาพ 

เชิงสร๎างสรรค๑ 

9.1 
เครือขํายความ
รํวมมือระหวําง
ผู๎ประกอบการ 

1) มีการใช๎ระบบพ่ีเลี้ยงระหวํางผู๎ประกอบการที่เข็มแข็ง 
และผู๎ประกอบการที่กําลังพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ 
และให๎คําปรึกษาทางด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  

2) มีการรํวมกันเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบต๎นน้ําในพ้ืนท่ีของสมากชิก 
เครือขําย 
3) มีการรํวมมือกับตัวกลางในการจัดจําหนําย 

9.2 
เครือขํายความ

รํวมมือกับ
หนํวยงาน
ภายนอก 

1) รํวมมือกับนักวิชาการหรือผู๎เช่ียวชาญด๎านการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

2) รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐให๎เข๎ามาให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือ 
หรือให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการจัดการคุณภาพ 
แกํผู๎ประกอบการ 

9.3 
เครือขํายโซํ

อุปทาน 
 

1) รํวมกับผู๎จัดหาวัตถุดิบต๎นน้ํา ได๎แกํ กลุํมผู๎ปลูกหมํอน 
เลี้ยงไหม สังกัดศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติเพื่อวางแผนการผลิตให๎
เพียงพอตํอความต๎องการ 

2) รํวมกับตัวแทนจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยไปยังตํางประเทศ 

 
จากตารางที่ 19 ผู๎วิจัยนําองค๑ประกอบที่สังเคราะห๑ไปทําแบบสอบถามเพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญ

ประเมินรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในขั้น
ที่ 2.2.2 ตํอไป 
  
ตอนย่อยท่ี 2.1.2 สรุปผลความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 
 

จากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 17 คนตามแนวทางการสัมภาษณ๑เพ่ือหาองค๑ประกอบ
หลักและองค๑ประกอบยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎วิจัยสามารถนําผลการวิเคราะห๑ที่ได๎สร๎างเป็นแบบสอบถาม เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญ
ได๎ยืนยันองค๑ประกอบตํางๆ และสังเคราะห๑เป็นแนวโน๎มขององค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอย
ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ตามของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย  
ซึ่งแบบสอบถามที่ได๎แบํงออกเป็น 2 ตอนได๎แกํ ตอนที่ 1 ศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎เชี่ยวชาญหรือ
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ผู๎ตอบแบบสอบถาม เชํน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนํงงานปัจจุบัน อายุ และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน๎มของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดขึ้นจริง ตามองค๑ประกอบของกิจกรรมหลักที่ได๎จากการ
วิเคราะห๑ทั้ง 9 ด๎าน ได๎แกํ พันธสัญญาตํอชุมชน ทุนวัฒนธรรม แผนการดําเนินงาน กระบวนการสร๎าง
ภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต การสํงมอบคุณคํา 
ความยั่งยืน ต๎นทุนคุณภาพ และเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ และองค๑ประกอบของกิจกรรมยํอย
ตํางๆ โดยแบํงเป็นข๎อคําถามท้ังหมด 79 ข๎อคําถาม ได๎แกํ ปัจจัยนําเข๎าประกอบด๎วยข๎อคําถามจํานวน 
32 ข๎อ ปัจจัยด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วยข๎อคําถาม  จํานวน 14 ข๎อ 
และปัจจัยด๎านผลลัพธ๑ประกอบด๎วยข๎อคําถามจํานวน 33 ข๎อคําถาม ซึ่งผลการวิเคราะห๑แนวโน๎ม
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยตาม
แบบสอบถามผู๎วิจัยแสดงไว๎ในตอนยํอยที่ 2.2.1 

การวิเคราะห๑รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
จากผ๎าไหมไทยด๎วยแบบสอบถามในรอบที่ 2 นี้ ผู๎วิจัยกําหนดกลุํมผู๎เชี่ ยวชาญเป็นกลุํมเดียวกับการ
สัมภาษณ๑ในรอบแรก ผลการวิจัยสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 

2.1.2.1 ข๎อมูลพื้นฐานผู๎เชี่ยวชาญ 
ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามแน๎วโน๎มรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง

สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในรอบที่ 2 แสดงตามตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 แสดงข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เชี่ยวชาญที่ให๎ข๎อมูล (EDFR 2) 
 

ข๎อมูลด๎าน ลักษณะสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

11 
6 

64.71 
35.29 

รวม 17 100.00 

อายุ น๎อยกวํา 30 ปี 
30 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกวํา 60 ปี 

0 
2 
11 
3 
1 

0.00 
11.76 
64.71 
17.65 
5.88 

รวม 17 100.00 

ระดับการศึกษา ต่ํากวําปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

1 
2 
12 
3 

5.88 
11.76 
70.59 
18.12 

รวม 100.00 100.00 

 
จากตารางที่ 20 พบวํามีผู๎เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 17 คน สํวนใหญํเป็นเพศ

ชายคิดเป็นร๎อยละ 64.71 และเป็นเพศชายร๎อยละ 35.29 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีชํวงอายุ
ระหวําง 41 ปี ถึง 50 ปี คิดเป็นร๎อยละ 64.71 รองลงมาคือมีชํวงอายุระหวําง 51 ปี ถึง 60 ปี คิดเป็น
ร๎อยละ 17.65 และ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 5.88 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทคิดเป็นร๎อยละ 70.59 รองลงมาคือระดับปริญญาเอก คิดเป็นร๎อยละ 18.12 
รองลงมาคือปริญญาตรีคิดร๎อยละ 11.76 ต่ํากวําปริญญาตรีคิดเป็นร๎อละ 5.88 
 

2.1.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอย 
การวิจัยครั้งนี้ให๎ความสําคัญกับการสํารวจแนวโน๎มขององค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบ

ยํอยที่มีความเป็นไปได๎มากที่สุด ซึ่งได๎จากการสังเคราะห๑ประเด็นการสัมภาษณ๑ในรอบที่ 1 โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราสํวนประมาณคําความเป็นไปได๎ 5 ชํวงคะแนน ผู๎วิจัยทําการ
วิเคราะห๑แบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือหาคํามัธยฐาน (Medien) และคําพิสัยระหวํางควอไทล๑ 
(Interquartile Range: Q3 – Q1) เป็นรายข๎อเพ่ือเลือกแนวโน๎มองค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบ
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ยํอยที่มีความเป็นไปได๎อยูํในระดับมาก หรือคํามัธยฐานสูงกวํา 3.5 และคําพิสัยระหวํางควอไทล๑ไมํ
เกิน 1.5 และเป็นแนวโน๎มรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมต๎องมีความเห็นที่สอดคล๎องกันมากกวํา  
ร๎อยละ 85.00 โดยสามารถสรุปเป็นแนวโน๎มองค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยได๎ดังตารางที่ 
20 

 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ด๎านปัจจัยนําเข๎า (Input) 
 

ปัจจัยนาํเข๎า 
(Input) 

มัธยฐาน 
(Medien) 

คําพิสัยระหวําง 
ควอไทล๑ 

(Q3 – Q1) 
≤ 1.5 

ความเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการ

จัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ 

องค๑ประกอบที่ 1  พันธสัญญาตํอชุมชน 

1.1 การมีสํวนรํวม 

1.1.1 รํวมกับชุมชนพิจารณาประโยชน๑ที่ชุมชนและธุรกิจจะได๎รับ 5 1.00 เหมาะสม 

1.1.2 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนโดยรํวม
กําหนดข๎อตกลงในการดําเนินงานของธุรกิจด๎านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 

5 1.00 เหมาะสม 

1.2 ข๎อตกลงรํวม 

1.2.1 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนโดยรํวม
กําหนดข๎อตกลงในการดําเนินงานของธุรกิจด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 

5 1.00 เหมาะสม 

1.2.2 นําข๎อตกลงมาจัดทําเป็นข๎อกําหนดในการดําเนินงานของ
ผู๎ประกอบการ 

5 1.00 เหมาะสม 

องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม 

2.1 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

 
2.1.1 

เชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมผ๎าท๎องถิ่นหรือ
ปราชญ๑ท๎องถิ่นของชุมชนมาเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลและเป็นที่ปรึกษา  

5 1.00 เหมาะสม 

2.1.2 กําหนดชุดภูมิปัญญาด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถิ่นที่ต๎องการสืบ
สานและสร๎างสรรค๑รํวมกับชุมชน  

5 0.00 เหมาะสม 

 
2.1.3 

เรียบเรียงประวิติศาสตร๑และความเป็นมาของภูมิปัญญาผ๎า
ไหมในวัฒนธรรมของท๎องถิ่นตามชํวงเวลาตํางๆ ตั้งแตํอดีต 
แสดงให๎เห็นถึงการเลื่อนใหลของผ๎าไหมในวัฒนธรรมแตํละ
ชํวงเวลา 

5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ด๎านปัจจัยนําเข๎า (Input) (ตํอ) 
 

ปัจจัยนาํเข๎า 
(Input) 

มัธยฐาน 
(Medien) 

คําพิสัยระหวําง 
ควอไทล๑ 

(Q3 – Q1) 
≤ 1.5 

ความเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการ

จัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ 

2.2 การจัดเก็บภูมปิัญญา 

 
2.2.1 

มีการจัดทําข๎อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ๎าไหม
ท๎องถิ่น โดยจําแนกตามการใช๎ในประเพณี พิธีกรรม และวิถี
ชีวิตประจําวัน และเพิ่มเติมข๎อมูลปัจจุบันให๎มีความทันสมัย  

5 1.00 เหมาะสม 

2.2.2 มีการประชุมรํวมกับชุมชนหาฉันทามติเกี่ยวกับรูปแบบและ
แนวทางการประยุกต๑ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให๎เข๎ากับ
ปัจจุบัน 

5 1.00 เหมาะสม 

2.3 การถํายทอดวัฒนธรรม 

2.3.1 สํงเสริมผู๎สืบทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ เด็กเยาวชน และคนรุํน
ใหมํในท๎องถิ่นที่ให๎ความสนใจและมีศักยภาพ 

5 1.00 เหมาะสม 

2.3.2 ถํายทอดองค๑ความรู๎จากปราชญ๑ชุมชนและผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
ผ๎าไหมของท๎องถิ่นแกํกลุํมผู๎ประกอบการในทุกกิจกรรมการ
ผลิต เชํน ประวัติ เรื่องเลํา ที่มาของลวดลาย การย๎อมสี
ธรรมชาติ การทอผ๎า และการนําผ๎ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑
ตํางๆ 

5 1.00 เหมาะสม 

2.3.3 จัดทําสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบดิจิตอล และหรือ
สิ่งพิมพ๑ 

5 1.00 เหมาะสม 

องค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนินงาน 

3.1 ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 

3.1.1 วิเคราะห๑ทิศทางแนวโน๎มตลาดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมทอมือ
ในพื้นที่ในประเทศ และตํางประเทศ 

5 1.00 เหมาะสม 

3.1.2 กําหนดสิ่งที่ผู๎ประกอบการต๎องการเป็นในอนาคตให๎ชัดเจน 
โดยระบุลักษณะผลิตภัณฑ๑ กลุํมตลาด และตําแหนํงของ 
กิจการ เชํน เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมผืนทอมือโทนสี
พาสเทลเพื่อจําหนํายให๎กับนักทํองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา อันดับหนึ่งในห๎าของประเทศไทย เป็นต๎น 

5 1.00 เหมาะสม 

3.1.3 
 

กําหนดสิ่งที่องค๑การต๎องทําโดยจําแนกเป็นรายประเด็น โดย
มุํงเน๎นความต๎องการของลูกค๎าและชุมชน 

5 0.00 เหมาะสม 

 
  



  151 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ด๎านปัจจัยนําเข๎า (Input) (ตํอ) 
 

ปัจจัยนาํเข๎า 
(Input) 

มัธยฐาน 
(Medien) 

คําพิสัยระหวําง 
ควอไทล๑ 

(Q3 – Q1) 
≤ 1.5 

ความเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการ

จัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ 

3.2 วัตถุประสงค๑และเป้าหมายในการประกอบการ 

3.2.1 นําความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายจากการวิเคราะห๑บริบท
มากําหนดเป็นวัตถุ ประสงค๑เพื่อแก๎ปัญหา 

5 1.00 เหมาะสม 

3.2.2 2) นําปัญหาและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของ
ชุมชนมากําหนดเป็นวัตถุประสงค๑ของการดําเนินธุรกิจ 

5 1.00 เหมาะสม 

3.2.3 3) กําหนดวัตถุประสงค๑ให๎ชัดเจนวําธุรกิจสามารถแก๎ปัญหา
ให๎กับชุมชนในประเด็นใด๎ 

5 1.00 เหมาะสม 

3.2.4 4) กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ได๎แกํ  
    - ประมาณการรายได๎ตํอปี (Income)  
    - อัตราสํวนผลตอบแทนจากการ 
      ดําเนินธุรกิจ (YIield)  
    - และอัตราการเติบโตของกิจการ 
      (Growth Ratio) 
      โดยคํานึงถึงความสามารถในการ 
      ผลิตของชุมชน 

5 0.00 เหมาะสม 

3.2.5 กําหนดผู๎รับผิดชอบในการดําเนินงานในด๎านตํางๆ 5 0.00 เหมาะสม 

3.3 การจัดการทุนมนุษย๑ 

3.3.1 กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับ
ธุรกิจผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือในท๎องถิ่น 

5 1.00 เหมาะสม 

3.3.2 มีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม 4 0.25 เหมาะสม 

3.3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะสอดคล๎องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานตํางๆ   ที่นํามาใช๎ 

5 1.00 เหมาะสม 

3.4 สภาพภูมิศาสตร๑ 

3.4.1 จัดหาวัตถุดิบโดยมีมาตรฐานกําหนด 5 1.00 เหมาะสม 

3.4.2 ใช๎วัตถุดิบที่หาได๎ในชุมชนและไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม 5 0.00 เหมาะสม 

3.4.3 สํงเสริมและสนับคุณภาพให๎กับผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎นน้ํ า 
(เกษตรกรผ๎ูปลูกหมํอนเล้ียงไหม) 

5 0.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ด๎านปัจจัยนําเข๎า (Input) (ตํอ) 
 

ปัจจัยนาํเข๎า 
(Input) 

มัธยฐาน 
(Medien) 

คําพิสัยระหวําง 
ควอไทล๑ 

(Q3 – Q1) 
≤ 1.5 

ความเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการ

จัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ 

3.5 สภาพภูมิศาสตร๑ 

3.5.1 วิเคราะห๑ลักษณะภูมิศาสตร๑ทรัพยากร ธรรมชาติที่สามารถ
นํามาเป็นทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยได๎ 

4 1.00 เหมาะสม 

3.5.2 วิเคราะห๑ลักษณะการต้ังบานเรือน เชํน เป็นชุมชนกระจัด
กระจาย (Isolated Farmstead or Scattered  Settle- 
ment) หรือเป็นชุมชนตามแนวเส๎นทางทางคมนาคม  
(Lined Settlement) 

5 0.00 เหมาะสม 

3.6 สภาพวัฒนธรรม 

3.6.1 การศึกษาภาษา และการแตํงกายของคนในชุมชนที่ใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน และตามประเพณีตํางๆ 

5 1.00 เหมาะสม 

3.6.2 วิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่ผํานมาของชุมชนและ
ลักษณะปัจจุบัน 

5 1.00 เหมาะสม 

3.7 สภาพเศรษฐกิจชุมชน 

3.7.1 วิเคราะห๑ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มุํงเน๎น
การศึกษาที่อาชีพเกษตรกรรมเพื่อระบุชํวงการผลิตและการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต  

5 1.00 เหมาะสม 

3.7.2 ศึกษาการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โซํอุปทานของผ๎า
ไหมท๎องถิ่นจากหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานตํางๆ 

5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ (Creative Value-added Productivity) 

 

กระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
(Creative Value-added Productivity) 

มัธยฐาน 
(Medien) 

คําพิสัยระหวําง 
ควอไทล๑ 

(Q3 – Q1) 
≤ 1.5 

ความเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการ

จัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ 

องค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมปิัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 

4.1 วัฒนธรรมรํวมสมัย 

4.1.1 ตีความศิลปวัฒนธรรมของผ๎าไหมท๎องถิ่นในมิติของสีสัน
ลวดลาย เทคนิคการทอ และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ 

5 1.00 เหมาะสม 

4.1.2 ศึกษาวัฒนธรรม และคํานิยมของตลาดเป้าหมายในมิติสีสัน
ลวดลาย  

5 1.00 เหมาะสม 

4.1.3 ศึกษาจุดรํวมทางวัฒนธรรม 5 1.00 เหมาะสม 

4.2 ความคิดสร๎างสรรค๑ 

4.2.1 จัดทําต๎นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย 5 0.25 เหมาะสม 

4.2.2 2) รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานภาควิชาการ หนํวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ 

5   0.00 เหมาะสม 

4.2.3 ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ตามประเพณี เทศกาลสําคัญ หรือตาม
ฤดูกาลของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

5 1.00 เหมาะสม 

องค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเช่ือถือในการผลิต 

5.1 การผลิต 

5.1.1 จัดทําคํูมือการผลิตที่จําแนกขั้นตอนที่ชัดเจน 5 1.00 เหมาะสม 

5.1.2 ประมาณการกําลังการผลิตตํอปี และชํวงเวลาทําการผลิต
ของผลิตภัณฑ๑แตํละประเภท  

5 0.00 เหมาะสม 

5.1.3 กําหนดชํวงเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิตในรอบ
ปีให๎ชัดเจน 

5 0.00 เหมาะสม 

5.2 มาตรฐาน 

5.2.1 ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพผ๎าไหมผืนทอมือไมํต่ํากวาํ
มาตรฐาน “ยูง” จากกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ และมาตรฐานอื่นที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดเป้าหมาย 

4 1.00 เหมาะสม 

5.2.2 นําแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนของสํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชนมาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

5 1.00 เหมาะสม 

5.2.3 3) ดําเนินงานตามมาตรฐานสากลอื่นๆ 
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเป้าหมาย 

5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ (Creative Value-added Productivity) (ตํอ) 

 

กระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
(Creative Value-added Productivity) 

มัธยฐาน 
(Medien) 

คําพิสัยระหวําง 
ควอไทล๑ 

(Q3 – Q1) 
≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาเป็น

รูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ 

5.3 การรับรอง 

5.3.1 เสนอขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศการผลิตผ๎าไหมผืนจาก
กรมหมํอนไหม (มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน ยูงน้ําเงินและยูง
เขียว) และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภทผืนผ๎าของ
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (มผช 828/2558) ขึ้นไป 

5 1.00 เหมาะสม 

5.3.2 เสนอขอรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิตระดับ
นานาชาติ เชํน มาตรฐาน GOTS มาตรฐาน Green Product
และมาตรฐาน EU-Eco-Label เป็นต๎น 

5 1.00 เหมาะสม 

 

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ด๎านผลลัพธ๑ (Outcome) 
 

ผลลัพธ๑ 
(Outcome) 

มัธยฐาน 
(Medien) 

คําพิสัยระหวําง 
ควอไทล๑ 

(Q3 – Q1) 
≤ 1.5 

ความเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการ

จัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ 

องค๑ประกอบที่ 6 การสํงมอบคุณคํา 

6.1 สํงมอบคุณคําแบบผลักออก  

6.1.1 เปิดชํองทางการจัดจําหนาํยผลิตภัณฑ๑ในระบบตลาด
ออนไลน๑ (E-Marketplace) 

4 0.00 เหมาะสม 

6.1.2 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ สถานประกอบการหรือ
ในจังหวัดในนามสถานประกอบการหรอืกลุํมเครือขําย 

4 0.00 เหมาะสม 

6.1.3 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ หา๎งสรรพสินค๎า ในนาม
สถานประกอบ การหรือกลุํมเครือขําย 

4 1.00 เหมาะสม 

6.1.4 มีชํองทางการชําระเงินออนไลน๑ 4 0.00 เหมาะสม 

6.1.5 รํวมการออกร๎านงานของหนํวยงานราชการที่สับสนุนใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

5 1.00 เหมาะสม 

6.1.6 รํวมงานออกร๎านในตาํงประเทศกับหนํวยงานภาครัฐในนาม
กลุํมหรือเครือขําย 

5 1.00 เหมาะสม 

6.1.7 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า
ออนไลน๑ 

5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ด๎านผลลัพธ๑ (Outcome) (ตํอ) 
 

ผลลัพธ๑ 
(Outcome) 

มัธยฐาน 
(Medien) 

คําพิสัยระหวําง 
ควอไทล๑ 

(Q3 – Q1) 
≤ 1.5 

ความเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการ

จัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ 

6.2 สํงมอบคุณคําแบบดึงเข๎า  

6.2.1 1) มีหน๎าร๎านจาํหนํายผลิตภัณฑ๑ของตน หรือรํวมกบั
เครือขํายผู๎ประกอบการในพื้นที่ใกล๎เคียง 

5 1.00 เหมาะสม 

6.2.2 นําสถานประกอบการหรือหนา๎ร๎านเข๎ารวํมในเส๎นทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตามแนวทางนวัตวถิี 

5 0.00 เหมาะสม 

6.2.3 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า ณ 
จุดขาย 

5 1.00 เหมาะสม 

6.3 การส่ือสาร 

6.3.1 มีชํองทางประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑ 5 1.00 เหมาะสม 

6.3.2 มีสื่อสิ่งพิมพ๑ประชาสัมพันธ๑ ณ จุดขายและแหลํงทํองเที่ยว
ชุมชนและบริเวณใกล๎เคียง 

5 0.00 เหมาะสม 

6.3.3 เนื้อหาสื่อสะท๎อนอัตลักษณ๑ชุมชน 5 1.00 เหมาะสม 

องค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน 

7.1 การดําเนินการตํอเนื่อง 

7.1.1 ผู๎ประกอบการต๎องมีความตํอเนื่องในการดําเนินงาน 5 1.00 เหมาะสม 

7.1.2 นําปัญหาจากผลการดําเนินงานมาวิเคราะห๑แก๎ไขเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการจัดการอยํางตอเนื่อง 

5 0.00 เหมาะสม 

7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยาํงตํอเนื่อง 

7.2.1 มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยให๎มีความ
แตกตํางอยาํงตํอเนื่อง 

5 1.00 เหมาะสม 

7.2.2 มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ใหมํอยํางตํอเนื่อง
เพื่อให๎สอดคล๎องกับตลาดสากล 

5 1.00 เหมาะสม 

7.3 คุณคําตํอชุมชน 

7.3.1 นําแนวคิด ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมทอ๎งถิ่นมาสร๎างสรรค๑
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือผลิตภัณฑ๑เดิมรูปลักษณ๑ใหมํอยําง
ตํอเนื่อง 

5 1.00 เหมาะสม 

7.3.2 ใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตามแนวทาง 
Green อยาํงตํอเนื่อง 

5 0.00 เหมาะสม 

7.3.3 ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎เป็นวัตถุดบิในการผลิตอยําง
ตํอเนื่อง 

5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ด๎านผลลัพธ๑ (Outcome) (ตํอ) 
 

ผลลัพธ๑ 
(Outcome) 

มัธยฐาน 
(Medien) 

คําพิสัยระหวําง 
ควอไทล๑ 

(Q3 – Q1) 
≤ 1.5 

ความเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการ

จัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ 

องค๑ประกอบที่ 8 ต๎นทุนคุณภาพ 

8.1 ต๎นทุนในกระบวนการผลิต 

8.1.1 การตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิต ได๎แกํ ความทนไฟของผ๎า
ไหม/การดูดซับสี ฯลฯ ตามเกณฑ๑มาตรฐานที่นํามาใช๎กําหนด
ไว๎ 

5 1.00 เหมาะสม 

8.1.2 การขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑ 5 1.00 เหมาะสม 

8.1.3 การนําผลิตภัณฑ๑ที่ไมํผํานมาตรฐานคุณภาพมาจําหนํายใน
ราคาถูก หรือทําลายทิ้ง 

5 0.00 เหมาะสม 

8.2 ต๎นทุนนอกกระบวนการผลิต 

8.2.1 การรับเปลี่ยนคืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน 5 1.00 เหมาะสม 

8.2.2 คืนเงินให๎กับลูกค๎ากรณีที่สินค๎าไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน 5 0.00 เหมาะสม 

8.2.3 การให๎สํวนลดสําหรับลูกค๎าที่คืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพ 5 1.00 เหมาะสม 

องค๑ประกอบที่ 9 เครือขํายคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 

9.1 เครือขํายความรํวมมอืระหวาํงผู๎ประกอบการ 

9.1.1 มีการใช๎ระบบพี่เล้ียงระหวํางผู๎ประกอบ การที่เข็มแข็งและ
ผู๎ประกอบการที่กําลังพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎และให๎
คําปรึกษาทางด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  

5 1.00 เหมาะสม 

9.1.2 มีการรํวมกันเพื่อจัดซ้ือวัตถุดิบต๎นน้ําในพื้นที่ของสมากชิก
เครือขําย 

5 0.00 เหมาะสม 

9.1.3 มีการรํวมมือกับตัวกลางในการจัดจําหนําย 5 0.00 เหมาะสม 

9.2 เครือขํายความรํวมมอืกับหนวํยงานภายนอก 

9.2.1 รํวมมือกับนักวิชาการหรือผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

5 0.00 เหมาะสม 

9.2.2 รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐให๎เข๎ามาให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือ 
หรือให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการจัดการคุณภาพแกํ
ผู๎ประกอบการ 

5 1.00 เหมาะสม 

9.3 เครือขํายโซํอุปทาน 

9.3.1 รํวมกับผู๎จัดหาวัตถุดิบต๎นน้ํา ได๎แกํ กลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยง
ไหม สังกัดศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติเพื่อวางแผนการ
ผลิตให๎เพียงพอตํอความต๎องการ 

5 0.00 เหมาะสม 

9.3.2 รํ วมกับตั วแทนจํ าหนํ ายผลิตภัณฑ๑ ผ๎ า ไหมไทยไปยั ง
ตํางประเทศ 

5 1.00 เหมาะสม 
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ขั้นตอนย่อยที่ 2.1.3 สรุปผลความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3  
 

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน จากแบบสอบถามเพ่ือหา
องค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎วิจัยสามารถนําผลการวิเคราะห๑ที่ได๎สร๎างเป็นแบบสอบถาม 
เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวหผชาญได๎ยืนยันองค๑ประกอบตํางๆ อีกครั้งและสังเคราะห๑เป็นแนวโน๎มขององค๑ประกอบ
หลักและองค๑ประกอบยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ซึ่งแบบสอบถามที่ได๎แบํงออกเป็น 2 ตอนได๎แกํ ตอนที่ 1 ศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐาน
ของผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ตอบแบบสอบถาม เชํน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนํงงานปัจจุบัน อายุ และระดับ
การศึกษา ตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน๎มของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดข้ึนจริง ตามองค๑ประกอบของกิจกรรมหลักที่
ได๎จากการวิเคราะห๑ทั้ง 9 ด๎าน ได๎แกํ พันธะสัญญาตํอชุมชน ทุนวัฒนธรรม แผนการดําเนินงาน 
กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 
การสํงมอบคุณคํา ความยั่งยืน ต๎นทุนคุณภาพ และเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ และองค๑ประกอบ
ของกิจกรรมยํอยตํางๆ โดยแบํงเป็นข๎อคําถามท้ังหมด 79 ข๎อคําถาม ได๎แกํ ปัจจัยนําเข๎าประกอบด๎วย
ข๎อคําถามจํานวน 32 ข๎อ ปัจจัยด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วยข๎อคําถาม
จํานวน 14 ข๎อ และปัจจัยด๎านผลลัพธ๑ประกอบด๎วยข๎อคําถามจํานวน 33 ข๎อคําถาม ซึ่งผลการ
วิเคราะห๑แนวโน๎มรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทยตามแบบสอบถามผู๎วิจัยแสดงไว๎ในตอนยํอยที่ 2.2.2 

การวิเคราะห๑รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ตามแนวทางไทยแลนด๑ 4.0 ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยด๎วยแบบสอบถามในรอบที่ 3 นี้  ผู๎วิจัยกําหนดกลุํม
ผู๎เชี่ยวชาญเป็นกลุํมเดียวกับผู๎ตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 อยํางไรก็ตามการเก็บข๎อมูลในรอบที่ 3 นี้ 
ผู๎เชี่ยวชาญบางทํานติดภารกิจ จึงไมํสามารถให๎ความรํวมมือได๎ครบทุกกระบวนการ รวมผู๎เชี่ยวชาญที่
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 9 คน ผลการวิจัยสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 

 

2.1.3.1 ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เชี่ยวชาญที่ให๎ข๎อมูล 
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ตารางที่ 24 แสดงข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เชี่ยวชาญที่ให๎ข๎อมูล 
 

ข๎อมูลด๎าน ลักษณะสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

6 
3 

66.67 
33.33 

รวม 12 100.00 

อายุ น๎อยกวํา 30 ปี 
30 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกวํา 60 ปี 

0 
1 
6 
2 
0 

0.00 
11.11 
66.67 
22.22 
0.00 

รวม 9 100.00 

ระดับการศึกษา ต่ํากวําปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

0 
1 
5 
3 

0.00 
11.11 
55.56 
33.33 

รวม 9 100.00 
  

จากตารางที่ 24 พบวํามีผู๎เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 คน สํวนใหญํเป็นเพศ
ชายคิดเป็นร๎อยละ 66.67 และเป็นหญิงร๎อยละ 33.33 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีชํวงอายุ
ระหวําง 41 ปี ถึง 50 ปี คิดเป็นร๎อยละ 66.67 รองลงมาคือมีชํวงอายุระหวําง 51 ปี ถึง 60 ปี คิดเป็น
ร๎อยละ 22.22 และอายุระหวําง 30 ปี ถึง 40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 11.11 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
จบการศึกษาในระดับปริญญาโทคิดเป็นร๎อยละ 55.56 รองลงมาคือระดับปริญญาเอก คิดเป็นร๎อยละ 
33.33 และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 11.11 โดยผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25 คําเฉลี่ยการเปรียบเทียบรายคูํของผู๎เชี่ยวชาญของปัจจัยหลัก 
 

ปัจจัย I1 I2 I3 P2 P2 O1 O2 O3 O4 

I1 1.00 0.266 0.733 0.405 0.302 0.213 0.345 0.195 0.360 
I2 3.762 1.00 1.995 1.463 0.553 0.221 0.301 0.219 0.217 
P1 1.364 0.501 1.00 3.177 0.501 0.378 0.198 0.364 0.627 
P2 0.466 0.684 0.315 1.00 1.506 0.561 0.481 0.247 0.371 

P3 0.364 0.684 0.315 0.412 1.00 1.674 0.630 0.493 0.475 
P4 0.466 0.402 0.515 0.412 0.713 1.00 1.360 0.655 0.795 

O1 0.311 0.324 0.326 0.341 0.350 0.209 1.00 1.112 0.569 
O2 2.512 0.365 0.590 0.403 0.239 0.365 0.541 1.00 0.543 
O3 1.234 0.673 0.701 0.631 0.312 0.226 0.458 0.299 1.00 

 

หมายเหตุ: I1 หมายถึง พันธสัญญาตํอชุมชน, I2  หมายถึง ทุนวัฒนธรรม 
     I3 หมายถึง แผนการดําเนินงาน  

   P1 หมายถึง กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม,  
   P2 หมายถึง กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถึอในการผลิต 

    O1 หมายถึง การสํงมอบคุณคํา, O2 หมายถึง ความยั่งยืน,  
  O3 หมายถึง ต๎นทุนคุณภาพ, O4 หมายถึง เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 

 
จากตารางที่ 25 ผู๎วิจัยพิจารณาคําน้ําหนักของปัจจัยด๎วยเทคนิคกระบวนการลําดับชั้นเชิง

วิเคราะห๑ ผลจากการคํานวณคําน้ําหนักความสําคัญขององค๑ประกอบ ดังแสดงตารางที่ 26 เมื่อ
พิจารณาน้ําหนักความสําคัญของปัจจัยหลักพบวํา องค๑ประกอบต๎นทุนคุณภาพมีความสําคัญมากที่สุด 
โดยมีน้ําหนักความสําคัญที่ร๎อยละ 20.10 ลําดับตํอมาคือ องค๑ประกอบเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ มี
น้ําหนักความสําคัญที่ร๎อยละ 14.70 ลําดับตํอมาคือองค๑ประกอบกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือใน
การผลิต มีน้ําหนักความสําคัญที่ร๎อยละ 13.90  ลําดับตํอมาคือองค๑ประกอบกระบวนการสร๎างภูมิ
ปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม มีน้ําหนักความสําคัญที่ร๎อยละ 11.60 ลําดับตํอมาคือองค๑ประกอบ
ด๎านการสํงมอบคุณคํา มีคําความสําคัญร๎อยละ 11.40 ลําดับตํอมาคือองค๑ประกอบทุนวัฒนธรรม มี
น้ําหนักความสําคัญร๎อยละ 9.70 ลําดับตํอมาคือองค๑ประกอบพันธสัญญาตํอชุมชน มีน้ําหนัก
ความสําคัญที่ร๎อยละ 8.20 ลําดับตํอมาคือองค๑ประกอบแผนการดําเนินงาน มีน้ําหนักความสําคัญที่
ร๎อยละ 5.20 และองค๑ประกอบความยั่งยืน มีน้ําหนักความสําคัญที่ร๎อยละ 5.10 ตามลําดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 26  
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ตารางที่ 26 คําน้ําหนักความสําคัญของปัจจัยในการเลือกรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

 

องค๑ประกอบหลัก น้ําหนักปจัจัย
หลัก 

 
องค๑ประกอบยอํย 

น้ําหนักปจัจัย
ยํอย 

 

 

คาความ
สอดคล๎อง 

C.R. 

พันธสัญญา 
ตํอชุมชน 

0.083 พันธสัญญาตํอชุมชน 0.529 5.04 0.026* 

แผนการดําเนินงาน 0.471 

 
ทุนวัฒนธรรม 

 
0.097 

ชุดภูมิปัญญา 0.314  
7.42 

 
0.089* การจัดเก็บภูมิปัญญา 0.252 

การถํายทอดภูมิปัญญา 0.434 

แผนการดําเนินงาน 0.052 ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 0.104 5.93 0.086* 

วัตถุประสงค๑และเป้าหมาย 0.285 

การจัดการทุนมนุษย๑ 0.187 

การจัดหาวัตถุดิบ 0.126 

สภาพภูมิศาสตร๑ 0.119 

สภาพวัฒนธรรม 0.103 

สภาพเศรษฐกิจชุมชน 0.076 

กระบวนการสร๎างภู
ปัญญาสร๎างสรรค๑
ข๎ามวัฒนธรรม 

0.139 วัฒนธรรมรํวมสมัย 0.417 6.63 0.015* 

ความคิดสร๎างสรรค๑ 0.583 

กระบวนการสร๎าง
ความนําเช่ือถือใน

การผลิต 

0.116 การผลิต 0.137 5.12 0.024* 

มาตรฐาน 0.396 

การรับรอง 0.467 

การสํงมอบคุณคํา 0.114 สํงมอบคุณคําแบบผลักออก 0.467 5.64 0.016* 

สํงมอบคุณคําแบบดึงเข๎า 0.125 

การส่ือสาร 0.408 

ความยั่งยืน 0.051 การดําเนินการตํอเนื่อง 0.174 5.77 0.028* 

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยําตํอเนื่อง 0.680 

คุณคําตํอชุมชน 0.146 

ต๎นทุนคุณภาพ 0.201 ต๎นทุนในกระบวนการผลิต 0.528 5.48 0.056* 

ต๎นทุนนอกกระบวนการผลิต 0.472 

เครือขํายคุณภาพ
สร๎างสรรค๑ 

0.147 เครือขํายความรํวมมอืระหวําง
ผู๎ประกอบการ 

0.218 6.48 0.096* 

เครือขํายความรํวมมอืกับหนํวยงาน
ภายนอก 

0.435 

เครือขํายโซํอุปทาน 0.347 
 

หมายเหตุ : พิจารณาคําความสอดคล๎องท่ี C.R. น๎อยกวํา 0.10 
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จากตารางที่ 26 สรุปได๎วําองค๑ประกอบที่สําคัญเรียงตามลําดับดังนี้ ต๎นทุนคุณภาพ 
เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต กระบวนการสร๎างภูมิ
ปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎าววัฒนธรรม การสํงมอบคุณคํา ความยั่งยืน พันธสัญญาตํอชุมชน และแผนการ
ดําเนินงาน โดยทุกองค๑ประกอบผํานเกณฑ๑และสามารถเป็นองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ได๎ เมื่อผู๎วิจัยคัดเลือกองค๑ประกอบด๎วยวิธีการวิเคราะห๑ตามลําดับชั้นเรียบร๎อย
แล๎ว ผู๎วิจัยนํารูปแบบการจัดการที่ได๎ไปประเมินอรรถประโยชน๑และประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการในขั้นตอนที่ 2.2 
 
ขั้นตอนที่ 2.2 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์  

 

จากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามของผู๎เชี่ยวชาญ ในรอบที่ 2 ผู๎วิจัยได๎สกัด
ประเด็นตํางๆ นําไปสู การสรุปเป็นร างรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํม
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือไทย เพ่ือประเมินอรรถประโยชน๑ของรํางรูปแบบการจัดการ
คุณภาพที่พัฒนาขึ้น โดยใช๎การประยุกต๑เทคนิคทฤษฎีเกมในการวิเคราะห๑ หลังจากนั้นผู๎วิจัยนํารําง
รูปแบบการจัดการคุณภาพที่ได๎ไปประเมินความเหมาะสมจากผู๎เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากความ
สอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญแล๎วจึงนํามาสรุปเป็นรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
 

ขั้นตอนที่ 2.2.1 ผลการประเมินอรรถประโยชน์ขององค์ประกอบรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ทฤษฎีเกม 

เพ่ือให๎ทราบถึงรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่ เหมาะสมกับบริบทของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ข้ึนทะเบียนกับกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
ผู๎วิจัยได๎ใช๎คําอรรถประโยชน๑ที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการประยุกต๑ใช๎รูปแบบการจัดการคุณภาพที่
สังเคราะหได๎ จากขั้นตอนที่ 2.1 พรอมทั้งคัดเลือกองค๑ประกอบจัดลําดับประโยชน๑ที่ได๎รับจากการ
ประยุกต๑ใช๎องค๑ประกอบตํางๆ ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ด๎วยเทคนิคทฤษฎีเกม 

 โดยผู๎วิจัยนําองค๑ประกอบรูปแบบการจัดการที่สังเคราะห๑ได๎จากขั้นตอนที่ 2.1.3 มาสร๎าง
เป็นแบบสอบถามสาหรับเก็บข๎อมูลจากผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการ
ประจําศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10 คน โดยแบํงเป็นผู๎ประกอบการ 5 คน และ
ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการประจําศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 คน ทําการ
ประเมินองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ทั้ง 9 องค๑ประกอบ  เพ่ือคัดเลือก
องค๑ประกอบที่เหมาะสมกับการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทย โดยผลการวิจัยสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
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2.2.1.1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 27 แสดงข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญกลุํมผู๎ประกอบการ และ
ผู๎ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด๎านการพัฒนาผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

 

ข๎อมูลด๎าน ลักษณะสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

4 
6 

40.00 
60.00 

รวม 10 100.00 

อายุ 

น๎อยกวํา 30 ปี 
30 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกวํา 60 ปี 

0 
0 
6 
3 
1 

0.00 
0.00 
60.00 
30.00 
10.00 

รวม 10 100.00 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ํากวําปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

5 
4 
1 
- 

50.00 
40.00 
10.00 
0.00 

รวม 10 100.00 

 
จากตารางที่ 27 พบวําผู๎ที่ตอบแบบสอบถามคําอรรถประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับจากการ

ประยุกต๑ใช๎รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย 
มีจํานวนทั้งหมด 10 คน สํวนใหญํเป็นเพศหญิง มี จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 60.00 และเป็นเพศ
ชาย 4 คน คิดเป็นรอยละ 40.00 ผู๎ตอบแบบสอบถามคําอรรถประโยชน๑สํวนใหญํมีอายุอยูํระหวําง 41 
ถึง 50 ปี มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 รองลงมาคือมีชวงอายุอยูํระหวําง 51 ถึง 60 ปี มี
จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 30.00 และอายัมากกวํา 60 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 10.00 และ
ผู๎ตอบแบบสอบถามคําอรรถประโยชน๑สํวนใหญํจบการศึกษาต่ํากวําระดับปริญญาตรี มีจํานวน 5 คน 
คิดเป็น รอยละ 50.00 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.00 และ
จบการศึกษาต่ํากวําระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.00 
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2.2.1.2 การประเมินคําอรรถประโยชน๑ขององค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมและผู๎ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด๎านการพัฒนา
ผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ รายะ
เอียดดังตารางที่ 28 

 
ตารางที่ 28 สรุปคําอรรถประโยชน๑เฉลี่ยที่คาดวําจะไดร๎ับจากการประยุกต๑ใช๎รูปแบบการจัดการ 

คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑จากความคิดเห็นของผู๎ประกอบการในรูปแบบร๎อยละ (n = 10) 
 

องค๑ประกอบ 
ผู๎ประกอบการ 

(ผู๎เลํน A) 
(คําคะแนน) 

ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑
หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ (ผู๎เลํน B) 

(คําคะแนน) 

องค๑ประกอบที่ 1 0.89 0.90 
องค๑ประกอบที่ 2 0.92 0.89 

องค๑ประกอบที่ 3 0.86 0.83 

องค๑ประกอบที่ 4 0.93 0.95 
องค๑ประกอบที่ 5 0.95 0.93 

องค๑ประกอบที่ 6 0.94 0.95 

องค๑ประกอบที่ 7 0.83 0.86 
องค๑ประกอบที่ 8 1.00 1.00 

องค๑ประกอบที่ 9 1.00 1.00 
 

 จากตารางที่ 28 พบวําคําคะแนนจากแบบประเมินองค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ในความเห็นของผู๎ประกอบการชาวไทยเมื่อคิดเป็นคําร๎อยละองค๑ประกอบที่มี
ผู๎ประกอบการเห็นด๎วยมากที่สุด ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 8 ต๎นทุนคุณภาพ และองค๑ประกอบที่ 9 
เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ มีคําร๎อยละ 1.00 องค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือใน
การผลิต มีคําร๎อยละ 0.95 องค๑ประกอบที่ 6 การสํงมอบคุณคํา มีคําร๎อยละ 0.94 องค๑ประกอบที่ 4 
กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม มีคําร๎อยละ 0.93 องค๑ประกอบที่ 1 พันธ
สัญญาตํอชุมชน มีคําร๎อยละ 0.92 องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม มีคําร๎อยละ 0.89 องค๑ประกอบที่ 
3 แผนการดําเนินงานมีคําร๎อยละ 0.86 และองค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน มีคําร๎อยละ 0. 83  
ตามลําดับ ในสํวนของความเห็นของผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการประจําศูนย๑หมํอนไหมเฉลิม
เกียรติ ไดแ๎กํ องค๑ประกอบที่ 8 ต๎นทุนคุณภาพ และองค๑ประกอบที่ 9 เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ มี
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คําร๎อยละ 1.00 องค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และ
องค๑ประกอบที่ 6 การสํงมอบคุณคํา มีคําร๎อยละ 0.95 องค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความ
นําเชื่อถือในการผลิต มีคําร๎อยละ 0.93 องค๑ประกอบที่  2 ทุนวัฒนธรรม มีคําร๎อยละ 0.92 
องค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุมชน มีคําร๎อยละ 0.89 องค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน มีคําร๎อยละ 
0.86  และองค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนินงานมีคําร๎อยละ 0.83 ตามลําดับ 

จากนั้นเป็นขั้นตอนของการนําองค๑ประกอบไปคํานวณหาคําอรรถประโยชน๑ของการนําไปใช๎
ด๎วยทฤษฎีเกม โดยมีสามารถแสดงอันดับและคําคะแนนตามทฤษฎีเกมได๎ดังตารางที่ 29 
 

ตารางที่ 29 แสดงอันดับและคําคะแนนขององค๑ประกอบตามเทคนิคทฤษฎีเกม (n = 10) 
 

อันดับ 
ของ

องค๑ประกอบ 
องค๑ประกอบ 

ผู๎ประกอบการ 
(ผู๎เลํน A) 

(คําคะแนน) 

ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการ
ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ 

(ผู๎เลํน B) 
(คําคะแนน) 

 

1 
องค๑ประกอบที่ 8 1.00 1.00 

องค๑ประกอบที่ 9 1.00 1.00 

2 องค๑ประกอบที่ 6 0.94 0.95 
 

3 
องค๑ประกอบที่ 4 0.93 0.95 

องค๑ประกอบที่ 5 0.95 0.93 
 

4 
องค๑ประกอบที่ 1 0.92 0.89 
องค๑ประกอบที่ 2 0.89 0.92 

 

5 
องค๑ประกอบที่ 3 0.86 0.83 
องค๑ประกอบที่ 7 0.83 0.86 

 
จากตารางที่ 29 แสดงอันดับและคําคะแนนขององค๑ประกอบตามเทคนิคทฤษฎีเกม สามารถ

อธิบายรายละเอียดได๎ดังนี้ 
คําคะแนนขององค๑ประกอบที่ 8 ต๎นทุนคุณภาพ และองค๑ประกอบที่ 9 และเครือขํายคุณภาพ

สร๎างสรรค๑ มีคําคะแนนขององค๑ประกอบจากคะแนนการประเมินมากที่สุด คือ ร๎อยละ 1.00 ซึ่งแสดง
ให๎เห็นวําองค๑ประกอบดังกลําวทั้ง 2 องค๑ประกอบ ผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริม
ผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เห็นวํามีอรรถประโยชน๑มากที่สุด ดังนั้นองค๑ประกอบ
ที่ 8 ต๎นทุนคุณภาพ และองค๑ประกอบที่ 9 และเครือขํายคุณภาพ จึงเป็นองค๑ประกอบที่เหมาะสม
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สําหรับเป็นองค๑ประกอบของการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย 

จากนั้นเป็นการเปรียบเทียบคําคะแนนองค๑ประกอบด๎วยเทคนิคทฤษฏีเกม โดยพิจารณาจาก
หลกัการ Dominate Strategy ระหวํางองค๑ประกอบอันดับ 1 และองค๑ประกอบอันดับ 2 ดังตารางที่ 
30 

 

ตารางที่ 30 เปรียบเทียบคําคะแนนองค๑ประกอบที่ 8 องค๑ประกอบที่ 9 และองค๑ประกอบที่ 6 
 

อันดับ 
ของ

องค๑ประกอบ 
องค๑ประกอบ 

ผู๎ประกอบการ 
(ผู๎เลํน A) 

(คําคะแนน) 

ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการ
ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ  

(ผู๎เลํน B) 
(คําคะแนน) 

 

1 
องค๑ประกอบที่ 8 1.00 1.00 

องค๑ประกอบที่ 9 1.00 1.00 

2 องค๑ประกอบที่ 6 0.94 0.95 
 

จากตารางที่ 30 แสดงให๎เห็นวํา คําขององค๑ประกอบที่ 8 ต๎นทุนคุณภาพ และองค๑ประกอบ
ที่  9 เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ มีคําคะแนนขององค๑ประกอบเทํากับร๎อยละ 1 ทั้ งจาก
ผู๎ประกอบการ และศูนย๑ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ ง
มากกวําองค๑ประกอบที่ 6 การสํงมอบคุณคํา ซึ่งมีคําคะแนนจากผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่
สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ เทํากับ 0.94 และ 0.96 ตามลําดับ ดังนั้น 
องค๑ประกอบที่ 8 ต๎นทุนคุณภาพ และองค๑ประกอบที่ 9 เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ มีคําคะแนนตาม
เทคนิคทฤษฎีเกมมากกวําองค๑ประกอบที่ 6 การสํงมอบคุณคํา 

  ในทํานองเดียวกันการเปรียบเทียบคําคะแนนองค๑ประกอบด๎วยเทคนิคทฤษฏีเกม โดย 
พิจารณาจากหลกัการ Dominate Strategy  ระหวํางองค๑ประกอบอันดับที่ 2 และองค๑ประกอบ
อันดับที่ 3 ดังตารางที่ 31 
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ตารางที่ 31 เปรียบเทียบคําคะแนนองค๑ประกอบที่ 6 กับองค๑ประกอบที่ 4 และองค๑ประกอบที่ 5 
 

 
อันดับ 

ขององค๑ประกอบ 

 
 

องค๑ประกอบ 

 

ผู๎ประกอบการ  
(ผู๎เลํน A) 

(คําคะแนน) 

ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริม
ผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติ (ผู๎เลํน B) 

(คําคะแนน) 
2 องค๑ประกอบที่ 6 0.94 0.95 
 

3 
องค๑ประกอบที่ 4 0.93 0.95 

องค๑ประกอบที่ 5 0.95 0.93 
 

จากตารางที่ 31 แสดงให๎เห็นวํา คําขององค๑ประกอบที่ 6 การสํงมอบคุณคํา มีคําคะแนนของ
องค๑ประกอบจากผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ เทํากับ 0.94 และ 0.95 ตามลําดับ ซึ่งมากกวําองค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิปัญญา
สร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และองค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต ซึ่งมีคํา 
คะแนนจากผู๎ประกอบการ เทํากับ 0.93 และ 0.95 ตามลําดับ และมีคําคะแนนจากผู๎ปฎิบัติหน๎าที่
สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ เทํากับ 0.95 และ 0.93 ตามลําดับ ดังนั้น 
องค๑ประกอบที่ 6 การสํงมอบคุณคํา มีคําคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมมากกวําองค๑ประกอบที่ 4 
กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และองค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความ
นําเชื่อถือในการผลิต 

การพิจารณาคําคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมขององค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎าง        
ภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และองค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการ
ผลิต ซึ่งไมํสามารถใช๎หลักการ Dominate Strategy ได๎ ดังนั้นจึง ต๎องประยุกต๑การคํานวณคําความ
นําจะเป็นตามหลักการตามทฤษฎีเกมด๎วยกลยุทธ๑ผสม Mixed Strategy ได๎ดังนี ้
 

ตารางที่ 32 เปรียบเทียบคําคะแนนองค๑ประกอบที่ 4 และองค๑ประกอบที่ 5 
 

 
องค๑ประกอบ 

 

ผู๎ประกอบการ  
(ผู๎เลํน A) 

(คําคะแนน) 

ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการ
ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ 

(ผู๎เลํน B) 
(คําคะแนน) 

องค๑ประกอบที่ 4 0.93 0.95 

องค๑ประกอบที่ 5 0.95 0.93 
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จากตารางที่ 32 สามารถคํานวณตามเทคนิคทฤษฎีเกมด๎วยหลักการกลยุทธ๑ผสม Mixed 
Strategy ระหวํางองค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และ
องค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต ได๎ดังนี้ 
 

ให๎  Q   =  อัตราสํวนที่ผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 4 
        1-Q   =  อัตราสํวนที่ผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 5 
 

จากการตัดสินใจของผู๎ประกอบการ ผลได๎จากการคาดคะเน 
 

= 0.93Q + 0.95 (1-Q) 
  = 0.93Q + 0.95 – 0.95Q 
  = 0.95 – 0.02Q 

 

จากการตัดสินใจของผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
ผลได๎จากการคาดคะเน 

  = 0.95Q + 0.93 (1-Q) 
  = 0.95Q + 0.93 – 0.93Q 
  = 0.95 + 0.02Q 
 

ผู๎เลํน 

ผลที่ได๎ตามหลักความนําจะเป็น 
ของสัดสํวนที่ควรใช๎ระหวําง

องค๑ประกอบกที ่4 
และองค๑ประกอบกที่ 5 

ผู๎ประกอบการ (ผู๎เลํน A) 
ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผ๎ูประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกยีรติ (ผู๎เลํน B) 

0.95 – 0.02Q 
0.93 + 0.02Q 

 

แก๎สมการหาคําอัตราสํวนการตัดสินใจที่ผู๎เลํนควรใช๎องค๑ประกอบที่ 4 (Q) และอัตราสํวนที่ผู๎
เลํนควรใช๎องค๑ประกอบที่ 5 (1-Q)  

หาคําอัตราสํวนที่ควรใช๎องค๑ประกอบที่ 4 (Q) 
 

0.95 – 0.02Q =     0.93 + 0.02Q  
0.02 =     0.04Q 
    Q =     0.50 
 

ดังนั้น อัตราสํวนที่ควรใช๎องค๑ประกอบที่ 5 = (1-Q) โดยที่ Q = 0.50 
 

          1 - 0.5 =     0.50 
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ดังนั้นผู๎จัดงานแสดงสินค๎าควรใช๎องค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑
ข๎ามวัฒนธรรม ในอัตราสํวน 0.5 และควรใช๎องค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือใน
การผลิต ในอัตรา 0.5 แสดงให๎เห็นวําคําความนําจะเป็นในอรรถประโยชน๑ที่ได๎จากคําคะแนนการ
ตัดสินใจของผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ
ขององค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และองค๑ประกอบที่ 5 
กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต มีคําคะแนนตามเทคนิคทฤษเกมเทํากัน จึงจัดทั้งสอง
องค๑ประกอบเป็นลําดับที่ 3 

การพิจารณาคําคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมระหวํางองค๑ประกอบในลําดับที่ 3 ได๎แกํ   
องค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และองค๑ประกอบที่ 5 
กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต กับองค๑ประกอบลําดับที่ 4 ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 1 พันธ
สัญญาตํอชุมชน องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม และองค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนินงาน 
กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต ซึ่งไมํสามารถใช๎หลักการ Dominate Strategy ได๎ 
ดังนั้นจึง ต๎องประยุกต๑การคํานวณคําความนําจะเป็นตามหลักการตามทฤษฎีเกมด๎วยกลยุทธ๑ผสม 
Mixed Strategy ได๎ดังตารางที่ 33 
 

ตารางที่ 33  เปรียบเทียบคําคะแนนองค๑ประกอบที่ 4 องค๑ประกอบที่ 5 กับองค๑ประกอบที่ 1 และ
องค๑ประกอบที่ 2  

 

 
อันดับ 

ขององค๑ประกอบ 

 
 

องค๑ประกอบ 

 

ผู๎ประกอบการ  
(ผู๎เลํน A) 

(คําคะแนน) 

ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริม
ผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติ (ผู๎เลํน B) 

(คําคะแนน) 
 

3 
องค๑ประกอบที่ 4 0.93 0.95 

องค๑ประกอบที่ 5 0.95 0.93 
 

4 
องค๑ประกอบที่ 1 0.92 0.89 

องค๑ประกอบที่ 2 0.89 0.92 
 

จากตารางที่ 33 แสดงให๎เห็นวํา คําขององค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิปัญญา
สร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม มีคําคะแนนขององค๑ประกอบจากผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริม
ผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ เทํากับ 0.93 และ 0.95 ตามลําดับ และองค๑ประกอบ
ที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต คําคะแนนขององค๑ประกอบจากผู๎ประกอบการและ
ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ เทํากับ 0.95 และ 0.93 
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ตามลําดับ ซึ่งมากกวําองค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และ
องค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต ซึ่งมีคําคะแนนจากผู๎ประกอบการ 
เทํากับ 0.93 และ 0.95 ตามลําดับ และมีคําคะแนนจากผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑
หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ เทํากับ 0.95 และ 0.93 ตามลําดับ ดังนั้น องค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการ
สร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และองค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือใน
การผลิต มีคําคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมมากกวําองค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุม และ
องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม 

การพิจารณาคําคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมขององค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุม และ
องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม ซ่ึงไมํสามารถใช๎หลักการ Dominate Strategy ได๎ ดังนั้นจึงต๎อง
คํานวณคําความนําจะเป็นตามหลักการตามทฤษฎีเกมได๎ดังนี้ 

 

ตารางที่ 34 เปรียบเทียบคําคะแนนองค๑ประกอบที่ 1 และองค๑ประกอบที่ 2 
 

 
องค๑ประกอบ 

 
ผู๎ประกอบการ (ผู๎เลํน A) 

(คําคะแนน) 

ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการ
ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ  

(ผู๎เลํน B) 
(คําคะแนน) 

องค๑ประกอบที่ 1 0.89 0.92 
องค๑ประกอบที่ 2 0.92 0.89 

 

จากตารางที่ 34 สามารถคํานวณตามเทคนิคทฤษฎีเกมระหวํางองค๑ประกอบที่  1 พันธ
สัญญาตํอชุม และองค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรมได๎ดังนี้ 
 

ให๎  Q   =  อัตราสํวนที่ ผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 1 
         1-Q  =  อัตราสํวนที่ ผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 2 
 

จากการตัดสินใจของผู๎ประกอบการ ผลได๎จากการคาดคะเน 
 

  = 0.89Q + 0.92 (1-Q) 
  = 0.89Q + 0.92 – 0.92Q 
  = 0.92 - 0.03Q 

 

จากการตัดสินใจของผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
ผลได๎จากการคาดคะเน 
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= 0.92Q + 0.89 (1-Q) 
  = 0.92Q + 0.89 – 0.89Q 
  = 0.89 + 0.03Q 
 

ผู๎เลํน 

ผลที่ได๎ตามหลักความนําจะเป็น 
ของอัตรสํวนที่ควรใช๎ระหวาํง

องค๑ประกอบที่ 1  
และองค๑ประกอบกที่ 2 

ผู๎ประกอบการ (ผู๎เลํน A) 
ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผ๎ูประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกยีรติ (ผู๎เลํน B) 

0.92 - 0.03Q  
0.89 +0.03Q 

 

แก๎สมการหาคําอัตราสํวนการตัดสินใจที่ผู๎เลํนควรใช๎องค๑ประกอบที่ 4 (Q) และอัตราสํวนที่ผู๎
เลํนควรใช๎องค๑ประกอบที่ 1 (1-Q) 

 

หาคําอัตราสํวนที่ผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 1 (Q) 
 

0.92 - 0.03Q =     0.89 + 0.03Q  
0.03 =     0.06Q 
    Q =     0.50 

 

ดังนั้น อัตราสํวนที่ผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 2 = (1-Q) โดยที่ Q = 0.50 
 

      1 – 0.50 =     0.50 
 

ดังนั้นผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุมชน ในอัตราสํวน 0.5 และควร
ใช๎องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม ในอัตรา 0.5 แสดงให๎เห็นวําคําความนําจะเป็นในอรรถประโยชน๑ที่
ได๎จากคําคะแนนการตัดสินใจของผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอน
ไหมเฉลิมพระเกียรติขององค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุมชน และองค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม 
มีคําคะแนนตามเทคนิคทฤษเกมเทํากัน จึงจัดทั้งสององค๑ประกอบเป็นลําดับที่ 4 

การพิจารณาคําคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมระหวํางองค๑ประกอบในลําดับที่ 4 ได๎แกํ   
องค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุมชน และองค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม กับองค๑ประกอบลําดับที่ 
5 ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนินงาน และองค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน กระบวนการสร๎าง
ความนําเชื่อถือในการผลิต ซึ่งไมํสามารถใช๎หลักการ Dominate Strategy ได๎ ดังนั้นจึง ต๎องประยุกต๑
การคํานวณคําความนําจะเป็นตามหลักการตามทฤษฎีเกมด๎วยกลยุทธ๑ผสม Mixed Strategy ได๎ดัง
ตารางที่ 35 

 



  171 

ตารางที่ 35  เปรียบเทียบคําคะแนนองค๑ประกอบที่ 1 องค๑ประกอบที่ 2 กับองค๑ประกอบที่ 3 และ
องค๑ประกอบที่ 7  

 

 
อันดับ 

ขององค๑ประกอบ 

 
 

องค๑ประกอบ 

 

ผู๎ประกอบการ  
(ผู๎เลํน A) 

(คําคะแนน) 

ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริม
ผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหม
เฉลิมพระเกียรติ (ผู๎เลํน B) 

(คําคะแนน) 
 

4 
องค๑ประกอบที่ 1 0.89 0.92 
องค๑ประกอบที่ 2 0.92 0.89 

 

5 
องค๑ประกอบที่ 3 0.86 0.83 

องค๑ประกอบที่ 7 0.83 0.86 
 

จากตารางที่ 35 แสดงให๎เห็นวํา คําขององค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุมชน มีคําคะแนน
ขององค๑ประกอบจากผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิม
พระเกียรติ เทํากับ 0.89 และ 0.92 ตามลําดับ องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม มีคําคะแนนของ
องค๑ประกอบจากผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ เทํากับ 0.92 และ 0.89 ตามลําดับ โดยองค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนนงาน มีคําคะแนนของ
องค๑ประกอบจากผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ เทํากับ 0.86 และ 0.83 ตามลําดับ และองค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน มีคําคะแนนของ
องค๑ประกอบจากผู๎ประกอบการและผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ เทํากับ 0.83 และ 0.86 ตามลําดับ ดังนั้นองค๑ประกอบที่ที่ 1  พันธสัญญาตํอชุมชน และ
องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม มีคําคะแนนมากกวําองค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนนงาน และ
องค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน 

การพิจารณาคําคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมขององค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุม และ
องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม ซึ่งไมํสามารถใช๎หลักการ Dominate Strategy ได๎ ดังนั้นจึงต๎อง
คํานวณคําความนําจะเป็นตามหลักการตามทฤษฎีเกมได๎ดังนี้ 

จากตารางที่ 35 องค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุมชน กับองค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม  
มีคําคะแนนเทํากัน และองค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนินงาน กับองค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน มีคํา
คะแนนเทํากัน ดังนั้นสามารถคํานวณตามเทคนิคทฤษฎีเกมส๑โดยใช๎คําคะแนนของตัวแทนอันดับที่ 4 
คือคําคะแนนขององค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม และคําคะแนนตัวแทนอันดับที่ 5 คือ องค๑ประกอบ
ที่ 7 ความยั่งยืน  
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ให๎  Q   =  อัตราสํวนที่ ผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 2 หรือ องค๑ประกอบที่ 1 
         1-Q  =  อัตราสํวนที่ ผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 7 หรือ องค๑ประกอบที่ 3 
 

จากการตัดสินใจของผู๎ประกอบการ ผลได๎จากการคาดคะเน 
 

= 0.92Q + 0.83 (1-Q) 
  = 0.92Q + 0.83 – 0.83Q 
  = 0.83 + 0.09Q 
จากการตัดสินใจของผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผู๎ประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ 

ผลได๎จากการคาดคะเน 
 

= 0.83Q + 0.86 (1-Q) 
  = 0.83Q + 0.86 – 0.86Q 
  = 0.86 - 0.03Q 
 

ผู๎เลํน 

ผลที่ได๎ตามหลักความนําจะเป็น 
ของอัตรสํวนที่ควรใช๎ระหวาํง

องค๑ประกอบกที ่3 
และองค๑ประกอบกที่ 7 

ผู๎ประกอบการ (ผู๎เลํน A) 
ผู๎ปฎิบัติหน๎าที่สํงเสริมผ๎ูประกอบการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกยีรติ (ผู๎เลํน B) 

0.83 + 0.09Q  
0.86 - 0.03Q 

 

แก๎สมการหาคําอัตราสํวนการตัดสินใจที่ผู๎เลํนควรใช๎องค๑ประกอบที่ 4 (Q) และอัตราสํวน          
ที่ผู๎เลํนควรใช๎องค๑ประกอบที่ 3 (1-Q) 

หาคําอัตราสํวนควรใช๎องค๑ประกอบที่ 3 (Q) 
 

0.83 + 0.09Q =     0.86 - 0.03Q  
          0.12Q =     0.03 

    Q =     0.25 
ดังนั้น อัตราสํวนที่ควรใช๎องค๑ประกอบที่ 7 = (1-Q) โดยที่ Q = 0.25 

 

      1 – 0.25 =     0.75 
 

ดังนั้นผู๎ประกอบการควรใช๎องค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุมชน หรือ องค๑ประกอบที่ 2 
ทุนวัฒนธรรม ในอัตราสํวน 0.75 ซึ่งมากกวําองค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนินงาน หรือ 
องค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน ที่ควรใช๎ในอัตรา 0.25 ซึ่งหมายความวําองค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญา
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ตํอชุมชน และ องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม มีคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมมากกวํา องค๑ประกอบ
ที่ 3 แผนการดําเนินงาน และองค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน 

ดังนั้นองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่ เหมาะสมสําหรับ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 9 องค๑ประกอบ สามารถจัดอันดับ
องค๑ประกอบด๎วยเทคนิคทฤษฎีเกมได๎ 5 อันดับ สามารถแสดงได๎ดังตาราง 36 
 

ตารางที่ 36 แสดงอันดับองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

 

อันดับ 
องค๑ประกอบ 

ตามอรรถประโยชน๑ 

 
องค๑ประกอบ 

 
ชื่อองค๑ประกอบ 

 

1 
องค๑ประกอบที่ 8 ต๎นทุนคุณภาพ 

องค๑ประกอบที่ 9 เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 

2 องค๑ประกอบที่ 6 การสํงมอบคุณคํา 
 

3 
องค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 

องค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 
 

4 
องค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุมชน 
องค๑ประกอบที่ 2 ทุนวัฒนธรรม 

5 องค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนินงาน 

องค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน 
 

จากตารางที่ 36 ผลจากการประเมินอรรถประโยชน๑ด๎วยการประยุกต๑ใช๎เทคนิคทฤษฎีเกม
เพ่ือหาดุลยภาพของเกมแบบเลํนพร๎อมกันในการวิเคราะห๑ โดยแบํงผู๎เลํนเป็น 2 ฝ่าย ประกอบด๎วย 
ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการสํงเสริมจากกรมหมํอนไหม (A) จํานวน 5 คน และผู๎ปฏิบัติหน๎าที่สํงเสริม
ผู๎ประกอบการ ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ (B) จํานวน 5 คน  โดยนําผลคะแนนจากผู๎เชี่ยวชาญ
ทั้ง 2 ฝ่ายมาวิเคราะห๑เพ่ือจัดอันดับความสําคัญขององค๑ประกอบด๎วยหลักการ Dominatet Strategy   
พบวํา สามารถจัดอันดับองค๑ประกอบได๎ 5 อันดับ สําหรับในอันดับที่มีองค๑ประกอบที่มีคําคะแนน
เทํากัน ผู๎วิจัยใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑ Mixed Strategy เพ่ือเปรียบเทียบคําคะแนนน้ําหนักที่ควร
ดําเนินงานตามองค๑ประกอบนั้น โดยผลการวิเคราะห๑ด๎วยการประยุกต๑ใช๎เทคนิคทฤษฎีเกมสามารถจัด
อันดับความสําคัญของอรรถประโยชน๑ได๎ 5 อันดับ ได๎แกํ อันดับที่ 1 ประกอบด๎วย องค๑ประกอบที่ 8 
และองค๑ประกอบที่ 9 โดยคะแนนน้ําหนักอัตราสํวนที่ควรใช๎องค๑ประกอบที่ 8 เทํากับ 0.50 และ
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องค๑ประกอบที่ 9 เทํากับ 0.50  ในอันดับบที่ 2 คือ องค๑ประกอบที่ 6 ในอันดับที่ 3 ประกอบด๎วย
องค๑ประกอบที่ 4 และองค๑ประกอบที่ 5 โดยคะแนนนน้ําหนักอัตราสํวนที่ควรใช๎องค๑ประกอบที่ 4 
เทํากับ 0.50 และองค๑ประกอบที่ 5 เทํากับ 0.50 ในอันดับที่ 4 ประกอบด๎วย องค๑ประกอบที่ 1 และ
องค๑ประกอบที่  2 โดยคะแนนนหนักอัตราสํวนที่ควรใช๎องค๑ประกอบที่ 1 เทํากับ 0.50 และ
องค๑ประกอบที่  2 เทํากับ 0.50 และในอันดับดับที่  5 ประกอบด๎วยองค๑ประกอบที่  3 และ
องค๑ประกอบที่  7 โดยคะแนนนหนักอัตราสํวนที่ควรใช๎องค๑ประกอบที่ 3 เทํากับ 0.50 และ
องค๑ประกอบที่ 7 เทํากับ 0.50 ตามลําดับ 

สรุปได๎วําองค๑ประกอบที่มีอรรถประโยชน๑เป็นอันดับที่ 1 ประกอบด๎วย องค๑ประกอบที่ 8 
ต๎นทุนคุณภาพ และองค๑ประกอบที่ 9 เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ อันดับที่  2 ประกอบด๎วย
องค๑ประกอบที่ 6 การสํงมอบคุณคํา อันดับที่ 3 ประกอบด๎วย องค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการสร๎างภูมิ
ปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และองค๑ประกอบที่ 5 กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือใน
กระบวนการผลิต อันดับที่ 4 ประกอบด๎วย องค๑ประกอบที่ 1 พันธสัญญาตํอชุมชน และองค๑ประกอบ
ที่ 2 ทุนวัฒนธรรม และอันดับที่ 5 ประกอบด๎วย  องค๑ประกอบที่ 3 แผนการดําเนินงาน และ
องค๑ประกอบที่ 7 ความยั่งยืน 

จากผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ได๎สร๎างขึ้น เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎องในเชิง
ระบบ ประกอบด๎วย ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ และผลลัพธ๑ โดยปัจจัย
นําเข๎ามีองค๑ประกอบสําคัญที่ผู๎ประกอบการต๎องดําเนินงาน คือพันธสัญญาตํอชุมชน (Community 
Agreement: C-A) ทุนวัฒนธรรม (Cutural Capital: C) และแผนการดําเนินงาน (Operation Plan: 
O-P) โดยผู๎ประกอบการต๎องมีกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑สองกระบวนการ คือ
กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม (Process of Creative Cross-Culture 
Wisdom: P-C) และกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต (Process of Reliability Making 
in Production: P-R) เมื่อผํานกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพที่สําคัญทั้งสองแล๎ว ในด๎านผลลัพธ๑นั้นมี
องค๑ประกอบที่ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความสําคัญเพ่ือให๎การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย คือการสํงมอบ
คุณคํา (Creative Quality Network: C-QN) ความยั่งยืน (Sustainable) ต๎นทุนคุณภาพ (Cost of 
Quality: C-O) และเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ (Promise of value to be delivered: P) ผู๎วิจัย
จึงเรียกรูปแบบของการจัดการตุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยวํา 
“COPS Model” 

ผู๎วิจัยนําองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยมาจัดกลุํมตามตัวอักษรขึ้นต๎นที่เหมือนกัน เพ่ืองํายตํอการจดจําและนําไป
ประยุกต๑ใช๎ โดยตั้งชื่อวํา “COPS MODEL” โดยที่ C หมายถึง พันธสัญญาของทุนทางวัฒนธรรม O 
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หมายถึง แผนการดําเนินงาน P หมายถึง กระบวนการสร๎างสรรค๑คุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณคําในการสํง
มอบ และ S หมายถึง ความยั่งยืน   

 
ตอนที่ 2.2.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์กผ้าไหมไทยด้วยการประเมินฉันทามติ 
 

ผู๎วิจัยไดน๎ํารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทยที่ผานการคัดเลือกด๎วยเทคนิคทฤษฎีเกมสร๎างเป็นแบบสอบถามเพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
ตัวแทนหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ๑ ให๎ทําหน๎าที่ดูแลด๎านการพัฒนาผู๎ประกอบการจํานวน 5 คน ทําฉันทามติเชิงยอมรับ
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่สร๎างขึ้น
ด๎วยการทดสอบคํา Fleiss’s Kappa ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได ๎ดังตํอไปนี้ 

2.2.2.1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ตอบแบบสอบถามข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทน
หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได๎รับมอบหมายให๎ทําหน๎าที่ดูแลด๎าน
การพัฒนาผู๎ประกอบการ ผู๎เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของกผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย แสดงตามตารางที่ 37 
 
ตารางที่ 37 แสดงข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เชี่ยวชาญ 

 

ข๎อมูลด๎าน ลักษณะสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
1 
4 

20.00 
80.00 

รวม 5 100.00 

อายุ น๎อยกวํา 30 ปี 
30 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกวํา 60 ปี 

0 
1 
3 
1 
0 

0.00 
20.00 
60.00 
20.00 
0.00 

รวม 5 100.00 
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ตารางที่ 37 แสดงข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เชี่ยวชาญ (ตํอ) 
 

ข๎อมูลด๎าน ลักษณะสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ํากวําปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

0 
4 
1 
0 

0.00 
80.00 
20.00 
0.00 

รวม 5 100.00 
 

 
จากตารางที่ 37 พบวํามีผู๎ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 คน สํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร๎อยละ 80.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นรอยละ 20.00 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 41 - 50 ป ี
คิดเป็นรอยละ 60.00 รองลงมาคือมีชวงอายุอยูํระหวําง 51 ถึง 60 ปี คิดเป็นรอยละ 20.00 และชวง
อายุอยูํระหวําง 31 ถึง 40 ปี คิดเป็นรอยละ 20.00 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 80.00 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นรอยละ 20.00 

 
2.2.2.2 การยืนยันรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ผู๎วิจัยทดสอบความสอดคล๎อง

หรือความเหมาะสมของกิจกรรมตํางๆ ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ด๎วยการทดสอบคํา Fleiss’s Kappa กับกิจกรรมทั้งหมดผล
การทดสอบสามารถสรุปผลไดด๎ังตารางที่ 38 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ฟลีสแคปปา (Fleiss’s Kappa) 

 

ข้อ กิจกรรม 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการ

คุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 

ค่าความสอดคล้อง
ในการตัดสินใจ
ของผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 

ปัจจัยนําเข๎า 

1.พันธสัญญาตํอชุมชน 

1.1 การมีสํวน
รํวม 

1) รํวมกับชุมชนพิจารณาประโยชน๑ท่ีชุมชนและ
ธุรกิจจะได๎รับ 

0 0 0 1 4 0.60 
 

2) รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชน
หรือข๎อตกลงในการดําเนินงานของธุรกิจ 

0 0 0 5 0 0.60 

1.2 ข๎อตกลง
รํวม 

1) รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชน
โดยรํวมกําหนดข๎อตกลงในการดําเนินงานของธุรกิจ
ด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 

0 0 0 0 5 1.00 

2) นําข๎อตกลงมาจัดทําเป็นข๎อกําหนดในการ
ดําเนินงานของผู๎ประกอบการ 

0 0 0 0 5 1.00 

 Fleiss Kappa มีค่าเท่ากับ 0.762 
2.2 การ

จัดเก็บภูมิ
ปัญญา 

1) มีการจัดทําข๎อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ผ๎าไหมท๎องถิ่น โดยจําแนกตามการใช๎ในประเพณี 
พิธีกรรม และวิถีชีวิตประจําวัน และเพ่ิมเติมข๎อมูล
ปัจจุบันให๎มีความทันสมัย 

0 0 0 0 5 1 

2) มีการประชุมรํวมกับชุมชนหาฉันทามติเกี่ยวกับ
รูปแบบและแนวทางการประยุกต๑ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมให๎เข๎ากับปัจจุบัน 

0 0 0 4 1 0.60 

2.3 การถําย
ถอดภูมิปัญญา 

1) การสํงเสริมผู๎สืบทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ เด็กเยาวชน 
และคนรํุนใหมํ ในท๎องถิ่นที่ ใ ห๎ความสนใจและมี
ศักยภาพ 

0 0 0 0 5 1.00 

2) มีการถํายทอดองค๑ความร๎ูจากปราชญ๑ชุมชนและ
ผู๎ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด๎ า น ผ๎ า ไ ห ม ข อ ง ท๎ อ ง ถิ่ น แ กํ ก ลุํ ม
ผู๎ประกอบการในทุกกิจกรรมการผลิต เชํน ประวัติ 
เร่ืองเลํา ที่มาของลวดลาย การย๎อมสีธรรมชาติ การ
ทอผ๎า และการนําผ๎ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 

0 0 0 4 1 0.60 

3) จัดทําสื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูในรูปแบบดิจิตอล และ
หรือสิ่งพิมพ๑ 

0 0 0 0 5 1.0 

. Fleiss Kappa มีค่าเท่ากับ 0.762 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอรูปแบบการจัดการ  
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ฟลีสแคปปา (Fleiss’s Kappa) (ตํอ) 

 

ข้อ กิจกรรม 

ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการคุณภาพเชิง

สร้างสรรค์ 

ค่าความสอดคล้อง
ในการตัดสินใจของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 

3. แผนการดําเนินงาน 

3.1 ทิศทาง 
การดําเนิน

ธุรกิจ 

1) วิเคราะห๑ทิศทางแนวโน๎มตลาดผลิตภัณฑ๑จากผ๎า
ไหมทอมือในพ้ืนที่ในประเทศ และตํางประเทศ 

0 0 0 0 5 0.60 

2) กําหนดสิ่งที่ผู๎ประกอบการต๎องการเป็นในอนาคต
ให๎ชัดเจนโดยระบุลักษณะผลิตภัณฑ๑ กลุํมตลาด และ
ตําแหนํงของกิจการ เชํน เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมผืนทอมือโทนสีพาสเทล เพ่ือจําหนํายให๎กับ
นักทํองเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา อันดับหนึ่ง
ในห๎าของประเทศไทย เป็นต๎น 

0 0 0 1 4 0.60 

3) กําหนดสิ่งที่องค๑การต๎องทําโดยจําแนกเป็นราย
ประเด็น โดยมุํงเน๎นความต๎องการของลูกค๎าและ
ชุมชน 

0 0 1 4 0 0.60 

3.2 
วัตถุประสงค๑
และเป้าหมาย
ในการ
ประกอบการ 

1) นําความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายจากการ
วิเคราะห๑บริบทมากําหนดเป็นวัตถุประสงค๑เพ่ือ
แก๎ปัญหา 

0 0 0 0 5 1.00 

2) นําปัญหาและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียของชุมชนมากําหนดเป็นวัตถุประสงค๑ของการ
ดําเนินธุรกิจ 

0 0 0 4 1 0.60 

3) กําหนดวัตถุประสงค๑ให๎ชัดเจนวําธุรกิจสามารถ
แก๎ปัญหาให๎กับชุมชนในประเด็นใด 

0 0 1 4 0 0.60 

4) กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ได๎แกํ  
    - ประมาณการรายได๎ตํอปี (Income)  
    - อัตราสํวนผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจ 
      (YIield)  
    - และอัตราการเติบโตของกิจการ (Growth 

Ratio) โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิต
ของชุมชน 

0 0 0 5 0 1.00 

5) กําหนดผู๎รับผิดชอบในการดําเนินงานในด๎านตํางๆ 0 0 0 0 5 1.00 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ฟลีสแคปปา (Fleiss’s Kappa) (ตํอ) 

 

ข้อ กิจกรรม 

ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการคุณภาพเชิง

สร้างสรรค์ 

ค่าความสอดคล้อง
ในการตัดสินใจของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 

3.3 การ
จัดการทุน
มนุษย๑ 

1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เกี่ยวข๎องกับธุรกิจผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือในท๎องถิ่น 

0 0 0 0 5 1.00 

2) มีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม 0 0 1 4 0 0.60 

3) พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให๎มีความรูและทักษะ
สอดคล๎องกับสมรรถนะตามมาตรฐานตํางๆ ที่
นํามาใช๎ 

0 0 1 4 0 0.60 

3.4 การจัดหา
วัตถุดิบ 

1) จัดหาวัตถุดิบโดยมีมาตรฐานกําหนด 0 0 0 0 5 1.00 

2) ใช๎วัตถุดิบที่หาได๎ในชุมชนและไมํ เป็นพิษตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

0 0 0 0 5 1.00 

3) สํงเสริมและสนับคุณภาพให๎กับผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎น
น้ํา (เกษตรกรผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม) 

0 0 0 0 5 1.00 

3.5 สภาพ
ภูมิศาสตร๑ 

1) วิเคราะห๑ลักษณะภูมิศาสตร๑ ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สามารถนํามาเป็นทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ๑
จากผ๎าไหมไทยได๎ 

0 0 0 0 5 1.00 

2) วิเคราะห๑ลักษณะการตั้งบานเรือน เชํน เป็น
ชุมชนกระจัดกระจาย (Isolated Farmstead or 
Scattered Settlement) หรือเป็นชุมชนตามแนว
เสนทางคมนาคม (Lined Settlement) 

0 0 0 5 0 1.00 

3.6 สภาพ
วัฒนธรรม 

1) การศึกษาภาษา และการแตํงกายของคนใน
ชุมชนที่ใช๎ในชีวิตประจําวันและตามประเพณีตํางๆ 

0 0 0 0 5 1.00 

2) วิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่ผํานมาของ
ชุมชนและลักษณะปัจจุบัน 

0 0 0 0 5 1.00 

3.7 สภาพ
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

1) วิเคราะห๑ลักษณะการประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชน มุํงเน๎นการศึกษาที่อาชีพเกษตรกรรมเพ่ือระบุ
ชํวงการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

0 0 0 0 5 1.00 

2) ศึกษาการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ โซํ
อุปทานของผ๎าไหมท๎องถิ่นจากหนํวยงานภาครัฐ 
และหนํวยงานตํางๆ 

0 0 0 5 0 1.00 

 Fleiss Kappa มีค่าเท่ากับ 0.764 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ฟลีสแคปปา (Fleiss’s Kappa) (ตํอ) 

 

 
ข้อ 

 
กิจกรรม 

ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการคุณภาพเชิง

สร้างสรรค์ 

ค่าความสอดคล้อง
ในการตัดสินใจของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 

กระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิงสร้างสรรค์ 

4.กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 
4.1 วัฒนธรรม
รํวมสมัย 

1) ตีความศิลปวัฒนธรรมของผ๎าไหมท๎องถิ่นในมิติ
ของสีสันลวดลาย เทคนิคการทอ และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑ 

0 0 0 0 5 1.00 

2) ศึกษาวัฒนธรรม และคํานิยมของตลาดเป้าหมาย
ในมิติสีสันและลวดลาย  

0 0 0 0 5 1.00 

3) ศึกษาจุดรํวมทางวัฒนธรรม 0 0 0 0 5 1.00 
4.2 ความคิด
สร๎างสรรค๑ 

1) จัดทําต๎นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหม
ไทย 

0 0 0 5 0 1.00 

2) รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานภาควิชาการ 
หนํวยงานภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
ใหมํ 

0 0 0 0 5 1.00 

3) ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ตามประเพณี เทศกาลสําคัญ 
หรือตามฤดูกาลของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

0 0 0 4 1 0.60 

 Fleiss Kappa มีค่าเทา่กับ 0.792 

5. กระบวนการสร๎างความนําเช่ือถือในการผลิต 

5.1 การผลิต 1) จัดทําคํูมือการผลิตที่จําแนกขั้นตอนที่ชัดเจน 0 0 0 0 5 1.00 

2) ประมาณการกําลังการผลิตตํอปี และชํวงเวลาทํา
การผลิตของผลิตภัณฑ๑แตํละประเภท  

0 0 0 0 5 1.00 

3) กําหนดชํวงเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการ
ผลิตในรอบปีให๎ชัดเจน 

0 0 0 0 5 1.00 

5.2 มาตรฐาน 1) ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพผ๎าไหมผืนทอมือ
ไมํต่ํากวํามาตรฐาน “ยูง” จากกรมหมํอนไหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และมาตรฐานอื่นที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเป้าหมาย 

0 0 0 0 5 1.00 

2)  นํ า แนวทางมาตรฐานผลิ ตภัณฑ๑ชุ มชนของ
สํานักพัฒนอุตสาหกรรมชุมชนมาใช๎ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ 

0 0 0 0 5 1.00 

3) ดําเนินงานตามมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของตลาดเป้าหมาย 

0 0 0 5 0 1.00 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ฟลีสแคปปา (Fleiss’s Kappa) (ตํอ) 

 

ข้อ กิจกรรม 

ความเหมาะสมของรปูแบบ
การจัดการคุณภาพเชิง

สร้างสรรค ์

ค่าความสอดคล้องใน
การตัดสินใจของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 

5.3 การรับรอง 1) เสนอขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศการผลิตผ๎า
ไหมผืนจากกรมหมํอนไหม (มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน 
ฯลฯ ) และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภท
ผืนผ๎าของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (มผช 
828/2558) ขึ้นไป 

0 0 0 0 5 1.00 

2) เสนอขอรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิต
ระดับนานาชาติ เชํน มาตรฐาน GOTS มาตรฐาน 
Green Product และมาตรฐาน EU-Eco-Label 
เป็นต๎น 

0 0 0 4 1 0.60 

 Fleiss Kappa มีค่าเทา่กับ 0.857 

ด๎านผลลัพธ๑ 

6. การสํงมอบคุณคํา 

6.1 สํงมอบ
คุณคําแบบผลัก
ออก 
 

1) เปิดชํองทางการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ในระบบ
ตลาดออนไลน๑ (E-Marketplace) 

0 0 0 0 5 1.00 

2) เปิดหน๎า ร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑  ณ สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ ใ น จั ง ห วั ด ใ น น า ม ส ถ า น
ประกอบการหรือกลุํมเครือขําย 

0 0 0 0 5 1.00 

3 )  เ ปิ ด ห น๎ า ร๎ า น จํ า ห นํ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ๑  ณ 
ห๎างสรรพสินค๎า ในนามสถานประกอบการหรือกลุํม
เครือขําย 

0 0 0 0 5 1.00 

4) มีชํองทางการชําระเงินออนไลน๑ 0 0 0 0 5 1.00 

5) รํวมการออกร๎านงานของหนํวยงานราชการที่
สับสนุนในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

0 0 0 0 5 1.00 

6) รํวมงานออกร๎านในตํางประเทศกับหนํวยงาน
ภาครัฐในนามกลุํมหรือเครือขําย 

0 0 0 4 1 0.60 

7) ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค๎าออนไลน๑ 

0 0 0 0 5 1.00 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ฟลีสแคปปา (Fleiss’s Kappa) (ตํอ) 

 

ข้อ กิจกรรม 

ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการคุณภาพเชิง

สร้างสรรค์ 

ค่าความสอดคล้อง
ในการตัดสินใจของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 

6.2 สํงมอบ
คุณคําแบบดึง
เข๎า 

1) มีหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของตน หรือรํวมกับ
เครือขํายผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ใกล๎เคียง 

0 0 0 0 5 1.00 

2) นําสถานประกอบการหรือหน๎าร๎านเข๎ารํวมใน
เส๎นทางวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวทางนวัตวิถี 

0 0 0 5 0 0.60 

3) ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค๎าณ จุดขาย 

0 0 0 0 5 1.00 

6.3 การสื่อสาร 1) มีชํองทางประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑ 0 0 0 0 5 1.00 

2) มีสื่อสิ่งพิมพ๑ประชาสัมพันธ๑ ณ จุดขายและแหลํง
ทํองเที่ยวชุมชนและบริเวณใกล๎เคียง 

0 0 0 0 5 1.00 

3) เนื้อหาสื่อสะท๎อนอัตลักษณ๑ชุมชน 0 0 0 4 1 0.60 

 Fleiss Kappa มีค่าเท่ากับ 0.808 

7. ความยั่งยืน 

7.1 การ
ดําเนินการ
ตํอเนื่อง 

1) ผู๎ประกอบการต๎องมีความตํอเนื่องในการ
ดําเนินงาน 

0 0 0 4 1 0.60 

2) นําปัญหาจากผลการดําเนินงานมาวิเคราะห๑
แก๎ไขเพ่ืมเพ่ิมคุณภาพการจัดการอยํางตอเนื่อง 

0 0 0 0 5 1.00 

7.2 การพัฒนา
ผลิต ภัณฑ๑
อยํางตํอเนื่อง 

1) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยให๎มี
ความแตกตํางอยํางตํอเนื่อง 

0 0 0 0 5 1.00 

2) ปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลติภัณฑ๑ใหมํอยําง
ตํอเนื่องเพ่ือให๎สอดคล๎องกับตลาดเปา้หมาย 

0 0 0 5 0 1.00 

7.3 คุณคําตํอ
ชุมชน 

1) นําแนวคิด ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถิ่นมา
สร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือผลิตภัณฑ๑เดิม
รูปลักษณ๑ใหมํอยํางตํอเนื่อง 

0 0 0 0 5 1.00 

2) ใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นมาเป็นวัตถุดบิในการผลิต
ตามแนวทาง Green หรือ Fairtrade อยํางตํอเนื่อง 

0 0 0 1 4 0.60 

3) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตอยํางตํอเนื่อง 

0 0 0 5 0 1.00 

 Fleiss Kappa มีค่าเท่ากับ 0.771 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ฟลีสแคปปา (Fleiss’s Kappa) (ตํอ) 

 

ข้อ กิจกรรม 

ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการคุณภาพเชิง

สร้างสรรค์ 

ค่าความสอดคล้อง
ในการตัดสินใจของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 
8. ต๎นทุนคุณภาพ 

8.1 ต๎นทุนใน
กระบวนการ
ผลิต 

1) การตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิต ได๎แกํ ความ
ทนไฟของผ๎าไหม/การดูดซับสี ฯลฯ ตามเกณฑ๑
มาตรฐานที่นํามาใช๎กําหนดไว๎ 

0 0 0 0 5 1.00 

2) การขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑ 0 0 0 5 0 1.00 

3) การนําผลิตภัณฑ๑ที่ไมํผํานมาตรฐานคุณภาพ 
มาจําหนํายในราคาถูกหรือทําลายทิ้ง 

0 0 0 0 5 1.00 

8.2 ต๎นทุนหลัง
กระบวน การ
ผลิต 

1) การรับเปลี่ยนคืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน 0 0 0 0 5 1.00 
2) คืนเงินให๎กับลูกค๎ากรณีที่สินค๎าไมํได๎คุณภาพ
มาตรฐาน 

0 0 1 0 4 0.60 

3) การให๎สํวนลดสําหรับลูกค๎าที่คืนสินค๎าที่ไมํได๎
คุณภาพ 

0 0 0 5 0 1.00 

 Fleiss Kappa มีค่าเท่ากับ 0.863 

9. เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 

9.1 เครือขําย
ความรํวมมือ
ระหวําง
ผู๎ประกอบการ 

1) มีการใช๎ระบบพ่ีเลี้ยงระหวํางผู๎ประกอบการที่เข็ม
แข็ง และผู๎ประกอบการที่กําลังพัฒนา เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความร๎ูและให๎คําปรึกษาทางด๎านการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  

0 0 0 5 0 1.00 

2) มีการรํวมกันกับกลุํมผู๎ประกอบการเพ่ือจัดซื้อ
วัตถุดิบต๎นน้ําในพื้นที่ของสมากชิกเครือขําย 

0 0 0 0 5 1.00 

3) มีการรํวมมือกับเครือขํายผู๎ประกอบการเพ่ือใน
การหาแนวทางทางในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการ
จําหนํายผลิตภัณฑ๑ 

0 0 0 5 0 1.00 

9.2 เครือขําย
ความรํวมมือ
กับหนํวยงาน
ภายนอก 

1) รํวมมือกับนักวิชาการหรือผู๎เชี่ยวชาญด๎านการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ในการแก๎ปัญหา 

0 0 0 0 5 1.00 

2)  รํ วมมื อกับหนํ วยงานภาค รัฐ ใ ห๎ เข๎ ามา ใ ห๎
คําแนะนํา ชํวยเหลือวางแผนปรับปรุงหรือให๎ความ
รํวมมือ ในการพัฒนาการจัดการคุณภาพแกํ
ผู๎ประกอบการ 

0 0 0 0 5 1.00 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ฟลีสแคปปา (Fleiss’s Kappa) (ตํอ) 

 

ข้อ กิจกรรม 

ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการคุณภาพเชิง

สร้างสรรค์ 

ค่าความสอดคล้อง
ในการตัดสินใจของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 
9.3 เครือขําย
โซํอุปทาน 
 
 

1) รํวมกับผู๎จัดหาวัตถุดิบต๎นน้ํา ได๎แกํ กลุํมผู๎ปลูก
หมํอนเลี้ยงไหม สังกัดศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติเพ่ือวางแผนการผลิตให๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการให๎สอดคล๎องกับตลาด 

0 0 0 5 0 1.00 

2) รํวมกับตัวแทนจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพ่ือ
กําหนดทิศทางการจัดจําหนํายในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาวไปยังตํางประเทศ 

0 0 1 3 1 0.30 

 Fleiss Kappa มีค่าเท่ากับ 1.000 
 

 หลังจากได๎คํา Fliess’s kappa จําแนกรายองค๑ประกอบแล๎ว ผู๎วิจัยนพคําคะแนนมา
วิเคราะห๑หาคํา Fliess’s kappa  ในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 39 
 
ตารางที่ 39 แสดงการทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 

 

กิจกรรมทั้งหมด (N) จํานวนผู๎ประเมิน (n) คํา Pa คํา Pe Fleiss’s Kappa 

79 5 0.910 0.545 
 0.910 – 0.545     =  0.802 
    1−0.545 

 
จากตารางที่ 39 พบวําผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญด๎วยเทคนิค ฟลีส 

แคปปา (Fleiss Kappa) มีคําความสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย อยูํในระดับดีมาก โดยมีคํา Fleiss’s Kappa 
เทํากับ 0.802 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา องค๑ประกอบองค๑ประกอบต๎นทุนคุณภาพมีความ
สอดคล๎องมากที่สุดอยูํในระดับดีมาก คํา Fleiss Kappa เทํากับ 0.863  ลําดับตํอมาคือองค๑ประกอบ
กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต มีคําความสอดคล๎องอยูํในระดับดีมาก คํา Fleiss 
Kappa เทํากับ 0.857 ลําดับตํอมาคือ องค๑ประกอบด๎านเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ มีคําความ
สอดคล๎องอยูํในระดับดีมาก คํา Fleiss Kappa เทํากับ 0.810 ลําดับตํอมาคือ องค๑ประกอบด๎านการ
สํงมอบคุณคํา มีคําความสอดคล๎องอยูํในระดับดีมาก คํา Fleiss Kappa เทํากับ 0.808 ลําดับตํอมา
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คือ องค๑ประกอบด๎านกระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม มีคําความสอดคล๎องอยูํ
ในระดับดีมาก คํา Fleiss Kappa เทํากับ 0.792 ลําดับตํอมาคือ องค๑ประกอบด๎านความยั่งยืน มีคํา
ความสอดคล๎องอยูํในระดับดีมาก คํา Fleiss Kappa เทํากับ 0.769 ลําดับตํอมาคือ องค๑ประกอบด๎าน
ทุนวัฒนธรรม มีคําความสอดคล๎องอยูํในระดับดีมาก คํา Fleiss Kappa เทํากับ 0.764 และลําดับ
สุดท๎ายคือ องค๑ประกอบด๎านความยั่งยืน และองค๑ประกอบด๎านทุนวัฒนธรรม โดยคําความสอดคล๎อง
อยูํในระดับดีมาก คํา Fleiss Kappa เทํากับ 0.762 จากผลประเมินความสอดคล๎องโดยผู๎เชี่ยวชาญ
แสดงให๎เห็นวํารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหม
ไทยมีความเหมาะสมที่จะนําไปประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงาน 

ดังนั้นสามารถสรุปได๎วํารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยควรมีองค๑ประกอบหลัก ด๎านปัจจัยนําเข๎า 3 องค๑ประกอบ ประกอบด๎วย พันธ
สัญญาตํอชุมชน ทุนวัฒนธรรม และแผนการดําเนินงาน ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
2 องค๑ประกอบ ประกอบด๎วย กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และ
กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต และด๎านผลลัพธ๑  4 องค๑ประกอบ ประกอบด๎วย การสํง
มอบคุณคํา ความยั่งยืน ต๎นทุนคุณภาพ และเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ โดยต๎องมีการดําเนินการ
ตามกิจกรรมจํานวน 79 กิจกรรม ดังตารางที่ 40 
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ตารางที่ 40 แสดงองค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย และกิจกรรมที่เหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

 

องค๑ประกอบ
หลัก 

องค๑ประกอบ
ยํอย 

กิจกรรม สัญลักษณ๑ 

ปัจจัยนําเข๎า 

1. 
พันธสัญญา 
ตํอชุมชน 

1.1 
การมีสํวนรํวม 

1) รํวมกับชุมชนพิจารณาประโยชน๑ท่ีชุมชนและธุรกิจจะได๎รับ I1 

2) รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนหรือข๎อตกลงใน
การดําเนินงานของธุรกิจ 

I2 

1.2 
ข๎อตกตกลงรํวม 

1) รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนโดยรํวมกําหนด
ข๎อตกลงในการดําเนินงานของธุรกิจด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อม 

I3 

2) นําข๎อตกลงมาจัดทําเป็นข๎อกําหนดในการดําเนินงานของ
ผู๎ประกอบการ 

I4 

2. 
ทุนวัฒนธรรม 

2.1 
ชุดภูมิปัญญา 

1) มีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถิ่นหรือปราชญ๑ท๎องถิ่น
ของชุมชนมาเป็นท่ีปรึกษา  

I5 

2) มีการกําหนดชุดภูมิปัญญาด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถิ่นท่ีต๎องการสืบ
สานและสร๎างสรรค๑รํวมกับชุมชน  

I6 

3) มีการเรียบเรียงประวิติศาสตร๑และความเป็นมาของของ 
ภูมิปัญญาผ๎าไหมทอของท๎องถิ่นตามชํวงเวลาตํางๆ ตั้งแตํอดีตแสดง
ให๎เห็นถึงการเลื่อนใหลของผ๎าไหมในวัฒนธรรมแตํละชํวงเวลา 

I7 

2.2  
การจัดเก็บ 
ภูมิปัญญา 

1) มีการจัดทําข๎อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ๎าไหมท๎องถิ่น 
โดยจําแนกตามการใช๎ในประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตประจําวัน 
และเพิ่มเติมข๎อมูลปัจจุบันให๎มีความทันสมัย 

I8 

2) มีการประชุมรํวมกับชุมชนหาฉันทามติเกี่ยวกับรูปแบบ 
และแนวทางการประยุกต๑ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให๎เข๎ากับปัจจุบัน 

I9 

2.3 
การถํายถอดภูมิ

ปัญญา 

1) การสํงเสริมผู๎สืบทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ เด็กเยาวชน และคนรุํนใหมํ
ในท๎องถิ่นท่ีให๎ความสนใจและมีศักยภาพ 

I10 

2) มีการถํายทอดองค๑ความรู๎จากปราชญ๑ชุมชนและผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
ผ๎าไหมของท๎องถิ่นแกํกลุํมผู๎ประกอบการในทุกกิจกรรมการผลิต เชํน 
ประวัติ เรื่องเลํา ท่ีมาของลวดลาย การย๎อมสีธรรมชาติ การทอผ๎า 
และการนําผ๎ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 

I11 

3)จัดทําสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบดิจิตอลและหรือสิ่งพิมพ๑ P8 
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กิจกรรม สัญลักษณ๑ 

3. 
แผนการ

ดําเนินงาน 

3.1 
ทิ ศ ท า ง ก า ร
ดําเนินธุรกิจ 

1) วิเคราะห๑ทิศทางแนวโน๎มตลาดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมทอมือในพื้นท่ี
ในประเทศ และตํางประเทศ 

I13 

2) กําหนดสิ่งท่ีผู๎ประกอบการต๎องการเป็นในอนาคตให๎ชัดเจนโดย
ระบุลักษณะผลิตภัณฑ๑ กลุํมตลาด และตําแหนํงของกิจการ เชํน เป็น
แหลํงผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมผืนทอมือโทนสีพาสเทล เพื่อจําหนําย
ให๎กับนักทํองเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา อันดับหน่ึงในห๎าของ
ประเทศไทย เป็นต๎น 

I14 

3) กําหนดสิ่งท่ีองค๑การต๎องทําโดยจําแนกเป็นรายประเด็น โดย
มุํงเน๎นความต๎องการของลูกค๎าและชุมชน 

I15 

3.2 
วัตถุประสงค๑
และเป้าหมาย

ในการ
ประกอบการ 

1) นําความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายจากการวิเคราะห๑บริบทมา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค๑เพื่อแก๎ปัญหา 

I16 

2) นําปัญหาและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของชุมชนมา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค๑ของการดําเนินธุรกิจ 

I17 

3) กําหนดวัตถุประสงค๑ให๎ชัดเจนวําธุรกิจสามารถแก๎ปัญหา 
   ให๎กับชุมชนในประเด็นใด 

I18 

4) กําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน ได๎แกํ  
    - ประมาณการรายได๎ตํอปี (Income)  
    - อัตราสํวนผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจ (YIield)  
    - และอัตราการเติบโตของกิจการ (Growth Ratio) 
      โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตของชุมชน 

I19 

5) กําหนดผู๎รับผิดชอบในการดําเนินงานในด๎านตํางๆ I20 

3.3 
การจัดการทุน

มนุษย๑ 

1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องกับธุรกิจ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือในท๎องถิ่น 

I21 

2) มีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม I22 

3) พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให๎มีความรูและทักษะสอดคล๎องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานตํางๆ ท่ีนํามาใช๎ 

I23 

3.4 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

1) จัดหาวัตถุดิบโดยมีมาตรฐานกําหนด I24 

2) ใช๎วัตถุดิบท่ีหาได๎ในชุมชนและไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม I25 

3) สํงเสริมและสนับคุณภาพให๎กับผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎นนํ้า 
   (เกษตรกรผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม) 

I26 
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องค๑ประกอบ
หลัก 

องค๑ประกอบ
ยํอย 

กิจกรรม สัญลักษณ๑ 

 3.5 
สภาพ

ภูมิศาสตร๑ 

1) วิเคราะห๑ลักษณะภูมิศาสตร๑ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถนํามา
เป็นทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยได๎ 

I27 

2) วิเคราะห๑ลักษณะการตั้งบานเรือน เชํน เป็นชุมชนกระจัดกระจาย 
(Isolated Farmstead or Scattered 
Settlement) หรือเป็นชุมชนตามแนวเสนทางคมนาคม  (Lined 
Settlement) 

I28 

3.6 
สภาพ

วัฒนธรรม 

1) การศึกษาภาษา และการแตํงกายของคนในชุมชนท่ีใช๎ 
ในชีวิตประจําวัน และตามประเพณีตํางๆ 

I29 

2) วิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยท่ีผํานมาของชุมชน 
และลักษณะปัจจุบัน 

I30 

3.7 
สภาพเศรษฐกิจ

ชุมชน 

1) วิเคราะห๑ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มุํงเน๎น
การศึกษาท่ีอาชีพเกษตรกรรมเพื่อระบุชํวงการผลิตและการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต  

I31 

2) ศึกษาการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีโซํอุปทานของผ๎าไหม
ท๎องถิ่นจากหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานตํางๆ 

I32 

กระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 

4. 
กระบวนการ

สร๎างภูมิปัญญา
สร๎างสรรค๑ข๎าม

วัฒนธรรม 

4.1 
วัฒนธรรมรํวม

สมัย 

1) ตีความศิลปวัฒนธรรมของผ๎าไหมท๎องถิ่นในมิติของสีสันลวดลาย 
เทคนิคการทอ และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ 

P1 

2) ศึกษาวัฒนธรรม และคํานิยมของตลาดเป้าหมายในมิติสีสันและ
ลวดลาย  

P2 

3) ศึกษาจุดรํวมทางวัฒนธรรม P3 

4.2 
ความคิด

สร๎างสรรค๑ 

1) จัดทําต๎นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย P4 

2) รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานภาควิชาการ หนํวยงานภาครัฐ 
และเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ 

P5 

3) ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ตามประเพณี เทศกาลสําคัญ หรือตามฤดูกาล
ของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

P6 

 
  



  189 

ตารางที่ 40 แสดงองค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย และกิจกรรมที่เหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย (ตํอ) 

 

องค๑ประกอบ
หลัก 

องค๑ประกอบ
ยํอย 

กิจกรรม สัญลักษณ๑ 

5. 
กระบวนการ
สร๎างความ
นําเชื่อถือใน

การผลิต 

5.1 
การผลิต 

1) จัดทําคํูมือการผลิตท่ีจําแนกขั้นตอนท่ีชัดเจน P7 

2) ประมาณการกําลังการผลิตตํอปี และชํวงเวลาทําการผลิตของ
ผลิตภัณฑ๑แตํละประเภท  

P8 
 

3) กําหนดชํวงเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิตในรอบปีให๎
ชัดเจน 

P9 

5.2 
มาตรฐาน 

1) ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพผ๎าไหมผืนทอมือไมํตํ่ากวํา
มาตรฐาน “ยูง” จากกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
และมาตรฐานอื่นท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเป้าหมาย 

P10 

2) นําแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนของสํานักพัฒนา 
อุตสาหกรรมชุมชนมาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

P11 

3) ดําเนินงานตามมาตรฐานสากลอื่นๆ ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของตลาดเป้าหมาย 

P12 

5.3 
การรับรอง 

1) เสนอขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศการผลิตผ๎าไหมผืนจาก
กรมหมํอนไหม (มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน ฯลฯ ) และ/หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภทผืนผ๎าของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
(มผช 828/2558) ขึ้นไป 

P13 

2) เสนอขอรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิตระดับ 
นานาชาติ เชํน มาตรฐาน GOTS มาตรฐาน Green Product และ
มาตรฐาน EU-Eco-Label เป็นต๎น 

P14 

ด๎านผลลัพธ๑ 

6. 
การสํงมอบ

คุณคํา 

6.1 
สํงมอบคุณคํา
แบบผลักออก 

 

1) เปิดชํองทางการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ในระบบตลาดออนไลน๑  
(E-Marketplace) 

O1 

2) เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ สถานประกอบการหรือใน
จังหวัดในนามสถานประกอบการหรือกลุํมเครือขําย 

O2 

3) เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ ห๎างสรรพสินค๎า ในนามสถาน
ประกอบการหรือกลุํมเครือขําย 

O3 

4) มีชํองทางการชําระเงินออนไลน๑ O4 

5) รํวมการออกร๎านงานของหนํวยงานราชการท่ีสับสนุนในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 

O5 

6) รํวมงานออกร๎านในตํางประเทศกับหนํวยงานภาครัฐในนามกลุํม
หรือเครือขําย 

O6 

7) ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎าออนไลน๑ O7 
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องค๑ประกอบ
หลัก 

องค๑ประกอบ
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กิจกรรม สัญลักษณ๑ 

 6.2 
สํงมอบคุณคํา
แบบดึงเข๎า 

1) มีหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของตน หรือรํวมกับเครือขําย
ผู๎ประกอบการในพ้ืนท่ีใกล๎เคียง 

O8 

2) นําสถานประกอบการหรือหน๎าร๎านเข๎ารํวมในเส๎นทาง 
วัฒนธรรมของชุมชนตามแนวทางนวัตวิถี 

O9 

3) ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า 
ณ จุดขาย 

O10 

6.3 
การสื่อสาร 

1) มีชํองทางประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑ O11 

2) มีสื่อสิ่งพิมพ๑ประชาสัมพันธ๑ ณ จุดขายและแหลํงทํองเท่ียวชุมชน
และบริเวณใกล๎เคียง 

O12 

3) เนื้อหาสื่อสะท๎อนอัตลักษณ๑ชุมชน O13 

7. 
ความยั่งยืน 

7.1 
การดําเนิน การ

ตํอเนื่อง 

1) ผู๎ประกอบการต๎องมีความตํอเนื่องในการดําเนินงาน O14 

2) นําปัญหาจากผลการดําเนินงานมาวิเคราะห๑แก๎ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การจัดการอยํางตอเนื่อง 

O15 

7.2 
การพัฒนาผลิต 

ภัณฑ๑อยําง
ตํอเนื่อง 

1) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยให๎มีความแตกตํางอยําง
ตํอเนื่อง 

O16 

2) ปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ใหมํอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎สอดคล๎อง
กับตลาดเป้าหมาย 

O17 

7.3 
คุณคําตํอชุมชน 

1) นําแนวคิด ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑เป็น
ผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือผลิตภัณฑ๑เดิมรูปลักษณ๑ใหมํอยํางตํอเน่ือง 

O18 

2) ใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตามแนวทาง
Green หรือ Fairtrade อยํางตํอเนื่อง 

O19 

3) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตอยํางตํอเนื่อง O20 

8. 
ต๎นทุนคุณภาพ 

8.1 
ต๎นทุนใน

กระบวนการ
ผลิต 

1) การตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิต ได๎แกํ ความทนไฟของผ๎าไหม/
การดูดซับสี ฯลฯ ตามเกณฑ๑มาตรฐานท่ีนํามาใช๎กําหนดไว๎ 

O21 

2) การขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑ O22 

3) การนําผลิตภัณฑ๑ท่ีไมํผํานมาตรฐานคุณภาพมาจําหนํายในราคาถูก
หรือทําลายท้ิง 

O23 

8.2 
ต๎นทุนหลัง

กระบวน การ
ผลิต 

1) การรับเปลี่ยนคืนสินค๎าท่ีไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน O24 

2) คืนเงินให๎กับลูกค๎ากรณีท่ีสินค๎าไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน O25 

3) การให๎สํวนลดสําหรับลูกค๎าท่ีคืนสินค๎าท่ีไมํได๎คุณภาพ O26 
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ตารางที่ 40 แสดงองค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย และกิจกรรมที่เหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย (ตํอ) 

 

องค๑ประกอบ
หลัก 

องค๑ประกอบ
ยํอย 

กิจกรรม สัญลักษณ๑ 

9. 
เครือขําย
คุณภาพ

สร๎างสรรค๑ 

9.1 
เครือขํายความ
รํวมมือระหวําง
ผู๎ประกอบการ 

1) มีการใช๎ระบบพี่เลี้ยงระหวํางผู๎ประกอบการท่ีเข็มแข็ง  และ
ผู๎ประกอบการท่ีกําลังพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎  และให๎
คําปรึกษาทางด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  

O27 

2) มีการรํวมกันกับกลุํมผู๎ประกอบการเพื่อจัดซ้ือวัตถุดิบต๎นนํ้าใน
พื้นท่ีของสมากชิกเครือขําย 

O28 

3) มีการรํวมมือกับเครือขํายผู๎ประกอบการเพื่อในการหาแนวทางทาง
ในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ 

O29 

9.2 
เครือขํายความ

รํวมมือกับ
หนํวยงาน
ภายนอก 

1) รํวมมือกับนักวิชาการหรือผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ในการแก๎ปัญหา 

O30 

2) รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐให๎เข๎ามาให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือ
วางแผนปรับปรุงหรือให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการจัดการ
คุณภาพแกํผู๎ประกอบการ 

O31 

9.3 
เครือขํายโซํ

อุปทาน 
 
 

1) รํวมกับผู๎จัดหาวัตถุดิบต๎นนํ้า ได๎แกํ กลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม 
สังกัดศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติเพื่อวางแผนการผลิตให๎เพียงพอ
ตํอความต๎องการให๎สอดคล๎องกับตลาด 

O32 

2) รํวมกับตัวแทนจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพื่อกําหนดทิศ
ทางการจัดจําหนํายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไปยัง
ตํางประเทศ 

O33 

 

จากตารางที่ 40 พบวํา รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 9 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ ด๎านปัจจัยนําเข๎า ประกอบด๎วย        
1) พันธสัญญาตํอชุมชน (Community Ageement) 2) ทุนวัฒนธรรม (Culture Capital) และ       
3) แผนการดําเนินงาน (Planning) ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย       
1) กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม (Process of Creative Cross-Culture 
Wisdom) และ 2) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต (Process of Riliability Making in 
Production) และด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วย 1) การสํงมอบคุณคํา (Value Proprosition) 2) ความ
ยั่งยืน (Sustainability) 3) ต๎นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) และ 4) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 
(Creative Quality Network) โดยแสดงความเชื่อมโยงตามแนวทางทฤษฎีระบบได๎ดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 แผนภาพรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ 

ผ๎าไหมไทย 
 

โดยแตํละองค๑ประกอบมีองค๑ประกอบยํอยดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
ด๎านปัจจัยนําเข๎ามี 3 องค๑ประกอบหลัก 12 องค๑ประกอบยํอย 32 กิจกรรม ได๎แก ํ              

1) พันธสัญญาตํอชุมชน ผู๎ประกอบการต๎องกําหนดแนวทางการดําเนินกิจการให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของชุมชนในด๎านสังคม วัฒนธรรม และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ต๎องสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของลูกค๎า 2) ทุนวัฒนธรรม ผู๎ประกอบการต๎องมีการศึกษาประวัติศาสตร๑ ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีสะท๎อนออกมาในผ๎าไหมและผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมท๎องถิ่นของชุมชน หลังจาก
นั้นต๎องมีการรวบรวมและจัดเก็บอยํางเป็นระบบระเบียบ แล๎วทําการถํายทอดทุนวัฒนธรรมดังกลําว
แกํสมากชิกกลุํมผู๎ประกอบการ และ 3) การวางแผนการดําเนินงาน ผู๎ประกอบการต๎องมีการกําหนด
วัตถุประสงค๑ และเป้าหมายให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาผู๎ประกอบการชุมชนของประเทศ  
และการสํงเสริมจากภาครัฐ มีความชัดเจนของแผนที่สามารถวัดและประเมินผลได๎ ภายใต
งบประมาณท่ีมอียูํอยํางจํากัด นอกจากนั้น ผู๎ประกอบการต๎องรํวมกับศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
และหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องในการในการกําหนดกลยุทธ๑ และแผนการดําเนินงานในด๎านตํางๆ 

ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑มี 2 องค๑ประกอบหลัก 5 องค๑ประกอบยํอย 
14 กิจกรรม ได๎แกํ 1) กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม โดยผู๎ประกอบการต๎องมี
การศึกษาและวิเคราะห๑วัฒนธรรมของกลุํมตลาดเป้าหมาย เพ่ือนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบและ

รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

 

   -พันธสัญญาต่อชุมชน 
- ทุนวัฒนธรรม  
- แผนการด าเนินงาน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการเพ่ิมผลิตภาพ
เชิงสร้างสรรค ์

 

ผลลัพธ ์

 
 

- กระบวนการสร้างภูมิปัญญา 
  สร้างสรรค์ข้ามวัฒนธรรม 
- กระบวนการสร้างความน่าเช่ือถอื 
  ในการผลิต 

 

ข้อมูลปอ้นกลับ 

 

- การส่งมอบคุณค่า 
- ความยั่งยืน 
- ต้นทุนคุณภาพ 
- เครือข่ายคุณภาพ 
  สร้างสรรค์ 
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ทดสอบจนได๎ผลิตภัณฑ๑ที่ตอบสนองกับความต๎องการของตลาดเป้าหมาย  และ 2) กระบวนการสร๎าง
ความนําเชื่อถือในการผลิต ผู๎ประกอบการต๎องนําแนวทางพัฒนาคุณภาพในด๎านการจัดการ และการ
ผลิตที่เป็นที่ยอมรับมาใช๎เพื่อเพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎า  

ด๎านผลลัพธ๑มี 4 องค๑ประกอบหลัก 11 องค๑ประกอบยํอย 33 กิจกรรม ได๎แกํ 1) การสํง
มอบคุณคํา ผู๎ประกอบการต๎องเพ่ิมชํองทางการจัดจําหนํายในระบบตลาดกลางออนไลน๑ที่นําเชื่อถือ
หรือมีหนํวยงานรับรอง และนําสถานประกอบการหรือพ้ืนที่ผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมในชุมชนบูรณา
การกับเส๎นทางทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในโครงการนวัตวิถี  2) ความยั่งยืน ผู๎ประกอบการ
ควรดําเนินกิจการ และพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง โดยคํานึงถึงประโยชน๑และคุณคําที่ลูกค๎า ชุมชน 
และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับโซํอุปทานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎า
ไหม และผู๎ประกอบการได๎รับ 3) ต๎นทุนคุณภาพ ผู๎ประกอบการต๎องนําต๎นทุนสํวนเพ่ิมมาพิจารณาเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพที่สอดคล๎องกับกลุํมลูกค๎าเป้าและเพ่ือไม๎ให๎กระทบตํอแผนการดําเนินงาน
ด๎านการเงนิและด๎านชื่อเสียงของผู๎ประกอบการ และ 4) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ผู๎ประกอบการ
ต๎องประเมินผลการดําเนินงานและนําผลลัพธ๑จากการดําเนินงานมารํวมวิเคราะห๑กับกลุํมเครือขําย
ตํางๆ เพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งแนวราบและแนวดิ่ง โดยสร๎างความรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบการใน
พ้ืนที่ใกล๎เคียงกัน และสร๎างเครือขํายกับผู๎ประกอบการที่ผลิตวัตถุดิบ ได๎แกํ กลุํมผู๎เพาะเลี้ยงหมํอน
ไหม กลุํมตัวแทนจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม และหนํวยงานภาครัฐที่ให๎การสํงเสริมผู๎ประกอบการ 
เพ่ือนําแนวทางการที่ได๎ไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตํอไป 

ดังนั้นการดําเนินการตามรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถยกระดับการจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย สังกัดกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎ นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของผู๎ประกอบการให๎สูงขึ้นได ๎เนื่องจากกิจกรรมการจัดการทั้งหมด 79 
กิจกรรม ตามรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่
พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองตํอแนวทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางไทยแลนด๑ 4.0 ที่เกี่ยวข๎องกับ
การพัฒนาผู๎ประกอบการชุมชน ให๎สามารถเพ่ิมผลิตภาพการดําเนินงานจากการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑
ในการพัฒนาสินค๎าและบริการที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสงผลให๎ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยสามารถสร๎างความได๎เปรียบจากการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ได๎ 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม

ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย” มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
พหุวิธีการ (Multi-Method) โดยใช๎วิธีการประยุกต๑การวิจัยเอกสาร (Applying Document 
Research) การประยุก๑การถอดบทเรียน (Applying Lesson Lern) การประยุกต๑การสร๎างทฤษฎี 
ฐานราก (Applying Grounded Theory) เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) โดยประยุกต๑ใช๎การวิเคราะห๑แบบลําดับชั้น (Analytic Hierarchy 
Process) ในการทํา EDFR รอบที่ 3 หลังจากนั้นทดสอบซ้ําด๎วยการประเมินอรรถประโยชน๑โดยการ
ประยุกต๑ใช๎การวิเคราะห๑ด๎วยทฤษฎีเกม (Game Theory) และการใช๎การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการที่พัฒนาขึ้นโดยผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ประกอบด๎ วย กลุํม
นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประการณ๑การการวิจัยที่เกี่ยวข๎องหัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย 
กลุํมผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ประเภทหัตถอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย และกลุํม
ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานในสังกัดกรมหมํอนไหม การศึกษาแบํงออกเป็น 2 ขั้นตอน ได๎แกํ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

 

ผู๎วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข๎อเสนอแนะได๎ดังตํอไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.1 ผลการประยุกต์การวิจัยเอกสาร 
การประยุกต๑การวิจัยเอกสารมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาองค๑ประกอบของกิจกรรมหลักและ

กิจกรรมยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทยผู๎วิจัยได๎คัดเลือกเอกสาร เชํน บทความ รายงานการวิจัย หนังสือและตําราที่สอดคล๎องกับการ
จัดการคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา และทฤษฎีระบบ ภายใต
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เกณฑการพิจารณา ได๎แกํ ความเป็นจริง ความนําเชื่อถือ การเป็นตัวแทน และการให๎ความหมาย จาก
การวิจัยเอกสารสามารถแบํงองค๑ประกอบหลักของรูปแบบกลยุทธด๎านการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยบนฐานคิดของทฤษฎีระบบ ได๎เป็น 3 ด๎าน 
ได๎แกํ ด๎านปัจจัยนําเข๎า ด๎านกระบวนการ และด๎านผลลัพธ๑ ซึ่งแตลํะด๎านจะประกอบด๎วยองค๑ประกอบ
หลักและองค๑ประกอบยํอยและกิจกรรมตํางๆ โดยมีรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

1.1.1 ด๎านปัจจัยนําเข๎า ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ องค๑ประกอบหลักด๎าน
จริยธรรมธุรกิจ และแผนงาน  

1.1.2 ด๎านกระบวนการด๎านกระบวนการ ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ 
องค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการเรียนรู๎ของของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
องค๑ประกอบหลักตํอมาคือ องค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และองค๑ประกอบหลักด๎าน
กระบวนการผลิต 

1.1.3 ด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ องค๑ประกอบหลักด๎านชํอง
ทางการจัดจําหนํายของและองค๑ประกอบหลักด๎านความยั่งยืนของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย 

ภายหลังจากได๎องค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ได๎จากการวิจัยเอกสารทั้ง 7 องค๑ประกอบ
หลัก ผู๎วิจัยนํามาจัดทําเป็นแนวทางในการสัมภาษณผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญถึงแนวโน๎มของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และพัฒนาเป็นรางรูปแบบ
การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในขั้นตอนตํอไป 

 
1.2 ผลการประยุกต์การถอดบทเรียน 
1.2.1 ผลการสัมภาษณผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญวิเคราะห๑ด๎วยการประยุกต๑ทฤษฎีฐานราก 
จากการสัมภาษณผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบหลัก และ

องค๑ประกอบยํอยของรูปแบบกลยุทธด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยทั้ง 8 องค๑ประกอบ มีความครอบคลุมในการสร๎างรางรูปแบบกลยุทธการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยแบํงออกเป็น 

1.2.1.1 ด๎านปัจจัยนําเข๎าของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลักด๎านพันธสัญญาตํอชุมชน ประกอบด๎วย 2 
องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การมีสํวนรํวม และข๎อตกลงรํวม และด๎านแผนการดําเนินงานประกอบด๎วย 
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7 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ สภาพภูมิศาสตร๑ สภาพวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจชุมชนทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค๑และเป้าหมายในการประกอบการ ทุนมนุษย๑ การจัดหาวัตถุดิบ 

1.2.1.2 ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลักด๎านทุน
วัฒนธรรม ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา การจัดเก็บภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม และการถํายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม องค๑ประกอบหลักด๎านภูมิปัญญา
สร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒรธรรม ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ วัฒนธรรมรํวมสมัย ความคิด
สร๎างสรรค๑ และการผลิต และองค๑ประกอบหลักด๎านความนําเชื่อถือ ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบ
ยํอย ได๎แกํ มาตรฐาน และการรับรอง 

1.2.1.3 ด๎านผลลัพธ๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ องค๑ประกอบหลักด๎านการสํงมอบ
คุณคําประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การสํงมอบคุณคําแบบผลักออก การสํงมอบคุณคํา
แบบดึงเข๎า และการสื่อสาร และองค๑ประกอบหลักด๎านความยั่งยืน ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย 
ได๎แกํ การดําเนินการตํอเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง และคุณคําตํอชุมชน และ
องค๑ประกอบหลักด๎านเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ 
เครือขํายความรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบการ เครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก และ
เครือขํายโซํอุปทาน 
 

1.3 ผลการประยุกต์การสร้างทฤษฎีฐานราก 
1.3.1 ผลการสัมภาษณผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญวิเคราะห๑ด๎วยการประยุกต๑ทฤษฎีฐานราก 
จากการสัมภาษณผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบหลัก และ

องค๑ประกอบยํอยของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จาก
ผ๎าไหมไทยทั้ง 8 องค๑ประกอบ มีความครอบคลุมในการสร๎างรางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย แบํงออกเป็น 

1.3.1.1 ด๎านปัจจัยนําเข๎าของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลักด๎านพันธสัญญาตํอชุมชน ประกอบด๎วย 2 
องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การมีสํวนรํวม และข๎อตกลงรํวม องค๑ประกอบหลักด๎านทุนวัฒนธรรม 
ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา การจัดเก็บภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม และการถํายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และองค๑ประกอบหลักด๎านแผนการดําเนินงาน
ประกอบด๎วย 7 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ สภาพภูมิศาสตร๑ สภาพวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจชุมชนทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค๑และเป้าหมายในการประกอบการ ทุนมนุษย๑ การจัดหาวัตถุดิบ  
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1.3.1.2 ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลักด๎าน
กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒรธรรม ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ 
วัฒนธรรมรํวมสมัย และความคิดสร๎างสรรค๑ และองค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการสร๎างความ
นําเชื่อถือในการผลิต ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การผลิต มาตรฐาน และการรับรอง 

1.3.1.3 ด๎านผลลัพธ๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลักด๎านการสํงมอบคุณคําประกอบด๎วย 3 
องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การสํงมอบคุณคําแบบผลักออก การสํงมอบคุณคําแบบดึงเข๎า และการ
สื่อสาร องค๑ประกอบหลักด๎านความยั่งยืน ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การดําเนินการ
ตํอเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง และคุณคําตํอชุมชน และองค๑ประกอบหลักด๎านเครือขําย
คุณภาพสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ เครือขํายความรํวมมือระหวําง
ผู๎ประกอบการ เครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก และเครือขํายโซํอุปทาน 

ผลการวิเคราะหที่ได๎จากการสัมภาษณผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ และการสังเคราะห๑ด๎วย TOWS 
Matrix สามารถนํามาสร๎างเป็นรํางองค๑ประกอบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และสร๎างเป็นแนวคําถามเพ่ือถามความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญถึงแนวโน๎มของ
องค๑ประกอบตํางๆ และสังเคราะห เป็นร างรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในลําดับถัดไป 

 
2.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหมไทย 
 

2.1.2 ผลการสอบถามผู๎เชี่ยวชาญในรอบท่ี 1    
จากการสังเคราะหประเด็นการสัมภาษณในการประยุกต๑การสร๎างทฤษฎีฐานราก ผู๎วิจัย

สร๎างเป็นแบบสัมภาษณ๑เพ่ือสังเคราะห เป็นรางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยพบวํา ด๎านปัจจัยนําเข๎าของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ 
พันธสัญญาตํอชุมชน และแผนการดําเนินงาน 

ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ ทุนวัฒนธรรม 
ด๎านภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม ความนําเชื่อถือ และต๎นทุนคุณภาพ 
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ด๎านผลลัพธ๑ความยั่งยืนของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ การสํงมอบคุณคํา ความยั่งยืน 
และเครือขํายคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 

ผลการวิเคราะหที่ได๎จากการสัมภาษณผูให๎ข๎อมูลสําคัญสามารถนํามาสร๎างเปแนวโน๎ม
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย และสร๎างเป็น
แบบสอบถามเพ่ือถามความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญถึงแนวโน๎มขององค๑ประกอบตํางๆ และสังเคราะหเป็น
รํางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในลําดับ
ถัดไป 

 

2.1.2 ผลการสอบถามผู๎เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 
จากการสังเคราะหประเด็นการสัมภาษณในรอบที่ 1 ผู๎วิจัยสร๎างเป็นแบบสอบถามเพ่ือ

สังเคราะหเป็นรางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทย ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม พบวําองค๑ประกอบหลักของรางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 9 องค๑ประกอบ โดยด๎านปัจจัย
นําเข๎ามี 3 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ องค๑ประกอบพันธสัญญาตํอชุมชน 4 กิจกรรม ทุนวัฒนธรรม 8 
กิจกรรม และแผนการดําเนินงาน 20 กิจกรรม ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑มี 2 
องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ องค๑ประกอบด๎านกระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒรธรรม 9 
กิจกรรม และองค๑ประกอบกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 5 กิจกรรม และด๎านผลลัพธ๑
ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ การสํงมอบคุณคํา 13 กิจกรรม ความยั่งยืน 7 กิจกรรม และ
องค๑ประกอบเครือขํายคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 7 กิจกรรม 

ผู๎วิจัยนํารางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทยที่ได๎จากการสังเคราะห๑ในขั้นตอน EDFR รอบที่ 2 มาสร๎างเป็นแบบสอบถามเพ่ือให๎
ผู๎เชี่ยวชาญให๎ข๎อมูลอีกหนึ่งรอบ เป็นการทํา EDFR รอบที่ 3 เพ่ือคัดเลือกรางรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่เหมาะสมตํอไป 
 

2.2.3 ผลการสอบถามผู๎เชี่ยวชาญในรอบท่ี 3 
จากการสังเคราะห๑ผลการประเมินรูปแบบการจัดการในรอบที่  2 ผู๎ วิจัยสร งเป็น

แบบสอบถามเพ่ือสังเคราะหเป็นรางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยใช๎การประยุกต๑เทคนิคการวิเคราะห๑ตามลําดับชั้น (AHP) ผลการวิเคราะห๑
แบบสอบถาม พบวําองค๑ประกอบหลักของรางรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 9 องค๑ประกอบ ดังนี้ 
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ด๎านปัจจัยนําเข๎าของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลักด๎านพันธสัญญาตํอชุมชน ประกอบด๎วย 2 
องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การมีสํวนรํวม และข๎อตกลงรํวม องค๑ประกอบหลักด๎านทุนวัฒนธรรม 
ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา การจัดเก็บภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม และการถํายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และด๎านแผนการดําเนินงาน ประกอบด๎วย 7 
องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ สภาพภูมิศาสตร๑ สภาพวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจชุมชน ทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ วัตถุประสงค๑และเป้าหมายในการประกอบการ ทุนมนุษย๑ การจัดหาวัตถุดิบ  

ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการสร๎าง
ภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒรธรรม ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ วัฒนธรรมรํวมสมัย 
และความคิดสร๎างสรรค๑ และองค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 
ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การผลิต มาตรฐาน และการรับรอง 

ด๎านผลลัพธ๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ องค๑ประกอบหลักด๎านการสํงมอบคุณคํา 
ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การสํงมอบคุณคําแบบผลักออก การสํงมอบคุณคําแบบดึง
เขา๎ และการสื่อสาร และองค๑ประกอบหลักด๎านความยั่งยืน ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ 
การดําเนินการตํอเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง คุณคําตํอชุมชน องค๑ประกอบหลักด๎าน
ต๎นทุนคุณภาพ ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ ต๎นทุนในกระบวนการ และต๎นทุนนอก
กระบวนการ และองค๑ประกอบหลักเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย 
ได๎แกํ เครือขํายความรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบการ เครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกและ
เครือขํายโซํอุปทาน 

 
2.2 ผลการประเมินอรรถประโยชน์และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง

สร้างสรรค์ 
2.2.1 ผลการสอบถามผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญเกี่ยวกับอรรถประโยชน๑ของรูปแบบ

การจัดการ 
ผู๎วิจัยใช๎แบบประเมินคําอรรถประโยชน๑ที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการประยุกต๑ใช๎รูปแบบการ

จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ สังเคราะหได๎ ให๎
ผู๎เชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติการและผู๎ประกอบที่ได๎รับการสนับสนุนจากศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติประเมินคําอรรถประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ และคัดเลือกรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย ด๎วยเทคนิคทฤษฎีเกม โดยพิจารณาคํา
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อรรถประโยชน๑เฉลี่ยสูงที่สุดและยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ 
โดยการประเมินฉันทามติจากผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎รับผิดชอบในการพัฒนาผู๎ประกอบการในระดับพ้ืนที่ 
และผู๎ประกอบการที่ได๎รับการสํงเสริมจากศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ กรมหมํอนไหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑ ด๎วยแบบสอบถามและคัดเลือกรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย จากการประเมินคําอรรถประโยชน๑ที่คาดวําจะเกิดขึ้น พบวํา
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํ มผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยควรมี
องค๑ประกอบหลัก 9 องค๑ประกอบ ไดแ๎กํ 

ด๎านปัจจัยนําเข๎าของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลักด๎านพันธสัญญาตํอชุมชน ประกอบด๎วย 2 
องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การมีสํวนรํวม และข๎อตกลงรํวม องค๑ประกอบหลักด๎านทุนวัฒนธรรม 
ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา การจัดเก็บภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม และการถํายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และด๎านแผนการดําเนินงาน ประกอบด๎วย 7 
องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ สภาพภูมิศาสตร๑ สภาพวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจชุมชน ทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ วัตถุประสงค๑และเป้าหมายในการประกอบการ ทุนมนุษย๑ และการจัดหาวัตถุดิบ  

ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย องค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการสร๎าง
ภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒรธรรม ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ วัฒนธรรมรํวมสมัย 
และความคิดสร๎างสรรค๑ และองค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 
ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การผลิต มาตรฐาน และการรับรอง 

ด๎านผลลัพธ๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ องค๑ประกอบหลักด๎านการสํงมอบคุณคํา
ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การสํงมอบคุณคําแบบผลักออก การสํงมอบคุณคําแบบดึง
เข๎า และการสื่อสาร และองค๑ประกอบหลักด๎านความยั่งยืน ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ 
การดําเนินการตํอเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง และคุณคําตํอชุมชน องค๑ประกอบหลัก
ด๎านต๎นทุนคุณภาพ ประกอบด๎วย 2 องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ ต๎นทุนในกระบวนการ และต๎นทุนนอก
กระบวนการ และองค๑ประกอบหลักด๎านเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบ
ยํอย ได๎แกํ เครือขํายความรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบการ เครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงาน
ภายนอก และเครือขํายโซํอุปทาน 
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2.2.2 ผลการสอบถามผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ 
ผู๎วิจัยใช๎แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการในการนําไปประยุกต๑ใช๎กับ

ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎ประเมินเป็นผู๎เชี่ยวชาญที่สังกัดศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎กํากับดูแลด๎านนโยบาย แผนงาน และโครงการการพัฒนา
ผู๎ประกอบการเป็นผู๎ประเมินแบบสอบถามและคัดเลือกรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

จากการประเมินรูปแบบการจัดการคุณภาพที่พัฒนาขึ้นพบวํา รูปแบบการจัดการคุณภาพ
เชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยควรมีองค๑ประกอบหลัก 9 องค๑ประกอบ 
ได๎แกํ ปัจจัยนําเข๎า ประกอบด๎วย พันธสัญญาตํอชุมชน ทุนวัฒนธรรม และแผนการดําเนินงาน 
จํานวน 32 กิจกรรม ด๎านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย กระบวนการสร๎าง
ภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม และกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต จํานวน 14 
กิจกรรม และด๎านผลลัพธ๑ ประกอบด๎วย การสํงมอบคุณคํา ความยั่งยืน ต๎นทุนคุณภาพ และเครือขําย
คุณภาพสร๎างสรรค๑ จํานวน 33 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 79 กิจกรรม 

จากการประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน ได๎คํา Fleiss’s Kappa 
เทํากับ 0.802 แสดงวํา รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทยที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนําไปประยุกต๑ใช๎ในการเพ่ิมผลิตภาพตามแนวทางไทยแลนด๑ 
4.0 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได๎วํารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ ปัจจัยนําเข๎า 
กระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ และผลลัพธ๑ สอดคล๎องกับแนวคิดของ Noe, et, al. (2012); 
สมคิด บางโม (2558) และสุจิตราภรณ๑ จุสปาโล (2554) ที่พบวําการจัดการคุณภาพเป็นแนวปฏิบัติใน
รูปแบบวิธีการเชิงระบบ และสามารถปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานขององค๑การได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ด้านปัจจัยน าเข้า   
1.1. องค๑ประกอบหลักด๎านพันธสัญญาตํอชุมชน ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอยและ

กิจกรรม ได๎แกํ การมีสํวนรํวม ข๎อตกลงรํวม สอดคล๎องกับแนวคิดของ อุดม งามเมืองสกุล (2562) ที่
กลําววํา การดําเนินกิจการที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ทรัพยากรในชุมชนเป็นทุนหรือผลจากการดําเนินงาน
ขององค๑การมีผลกระทบตํอชุมชนนั้น การสร๎างพันธสัญญาด๎านการแบํงปันผลประโยชน๑ที่เป็นธรรม
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รวํมกับชุมชนนั้น จะสํงผลให๎การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากพันธสัญญาเป็นระบบการที่
เกิดขึ้นจากข๎อตกลงระหวํางผู๎ประกอบธุรกิจกับผู๎ผลิตวัตถุดิบในชุมชนที่มีเงื่อนไขและข๎อตกลงทั้งใน
ด๎านคุณภาพ ราคา ปริมาณ และระยะเวลาที่กําหนดกันไว๎ นอกจากนี้ยังรวมถึงด๎านทรัพยากร
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทั้งวัตถุดิบในการผลิต และเป็นผู๎รับผลการะทบจากการ
ดําเนินธุรกิจโดยตรง การมีสํวนรํวมในการกําหนดพันธสัญญาในการดําเนินธุรกิจรํวมกับชุมชนนั้น จึง
เป็นการแก๎ปัญหาให๎ชุมชนรู๎สึกวํามีอํานาจตํอรองและเกิดการรํวมตัวกันอยํางเป็นระบบ (เพ็ญศิริ พันพา

, 2557; และประยูร อิมิวัตร และคณะ, 2562) และเมื่อชุมชนได๎แสดงความคิดเห็นจนหาฉันทามติและ
ข๎อตกลงรํวมของกลุํมได๎ก็จําทําให๎การดําเนินงานกิจการได๎รับการสนับสนุนและไมํถูกตํอต๎านจาก
ชุมชน (สติธร ธนานิธิโชติ, 2562) 

การดําเนินงานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ผํานมาดําเนินงานโดยไมํมีข๎อ
ผูกพันธ๑หรือข๎อตกลงรํวมกับชุมชนในด๎านทรัพยาการที่นํามาเป็นวัตถุดิบที่ชัดเจนทั้งในด๎านวัตถุดิบ 
ทุนวัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน มีเพียงบางกลุํมที่เข๎ารํวมการพัฒนาศักยภาพกับ
กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ จึงทําให๎มีข๎อกําหนดในการดําเนินงานเพ่ือนําไป
ประกอบการวิเคราะห๑เพ่ือวางแผนการดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยควรรํวมกับชุมชนในการหาแนวทางแบํงปันผลประโยชน๑จากการดําเนินงานให๎
ครอบคลุมมิติความยั่งยืน ได๎แกํ ประโยชน๑ตํอเศรษฐกิจชุมชน ประโยชน๑ตํอการสืบสานและสร๎างสรรค๑
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจนประโยชน๑ตํอทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใช๎ในการผลิต
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมท๎องถิ่น 

1.2 องค๑ประกอบหลักด๎านทุนวัฒนธรรม ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอยและกิจกรรม 
ได๎แกํ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา การจัดเก็บภูมิปัญญา และการถํายทอดวัฒนธรรม สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ศตวรรณ พิกุล และญาตาวีมินทร๑ พืชทองหลาง (2556) ที่พบวําชุมชนที่มีการสร๎างทุน
วัฒนธรรมที่เข๎มแข็งสามารถนําทุนวัฒนธรรมมาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ที่สร๎างมูลคําในเชิงเศรษฐกิจ
ได๎ นอกจากนี้ในการสร๎างทุนวัฒนธรรมนั้น วิชิต หลํอจีระชุณห๑กุล และคณะ (2561) พบวําหนึ่งในกล
ยุทธ๑สําคัญในการสร๎างมูลคําเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรมให๎กับผู๎ประกอบการธุรกิจผ๎าไหมระดับชุมชนคือ
การสํงเสริมการถํายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด๎านการผลิตผ๎าไหมสูํคนรุํนใหมํในชุมชน และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุรชัย ทุหมัด ทุหมัด และสันติธร ภูริภักดี (2560) ที่พบวําผู๎ที่เข๎าใจ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีที่สุดนั้นคือเจ๎าของวัฒนธรรมหรือคนในท๎องถิ่นนั่นเอง ด๎วยเหตุนี้ปราชญ๑
ชาวบ๎านจึงมีบทบาทสําคัญเป็นอยํางมากในการถํายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เนื่องจากเป็น
เจ๎าของวัฒนธรรมและเป็นผู๎ดําเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาความเชื่อของวัฒนธรรมนั้นๆ (ปัญญรัตน๑ วัน
ทอง และพัชนี เชยจรรยา, 2558)  
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ในอดีตที่ผํานมาการถํายทอดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมผ๎าไหมไทยนั้นมีวัตถุประสงค๑
หลักเพ่ือใช๎ในสืบสานและอนุรักษ๑วัฒนธรรมดั้งเดิมให๎คงอยูํ เมื่อโลกเริ่มก๎าวเข๎าสูํยุคโลกาภิวัฒน๑
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดําเนินนโยบายการใช๎อัตลักษณ๑ดั้งเดิมไปต๎านทานกระแส
โลกาภิวัฒน๑ ทําให๎ขาดการสํงเสริมผู๎ประกอบการระดับชุมชน สํงผลให๎ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมเสียโอกาสในการสร๎างความมั่งคั่งจากโอกาสที่เกิดขึ้น ตํอมาภาครัฐเล็งเห็นโอกาสดังกลําวนี้จึง
ปรับเปลี่ยนนโยบายหันมามุํงสํงเสริมผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
โดยยังคงอัตลักษณ๑ที่โดดเดํนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นเพ่ือให๎เกิดการสืบสานและ
สร๎างสรรค๑ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยํางตํอเนื่อง การถํายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผ๎าไหม
ไทยต๎องมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค๑มาเป็นเครื่องมือในการสะทอนความคิดของกลุํมชนผํานการ
สร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑และกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งนี้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ชุมชนต๎องการอนุรักษ๑ 
สืบสาน และสร๎างสรรค๑ต๎องได๎รับการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และการถํายทอดภูมิปัญญาต๎องมีความ
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียโดยเฉพาะชุมชนผู๎เป็นเจ๎าของวัฒนธรรม และอยูํ
ภายใตข๎อตกลงรํวมระหวํางผู๎ประกอบการกับชุมชน 

1.3 องค๑ประกอบหลักด๎านแผนการดําเนินงาน ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอยและกิจกรรม 
ได๎แกํ สภาพภูมิศาสตร๑ สภาพวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจชุมชน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค๑
และเป้าหมายในการประกอบการ ทุนมนุษย๑ และการจัดหาวัตถุดิบ สอดคล๎องกับแนวคิดของ ฉัตยา
พร เสมอใจ (2558) ที่กลําววํา แผนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในแนวทางที่ทําให๎ธุรกิจ
ขนาดยํอมประสบความสําเร็จ การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะต๎องมีการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมที่
สําคัญทั้งด๎านสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิศาสตร๑ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
ประกอบธุรกิจ โดยต๎องมีการตั้งเป้าหมายการดําเนินงานที่ ชัดเจนและตอบสนองวัตถุประสงค๑ที่
กําหนดได๎ โดยผู๎ประกอบการจะสามารถกําหนดทรัพยากรในการผลิต ทรัพยากรมนุษย๑ ตลอดจน
วิธีการจัดการในกระบวนการตํางๆ ได๎อยํางเกิดประโยชน๑สูงสุด และสอดคล๎องกับแนวคิดของ ศุภชัย 
เหมือนโพธิ (2561); สมคิด บางโม (2558) ที่อธิบายวําไปในแนวทางเดียวกันวํา ในการที่องค๑การจะ
บรรลุเป้าหมายได๎นั้น แผนการดําเนินงานเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให๎องค๑การมีทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน เนื่องจากฝ่ายตํางๆ ในองค๑การจะรู๎วําตนเองต๎องทําอะไร และทําอยํางไรเพ่ือให๎องค๑การบรรลุ
เป้าหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นไดว๎ําเมื่อผู๎ประกอบการต๎องการสร๎างสรรค๑ผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่มีคุณภาพ มีความ
จําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนในการวิเคราะห๑เพ่ือจัดสรรทรัพยากรได๎อยําง
เหมาะสม ในการได๎มาซึ่งแผนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู๎ประกอบการต๎องเข๎าใจสภาพ
ภูมิศาสตร๑ สภาพวัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจของท๎องถิ่น เพ่ือให๎กําหนดวัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
และทิศทางการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สํวนตํอมาผู๎ประกอบการต๎องกําหนด
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มาตรฐานวัตถุดิบในพ้ืนที่ชุมชนที่นํามาใช๎ในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบที่เป็นตัวป้อนสําคัญในการผลิต ได๎แกํ 
เส๎นไหม และพืชพรรณธรรมชาติที่นํามาใช๎ในการย๎อมสีต๎องไมํมีสารเคมีเจือปน ให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานที่กลุํมลูกค๎าเป้าหมายยอมรับ จะทําให๎ธุรกิจตอบสนองกับความต๎องการของลูกค๎าได๎ และ
สํวนสุดท๎ายผู๎ประกอบการต๎องมีทุนมนุษย๑ที่มีศักยภาพเหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของธุรกิจ
เนื่องจากมนุษย๑เป็นผู๎ควบคุมคุมระบบคุณภาพขององค๑การทั้งหมด ผู๎ประกอบการจึงต๎องพัฒนา
ความรู๎และทักษะเพ่ือให๎สมาชิกกลุํมมีสมรรถนะเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมองค๑การที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา เชํน ระบบมาตรฐานตํางๆ ที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาขึ้นอยํางตํอเนื่อง อาทิ 
ระบบมาตรฐาน ECU สําหรับผู๎ประกอบการที่ต๎องการสํงผลิตภัณฑ๑ไปยังกลุํมสหภาพยุโรป หรือมี
ลูกค๎าเป็นกลุํมนักทํองเที่ยวจากกลุํมประเทศยุโรป เป็นต๎น 
 

2. ด้านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิงสร้างสรรค์ 
2.1 องค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 

ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ วัฒนธรรมรํวมมัย และความคิดสร๎างสรรค๑ สอดคล๎องกับ
แนวคิดของ Claudio, et, al. (2018) ที่กลําววํา กิจการที่ประสบความสําเร็จและอยูํได๎ในระยะยาว
นั้นต๎องไมํยึดติดกับวัฒนธรรม หรือวิธีคิดรูปแบบเดิม เนื่องจากการยึดติดวัฒนธรรมและวิธีคิด รูป
แบบเดิมทําให๎องค๑การขาดความคิดสร๎างสรรค๑ในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑
และรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา 
สอดคล๎องกับแนวคิดของ Schumpeter (1942) และพสุ เดชะรินทร๑ (2546) ที่มีแนวคิดไปใน
แนวทางเดียวกันวํา การที่สังคมและองค๑การจะมีนวัตกรรมสิ่งใหมํๆ เกิดขึ้นได๎นั้นจะต๎องทําการลบ
เลือนหรือทําลายล๎างรูปแบบและวิธีคิดแบบเกํา ออกไปเสียกํอน เนื่องจากภายใต๎บริบทเดิมนั้นยากที่
จะเกิดนวัตกรรมหรือสื่งใหมํๆ ได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อรนุช นาคชาติ และณัฐสุรางค๑ ปุคคละ
นันทน๑ (2560) ที่พบวํา การนําศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาตีความสร๎างสรรค๑และประยุกต๑ให๎เข๎า
กับบริบทของสังคมและความต๎องการของกลุํมคนได๎นั้น นอกจากเป็นการสร๎างคุณคําทางวัฒนธรรม
แล๎วยังสามารถสร๎างมูลคําในเชิงเศรษฐกิจได๎ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในมิติการสํงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนของไทยที่เริ่มเห็น
เป็นรูปธรรมทางประวัติศาสตร๑ที่ผํานมานั้น จะพบวําเกิดขึ้นมาได๎ไมํนานและยังขาดความตํอเนื่องใน
การพัฒนา เนื่องจากในอดีตตั้งแตํชํวงรัชกาลที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมของผ๎าไหมทอมือนั้นจะถูกมองวํา
เป็นวัฒนธรรมของชนชั้นรองในสังคม กลุํมชนชั้นจะนํามาสวมใสํได๎ก็ตํอเมื่อมีการนําทองคําแท๎หรือ
เงินแท๎มาหุ๎มเส๎นไหมในการทอ (สํานักงานเอกลักษณ๑ของชาติ, 2547) ตํอมาศิลปวัฒนธรรมผ๎าไหม
ไทยได๎รับการยกระดับให๎เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเจมส๑ แฮริสัน 
ทอมป์สัน หรือ จิม ทอมป์สัน ได๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยให๎เป็นอุตสาหกรรมท๎องถิ่น มีการปรับ
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ประยุกต๑รูปแบบให๎มีความรํวมสมัยและจําหนํายไปยังตํางประเทศ ประกอบกับสมเด็จพระนางเจ๎าสิริ
กิติย๑ได๎ให๎ความสําคัญในการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผ๎าไหมไทยของท๎องถิ่นตํางๆ เป็น
อยํางมาก โดยกําหนดให๎มีการสร๎างสรรค๑ลวดลาย สีสัน และปรับรูปแบบให๎เข๎ากับความนิยมของยุค
สมัยและต๎องมีการปรับเปลี่ยนอยูํตลอดเวลา รวมถึงต๎องสะดวกตํอการสวมใสํหรือใช๎สอยใน
ชีวิตประจําวันได๎ จึงทําให๎ชนชั้นนําและคนทั่วไปในประเทศไทย รวมถึงชาวตํางชาติให๎การยอมรับและ
หันมาให๎ความนิยมการสวมใสํผ๎าไหมไทยมากขึ้น การพัฒนาด๎านการออกแบบและเทคนิคการผลิตจึง
ได๎เริ่มพัฒนาในชํวงดังกลําว ถึงเหตุผลที่แท๎จริงในชํวงนั้นเป็นการพัฒนาผ๎าไหมไทยเพ่ือให๎ไปผูกโยงกับ
การสร๎างอัตลักษณ๑ความเป็นไทยให๎เดํนชัดขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ๑ในการสกัดกั้นภัยคุกคามจากแนวคิด
คอมมิวนิสต๑ในชํวงสงครามเย็นเป็นหลักก็ตาม (ศุภกาญจน๑ พงศ๑ยี่หล๎า, 2558) ปัจจุบันผ๎าไหมไทยได๎
ถูกปรับเปลี่ยนหน๎าที่หลักในการสร๎างเอกลักษณ๑ของชาติเพ่ือความมั่นคงมาเป็นการสร๎างความมั่งคั่ง
ให๎กับระบบเศรษฐกิจฐานรากเป็นสําคัญตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ทั้งนี้จากวิวัฒนาการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยจะเห็นได๎วําในการที่ผู๎ประกอบการจะประสบความสําเร็จได๎นั้นต๎องให๎
ความสําคัญกับการรื้อสร๎างทางความคิดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมผ๎าไหมของตนให๎มีจุดรํวมทาง
วัฒนธรรม ประกอบกับการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับ
วัฒนธรรมของกลุํมลูกค๎าเป้าหมายเป็นสําคัญ 

2.2 องค๑ประกอบหลักด๎านกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต ประกอบด๎วย
องค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การผลิต มาตรฐาน และการรับรอง สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Charles and 
Gareth (2009) ที่กลําววํา ความนําเชื่อถือมาจากกระบวนจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ โดยสํวน
สําคัญมาจากมาตรฐานการดําเนินงาน การผลิต และการควบคุม นอกจากนี้การที่ผู๎ประกอบการได๎รับ
การรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความนําเชื่อถือจะสํงผลให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจตํอสินค๎าหรือ
บริการขององค๑การ สอดคล๎องกับคํากลําวของ พรรณิภา ซาวคํา และคณะ ( 2561) ที่พบวํา 
ผู๎ประกอบการชุมชนที่นําระบบมาตรฐานคุณภาพมาเป็นแนวทางการดําเนินงาน และการได๎การ
รับรองมาตรฐานคุณภาพนั้นสํงผลให๎ผลประกอบการดีขึ้นและมีชํองทางการตลาดมากขึ้น เนื่องจาก
ลูกค๎าเป้าหมายกลุํมที่ให๎ความสําคัญกับคุณภาพรู๎สึกเชื่อมั่นในผู๎ประกอบการและผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับ
การรับรองมาตรฐานมากกวําผู๎ประกอบการหรือผลิตภัณฑ๑ที่ไมํมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งใน
ด๎านกระบวนการผลิตและด๎านการจัดการ ทั้งนี้ พัณณธัญญ๑ วิจิตรวงศ๑เจริญ (2561) อธิบายวํา สิ่ง
สําคัญที่ทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถดําเนินการให๎ได๎ผลผลิตตามมาตรฐานนั้นต๎องมีการจัดทํา
สายการผลิตที่แสดงเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให๎เกิดการค๎นหาจุดที่เป็นปัญหาในการผลิตได๎ 

ที่ผํานมาผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยคุ๎นเคยกับการประกอบการแบบไมํเป็น
ทางการ โดยสํวนใหญํจะดําเนินงานในชํวงนอกฤดูทําเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมยังคงมีความ
หลากหลายไมํมากนัก จึงทําให๎มาตรฐานการดําเนินงานและมาตรฐานการผลิตไมํแนํนอน จึงประสบ
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ปัญหาการขยายตลาด ผู๎ประกอบการจึงควรนําระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช๎ในการพัฒนากิจการ โดย
เริ่มจากมาตรฐานที่เกี่ยวข๎องกับตัวผลิตภัณฑ๑ เชํน มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน ยูงน้ําเงิน และยูงเขียว 
ของกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผ๎าไหมผืน ประกอบกับ
การนํามาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนมาใช๎ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมในรูปแบบตํางๆ เพ่ือสร๎าง
ความมั่นใจให๎กับลูกค๎าวําจะได๎รับสินค๎าที่มีคุณภาพจากผู๎ประกอบการที่มีมาตรฐานรับรอง นอกจากนี้
ผู๎ประกอบการควรรํวมกับหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย๑ ศึกษาตลาดและความ
เป็นไปได๎ในการนําผลิตภัณฑ๑เข๎าสูํตลาดใหมํ โดยพิจารณาวําลูกค๎าในแตํละตลาดให๎การยอมรับกับ
มาตรฐานใด หลังจากนั้นผู๎ประกอบการควรพัฒนาการดําเนินงานตามเกณฑ๑คุณภาพของมาตรฐานนั้น
เพ่ือให๎ได๎รับการรับรองและสามารถนําผลิตภัณฑ๑เข๎าสูํตลาดได๎ 
 

3. ด้านปัจจัยด้านผลลัพธ์   
3.1 องค๑ประกอบหลักด๎านการสํงมอบคุณคํา ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอย ไดแกํ การสํง

มอบแบบผลักออก และการสํงมอบแบบดึงเข๎า สอดคล๎องกับแนวคิดของ Margherita (2008) และ  
ที่อธิบายวํา การสํงมอบคุณคําแบบผลักออกเป็นวิธีการหนึ่งที่นําผลิตภัณฑ๑จากผู๎ผลิตไปสูํผู๎บริโภค 
อาจดําเนินการผํานตัวกลางโดยวิธีการนี้ต๎องกระตุ๎นการสํงเสริมการขายที่คนกลาง เนื่องจากเมื่อคน
กลางรู๎สึกถึงความค๎ุมคําที่ได๎รับจากการสํงผํานคุณคําของผลิตภัณฑ๑จะทําให๎คนกลางให๎ความสําคัญใน
การสนับสนุนการขายของเรา สํวนวิธีการดึงเข๎าเป็นการสํงเสริมการขายที่ดึงให๎ลูกค๎าเข๎ามาหา
ผลิตภัณฑ๑ โดยการใช๎การสื่อสารโฆษณาหรือรํวมจัดกิจกรรมตํางๆ เป็นเครื่องมือในการเพ่ือดึงลูกค๎า
เข๎ามาถึงผลิตภัณฑ๑ เนื่องจากการสื่อสารการโฆษณา และกิจกรรมตํางๆ ถ๎าสร๎างให๎ลูกค๎าเกิดความ
สนใจและรู๎สึกถึงความค๎ุมคําของคุณคําท่ีได๎รับจะทําให๎ลูกค๎าซื้อสินค๎าด๎วยความพึงพอใจ 

สําหรับการสํงมอบคุณคําของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ผํานมานั้น การสํง
มอบคุณคําถือเป็นปัญหาสําคัญในการเพ่ิมผลิตภาพของผู๎ประกอบการ ดังนั้นผู๎ประกอบการต๎อง
ปรับตัวด๎วยการดําเนินการเชิงรุก โดยการเพ่ิมชํองทางการจัดจําหนํายในเชิงรุกด๎วยการเพ่ิมตัวกลาง
จัดจําหนํายโดยการให๎ผลตอบแทนกับตัวลางสํงมอบคุณคําอยํางเหมาะสม ประเด็นตํอมา
ผู๎ประกอบการต๎องพัฒนาหน๎าร๎านจัดจําหนํายของตนให๎นําสนใจ หรืออาจรํวมกับเครือขําย
ผู๎ประกอบการในพ้ืนที่เป็นร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมท๎องถิ่น อีกทั้งผู๎ประกอบการควรเข๎ารํวมเป็น
สํวนหนึ่งของเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีลูกค๎ากลุํมนี้เพ่ิมขึ้น  โดยใน
จังหวัดขนาดเล็กกลุํมลูกค๎าจะเป็นกลุํมศึกษาดูงานจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศเป็น
สํวนใหญํ สํวนผู๎ประกอบการที่อยูํในพ้ืนที่จังหวัดเศรษฐกิจควรนําเสนอคุณคําผลิตภัณฑ๑ ณ ยําน
จําหนํายสินค๎าบริเวณใกล๎แหลํงทํองเที่ยว หรือแหลํงที่ พัก เชํน ห๎างสรรพสินค๎าตํางๆ  ทั้งนี้
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ผู๎ประกอบการยังต๎องสื่อสารอัตลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ในรูปแบบรํวมสมัยผํานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ๑
ที่ชัดเจน 

3.2 องค๑ประกอบหลักด๎านความยั่งยืน ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ การ
ดําเนินงานตํอเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง และคุณคําตํอชุมชน สอดคล๎องกับผลงานวิจัย
ของ Jose, et, al. (2018) ที่พบวํา การนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอยํางเป็นระบบจะทําให๎เกิด
ความตํอเนื่องในการดําเนินงาน และนํามาสูํความยั่งยืนให๎กับองค๑การ และสอดคล๎องกับผลงานวิจัย
ของ Wever, et, al. (2009) ที่พบวํา ผู๎ประกอบการที่ดําเนินงานอยํางเนื่อง โดยมีการนําระบบ
คุณภาพมาตรฐานมาใช๎ประกอบกับการพัฒนาที่มุํงเน๎นที่ความแตกตําง และใช๎ทรัพยากรในพ้ืนที่จะ
สํงผลให๎คุณภาพชีวิตของกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในชุมชนดีขึ้น เนื่องจากเมื่อผู๎ประกอบการนําผลการ
ดําเนินงานมาวิ เคราะห๑และพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่องแล๎วจะสํงผลให๎ผลิ ตภัณฑ๑ของ
ผู๎ประกอบการสอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายทั้งในด๎านอรรถประโยชน๑และคุณคําทาง
จิตใจสํงผลให๎ผลประกอบการดีขึ้น 

ความได๎เปรียบที่ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยได๎จากการประยุกต๑ใช๎รูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่สร๎างขึ้นจะแสดงผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน การทําข๎อตกลงที่ชัดเจนกับ
ชุมชน ซึ่งจะทําให๎ผู๎ประกอบการมีความมั่นคงทางด๎านวัตถุดิบมากขึ้น และการแปลงทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมมาเป็นทุนในการสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมรํวมสมัยที่ผสานกับวัฒนธรรมของตลาด
เป้าหมาย ประกอบกับการกําหนดชํองทางการสํงมอบคุณคําท่ีสอดคล๎องกับศักยภาพของตน จะทําให๎
ผู๎ประกอบการสามารถเพ่ิมผลิตภาพจากการดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพทั้งในด๎านผล
ประกอบการที่เพ่ิมขึ้น ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาได๎รับการอนุรักษ๑ สืบสาน และ
สร๎างสรรค๑ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่ได๎รับการดูแลมากข้ึน ซึ่งตอบสนองตํอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และแนวทางการพัฒนาผู๎ประกอบการชุมชนแนวทางไทยแลนด๑ 4.0 

3.3 องค๑ประกอบหลักด๎านต๎นทุนคุณภาพ ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ ต๎นทุนใน
กระบวนการผลิต และต๎นทุนนอกกระบวนการผลิต สอดคล๎องกับแนวคิดของ John (2002) ที่กลําว
วํา การพัฒนาคุณภาพในการดําเนินงานต๎นทุนสํวนเพ่ิม ( Incremental Cost) เป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญที่
ต๎องนํามาพิจารณาถึงความเป็นไปได๎ในการพัฒนาการดําเนินงานขององค๑การ และ วิไลวรรณ  นคร
ไทย (2558) อธิบายวํา ในการนําระบบพัฒนาคุณภาพมาใช๎ของผู๎ประกอบการนั้นจะเกิดต๎นทุนสํวน
เพ่ิม ประกอบด๎วย ต๎นทุนทางตรงที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพในกระบวนการผลิตให๎เป็นไปตาม
ข๎อกําหนดของระบบมาตรฐานที่นํามาใช๎ และต๎นทุนทางอ๎อมที่เกิดจากความไมํพึงพอใจของลูกค๎าตํอ
ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับและอาจเกิดจากการได๎รับผลิตภัณฑ๑ที่ไมํตรงตามคุณภาพที่กําหนดไว๎หรือผลิตภัณฑ๑
มีความเสียหายตอนรับมอบผลิตภัณฑ๑  ทั้งนี้รวมถึงต๎นทุนที่เกิดจากการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ๑ใน
การสํงมอบ เชํน การเพ่ิมคุณภาพบรรจุภัณฑ๑ที่คงทนและสวยงาม เป็นต๎น โดย Andrea and Vince 
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(2006) ได๎อธิบายวํา ต๎นทุนคุณภาพขององค๑การต๎องเหมาะสมกับสถานการณ๑ขององค๑การในแตํละ
ชํวงเวลาซึ่งมีความแตกตํางกัน ประสิทธิ์ สุนทรารักษ๑ (2551) ได๎อธิบายวํา ต๎นทุนในการพัฒนา
คุณภาพต๎องมีความเหมาะสมกับ มาตรฐาน (Fitness to Standard) เหมาะสมกับประโยชน๑ใช๎สอย 
(Fitness for Use) เหมาะสมกับต๎นทุน (Fitness to Cost) และเหมาะสมกับความต๎องการที่แฝงเร๎น
ของลูกค๎า (Fitness to Latent Requirement) 

การดําเนินงานของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยระดับชุมชนที่ผํานมายังไมํมีการ
นําต๎นทุนคุณภาพมาวิเคราะห๑อยํางจริงจังทําให๎การประมาณการต๎นทุนในขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการคุณภาพและกระบวนการผลิตยังขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นผู๎ประกอบการควรพิจารณาคุณภาพ
มาตรฐานที่องค๑การต๎องการ (Quality Requirement) เป็นอันดับแรก หลังจากนั้นผู๎ประกอบการควร
นําต๎นทุนคุณภาพมาพิจารณาให๎เหมาะสม โดยมุํงเน๎นความเหมาะสมของต๎นทุนคุณภาพกับมาตรฐาน 
ประโยชน๑ใช๎สอย และสอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎าในราคาที่ลูกค๎าเข๎าถึงได๎ ซึ่งจะทําให๎
ผู๎ประกอบการสามารถมีต๎นทุนในการจัดการและต๎นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยูํในระดับที่เหมาะสมที่
ทําให๎กลุํมลูกค๎าเป้าหมายสามารถเข๎าถึงได๎ทั้งในด๎านราคาและคุณคําทางจิตใจ โดยผู๎ประกอบการ
ยังคงมีผลกําไรจากการดําเนินงาน  

3.4 องค๑ประกอบหลักด๎านเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอย 
ได๎แกํ เครือขํายความรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบการ เครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก และ
เครือขํายโซํอุปทาน สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ สิทธิชัย ธรรมเสนํห๑ (2555) ที่พบวําการสร๎าง
เครือขํายระหวํางผู๎ประกอบการจะสํงผลให๎ผู๎ประกอบการมีสมรรถนะที่สูงขึ้น เนื่องจากจะเกิดการ
ชํวยเหลือสํงเสริมซึ่งกันและกันระหวํางผู๎ประกอบการ และสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ วลัยลักษณ๑ อัต

ธีรวงศ๑ และคณะ (2560) ที่พบวําผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่รวมตัวกันเป็นกลุํมตามโซํ
อุปทานจะทําให๎ผู๎ประกอบการมีศักยภาพสูงกวํากลุํมผู๎ประกอบการที่ไมํมีการรวมตัวกันเป็นเครือขําย
โซํอุปทาน เนื่องจากผู๎ประกอบการสามารถรํวมกําหนดมาตรฐานและคุณภาพกับผู๎ผลิตวัตถุดิบได๎ 
นอกจากนี้ผู๎ประกอบการยังสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบได๎ เนื่องจากเมื่อ เกิดการ
รวมตัวเป็นเครือขํายแล๎วผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎นน้ํากับผู๎ประกอบการกลุํมกลางน้ําสามารถประมาณการ
ปริมาณวัตถุดิบที่ต๎องการในการผลิตรํวมกัน ซึ่งสามารถลดความสูญเปลําในการดําเนินงานในโซํ
อุปทานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

จากการวิจัยครั้งนี้พบวําการผลิตผ๎าไหมไทยของผู๎ประประกอบการระดับท๎องถิ่นที่ผํานมา
เป็นการรวมกลุํมกันผลิตผ๎าไหมเป็นงานเสริมในชํวงนอกฤดูเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงยังไมํให๎
ความสําคัญกับการผลิตเพ่ือเชิงพาณิชย๑หรือการผลิตแบบหัตถอุตสาหกรรมเทําที่ควร ประกอบกับ
หนํวยงานภาครัฐด๎านเศรษฐกิจที่ผํานมาก็มองวํากลุํมผู๎ที่ผลิตผ๎าไหมทอมือระดับท๎องถิ่นนั้น เป็นเพียง
การลดภาวะการวํางงานแฝงในชํวงนอกฤดูเกษตรกรรมซึ่งก็ถือวําเป็นประโยชน๑ตํอกลุํมผู๎ประกอบการ
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อยูํแล๎ว ในภาพรวมจึงยังไมํให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมองค๑ความรู๎และวิธีการในการสร๎างมูลคําเพ่ิม
ให๎กับผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมท๎องถิ่น 

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด๑  4.0 ทําให๎หนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยได๎กําหนดแผนการสนับสนุนอยํางเป็นรูปธรรมและมี
เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น โดยมุํงพัฒนาให๎ผู๎ประกอบการเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจผ๎าไหมท๎องถิ่นในรูปแบบ
หัตถอุตสาหกรรมด๎วยตัวเอง และหนํวยงานภาครัฐทําหน๎าที่สนับสนุนองค๑ความรู๎ ด๎านการบริหาร
จัดการคุณภาพ ด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และด๎านการพัฒนาตลาดในภาพรวม โดยมุํงเน๎นการเพ่ิม
ผลิตภาพโดยการสร๎างมูลคําเพ่ิมมากกวําการแขํงขันด๎านต๎นทุน เนื่องจากมูลคําสํวนที่เพ่ิมนี้จะทําให๎
ประเทศไทยมีรายได๎สูงขึ้นและหลุดพ๎นจากประเทศกับดักรายได๎ปานกลาง 

ทิศทางของผู๎ประกอบการผ๎าไหมไทยจึงมุํงพัฒนาการจัดการคุณภาพเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม
มากขึ้น ทําให๎มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาผู๎ประกอบการหลายชิ้นงาน ซึ่งสํวนใหญํเป็นการ
วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ และการวิจัยการตลาดรวมถึงชํองทางการจัดจําหนําย สําหรับการ
วิจัยจัดการคุณภาพเชิงระบบแบบองค๑รวมยังไมํปรากฏชัดเจนและงานวิจัยสํวนหนึ่งยังมีข๎อเสนอไปใน
ทิศทางให๎ผู๎ประกอบการลดต๎นทุนจากกระบวนการผลิตและการดําเนินงานเพ่ือสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน ซึ่งเป็นกระบวนทัศน๑แบบดั้งเดิม งานวิจัยนี้มีฐานคติทางปรัชญาวํา คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
จัดการได๎ เพ่ือสนับสนุนนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ซึ่งมีกระบวนทัศน๑การจัดการคุณภาพบนแนวคิด
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมุํงที่การใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการสร๎างมูลคําเพ่ิม
มากกวําการมุํ งเน๎นที่การลดต๎นทุน ซึ่ งหากผู๎ประกอบการไทยมุํงที่การลดต๎นทุนจะทําให๎
ผู๎ประกอบการไทยไมํสามารถแขํงขันได๎ในอนาคตอันใกล๎นี้ 

จากผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ได๎สร๎างขึ้น เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎องในเชิง
ระบบ ประกอบด๎วย ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ และผลลัพธ๑ โดยปัจจัย
นําเข๎ามีองค๑ประกอบสําคัญที่ผู๎ประกอบการต๎องดําเนินงาน คือพันธสัญญาตํอชุมชน (Community 
Agreement: C-A) ทุนวัฒนธรรม (Cutural Capital: C) และแผนการดําเนินงาน (Operation Plan: 
O-P) โดยผู๎ประกอบการต๎องมีกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑สองกระบวนการ คือ
กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม (Process of Creative Cross-Culture 
Wisdom: P-C) และกระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต (Process of Reliability Making 
in Production: P-R) เมื่อผํานกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพที่สําคัญทั้งสองแล๎ว ในด๎านผลลัพธ๑นั้นมี
องค๑ประกอบที่ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความสําคัญเพ่ือให๎การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย คือการสํงมอบ
คุณคํา (Creative Quality Network: C-QN) ความยั่งยืน (Sustainable) ต๎นทุนคุณภาพ (Cost of 
Quality: C-O) และเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ (Promise of value to be delivered: P) ผู๎วิจัย
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จึงเรียกรูปแบบของการจัดการตุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยวํา 
“COPS Model” 

ผู๎วิจัยนําองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยมาจัดกลุํมตามตัวอักษรขึ้นต๎นที่เหมือนกัน เพ่ืองํายตํอการจดจําและนําไป
ประยุกต๑ใช๎ โดยตั้งชื่อวํา “COPS MODEL” โดยที่ C หมายถึง พันธสัญญาของทุนทางวัฒนธรรม O 
หมายถึง แผนการดําเนินงาน P หมายถึง กระบวนการสร๎างสรรค๑คุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณคําในการสํง
มอบ และ S หมายถึง ความยั่งยืน 

โมเดล COPS Model นี้เป็นประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการในการนําไปประยุกต๑ใช๎ในการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมอยํางเป็นระบบได๎ อีกทั้งยังมีลักษณะของกิจกรรม
การดําเนินงานในองค๑ประกอบตํางๆ ที่ชัดเจน ทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถดําเนินงานให๎บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว๎ได๎ ซึ่งจะทําห๎เกิดประโยชน๑ตํอเศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล๎อม จากการพัฒนา
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยอยําง มี
ประสิทธิภาพ โดยผู๎วิจัยนําเสนอความสัมพันธ๑เชิงระบบของรูปแบบได๎ดังภาพที่ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 แผนภาพกระบวนการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ 

ผ๎าไหมไทย 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย   
รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่

พัฒนาขึ้นนี้ครอบคลุมบริบท ด๎านปัจจัยนําเข๎า กระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ และด๎าน
ผลลัพธ๑เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพตามแนวทางไทยแลนด๑ 4.0 ผู๎ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย๑หมํอนไหม

 

ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการเพ่ิมผลิตภาพ 

เชิงสร้างสรรค์ 

 

ผลลัพธ์ 

 
พันธ

สัญญา 
ต่อชุมชน 

 ทุน
วัฒนธรรม 

 แผนการ
ด าเนินงาน 

 
กระบวนการ 

สร้างภูมิปัญญา
สร้างสรรค์ข้าม

วัฒนธรรม 

 
กระบวนการ 

สร้างความน่าเชื่อ
ในในการผลิต 

 การส่งมอบ
คุณค่า 

 ความยั่งยืน 

 ต้นทุน
คุณภาพ 

 
เครือข่า
คุณภาพ

สร้างสรรค์ 
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เฉลิมพระเกียรติ กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ๑สามารถนํารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่สร๎างขึ้นไปปรับใช๎ตามบริบทของตน 
โดยเฉพาะองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ และต๎นทุนคุณภาพ 
จะสามารถยกระดับคุณภาพด๎านการจัดการและการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ ให๎มีความสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของลูกค๎าและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎ประกอบการได๎ตามเจตนารมณ๑ของนโยบายไทย
แลนด๑ 4.0 ที่ให๎ความสําคัญกับการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการเพ่ิมผลิตภาพให๎กับผู๎ประกอบการ
ระดับชุมชน 

ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก๎ไขสําคัญที่ได๎จากการวิจัยนั้น จากการวิจัยครั้งนี้พบวํา
การที่ผู๎ประกอบการนําความคิดสร๎างสรรค๑มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานสามารถสร๎าง
มูลคําเพ่ิมและความได๎เปรียบทางการแขํงขันให๎กับผู๎ประกอบการได๎ ทั้งนี้ในการที่ผู๎ประกอบการ      
จะประสบความสําเร็จได๎นั้นความสําคัญอยูํที่ผู๎ประกอบการต๎องมีกลุํมลูกค๎าเป้าหมายที่ชัดเจน
เพ่ือที่จะได๎พัฒนาคุณภาพสินค๎า การบริการ และการจัดการให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของลูกค๎า กลําวคือ เมื่อผู๎ประกอบการกําหนดกลุํมลูกค๎าเป้าได๎ชัดจะทําให๎ผู๎ประกอบการ
ทราบวําผลิตภัณฑ๑และบริการแบบใดที่ลูกค๎าต๎องการ ใช๎มาตรฐานคุณภาพระดับใด เข๎าถึงได๎จาก
ชํองทางใด และควรประชาสัมพันธ๑ผํานสื่ออะไร เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้จะทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถ
ควบคุมต๎นทุนที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพให๎เหมาะสมกับผลตอบแทนที่คาดวําจะได๎รับ 

จากการวิจัยพบวําการที่ผู๎ประกอบการมีเครือขํายในแนวราบและแนวดิ่งสามารถสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันได๎ ดังนั้น ผู๎ประกอบการควรสร๎างความรํวมมือในทุกระดับและผลักดันกลุํม
ความรํวมมือที่มีอยูํให๎มีมาตรการที่เป็นรูปธรรม เชํน การทําข๎อตกลงเพ่ือกําหนดปริมาณเส๎นไหมที่
แนํนอนตํอปีเพ่ือให๎เพียงพอตํอความต๎องการในการผลิตกับกลุํมผู๎เลี้ยงไหม และรํวมมือกับหนํวยงาน
ราชการหรือองค๑การการศึกษาตํางๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่สะท๎อนอัตลักษณ๑ท๎องถิ่น รวมไป
ถึงการรํวมมือระหวํางเครือขํายผู๎ประกอบการในการเพิ่มชํองทางการจัดจําหนํายในนามกลุํมเครือขําย
ผู๎ประกอบการ ตลอดจนรํวมนําผลลัพธ๑จากการดําเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในประเด็นปัญหาที่พบ
จากการดําเนินงานกับกลุํมเครือขํายที่เก่ียวข๎อง 

ประเด็นตํอมาคือ สําหรับผู๎ประกอบการที่เริ่มต๎นพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน ควรเข๎า
รํวมกับเครือขํายโดยเฉพาะอยํางยิ่งเครือขํายกับหนํวยงานภาครัฐและองค๑การการศึกษาที่มี
ผู๎เชี่ยวชาญให๎คําปรึกษาหรือนําประเด็นปัญหาไปกําหนดเป็นโครงการพัฒนาชุมชนในด๎านการสํงเสริม
ผู๎ประกอบการผ๎าไหมชุมชนในมิติตํางๆ หรือทําการศึกษาวิจัยการพัฒนากลยุทธการตลาดเจาะจงราย
ผลิตภัณฑ๑และตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยให๎มีความ
รํวมสมัยเพื่อความได๎เปรียบทางการแขํงขันตํอไปในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการส าหรับผู้ประกอบการ 
1. ผู๎ประกอบการควรนําองค๑ประกอบด๎านพันธสัญญาตํอชุมชนไปประยุกต๑ใช๎ในการสร๎าง

การมีสํวนรํวมกับชุมชนในท๎องถิ่น กําหนดข๎อตกลงในการดําเนินงานเนื่องจากชุมชนเป็นผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียที่สําคัญและเป็นเจ๎าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ซึ่งเป็นต๎นทุนสําคัญที่นํามาใช๎ในการ
ผลิต 

2. ผู๎ประกอบการควรนําองค๑ประกอบทุนวัฒนธรรมไปใช๎ในการจัดรูปแบบศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยนําปราชญ๑ชาวบ๎านหรือผู๎นําชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการถํายทอดภูมิ
ปัญญา และจัดทําชุดความรู๎เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมผ๎าไหมท๎องถิ่น ประกอบกับต๎องมีการพัฒนา
ทักษะการทอผ๎าไหมให๎กับคนรุํนใหมํ เนื่องจากทักษะเฉพาะทางเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการผลิตแบบ
หัตถอุตสาหกรรม ผู๎ประกอบการจึงต๎องลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนชํางทอผ๎าไหมในอนาคต 

3. ผู๎ประกอบการควรนําองค๑ประกอบแผนการดําเนินงานไปประยุกต๑ใช๎ โดยต๎องจัเก็บ
ข๎อมูลที่สําคัญ ได๎แกํ สภาพภูมิศาสตร๑ สภาพวัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจชุมชน ที่เป็นแหลํงผลิต
สินค๎า เพ่ือประมาณการปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่ได๎ และสามารถประมาณการ
กําลังการผลิตได๎ นอกจากนี้ยังทําให๎เข๎าใจถึงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบ
ที่สําคัญในการนํามาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย หลังจากนั้นผู๎ประกอบการจึงนํามากําหนด
ทิศทาง วัตถุประสงค๑และเป้าหมายการดําเนินงาน โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน มอบหมายงาน
และผู๎รับผิดชอบให๎ชัดเจน รวมถึงวางแผนการจัดการทุนมนุษย๑ในด๎านพัฒนาความรู๎และทักษะที่
จําเป็นในการดําเนินงานให๎มีความชัดเจน 

4. ผู๎ประกอบการควรนําองค๑ประกอบกระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎าม
วัฒนธรรม ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพใต อัตลักษณที่มุํงเน๎นความแตกตําง เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยมีความแตกตํางทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของแตํละท๎องถิ่นอยํางชัดเจน 
หลังจากนั้นผู๎ประกอบการควรศึกษาศิลปวัฒนธรรมและระบบคุณคําตํางๆ ของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย
เพ่ือหาจุดรํวมทางวัฒนธรรมที่ทั้งผู๎ประกอบการและกลุํมลูกค๎ายอมรับ ในที่นี้หมายถึง รูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑ สีสัน ลวดลาย คุณภาพผ๎า และคุณภาพการตัดเย็บสําหรับผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม เพ่ือสร๎างการ
ยอมรับในเชิงวัฒนธรรม 

5. ผู๎ประกอบการควรนําองค๑ประกอบการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิตมาประยุกต๑ใช๎ใน
การดําเนินงาน โดยการนําระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช๎เพ่ือสร๎างความนําเชื่อถือในสองสํวน โดยสํวน
แรกเป็นมาตรฐานคุณภาพการผลิตผ๎าไหมผืนทอมือปัจจุบันมาตรฐานที่ได๎รับการยอมรับในประเทศ
ไทยคือ มาตรฐานยูงของกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และอีกมาตรฐานที่ได๎รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ คือมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) ซึ่งเป็นการให๎การรับรองคุณภาพกับ
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานที่กําหนดไว๎ สําหรับผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย
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มาตรฐานนี้รวมถึงผลิตภัณฑ๑แปรรูปตํางๆของผ๎าไหมหรือมีผ๎าไหมเป็นสํวนประกอบของผลิตภัณฑ๑ 
สํวนตํอมาคือมาตรฐานคุณภาพการดําเนินงาน ผู๎ประกอบการควรนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานทั่วทั้งองค๑การมาประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงาน 

6. ผู๎ประกอบการควรนําองค๑ประกอบการสํงมอบคุณคํามาประยุกต๑ใช๎ โดยการการเพ่ิมชํอง
การจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ให๎หลากหลายขึ้น โดยควรเพ่ิมชํองทางการจัดจําหนํายในระบบตลาด
ออนไลน๑ (E-Marketing) มากขึ้น นอกจากนี้กลุํมผู๎ประกอบการควรรวมตัวกันเปิดหน๎าร๎านใน
ศูนย๑การค๎าในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยวที่อยูํใกล๎เคียง รํวมทั้งต๎องรํวมออกร๎านจําหนํายสินค๎ากับหนํวยงาน
ราชการที่ให๎การสนับสนุนพ้ืนที่ในการจัดจําหนําย ณ สถานที่ราชการตํางๆ เมื่อเกิดการรวมกลุํมแล๎ว
ผู๎ประกอบการควรนําผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของตนมามารํวมกัน
ออกร๎านจําหนํายในงานแสดงสินค๎าระดับภูมิภาคและระดับประเทศในนามกลุํม (Cluster)  เพ่ือเพ่ิม
ชํองทางในการนําผลิตภัณฑ๑จากชุมชนไปยังกลุํมลูกค๎านอกพ้ืนที่ และผู๎ประกอบการควรเพ่ิมชํอง
ทางการจัดจําหนําย ณ แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่อีกชํองทางหนึ่ง นอกจากนี้ ผู๎ประกอบ
ควรมีสื่อประชาสัมพันธ๑ เ พ่ือสื่อสารภาพภาพลักษณ๑การอนุรั กษ๑  สืบสาน และสร๎างสรรค๑
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ชัดเจนไปยังกลุํมลูกค๎าเป้าหมายผํานสื่อออนไลน๑ และสื่อ
สิ่งพิมพ๑ ณ สถานประกอบการ จุดจําหนําย สถานที่ทํองเที่ยวในพื้นที่ใกล๎เคียง 

7. ผู๎ประกอบการควรนําองค๑ประกอบความยั่งยืนมาประยุกต๑ใช๎ โดยการนําความคิดเห็น
ของลูกค๎ามาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือให๎ผลิตภัณฑ๑ยังมีพ้ืนที่ในตลาดตํอไปได๎ โดยในการ
พัฒนาต๎องมีการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดย
ทุกกิจกรรมต๎องดําเนินการอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎การดําเนินงานเกิดประโยชน๑ตํอท๎องถิ่นในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

8. ผู๎ประกอบการควรนําองค๑ประกอบต๎นทุนคุณภาพมาประยุกต๑ใช๎ โดยให๎ความสําคัญที่
การสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่ตอบสนองกับความต๎องการของกลุํมลูกค๎าที่ให๎
ความสําคัญกับคุณภาพ เนื่องจากลูกค๎ากลุํมนี้สามารถจํายให๎กับผลิตภัณฑ๑ในราคาที่เหมาะสมเพ่ือ
แลกกับคุณภาพที่ได๎รับ ทั้งนี้ผู๎ประกอบการต๎องมีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ๑ โดยการรับผิดชอบ
การตํอลูกค๎าในกรณีที่ผลิตภัณฑ๑ไมํได๎ตามมาตรฐาน เชํน การรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ๑ การคืนเงิน และ
การให๎สํวนลด ซึ่งเป็นการสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าและเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาฐานลูกค๎าให๎
คงอยูํตํอไปได ๎

9. ผู๎ประกอบการควรนําองค๑ประกอบเครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑มาประยุกต๑ใช๎เพ่ือสร๎าง
ความได๎เปรียบในการแขํงขัน โดยผู๎ประกอบการต๎องรํวมมือกับกลุํมผู๎ประกอบการในโซํอุปทาน
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพ่ือรํวมกําหนดคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตรํวมกัน นอกจากนี้
ผู๎ประกอบการต๎องสร๎างความรํวมมือระหวํางกลุํมผู๎ประกอบการอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
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รํวมกันเพ่ือให๎มีข๎อมูลและองค๑ความรู๎ที่หลากหลาย อีกทั้งยังทําให๎สามารถเข๎าถึงการสนับสนุนจาก
หนํวยงานภาครัฐลุหนํวยงานการศึกษาได๎มากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
การวิจัยในครั้งนี้ทําให๎ทราบถึงข้ันตอนและองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง

สร๎างสรรค๑ในบริบทเฉพาะของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยแบํงออกเป็น 3 ด๎านหลัก
ตามทฤษฎีเชิงระบบ ได๎แกํ ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑ และผลลัพธ๑ โดย
สามารถสรุปไดดั๎งตํอไปนี้   

ด๎านปัจจัยนําเข๎าของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ ควรเริ่มต๎นจากการ
วิเคราะห๑ศักยภาพและกําหนดพันธสัญญาโดยทําข๎อกตกลงรํวมกับชุมชนมุํงเน๎นที่การสร๎าง
ผลประโยชน๑อยํางยั่งยืนให๎กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝ่ายรํวมกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
หลังจากนั้นทําการประเมินสภาพแวดล๎อมองค๑การเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานที่มีการกําหนด
วัตถุประสงค๑และเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ท่ีไดก๎ําหนดไว๎  

ด๎านกระบวนการสร๎างผลิตภาพเชิงสร๎างสรรค๑นั้น เมื่อผู๎ประกอบการมีแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจนแล๎ว จึงนําชุดวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมที่สะท๎อนอัตลักษณ๑
ท๎องถิ่นที่มีความรํวมสมัยกับวัฒนธรรมกับตลาดเป้าหมาย เมื่อได๎ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑ที่พัฒนาขึ้น
ผู๎ประกอบการควรนํามาตรฐานการผลิตที่เกี่ยวข๎องและเป็นที่ยอมรับของตลาดเป้าหมายมาใช๎ในการ
ผลิตและขอการรับรองมาตรฐานเพื่อสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎าเป้าหมาย 

ด๎านผลลัพธ๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ นอกจากได๎การดํารงอยูํและการ
มีผลการดําเนินงานที่ดีของผู๎ประกอบการแล๎ว ผลลัพธ๑ที่ได๎ควรจะชํวยเสริมสร๎างความได๎เปรียบใน
ด๎านตํางๆ เชํน ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาได๎รับการสืบสานและ
สร๎างสรรค๑มากขึ้น มีมูลคําเพ่ิมขึ้น ได๎รับการยอมรับในในตลาดในวงกว๎างมากขึ้น และมีสํวนในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมมากขึ้น สิ่งเหลํานี้กํอให๎เกิดความยั่งยืนกับผู๎ประกอบการและผู๎มีสํวนสํวนได๎
สํวนเสียกับธุรกิจผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

จากรูปแบบการการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่พัฒนาขึ้น นักวิชาการและนักศึกษา
สามารถนําองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปเป็นฐานคิดใน
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ในกลุํมผลิตภัณฑ๑ที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประเภทอื่นได๎ เพื่อยกระดับองค๑ความรู๎ด๎านการจัดการคุณภาพและเพ่ิม
ผลลัพธ๑การดําเนินงานให๎สูงขึ้น อีกทั้งยังสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ระดับ
ชุมชนของแผนยุทธศาสตร๑ชาติที่กําหนดไว๎ 



  215 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป   
1. จากผลการวิจัยพบวํา ต๎นทุนคุณภาพมีน้ําหนักองค๑ประกอบมากที่สุดทั้งต๎นทุนที่เกิดจาก

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑และต๎นทุนในการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ ซึ่งเป็นผลจากการนําระบบ
คุณภาพมาตรฐานมาใช๎ในการดําเนินงานเพ่ือให๎ได๎รับการรับรอง ในขณะเดียวกันก็สามารถสร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎ประกอบการมากกวําการผลิตในรูปแบบเกํา แสดงให๎เห็นวําตลาดกําลังเปลี่ยนไปให๎
ความสําคัญกับคุณภาพมากข้ึน ดังนั้นควรสนับสนุนให๎เกิดการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาต๎นทุนคุณภาพที่
เหมาะสมกับผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพ่ือให๎สามารถเข๎าสูํตลาดที่ลูกค๎าให๎ความสําคัญ
กับคุณภาพได ๎

2. จากผลการวิจัยพบวํา การมีสํวนรํวมกับหนํวยงานการศึกษาและหนํวยงานภาครัฐในการ
ทําวิจัยและพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการทั้งในด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑และการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานมีสํวนสําคัญในการสร๎างความได๎เปรียบในการหลายประการ เชํน การสร๎างความคิด
สร๎างสรรค๑และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ๑ แตํสิ่งที่พบจากกระบวนการวิจัยคือผู๎ประกอบการที่
รํวมทําวิจัยและพัฒนาคุณภาพกับองค๑การการศึกษาและหนํวยงานภาครัฐยังมีจํานวนน๎อย ดังนั้นจึง
ควรสํงเสริมให๎มีการรํวมมือในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผู๎ประกอบการเพ่ิมเติม ในประเด็น
เกี่ยวกับการสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการทั่วทั้งองค๑การและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
สร๎างสรรค๑จากผ๎าไหมท๎องถิ่น 

3. จากผลการศึกษาพบวํา ผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํให๎ความเห็นวําการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑เป็นการสร๎างนวัตกรรมทางความคิดด๎านการเป็นผู๎ประกอบการให๎กับสมาชิกทุกคนใน
องค๑การรํวมกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑และคุณภาพการจัดการเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม ดังนั้นจึงควร
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีคิดเชิงประกอบการ (Entreprenurial mindset) เพ่ือสร๎าง
ความรู๎สึกการเป็นเจ๎าของรํวม (Ownership) ให๎กับสมาชิกในสถานประกอบการทุกคน เนื่องจาก
งานวิจัยนี้พบวําคนคือผู๎ควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด โดยการจัดการคุณภาพและการพัฒนาวิธีคิดเชิง
ประกอบการนี้จะทําให๎สมาชิกทุกคนในองค๑การเกิดกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนางาน
ของตนเองได๎อยํางตํอเนื่องเรียกวํา กระบวนการพัฒนาของตนเอง (Self Process) และสอดคล๎องกับ
แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง (Continuous quality improvment) 

4. ข๎อจํากัดประการหนึ่งของการวิจัยในครั้งนี้คือความไมํตํอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย แผนการดําเนินงาน และโครงการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐที่มีผลกระทบโดยตรงกับ
การจัดการคุณภาพของผู๎ประกอบการจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบจากความไมํตํอเนื่องของ นโนบาย และโครงการสนับสนุนตํางๆ ของการพัฒนา
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการ 
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุวิธี ใช๎เทคนิคการประยุกต๑การวิจัยเอกสาร การ
ประยุกต๑การถอดบทเรียน การประยุกต๑การสร๎างทฤษฎีฐานราก การวิจัยอนาคตแบบ EDFR ในการ
รวบรวมข๎อมูล และสังเคราะห๑รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยใช๎การประเมินอรรถประโยชน๑และวิเคราะห๑ด๎วยเทคนิคทฤษฎีเกมเพ่ือ
คัดเลือกรูปแบบการจัดการ หลังจากนั้นทําการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพ
เชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่พัฒนาขึ้นโดยผู๎เชี่ยวชาญ ดังนั้นเพ่ือให๎
เกิดองค๑ความรู๎ด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมระดับชุมชน
ที่เข็มแข็ง จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันด๎วย “การจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑” เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมในกระบวนการทางธุรกิจของผู๎ประกอบการในแตํละกลุํม
ที่มีลกัษณะเฉพาะของตนเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมีการจัดคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์การประยุกต์การถอดบทเรียน 

(Unstructured interview) 
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แนวทางการสัมภาษณ๑ขั้นตอนการประยุกต๑การถอดบทเรียน 
คําชี้แจง 

แนวทางการสัมภาษณนี้ได๎รางขึ้นเพ่ือสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ สําหรับให๎ความเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย โดยผู๎วิจัยได๎กําหนด
ประเด็นองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑
ผ๎าไหมไทยนี้ตามแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข๎องและการประยุกต๑การวิจัยเอกสาร มาไว๎เบื้องต๎น ซึ่งแนวทาง
สัมภาษณแบํง ออกเป็น 2 สํวนประกอบด๎วย 

 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปผู๎ให๎ข๎อมูล 

 

สํวนที่ 2 แนวทางการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
 

 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ   
 

นายสุรชัย ทุหมัด 
 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง กรุณาระบุข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวทํานลงในชํองวําง  

  1. ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………………………………..   
2. ตําแหนํงปัจจุบัน ............................................................................................................   
3. อายุ     

 น๎อยกวํา 30 ปี     
 30 – 40 ปี     
 41 – 50 ปี     
 51 – 60 ปี     
 มากกวํา 60 ปี   

4. วุฒิการศึกษา     
 ปริญญาตรี สาขา ...................................................................................     
 ปริญญาโท สาขา ...................................................................................     
 ปริญญาเอก สาขา .................................................................................     
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................  

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ไหมไทย 

 

1. ความคาดหวังของผู๎ประกอบการในการทําธุรกิจ 
..................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
2. ประโยชน๑ที่ชุมชนได๎รับจากการประกอบการธุรกิจ 

..................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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3. แนวทางการปฏิบัติที่ดีของผู๎ประกอบการ 

..................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
4. ปัญหาแล๎วอุปสรรคที่พบในการดําเนินงานของแบรนด๑ “A” 

..................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 

5. แนวทางแก๎ไขปัญหาของแบรนด๑ “A” 

..................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
*********************************** 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์การประยุกต์สร้างทฤษฎีฐานราก 
(Semi-structured interview) 
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แนวทางการสัมภาษณ๑ขั้นตอนการประยุกต๑สร๎างทฤษฎีฐานราก 
คําชี้แจง 

แนวทางการสัมภาษณนี้ได๎รางขึ้นเพ่ือสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ สําหรับให๎ความเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทย โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดประเด็นองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยนี้ตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องรํวมกับการประยุกต๑การวิจัย
เอกสาร และการประยุกต๑การถอดบทเรียนมาไว๎เบื้องต๎น ซึ่งแนวทางสัมภาษณแบํง ออกเป็น 3 
สํวนประกอบด๎วย 

 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปผู๎ให๎ข๎อมูล 
 

สํวนที่ 2 รูปแบบที่ใช๎ในการจัดการคุณภาพขององค๑การในปัจจุบัน 
 

สํวนที่ 3 ปัญหาในการดําเนินงานและแนวทางแก๎ไข 
 

สํวนที่ 4 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ   
 

นายสุรชัย ทุหมัด 
 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง กรุณาระบุข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวทํานลงในชํองวําง  

  1. ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………………………………..   
2. ตําแหนํงปัจจุบัน ............................................................................................................   
3. อายุ     

 น๎อยกวํา 30 ปี     
 30 – 40 ปี     
 41 – 50 ปี     
 51 – 60 ปี     
 มากกวํา 60 ปี   

4. วุฒิการศึกษา     
 ปริญญาตรี สาขา ...................................................................................     
 ปริญญาโท สาขา ...................................................................................     
 ปริญญาเอก สาขา .................................................................................     
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 

 
ส่วนที่ 2 รูปแบบที่ใช๎ในการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม

ไทย 
 

องค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย กิจกรรมทีด่ําเนินงาน 
ปัจจัยน าเข้า 

1.จริยธรรมธุรกิจ 
 

1.1........................... .......................................................................................... 

1.2........................... .......................................................................................... 
1.n........................... .......................................................................................... 

2. การถํายโอน 
ภูมิปัญญา 

2.1........................... .......................................................................................... 
2.2........................... .......................................................................................... 
2.n........................... .......................................................................................... 

3.แผนงาน 3.1........................... .......................................................................................... 
3.2........................... .......................................................................................... 

3.n........................... .......................................................................................... 
อื่นๆ ............................... .......................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 รูปแบบที่ใช๎ในการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทย (ตํอ) 

 

องค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย กิจกรรมทีด่ําเนินงาน 
ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ 
4.กระบวนการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
4.1........................... .......................................................................................... 
4.2........................... .......................................................................................... 
4.n........................... .......................................................................................... 

5.กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพ 

การผลิต 
 

5.1........................... .......................................................................................... 
5.2........................... .......................................................................................... 
5.n........................... .......................................................................................... 

อื่นๆ ............................... .......................................................................................... 
ผลลัพธ ์

6. การสํงมอบ
คุณคํา 

6.1........................... .......................................................................................... 
6.2........................... .......................................................................................... 

6.n........................... .......................................................................................... 
7.ความยั่งยืน 7.1........................... .......................................................................................... 

7.2........................... .......................................................................................... 
7.n........................... .......................................................................................... 

8. อ่ืนๆ 8.1........................... .......................................................................................... 

8.2........................... .......................................................................................... 
8.n........................... .......................................................................................... 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาในการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 

..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... ...... 

................................................................................................................................................................ 
 
 

*********************************** 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 1 

(Semi-structured interview) 
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แบบสัมภาษณ๑งานวิจัย EDFR รอบท่ี 1 
 

คําชี้แจง   
แบบสอบถามชุดนี้สร๎างขึ้นจากการสังเคราะห๑วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง จากขั้นตอนการการ

ประยุกต๑การวิจัยเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญไดแ๎สดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน๎มที่
มีความเป็นไปได๎ ในการสร๎างรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย ซึ่งแบบสอบถามนี้แบํงออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 

 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม   

 
สํวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของแนวโน๎มรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง

สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดข้ึนจริง ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณทําน
เป็นอยํางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคํา สําหรับข๎อมูลทีเ่ป็นประโยชน๑ในการวิจัยครั้งนี้ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ   
 

นายสุรชัย ทุหมัด 
 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง กรุณาระบุข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวทํานลงในชํองวําง  

  1. ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………………………………....   
2. ตําแหนํงปัจจุบัน ............................................................................................................   
3. อายุ     

 น๎อยกวํา 30 ปี     
 30 – 40 ปี     
 41 – 50 ปี     
 51 – 60 ปี     
 มากกวํา 60 ปี   

4. วุฒิการศึกษา     
 ปริญญาตรี สาขา ...................................................................................     
 ปริญญาโท สาขา ...................................................................................     
 ปริญญาเอก สาขา .................................................................................     
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของแนวโน๎มรูปแบบการจัดการคุณภาพ     
เชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดข้ึนจริง 

 

องค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย กิจกรรมทีด่ําเนินงาน 
ปัจจัยน าเข้า 

1.จริยธรรมธุรกิจ 
 

1.1 การมสีํวนรํวม ....................................................................... 
1.2 ข๎อตกลง ....................................................................... 
1.n........................................... ....................................................................... 

2. การถํายโอน 
ภูมิปัญญา 

2.1 ชุดภูมิปัญญา ....................................................................... 

2.2 การถํายทอดภูมิปญัญา ....................................................................... 
2.n........................................... ....................................................................... 

3.แผนงาน 3.1 สภาพแวดล๎อมภายนอก ....................................................................... 

3.2 สภาพแวดล๎อมภายใน ....................................................................... 
3.วัตถุประสงค๑ 
  และเป้าหมาย 

....................................................................... 

3.n............................................ ....................................................................... 
อื่นๆ ................................................. ....................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของแนวโน๎มรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดข้ึนจริง (ตํอ) 
 

องค๑ประกอบหลัก องค๑ประกอบยํอย กิจกรรมทีด่ําเนินงาน 

กระบวนการ 
4.กระบวนการ 

ภูมิปัญญา 
สร๎าง สรรค๑ 

4.1 ความรํวมสมัย .......................................................................... 

4.2 ความคิดสรา๎งสรรค๑ .......................................................................... 
4.n....................................... .......................................................................... 

5. กระบวนการ
สร๎างความ
นําเชื่อถือ 

5.1 การผลิต .......................................................................... 

5.2 มาตรฐาน .......................................................................... 
5.3 การรับรอง .......................................................................... 
5.n....................................... .......................................................................... 

อื่นๆ ............................................. .......................................................................... 

ผลลัพธ ์
6. การสํงมอบ
คุณคํา 

6.1 การสํงมอบคุณคาํแบบ 
ผลักออก 

.......................................................................... 

6.2 การสํงมอบคุณคาํแบบ 
ผลักออก 

.......................................................................... 

6.3 การสื่อสาร .......................................................................... 
6.n...................................... .......................................................................... 

7.ความยั่งยืน 7.1 การดําเนินงานอยําง
ตํอเนื่อง 

.......................................................................... 

7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยําง
ตํอเนื่อง 

.......................................................................... 

7.3 คุณคําตํอชุมชน  
7.n........................................ .......................................................................... 

 8.เครือขําย 
 

8.1 เครือขํายความ 
รํวมมีแนวราบ 

.......................................................................... 

8.1 เครือขํายความ 
รํวมมีแนวfbj’ 

.......................................................................... 

8.n...................................... .......................................................................... 

อื่นๆ ............................................. .......................................................................... 
 

***********************************  
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 2) วิเคราะห์ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
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แบบสอบถามงานวิจัย EDFR รอบท่ี 2 
 

คําชี้แจง   
แบบสอบถามชุดนี้สร๎างขึ้นจากการสังเคราะหผลการสัมภาษณผู๎เชี่ยวชาญ จากขั้นตอน        

การสัมภาษณในรอบที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญได๎ประเมินแนวโน๎มที่มีความเป็นไปได๎ 
ในการสร๎างรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย 
และนําผลลัพธ๑ไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในลําดับตํอไป ซึ่งแบบสอบถามนี้แบํงออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 

 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม   

 
 สํวนที่ 2 ความคิดเห็นแนวโน๎มของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ

ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดขึ้นจริงตามแนวโน๎มหลัก 9 ด๎าน ได๎แก ํ           
1) พันธสัญญาตํอชุมชน และ 2) ทุนวัฒนธรรม 2) แผนการดําเนินงาน 4) กระบวนการสร๎างภูมิ
ปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 5) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 6) การสํงมอบ
คุณคํา 7) ความยั่งยืน 8) ต๎นทุนคุณภาพ และ 9) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณ
ทํานเป็น อยํางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคํา สําหรับข๎อมูลทีเ่ป็นประโยชน๑ในการวิจัยครั้งนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
นายสุรชัย ทุหมัด 

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม 
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ค าชี้แจง กรุณาระบุข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวทํานลงในชํองวําง  
  1. ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………………………………..…………………..   

2. ตําแหนํงปัจจุบัน ............................................................................................................   
3. อายุ     

น๎อยกวํา 30 ปี     
30 – 40 ปี     
41 – 50 ปี     
51 – 60 ปี     
มากกวํา 60 ปี   

4. วุฒิการศึกษา     
ปริญญาตรี สาขา ...................................................................................     
ปริญญาโท สาขา .................................................................................. .     
ปริญญาเอก สาขา .................................................................................     
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................  

 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นแนวโน๎มของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดขึ้นจริง ตามแนวโน๎มหลัก 9 ด๎าน ได๎แกํ 1) พันธ
สัญญาตํอชุมชน และ 2) ทุนวัฒนธรรม 2) แผนการดําเนินงาน 4) กระบวนการสร๎างภูมิปัญญา
สร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 5) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 6) การสํงมอบคุณคํา 7) 
ความยั่งยืน 8) ต๎นทุนคุณภาพ และ 9) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 

 

ค าชี้แจง    
2.1 ขอให๎ทํานประเมินแนวโน๎มของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ฯ                 

ในแตลํะด๎าน และแสดงเครื่องหมาย   ในชํองตัวเลือกที่ตรงกับระดับการประเมินของทําน โดยให๎
น้ําหนักของคะแนนเป็น 5 ระดับดังนี ้

   1 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง น๎อยที่สุด          
2 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง น๎อย          
3 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง ปานกลาง          
4 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง มาก          
5 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง มากที่สุด 
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2.2 โปรดให๎ความเห็นวํา แนวโน๎มรูปแบบการจัดการแตํละด๎านเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไมํ
เหมาะสม โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง 

 

 
 

แนวโน๎มองค๑ประกอบ 
 

แนวโน๎ม 
ที่จะเกิดข้ึน 
หรือเป็นจริง  

(เลือกได๎ 1 ชํอง) 

แนวโน๎มรูปแบบ 
การจัดการนี้ 

มีความเหมาะสม 

เหตุผลอื่นๆ 
ถามี 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
เหมาะสม 

ไมํเหมาะสม 

1 รํวมกับชุมชนพิจารณาประโยชน๑ที่ชุมชนและธุรกิจจะได๎รับ         

2 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนหรือข๎อตกลงใน
การดําเนินงานของธุรกิจ 

        

3 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนโดยรํวมกําหนด
ข๎อตกลงในการดําเนินงานของธุ รกิจด๎านเศรษฐกิจสั งคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 

        

4 นํา ข๎อตกลงมาจัดทําเป็น ข๎อกําหนดในการดําเนินงานของ
ผู๎ประกอบการ 

        

 
5 

มีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถ่ินหรือปราชญ๑ท๎องถ่ิน
ของชุมชนมาเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลและเป็นที่ปรึกษา  

        

6 
 

มีการกําหนดชุดภูมิปัญญาด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถ่ินที่ต๎องการสืบ
สานและสร๎างสรรค๑รํวมกับชุมชน  

        

 
7 

มีการเรียบเรียงประวิติศาสตร๑และความเป็นมาของของภูมิปัญญา
ผ๎าไหมทอของท๎องถ่ินตามชํวงเวลาตํางๆ ต้ังแตํอดีตแสดงให๎เห็น
ถึงการเลื่อนใหลของผ๎าไหมในวัฒนธรรมแตํละชํวงเวลา 

        

8 มีการจัดทําข๎อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ๎าไหมท๎องถ่ิน 
โดยจําแนกตามการใช๎ในประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตประจําวัน 
และเพิ่มเติมข๎อมูลปัจจุบันให๎มีความทันสมัย  

        

9 มีการประชุมรํวมกับชุมชนหาฉันทามติเกี่ยวกับรูปแบบและแนว
ทางการประยุกต๑ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให๎เข๎ากับปัจจุบัน 

        

10 การสํงเสริมผู๎สืบทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ เด็กเยาวชน และคนรุํนใหมํ
ในท๎องถ่ินที่ให๎ความสนใจและมีศักยภาพ 

        

11 มีการถํายทอดองค๑ความรู๎จากปราชญ๑ชุมชนและผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
ผ๎าไหมของท๎องถ่ินแกํกลุํมผู๎ประกอบการในทุกกิจกรรมการผลิต 
เชํน ประวัติ เรื่องเลํา ที่มาของลวดลาย การย๎อมสีธรรมชาติ การ
ทอผ๎า และการนําผ๎ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 

        

12 จัดทําสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบดิจิตอล และหรือสิ่งพิมพ๑         

13 วิเคราะห๑ทิศทางแนวโน๎มตลาดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมทอมือในพื้นที่
ในประเทศ และตํางประเทศ 

        

14 2) กําหนดสิ่งที่ผู๎ประกอบการต๎องการเป็นในอนาคตให๎ชัดเจนโดย
ระบุลักษณะผลิตภัณฑ๑ กลุํมตลาด และตําแหนํงของกิจการ เชํน 
เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมผืนทอมือโทนสีพาสเทล เพื่อ
จําหนํายให๎กับนักทํองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อันดับ
หนึ่งในห๎าของประเทศไทย เป็นต๎น 

        

15 กําหนดสิ่งที่องค๑การต๎องทําโดยจําแนกเป็นรายประเด็น โดย
มุํงเน๎นความต๎องการของลูกค๎า และชุมชน 

        

16 นําความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายจากการวิเคราะห๑บริบทมา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค๑เพื่อแก๎ปัญหา 
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แนวโน๎มองค๑ประกอบ 
 

แนวโน๎ม 
ที่จะเกิดข้ึน 
หรือเป็นจริง  

(เลือกได๎ 1 ชํอง) 

แนวโน๎มรูปแบบ 
การจัดการนี้ 

มีความเหมาะสม 

เหตุผลอื่นๆ 
ถามี 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
เหมาะสม 

ไมํเหมาะสม 

17 นําปัญหาและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของชุมชนมา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค๑ของการดําเนินธุรกิจ 

        

18 กําหนดวัตถุประสงค๑ให๎ชัดเจนวําธุรกิจสามารถแก๎ปัญหาให๎กับ
ชุมชนในประเด็นใด 

        

19 กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ได๎แกํ  
    - ประมาณการรายได๎ตํอปี (Income)  
    - อัตราสํวนผลตอบแทนจากการ 
      ดําเนินธุรกิจ (YIield)  
    - และอัตราการเติบโตของกิจการ 
      (Growth Ratio) 
      โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตของชุมชน 

        

20 กําหนดผู๎รับผิดชอบในการดําเนินงานในด๎านตํางๆ         

21 กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือในท๎องถ่ิน 

        

22 มีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม         

23 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให๎มีความรูและทักษะสอดคล๎องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานตํางๆ ที่นํามาใช๎ 

        

24 จัดหาวัตถุดิบโดยมีมาตรฐานกําหนด         

25 ใช๎วัตถุดิบที่หาได๎ในชุมชนและไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม         

26 สํงเสริมและสนับคุณภาพให๎กับผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎นน้ํา 
(เกษตรกรผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม) 

        

27 วิเคราะห๑ลักษณะภูมิศาสตร๑ทรัพยากร ธรรมชาติที่สามารถนํามา
เป็นทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยได๎ 

        

28 วิเคราะห๑ลักษณะการต้ังบานเรือน เชํน เป็นชุมชนกระจัดกระจาย 
(Isolated Farmstead or Scattered 
Settlement) หรือเป็นชุมชนตามแนวเสนทางคมนาคม (Lined 
Settlement) 

        

29 การศึกษาภาษา และการแตํงกายของคนในชุมชนที่ ใช๎ ใน
ชีวิตประจําวัน และตามประเพณีตํางๆ 

        

30 วิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่ผํานมาของชุมชนและ
ลักษณะปัจจุบัน 

        

31 วิเคราะห๑ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มุํงเน๎น
การศึกษาที่อาชีพเกษตรกรรมเพื่อระบุชํวงการผลิตและการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  

        

32 ศึกษาการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โซํอุปทานของผ๎าไหม
ท๎องถ่ินจากหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานตํางๆ 

        

33 ตีความศิลปวัฒนธรรมของผ๎าไหมท๎องถ่ินในมิติของสีสันลวดลาย 
เทคนิคการทอ และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ 

        

34 ศึกษาวัฒนธรรม และคํานิยมของตลาดเป้าหมายในมิติสีสัน
ลวดลาย  

        

35 ศึกษาจุดรํวมทางวัฒนธรรม         

36 จัดทําต๎นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย         
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แนวโน๎มองค๑ประกอบ 
 

แนวโน๎ม 
ที่จะเกิดข้ึน 
หรือเป็นจริง  

(เลือกได๎ 1 ชํอง) 

แนวโน๎มรูปแบบ 
การจัดการนี้ 

มีความเหมาะสม 

เหตุผลอื่นๆ 
ถามี 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
เหมาะสม 

ไมํเหมาะสม 

37 รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานภาควิชาการ หนํวยงานภาครัฐ 
และเอกชนศึกษาความเป็นไปได๎ทางการตลาดกระบวนการผลิต 

        

38 ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ตามประเพณี เทศกาลสําคัญ หรือตามฤดูกาล
ของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

        

39 จัดทําคูํมือการผลิตที่จําแนกข้ันตอนที่ชัดเจน         

40 ประมาณการกําลังการผลิตตํอปี และชํวงเวลาทําการผลิตของ
ผลิตภัณฑ๑แตํละประเภท  

        

41 กําหนดชํวงเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิตในรอบปีให๎
ชัดเจน 

        

42 ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพผ๎าไหมผืนทอมือไมํตํ่ากวํา
มาตรฐาน “ยูง” จากกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
และมาตรฐานอื่นที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเป้าหมาย 

        

43 นํ าแนวทางมาตรฐานผลิต ภัณฑ๑ชุ มชนของสํ านั กพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชนมาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

        

44 ดําเนินงานตามมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของตลาดเป้าหมาย 

        

45 เสนอขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศการผลิตผ๎าไหมผืนจาก
กรมหมํอนไหม (มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน  ฯลฯ ) และ/หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภทผืนผ๎าของสํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน (มผช 828/2558) ข้ึนไป 

        

46 เสนอขอรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิตระดับนานาชาติ 
เชํน มาตรฐาน GOTS มาตรฐาน Green Productและมาตรฐาน 
EU-Eco-Label เป็นต๎น 

        

47 เปิดชํองทางการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ในระบบตลาดออนไลน๑ (E-
Marketplace) 

        

48 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ สถานประกอบการหรือใน
จังหวัดในนามสถานประกอบการหรือกลุํมเครือขําย 

        

49 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ ห๎างสรรพสินค๎าในนามสถาน
ประกอบการหรือกลุํมเครือขําย 

        

50 มีชํองทางการชําระเงินออนไลน๑         

51 รํวมการออกร๎านงานของหนํวยงานราชการที่สับสนุนในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 

        

52 รํวมงานออกร๎านในตํางประเทศกับหนํวยงานภาครัฐในนามกลุํม
หรือเครือขําย 

        

53 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎าออนไลน๑         

54 มีหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของตน หรือรํวมกับเครือขําย
ผู๎ประกอบการในพื้นที่ใกล๎เคียง 

        

55 นําสถานประกอบการหรือหน๎าร๎านเข๎ารํวมในเส๎นทางวัฒนธรรม
ของชุมชนตามแนวทางนวัตวิถี 

        

56 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎าณ จุดขาย         

57 มีชํองทางประชาสัมพันธ๑ออนไลน         
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แนวโน๎มองค๑ประกอบ 
 

แนวโน๎ม 
ที่จะเกิดข้ึน 
หรือเป็นจริง  

(เลือกได๎ 1 ชํอง) 

แนวโน๎มรูปแบบ 
การจัดการนี้ 

มีความเหมาะสม 

เหตุผลอื่นๆ 
ถามี 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
เหมาะสม 

ไมํเหมาะสม 

58 สื่อสิ่งพิมพ๑ประชาสัมพันธ๑ ณ จุดขายและแหลํงทํองเที่ยวชุมชน
และบริเวณใกล๎เคียง 

        

59 เนื้อหาสื่อสะท๎อนอัตลักษณ๑ชุมชน         

60 ผู๎ประกอบการต๎องมีความตํอเนื่องในการดําเนินงาน         

61 นําปัญหาจากผลการดําเนินงานมาวิเคราะห๑แก๎ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การจัดการอยํางตอเนื่อง 

        

62 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยให๎มีความแตกตํางอยําง
ตํอเนื่อง 

        

63 ปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ใหมํอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎สอดคล๎อง
กับตลาดเป้าหมาย 

        

64 นําแนวคิด ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถ่ินมาสร๎างสรรค๑เป็น
ผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือผลิตภัณฑ๑เดิมรูปลักษณ๑ใหมํอยํางตํอเนื่อง 

        

65 ใช๎ทรัพยากรในท๎องถ่ินมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตามแนวทาง 
Green หรือ Fairtrade อยํางตํอเนื่อง 

        

66 ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตอยํางตํอเนื่อง         

67 การตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิต ได๎แกํ ความทนไฟของผ๎าไหม/
การดูดซับสี ฯลฯ ตามเกณฑ๑มาตรฐานที่นํามาใช๎กําหนดไว๎ 

        

68 การขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑         

69 การนําผลิตภัณฑ๑ที่ไมํผํานมาตรฐานคุณภาพมาจําหนํายในราคาถูก 
หรือทําลายทิ้ง 

        

70 การรับเปลี่ยนคืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน         

71 คืนเงินให๎กับลูกค๎ากรณีที่สินค๎าไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน         

72 การให๎สํวนลดสําหรับลูกค๎าที่คืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพ         

73 มีการใช๎ระบบพี่เลี้ยงระหวํางผู๎ประกอบ การที่ เข็มแข็งและ
ผู๎ประกอบการที่กําลังพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎และให๎
คําปรึกษาทางด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  

        

74 มีการรํวมกันกับกลุํมผู๎ประกอบการเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบต๎นน้ําใน
พื้นที่ของสมากชิกเครือขําย 

        

75 มีการรํวมมือกับเครือขํายผู๎ประกอบการเพื่อในการหาแนวทางทาง
ในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ 

        

76 รํวมมือกับนักวิชาการหรือผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ในการแก๎ปัญหา 

        

77 รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐให๎เข๎ามาให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือ
วางแผนปรับปรุงหรือให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการจัดการ
คุณภาพแกํผู๎ประกอบการ 

        

78 รํวมกับผู๎จัดหาวัตถุดิบต๎นน้ํา ได๎แกํ กลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม 
สังกัดศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติเพื่อวางแผนการผลิตให๎
เพียงพอตํอความต๎องการให๎สอดคล๎องกับตลาด 

        

79 
 

รํวมกับตัวแทนจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพื่อกําหนดทิศ
ทางการจัดจําหนํายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไปยัง
ตํางประเทศ 

        

***********************************  
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ภาคผนวก จ 
 

แบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 3) วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ล าดับชั้น 
(Analysis Hierarchy Process: AHP) 
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แบบสอบถามงานวิจัย EDFR รอบท่ี 3 
 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนี้สร๎างขึ้นจากการวิเคราะห๑ความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญจากแบบสอบถาม        

ในวิจัย EDFR รอบที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญได๎ประเมินแนวโน๎มที่มีความเป็นไปได๎  
ในการสร๎างรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย  
อีกครั้ง และนําผลลัพธ๑ไปจัดลําดับความเป็นไปได๎ของแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบการ
จัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในลําดับ ตํอไป ซึ่ง
แบบสอบถามนี้แบํงออกเป็น 2 สํวน  ได๎แกํ 

 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม   

 
 สํวนที่ 2 ความคิดเห็นแนวโน๎มของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ

ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดขึ้นจริงตามแนวโน๎มหลัก 9 ด๎าน ได๎แกํ 1) พันธ
สัญญาตํอชุมชน และ 2) ทุนวัฒนธรรม 2) แผนการดําเนินงาน 4) กระบวนการสร๎างภูมิปัญญา
สร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 5) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 6) การสํงมอบคุณคํา 7 ) 
ความยั่งยืน 8) ต๎นทุนคุณภาพ และ 9) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณทํานเป็น 
อยํางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคํา สําหรับข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ในการวิจัยครั้งนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
นายสุรชัย ทุหมัด 

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



  259 

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง กรุณาระบุข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวทํานลงในชํองวําง  

  1. ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………………………………..   
2. ตําแหนํงปัจจุบัน ............................................................................................................   
3. อายุ     

 น๎อยกวํา 30 ปี     
 30 – 40 ปี     
 41 – 50 ปี     
 51 – 60 ปี     
 มากกวํา 60 ปี   

4. วุฒิการศึกษา     
 ปริญญาตรี สาขา ...................................................................................     
 ปริญญาโท สาขา ...................................................................................     
 ปริญญาเอก สาขา .................................................................................     
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 

 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นแนวโน๎มของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดขึ้นจริง ตามแนวโน๎มหลัก 9 ด๎าน ได๎แกํ              
1) พันธสัญญาตํอชุมชน และ 2) ทุนวัฒนธรรม 2) แผนการดําเนินงาน 4) กระบวนการสร๎างภูมิ
ปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 5) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 6) การสํงมอบ
คุณคํา 7) ความยั่งยืน 8) ต๎นทุนคุณภาพ และ 9) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 

 

ค าชี้แจง    
2.1 ขอให๎ทํานประเมินแนวโน๎มของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ฯ                 

ในแตลํะด๎าน และแสดงเครื่องหมาย   ในชํองตัวเลือกที่ตรงกับระดับการประเมินของทําน โดยให๎
น้ําหนักของคะแนนเป็น 5 ระดับดังนี ้

   1 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง น๎อยที่สุด          
2 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง น๎อย          
3 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง ปานกลาง          
4 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง มาก          
5 หมายถึง มีความเป็นไปไดข๎องแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นจริง มากที่สุด 
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2.2 โปรดให๎ความเห็นวํา แนวโน๎มรูปแบบการจัดการแตํละด๎านเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม 
โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง 

 

แนวโน๎มองค๑ประกอบ 
ระดับความ สําคัญของแนวโน๎ม 

ที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริง หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

1 รํวมกับชุมชนพิจารณาประโยชน๑ที่ชุมชนและธุรกิจจะได๎รับ       

2 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนหรือข๎อตกลงในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ 

      

3 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนโดยรํวมกําหนด
ข๎อตกลงในการดําเนินงานของธุรกิจด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อม 

      

4 นํ า ข๎อตกลงมา จัดทํ า เป็ น ข๎อกํ าหนดในการ ดํา เนิ นงานของ
ผู๎ประกอบการ 

      

 
5 

มีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถ่ินหรือปราชญ๑ท๎องถ่ิน
ของชุมชนมาเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลและเป็นที่ปรึกษา  

      

6 
 

มีการกําหนดชุดภูมิปัญญาด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถ่ินที่ต๎องการสืบสาน
และสร๎างสรรค๑รํวมกับชุมชน  

      

 
7 

มีการเรียบเรียงประวิติศาสตร๑และความเป็นมาของของภูมิปัญญาผ๎า
ไหมทอของท๎องถ่ินตามชํวงเวลาตํางๆ ต้ังแตํอดีตแสดงให๎เห็นถึงการ
เลื่อนใหลของผ๎าไหมในวัฒนธรรมแตํละชํวงเวลา 

      

8 มีการจัดทําข๎อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ๎าไหมท๎องถ่ิน 
โดยจําแนกตามการใช๎ในประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตประจําวัน 
และเพิ่มเติมข๎อมูลปัจจุบันให๎มีความทันสมัย  

      

9 มีการประชุมรํวมกับชุมชนหาฉันทามติเกี่ยวกับรูปแบบและแนว
ทางการประยุกต๑ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให๎เข๎ากับปัจจุบัน 

      

10 การสํงเสริมผู๎สืบทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ เด็กเยาวชน และคนรุํนใหมํใน
ท๎องถ่ินที่ให๎ความสนใจและมีศักยภาพ 

      

11 มีการถํายทอดองค๑ความรู๎จากปราชญ๑ชุมชนและผู๎เชี่ยวชาญด๎านผ๎า
ไหมของท๎องถ่ินแกํกลุํมผู๎ประกอบการในทุกกิจกรรมการผลิต เชํน 
ประวัติ เรื่องเลํา ที่มาของลวดลาย การย๎อมสีธรรมชาติ การทอผ๎า 
และการนําผ๎ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 

      

12 จัดทําสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบดิจิตอล และหรือสิ่งพิมพ๑       

13 วิเคราะห๑ทิศทางแนวโน๎มตลาดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมทอมือในพื้นที่ใน
ประเทศ และตํางประเทศ 

      

14 2) กําหนดสิ่งที่ผู๎ประกอบการต๎องการเป็นในอนาคตให๎ชัดเจนโดยระบุ
ลักษณะผลิตภัณฑ๑ กลุํมตลาด และตําแหนํงของกิจการ เชํน เป็น
แหลํงผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมผืนทอมือโทนสีพาสเทล เพื่อจําหนําย
ให๎กับนักทํองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อันดับหนึ่งในห๎าของ
ประเทศไทย เป็นต๎น 

      

15 กําหนดสิ่งที่องค๑การต๎องทําโดยจําแนกเป็นรายประเด็น โดยมุํงเน๎น
ความต๎องการของลูกค๎า และชุมชน 

      

16 นําความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายจากการวิเคราะห๑บริบทมา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค๑เพื่อแก๎ปัญหา 

      

17 นําปัญหาและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของชุมชนมา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค๑ของการดําเนินธุรกิจ 
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แนวโน๎มองค๑ประกอบ 
ระดับความ สําคัญของแนวโน๎ม 

ที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริง หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

18 กําหนดวัตถุประสงค๑ให๎ชัดเจนวําธุรกิจสามารถแก๎ปัญหาให๎กับชุมชน
ในประเด็นใด 

      

19 กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ได๎แกํ  
    - ประมาณการรายได๎ตํอปี (Income)  
    - อัตราสํวนผลตอบแทนจากการ 
      ดําเนินธุรกิจ (YIield)  
    - และอัตราการเติบโตของกิจการ 
      (Growth Ratio) 
      โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตของชุมชน 

      

20 กําหนดผู๎รับผิดชอบในการดําเนินงานในด๎านตํางๆ       

21 กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือในท๎องถ่ิน 

      

22 มีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม       

23 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให๎มีความรูและทักษะสอดคล๎องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานตํางๆ ที่นํามาใช๎ 

      

24 จัดหาวัตถุดิบโดยมีมาตรฐานกําหนด       

25 ใช๎วัตถุดิบที่หาได๎ในชุมชนและไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม       

26 สํงเสริมและสนับคุณภาพให๎กับผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎นน้ํา 
(เกษตรกรผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม) 

      

27 วิเคราะห๑ลักษณะภูมิศาสตร๑ทรัพยากร ธรรมชาติที่สามารถนํามาเป็น
ทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยได๎ 

      

28 วิเคราะห๑ลักษณะการต้ังบานเรือน เชํน เป็นชุมชนกระจัดกระจาย 
(Isolated Farmstead or Scattered Settlement) หรือเป็นชุมชน
ตามแนวเสนทางคมนาคม (Lined Settlement) 

      

29 การศึ กษาภาษา และการแ ตํงกายของคนในชุ มชนที่ ใช๎ ใ น
ชีวิตประจําวัน และตามประเพณีตํางๆ 

      

30 วิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่ผํานมาของชุมชนและลักษณะ
ปัจจุบัน 

      

31 วิ เคราะห๑ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มุํงเน๎น
การศึกษาที่อาชีพเกษตรกรรมเพื่อระบุชํวงการผลิตและการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

      

32 ศึกษาการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โซํอุปทานของผ๎าไหม
ท๎องถ่ินจากหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานตํางๆ 

      

33 ตีความศิลปวัฒนธรรมของผ๎าไหมท๎องถ่ินในมิติของสีสันลวดลาย 
เทคนิคการทอ และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ 

      

34 ศึกษาวัฒนธรรม และคํานิยมของตลาดเป้าหมายในมิติสีสันลวดลาย        

35 ศึกษาจุดรํวมทางวัฒนธรรม       

36 จัดทําต๎นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย       

37 รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานภาควิชาการ หนํวยงานภาครัฐ และ
เอกชนศึกษาความเป็นไปได๎ทางการตลาดกระบวนการผลิต 

      

38 ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ตามประเพณี เทศกาลสําคัญ หรือตามฤดูกาล
ของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

      

39 จัดทําคูํมือการผลิตที่จําแนกข้ันตอนที่ชัดเจน       

40 ประมาณการกําลังการผลิตตํอปี และชํวงเวลาทําการผลิตของ
ผลิตภัณฑ๑แตํละประเภท  
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แนวโน๎มองค๑ประกอบ 
ระดับความ สําคัญของแนวโน๎ม 

ที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริง หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

41 กําหนดชํวงเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิตในรอบปีให๎
ชัดเจน 

      

42 ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพผ๎าไหมผืนทอมือไมํตํ่ากวํามาตรฐาน 
“ยูง” จากกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และ
มาตรฐานอื่นที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเป้าหมาย 

      

43 นําแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชนมาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

      

44 ดําเนินงานตามมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดเป้าหมาย 

      

45 เสนอขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศการผลิตผ๎าไหมผืนจากกรม
หมํอนไหม (มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน ฯลฯ ) และ/หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภทผืนผ๎าของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
(มผช 828/2558) ข้ึนไป 

      

46 เสนอขอรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิตระดับนานาชาติ เชํน 
มาตรฐาน GOTS มาตรฐาน Green Productและมาตรฐาน EU-Eco-
Label เป็นต๎น 

      

47 เปิดชํองทางการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ในระบบตลาดออนไลน๑ (E-
Marketplace) 

      

48 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ สถานประกอบการหรือในจังหวัด
ในนามสถานประกอบการหรือกลุํมเครือขําย 

      

49 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ ห๎างสรรพสินค๎าในนามสถาน
ประกอบการหรือกลุํมเครือขําย 

      

50 มีชํองทางการชําระเงินออนไลน๑       

51 รํวมการออกร๎านงานของหนํวยงานราชการที่สับสนุนในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

      

52 รํวมงานออกร๎านในตํางประเทศกับหนํวยงานภาครัฐในนามกลุํมหรือ
เครือขําย 

      

53 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎าออนไลน๑       

54 มีหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของตน หรือรํวมกับเครือขําย
ผู๎ประกอบการในพื้นที่ใกล๎เคียง 

      

55 นําสถานประกอบการหรือหน๎าร๎านเข๎ารํวมในเส๎นทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตามแนวทางนวัตวิถี 

      

56 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎าณ จุดขาย       

57 มีชํองทางประชาสัมพันธ๑ออนไลน       

58 สื่อสิ่งพิมพ๑ประชาสัมพันธ๑ ณ จุดขายและแหลํงทํองเที่ยวชุมชนและ
บริเวณใกล๎เคียง 

      

59 เนื้อหาสื่อสะท๎อนอัตลักษณ๑ชุมชน       

60 ผู๎ประกอบการต๎องมีความตํอเนื่องในการดําเนินงาน       

61 นําปัญหาจากผลการดําเนินงานมาวิเคราะห๑แก๎ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพการ
จัดการอยํางตอเนื่อง 
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แนวโน๎มองค๑ประกอบ 
ระดับความ สําคัญของแนวโน๎ม 

ที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริง หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

62 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยให๎มีความแตกตํางอยําง
ตํอเนื่อง 

      

63 ปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ใหมํอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
ตลาดเป้าหมาย 

      

64 นําแนวคิด ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถ่ินมาสร๎างสรรค๑เป็น
ผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือผลิตภัณฑ๑เดิมรูปลักษณ๑ใหมํอยํางตํอเนื่อง 

      

65 ใช๎ทรัพยากรในท๎องถ่ินมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตามแนวทาง Green 
หรือ Fairtrade อยํางตํอเนื่อง 

      

66 ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตอยํางตํอเนื่อง       

67 การตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิต ได๎แกํ ความทนไฟของผ๎าไหม/การ
ดูดซับสี ฯลฯ ตามเกณฑ๑มาตรฐานที่นํามาใช๎กําหนดไว๎ 

      

68 การขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑       

69 การนําผลิตภัณฑ๑ที่ไมํผํานมาตรฐานคุณภาพมาจําหนํายในราคาถูก 
หรือทําลายทิ้ง 

      

70 การรับเปลี่ยนคืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน       

71 คืนเงินให๎กับลูกค๎ากรณีที่สินค๎าไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน       

72 การให๎สํวนลดสําหรับลูกค๎าที่คืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพ       

73 มีการใช๎ระบบพี่ เลี้ ย งระหวํางผู๎ประกอบ การที่ เ ข็มแข็งและ
ผู๎ประกอบการที่กําลังพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎และให๎คําปรึกษา
ทางด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  

      

74 มีการรํวมกันกับกลุํมผู๎ประกอบการเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบต๎นน้ําในพื้นที่
ของสมากชิกเครือขําย 

      

75 มีการรํวมมือกับเครือขํายผู๎ประกอบการเพื่อในการหาแนวทางทางใน
การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ 

      

76 รํวมมือกับนักวิชาการหรือผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ในการแก๎ปัญหา 

      

77 รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐให๎เข๎ามาให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือวางแผน
ปรับปรุงหรือให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการจัดการคุณภาพแกํ
ผู๎ประกอบการ 

      

78 รํวมกับผู๎จัดหาวัตถุดิบต๎นน้ํา ได๎แกํ กลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม สังกัด
ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติเพื่อวางแผนการผลิตให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการให๎สอดคล๎องกับตลาด 

      

79 
 

รํวมกับตัวแทนจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพื่อกําหนดทิศทางการ
จัดจําหนํายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไปยังตํางประเทศ 

      

 
 

*********************************** 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบประเมินอรรถประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย โดยวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีเกม (Game Theory) 
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แบบประเมินอรรถประโยชน๑ของรูปแบบการจัดการ 
 

คําชี้แจง   
แบบสอบถามชุดนี้ใช๎ในการประเมินอรรถประโยชน๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง

สร๎างสรรค๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติงานและผู๎ประกอบการที่ได๎รับการ
สํงเสริมการพัฒนาธุรกิจผ๎าไหมในนระดับชุมชน ได๎ประเมินอรรถประโยชน๑ที่ได๎รับในการนํารูปแบบ
การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่ พัฒนาขึ้น             
ไปประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงาน ซึ่งแบบสอบถามนี้แบํงออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 

 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม   

 
สํวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของ

ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด๎วย 9 ด๎าน ได๎แกํ 1) พันธสัญญาตํอ
ชุมชน 2) ทุนวัฒนธรรม 3) แผนการดําเนินงาน 4) กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎าม
วัฒนธรรม 5) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 6) การสํงมอบคุณคํา 7 ) ความยั่งยืน        
8) ต๎นทุนคุณภาพ และ 9) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ เป็นประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทย ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณทํานเป็นอยํางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคํา สําหรับ
ข๎อมูลทีเ่ป็นประโยชน๑ในการวิจัยครั้งนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
นายสุรชัย ทุหมัด 

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาระบุข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวทํานลงในชํองวําง  

  1. ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………………………………..   
2. ตําแหนํงปัจจุบัน ..........................................................................................................   
3. อายุ     

 น๎อยกวํา 30 ปี     30 – 40 ปี     41 – 50 ปี     
 51 – 60 ปี         มากกวํา 60 ปี   

4. วุฒิการศึกษา     
 ปริญญาตรี   ปริญญาโท  
 ปริญญาเอก    อ่ืนๆ …………………………….. 

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอรรถประโยชน๑ที่ได๎รับจากการนํารูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยไปประยุกต๑ใช๎ โดยรูปแบบของ
การจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ฯ ประกอบด๎วย 9 องค๑ประกอบ ได๎แกํ 1) พันธสัญญาตํอชุมชน        
2) ทุนวัฒนธรรม 3) แผนการดําเนินงาน 4) กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม          
5) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 6) การสํงมอบคุณคํา 7) ความยั่งยืน 8) ต๎นทุน
คุณภาพ และ 9) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 

 

ค าชี้แจง    
2.1 ขอให๎ทํานประเมินอรรถประโยชน๑ของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ฯ                 

ในแตลํะด๎าน และแสดงเครื่องหมาย   ในชํองตัวเลือกที่ตรงกับระดับการประเมินของทําน โดยให๎
น้ําหนักของคะแนนเป็น 5 ระดับดังนี ้

   1 หมายถึง มีประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการในการนําไปประยุกต๑ใช๎ ระดับ น๎อยที่สุด          
2 หมายถึง มีประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการในการนําไปประยุกต๑ใช๎ ในระดับ น๎อย          
3 หมายถึง มีประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการในการนําไปประยุกต๑ใช๎ ระดับ ปานกลาง          
4 หมายถึง มีประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการในการนําไปประยุกต๑ใช๎ ระดับ มาก          
5 หมายถึง มีประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการในการนําไปประยุกต๑ใช๎ ระดับ มากที่สุด 
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2.2 โปรดให๎ความเห็นวํากิจกรรมของรูปแบบการจัดการในแตํละข๎อมีอรรถประโยชน๑กับ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง 

 

 
 

1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 

อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการประยุกต์ใช้ 
 (เลือกได้ 1 ช่อง) 

 
 

หมายเหตุ 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ปัจจัยน าเข้า 
1.พันธสัญญาต่อชุมชน 

1.1 การมีสํวนรํวม 

1 รํวมกับชุมชนพิจารณาประโยชน๑ที่ชุมชนและธุรกิจจะได๎รับ       
2 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนหรือข๎อตกลงในการดําเนินงาน

ของธุรกิจ 
      

1.2 ข๎อตกลงรํวม 
3 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนโดยรํวมกําหนดข๎อตกลงในการ

ดําเนินงานของธุรกิจด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 
      

4 นําข๎อตกลงมาจัดทําเป็นข๎อกําหนดในการดําเนินงานของผู๎ประกอบการ       
2.ทุนวัฒนธรรม 

2.1 ชุดภูมิปัญญา 

 
5 

มีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถ่ินหรือปราชญ๑ท๎องถ่ินของชุมชนมา
เป็นผู๎ให๎ข๎อมูลและเป็นที่ปรึกษา  

      

6 มีการกําหนดชุดภูมิปัญญาด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถ่ินที่ต๎องการสืบสานและ
สร๎างสรรค๑รํวมกับชุมชน  

      

 
7 

มีการเรียบเรียงประวิติศาสตร๑และความเป็นมาของของภูมิปัญญาผ๎าไหมทอ
ของท๎องถ่ินตามชํวงเวลาตํางๆ ต้ังแตํอดีตแสดงให๎เห็นถึงการเลื่อนใหลของผ๎า
ไหมในวัฒนธรรมแตํละชํวงเวลา 
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2.2 โปรดให๎ความเห็นวํากิจกรรมของรูปแบบการจัดการในแตํละข๎อมีอรรถประโยชน๑กับ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง 

 

1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการประยุกตใ์ช ้
(เลือกได้ 1 ช่อง) 

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 

2.2 การจดัเก็บภูมิปัญญา 

8 มีการจัดทําข๎อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ๎าไหมท๎องถิ่น โดย
จําแนกตามการใช๎ในประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตประจําวัน และ
เพิ่มเติมข๎อมูลปัจจุบันให๎มีความทันสมัย  

      

9 มีการประชุมรํวมกับชุมชนหาฉันทามติเกี่ยวกับรูปแบบ 
และแนวทางการประยุกต๑ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให๎เข๎ากับปัจจุบัน 

      

2.3 การถํายทอดภูมิปัญญา 

10 การสํงเสริมผู๎สืบทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ เด็กเยาวชน และคนรุํนใหมํใน
ท๎องถิ่นที่ให๎ความสนใจและมีศักยภาพ 

      

11 มีการถํายทอดองค๑ความรู๎จากปราชญ๑ชุมชนและผู๎เชี่ยวชาญด๎านผ๎าไหม
ของท๎องถิ่นแกํกลุํมผู๎ประกอบการในทุกกิจกรรมการผลิต เชํน ประวัติ 
เรื่องเลํา ที่มาของลวดลาย การย๎อมสีธรรมชาติ การทอผ๎า และการนํา
ผ๎ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 

      

12 จัดทําสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบดิจิตอล และหรือสิ่งพิมพ๑       

3.แผนการด าเนนิงาน 

3.1 ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 

13 วิเคราะห๑ทิศทางแนวโน๎มตลาดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมทอมือในพื้นที่ใน
ประเทศ และตํางประเทศ 
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1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการประยุกตใ์ช ้
(เลือกได้ 1 ช่อง) 

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 

14 
 

กําหนดสิ่งที่ผู๎ประกอบการต๎องการเป็นในอนาคตให๎ชัดเจนโดยระบุ
ลักษณะผลิตภัณฑ๑ กลุํมตลาด และตําแหนํงของกิจการ เชํน เป็นแหลํง
ผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมผืนทอมือโทนสีพาสเทล เพื่อจําหนํายให๎กับ
นักทํองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อันดับหนึ่งในห๎าของประเทศ
ไทย เป็นต๎น 

      

15 กําหนดสิ่งที่องค๑การต๎องทําโดยจําแนกเป็นรายประเด็น  
โดยมุํงเน๎นความต๎องการของลูกค๎า และชุมชน 

      

3.2 วัตถุประสงค๑ลัเป้าหมาย 

16 นําความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายจากการวิเคราะห๑บริบทมากําหนด
เป็นวัตถุประสงค๑เพื่อแก๎ปัญหา 

      

17 นําปัญหาและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของชุมชนมากําหนด
เป็นวัตถุประสงค๑ของการดําเนินธุรกิจ 

      

18 กําหนดวัตถุประสงค๑ให๎ชัดเจนวําธุรกิจสามารถแก๎ปัญหา 
ให๎กับชุมชนในประเด็นใด 

      

19 กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ได๎แกํ  
    - ประมาณการรายได๎ตํอปี (Income)  
    - อัตราสํวนผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจ 
      (YIield)  
    - และอัตราการเติบโตของกิจการ (Growth Ratio) 
      โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตของชุมชน 

      

20 กําหนดผู๎รับผิดชอบในการดําเนินงานในด๎านตํางๆ       

3.3 การจดัการทนุมนุษย๑ 

21 กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับธรุกจิ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือในทอ๎งถิน่ 

      

22 มีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม       

23 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให๎มีความรแูละทกัษะสอดคล๎องกับสมรรถนะ
ตามมาตรฐานตํางๆ ทีน่ํามาใช ๎
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1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการประยุกตใ์ช ้
(เลือกได้ 1 ช่อง) 

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 

3.4 การจัดหาวัตถุดิบ 

24 จัดหาวัตถุดิบโดยมีมาตรฐานกําหนด       

25 ใช๎วัตถุดิบที่หาได๎ในชุมชนและไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม       

26 สํงเสริมและสนับคุณภาพให๎กับผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎นน้ํา 
(เกษตรกรผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม) 

      

3.5 สภาพภูมิศาสตร๑ 

27 วิเคราะห๑ลักษณะภูมิศาสตร๑ ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาเป็น
ทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยได๎ 

      

28 วิเคราะห๑ลกัษณะการตั้งบานเรือน เชํน เป็นชุมชนกระจัดกระจาย 
(Isolated Farmstead or Scattered 
Settlement) หรือเป็นชุมชนตามแนวเสนทางคมนาคม  
(Lined Settlement) 

      

3.6 สภาพวัฒนธรรม 

29 การศึกษาภาษา และการแตํงกายของคนในชุมชนที่ใช๎ 
ในชีวิตประจําวัน และตามประเพณีตํางๆ 

      

30 วิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่ผํานมาของชุมชน 
และลักษณะปัจจุบัน 

      

3.7 สภาพเศรษฐกิจชุมชน 

31 วิเคราะห๑ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มุํงเน๎นการศึกษา
ที่อาชีพเกษตรกรรมเพื่อระบุชํวงการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

      

32 ศึกษาการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โซํอุปทานของผ๎าไหมท๎องถิ่น
จากหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานตํางๆ 
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1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการประยุกตใ์ช ้
(เลือกได้ 1 ช่อง) 

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 

ด้านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพเชิงสร้างสรรค์ 

4. กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ขา๎มวัฒนธรรม 

4.1 วัฒนธรรมรํวมสมัย 

33 ตีความศิลปวัฒนธรรมของผ๎าไหมท๎องถิ่นในมิติของสีสันลวดลาย 
เทคนิคการทอ และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ 

      

34 ศึกษาวัฒนธรรม และคํานิยมของตลาดเป้าหมายในมิติสีสันลวดลาย        

35 ศึกษาจุดรํวมทางวัฒนธรรม       

4.2 ความคิดสร๎างสรค๑ 

36 จัดทําต๎นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย       

37 รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานภาควิชาการ หนํวยงาน 
ภาครัฐ และเอกชนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ 

      

38 ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ตามประเพณี เทศกาลสําคัญ หรือตามฤดูกาลของ
กลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

      

5.กระบวนการสร๎างความนําเชือ่ถอืในการผลิต 

5.1 การผลิต 

39 จัดทําคูํมือการผลิตที่จําแนกขั้นตอนที่ชัดเจน       

40 ประมาณการกําลังการผลิตตอํปี และชํวงเวลาทําการผลิตของผลิตภัณฑ๑
แตํละประเภท  

      

41 กําหนดชํวงเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิตในรอบปีให๎ชัดเจน       

5.2 มาตรฐาน 

42 ดําเนนิการตามมาตรฐานคณุภาพผ๎าไหมผืนทอมอืไมํต่ํากวํามาตรฐาน 
“ยูง” จากกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และมาตรฐาน
อื่นที่สอดคลอ๎งกับความตอ๎งการของตลาดเป้าหมาย 
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1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการประยุกตใ์ช ้
(เลือกได้ 1 ช่อง) 

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 

43 นําแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนของสํานักพัฒนา 
อุตสาหกรรมชุมชนมาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

      

44 ดําเนินงานตามมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดเป้าหมาย 

      

5.3 การรับรอง 

45 เสนอขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศการผลิตผ๎าไหมผืนจากกรม
หมํอนไหม (มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน ฯลฯ) และ/หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภทผืนผ๎าของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
(มผช 828/2558)  
ขึ้นไป 

      

46 เสนอขอรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิตระดับ 
นานาชาติ เชํน มาตรฐาน GOTS มาตรฐาน Green Productและ
มาตรฐาน EU-Eco-Label เป็นต๎น 

      

ด้านผลลัพธ์ 

6. การส่งมอบคุณค่า 

6.1 การสํงมอบ 

47 เปิดชํองทางการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ในระบบตลาดออนไลน๑ (E-
Marketplace) 

      

48 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภณัฑ๑ ณ สถานประกอบการหรอืในจังหวัดใน
นามสถานประกอบการหรือกลุํมเครอืขําย 

      

49 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภณัฑ๑ ณ ห๎างสรรพสินค๎า 
ในนามสถานประกอบการหรอืกลุมํเครอืขําย 

      

50 มีชํองทางการชําระเงนิออนไลน๑       

51 รํวมการออกร๎านงานของหนํวยงานราชการที่สับสนุนในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

      

52 รํวมงานออกร๎านในตํางประเทศกับหนํวยงานภาครฐัในนามกลุมํหรอื
เครือขําย 
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1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการประยุกต์ใช้ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
53 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎าออนไลน๑       
6.2 การสํงมอบแบบดึงเข๎า 

54 มีหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของตน หรือรํวมกับเครือขํายผู๎ประกอบการใน
พื้นที่ใกล๎เคียง 

      

55 นําสถานประกอบการหรือหน๎าร๎านเข๎ารํวมในเส๎นทางวัฒนธรรมของชุมชนตาม
แนวทางนวัตวิถี 

      

56 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า 
ณ จุดขาย 

      

6.2 การสื่อสาร 
57 มีชํองทางประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑       
58 สื่อสิ่งพิมพ๑ประชาสัมพันธ๑ ณ จุดขายและแหลํงทํองเที่ยว 

ชุมชนและบริเวณใกล๎เคียง 
      

59 เนื้อหาสื่อสะท๎อนอัตลักษณ๑ชุมชน       
7.ความยั่งยืน 

7.1 การดําเนินงานตํอเนื่อง 
60 ผู๎ประกอบการต๎องมีความตํอเนื่องในการดําเนินงาน       
61 นําปัญหาจากผลการดําเนินงานมาวิเคราะห๑แก๎ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการ

อยํางตอเนื่อง 
      

7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง 
62 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยให๎มีความแตกตํางอยํางตํอเนื่อง       
63 ปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ใหมํอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ 

สอดคล๎องกับตลาดเป้าหมาย 
      

7.3 คุณคําตํอชุมชน 
64 นําแนวคิด ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถ่ินมาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํ

หรือผลิตภัณฑ๑เดิมรูปลักษณ๑ใหมํอยํางตํอเนื่อง 
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2.2 โปรดให๎ความเห็นวํากิจกรรมของรูปแบบการจัดการในแตํละข๎อมีอรรถประโยชน๑กับ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง 

 

1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการประยุกตใ์ช ้
(เลือกได้ 1 ช่อง) 

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 

65 ใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตตามแนวทาง Green 
หรือ Fairtrade อยํางตํอเนือ่ง 

      

66 ดูแลทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใช๎เป็นวัตถดุิบในการผลิตอยํางตํอเนือ่ง       

8.ต้นทุนคุณภาพ 

8.1 ต๎นทุนในกระบวนการผลิต 

67 การตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิต ได๎แกํ ความทนไฟของผ๎าไหม/การดูด
ซับสี ฯลฯ ตามเกณฑ๑มาตรฐานที่นํามาใช๎กําหนดไว๎ 

      

68 การขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑       

69 การนําผลิตภัณฑ๑ที่ไมํผํานมาตรฐานคุณภาพมาจําหนํายในราคาถูก หรือ
ทําลายทิ้ง 

      

8.2 ต๎นทุนหลังกระบวนการผลิต 

70 การรับเปลี่ยนคืนสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน       

71 คืนเงินให๎กับลูกค๎ากรณีที่สินค๎าไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน       

72 การให๎สํวนลดสําหรับลกูค๎าที่คนืสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพ       

9.เครือข่าคุณภาพสร้างสรรค ์

9.1 เครือขํายความรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบการ 

73 มีการใช๎ระบบพี่ เลี้ยงระหวํางผู๎ประกอบการที่ เข็มแข็ง  และ
ผู๎ประกอบการที่กําลังพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ 
และให๎คําปรึกษาทางด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  

      

74 มีการรํวมกันกับกลุํมผู๎ประกอบการเพื่อจัดซ้ือวัตถุดิบต๎นน้ําในพื้นที่ของ
สมากชิกเครือขําย 

      

75 มีการรํวมมือกับเครือขํายผู๎ประกอบการเพือ่ในการหาแนวทางทางใน
การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการจําหนํายผลิตภณัฑ๑ 
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2.2 โปรดให๎ความเห็นวํากิจกรรมของรูปแบบการจัดการในแตํละข๎อมีอรรถประโยชน๑กับ
ผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง 

 

1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการประยุกตใ์ช ้
(เลือกได้ 1 ช่อง) 

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 

9.2 เครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก 

76 รํวมมือกับนักวิชาการหรือผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ในการแก๎ปัญหา 

      

77 รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐให๎เข๎ามาให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือวางแผน
ปรับปรุงหรือให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการจัดการคุณภาพแกํ
ผู๎ประกอบการ 

      

9.3 เครือขํายโซํอุปทาน 

78 รํวมกับผู๎จัดหาวัตถุดิบต๎นน้ํา ได๎แกํ กลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม สังกัด
ศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติเพื่อวางแผนการผลิตให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการให๎สอดคล๎องกับตลาด 

      

79 รํวมกับตัวแทนจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพื่อกําหนดทิศทางการจัด
จําหนํายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไปยังตํางประเทศ 

      

 
*********************************** 
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ภาคผนวก ช 

 

แบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

โดยใช้ Fliess Kappa 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ 
 

คําชี้แจง   
แบบสอบถามชุดนี้ใช๎ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง

สร๎างสรรค๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญในระดับบริหารและนักวิชาการ ได๎ประเมินความ
เหมาะสมในการนํารูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม
ไทยไปประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงาน ซึ่งแบบสอบถามนี้แบํงออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 

 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม 

 
สํวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการนํารูปแบบการจัดการคุณภาพ       

เชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยที่พัฒนาขึ้น ประกอบด๎วย 9 ด๎าน ได๎แกํ         
1) พันธสัญญาตํอชุมชน 2) ทุนวัฒนธรรม 3) แผนการดําเนินงาน 4) กระบวนการสร๎างภูมิปัญญา
สร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 5) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 6) การสํงมอบคุณคํา        
7) ความยั่งยืน 8) ต๎นทุนคุณภาพ และ 9) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ ไปประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินงาน ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณทํานเป็นอยํางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคํา สําหรับข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน๑ในการวิจัยครั้งนี้ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

นายสุรชัย ทุหมัด 
 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาระบุข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวทํานลงในชํองวําง   

1. ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………………………………..   
2. ตําแหนํงปัจจุบัน ..........................................................................................................   
3. อายุ     

 น๎อยกวํา 30 ปี     
 30 – 40 ปี     
 41 – 50 ปี     
 51 – 60 ปี     
 มากกวํา 60 ปี   

4. วุฒิการศึกษา     
 ปริญญาตรี สาขา ...................................................................................     
 ปริญญาโท สาขา ................................................................................. ..     
 ปริญญาเอก สาขา .................................................................................     
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................  
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิง
สร๎างสรรค๑ของผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยที่จะเกิดขึ้นจริง ตามแนวโน๎มหลัก 9 ด๎าน 
ได๎แกํ 1) พันธสัญญาตํอชุมชน 2) ทุนวัฒนธรรม 3) แผนการดําเนินงาน 4) กระบวนการสร๎างภูมิ
ปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 5) กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 6) การสํงมอบ
คุณคํา 7) ความยั่งยืน 8) ต๎นทุนคุณภาพ และ 9) เครือขํายคุณภาพสร๎างสรรค๑ 
 
ค าชี้แจง    
 

2.1 ขอให๎ทํานประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑ฯ ในแตํละด๎าน        
และแสดงเครื่องหมาย  ในชํองตัวเลือกที่ตรงกับระดับการประเมินของทําน โดยให๎น้ําหนักของ
คะแนนเป็น 5 ระดับดังนี้ 

   1 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําไปปฎิบัติได๎  น๎อยที่สุด          
2 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําไปปฎิบัติได๎  น๎อย          
3 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําไปปฎิบัติได๎  ปานกลาง          
4 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําไปปฎิบัติได๎  มาก          
5 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําไปปฎิบัติได๎  มากท่ีสุด 
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2.2 โปรดให๎ความเห็นวํากิจกรรมของรูปแบบการจัดการในแตํละข๎อมีความเหมาะสมในการนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงาน โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง 

 
 

1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ ระดับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 

 (เลือกได้ 1 ช่อง)  

1 2 3 4 5 

ปัจจัยน าเข้า 

1.พันธสัญญาต่อชุมชน 

1.1 การมีสํวนรํวม 

1 รํวมกับชุมชนพิจารณาประโยชน๑ท่ีชุมชนและธุรกิจจะได๎รับ      

2 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนหรือข๎อตกลงในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ 

     

1.2 ข๎อตกลงรํวม 

3 รํวมกับชุมชนจัดทําเป็นจริยธรรมธุรกิจตํอชุมชนโดยรํวมกําหนดข๎อตกลง
ในการดําเนินงานของธุรกิจด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อม 

     

4 นําข๎อตกลงมาจัดทําเป็นข๎อกําหนดในการดําเนินงานของผู๎ประกอบการ      

2.ทุนวัฒนธรรม 

2.1 ชุดภูมิปัญญา 

 
5 

มีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถิ่นหรือปราชญ๑ท๎องถิ่นของ
ชุมชนมาเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลและเป็นท่ีปรึกษา  

     

6 มีการกําหนดชุดภูมิปัญญาด๎านวัฒนธรรมผ๎าท๎องถิ่นท่ีต๎องการสืบสาน
และสร๎างสรรค๑รํวมกับชุมชน  

     

 
7 

มีการเรียบเรียงประวิติศาสตร๑และความเป็นมาของของภูมิปัญญาผ๎าไหม
ทอของท๎องถิ่นตามชํวงเวลาตํางๆ ตั้งแตํอดีตแสดงให๎เห็นถึงการเลื่อน
ใหลของผ๎าไหมในวัฒนธรรมแตํละชํวงเวลา 
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2.2 โปรดให๎ความเห็นวํากิจกรรมของรูปแบบการจัดการในแตํละข๎อมีความเหมาะสมในการนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงาน โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง 

 

 
 

1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 

ระดับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 

 (เลือกได้ 1 ช่อง) 

1 2 3 4 5 

2.2 การจัดเก็บภูมิปัญญา 

8 มีการจัดทําข๎อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ๎าไหม
ท๎องถิ่น โดยจําแนกตามการใช๎ในประเพณี พิธีกรรม และวิถี
ชีวิตประจําวัน และเพิ่มเติมข๎อมูลปัจจุบันให๎มีความทันสมัย  

     

9 มีการประชุมรํวมกับชุมชนหาฉันทามติเกี่ยวกับรูปแบบ 
และแนวทางการประยุกต๑ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให๎เข๎ากับ
ปัจจุบัน 

     

2.3 การถํายทอดภูมิปัญญา 

10 การสํงเสริมผู๎สืบทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ เด็กเยาวชน และคน
รุํนใหมํในท๎องถิ่นท่ีให๎ความสนใจและมีศักยภาพ 

     

11 มีการถํายทอดองค๑ความรู๎จากปราชญ๑ชุมชนและผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านผ๎าไหมของท๎องถิ่นแกํกลุํมผู๎ประกอบการในทุกกิจกรรม
การผลิต เชํน ประวัติ เรื่องเลํา ท่ีมาของลวดลาย การย๎อมสี
ธรรมชาติ การทอผ๎า และการนําผ๎ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑
ตํางๆ 

     

12 จัดทําสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบดิจิตอล และหรือ
สิ่งพิมพ๑ 

     

3.แผนการด าเนินงาน 

3.1 ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 

13 วิเคราะห๑ทิศทางแนวโน๎มตลาดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมทอมือ
ในพื้นท่ีในประเทศ และตํางประเทศ 
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14 
 

กําหนดสิ่งท่ีผู๎ประกอบการต๎องการเป็นในอนาคตให๎ชัดเจน
โดยระบุลักษณะผลิตภัณฑ๑ กลุํมตลาด และตําแหนํงของ
กิจการ เชํน เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมผืนทอมือโทนสี
พาสเทล เพื่อจําหนํายให๎กับนักทํองเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา อันดับหน่ึงในห๎าของประเทศไทย เป็นต๎น 

     

15 กําหนดสิ่งท่ีองค๑การต๎องทําโดยจําแนกเป็นรายประเด็น  
โดยมุํงเน๎นความต๎องการของลูกค๎า และชุมชน 

     

3.2 วัตถุประสงค๑ลัเป้าหมาย 

16 นําความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมายจากการวิเคราะห๑บริบท
มากําหนดเป็นวัตถุประสงค๑เพื่อแก๎ปัญหา 

     

17 นําปัญหาและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของชุมชน
มากําหนดเป็นวัตถุประสงค๑ของการดําเนินธุรกิจ 

     

18 กําหนดวัตถุประสงค๑ให๎ชัดเจนวําธุรกิจสามารถแก๎ปัญหา 
ให๎กับชุมชนในประเด็นใด 

     

19 กําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน ได๎แกํ  
    - ประมาณการรายได๎ตํอปี (Income)  
    - อัตราสํวนผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจ 
      (YIield)  
    - และอัตราการเติบโตของกิจการ (Growth Ratio) 
      โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตของชุมชน 

     

20 กําหนดผู๎รับผิดชอบในการดําเนินงานในด๎านตํางๆ      

3.3 การจัดการทุนมนุษย๑ 

21 กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องกับ
ธุรกิจผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมทอมือในท๎องถิ่น 

     

22 มีการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสม      

23 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให๎มีความรูและทักษะสอดคล๎อง
กับสมรรถนะตามมาตรฐานตํางๆ ท่ีนํามาใช๎ 
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3.4 การจัดหาวัตถุดิบ 

24 จัดหาวัตถุดิบโดยมีมาตรฐานกําหนด      

25 ใช๎วัตถุดิบท่ีหาได๎ในชุมชนและไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม      

26 สํงเสริมและสนับคุณภาพให๎กับผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎นนํ้า 
(เกษตรกรผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม) 

     

3.5 สภาพภูมิศาสตร๑ 

27 วิเคราะห๑ลักษณะภูมิศาสตร๑ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถ
นํามาเป็นทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยได๎ 

     

28 วิเคราะห๑ลักษณะการตั้งบานเรือน เชํน เป็นชุมชนกระจัด
กระจาย (Isolated Farmstead or Scattered 
Settlement) หรือเป็นชุมชนตามแนวเสนทางคมนาคม  
(Lined Settlement) 

     

3.6 สภาพวัฒนธรรม 

29 การศึกษาภาษา และการแตํงกายของคนในชุมชนท่ีใช๎ 
ในชีวิตประจําวัน และตามประเพณีตํางๆ 

     

30 วิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยท่ีผํานมาของชุมชน 
และลักษณะปัจจุบัน 

     

3.7 สภาพเศรษฐกิจชุมชน 

31 วิเคราะห๑ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มุํงเน๎น
การศึกษาท่ีอาชีพเกษตรกรรมเพื่อระบุชํวงการผลิตและการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต  

     

32 ศึกษาการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีโซํอุปทานของผ๎า
ไหมท๎องถิ่นจากหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานตํางๆ 
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ด้านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพเชิงสร้างสรรค์ 

4. กระบวนการสร๎างภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑ข๎ามวัฒนธรรม 

4.1 วัฒนธรรมรํวมสมัย 

33 ตีความศิลปวัฒนธรรมของผ๎าไหมท๎องถิ่นในมิติของสีสัน
ลวดลาย เทคนิคการทอ และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ 

     

34 ศึกษาวัฒนธรรม และคํานิยมของตลาดเป้าหมายในมิติสีสัน
ลวดลาย  

     

35 ศึกษาจุดรํวมทางวัฒนธรรม      

4.2 ความคิดสร๎างสรค๑ 

36 จัดทําต๎นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทย      

37 รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานภาควิชาการ หนํวยงาน 
ภาครัฐ และเอกชนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ 

     

38 ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ตามประเพณี เทศกาลสําคัญ หรือตาม
ฤดูกาลของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

     

5.กระบวนการสร๎างความนําเชื่อถือในการผลิต 

5.1 การผลิต 

39 จัดทําคํูมือการผลิตท่ีจําแนกขั้นตอนท่ีชัดเจน      

40 ประมาณการกําลังการผลิตตํอปี และชํวงเวลาทําการผลิต
ของผลิตภัณฑ๑แตํละประเภท  

     

41 กําหนดชํวงเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิตในรอบ
ปีให๎ชัดเจน 

     

5.2 มาตรฐาน 

42 ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพผ๎าไหมผืนทอมือไมํต่ํากวํา
มาตรฐาน “ยูง” จากกรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ และมาตรฐานอื่นท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดเป้าหมาย 
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43 นําแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนของสํานักพัฒนา 
อุตสาหกรรมชุมชนมาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

     

44 ดําเนินงานตามมาตรฐานสากลอื่นๆ ท่ีสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของตลาดเป้าหมาย 

     

5.3 การรับรอง 

45 เสนอขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศการผลิตผ๎าไหมผืน
จากกรมหมํอนไหม (มาตรฐานยูงทอง ยูงเงิน ฯลฯ) และ/
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภทผืนผ๎าของสํานัก
พัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (มผช 828/2558)  
ขึ้นไป 

     

46 เสนอขอรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิตระดับ 
นานาชาติ  เชํ น  มาตรฐาน GOTS มาตรฐาน Green 
Productและมาตรฐาน EU-Eco-Label เป็นต๎น 

     

ด้านผลลัพธ์ 

6. การส่งมอบคุณค่า 

6.1 การสํงมอบ 

47 เปิดชํองทางการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ในระบบตลาด
ออนไลน๑ (E-Marketplace) 

     

48 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ สถานประกอบการหรือ
ในจังหวัดในนามสถานประกอบการหรือกลุํมเครือขําย 

     

49 เปิดหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ณ ห๎างสรรพสินค๎า 
ในนามสถานประกอบการหรือกลุํมเครือขําย 

     

50 มีชํองทางการชําระเงินออนไลน๑      

51 รํวมการออกร๎านงานของหนํวยงานราชการที่สับสนุนใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

     

52 รํวมงานออกร๎านในตํางประเทศกับหนํวยงานภาครัฐในนาม
กลุํมหรือเครือขําย 
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53 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า
ออนไลน๑ 

     

6.2 การสํงมอบแบบดึงเข๎า 

54 มีหน๎าร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของตน หรือรํวมกับเครือขําย
ผู๎ประกอบการในพ้ืนท่ีใกล๎เคียง 

     

55 นําสถานประกอบการหรือหน๎าร๎านเข๎ารํวมในเส๎นทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตามแนวทางนวัตวิถี 

     

56 ทําระบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า 
ณ จุดขาย 

     

6.2 การสื่อสาร 

57 มีชํองทางประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑      

58 สื่อสิ่งพิมพ๑ประชาสัมพันธ๑ ณ จุดขายและแหลํงทํองเท่ียว 
ชุมชนและบริเวณใกล๎เคียง 

     

59 เนื้อหาสื่อสะท๎อนอัตลักษณ๑ชุมชน      

7.ความยั่งยืน 

7.1 การดําเนินงานตํอเนื่อง 

60 ผู๎ประกอบการต๎องมีความตํอเนื่องในการดําเนินงาน      

61 นําปัญหาจากผลการดําเนินงานมาวิเคราะห๑แก๎ไขเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการจัดการอยํางตอเน่ือง 

     

7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง 

62 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหมไทยให๎มีความแตกตําง
อยํางตํอเนื่อง 

     

63 ปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ใหมํอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ 
สอดคล๎องกับตลาดเป้าหมาย 

     

7.3 คุณคําตํอชุมชน 

64 นําแนวคิด ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือผลิตภัณฑ๑เดิมรูปลักษณ๑ใหมํอยําง
ตํอเนื่อง 
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1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 

ระดับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 

 (เลือกได้ 1 ช่อง) 

1 2 3 4 5 

65 ใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตาม
แนวทาง Green หรือ Fairtrade อยาํงตํอเนื่อง 

     

66 ดูแลทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตอยําง
ตํอเนื่อง 

     

8.ต้นทุนคุณภาพ 

8.1 ต๎นทุนในกระบวนการผลิต 

67 การตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิต ได๎แกํ ความทนไฟของผ๎า
ไหม/การดูดซับสี ฯลฯ ตามเกณฑ๑มาตรฐานท่ีนํามาใช๎
กําหนดไว ๎

     

68 การขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑      

69 การนําผลิตภัณฑ๑ท่ีไมํผํานมาตรฐานคุณภาพมาจําหนํายใน
ราคาถูก หรือทําลายท้ิง 

     

8.2 ต๎นทุนหลังกระบวนการผลิต 

70 การรับเปลี่ยนคืนสินค๎าท่ีไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน      

71 คืนเงินให๎กับลูกค๎ากรณีท่ีสินค๎าไมํได๎คุณภาพมาตรฐาน      

72 การให๎สํวนลดสําหรับลูกค๎าท่ีคืนสินค๎าท่ีไมํได๎คุณภาพ      

9.เครือข่าคุณภาพสร้างสรรค์ 

9.1 เครือขํายความรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบการ 

73 มีการใช๎ระบบพี่เลี้ยงระหวํางผู๎ประกอบการท่ีเข็มแข็ง และ
ผู๎ประกอบการที่กําลังพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ 
และให๎คําปรึกษาทางด๎านการจัดการคุณภาพเชิงสร๎างสรรค๑  

     

74 มีการรํวมกันกับกลุํมผู๎ประกอบการเพื่อจัดซ้ือวัตถุดิบต๎นนํ้า
ในพื้นท่ีของสมากชิกเครือขําย 

     

75 มีการรํวมมือกับเครือขํายผู๎ประกอบการเพื่อในการหา
แนวทางทางในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ 
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2.2 โปรดให๎ความเห็นวํากิจกรรมของรูปแบบการจัดการในแตํละข๎อมีความเหมาะสมในการนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงาน โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง 

 

 
 

1. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 

ระดับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 

 (เลือกได้ 1 ช่อง) 

1 2 3 4 5 

9.2 เครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก 

76 รํวมมือกับนักวิชาการหรือผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ในการแก๎ปัญหา 

     

77 รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐให๎เข๎ามาให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือ
วางแผนปรับปรุงหรือให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการ
จัดการคุณภาพแกํผู๎ประกอบการ 

     

9.3 เครือขํายโซํอุปทาน 

78 รํวมกับผู๎จัดหาวัตถุดิบต๎นนํ้า ได๎แกํ กลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยง
ไหม สังกัดศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติเพื่อวางแผนการ
ผลิตให๎เพียงพอตํอความต๎องการให๎สอดคล๎องกับตลาด 

     

79 รํวมกับตัวแทนจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหมไทยเพื่อกําหนดทิศ
ทางการจัดจําหนํายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไป
ยังตํางประเทศ 

     

 
***********************************  
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ภาคผนวก ซ 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

 ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอดุมพันธุ์ รองคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหภัส อินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3 อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ณัฐนันท์ บัวงาม วิทยาลยัเพาะชา่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

5 อาจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลยับูรพา 

6 นายพิชยั เช้ืองาม ผู้อ านวยการส านักงานหม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติฯ 

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7 นางสาวล าแพน สารจันทกึ ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุร ี

8 นางสาวเยาว์สุลักษณ ์บรรจมาตย ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

9 นางไขนภา เขจะรานนท ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

10 นายศรัณย์ พแุค นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

11 นางสาวกนกวรรณ สารีโท เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ศูนย์หมอ่นไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุดรธาน ี

12 นางสาวพรวภิา  ทีไสล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ศูนย์หมอ่นไหม 
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุดรธาน ี

13 นางสาวนภาพร  เสนาภักดิ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ศูนย์หมอ่นไหม 
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุดรธาน ี

14 นายโกเมนทร์  ชมภูพาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม 

15 นายจกัรพันธุ ์ โฆสิต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม 

16 นายศุภชยั   ทาจวง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม 

17 นางสาวประภาพร  เวียงอินทร ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

18 นางเพชร ีบุญทว ี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

19 นายสมเกียรติ พิศเพ็ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านกังานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

20 นายบวร วังสีหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

21 คุณมนัสนันท์ เบญจรงค์จินดา ผู้ประกอบการ ลงอู้ด บา้นครัว ไหมไทย 

22 นายสุนัน จันนา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่ได้รับการส่งเสริม 
จากส านกังานวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก 
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ภาคผนวก ฌ 
ตัวอย่างภาพถ่ายการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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ภาพการสัมภาษณ๑ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.กิตติกรณ๑ นพอุดมพันธุ๑ 
ตําแหนํง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และเจ๎าของผลิตภัณฑ๑ผ๎าไทยแบรนด๑ “ศรีบางกอก” และได๎รับรางวัลการออกแบบเครื่องแตํงกาย        
ยอดเยี่ยมจากละครศรีอโยธยา ในการประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561 

 
 

 
ภาพการสัมภาษณ๑ อาจารย๑ ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท๑ 

ตําแหนํง : รองผู๎อํานวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาพการสัมภาษณ๑ คุณพิชัย เชื้องาม 
ตําแหนํง : ผู๎อํานวยการกองสํงเสริมหมํอนไหม กรมหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

 
 

 

ภาพการสัมภาษณ๑ คุณมนัสนันท๑ เบญจรงค๑จินดา 
เจ๎าของร๎านลุงอ๎ูด บ๎านครัว ไหมไทย 

ณ ร๎านลุงอ๎ูด บ๎านครัว ไหมไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ญ 
ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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ประวัติผ๎ูเขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายสุรชัย ทุหมัด 
วัน เดือน ปี เกิด 25 มิถุนายน 2525 
สถานที่เกิด จังหวัดนครนายก 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2544 – 2548 ศึกษาศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑อาร๑ต  

คณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ. 2552 – 2554 ศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  
เทคโลยีการบริหาร  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑  
พ.ศ. 2559 – 2562 ศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 23/2 หมูํ 1 ตําบลพระอาจารย๑ อําเภอองครักษ๑ จังหวัดนครนายก 
รหัสไปรษณีย๑ 26120 

ผลงานตีพิมพ์ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2(44) มกราคม - 
มิถุนายน 2564   
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