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กิตตกิรรมประกาศ 

 

งานวิจยันีสํ้าเร็จลลุว่งลงได้อย่างสมบรูณ์ นบัเป็นผลของการได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย และความร่วมมือของบคุลากรกองสง่เสริมงานวิจยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ตลอดจน

คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุผู้พิจารณาและให้คําแนะนําในการปรับปรุงการดําเนินโครงการวิจยันี ้ 

 

อนึ่ง คโุณปการของผู้ให้สมัภาษณ์เชิงลกึ ซึ่งประกอบด้วย คณุนิต พงศ์พฤกษ์ คณุเหรียญชยั โพธารินทร์ 

คณุอําพร ศรีหาตา  คณุประทวน ขนัทะ คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ คณุอาจ สารปิน คณุอรุณี ศรีราษฎร์ คณุกฤตยา นาค

สิงห์ กํานนัไวพจน์ อยูเ่ย็น คณุสมจิตร อยู่เยน็ คณุนิตยาวรรณ จนัทนา พระมหาศรีไพร อาภาธโร คณุฮอง ก่ํา

เกลีย้ง คณุศรีเนียม คฤหโกศล และคณุอมัพร คงใหญ่ ท่ีได้ให้ข้อมลู ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ นบัเป็นท่ีมาของ

เนือ้หาในรายงานวิจยันี ้ ผู้ วิจยัใคร่ขอขอบพระคณุทกุท่านทัง้หมด  ณ ท่ีนี ้ และขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีและนกัศกึษา

ทกุท่านท่ีได้มีสว่นชว่ยเหลือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมด จนสามารถนํามาใช้ได้อย่างสมบรูณ์ในรายงาน

การวิจยันี ้ 

  



ข 
 

บทคัดย่อภาษาไทย 

 

โครงการวิจยันีพ้ยายามหาคําตอบให้แก่ประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัการมีและ/หรือการสร้างความคดิสร้างสรรค์ 

และผลกระทบท่ีอาจมีตอ่เศรษฐกิจโดยรวมในรูปของนวตักรรมท่ีมาจากอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถงึ

ผลกระทบท่ีจบัต้องได้ในเชิงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการผลิตสินค้าและบริการจริง ทัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ออกแบบการ

ศกึษาวิจยัภายใต้บริบทของทฤษฎีนวตักรรมเศรษฐกิจท่ีขยายตอ่เน่ืองมาจากงานของ Schumpeter (1934) ซึ่ง

สามารถใช้ศกึษาเจาะจงและแยกประเดน็ของความคิดสร้างสรรค์ในบริบทของความรู้ และผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของความคดิสร้างสรรค์ในบริบทของปัจจยัป้อนเข้าสูก่ระบวนการนวตักรรม อนัจะยงัผลให้เกิด

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม ท่ีมีอยู่ภายในอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่มรดกทางวฒันธรรม ทัง้นี ้ การออกแบบการ

วิเคราะห์ให้เป็นกรณีศกึษาเปรียบเทียบ (comparative case study) ของกลุม่อตุสาหกรรมย่อย 4 กลุม่ใน

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรม และการเลือกกลุม่ตวัอย่างการวิจยัของกรณีศกึษาตา่งๆท่ีเป็น

องค์กรธรุกิจชมุชน ซึง่ปกตเิป็นเครือขา่ยของผู้ผลิตรายย่อยภายในจํานวนมากและมีเครือขา่ยภายนอกท่ีเก่ียวข้อง/

สนบัสนนุอีกเป็นจํานวนมากนัน้ เอือ้ตอ่การท่ีจะศกึษาการถา่ยทอดความรู้และการสนบัสนนุนวตักรรม ทัง้ใน

รูปแบบท่ีเป็นทางการและไมใ่ช่ทางการ โดยเฉพาะในกรณีหลงัท่ีมกัอยู่ในรูปความรู้แฝงและฝังตวัอยูใ่นชมุชนท่ีมี

การร่วมใช้ (share) ภมิูปัญญาในท้องถ่ิน ซึ่งมีทัง้ภมิูปัญญาและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดิมสืบ

ทอดกนัมา อนัเป็นลกัษณะเดน่ท่ีมี (และ/หรืออ้างวา่มี) ในอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่วฒันธรรม โดยเฉพาะใน

กลุม่มรดกทางวฒันธรรม ท่ีเป็นเป้าหมายของการศกึษาในครัง้นี ้ โดยผลการศกึษาพบความหลากหลายของ

รูปแบบการพึ่งพาภมิูปัญญาดัง้เดิม/ความคิดสร้างสรรค์/ความรู้ใหมท่ี่มาจากการถ่ายโอนจากองคก์รอ่ืนๆ และ

ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมตา่งๆ ในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์/กลุม่อตุสาหกรรมท่ีเป็นกรณีศกึษา ซึ่งสามารถท่ีจะ

เรียนรู้แล้วนํามาประยกุตใ์ช้ได้ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความรู้ใหมท่ี่

แตกตา่งไปจากความรู้เก่าและภมิูปัญญา/อตัลกัษณ์ดัง้เดมิ  แตอ่าจตอ่เติมขึน้มาจากความรู้เก่าและภมิูปัญญา/

อตัลกัษณ์ดัง้เดิมได้ และความคิดสร้างสรรค์อนัเป็นความรู้ใหมแ่ตกตา่งกนักบัความริเร่ิมสร้างสรรค์ของนวตักรใน

การทํานวตักรรม เพราะนวตักรรมสามารถสร้างขึน้มาจากความรู้เก่าก็ได้ โดยอาจเกิดขึน้เพราะความริเร่ิม

สร้างสรรค์ของนวตักรในการผสมผสานความรู้เพ่ือทํานวตักรรม ทัง้นี ้ ความรู้ใหมท่ี่องคก์รจะเลือกใช้ไมไ่ด้มาจาก

ความคิดสร้างสรรค์ประการเดียว แตส่ามารถมาจากเครือขา่ยภายนอกองคก์ร แม้วา่จะเป็นความรู้เก่าจากท่ีอ่ืน 

โดยการดําเนินนวตักรรมสามารถใช้ฐานความรู้ทัง้จากความรู้เก่า ความรู้เก่าจากท่ีอ่ืน และความคิดสร้างสรรค ์

อย่างไรก็ตาม ความริเร่ิมสร้างสรรค์ของนวตักรในการทํานวตักรรมไมใ่ช่ส่ิงผลกัดนักระบวนการนวตักรรมและ

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมเพียงประการเดยีว หากวา่ลกูค้าและเครือขา่ยภายนอกอ่ืนๆสามารถมีสว่นในการกําหนด

กระบวนการนวตักรรมและผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมได้เช่นกนั ด้วยเหตนีุ ้ การดําเนินนโยบายสนบัสนนุนวตักรรม  

จึงไมใ่ชก่ารสนบัสนนุให้สร้างความคิดสร้างสรรค์แตอ่ย่างเดียว แตอ่าจอาศยัการถ่ายโอนความรู้และ/หรือการ

สนบัสนนุทางนวตักรรมจากเครือขา่ยภายนอกท่ีเช่ือมโยงอยู่ก็เป็นได้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 

 

This research project is an attempt to find an answer to the question of whether creative 

industries create and possess creativity and contribute it to innovation, which is a tangible economic 

effect of creativity.  The design of the research is based on the extensions of Schumpeter (1934)’ s 

theory of economic innovation which locate creativity among knowledge as input of the innovation 

process, the outcome of which is innovation.  The study is designed as comparative case studies of 4 

sub-industries within the cultural heritage industry, under which community organizations are chosen 

as samples for the analysis.  Given their structures composing of a network of small businesses and 

their links with other external economic networks, community organizations are supportive cases for 

the study of formal and informal knowledge transfers and innovation supports.  The informal ones are 

usually found in the tacit forms, embedded in communities which share domestic intellects inherited 

through traditional intellectual and product identities.  The traditional identities are (and/or are claimed) 

prominent within the cultural, especially the cultural heritage, industries, which are a target of our 

study.  The research results include findings about diverse sources of knowledge, composing of 

traditional intellects, creativity, and new knowledge transferred from other organisations, as well as 

different levels of innovation achievement within groups of products and industries.  The findings can 

be learned and applied in practice.  Overall, however, the results stipulate that creativity, new 

knowledge, is different from traditional intellects although it can be extended from them.  It is also 

different from the entrepreneur’s initiation which push for innovation.  This is because innovation is able 

to be created from old knowledge under the entrepreneur’s initiation of innovation, based on 

combinations of diverse sources of knowledge.  The new knowledge the entrepreneur uses for 

innovation is not only creativity but also the one derived from external organiastions, under which the 

new knowledge is already old.  Therefore, in the innovation process, the knowledge bases include old 

knowledge, old knowledge from outside, and creativity.  In additions,  not only the entrepreneur’s 

initiation but also customers’ and external networks’ advices and supports that push innovation 

process and make innovation achievements.  Finally, innovation policies should include not only the 

support to create creativity but also the promotion of knowledge transfers and innovation supports 

through external networks 
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1. 

บทนํา 

 

1.1 ความสาํคัญและท่ีมาของปัญหา 

 

อตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ (creative industries) มีความสําคญัในฐานะท่ีถกูกําหนดให้เป็นหวัใจของการ

พฒันาเศรษฐกิจภายใต้นโยบายสง่เสริม ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค’์ ขององค์กรระหวา่งประเทศและรัฐบาลในประเทศ

ตา่งๆ (DCMS, 1998; UNCTAD, 2004, 2008; CMC, 2008; EC, 2009) ทัง้นี ้กรอบการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ขององค์กรระหวา่งประเทศและรัฐบาลในหลายๆประเทศ เป็นการตอ่ยอดขึน้มาจากนโยบายสนบัสนนุ

อตุสาหกรรมวฒันธรรม (cultural industries) โดยกลา่วอ้างวา่ อตุสาหกรรมวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์

ซึ่งประกอบด้วยอตุสาหกรรมวฒันธรรมผนวกกบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อตุสาหกรรมแฟชัน่และซอฟต์แวร์ 

(UNCTAD, 2008) มีการสร้างและใช้ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) หรือความคิดใหม่ๆ  (รวมถึงทรัพย์สินทาง

ปัญญา) และส่ิงใหม่ๆ  (รวมถึงนวตักรรมในสินค้าและบริการใหม่ๆ ) ขึน้มามากกวา่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ (UNCTAD, 

2004; UNESCO 2005) โดยในสว่นของรัฐบาลไทยได้มีการประกาศนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็น

ทางการในปี 2552 ภายใต้ช่ือ ‘ไทยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand)’ ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการเพ่ิมมลูคา่

ทางเศรษฐกิจของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ และสนบัสนนุให้ไทยเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ในภมิูภาค

อาเซียน โดยได้มีการเลือกจดักลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือการดําเนินนโยบายเป็น 4 กลุม่หลกัตามแนวทางของ 

UNCTAD (2008) ซึ่งรวมอตุสาหกรรมวฒันธรรมเข้าไว้ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ คือ กลุม่มรดกทางวฒันธรรม 

กลุม่ศิลปะ กลุม่ส่ือ และกลุม่งานสร้างสรรค์แบ่งตามลกัษณะของงาน แล้วแจกแจง 4 กลุม่หลกัดงักลา่วให้เป็นกลุม่

อตุสาหกรรมย่อย  15 กลุม่ ได้แก่ งานฝีมือและหตัถกรรม การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การแพทย์แผนไทย อาหาร

ไทย ศิลปะการแสดง ทศันศิลป์ การพิมพ์และส่ือการพิมพ์ การกระจายเสียง ภาพยนตร์และวีดีทศัน์ ดนตรี งาน

ออกแบบ แฟชัน่ งานโฆษณา สถาปัตยกรรม และซอฟต์แวร์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2553; สศช. 2552; สศช. 

และศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2552) ทัง้นี ้ พืน้ฐานสําคญัของการกําหนดนโยบาย โครงการ และงบประมาณ

จํานวนมากในการสนบัสนนุอตุสาหกรรมสร้างสรรคต์า่งๆข้างต้นของรัฐบาลไทยระหวา่งปี 2552 ถึง 2554 อยู่บน

พืน้ฐานกรอบความคิดของ UNCTAD (2004, 2008) และ UNESCO (2005) ข้างต้น โดยเช่ือวา่ อตุสาหกรรม

สร้างสรรค์ข้างต้นล้วนสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ดงันัน้ การสนบัสนนุกิจกรรมใดๆในอตุสาหกรรม

สร้างสรรคข้์างต้นให้เพ่ิมขึน้ จกันําไปสูก่ารสร้างความคดิสร้างสรรค ์ ส่ิงใหม่ๆ  และเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นท่ีสดุ 

(กศส, 2553, 2554; กฤษดา แพทย์หลวง, 2553, 2554; Patluang, 2010)   

 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคต์ามแนวทางกลุม่อตุสาหกรรมเป็นหลกัดงัข้างต้น 

นําไปสูค่วามสบัสนและข้อโต้แย้งทัง้ในเชิงกรอบความคิดทางทฤษฎี (theoretical concept) นโยบาย (policy) และ
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การดําเนินการตามนโยบาย (policy implementation) เน่ืองจากอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอตุสาหกรรม

วฒันธรรม ข้างต้น (ซึ่งในกรณีของไทยรวมถงึกลุม่มรดกทางวฒันธรรม (cultural heritage) อนัได้แก ่กลุม่งานฝีมือ

และหตัถกรรม (crafts) การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (cultural and heritage tourism) อาหารไทย (Thai food) และ

การแพทย์แผนไทย (Thai traditional medicine)) ทัง้หมดนีต้า่งกเ็น้นการดําเนินกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นการคงไว้ซึง่อตั

ลกัษณ์ดัง้เดิมและการอนรัุกษ์ทางวฒันธรรม (cultural preservation) เป็นพืน้ฐาน แม้วา่อาจมีการดําเนินกิจกรรม

ท่ีเป็นการสร้างความคิดสร้างสรรคห์รือส่ิงใหม่ๆ ด้วย ด้วยเหตนีุ ้ จึงมีงานวิชาการท่ีตัง้คําถามวา่ แท้จริงแล้ว

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์เหลา่นีมี้การดําเนินกิจกรรม (โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) ท่ีเน้นในการใช้ระเบียบ

ปฏิบตัแิบบดัง้เดิม (routine) หรือประเพณีปฏิบตัิ (tradition) มากกวา่การเน้นสร้างและใช้ความคิดสร้างสรรค ์

(creativity) และส่ิงใหม่ๆ  (ในรูปของนวตักรรมสินค้าและบริการและ/หรือกระบวนการ) หรือไม?่ และเพียงไร? 

(Galloway and Dunlop, 2007; กฤษดา แพทย์หลวง, 2553, 2554; Patluang, 2010)  ทัง้นี ้งานศกึษาของ Ford 

(1966) Kristeller (1983) และ Galloway and Dunlop (2007) ชีว้า่ ความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างส่ิงใหมเ่ป็น

ส่ิงท่ีตรงกนัข้ามกบัแนวปฏิบตัิทางวฒันธรรม (culture) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมท่ีเป็นนิสยั (habitual actions) ระบบ

ความเช่ือ (belief system) และประเพณีปฏิบตัิ (tradition and custom) อนัเป็นปัจจยัในการควบคมุการดําเนิน

กิจกรรมตา่งๆ (รวมทัง้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ) ให้ดําเนินสอดคล้อง (conformity) กบัส่ิงดัง้เดิมหรือกลุม่คนและ

สงัคมสว่นใหญ่ และในหลายกรณี ทัง้สองประการเป็นกรอบความคิดและแนวปฏิบตัท่ีิแขง่ขนักนั (competing 

concepts and practices) ในการกําหนดการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ รวมถึงการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดงันัน้ 

การกลา่วอ้างวา่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์เน้นในกิจกรรมทัง้สองแนวทาง คือ ทัง้อตัลกัษณ์ดัง้เดิม/การอนรัุกษ์

วฒันธรรม และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ซึ่งตรงกนัข้ามกนั ย่อมนําไปสูค่วามสบัสนทัง้ในเชิงกรอบความคิด 

นโยบาย และการดําเนินการตามนโยบายได้โดยง่าย (Galloway and Dunlop, 2007; กฤษดา แพทย์หลวง, 2553, 

2554; Patluang, 2010) ทัง้นี ้ อตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่อ่ืนๆท่ีอยู่ในกลุม่ศิลปะและส่ือข้างต้น เชน่ การแสดง 

ทศันศิลป์ การพิมพ์และส่ือการพิมพ์ การกระจายเสียง ภาพยนตร์และวีดทีศัน์ ดนตรี ตา่งก็มีสว่นผสมของกิจกรรม

การสืบทอดวฒันธรรมสงูเชน่เดียวกนั อีกทัง้ถกูจดัอยู่ในอตุสาหกรรมวฒันธรรมโดย UNCTAD (2008) ด้วย จึงมี

ปัญหาเดียวกนั 

 

ปัญหาข้างต้นทําให้การกลา่วอ้างวา่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์และอตุสาหกรรมวฒันธรรม ท่ีถกูจดักลุม่ไว้ดงั

ข้างต้น “เป็นอตุสาหกรรมท่ีสร้างและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นหลกัมากกวา่การยึดถือระเบียบปฏิบตัิ/ประเพณี

ดัง้เดิม และมากกวา่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ” นัน้ อาจไมเ่ป็นจริง และความคิดท่ีวา่ “เพียงแตส่นบัสนนุกิจกรรมใดๆใน

อตุสาหกรรมเหลา่นีใ้ห้ขยายตวัก็สามารถทําให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้” นัน้ อาจไมถ่กูต้อง แม้แตบ่นพืน้ฐาน

ทางด้านแนวความคดิทฤษฎี นอกจากนัน้  จากการศกึษาของ Foord (2008) ซึ่งมีการสํารวจงานเชิงยทุธศาสตร์

และนโยบายสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคน์บัแตอ่ดีต พบวา่ คํากลา่วอ้างวา่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (ดงักําหนด

กลุม่ไว้ข้างต้น) มีการสร้างความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมมากกวา่อตุสาหกรรมอ่ืนๆนัน้ สว่นใหญ่ไมมี่หลกัฐาน

สนบัสนนุท่ีเป็นมาตรวตัเชิงปริมาณหรือเชิงกรณีศกึษาใดๆ  ตอ่ปัญหาข้างต้น ได้มีการเสนอแนวทางเลือกในการ
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กําหนดกรอบความคิดและแนวนโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้เน้นการสร้างนวตักรรมในสินค้า

และบริการเป็นหลกั คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จกัต้องไมเ่พียงแตส่ร้างความคิดสร้างสรรค์ (ความคิดใหม)่ เท่านัน้ 

หากต้องมีการนําเอาความคิดสร้างสรรค์ (ไมว่า่คิดขึน้ทนัทีทนัใดขณะนัน้ ผา่นการทดสอบแล้ว หรือจดทะเบียนอยู่

ในรูปทรัพย์สินทางปัญญา) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปของนวตักรรมในสินค้าและบริการด้วย จึงจะทําให้

เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง ไมใ่ชต่ิดอยู่ท่ีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอาจไมมี่การนําเอาไปใช้ใน

เชิงเศรษฐกิจกเ็ป็นได้ อีกทัง้ไมใ่ช่แตเ่พียงคิดเจาะจงวา่อตุสาหกรรมหนึง่ๆมีการสร้างความคิดสร้างสรรค์มาก แล้ว

มีนโยบาย โครงการ และงบประมาณสนบัสนนุมากๆ จะนําไปสูก่ารสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ในท่ีสดุ 

(Brandellero and Kloosterman, 2010; กฤษดา แพทย์หลวง, 2553, 2554; Patluang, 2010) ตามแนวคดิทฤษฎี

เชิงนวตักรรมนี ้ ทกุๆอตุสาหกรรมสามารถเป็นอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ รวมถึงอตุสาหกรรมท่ีใช้ความคิด

สร้างสรรค์ท่ีเป็นเทคโนโลยีเกิดใหม ่(emerging technologies) เชน่ ไอที ชีวเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งอาจ

มีระดบัของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการนําเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในรูปนวตักรรมสินค้า

และบริการใหม่ๆ  มากกวา่กลุม่อตุสาหกรรมวฒันธรรมข้างต้นกเ็ป็นได้ (Howkins, J.  2001; Galloway and 

Dunlop, 2007; กฤษดา แพทย์หลวง, 2553, 2554; Patluang, 2010) 

 

งานวิจยัชิน้นีจ้ึงมีจดุมุง่หมายท่ีจะแก้ปัญหาข้อถกเถียงข้างต้น ทัง้ในเชิงทฤษฎีและเชิงนโยบาย เก่ียวกบัทัง้

ความคิดสร้างสรรค์และการนําเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้จริงในทางเศรษฐกิจ โดยอาศยัทฤษฏีและงานศกึษา

เก่ียวกบันวตักรรมทางเศรษฐกิจท่ีพฒันาไปมากแล้วในปัจจบุนั มาศกึษาทัง้การสร้างความคิดสร้างสรรค์และการ

นําเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในรูปของนวตักรรมภายในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเน้นศกึษากลุม่

อตุสาหกรรมมรดกทางวฒันธรรม ซึ่งมีระดบัของปัญหาเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ี

แขง่ขนักนั ระหวา่งด้านท่ีเน้นในการใช้แนวปฏิบตัิแบบดัง้เดิม/ประเพณีปฏิบตัิและด้านท่ีเน้นการสร้าง/ใช้ความคิด

สร้างสรรค ์ฝังตวัอยู่มากท่ีสดุ ทัง้นี ้เม่ือเทียบกบักลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค/์วฒันธรรมอ่ืนๆ ดงันัน้ หากผลการวิจยั

ได้คําตอบท่ีตอบคําถาม ทัง้ในสว่นของการสร้างความคดิสร้างสรรค์และการนําเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในรูป

ของนวตักรรมได้อย่างมีความสอดคล้องต้องกนั (consistency) สําหรับกรณีกลุม่อตุสาหกรรมมรดกทางวฒันธรรม 

คําตอบนัน้กน็่าจะนําไปประยกุต์ใช้กบักรณีอตุสาหกรรมสร้างสรรคท์ัง้หมด ซึ่งมีปัญหาข้อขดัแย้งข้างต้นน้อยกวา่ 

ก็เป็นได้ ทัง้นี ้ ภายใต้งบประมาณการวิจยัของงานปัจจบุนัท่ีจํากดั นอกจากนัน้ ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและพลวตั

ของการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม ในอตุสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละอตุสาหกรรมวฒันธรรม โดยเฉพาะ

ในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรม ทัง้ในตา่งประเทศและในประเทศไทย นบัวา่ยงัมีน้อยมาก โดย

ทางการไทยเองได้ระบถุึงความขาดแคลนของการศกึษาวิจยัในสาขาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทาง

วฒันธรรมและภมิูปัญญา เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม และงานช่างฝีมือและหตัถกรรม และเห็นวา่ควรจะมี

การศกึษาในเชิงลกึเพ่ือนํามาเป็นพืน้ฐานในการกําหนดนโยบาย (สศช. และศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ,  2552) 

จึงนบัเป็นช่องวา่งทางความรู้ (knowledge gap) ท่ีงานวิจยันีจ้ะได้มีสว่นในการลดช่องวา่งดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้

ภายใต้งบประมาณท่ีมีจํากดั การออกแบบงานวิจยัครัง้นีใ้ห้เป็นการศกึษาในเชิงคณุภาพ (ดงัจะกลา่วรายละเอียด
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ในบทท่ี 3) ท่ีศกึษาเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรมมรดกทางวฒันธรรมยงัมีเป้าหมายในการท่ีจะใช้ผลการศกึษาเก่ียวกบั

รูปแบบและพลวตัของการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม เพ่ือเป็นกรอบพืน้ฐานท่ีอาจจะใช้ตอ่ยอดในงาน

ศกึษาวิจยัเชิงสํารวจ (survey) อนัเป็นการศกึษาในเชิงปริมาณท่ีอาจครอบคลมุอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทัง้หมดใน

วงกว้าง ซึ่งต้องใช้งบประมาณจํานวนมากและจําเป็นต้องอาศยัความร่วมมืออย่างสงูจากหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวข้องในการระดมความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องเพ่ือสนบัสนนุการสํารวจข้อมลู 

 

ในรายละเอียดทางด้านความคิดทฤษฎีท่ีใช้นัน้ ทฤษฎีนวตักรรมทางเศรษฐกิจของ Schumpeter (1934) ท่ี

ได้ตอ่ยอดโดย Lundvall (1992) OECD (2005) และกฤษดา แพทย์หลวง (2554, 2555) สามารถเป็นพืน้ฐานใน

การศกึษาในครัง้นีไ้ด้อย่างด ีโดยสามารถอธิบายได้พอสงัเขปดงัแผนภาพท่ี 1 ข้างลา่ง คือ ตามความคิดนี ้ความรู้ 

และเทคโนโลยีซึ่งนบัตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์วา่เป็นความรู้ประยกุต์ (กฤษดา แพทย์หลวง, 2554)  ทัง้ในทาง

วิทยาศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม ซึ่งอาจได้มาจากภายในองคก์รหรือภายใต้เครือขา่ยของความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบั

ภายนอก โดยกิจกรรมนวตักรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้และเทคโนโลยีขัน้พืน้ฐานภายในองค์กร รวมถึง การใช้เคร่ืองจกัร/

เคร่ืองมือใหม ่ ในขณะท่ีโดยกิจกรรมนวตักรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้และเทคโนโลยีขัน้พืน้สงูภายในองคก์ร อนันบัเป็น

ความคิดสร้างสรรคห์รือความคดิใหม ่ คือ การวิจยัและพฒันา (research and development: R&D) ซึ่งอาจตอ่

ยอดจากความรู้เก่า สว่นท่ีได้มาจากการถ่ายโอนจากภายนอก ได้แก่ ความรู้เกา่ตา่งๆ เช่น ภมิูปัญญาชาวบ้านหรือ

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ทัง้หมดนีน้บัเป็นปัจจยัป้อนเข้าสูก่ระบวนการนวตักรรมท่ีดําเนินอยู่ภายในองค์กรภายใต้ (กลุม่)  

 

แผนภาพท่ี 1: ความสัมพันธ์ระหว่างฐานความรู้ กระบวนการนวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางนวตักรรม 

ภายใต้การดําเนินนวัตกรรมโดยนวตักร (entrepreneur) และเครือข่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

เครือข่ายการสร้างความรู้       นวตักร (entrepreneur) 

 

  ฐานความรู้                     ผลสัมฤทธิ์ทางนวตักรรม 

ความรู้พ้ืนฐาน/       นวตักรรมผลิตภณัฑ ์                  

เทคโนโลย ี(เก่า/         กระบวนการนวตักรรม            นวตักรรมกระบวนการ          

 ความคิดสร้างสรรค)์                     นวตักรรมองคก์ร            

                   นวตักรรมทางการตลาด 

เครือข่ายการถ่ายทอดความรู้      เครือข่ายการดาํเนินนวตักรรม  

(รวมถึงภูมิปัญญาชาวบา้น)      (รวมถึงลูกคา้ หน่วยงานราชการต่างๆ) 

 

ที่มา: ปรับปรุงจาก (กฤษดา แพทย์หลวง, 2555)  
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ผู้นําท่ีเป็นนวตักร (entrepreneur) และ/หรือภายใต้เครือขา่ยนวตักรรมท่ีเช่ือมโยงกบัภายนอก    (ซึ่งรวมถึงลกูค้า 

หน่วยงานราชการ ฯลฯ เช่นเดยีวกนั) ซึง่จะให้ผลผลิต อนัได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิของนวตักรรมในรูปแบบตา่งๆ รวมถึง 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ เช่น สินค้าหรือบริการแบบใหมแ่ละ/หรือมีคณุภาพสงูขึน้ นวตักรรมกระบวนการ เช่น 

กระบวนการผลิตแบบใหม ่นวตักรรมองค์กร เชน่ กลยทุธ์องค์กรแบบใหม ่และนวตักรรมทางการตลาด เชน่ กลยทุธ์

หรือวิธีทางการตลาดแบบใหม ่ซึ่งเป็นการนําเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (กฤษดา แพทย์

หลวง, 2555)  

 

กรอบความคิดข้างต้นมีความเหมาะสมเป็นอย่างดี ท่ีจะประยกุต์ใช้ในการศกึษาเก่ียวกบัการสร้างและการ

ถ่ายโอนความรู้ ซึ่งรวมถึงภมิูปัญญาชาวบ้าน/ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ท่ีมกัพบในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม 

เน่ืองจากภมิูปัญญาและความรู้ตา่งๆดงักลา่วมกัเป็นความรู้ท่ีฝังตวั (embodied) อยู่ในบคุคล องค์กร โดยเฉพาะ

องค์กรธรุกิจชมุชน และเครือขา่ยทางเศรษฐกิจ/สงัคม/วฒันธรรม โดยอยูใ่นรูปความรู้แฝง (tacit knowledge) อนั

เป็นความรู้ท่ีไมเ่ป็นทางการ (informal knowledge) ท่ีไมไ่ด้มีการถอดรหสั (codified) บนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรเป็นความรู้เปิดเผย (explicit knowledge) ดงัความรู้ท่ีเป็นทางการ (formal knowledge) หากเรียนรู้และ

สะสมได้จากประสบการณ์ (experience) ในการปฏิบตัิงานจริง (กฤษดา แพทย์หลวง, 2554, 2555) และถ่ายทอด

ผา่นปฏิสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ/สงัคม/วฒันธรรมระหวา่งบคุคล และ/หรือภายใต้องค์กรและเครือขา่ยทางเศรษฐกิจ/

สงัคม/วฒันธรรม (ดงัจะได้ขยายความโดยละเอียดในหวัข้อกรอบแนวคิดการวิจยั) ทัง้หมดนีช้่วยในการแจกแจง

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการวิจยัข้างต้นอย่างแยกย่อยมากขึน้ ดงัรายละเอียดข้างลา่ง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

 

1. เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์รูปแบบ (pattern) และพลวตั (dynamism) ของกิจกรรมการจดัการความรู้/

ความคิดสร้างสรรค ์ กระบวนการนวตักรรม และผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม ตลอดจนบทบาทของผู้นําท่ีเป็น

นวตักร (entrepreneur) และเครือขา่ยตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ขององค์กรธรุกิจชมุชนในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

กลุม่มรดกทางวฒันธรรม  

2. เพ่ือใช้ผลท่ีได้จากข้อ 1 เป็นพืน้ฐานในการอภิปรายและนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี เชิงนโยบาย และ

เชิงการประยกุต์ใช้ในระดบัชมุชน ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการนําเอาความคิด

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวตักรรมในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรม

และอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่อ่ืนๆ 
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1.3 กรอบแนวคดิการวจัิย 

 

กรอบแนวคิดการวิจยัในสว่นนีเ้ป็นการขยายความความคดิทางทฤษฎีนวตักรรมทางเศรษฐกิจ จากพืน้ฐาน

งานของ Schumpeter (1934) ดงัแสดงไว้โดยย่อในหวัข้อ 1.1 ข้างต้น ซึ่งดงึมาจากแนวคดิ ทฤษฎี เอกสาร และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆท่ีสรุปไว้ในบทท่ี 2 โดยกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีจะสรุปข้างลา่งนี ้ จะถกูใช้เป็นแนวทาง 

(ร่วมกบัวตัถปุระสงค์ข้างต้น) ในการกําหนดขอบเขตการวิจยัในหวัข้อถดัไป วิธีดําเนินการวิจยัในบทท่ี 3 และการ

รายงานผลการวิจยัในบทท่ี 4  

 

ในภาพรวม กรอบความคิดหลกัของการวิจยัจะอยู่ท่ีการศกึษาองค์ประกอบสามสว่น (ตามแผนภาพท่ี 1 ใน

หวัข้อ 1.1 ข้างต้น และแผนภาพท่ี 2 ในบทท่ี 2) คือ สว่นแรก ได้แก่ เร่ืองของกิจกรรมการจดัการความรู้ ทัง้ความรู้

เก่า (รวมถึงภมิูปัญญาดัง้เดิม) และความรู้ใหม ่ (ความคิดสร้างสรรค์) ท่ีถกูสร้างและ/หรือตอ่ยอดขึน้มา โดย

เฉพาะท่ีผา่นเครือขา่ยตา่งๆขององค์กรธรุกิจชมุชน อนัเป็นเป้าหมายของการศกึษาครัง้นี ้ ซึ่งจะทําให้เราทราบถึง

รูปแบบและพลวตัของกิจกรรมการจดัการความรู้ขององคก์รธรุกิจชมุชนวา่ มีองค์ประกอบในรายละเอียดของ

กิจกรรมอะไรบ้าง พฒันามาอย่างไร และมาจากแตล่ะสว่นของภมิูปัญญาดัง้เดิมและ/หรือความคิดสร้างสรรคม์าก

น้อยเพียงไร โดยเฉพาะประการหลงัเป็นจดุสําคญัของข้อถกเถียงในเร่ืองความคดิสร้างสรรค์ของอตุสาหกรรม

สร้างสรรค ์ สว่นท่ีสอง ได้แก่ เร่ืองของการใช้ความรู้ดงักลา่วข้างต้นในกระบวนการนวตักรรมท่ีดําเนินโดยนวตักร 

(entrepreneur) ซึ่งอาจเป็นผู้นําหรือกลุม่ผู้นําขององค์กรธรุกิจชมุชน ตลอดจนเครือขา่ยตา่งๆ (ลกูค้า หน่วยงาน

ราชการ ซพัพายเออร์ ฯลฯ) ซึ่งในปัจจบุนัมีบทบาทมากขึน้ในการมีสว่นร่วมเป็นนวตักรและ/หรือให้การสนบัสนนุ

การดําเนินนวตักรรมขององคก์รธรุกิจชมุชน (กฤษดา แพทย์หลวง, 2555) ภายใต้กระบวนการนวตักรรมอนัจะ

นําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม ความเข้าใจถึงรูปแบบและพลวตัของกระบวนการนวตักรรมดงักลา่วจะสามารถ

นําไปประยกุตใ์ช้สําหรับองค์กรธรุกิจชมุชนตา่งๆในการสร้างผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สว่นท่ีสาม ได้แก่ รายละเอียดของรูปแบบและพลวตัของผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม โดยเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกบั

ประเภทตา่งๆของผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม และการพฒันาให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมตา่งๆดงักลา่ว ตลอดจน

สดัสว่นของผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม โดยเฉพาะนวตักรรมผลิตภณัฑ์เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์เก่าและ/หรือ

ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด เพราะประการหลงันีเ้ป็นเคร่ืองชีท่ี้สําคญัในข้อถกเถียงเก่ียวกบัการนําเอาความคิดสร้างสรรคท่ี์

มีอยู่และ/หรือสร้างขึน้ภายในอตุสาหกรรมสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้จริงหรือไม ่และเพียงไร 

 

กรอบแนวคิดการวิจยัข้างต้นสามารถนํามากําหนดประเดน็การศกึษาวิจยัในรายละเอียด โดยพิจารณา

เป้าหมายของงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบกนั และอยู่บนพืน้ฐานงานของ Schumpeter (1934), OECD (2004, 2005) 

และ กฤษดา แพทย์หลวง (2555)  ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นโครงสร้างสําหรับการสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการ
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สมัภาษณ์เชิงลกึและการสงัเกตการณ์ในกรณีศกึษาองค์กรธรุกิจชมุชนตา่งๆ (ดงัจะกลา่วในรายละเอียดภายใต้

หวัข้อวิธีดําเนินการวิจยัในบทท่ี 3) โดยท่ีองค์กรธรุกิจชมุชนแตล่ะแห่งอาจไมจํ่าเป็นต้องมีรายละเอียดของการ

ดําเนินกิจกรรมตา่งๆตามท่ีวางโครงสร้างไว้นีใ้นทกุเร่ือง โดยประเดน็การศกึษาวิจยัมี 4 ประเดน็หลกั คอื 

 

ประเดน็การศกึษาวิจยัท่ี 1: กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ ซึ่ง

ครอบคลมุถึงประเดน็เก่ียวกบักิจกรรมการจดัการความรู้ขององค์กรธรุกิจชมุชน เช่น การอบรมพนกังานเก่ียวกบั

การจดัการความรู้ การลงทนุในคอมพิวเตอร์/ซอฟท์แวร์/ไอทีอ่ืนๆ การลงทนุในเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์รุ่นใหมล่า่สดุ การ

ใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภณัฑ์/วิธีการผลิต การซือ้งานวิจยั/เทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญา การทําวิจยัและ

พฒันา (R&D) ด้วยตนเอง การร่วมมือทําการวิจยัและพฒันา (R&D) กบัผู้ อ่ืน และกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการ

ความรู้หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ และกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ภายใต้เครือขา่ยขององค์กรธรุกิจชมุชน เช่น การ

ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบภายใต้การวางแผนจดัการความรู้ การถ่ายทอดความรู้โดยผา่นการอบรม การ

ถ่ายทอดความรู้โดยรวมแบบไมเ่ป็นทางการ (เช่น เรียนรู้จากการทํางาน) และการถ่ายทอดความรู้ไปยงับคุคลใน

องค์กรโดยรวม ทัง้นี ้จะมีประเดน็เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสดัสว่นความรู้ใหมแ่ละความรู้เก่าท่ีองค์กรธรุกิจชมุชนท่ีเป็นกลุม่

ตวัอย่างใช้อยูใ่นปัจจบุนั โดยวดัภายใต้ระยะเวลา 6 ปี (เน่ืองจากใน community innovation survey (CIS) สําหรับ

ธรุกิจเอกชนในประเทศท่ีพฒันาแล้วในปัจจบุนั มีการถามเก่ียวกบัการดําเนินนวตักรรมและการใช้ความรู้ท่ี

เก่ียวข้อง ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีร่นมาจาก 4 และ 5 ปีในอดีต มาเป็นภายใต้กรอบระยะเวลา 3 ปี เราจึงมี

สมมติฐานวา่ในกรณีองค์กรธรุกิจในประเทศท่ีกําลงัพฒันา โดยเฉพาะองค์กรธรุกิจชมุชนท่ีอยู่ในภมิูภาคหรือชนบท 

การดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองนีจ้ะอยู่ในอตัราท่ีช้ากวา่ จึงใช้กรอบระยะเวลานานกวา่) 

 

ประเดน็การศกึษาวิจยัท่ี 2: เครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอน

ความรู้ ซึ่งครอบคลมุถึงประเดน็เก่ียวกบัเครือขา่ยการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี หรือภมิูปัญญา ทัง้ท่ี

เป็นเครือขา่ยภายในและเครือขา่ยภายนอกขององค์กรธรุกิจชมุชน ทัง้แบบได้เปลา่ มีการใช้จ่ายเพ่ือร่วมวิจยัและ

พฒันากบัผู้ อ่ืน หรือซือ้งานวิจยั/เทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ซพัพลายเออร์ (ผู้ขายวตัถดุิบ/เคร่ืองจกัร 

ฯลฯ) ลกูค้า ธรุกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั/บริษัทคูแ่ขง่ มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษาชัน้สงูอ่ืนๆ สถาบนัวิจยั/

สถาบนัสง่เสริม นวตักรรมของรัฐ สถาบนัวิจยั/บริษัทท่ีปรึกษาเอกชน หน่วยงานรัฐบาลอ่ืนๆในสว่นกลาง/ภมิูภาค 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สหกรณ์/เครือขา่ยชมุชน/วิสาหกิจชมุชนอ่ืนๆ สมาคมธรุกิจ/การค้า บริษัทร่วม

ลงทนุในประเทศ บริษัทร่วมลงทนุตา่งชาติ  องค์กรไมแ่สวงกําไร (NGO) ตา่งๆ เป็นต้น  

 

ประเดน็การศกึษาวิจยัท่ี 3: ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม ซึ่งครอบคลมุถึงประเดน็เก่ียวกบันวตักรรมผลิตภณัฑ์

ประเภทตา่งๆ เชน่ การผลิตสินค้าใหมท่ี่ไมเ่คยมีมาก่อนในตลาด การให้การบริการใหมท่ี่ไมเ่คยมีมาก่อนในตลาด 

การผลิตสินค้าท่ีใหมสํ่าหรับองค์กรธรุกิจท่านแตเ่ป็นของเก่าในตลาด การให้การบริการท่ีใหมสํ่าหรับองค์กรธรุกิจ

ท่านแตเ่ป็นของเก่าในตลาด การผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัยะสําคญั และการให้การบริการท่ีมี
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คณุภาพเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัยะสําคญั นวตักรรมกระบวนการประเภทตา่งๆ เช่น การใช้กระบวนการผลิตใหมห่รือ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีนยัยะสําคญั ทัง้หมดข้างต้นเป็นนวตักรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ 

นอกจากนัน้เป็นนวตักรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ซึ่งรวมถึง การปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการทํางาน

ใหม่ๆ ในการขนสง่/กระจายสินค้า/โลจิสตกิส์ และการปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการทํางานใหม่ๆ ในงานปฏิบตักิารสนบัสนนุ 

เช่น การจดัซือ้/จดัจ้าง/งานบญัชี นวตักรรมทางการตลาดประเภทตา่งๆ เช่น การปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์/

การบรรจภุณัฑ์ (packaging)     ช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการจดัจําหน่าย การใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ในการ

สง่เสริมการขาย การใช้วิธีการ/กลยทุธ์ใหม่ๆ ในการกําหนดราคา และการดําเนินการวิจยัการตลาด และนวตักรรม

องค์กรประเภทตา่งๆ เช่น การปรับเปล่ียน/ใช้โครงสร้างการบริหารองค์กรแบบใหม ่ การปรับเปล่ียน/ใช้กลยทุธ์การ

ดําเนินธรุกิจโดยรวมแบบใหม ่ และการนําเทคนิคการบริหารจดัการแบบใหมม่าใช้ ทัง้นี ้ จะมีประเดน็เพ่ิมเติม

เก่ียวกบัสดัสว่นผลิตภณัฑ์ใหมเ่ม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ทัง้หมด อนัเป็นตวัแทนของอตัราดําเนินนวตักรรม ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างมีอยูใ่นปัจจบุนั โดยวดัภายใต้ระยะเวลา 6 ปี (เน่ืองจากใน community 

innovation survey สําหรับธรุกิจเอกชนในประเทศท่ีพฒันาแล้วในปัจจบุนัมีการถามเก่ียวกบัการดําเนินนวตักรรม

ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีร่นมาจาก 4 และ 5 ปีในอดีต มาเป็นภายใต้กรอบระยะเวลา 3 ปี เราจึงมีสมมติฐานวา่ใน

กรณีองค์กรธรุกิจในประเทศท่ีกําลงัพฒันา โดยเฉพาะองค์กรธรุกิจชมุชนท่ีอยูใ่นภมิูภาคหรือชนบท การดําเนินการ

เก่ียวกบัเร่ืองนีจ้ะอยูใ่นอตัราท่ีช้ากวา่ จึงใช้กรอบระยะเวลานานกวา่) และอีกประเดน็คือ เป็นเร่ืองของทศันคติวา่

การทําของใหม ่ (นวตักรรม) มีความขดักนัและ/หรือแขง่ขนักนักบัของเก่า (การอนรัุกษ์คงไว้ซึ่งแบบเดิม) หรือไม ่

และเพียงไร 

 

 ประเดน็การศกึษาวิจยัท่ี 4: กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆใน

กระบวนการนวตักรรม ซึง่ครอบคลมุถึงกิจกรรมและกระบวนการตา่งๆท่ีทําให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมข้างต้น 

โดยมี (กลุม่) นวตักรเป็นผู้ กํากบัดแูลการดําเนินนวตักรรม โดยอาจได้รับการร่วมเป็นนวตักรและ/หรือความ

ช่วยเหลือสนบัสนนุจากเครือขา่ยตา่งๆ รวมถงึ เครือขา่ยการเรียนรู้หรือได้รับคําแนะนํา/การสนบัสนนุ/ความร่วมมือ

ในการดําเนินนวตักรรม เชน่ ซพัพลายเออร์ (ผู้ขายวตัถดุบิ/เคร่ืองจกัร ฯลฯ) ลกูค้า ธรุกิจในอตุสาหกรรมเดยีวกนั/

บริษัทคูแ่ขง่ มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษาชัน้สงูอ่ืนๆ สถาบนัวิจยั/สถาบนัสง่เสริม นวตักรรมของรัฐ สถาบนัวิจยั/

บริษัทท่ีปรึกษาเอกชน หน่วยงานรัฐบาลอ่ืนๆในสว่นกลาง/ภมิูภาค องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สหกรณ์/เครือขา่ย

ชมุชน/วิสาหกิจชมุชนอ่ืนๆ สมาคมธรุกิจ/การค้า บริษัทร่วมลงทนุในประเทศ บริษัทร่วมลงทนุตา่งชาต ิ 

องค์กรไมแ่สวงกําไร (NGO) ตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นี ้ จะมีประเดน็เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการได้รับการสนบัสนนุขององคก์ร

ธรุกิจชมุชนจากนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ และ/หรือได้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ี

เก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุนวตักรรมโดยตรงใดๆหรือไม ่เพียงไร   
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1.4 ขอบเขตการวจัิย 

 

โครงการวิจยันีกํ้าหนดศกึษากิจกรรมการจดัการความรู้/ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการนวตักรรม และ

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมขององค์กรธรุกิจชมุชน ทัง้ท่ีอยูใ่นรูปของกลุม่หรือชมรมท่ีรวมตวักนัอย่างไมเ่ป็นทางการ

และกลุม่ท่ีจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เช่น   วิสาหกิจชมุชนและสหกรณ์ ทัง้นี ้ศกึษาเฉพาะองค์กรธรุกิจชมุชนท่ี

อยู่ภายใต้อตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่มรดกทางวฒันธรรม ซึ่งประกอบด้วยกลุม่อตุสาหกรรม 4 กลุม่อตุสาหกรรม 

คือ กลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม กลุม่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กลุม่อตุสาหกรรม

อาหารไทย และกลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์แผนไทย โดยจะมีการเลือกศกึษากลุม่ตวัอย่างองค์กรธรุกิจชมุชนทัง้ท่ี

มีรูปแบบท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการคละกนัไปจํานวน 3 องค์กรธรุกิจชมุชนตอ่กลุม่อตุสาหกรรม รวมทัง้หมด

เป็น  12 องค์กรธรุกิจชมุชน ซึ่งจะมีการออกแบบการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง (ดงัจะกลา่วในรายละเอียดภายใต้หวัข้อ

วิธีดําเนินการวิจยัในบทท่ี 3) ให้กระจายไปตามภมิูภาค 4 ภาค คือ เหนือ กลาง ใต้ และตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่าง

น้อย 2 ภาคในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมทัง้ 4 กลุม่ เพ่ือนําข้อมลูมาศกึษาภายใต้กรณีศกึษาเปรียบเทียบ (ดงัจะกลา่ว

ในรายละเอียดภายใต้หวัข้อวิธีดําเนินการวิจยัในบทท่ี 3) ทัง้นี ้ มีการเก็บข้อมลูโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึและ

การสงัเกตการณ์ในพืน้ท่ีในช่วงเดือนมิถนุายนถึงเดือนกรกฎาคมปี 2556  

 

1.5 นิยามศัพท์ 

 

เน่ืองจากโครงการวิจยันีมี้การใช้ศพัท์ทางวิชาการเป็นการเฉพาะตามงานศกึษาอ้างอิงหลกั คือ งานของ 

Schumpeter (1934) และ OECD (2005) และแบบสอบถามการสํารวจนวตักรรมของ OECD (2004) จึงนิยาม

ศพัท์ในบริบทนี ้(ซึ่งอาจจะแตกตา่งจากบริบทท่ีใช้ในการศกึษาและแนวทางปฏิบตัิอ่ืน) ไว้ดงัข้างลา่ง 

 

1.5.1 นวตักร (entrepreneur) หมายถึง ผู้ ริเร่ิมสร้างสรรคด์ําเนินนวตักรรมจนบรรลผุลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผู้มีวิสยัทศัน์ (foresight) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (initiative) และพลงัอํานาจ (authority) ในการ

ระดมความร่วมมือจากสว่นตา่งๆมาสร้างนวตักรรม ทัง้นี ้ เป็นการแปลคําเฉพาะคําวา่ entrepreneur ท่ี 

Schumpeter (1934) ใช้ในความหมายนวตักรข้างต้น และไมส่ามารถแปลวา่ “ผู้ประกอบการ” ตามท่ีใช้กนัอยู่

ทัว่ไปได้ เน่ืองจากผู้ประกอบการอาจหมายถงึผู้สร้างและดําเนินธรุกิจทัว่ไป ซึ่งไมจํ่าเป็นต้องดําเนินนวตักรรมก็ได้ 

1.5.2 กระบวนการนวตักรรม (innovation process) หมายถึง กระบวนการท่ีนวตักรและเครือขา่ยท่ีร่วมมือ

สนบัสนนุ ใช้ความรู้ (เก่าหรือความคิดสร้างสรรค์) ซึ่งเป็นปัจจยัป้อนเข้า (input) ในการดําเนินการผลิตและนํา

ผลิตภณัฑ์ใหมเ่ข้าตลาด (commercialisation) โดยมีปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้า ซึ่งเลือกรับผลิตภณัฑ์ใหมน่ัน้ให้เป็น

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม อนัเป็นผลลพัธ์ (output) ของกระบวนการ (ดงักรอบการวิเคราะห์ข้างต้นในแผนภาพท่ี 1)  
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1.5.3 นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (product (good or service) innovation) หมายถึง การนําเข้าตลาดสินค้าหรือ

บริการใหมห่รือสินค้าหรือบริการท่ีมีคณุภาพเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัยะสําคญั โดยความใหมห่รือการเพ่ิมขึน้ในเชิง

คณุภาพดงักลา่วเป็นความใหมต่อ่วิสาหกิจนัน้ๆ ไมจํ่าเป็นต้องใหมต่อ่สว่นของอตุสาหกรรมหรือตลาดท่ีวิสาหกิจ

นัน้อยู่ (ตามคํานิยามของ OECD (2004, 2005)) 

1.5.4 นวตักรรมกระบวนการ (process innovation) หมายถึง การใช้กระบวนการการผลิต การแจกจ่าย และ

กิจกรรมสนบัสนนุตา่งๆท่ีเก่ียวข้องท่ีใหมห่รือมีคณุภาพเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัยะสําคญั โดยความใหมห่รือการเพ่ิมขึน้

ในเชิงคณุภาพดงักลา่วเป็นความใหมต่อ่วิสาหกิจนัน้ๆ ไมจํ่าเป็นต้องใหมต่อ่สว่นของอตุสาหกรรมหรือตลาดท่ี

วิสาหกิจนัน้อยู่ (ตามคํานิยามของ OECD (2004, 2005))   

1.5.5 นวตักรรมองค์กร (organisational innovation) หมายถึง การใช้โครงสร้างองคก์รหรือวิธีการบริหาร

ใหมห่รือท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัยะสําคญั ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมการใช้ความรู้ คณุภาพของสินค้าและ

บริการ หรือประสิทธิภาพของการดําเนินงานของวิสาหกิจ (ตามคํานิยามของ OECD (2004, 2005)) 

1.5.6 นวตักรรมการตลาด (marketing innovation) หมายถึง การใช้แบบ (design) หรือวิธีการขายใหมห่รือ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัยะสําคญั เพ่ือเพ่ิมภาพลกัษณ์ของสินค้าและบริการหรือเข้าตลาดใหม ่ (ตามคํา

นิยามของ OECD (2004, 2005)) 

1.5.7  การวิจยัและพฒันา (research and development: R&D) เป็นกิจกรรมนวตักรรม (innovation 

activity) ท่ีสําคญั อนัเป็นงานสร้างสรรคท่ี์เพ่ิมสตอ็ก (stock) องค์ความรู้และการนําเอาความรู้ไปใช้ในการสร้าง

ผลิตภณัฑ์ (สินค้าและบริการ) และกระบวนการใหมแ่ละคณุภาพท่ีดีขึน้ (ตามคํานิยามของ OECD (2004, 2005)) 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. ทราบถึงรูปแบบ (pattern) และพลวตั (dynamism) ของกิจกรรมการจดัการความรู้/ความคิดสร้างสรรค ์

กระบวนการนวตักรรม และผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม ตลอดจนบทบาทของผู้นําท่ีเป็นนวตักร 

(entrepreneur) และเครือขา่ยตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ขององค์กรธรุกิจชมุชนในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดก

ทางวฒันธรรม 

2. ได้ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี เชิงนโยบาย และเชิงการประยกุตใ์ช้ในระดบัชมุชน ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์และการนําเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวตักรรมใน

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่อ่ืนๆ 
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2. 

แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับการใช้ความรู้และความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างนวตักรรมทางเศรษฐกิจ 

 

กรอบความคิดในหวัข้อ 1.3 ท่ีจะใช้ในการศกึษาวิจยัในครัง้นีด้งัได้อธิบายข้างต้นนัน้ อาศยัพืน้ฐานทฤษฎี

นวตักรรมทางเศรษฐกิจของ Schumpeter (1934) และงานท่ีได้ตอ่ยอดมาจากทฤษฎีดงักลา่ว ได้แก่ งานของ 

Lundvall (1992), OECD (2005) และกฤษดา แพทย์หลวง (2554, 2555) ทัง้นี ้ ทฤษฎีนวตักรรมของ 

Schumpeter (1934) อธิบายถึงกระบวนการการใช้ความรู้ (ซึ่งเขาหมายถงึการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) ในการสร้างนวตักรรม โดยอาจใช้ความรู้ท่ีมีอยู่แล้วในการผสมผสานส่ิงใหม ่ (new combinations) 

เป็นนวตักรรม (innovation) ไมว่า่จะเป็นในรูปของการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตแบบใหม ่ (new production 

process) การใช้วตัถดุบิใหม ่ (new material supply) ในการผลิต การผลิตสินค้าและบริการแบบใหมห่รือมี

คณุภาพดีขึน้ (new or improved products) การสร้างสาขาธรุกิจและตลาดใหม ่ (new segments of market) 

ของสินค้าและบริการท่ีมีอยูเ่ดิม และการจดัองคก์รทางอตุสาหกรรมใหม ่(new organisation of any industry) ซึ่ง

จะทําให้ผู้ ท่ีทํานวตักรรมได้รับสว่นเกินทางเศรษฐกิจ (surplus value) หรือกําไร จากต้นทนุท่ีลดลงและ/หรือมลูคา่

ของสินค้าและบริการสงูขึน้ และสินค้าและบริการใหมจ่ะมีความได้เปรียบในการแขง่ขนัและมีการขยายตวั 

(Schumpeter, 1934; กฤษดา แพทย์หลวง, 2554, 2555)  

 

ทัง้นี ้ ในงานเขียนตอ่มา Schumpeter (1942) ได้ชีว้า่ ความรู้ท่ีใช้ในกระบวนการนวตักรรมข้างต้นสามารถ

ค้นหา พฒันา และจดัการภายในองค์กรในรูปของการวิจยัและพฒันา โดยผู้ ชํานาญการเฉพาะด้านท่ีดําเนินการ

สร้างความรู้อย่างเป็นกิจวตัร เชน่ ในบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีฝ่ายวิจยัและพฒันา ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีของ 

Schumpeter โดยรวมเน้นวา่ ความรู้และเทคโนโลยีทัง้หมด ไมว่า่จะมีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึน้ใหม ่ ต้องถกูนํามาใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (commercialisation) ในรูปการผสมผสานส่ิงใหมอ่ย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 ประการข้างต้น 

จึงนบัเป็นนวตักรรม โดย Schumpeter (1934) เรียกผู้ ท่ีมีความสามารถในการรวบรวมเอาความรู้ หรือเทคโนโลยี 

(ซึ่งเป็นความรู้ประยกุต)์ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้สําเร็จนีว้า่ นวตักร (entrepreneur) ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ไม่

วา่เป็นปัจเจกชน กลุม่คน บริษัท องค์กร หรือรัฐบาล หากวา่พวกเขาเป็นส่ิงท่ีขาดไมไ่ด้ของกระบวนการนวตักรรม 

และมกัเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ (foresight) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (initiative) และพลงัอํานาจ (authority) ในการระดม

ความร่วมมือจากสว่นตา่งๆมาสร้างนวตักรรม  โดยอาจเป็นนวตักรกลุม่รองๆท่ีมีการเรียนรู้ (learning) และมีการ

เลียนแบบ (imitation) นวตักรกลุม่ท่ีก้าวหน้าท่ีสดุกไ็ด้ แตพ่วกเขาล้วนต้องมีวิสยัทศัน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

ในการทํานวตักรรมมากกวา่คนธรรมดาทัว่ไป (Schumpeter, 1934; กฤษดา แพทย์หลวง, 2554, 2555) และตาม

แนวคิดนี ้ ถ้ารัฐบาลมีนโยบายเข้าแทรกแซง รัฐบาลสามารถมีนโยบายสนบัสนนุในการสร้างและกระจายความรู้
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และเทคโนโลยีได้ เช่น การสนบัสนนุสถาบนัการศกึษา สถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัวิจยั แตน่ัน่ไมไ่ด้รับรองวา่จะ

นําไปสูน่วตักรรม หากเป็นเพียงการสง่เสริมพฒันาความรู้ซึ่งเป็นพืน้ฐานสําหรับนวตักรรม ยกเว้นมีการสนบัสนนุ

ให้เกิดการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ด้วยจึงจะเกิดนวตักรรม หรืออีกกรณีคือรัฐบาลเป็นนวตักรท่ี

ดําเนินนวตักรรมเอง (Patluang, 2008; กฤษดา แพทย์หลวง, 2554, 2555) 

 

งานศกึษาตามแนวทางนีใ้นระยะหลงัมีการเน้นทัง้การดดูซบั (absorption) และการเรียนรู้ (learning) 

ความรู้ท่ีมีอยู่แล้วและ/หรือสร้างขึน้ใหมจ่ากภายนอกองคก์ร และการเรียนรู้และสร้างความรู้ใหมภ่ายในองคก์ร 

โดยงานศกึษาท่ีสําคญัในกลุม่นี ้ ได้แก่ งานของ Freeman (1974, 1991), Dosi (1984), Dosi et al. (1988), 

Lundvall (1992), OECD (1992a, 1996, 1997a, 1999) และ Breschi and Malerba (2005) ซึ่งเน้นความสําคญั

ของการแพร่กระจาย (diffusion) ความรู้และนวตักรรมผา่นเครือขา่ยการดําเนินธรุกิจ สถาบนั และกลุม่

อตุสาหกรรมตา่งๆ ภายใต้แนวคิดระบบนวตักรรม (systems of innovation) และคลสัเตอร์ของนวตักรรม 

(innovation clusters) และงานศกึษาของ Dahlman (1987), Enos and Park (1988), Hobday (1995),  Kim 

(1997), Lall (1996), Mathews and Cho (2000) ได้ชีใ้ห้เหน็ถึงการดดูซบัและการเรียนรู้ความรู้ท่ีมีอยู่แล้วโดย

กลุม่ประเทศกําลงัพฒันา ท่ีไมมี่ศกัยภาพในการสร้างความรู้ใหมท่ี่เกิดจากการวิจยัและพฒันาท่ีมีต้นทนุคา่ใช้จ่าย

สงู เพ่ือนําความรู้ท่ีมีอยู่แล้วไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวตักรรมได้สําเร็จ จดุสําคญั คือ การเน้น

ความสําคญัของการพฒันาทกัษะในการใช้เทคโนโลยี (technology capabilities/skills) ซึง่สําคญักวา่การพฒันา

เทคโนโลยี (ความรู้) ขึน้ใหม ่ เพราะถ้ามีทกัษะในการใช้ท่ีสอดคล้องกบัเทคโนโลยีเก่า (หรือใหม)่ ท่ีหามาได้ ก็

สามารถสร้างนวตักรรมได้ โดยความรู้และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีนีส้ว่นใหญ่เป็นความรู้แฝง (tacit 

knowledge) ซึ่งมีความสําคญัในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางปฏิบตัิจริงมากกวา่ และปกติจะถกูสร้าง

ขึน้ ถา่ยทอด และเลียนแบบได้ยากมากกวา่ความรู้ท่ีเปิดเผย (explicit knowledge) ท่ีสามารถเขียนไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในคูมื่อ พิมพ์เขียว หรือตํารา (กฤษดา แพทย์หลวง, 2554, 2555) 

 

ทัง้นี ้ ความรู้แฝงสว่นใหญ่เป็นความรู้เก่าและพฒันาสะสมโดยใช้ประสบการณ์ (experience) จึงฝังตวั 

(embodied) อยู่ในตวับคุคล (individual) และ/หรือในระดบักลุม่ (collective) เชน่ บริษัท สถาบนั ชมุชน ฯลฯ ซึ่ง

ถ่ายทอดได้โดยการฝึกฝน (apprentice) ปฏิบตัจิริงเป็นหลกั โดย Polanyi (1966) เหน็วา่การใช้ประโยชน์ความรู้

ในทางปฏิบตัิต้องมีสว่นของความรู้แฝงอยู่ด้วยเสมอ และความรู้แฝงมีลกัษณะเป็นอตัวิสยั (subjective) ซึ่งอาจ

เป็นอตัวิสยัสว่นบคุคลหรือของกลุม่ (collective) อนัฝังตวัอยู่ในวิธีปฏิบตัิขององคก์ร (Nelson and Winter, 1982) 

ซึ่งสอดคล้องกบั Kuhn (1962) ท่ีเห็นวา่ความรู้ทัง้หมด รวมทัง้วิทยาศาสตร์ ล้วนเป็นผลผลิตท่ีได้รับอิทธิผลจาก

สงัคม (socially constructed) ทัง้สิน้ สว่นสําคญัท่ีสดุตามความคิดนีจ้ึงได้แก ่ ความรู้แฝงท่ีเป็นความรู้ของกลุม่

และพฒันาโดยปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ซึง่สามารถพฒันาและใช้ร่วมกนั (shared) ได้อย่างดเีฉพาะกลุม่ (Nelson 

and Winter, 1982; Spender, 1996; Leonard and Sensiper, 2002) หากวา่สามารถถ่ายทอดในทางปฏิบตัิจริง

ได้โดยผา่นเครือขา่ยท่ีเช่ือมโยงกนัทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร โดยเราอาจมีกระบวนการทําให้ความรู้ท่ี
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เปิดเผยหรือจากภายนอกมีการฝังตวัเข้าภายใน (internalised) ตวัเราหรือในองคก์ร หรือมีแปลงความรู้แฝงภายใน

ให้เป็นความรู้ท่ีเปิดเผยก็ได้ (Nonaka and Takeuchi, 1995) ในกรณีนี ้ Cohen and Levinthal (1989) เน้นวา่ 

วิสาหกิจตา่งๆจําเป็นต้องมีการพฒันาความสามารถในการดดูกลืน (absorption capacity) ความรู้และเทคโนโลยี

ในขัน้พืน้ฐานตา่งๆ เช่น การมีประสบการณ์การเรียนรู้ การรู้จกัเรียนรู้ รวบรวม และใช้ความรู้และเทคโนโลยีไว้ก่อน 

จึงจะสามารถดดูซบัและใช้ประโยชน์ความรู้และเทคโนโลยี ท่ีถ่ายทอดและ/หรือไหลผา่นมาในเครือขา่ยตา่งๆได้ 

(กฤษดา แพทย์หลวง, 2554, 2555) 

 

จากพืน้ฐานงานข้างต้น Patluang (2010) และ กฤษดา แพทย์หลวง (2554) ได้เสนอกรอบความคดิ

เก่ียวกบัความรู้และเทคโนโลยีขึน้ใหม ่ (ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 ข้างลา่ง)  โดยยงัเน้นบทบาทของนวตักรในการ

นําเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลกัตามทฤษฎีของ Schumpeter (1934) หากวา่มีการกําหนด

ความแตกตา่งระหวา่งความรู้พืน้ฐาน (basic knowledge) และเทคโนโลยีอนัเป็นความรู้ประยกุต ์ (applied 

knowledge) ตามความหมายในเชิงเศรษฐกิจท่ีให้ไว้โดย Hayek (1941) ทัง้นี ้ ความรู้พืน้ฐานนัน้ต้องแปลงเป็น

เทคโนโลยีหรือความรู้ประยกุต์ก่อนจึงจะใช้ในการผลิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวตักรรมได้ โดย

เทคโนโลยีจะเป็นตวักําหนดวิธีการและกระบวนการผลิต (production method and process) อนัประกอบด้วย

เทคนิคเฉพาะท่ีใช้ องค์ประกอบและสดัสว่นของปัจจยัการผลิต และขัน้ตอนตา่งๆของกระบวนการผลิต ท่ีแตกตา่ง

กนัไปตามชนิดของเทคโนโลยีท่ีถกูเลือกใช้ ในบริบทนี ้ ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความรู้ใหม ่ ซึ่งอาจสร้างขึน้หรือตอ่

เติมจากความรู้เก่าได้ และมีทัง้ท่ีอยู่ในรูปความรู้พืน้ฐานและเทคโนโลยี ซึ่งอาจถกูจดทะเบียนไว้เป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญา (intellectual properties) อยู่ในรูปส่ิงประดษิฐ์ (inventions) หรือตวัแมแ่บบการผลิต (prototypes) เก็บไว้

ก็ได้ หรืออาจคิดขึน้แล้วนํามาใช้ในการผลิตในทางปฏิบตัทินัทีก็ได้ ดงันัน้ ตามกรอบความคดินี ้ กระบวนการการ

สร้างความคิดสร้างสรรค์และความรู้ จึงตา่งไปจากกระบวนการการนําเอาความคิดสร้างสรรค์และความรู้มาใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวตักรรมทางเศรษฐกิจ  

 

จดุเดน่คือ กรอบความคิดใหมนี่ข้ยายความรู้พืน้ฐานให้รวมทัง้ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ (science) 

และความรู้พืน้ฐานทางสงัคม ซึ่งล้วนเป็นความรู้ในเชิงลกึและไมส่ามารถนําไปใช้ในทางปฏิบตัิ (การผลิต) ได้

โดยตรง แตเ่ป็นพืน้ฐานของความรู้ประยกุตห์รือเทคโนโลยี เชน่เดียวกนั เทคโนโลยีประกอบด้วยทัง้เทคโนโลยีทาง

วิทยาศาสตร์ (scientific technology) และเทคโนโลยีทางสงัคม (social technology) กรอบความคิดนีจ้ึงให้

แนวคิดท่ีกว้างขึน้และเห็นความสําคญัของความรู้และเทคโนโลยีทางสงัคม ซึ่งสว่นมากมีการร่วมใช้และสืบทอดกนั

มาจากบคุคลให้บคุคลหรือภายในกลุม่ ในรูปความรู้แฝงและใช้จริงในทางปฏิบตัเิป็นหลกัมากกวา่ท่ีเขียนไว้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้ ความรู้และเทคโนโลยีทางสงัคมใช้กนัมากในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคมและ

วฒันธรรม จึงเป็นประโยชน์อย่างดใีนการใช้วิเคราะห์การผลิตและนวตักรรมในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนัน้ 

การท่ีกรอบความคิดนีเ้น้นความจําเป็นของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและดําเนินนวตักรรม ยงัชีถ้ึงความจําเป็น
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ในการลงทนุสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนการลงทนุสร้างและถ่ายทอดความรู้พืน้ฐาน ในกรณีท่ีมีทรัพยากร

จํากดั  

แผนภาพท่ี 2 กระบวนการสร้างความรู้และใชค้วามรู้เพ่ือสร้างนวตักรรม 

 

กระบวนการสร้างความรู้ ความคดิสร้างสรรค์ และ

เทคโนโลย ี

                           

ความรู้พืน้ฐาน                          เทคโนโลย ี 

(basic knowledge)                     (applied knowledge) 

                                 ทรัพย์สิน                   

                             ทางปัญญา       เทคโนโลยีใหม ่    

 องคค์วามรู้ใหม ่                           และ invention 

                                                             

                                ความคดิ 

 องคค์วามรู้เก่า       สร้างสรรค์     เทคโนโลยีเก่า 

                                   

                   การศกึษา การเรียนรู้ ประสบการณ์ 

                    และการพฒันาทกัษะการใช้ความรู้ 

กระบวนการใช้ประโยชน์จากความคดิสร้างสรรค์

และเทคโนโลยใีนเชงิพาณิชย์ 

  

                    นวัตกรรม 

                   (innovation)                                                                     

                                                      ผู้บริโภค         

   -สินค้าและบริการใหมห่รือ                      (consumer)                                  

     คณุภาพดีขึน้                                                 

   -กระบวนการผลิตแบบใหม ่                        

   -การใช้วตัถดุิบใหม ่

   -การจดัองค์กรธรุกิจแบบใหม ่                 การปรับปรุง 

   -การสร้างสาขาธรุกิจและตลาดใหม ่    หลงันวตักรรม                                     

                                                              (Post-innovation 

                                                                 improvements) 

การสร้างนวัตกรรมโดยนวตักร (entrepreneur) 

 กระบวนการคัดสรร ความรู้ ความคดิสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยนโยบาย และสถาบันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอ่ืนๆ 

ท่ีมา: กฤษดา แพทยห์ลวง (2554) 

 

นอกจากนัน้ ความรู้และเทคโนโลยีตา่งๆเหลา่นีอ้าจถกูถา่ยทอดมาจากสถาบนัและเครือขา่ยทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรม รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและเครือขา่ยตา่งๆทางด้านการศกึษา การเรียนรู้ ประสบการณ์

และการพฒันาทกัษะการใช้ความรู้ โดยมีกระบวนการคดัสรร (selection) เลือกใช้ตามแนวคิดเชิงชีววิทยาท่ีทําให้

ความรู้และเทคโนโลยีท่ีไมถ่กูเลือกใช้ล้าสมยัและสญูหายไป จดุสําคญัอีกประการของกรอบความคิดนี ้ คอื 

บทบาทของผู้บริโภค ท่ีนอกจากจะเป็นผู้คดัสรรนวตักรรมในกระบวนการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ร่วมกบันวตักร และในกระบวนการการปรับปรุงสินค้าและนวตักรรมในขัน้หลงันวตักรรม (post-

innovation stage) ซึ่งผู้บริโภครับเอาอิทธิพลของสถาบนัและเครือขา่ยทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมมาใช้

ในการผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ในขัน้หลงันวตักรรมนีแ้ล้ว ผู้บริโภคยงัเป็นสว่นหนึ่งของเครือขา่ย

ความรู้ท่ีป้อนความรู้ย้อนกลบัเข้าสูก่ระบวนการสร้างความรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้วย ทัง้นี ้ เป็นการผนวก
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แนวคิดเชิงปฏิสมัพนัธ์เครือขา่ยระหวา่งผู้ผลิต-ผู้ใช้ (producer-user) ของ Lundvall (1992) เข้ามา โดยความรู้

และเทคโนโลยีสว่นนีส้ว่นใหญ่เป็นความรู้ประยกุตใ์นเชิงปฏิบตัิทางธรุกิจจริงและความรู้แฝง ซึ่งตา่งไปจากความรู้

ท่ีได้จากกระบวนการวิจยัและพฒันาโดยปกติ (Patluang, 2010; กฤษดา แพทย์หลวง, 2554) 

 

2.2 งานศึกษาวจัิยเก่ียวกับการใช้ความรู้และความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างนวตักรรมผ่านเครือข่าย

ต่างๆ  

 

นอกจากงานศกึษาข้างต้น งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวตักรรม

ผา่นเครือขา่ยตา่งๆ โดยเฉพาะเครือขา่ยผู้บริโภค มีมากขึน้ในปัจจบุนั โดยแนวคิดท่ีสําคญัประการหนึ่ง คือ กรอบ

ความคิดเร่ืองการร่วมสร้าง (co-creation) นวตักรรมของผู้บริโภค เช่น งานของ Kambil, Friesen and Sundaram 

(1999) และ Zwass (2010) ท่ีชีว้า่ ผู้บริโภคมีสว่นร่วมสร้างคณุคา่ (value) จากนวตักรรมกบัผู้ผลิตในระดบัตา่งๆ 

นบัตัง้แตมี่สว่นร่วมในการทดสอบ (test) เลือก และให้คาํแนะนําเก่ียวกบัรูปแบบ (design) ของผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  

เพ่ือนําไปปรับปรุงเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองผู้บริโภคสว่นใหญ่ได้อย่างดีในขัน้สดุท้าย โดยอาจช่วยลด

ต้นทนุการปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ การส่ือสาร และการจดัจําหน่าย และสามารถสร้างความภกัดีตอ่สินค้า 

(consumer loyalty) ของผู้บริโภคอีกด้วย ซึง่การร่วมสร้างนีมี้ตวัอย่างให้เหน็โดยบริษัทในอตุสาหกรรมตา่งๆ 

รวมถึงอตุสาหกรรมรถยนต์ ส่ิงพิมพ์ อิเลคทรอนิกส์ และไอทีอ่ืนๆ (Kambil, Friesen and Sundaram, 1999) โดย

การร่วมสร้างนวตักรรมนีอ้าจเป็นไปในรูปแบบท่ีเกิดจากการสนบัสนนุของบริษัทร่วมสร้าง (sponsored co-

creation) เช่นท่ี Procter & Gamble และ IBM ใช้เป็นช่องทางในการระดมความคดิเห็นจากลกูค้าเก่ียวกบัการ

สร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ทัง้ในกลุม่สินค้าอปุโภคบริโภคและอิเลคทรอนิกส์ หรือเป็นการร่วมสร้างโดยตนเอง 

(autonomous co-creation) ลกูค้า ซึ่งไมเ่พียงมีการร่วมใช้ข้อมลูและความรู้เท่านัน้ หากอาจเป็นการร่วมพฒันา

ระบบและโปรแกรมซอฟท์แวร์ ดงัท่ีเกิดขึน้กบัการร่วมสร้างของ SourceForge-centered และสร้างเนือ้หาใหม่ๆ  

ดงัท่ีเกิดขึน้กบัการร่วมสร้างใน Wikipedia ซึ่งสว่นใหญ่อยู่ในอตุสาหกรรมไอที ซึ่งครอบคลมุทัง้การผลิตสินค้าและ

บริการ (Zwass, 2010)   

 

นอกจากนัน้ มีงานศกึษาอ่ืนๆท่ีชีว้า่เครือขา่ยผู้บริโภคสามารถร่วมสร้างนวตักรรม (co-innovation) ได้แทบ

ทกุขัน้ตอน เชน่ งานของ Shapiro (2001) ท่ีระบถุึงการร่วมการวิจยัและพฒันากบับริษัทตา่งๆของผู้บริโภค งาน

ของ Potts (2008) ท่ีเน้นบทบาทในการร่วมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริโภค และงานศกึษาของ Thomke 

and von Hippel (2002) และ von Hippel (2005) ท่ีอธิบายถึงรูปแบบของนวตักรโดยผู้บริโภค (customers-as-

innovators approach) ซึ่งผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการร่วมออกแบบ สร้างตวัแบบ และทดสอบและให้

คําแนะนําป้อนกลบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บทบาทของเครือขา่ยผู้บริโภคจากงานหลงัๆนีจ้ึงไปเติมเตม็งานของ 

Lundvall (1992) ท่ีอธิบายถึงการร่วมสร้างนวตักรรมแบบผู้ผลิต-ผู้ใช้ (producer-user) ซึ่งผู้ผลิต คือซพัพายเออร์
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ท่ีขายเคร่ืองจกัรและวตัถดุิบให้ผู้ใช้ หากวา่มีการถ่ายทอดและสนบัสนนุความรู้และนวตักรรมให้ด้วย ดงันัน้ 

บทบาทของเครือขา่ยตา่งๆจากงานทัง้หมดในกลุม่นีจ้งึครอบคลมุสว่นตา่งๆของกระบวนการสร้างนวตักรรมตลอด

ห่วงโซ่คณุคา่ (value chain) หรือห่วงโซ่การผลิต (production chain) ทัง้หมด   

 

ลา่สดุ งานวิจยัของกฤษดา แพทย์หลวง (2555) ซึ่งศกึษาเก่ียวกบับทบาทของเครือขา่ยตา่งๆท่ีมีตอ่การ

ถ่ายทอดความรู้และการสนบัสนนุให้คําแนะนําในการทํานวตักรรมของวิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวของไทย พบวา่ 

มากกวา่ร้อยละ 39 ของวิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวของไทยได้รับการถ่ายทอด/เรียนรู้ความรู้และเทคโนโลยีจาก

เครือขา่ยตา่งๆ เรียงตามลําดบัความเข้มข้นของการเข้าถึง คือ จากสว่นราชการในสว่นกลางและสว่นภมิูภาค 

สหกรณ์/ชมรม/วิสาหกิจชมุชนอ่ืนๆ ลกูค้า มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษาชัน้สงู บริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั/

คูแ่ขง่ และสว่นราชการระดบัท้องถ่ิน แตมี่เพียงร้อยละ 26 และร้อยละ 10 ของวิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวของ

ไทยท่ีได้รับการถ่ายทอด/เรียนรู้ความรู้และเทคโนโลยีจากสถาบนัวิจยั/สง่เสริมนวตักรรมของรัฐ และจากซพัพลาย

เออร์ ตามลําดบั ทัง้นี ้ ในสว่นของการได้รับคําแนะนําและสนบัสนนุการพฒันานวตักรรมโดยตรง ซึ่งมีไมน้่อยท่ีทบั

ซ้อนกบัการได้รับการถ่ายทอด/เรียนรู้ความรู้และเทคโนโลยีนัน้ พบวา่ มากกวา่ร้อยละ 38 ของวิสาหกิจชมุชนการ

ท่องเท่ียวของไทยได้รับคําแนะนําและสนบัสนนุการพฒันานวตักรรมโดยตรงจากเครือขา่ยตา่งๆ เรียงตามลําดบั

ความเข้มข้นของการเข้าถึง คือ สว่นราชการในสว่นกลางและสว่นภมิูภาค สหกรณ์/ชมรม/วิสาหกิจชมุชนอ่ืนๆ 

ลกูค้า และบริษัทในอตุสาหกรรมเดยีวกนั/คูแ่ขง่ และมีเพียงร้อยละ 30 และร้อยละ 22 ของวิสาหกิจชมุชนการ

ท่องเท่ียวของไทย ท่ีได้รับคําแนะนําและสนบัสนนุการพฒันานวตักรรมโดยตรงจากสว่นราชการระดบัท้องถ่ินและ

สถาบนัวิจยั/สง่เสริมนวตักรรมของรัฐ ตามลําดบั งานวิจยัชิน้นีจ้ึงชีถ้ึงโอกาสของการได้รับการถ่ายทอด/เรียนรู้

ความรู้และเทคโนโลยีและการได้รับคําแนะนําและสนบัสนนุการพฒันานวตักรรมโดยตรง จากเครือขา่ยตา่งๆอย่าง

รอบด้านขององค์กรธรุกิจชมุชนท่ีมีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในรูปวิสาหกิจชมุชน หากวา่เป็นองคก์รท่ีอยู่

ในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นสําคญั 

 

2.3 งานศึกษาเก่ียวกับการสาํรวจและประเมินความรู้และนวัตกรรมภายใต้เครือข่าย 

 

ในสว่นของการขยายตอ่ทฤษฎีข้างต้นเพ่ือใช้ในการวดั/ประเมินนวตักรรม ซึง่เราจะได้ใช้เป็นพืน้ฐานใน

การศกึษาประเมินรูปแบบและพลวตัของนวตักรรม ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรมนัน้ ใน

ระยะแรกมีการเน้นวดัระดบันวตักรรมจากกิจกรรมทางนวตักรรม (innovative activities) ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้าง

ความรู้ (เทคโนโลยี) ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การวิจยัและพฒันา จํานวนนกัวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อนัเป็นปัจจยัป้อนเข้า 

(inputs) ในกระบวนการนวตักรรม (innovation process) ซึ่งจะนําไปสูผ่ลลพัธ์ (outputs) ทางนวตักรรมหรือ

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม (innovation achievements) ท่ีสําคญั 2 ประเภทคือ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (product 

innovation) และนวตักรรมกระบวนการ (process innovation) โดยมีการพฒันาคูมื่อหลกัสําหรับการสํารวจและ

วดันวตักรรมตามแนวทางดงักลา่วขึน้มาโดย OECD คือ Oslo Manual: Proposed Guidelines for Collecting 



17 
 

and Interpreting Technological Innovation Data, 1st edition  (OECD, 1992b) ตอ่มาได้มีการพฒันากรอบ

ความคิดละเอียดขึน้ เพ่ือให้สามารถวดักิจกรรมทางนวตักรรมและผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี

เกิดขึน้จริงในภาคธรุกิจแตไ่มเ่ก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์โดยตรง ภายใต้คูมื่อหลกัสําหรับการสํารวจ

และวดันวตักรรมท่ีปรับปรุงขึน้ คือ Oslo Manual: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting 

Technological Innovation Data, 2nd edition  (OECD, 1997b)  

 

แตก่ารศกึษาในครัง้นีจ้ะได้ยดึตวัแบบการประเมินนวตักรรมของ Community Innovation Surveys (CIS) 

ในหลายประเทศ โดยเฉพาะ CIS ในประเทศสหราชอาณาจกัรในปี ค.ศ. 2009 ซึ่งมีการวดันวตักรรมใน

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์บางสว่น (DBIS, 2010) ซึ่ง CIS เหลา่นีอ้าศยัพืน้ฐานในการประเมินนวตักรรมจากคูมื่อ

ของ OECD ท่ีปรับปรุงขึน้อีก คือ Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 

3rd editions (OECD, 2005) ซึง่ได้ขยายความหมายของนวตักรรมให้รวมถึงนวตักรรมองค์กร (organisational 

innovation) และนวตักรรมทางการตลาด (marketing innovation) และมีการเน้นวดักิจกรรมและปัจจยัป้อนเข้าทัง้

ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และท่ีไมเ่ก่ียวข้อง ขอเพียงให้นําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม ท่ีสําคญัท่ีสดุ

คือ การเน้นวดับทบาทของเครือขา่ย (networks/linkages) ทางการผลิตและ/หรือทางนวตักรรมในการสนบัสนนุ 

(หรือขดัขวาง) การสร้างกิจกรรมและผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมด้วย (OECD, 2005) ทัง้นี ้CIS ในสหราชอาณาจกัร

ลา่สดุได้ใช้กรอบการศกึษาเก่ียวกบั ‘นวตักรรมแฝง (hidden innovation)’ อนัได้แก่ นวตักรรมท่ีไมไ่ด้รับการ

ประเมินวดัตามมาตรฐานการสํารวจและวดันวตักรรมปกติ แตส่ามารถนําไปสูกิ่จกรรมใหม่ๆ และ/หรือการผลิต

สินค้าและบริการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองลกูค้าได้ดีขึน้ด้วย (Handke, 2004; Stoneman, 2007; NESTA, 2007; 

Miles and Green, 2008) เช่น  การปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์/การบรรจภุณัฑ์ ช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ใน

การจดัจําหน่าย  การปรับเปล่ียน/ใช้โครงสร้างการบริหารองค์กรแบบใหม ่ ฯลฯ ซึ่งจะได้กลา่วตอ่ไปในสว่นของ

กรอบและวิธีการวิจยั ทัง้นี ้ นวตักรรมระดบัออ่นและนวตักรรมแฝงข้างต้นอาจประเมินวดัได้ยาก โครงการวิจยันีจ้ึง

จะประยกุต์ใช้กรอบความคิดและวิธีการท่ีมีอยูเ่พียงบางสว่น โดยเฉพาะสว่นท่ีสามารถประเมินวดัได้ง่ายและไม่

ยากตอ่การเข้าใจขององค์กรธรุกิจท่ีมีสว่นร่วมในงานวิจยัครัง้นี ้เพ่ือใช้วดันวตักรรมกระบวนการ นวตักรรมทางการ

ตลาด และนวตักรรมองคก์รบางสว่นท่ีมีลกัษณะเป็นนวตักรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงทีละน้อย ทัง้นี ้ ตวัอย่าง

นวตักรรมระดบัออ่นและนวตักรรมแฝงท่ีปัจจบุนัถกูผนวกอยู่ในการศกึษาและสํารวจนวตักรรมโดย OECD (2005) 

รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์/การบรรจภุณัฑ์ (packaging)     ช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการจดั

จําหน่าย การใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขาย การใช้วิธีการ/กลยทุธ์ใหม่ๆ ในการกําหนดราคา และ

การดําเนินการวิจยัการตลาด การปรับเปล่ียน/ใช้โครงสร้างการบริหารองค์กรแบบใหม ่ การปรับเปล่ียน/ใช้กลยทุธ์

การดําเนินธรุกิจโดยรวมแบบใหม ่ และการนําเทคนิคการบริหารจดัการแบบใหมม่าใช้ ทัง้นี ้ การขยายกรอบการ

สํารวจทัง้หมดข้างต้นทําให้สามารถวดักิจกรรมนวตักรรมตา่งๆได้ตลอดกระบวนการนวตักรรมและผา่นเครือขา่ย

ตา่งๆท่ีซบัซ้อนและละเอียดย่ิงขึน้  
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3. 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

3.1  ระเบียบวธีิวจัิย 

 

ในภาพรวม งานวิจยัชิน้นีถ้กูออกแบบให้เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) ท่ีเน้นการ

วิเคราะห์เชิงลกึ และให้เห็นถึงรูปแบบและกระบวนการในเชิงพลวตัของการสร้างความรู้/ความคิดสร้างสรรคแ์ละ

การนําเอาความรู้/ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในรูปนวตักรรม ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรม 

เพ่ือช่วยลดช่องวา่งของความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และเป็นพืน้ฐานของการตอ่ยอดการศกึษาในเชิงปริมาณ (ท่ีต้อง

ใช้งบประมาณจํานวนมากและต้องได้รับความร่วมมืออย่างสงูจากหน่วยงานภาครัฐในการระดมความร่วมมือจาก

ภาคสว่นตา่งๆในการให้ข้อมลู) ในอนาคต ทัง้นี ้ จะมีการใช้ข้อมลูปฐมภมิูจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการ

สมัภาษณ์เชิงลกึและการสงัเกตการณ์ในพืน้ท่ี และใช้การวิเคราะห์เชิงกรณีศกึษาเปรียบเทียบ (comparative 

case study) เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบกรณีศกึษากลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรม 4 กลุม่

อตุสาหกรรม เป็นหลกั โดยมีรายละเอียดของแหลง่ท่ีมาของข้อมลู วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู และวิธีวิเคราะห์

ข้อมลูข้างลา่ง 

 

3.2 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

 

ข้อมลูปฐมภมิู ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ในเชิงลกึและการสงัเกตการณ์ในพืน้ท่ี

ของกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งจะได้ใช้ในการวิเคราะห์เชิงกรณีศกึษาเปรียบเทียบข้างลา่ง  

 

ข้อมลูทตุิยภมิู ได้มาจากเอกสารทางราชการและผา่นเคร่ืองมือสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เชน่ google 

ซึ่งข้อมลูสว่นนีจ้ะใช้ในการระบถุึงและให้รายละเอียดในภาพกว้างของท้องถ่ินตา่งๆ ท่ีมีการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่มรดกทางวฒันธรรม ซึ่งสืบทอดกนัมาอย่างแพร่หลายจนเกิดเป็นภมิู

ปัญญาท้องถ่ิน ทัง้นี ้ เพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการเลือกกลุม่ตวัอย่างองค์กรธรุกิจชมุชนและให้รายละเอียดเพ่ิมเตมิ

เก่ียวกบักลุม่ตวัอย่างท่ีถกูเลือกมาศกึษา   
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3.3 วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.3.1 กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 

เน่ืองจากมีข้อจํากดัทางด้านเวลาและงบประมาณจึงมีการกําหนดศกึษาองค์กรธรุกิจชมุชน ซึ่งโดยปกติแล้ว

เป็นองคก์รท่ีมีผู้ผลิตรายย่อยจํานวนมากเป็นสมาชิกซ้อนอยู่ การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมลูองค์กรธรุกิจชมุชนจึงได้

ตวัแทนของผู้ผลิตจํานวนมาก ท่ีอาจมีทกัษะและขนาดการผลิตตา่งกนัไปบ้างในระดบัหนึ่ง ในขณะเดยีวกนั การท่ี

องค์กรธรุกิจชมุชนรวมผู้ผลิตตา่งๆเข้าด้วยกนันัน้ ทําให้มีการใช้ประโยชน์ทางด้านตา่งๆ รวมถึงด้านการผลิตและ

การถา่ยทอดความรู้/นวตักรรมจากเครือขา่ยภายในองค์กรธรุกิจชมุชน โดยสมาชิกตา่งๆในองค์กรธรุกิจชมุชนเอง 

อีกทัง้ความรู้ท่ีอาจถ่ายโอนกนันัน้ สว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นภมิูปัญญาท้องถ่ินและเป็นความรู้แฝงเป็นหลกั 

นอกจากนัน้ การรวมตวัเข้าเป็นองค์กรธรุกิจชมุชนยงัมีผลตอ่การเพ่ิมศกัยภาพในการดงึดดูและ/หรือได้รับการ

สนบัสนนุทางด้านการผลิตและการถา่ยทอดความรู้/นวตักรรมจากเครือขา่ยภายนอกให้มากย่ิงขึน้ จึงทําให้มีความ

น่าสนใจในการศกึษาเป็นอย่างย่ิง 

 

ทัง้นี ้ มีกลุม่ตวัอย่างองค์กรธรุกิจชมุชนท่ีจะทําการเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ในเชิงลกึและการ

สงัเกตการณ์จํานวน 12 องค์กรธรุกิจชมุชน โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 4 ประการ ดงันี ้

 

ประการแรก มีกระจายกลุม่ตวัอย่างอย่างละเท่าเท่ากนัใน 4 กลุม่อตุสาหกรรมมรดกทางวฒันธรรม คือ 

กลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม กลุม่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร

ไทย และกลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์แผนไทย จํานวนอตุสาหกรรมละ 3 องค์กรธรุกิจชมุชน รวมเป็น 12 องค์กร

ธรุกิจชมุชน  

 

ประการท่ีสอง องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีถกูเลือกมานัน้จกัต้องตัง้อยู่ในท้องถ่ิน เชน่ หมูบ้่าน ตําบล ฯลฯ ท่ีมีการ

สะสมภมิูปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบักิจกรรมการผลิตท่ีองค์กรธรุกิจชมุชนนัน้ดําเนินอยู่กนัอย่างแพร่หลายและเป็นท่ี

ประจกัษ์ทัว่ไป และองค์กรธรุกิจนัน้ต้องได้รับการถ่ายทอดภมิูปัญญานัน้มาจากท้องถ่ินเพ่ือใช้ในกิจกรรมการผลิต

ของตน ซึ่งข้อมลูทตุยิภมิูจากเอกสารทางราชการและท่ีผา่นเคร่ืองมือสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เนต็ เชน่ google จะ

ช่วยในการระบถุงึและให้รายละเอียดขัน้ต้นในสว่นนี ้ และเม่ือมีการนดัสมัภาษณ์ผู้ วิจยัจะตรวจสอบความจริงด้าน

นีก้่อนท่ีจะเดินทางไปสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ในท่ีตัง้ 

 

ประการท่ีสาม ในกลุม่ตวัอย่างองคก์รธรุกิจชมุชน 3 องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีเลือกไว้สําหรับแตล่ะกลุม่

อตุสาหกรรมมรดกทางวฒันธรรมทัง้  4 กลุม่อตุสาหกรรมฯ จกัต้องมีกลุม่ตวัอย่างขององค์กรธรุกิจชมุชนท่ีอยู่ใน

รูปของกลุม่หรือชมรมท่ีรวมตวักนัอย่างไมเ่ป็นทางการอย่างน้อย 1 องค์กรธรุกิจชมุชน และต้องมีกลุม่ท่ีจดทะเบียน
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อย่างเป็นทางการ เชน่   วิสาหกิจชมุชนและสหกรณ์ อยา่งน้อย 1 องค์กรธรุกิจชมุชน เช่นเดียวกนั เพ่ือให้ได้กลุม่

ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนขององค์กรครบทัง้สองรูปแบบในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมมรดกทางวฒันธรรม 

 

ประการท่ีส่ี ในกลุม่ตวัอย่างองค์กรธรุกิจชมุชน 3 องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีเลือกไว้สําหรับแตล่ะกลุม่

อตุสาหกรรมมรดกทางวฒันธรรมทัง้  4 กลุม่อตุสาหกรรมฯ จกัต้องมีกลุม่ตวัอย่างขององค์กรธรุกิจชมุชนท่ีเป็น

ตวัแทนภมิูภาคอย่างน้อย 2 ภมิูภาคขึน้ไป เพ่ือเป็นการลดอิทธิพลเฉพาะ (ถ้ามี) ของภมิูภาคท่ีอาจมีภมิูปัญญา

ท้องถ่ินคล้ายคลงึกนั  

 

ทัง้นี ้มีรายละเอียดเฉพาะของแตล่ะองค์กรธรุกิจชมุชนท่ีสะท้อนถึงการเป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีดี ดงันี ้

 

กรณีศกึษากลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรมประกอบด้วย: กรณีศกึษาท่ี 1 เป็นกรณีศกึษากลุม่

แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ท่ีตัง้อยู่ ณ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซึ่งตําบลเกาะยอนีมี้ช่ือเสียงใน

การดําเนินการผลิตหตัถกรรมผ้าและผลิตภณัฑ์ผ้าพืน้เมืองหลากหลายรูปแบบมาอย่างตอ่เน่ือง โดยใช้ภมิูปัญญา

ชาวบ้านท่ีสืบทอดกนัมาแตด่งัเดมิ โดยอาจมีการปรับปรุงตอ่ยอดขึน้มาบ้างในท้องถ่ิน แตเ่ป็นท่ีทราบกนัดีอย่าง

แพร่หลายถึงภมิูปัญญาท้องถ่ินดัง้เดมิของเกาะยอในการทอผ้าและทําลายผ้า และมีการบนัทึกไว้ในเอกสารทาง

ราชการและเอกสารทตุิยภมิูอ่ืนๆ ทัง้นี ้จากคํากลา่วอ้างของผู้ให้สมัภาษณ์เชิงลกึข้างลา่ง การสืบทอดความรู้นีมี้มา

นบัร้อยๆปี ผ้าทอเกาะยอมีช่ือเสียงจนสามารถเป็นสญัลกัษณ์หตัถกรรมพืน้บ้านของภาคใต้และยงัเป็นสดุยอด

ผลิตภณัฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในปี 2549  กรณีศกึษาท่ี  2 เป็นกรณีศกึษาวิสาหกิจชมุชนกลุม่

แกะสลกัไม้จามจรีุ ท่ีตัง้อยู่ ณ หมูบ้่านก่ิวแลน้อย ตําบลบ้านแม อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่ซึ่งหมูบ้่านก่ิว

แลน้อยเป็นหมูบ้่านท่ีดําเนินการผลิตผลิตภณัฑ์หตัถกรรมไม้แกะสลกั ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในจงัหวดั

เชียงใหมแ่ละในภาคเหนือ โดยมีการถ่ายทอดภมิูปัญญาชาวบ้านในงานฝีมือแกะสลกัไม้ระหวา่งกนัในท้องถ่ินจน

สามารถประกอบอาชีพในงานหตัถกรรมไม้แกะสลกัไม้กนัทัง้หมูบ้่านมานานกวา่ 50 ปี จนถกูจดัตัง้เป็น หมูบ้่าน

หตัถกรรมต้นแบบ (ต้นแบบ OTOP) และหมูบ้่านหตัถกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวในปี 2548 ซึ่งช่ือเสียงนีมี้การบนัทึก

ไว้ในเอกสารทางราชการและเอกสารทตุยิภมิูอ่ืนๆอย่างแพร่หลาย และกรณีศกึษาท่ี 3 เป็นกรณีศกึษากลุม่สหกรณ์

หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตอง ซึ่งมีท่ีตัง้อยู่ ณ บ้านก่ิวแลน้อย เชน่กนั หากวา่มีการจดัองค์กรในรูปแบบท่ีตา่ง

ไปจากรูปแบบวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ และการรวมกลุม่อย่างไมเ่ป็นทางการของกลุม่แมบ้่านเกษตร

ทอผ้าเกาะยอ จงึทําให้นา่สนใจในการศกึษาเปรียบเทียบ หากแตเ่ป็นการลดการเปรียบเทียบแหลง่ท่ีมาของ

กรณีศกึษาเหลือเพียงจาก 2 ภาค คือ ภาคเหนือและภาคใต้   

 

สว่นกรณีศกึษากลุม่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมประกอบด้วย: กรณีศกึษา 1 เป็นกรณีศกึษา

กลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา ท่ีตัง้อยู่ ณ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ซึ่งอําเภอไชยานีมี้

ช่ือเสียงทางด้านเป็นแหลง่ศิลปวฒันธรรมเป็นท่ีแพร่หลายในระดบัประเทศและตา่งประเทศ หลากหลายอย่าง 

http://th.wikipedia.org/wiki/OTOP
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
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รวมถึงพระธาตไุชยาและโบราณสถานท่ีสําคญัทางศาสนาอ่ืนๆ มวยไชยาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและเป็นท่ีรู้จกัทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ และอาหารพืน้เมืองเฉพาะ เช่น ไขเ่คม็ไชยาและขนมพรหมเรียง ซึง่ความเดน่ทาง

วฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกนัมานีมี้การบนัทกึไว้ในเอกสารทางราชการและเอกสารทตุิยภมิูอ่ืนๆ กรณีศกึษาท่ี 2 

เป็นกรณีศกึษาวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว ท่ีตัง้อยู่ ณ ตําบลปลาค้าว อําเภอ

เมือง จงัหวดัอํานาจเจริญ ซึ่งตําบลปลาค้าวเป็นท่ีตัง้ของกลุม่หมอลําท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งในประเทศ โดยไม่

เพียงรับแสดงหมอลํา หากมีโรงเรียนสอนหมอลําให้แกก่ลุม่หมอลําอ่ืนๆ และตําบลฯยงัมีศนูย์วฒันธรรมและ

เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแสดงความเป็นมาทางวฒันธรรมวิถีชีวิตท้องถ่ิน พระพทุธรูปไม้และบ่อนํา้ศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีได้รับการ

สนบัสนนุให้เป็นศนูย์ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมจากจงัหวดั ซึ่งจดุเดน่นีมี้การบนัทกึไว้ในเอกสารทางราชการและ

เอกสารทตุิยภมิูอ่ืนๆ และกรณีศกึษาท่ี 3 เป็นกรณีศกึษาวิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวเชิงศกึษาฮีตฮอยวฒันธรรม

และส่ิงแวดล้อม ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ ณ อําเภอแมอ่าย จงัหวดัเชียงใหม ่ซึ่งอําเภอแมอ่ายมีช่ือเสียงในระดบัประเทศวา่เป็น

ท่ีรวมวฒันธรรมคนเมืองและชนเผา่ท่ีหลากหลาย จนเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีสําคญัในระดบัต้นๆของ

ประเทศ  ทัง้ 3 กรณีมีลกัษณะเฉพาะและความเป็นมาท่ีแตกตา่งกนั จงึน่าสนใจท่ีจะศกึษาเปรียบเทียบให้เห็นทัง้

ความตา่งและลกัษณะร่วมกนัในกรณีของการเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรม ดงันัน้ แหลง่ท่ีมาของกรณีศกึษา

ครัง้นีจ้ึงครอบคลมุ 3 ภาค คือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ   

 

 

และกรณีศกึษากลุม่อตุสาหกรรมอาหารไทยประกอบด้วย: กรณีศกึษาท่ี 1 เป็นกรณีศกึษากลุม่อนรัุกษ์ขนม

ไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2  ท่ีตัง้อยู่ ณ อําเภออมัพวา จังหวดัสมทุรสงคราม ทัง้นี ้ นอกจากช่ือเสียงทางด้านอ่ืนๆ

แล้ว ชมุชนอมัพวานบัเป็นชมุชนต้นแบบของขนมไทยท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นท่ีทราบกนัอย่าง

แพร่หลาย โดยมีการถ่ายทอดภมิูปัญญาสืบเน่ืองกนัมาในท้องถ่ิน ซึ่งสว่นราชการได้รับทราบความสําคญัด้านนี ้จึง

มีการสร้างพิพิธภณัฑ์ขนมไทยอมัพวาขึน้ เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการอนรัุกษ์ความรู้และการผลิตขนมไทยไว้ใน

ท้องถ่ิน   กรณีศกึษาท่ี 2 เป็นกรณีศกึษาวิสาหกิจชมุชนอาชีพขนมลาบ้านศรีสมบรูณ์ ท่ีตัง้อยู่ ณ บ้านศรีสมบรูณ์ 

(ช่ือเดมิ คือ หอยราก) ตําบลหลูอ่ง  อําเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหมูบ้่านท่ีมีการผลิตขนมลา

กนัทกุครัวเรือนและมีการผลิตขนมลาเพ่ือขายโดยมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของประเทศ โดยได้รับสมญานามวา่ ‘หมูบ้่าน

ขนมลา’ และกรณีศกึษาท่ี 3 เป็นกรณีศกึษากลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็ ท่ีมีท่ีตัง้อยู ่ณ ตําบลบางเคม็ อําเภอเขา

ย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ ซึ่งอําเภอเขาย้อยและจงัหวดัเพชรบรีุมีช่ือเสียงมานานและแพร่หลายในระดบัประเทศในเร่ือง

การผลิตขนมหม้อแกงและขนมไทยอ่ืนๆ โดยมีการสืบทอดความรู้ในการผลิตขนมพืน้บ้านกนัมาอย่างตอ่เน่ือง

ยาวนาน ซึ่งช่ือเสียงนีมี้การบนัทึกไว้ในเอกสารทางราชการและเอกสารทตุิยภมิูอ่ืนๆอย่างแพร่หลาย ทัง้ 3 กรณีมี

ลกัษณะเฉพาะและความเป็นมาท่ีแตกตา่งกนั และมีการจดัองค์กรในรูปแบบท่ีตา่งกนั แม้วา่แหลง่ท่ีมาของ

กรณีศกึษาครัง้นีจ้ึงครอบคลมุเพียง 2 ภาค คือ ภาคใต้และภาคกลาง   
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สดุท้าย กรณีศกึษากลุม่อตุสาหกรรมแพทย์แผนไทยประกอบด้วย: กรณีศกึษาท่ี 1 เป็นกรณีศกึษาชมรม

สมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจ ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ ณ วดัศรีวนาราม อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ

และมีสาขาอยู่ท่ีศนูย์ปฏิบตัิธรรมอนรัุกษ์มรดกไทย บางเขน กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษาท่ี 2 เป็นกรณีศกึษา

วิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่ ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ ณ ตําบลอีเซ อําเภอโพธ์ิศรีสวุรรณ 

จงัหวดัศรีสะเกษ และกรณีศกึษาท่ี 3 เป็นกรณีศกึษากลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์

ทางเลือก ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ ณ ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่ ทัง้ 3 กรณีศกึษาเป็นการกระจาย

กรณีศกึษาให้ครอบคลมุ 3 ภาค คือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ และเหนือ โดยกรณีแรกเป็นกรณีท่ีมีการได้รับ

ความสนใจและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตามส่ือโทรทศัน์และส่ือตา่งๆอย่างแพร่หลายและสองกรณีหลงัมีผลิตภณัฑ์

ท่ีได้มาตรฐานอตุสาหกรรมและ OTOP กรณีศกึษาทัง้ 3 ครอบคลมุทัง้รูปแบบการจดัองค์กรท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการเลือกกลุม่ตวัอย่างในกลุม่การแพทย์แผนไทย คือ สว่นใหญ่ภมิูปัญญา

เป็นภมิูปัญญาสว่นกลางในระดบัประเทศ จึงหาท้องถ่ินท่ีมีภมิูปัญญาในแตล่ะสาขาได้ยาก (ซึ่งจากการเลือกกลุม่

ตวัอยา่งในกรณีศกึษากลุม่อตุสาหกรรมมรดกทางวฒันธรรมทัง้ 3 กลุม่ข้างต้น ก็มีข้อจํากดัคล้ายคลงึกนั คอื บาง

ภาคหาท้องถ่ินท่ีมีภมิูปัญญาในแตล่ะสาขาได้ยาก) จึงมีการติดตอ่สอบถามก่อนนดัสมัภาษณ์ ซึ่งพบวา่กรณีศกึษา

วิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่เท่านัน้ ท่ีมีสมนุไพรและสตูรสมนุไพรบางอย่าง

นบัเป็นภมิูปัญญาและผลิตภณัฑ์เฉพาะในท้องถ่ิน ภมิูปัญญาและผลิตภณัฑ์ท่ีเหลือก็มีปรากฏในสว่นกลาง สว่น

อีก 2 กรณีศกึษามีการถ่ายทอดภมิูปัญญามาจากสว่นราชการและองค์กรเอกชนในท้องถ่ินอ่ืน ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์

คาดการณ์วา่ได้รับภมิูปัญญาตอ่มาจากสว่นกลางเช่นกนั 

 

ทัง้นี ้ สามารถสรุปการกระจายตวัของกลุม่ตวัอย่างในแตล่ะอตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่สืบทอดทาง

วฒันธรรมตามรูปแบบองคก์รและภมิูภาคได้ดงัตารางท่ี 1 ข้างลา่ง 

 

ตารางที่ 1 การกระจายตวัของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละอตุสาหกรรมตามรูปแบบองค์กรและภูมภิาค 

 

 
กลุม่อตุสาหกรรม 

 
 

รปูแบบขององคก์ร ภมูภิาค 
องคก์รทีจ่ด
ทะเบยีนเป็น
ทางการ (ราย) 

องคก์รทีม่ี
รปูแบบไมเ่ป็น
ทางการ (ราย) 

เหนือ 
(ราย) 

 

ใต ้
(ราย) 

 

กลาง 
(ราย) 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ราย) 

 
กลุม่งานฝีมอืและหัตถกรรม 2 1 2 1 - - 
กลุม่การทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 2 1 1 1 - 1 
กลุม่อาหารไทย 1 2 - 1 2 - 
กลุม่การแพทยแ์ผนไทย 1 2 1 - 1 1 
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3.3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นการสมัภาษณ์เชิงลกึและสงัเกตการณ์ในพืน้ท่ีทัง้หมด ยกเว้นกรณีของกรณีศกึษา

กลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอและกรณีศกึษาวิสาหกิจชมุชนอาชีพขนมลาบ้านศรีสมบรูณ์ท่ีเป็นการสมัภาษณ์

ทางโทรศพัท์ จงึทําให้ขาดการสงัเกตการณ์ โดยเฉพาะในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการมีและใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ินในทัง้

สองกรณี ทัง้นี ้ การสมัภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ตามกรอบการวิเคราะห์

และประเดน็การศกึษาวิจยัในหวัข้อ 1.3 และดงัในเอกสารแนบท่ี 1 หากวา่เปิดโอกาสให้ผู้ให้สมัภาษณ์มีอิสระใน

การให้ความคิดเหน็เพ่ิมเติมในกรอบท่ีกว้างขึน้ในแตล่ะประเดน็ อีกทัง้เป็นผู้ให้ข้อมลูในเชิงลกึและอธิบายความ

เช่ือมโยงในเชิงพลวตัของกระบวนการการจดัการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม ตลอดจนบทบาทของ 

(กลุม่) ผู้นําท่ีมีคณุลกัษณะเป็นนวตักรและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆท่ีมีตอ่กระบวนการทัง้หมดข้างต้น  จึงทําให้

ตอบสนองตอ่วตัถปุระสงคข้์อ 1 ได้อย่างสมบรูณ์ขึน้ โดยมีการใช้เวลาเฉล่ียในการสมัภาษณ์ประมาณ 2 ช.ม. ใน

แตล่ะกรณี 

 

3.4 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศกึษาตา่งๆ โดยในขัน้ต้นในบทท่ี 4  จะมีการ

วิเคราะห์ข้อมลูของแตล่ะกรณีศกึษาแยกกนัไปอย่างละเอียดตามกรอบและประเดน็ศกึษาวิจยัเดียวกนั ดงัท่ีตัง้ไว้

ในหวัข้อ 1.3  โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาและบรรยายความ จากนัน้ในบทท่ี 5 จะสรุปวิเคราะห์ประเดน็สําคญั

ของข้อแตกตา่งและจดุร่วมของกรณีศกึษาทัง้หมด เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฎีและเชิงนโยบาย

ในขัน้สดุท้าย   
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4. 

ผลการวิจัย 

 

บทนีร้ายงานและวิเคราะห์ผลการวิจยัขัน้ต้นของกรณีศกึษานวตักรรมใน  4 กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์

กลุม่มรดกทางวฒันธรรมจากข้อมลูท่ีประมวลได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึและการสงัเกตการณ์ ซึ่งมีกรณีศกึษา

แยกย่อยจากแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรมจํานวนอตุสาหกรรมละ 3 กรณีศกึษา 

รวมทัง้หมดเป็น 12 กรณีศกึษา ทัง้นี ้กรณีศกึษากลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรมจะรายงานผลการศกึษา

ไว้ในหวัข้อ 4.1 กรณีศกึษากลุม่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะรายงานผลการศกึษาไว้ในหวัข้อ 4.2 กรณีศกึษา

กลุม่อาหารไทยจะรายงานผลการศกึษาไว้ในหวัข้อ 4.3 และกรณีศกึษากลุม่การแพทย์แผนไทยจะรายงานผล

การศกึษาไว้ในหวัข้อ 4.4  ทัง้หมดนีจ้ะถกูใช้เป็นพืน้ฐานในการสรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการวิจยัทัง้หมดในบท

ท่ี 5 ถดัไป   

 

4.1 กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม 

 

4.1.1 กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ   

 

จากการให้สมัภาษณ์ของคณุนิต พงศ์พฤกษ์ ท่ีปรึกษากลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ซึ่งเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้

และเป็นผู้นํา/สนบัสนนุการดําเนินงานของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอมาอย่างสืบเน่ืองนบัแตเ่ร่ิมก่อตัง้ โดย

เป็นผู้ให้สมัภาษณ์รายเดยีวของกรณีศกึษานี ้ พบวา่ กลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ซึ่งอยู่ ณ ตําบลเกาะยอ 

อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ก่อตัง้ขึน้เม่ือปีพ.ศ. 2544 มีสมาชิก 30 ราย โดยมีเหตผุลการรวมตวักนัจากการให้

สมัภาษณ์ของคณุนิต พงศ์พฤกษ์ วา่: 

 

“มารวมกลุม่กนัเพราะ ถ้าเป็นราชการ เห็นนายทนุหรือเอกชนเป็นคนทํา เค้าไมค่อ่ย

ยินดีเท่าไหร่ แล้วถ้าตัง้เป็นกลุม่กนั เค้าจะช่วยเหลือเป็นพิเศษ...มีกลุม่สมาชิก 30 คน มี

ทอผ้าท่ีบ้านตวัเองบ้าง ทอท่ีกรุง (สํานกังานกลาง) บ้าง สํานกังานกรุงเป็นทัง้ท่ีขายผ้า

และท่ีทอผ้าด้วย...เรามีสมาชิกทอผ้า 20 คนและกลุม่แปรรูปอีก 10 คน รวมแล้ว

ประมาณ 30 คน” (ตวัเอียงเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

 

ทัง้นี ้การดําเนินงานของกลุม่นบัแตแ่รกมีลกัษณะของการร่วมมือกนัปรึกษาหารือและดําเนินการเป็นกลุม่ 

โดยผู้นําก็ต้องฟังเสียงสมาชิก ซึ่งมีการดําเนินงานอย่างแขง็ขนั 
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กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

 

จากการให้สมัภาษณ์ของคณุนิต พงศ์พฤกษ์ ท่ีปรึกษากลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ พบวา่สมาชิกของ

กลุม่ฯได้รับการถ่ายทอดความรู้ (ประยกุต์) ในการย้อมสีผ้า ทอผ้า และออกแบบลายผ้าจากท้องถ่ิน โดยเป็นภมิู

ปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาทัง้ในครอบครัว จากการเป็นลกูจ้างฝึกหดั (apprentice) และมีการแลกเปล่ียนเพ่ิมเติมกนั

ระหวา่งครัวเรือนในท้องถ่ินเกาะยอเป็นสําคญั โดยคณุนิต พงศ์พฤกษ์อธิบายวา่: 

 

“ความรู้สว่นใหญ่ของกลุม่ มาจากภมิูปัญญาเป็นสว่นใหญ่ ซึง่เม่ือก่อนเราทําเองทกุ

อย่างตัง้แตป่ลกูฝา้ยจนถึงการทอ แตปั่จจบุนัมีความสะดวกมากขึน้สามารถซือ้ด้ายจาก

กรุงเทพได้เลย...จะเป็นการเรียนรู้กนัแบบไมเ่ป็นทางการ คือ จะมีการถ่ายทอดซึ่งกนั

และกนัในระดบัท่ีดีมาก และเราจะถ่ายทอดกนัแบบพ่ีสูน้่อง พ่อสูล่กู เป็นต้น เน้นความ

เป็นครอบครัวโดยสว่นใหญ่ไมไ่ด้เป็นสถาบนัการศกึษา” 

 

ทัง้นี ้ ระดบัของการตอ่เติมโดยการใช้ความรู้ใหมห่รือความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ในการย้อมสีผ้าและ

การทอผ้ามีไมม่ากนกั สว่นใหญ่ใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิม หากมีการตอ่เติมบ้างกม็าจากการตอ่เติมของทางกลุม่ฯเอง

เป็นหลกั และได้รับความช่วยเหลือจากเครือขา่ยภายนอก คือ สว่นราชการและสถาบนัอดุมศกึษา บ้าง แตเ่พียง

เลก็น้อย (ทางด้านการทอผ้า) เพราะเครือขา่ยภายนอก ไมว่า่จะเป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีจะ

ให้ความรู้นัน้ ไมมี่ความรู้ทางด้านนีเ้ท่ากบัผู้ผลิตในท้องถ่ินเอง โดยคณุนิต พงศ์พฤกษ์ระบวุา่:  

  

“พดูตรงไปตรงมานะ ราชการเขามาสง่เสริมพฒันาตา่งๆด ี มหาวิทยาลยัตา่งๆก็มาช่วย 

แตค่วามรู้เร่ืองทอผ้าน่ี การ... เก่ียวกบัผ้าตา่งๆ ออกแบบผ้าน่ีนะ สู้ชาวเกาะยอไมไ่ด้

หรอก เพราะเราทํากนัมาเป็นร้อยๆปีมาแล้ว มนัสืบทอดภมิูปัญญามานานแล้ว...

หน่วยงานอ่ืนช่วยเร่ืองนีไ้มค่อ่ยได้ มนัเป็นทกัษะ” 

 

การตอ่เติมจะมีระดบัสงูขึน้ในด้านการออกแบบลายผ้า โดยมีการออกแบบลายผ้าใหม่ๆ ขึน้มาบ้าง จากทัง้

การออกแบบเองและการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในการออกแบบ ซึง่ในกรณีนีบ้ทบาทของ

เครือขา่ยภายนอกมีมากกวา่การย้อมสีผ้าและทอผ้า โดยคณุนิต พงศ์พฤกษ์ให้รายละเอียดวา่: 

 

“ลายผ้ามีทัง้ลายพืน้เมืองเก่าๆ และเราออกแบบใหมข่ึน้มาบ้าง บางครัง้ก็มีราชการเข้า

มาสง่เสริมหรือผู้ เช่ียวชาญมาช่วยในการออกแบบ ในสว่นราชการท่ีเข้ามา คือ 
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อตุสาหกรรมจงัหวดั ได้สง่เจ้าหน้าท่ีมาช่วยออกแบบ และฝึกกลุม่แมบ้่านให้มีการทอผ้า

แบบใหม่ๆ บ้าง” 

 

อนึ่ง การตอ่ยอดความรู้ใหม่ๆ ข้างต้นจําเป็นจะต้องให้มีความสอดคล้อง (conformity) กบัเอกลกัษณ์ของผ้า

ทอเกาะยอท่ีสืบทอดกนัมานาน เพราะมีเป้าหมายการผลิตทัง้ในแง่การอนรัุกษ์และการมีจดุขายสินค้าสูต่ลาดท่ี

วางภาพลกัษณ์เป็นของเก่าท่ีสืบทอดกนัมาตามประเพณีท้องถ่ิน 

 

ทัง้นี ้คณุนิต พงศ์พฤกษ์สรุปวา่ โดยรวมแล้ว ผู้ผลิตในกลุม่ฯใช้ความรู้ในการผลิตโดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ี

สืบทอดตอ่กนัมาเป็นหลกั โดยประมาณจากประสบการณ์ท่ีมีมาวา่ คิดเป็นร้อยละ 70 สว่นอีกร้อยละ 30 เป็น

ความรู้ใหมท่ี่คิดริเร่ิมเอง (ความคิดสร้างสรรค)์ เป็นหลกัและได้รับการถ่ายทอดจากเครือขา่ยตา่งๆภายนอก

บางสว่น 

 

อย่างไรก็ตาม หากเป็นความรู้ในการผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผ้า มีเพียงเสือ้ผ้าสําเร็จรูปในรูปแบบท่ีมีมา

แตด่ัง้เดิมท่ีใช้ภมิูปัญญาท่ีสืบทอดกนัมา สว่นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เชน่ ย่าม กระเป๋า, สมดุไดอารี, ดอกไม้ประดิษฐ์, 

หมอน, แฟ้ม, กลอ่งใสด่นิสอ, กลอ่งทิชช,ู กลอ่งใสเ่คร่ืองประดบั ฯลฯ มีการใช้ความรู้ในการออกแบบและการผลิต

ท่ีเป็นความรู้ใหม ่ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากเครือขา่ยตา่งๆภายนอก โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษาชัน้สงูทางด้าน

การพฒันาทกัษะ เป็นหลกั และคิดริเร่ิมเองบางสว่น ดัง้นัน้ หากระบเุจาะจงเฉพาะกลุม่ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผ้าท่ี

ยงันบัเป็นสดัสว่นน้อยของการผลิตโดยรวม มีการใช้ความรู้ดัง้เดิมเพียงประมาณร้อยละ 5 สว่นท่ีเหลือใช้ความรู้

ใหมท่ี่ได้รับการถ่ายทอดจากเครือขา่ยตา่งๆภายนอกและคิดริเร่ิมเองบ้าง รวมกนัประมาณร้อยละ 95 โดยคณุนิต 

พงศ์พฤกษ์ให้รายละเอียดวา่: 

 

““จะมีพวกสารพดัช่างมาอบรมเก่ียวกบัการแปรรูปเร่ืองเปล่ียนผ้าทอให้เป็นกระเป๋า, 

ดอกไม้ เป็นต้น สว่นมหาวิทยาลยัมาเพ่ือให้ความรู้เร่ืองการทอผ้า รวมถึงอตุสาหกรรม

จงัหวดัมาช่วยเหลือ แล้วยงัมีในสว่นของมหาวิทยาลยัจะเข้ามาช่วยแปรรูปสินค้าให้กบั

กลุม่ชาวบ้าน สว่นสารพดัช่างกเ็ก่งในเร่ืองการแปรรูปสินค้าเหมือนกนั” 

 

เครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

 

เครือขา่ยตา่งๆข้างต้น ซึ่งรวมถึง มหาวิทยาลยัตา่งๆ วิทยาลยัสารพดัช่าง และสว่นราชการของกระทรวง

อตุสาหกรรมในสว่นภมิูภาค มีบทบาทเข้ามาตอ่เติมความรู้ดัง้เดิมของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอมากน้อย

ตา่งกรณีไป โดยอาจให้ความรู้และช่วยตอ่ยอดความรู้ทางด้านการทอผ้าบ้างโดยมหาวิทยาลยัตา่งๆ เน่ืองจากทาง

กลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอมีความรู้ทางด้านการย้อมสีและทอผ้าพืน้เมืองดัง้เดิมดีอยู่แล้ว ในขณะท่ีมีการ
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ช่วยเหลือตอ่เติมความรู้ทางด้านการออกแบบลายผ้าอยู่ในระดบัท่ีเข้มข้นกวา่ แม้วา่ทางกลุม่ฯจะมีความรู้ในการ

ออกแบบลายผ้าดีอยู่แล้ว หากวา่ยงัมีช่องวา่งให้ช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองการออกแบบเพ่ิมเติม ทัง้นี ้

ดําเนินโดยอตุสาหกรรมจงัหวดัเป็นหลกั ซึ่งในสว่นนีพ้บวา่มีการร่วมมือกนัออกแบบ (co-design) ด้วย จึงนบัวา่

อยู่ในระดบัของการสร้างความรู้ใหมห่รือความคิดสร้างสรรค์ขึน้มาบางสว่น การสนบัสนนุจากเครือขา่ยท่ีนําไปสู่

ระดบัของการสร้างความคิดสร้างสรรคท่ี์สงูมากกวา่นัน้ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแปรรูปสินค้า ซึ่ง

ทางกลุม่ฯมีพืน้ความรู้อยู่ในระดบัหนึ่ง เครือขา่ยดงักลา่ว คือ วิทยาลยัสารพดัช่าง ท่ีเข้ามาถ่ายทอดความรู้ด้าน

การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากผ้า ซึ่งแนน่อนวา่โดยธรรมชาติแล้วครอบคลมุถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีแปรรูป

นัน้ๆ โดยมีการร่วมมือกนัออกแบบในระยะแรกๆ และการสนบัสนนุนีทํ้าให้ในระยะหลงัทางกลุม่ฯมีความคดิ

สร้างสรรค์ในการออกแบบและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากผ้าใหม่ๆ ได้เอง และ/หรือเม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าเพ่ือ

พฒันาสินค้าใหม่ๆ  ดงัจะกลา่วตอ่ไปข้างลา่ง 

 

ประเดน็สําคญัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ได้แก่ การท่ีการถ่ายโอนความรู้จากเครือขา่ยตา่งๆข้างต้นมกัเกิดขึน้ไปพร้อม

กบัการสนบัสนนุและ/หรือคําแนะนําในการทํานวตักรรม เน่ืองจากเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ  แม้มาจาก

องค์กรท่ีเป็นหนว่ยงานราชการ กเ็ป็นการถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นความรู้แฝงท่ีไมเ่ป็นทางการ คือ เรียนรู้จากการทํา

การผลิตจริงในทางปฏิบตัิ จึงมีการดําเนินนวตักรรมพร้อมๆกนัไป ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์บอกวา่ เป็นการยากท่ีจะแยก

ออกวา่ อนัไหนเป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ 

 

ประเดน็สําคญัอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ข้อมลูท่ีคณุนิต พงศ์พฤกษ์ให้มาวา่ โดยปกติทางกลุม่ฯไมไ่ด้เป็นฝ่าย

ค้นหา (search) เพ่ือเข้าถึง (access) เครือขา่ยความรู้ข้างต้น แตเ่ป็นการท่ีหน่วยงานราชการตา่งๆข้างต้นได้เข้า

หาเพ่ือสนบัสนนุทางกลุม่ โดยเป็นการดําเนินงานตามหน้าท่ีในงานปกติ (functions) ของแตล่ะหน่วยงานเอง ทัง้นี ้

เราสามารถวิเคราะห์ตามข้อมลูได้วา่ หน่วยงานทัง้หมดดงักลา่ว ไมไ่ด้มีเป้าหมายท่ีจะพฒันานวตักรรมหรือ

สนบัสนนุด้านการจดัการความรู้เป็นการเฉพาะดงัเชน่สถาบนัวิจยัหรือสถาบนันวตักรรมตา่งๆ หากวา่ดําเนินงาน

ตามหน้าท่ีแล้วนําไปสูก่ารจดัการความรู้และ/หรือนวตักรรมของกลุม่ฯเอง เช่น สารพดัมีหน้าท่ีให้การอบรม

สนบัสนนุด้านการพฒันาทกัษะการผลิตและการแปรรูปการผลิตโดยปกติ หากวา่การสนบัสนนุถ่ายโอนความรู้และ

การให้คําแนะนําดงักลา่วตามหน้าท่ีเป็นความรู้ใหมแ่ละนําไปสูผ่ลิตภณัฑ์ใหมซ่ึ่งทางกลุม่ฯไมมี่มาก่อน   

 

สว่นเครือขา่ยอ่ืนๆมีการสนบัสนนุการถ่ายทอดความรู้ทางอ้อม เช่น องค์การบริหารสว่นตําบล/จงัหวดั และ

สว่นราชการอ่ืนๆ ได้ให้งบประมาณในการไปอบรมและ/หรือดงูานตามท่ีตา่งๆ ทัง้นี ้ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ ความรู้

ดงักลา่วเป็นความรู้กว้างๆ เชน่ มีการอบรมภาษาองักฤษ อบรมการท่องเท่ียว การเป็นเจ้าบ้านท่ีด ี จากท่องเท่ียว

และกีฬาจงัหวดั แตส่ว่นใหญ่เป็นการดงูานในเครือขา่ยองค์กรธรุกิจชมุชนเช่นเดยีวกนั โดยคณุนิต พงศ์พฤกษ์เพ่ิม

รายละเอียดวา่: 
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“ไปดงูานตามชมรม กลุม่แมบ้่าน เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช

พทัลงุ เหลา่นี ้ ก็เพ่ิมพนูประสบการณ์และได้รับแนวคิดใหม่ๆ  กว้างๆ มากกวา่ความรู้

การทอผ้า” 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์หลกัของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ได้แก่ การขยายสายการผลิตของกลุม่

ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผ้าขึน้มา คือ จากฐานกลุม่เสือ้ผ้าแปรรูปเสือ้ผ้าท่ีแคบๆ เป็นสายการผลิตเสือ้ผ้าแปรรูปท่ี

หลากหลาย และมีสายการผลิตสินค้าแปรรูปจากผ้าใหม่ๆ ตามมาอีกมากมายหลากหลาย โดยคณุนิต พงศ์พฤกษ์ 

ผู้ให้สมัภาษณ์ให้รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ดงันี:้  

 

“แปรรูปจากผืนผ้ามาเป็นเสือ้ผ้าผู้ชายและเสือ้ผู้หญิงสําเร็จรูป เป็นย่าม กระเป๋า สมดุ

ไดอารี ดอกไม้ประดิษฐ์ หมอน แฟ้ม กลอ่งใสด่ินสอ กลอ่งทิชช ูกลอ่งใสเ่คร่ืองประดบั

และอีกมากมาย”  

 

ทัง้นี ้ในกลุม่ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผ้านี ้คณุนิต พงศ์พฤกษ์ประมาณด้วยประสบการณ์วา่ ภายใน 6 ปีท่ีผา่น

มา มีผลิตภณัฑ์ใหมป่ระมาณถึงร้อยละ 95 และเป็นของเก่าเพียงร้อยละ 5  

 

ในสว่นของนวตักรรมท่ีเก่ียวกบัผ้าทอ ได้แก่ การออกแบบลายผ้าใหม่ๆ  ซึง่เป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ์ประเภท

การเพ่ิมคณุภาพผลิตภณัฑ์อย่างมีนยัยะสําคญันัน้ คณุนิต พงศ์พฤกษ์อธิบายวา่:  

 

“มีการทําลายผ้า มีหลายสิบลาย เช่น ลายลบัแล, ลายดอกพิกลุ, ลายไซโครพิกลุ, ลาย

หยดนํา้, ลายช้องนาง, ลายลกูแก้ว เป็นต้น มีทัง้ลายพืน้เมืองเก่าๆ และเราออกแบบ

ใหมข่ึน้มา บางครัง้ก็มีราชการเข้ามาสง่เสริมหรือผู้ เช่ียวชาญมาช่วยในการออกแบบ” 
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อย่างไรก็ตาม ในกลุม่ผลิตภณัฑ์ผ้าทอทัง้หมด คณุนิต พงศ์พฤกษ์ ผู้ให้สมัภาษณ์ ประมาณด้วย

ประสบการณ์วา่ ภายใน 6 ปีท่ีผา่นมา มีผลิตภณัฑ์ใหมเ่พียงประมาณร้อยละ 30 และเป็นของเก่าท่ีคงไว้ถึงร้อยละ 

70 ทัง้นี ้ รายละเอียดข้างต้นทัง้หมดชีว้า่นอกจากทางกลุม่ฯจะสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ขึน้มาเอง (ในกลุม่

ผลิตภณัฑ์ผ้าทอเป็นหลกั) ยงัมีเครือขา่ยภายนอกตา่งๆเข้ามามีบทบาทในการสนบัสนนุการดําเนินนวตักรรม

ผลิตภณัฑ์โดยรวม ซึง่จะได้อธิบายรายละเอียดของปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่วในหวัข้อกระบวนการนวตักรรมข้างลา่ง 

นวตักรรมกระบวนการ  

 

จากคําสมัภาษณ์ของคณุนิต พงศ์พฤกษ์ ท่ีปรึกษากลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ทางกลุม่ฯไมไ่ด้มีการ

เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตท่ีสําคญัมากนกั โดยในกลุม่ผลิตภณัฑ์ผ้าทอยงัคงใช้เคร่ืองมือและขัน้ตอนในการ

ย้อมสีและทอผ้าแบบดัง้เดิม เชน่เดยีวกบักลุม่ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผ้าท่ีทางกลุม่ฯมีฐานการผลิตแคบอยู่ใน

ตอนต้น และเม่ือขยายการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ จํานวนมากก็ยงัใช้เคร่ืองมือเก่าๆอยู่ จะมีการเพ่ิมขัน้ตอนของการ

ผลิตกลุม่ผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ิมขึน้มาบ้าง แตไ่มอ่ยู่ในระดบัท่ีมีนยัยะสําคญันกั 

 

นวตักรรมกระบวนการท่ีเหน็ได้ชดั ได้แก ่ เป็นนวตักรรมกระบวนการท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงทีละน้อย 

(incremental innovation) ท่ีเป็นนวตักรรมระดบัออ่น (soft innovation) หรือนวตักรรมท่ีไมไ่ด้รับการประเมินวดั

ตามมาตรฐานการสํารวจและวดันวตักรรมในปัจจบุนัแตส่ามารถนําไปสูกิ่จกรรมใหม่ๆ และ/หรือการผลิตสินค้าและ

บริการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองลกูค้าได้ดีขึน้ (Stoneman, 2007) โดยประการแรก ได้แก ่ การปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการ

ทํางานใหม่ๆ ในงานปฏิบตักิารสนบัสนนุทางด้านการจดัซือ้วตัถดุิบจากซพัพายเออร์ จากเดิมท่ีซือ้วตัถดุิบจาก

หลายแหลง่ทัว่ไปเป็นมีข้อตกลง (แบบไมเ่ป็นทางการ) กบัซพัพายเออร์เฉพาะราย ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์

ทางด้านราคาวตัถดุบิท่ีถกูลงแล้ว ยงัเข้าถึงวตัถดุิบใหม่ๆ อีกด้วย และท่ีสําคญัวตัถดุิบใหม่ๆ นัน้นําไปสูค่ณุภาพท่ีดี

ขึน้อย่างมีนยัยะสําคญัของผ้าทออีกด้วย โดยคณุนิต พงศพ์ฤกษ์ให้รายละเอียดวา่: 

 

“กรณีมีการซือ้เยอะ มีการตกลงกรณีการซือ้ด้าย  ลกูกระสวย หรือฟันเฟือง กบัทาง

คนขายท่ีกรุงเทพฯ เวลาซือ้เยอะ เค้าจะลดราคาให้...อย่างกรณีซือ้เส้นใยจากกรุงเทพฯ 

คนขายเขาก็แนะนําเส้นใยสงัเคราะห์ใหม่ๆ ท่ีมีคณุภาพดีกวา่ให้ เพ่ือเพ่ิมคณุภาพให้กบั

ผลิตภณัฑ์ ลกูค้าจะชอบผ้าเพราะเนือ้ผ้ามีคณุภาพมากขึน้ หลงัจากเปล่ียนมาใช้เส้นใย

เมอซิไรส์ท่ีเขาแนะนํา”  

 

นวตักรรมกระบวนการประการถดัมา ได้แก่ การปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการทํางานใหม่ๆ ในงานปฏิบตัิการ

สนบัสนนุทางด้านงานบญัชี ซึง่ทําหลงัจากมีการรวมกลุม่กนัและวางโครงสร้างกลุม่อย่างเป็นระบบ โดยคณุนิต 

พงศ์พฤกษ์ผู้ให้สมัภาษณ์ระบวุา่: 
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“ในสว่นของการทําบญัชีนัน้ เราก็พฒันาการทําบญัชีรายรับรายจ่ายของกลุม่เพ่ือความ

โปร่งใส ก็มีเกษตรจงัหวดั อตุสาหกรรมจงัหวดั พาณิชย์จงัหวดัจะเข้ามาช่วยสอนด้าน

ระบบตลาด บญัชี รายรับรายจ่าย เป็นต้น” 

 

ทัง้นี ้ทัง้สองกรณีได้รับการสนบัสนนุดําเนินนวตักรรมจากเครือขา่ยภายนอก ดงัจะกลา่วตอ่ไปข้างลา่ง 

 

นวตักรรมทางการตลาด  

 

กลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอมีการดําเนินนวตักรรมทางการตลาดทัง้จากการริเร่ิมของตนเอง และจาก

การสนบัสนนุของเครือขา่ยภายนอกตา่งๆ ทัง้นี ้ ทางกลุม่ฯริเร่ิมการใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขาย 

ซึ่งรวมถึง การออกบธู (booth) การทําโบชวัร์ ไว้ประชาสมัพนัธ์ ดงัคาํสมัภาษณ์ของคณุนิต พงศ์พฤกษ์ ข้างลา่ง: 

 

“เคยไปออกบธูท่ีเมืองทองธานีด้วย เป็นการช่วยประชาสมัพนัธ์กลุม่และขายสินค้าไป

ด้วย ช่วงวนัท่ี 18 นี ้ ทางกรมประชาสมัพนัธ์มอบรางวลัให้เราและให้เราไปจดัแสดง

สินค้าท่ีนัน่ด้วย...เราทําโปรชวัร์ประชาสมัพนัธ์ ก็แจกเวลาไปออกบธูด้วย” 

 

อีกทัง้พึ่งพาการสง่เสริมการขายผา่นส่ืออ่ืนๆของเครือขา่ยตา่งๆ ดงัคณุนิต พงศ์พฤกษ์ผู้ให้

สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 

“มีสถานีวิทยมุาสมัภาษณ์ ลงนิตยสารบ้าง มีมาบ้างนานๆที สว่นนิตยสารจะเอาไปลง

บ่อย โดยเฉพาะหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน แล้วมีทีวีมาถ่ายบ่อยของช่อง 5 และช่อง 7”  

 

นวตักรรมทางการตลาดประการสดุท้าย แตมี่ความสําคญัมากในแง่เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัและ

สร้างยอดขายให้กลุม่ฯ ได้แก่ ช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการจดัจําหน่ายท่ีทางกลุม่ฯได้รับการสนบัสนนุจาก

เครือขา่ยตา่งๆ ทัง้เครือขา่ยสว่นราชการและองค์กรเอกชนไมแ่สวงกําไร เชน่ กรณีท่ีจงัหวดัสนบัสนนุการเข้าสู่

ตลาดของผลิตภณัฑ์ผ้าทอและผลิตภณัฑ์ผ้าแปรรูป ดงัท่ีคณุนิต พงศพ์ฤกษ์ให้รายละเอียดวา่:  

 

“จงัหวดัเขาเอาผ้าเกาะยอไปเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์จงัหวดั และคําขวญั เป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ แม้แตท่่านนายกก็ใสผ้่าจากเกาะยอ เป็นผ้าไทย ท่านผู้วา่ราชการจงัหวดั

นําขบวนเลย แล้วสัง่ให้ข้าราชการทกุหน่วยงานในจงัหวดัใช้ผ้าเกาะยอ ทีนีพ้อเจ้านาย
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สัง่เขาต้องปฏิบตัิตาม มาซือ้ผ้าเป็นจํานวนมาก ให้ใสผ้่าเกาะยอสปัดาห์ละครัง้...มีเดิน

แฟชัน่โชว์ผ้าทอเกาะยอ ซึ่งจะจดัอีกทีงานกาชาด”  

และ 

“มีคนท้องถ่ินเข้ามาช่วยแนะนําสินค้าให้กบัทางกลุม่ และทางกลุม่เป็นสมาชิกกลุม่

สายใยรักแห่งครอบครัวด้วย เวลาท่านมาเย่ียมก็จะมีทีวีมาถ่าย ทําให้เหมือนมีการ

ประชาสมัพนัธ์โฆษณากลุม่ไปในตวั และทางกลุม่สายใยรักฯ ได้เข้ามาช่วยทางกลุม่เรา 

มีการซือ้ไปแจกหรือขายตอ่ให้กบัคนในวงัสโุขทยัหรือร้านภฟู้า เป็นต้น” 

 

นวตักรรมองค์กร  

 

ทางกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอยงัได้ริเร่ิมพฒันาปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรของตนเองเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึน้ ดงัรายละเอียดจากการให้สมัภาษณ์ของคณุนิต พงศ์พฤกษ์ ข้างลา่ง:  

  

“จะรวมกลุม่กนัทําแล้วให้คณะกรรมการกลุม่เป็นคนกําหนดราคาสินค้า...กรรมการ

กลุม่จะแบ่งแยกเป็นแผนกๆ ให้สมาชิกในกลุม่มีหน้าท่ีตา่งกนั อย่างคนท่ีทอผ้าก็ต้องทอ

ผ้าในแบบท่ีทางกลุม่ได้ตกลงเห็นชอบร่วมกนั จะทอตามใจตวัเองไมไ่ด้ แบ่งเป็นฝ่าย

จดัซือ้ ฝ่ายทอผ้า ฝ่ายทําบญัชี และคนซือ้สินค้าสว่นใหญ่จะมาซือ้ท่ีสํานกังานขายของ

กลุม่โดยตรง ไมมี่การนําไปฝากขายตามร้านค้าอ่ืน เพราะแคข่ายในสํานกังานก็ผลิต

สินค้าไมท่นัตอ่ความต้องการของลกูค้าแล้ว ซึ่งเวลาผลิตไมท่นัลกูค้ามกัตอ่วา่กนัเยอะ 

แตก่็ยงัพอใจในคณุภาพท่ีได้รับ” 

 

กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

กระบวนการนวตักรรมของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอท่ีนําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมข้างต้นมีการ

ดําเนินไปภายใต้ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเข้มข้นระหวา่งความคดิริเร่ิมของกลุม่นวตักร (ซึ่งในกรณีนีค้ือสมาชิกกลุม่โดยรวม) 

และการเลือกรับผลิตภณัฑ์ใหมข่องลกูค้า ทัง้นี ้ การมีคณุสมบตัิความคิดริเร่ิมของนวตักรสะท้อนออกมาจาก

ปฏิกิริยาตอ่คําถามท่ีวา่ “การมีของใหมห่รือผลิตภณัฑ์ใหมเ่ป็นการขดักนัหรือแขง่กนักบัของเก่าหรือผลิตภณัฑ์เก่า

หรือไม”่ คณุนิต พงศ์พฤกษ์ผู้ให้สมัภาษณ์ตอบวา่ไมข่ดักนั และเห็นความสําคญัของการพฒันาเปล่ียนแปลงเสมอ: 

 

“การเพ่ิมเติมใหม่ๆ ไมข่ดักนักบัของเก่าหรอก…ทําอาชีพเราอยู่กบัท่ีไมไ่ด้ ต้องพฒันาอยู่

เร่ือยๆ ไมง่ัน้เหมือนของไปไมไ่ด้แล้ว ของตายแล้ว” 
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ทางกลุม่ฯจงึแสดงให้เห็นถงึความเป็นนวตักรหรือผู้ ท่ีมีความคิดริเร่ิมในการเปล่ียนแปลงและทํานวตักรรม 

(entrepreneurship) อยู่ตลอด ดงัรายละเอียดเพ่ิมเติมของคําให้สมัภาษณ์ของคณุนิต พงศ์พฤกษ์ข้างลา่ง:  

 

“ถ้าเราอยู่น่ิงๆกบัท่ีไมมี่การเปล่ียนแปลงให้ดีขึน้ กจ็ะทําให้เราไมก้่าวหน้า คอืถ้าเราทอ

ผ้าเป็นผืนแล้วไมแ่ปรรูปเป็นกระเป๋า หรือดอกไม้ ก็จะทําให้กลุม่นกัท่องเท่ียวเบ่ือมาดู

ของน้อยลง…อีกอย่างเราต้องมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมคณุภาพสินค้าให้กบั

กลุม่ด้วย” 

  

ตอ่คําถามวา่ “สาเหตขุองการทําอะไรเพ่ิมเติม สร้างสรรค์เพ่ิมเติม เชน่ การออกแบบใหม่ๆ  

หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  มาจากอะไร”   คณุนิต พงศ์พฤกษ์ผู้ให้สมัภาษณ์ตอบวา่: 

“ออ๋ ถ้าของมนัจําเจ มนัจําเจอยูก่บัท่ี คน ผู้บริโภคก็เบ่ือ”  

 

ดงันัน้ สําหรับกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ผู้บริโภคเป็นตวัการหลกัท่ีทําให้ทํานวตักรรม ทําอะไรใหม่ๆ  

 

สว่นบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการดําเนินนวตักรรมของทางกลุม่ฯนัน้ เห็นได้จากท่ีกลา่วมาทัง้หมด

ข้างต้น ทัง้นี ้ ในหลายกรณีการให้ความสนบัสนนุในการดําเนินนวตักรรมมีการผสมผสานกนัไปจนแยกไมอ่อกกบั

การถ่ายทอดความรู้ เพียงแตว่า่พอจบัต้องได้ชดัในกรณีท่ีวดัจากนวตักรรมผลิตภณัฑ์ โดยพอสรุปได้ คือ การ

สนบัสนนุการเพ่ิมคณุภาพสินค้าอย่างมีนยัยะสําคญั คอื การช่วยแนะนําการออกแบบลายผ้าของอตุสาหกรรม

จงัหวดั การสนบัสนนุการทอผ้าแบบใหมข่องมหาวิทยาลยัตา่งๆ และท่ีสําคญัท่ีสดุคือการสนบัสนนุของวิทยาลยั

สารพดัช่างในการการทําผลิตภณัฑ์แปรรูปใหม่ๆ จากผ้าจํานวนมาก จนทําให้กลุม่สินค้าแปรรูปจากผ้าของกลุม่

แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอขยายตวัขึน้มาอย่างมาก และท้ายท่ีสดุ คอื การให้ความรู้และคําแนะนําของผู้บริโภค

ในการทํานวตักรรมอนันําไปสูส่มัฤทธ์ิผลทางนวตักรรม (ซึ่งตา่งไปจากบทบาทการคดัเลือกนวตักรรมใน

กระบวนการการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากนวตักรรมข้างต้น) ตวัอย่าง เชน่ คณุนิต พงศ์พฤกษ์ระบวุา่: 

 

“ลกูค้าจะชอบผ้าเพราะเนือ้ผ้ามีคณุภาพ...และมีบ้างท่ีบอกวา่ควรทําลายนัน้ลายนีบ้้าง 

ถือเป็นการถ่ายทอดซึ่งกนัและกนั” 

 

ทัง้นี ้ผู้ให้สมัภาษณ์ประเมินจากประสบการณ์จริงวา่ ในการทําผลิตภณัฑ์ใหมข่ึน้มานัน้ มีแหลง่ท่ีมาของการ

ทําผลิตภณัฑ์ใหมจ่ากผู้บริโภค (ในการให้คําแนะนําการปรับปรุงและการทําของใหม)่ ถึงร้อยละ 40 จากการริเร่ิม

ของกลุม่ฯเองร้อยละ 30 และจากเครือขา่ยสว่นราชการอ่ืนๆร้อยละ 30 ดงัคํากลา่วของคณุนิต พงศ์พฤกษ์ข้างลา่ง: 
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“ถ้าสมมติคะแนนเตม็ 100 ผู้บริโภคสกั 40 เจ้าของสกั 30 ท่ีเหลืออีก 30 จากทางการ” 

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 10 ตอ่ปี โดยมีลกูค้ามาซือ้สินค้า

ท่ีสํานกังาน และมีบ่อยครัง้ท่ีผลิตภณัฑ์บางอย่างผลิตไมท่นั ดงักลา่วมาแล้วข้างต้น 

 

4.1.2 กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้จามจุรี 

 

จากการให้สมัภาษณ์ของคณุอําพร ศรีหาตา ประธานวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ ซึ่งเป็นผู้ให้

สมัภาษณ์รายเดยีวของวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ และเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้แตเ่ป็นผู้นํา/สนบัสนนุกลุม่มา

อย่างตอ่เน่ือง คณุอําพร ศรีหาตาอธิบายวา่ วิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ ซึ่งตัง้อยู่ ณ หมูบ้่านก่ิวแลน้อย 

ตําบลบ้านแม อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่เกิดจากการรวมตวัของสมาชิก 20 คน ท่ีต้องการช่วยเหลือซึ่งกนั

และกนั โดยมีการรวมตวัเป็นกลุม่ในรูปแบบท่ีไมเ่ป็นทางการในปี 2535 ก่อนท่ีจะมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

ชมุชนในปี 2548 โดยคาดหวงัวา่ จะช่วยให้ได้รับการสนบัสนนุจากสว่นราชการมากขึน้ อย่างไรก็ตาม แม้กลุม่

สมาชิกร่วมมือกนัอย่างดี  ประธานวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุให้ความเหน็วา่ การดําเนินการตดัสินใจ

ของกลุม่ยงัขึน้อยู่กบัผู้ นํากลุม่เป็นหลกั และผู้นํากลุม่ยงัต้องกระตุ้นให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการ

เปล่ียนแปลงทางด้านตา่งๆ 

 

กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

   

คณุอําพร ศรีหาตา ประธานวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุให้ข้อมลูวา่ สมาชิกในกลุม่ทกุคนได้รับ

การถา่ยทอดความรู้ และทกัษะในการแกะสลกัไม้ในหมูบ้่าน จากภมิูปัญญาดัง้เดิมของหมูบ้่านซึ่งเป็นความรู้ท่ีพ่อ

เฒา่บญุมี ท้าวปินตา ท่ีย้ายมาจากอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ เป็นผู้นํามาเผยแพร่ในหมูบ้่าน โดยได้มีการผลิต

ไม้แกะสลกัขายและมีการถา่ยทอดความรู้ให้ลกูหลาน ญาติพ่ีน้อง ลกูจ้างฝึกหดั (apprentice) ตลอดจนถึงรุ่น

ลกูหลานท่ีเข้ามาเรียนรู้เป็นการถ่ายทอดความรู้แฝงกนัแบบไมเ่ป็นทางการ ไมมี่การวางแผน และเป็นความรู้

พืน้ฐานท่ีเรียนรู้กนัมาอย่างตอ่เน่ืองมากกวา่ 50 ปี ทัง้นี ้คณุอําพร ศรีหาตาผู้ให้สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 
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“ช่างทกุคนกเ็รียนรู้การแกะสลกักนัในหมูบ้่านละคะ มนัเร่ิมมาจากพ่อเฒา่บญุมีเป็น

ผู้สอน ก็สอนช่างลกูมือ แล้วก็พ่ีน้อง แบบฝึกเรียนรู้ในงาน ดิฉนัสมยัเดก็ๆก็ไปเร่ิมเรียนรู้ 

ก็แบบครูพกัลกัจําเอา แตล่ะบ้านพอทําเป็นก็ถ่ายทอดให้พ่ีน้องให้ญาติๆ...พอช้าง

แกะสลกัขายได้เยอะ มีรายได้ คนในหมูบ้่านก็สนใจมาฝึก มาเรียนรู้กนัไปทัว่ ก็ทําเป็น 

แกะสลกักนัทัง้หมูบ้่าน”   

 

สว่นการตอ่ยอดความรู้ท่ีฝังตวัอยูใ่นทกัษะนัน้พอมีบ้าง โดยผู้ให้สมัภาษณ์ให้ข้อมลูวา่ สมาชิกของวิสาหกิจ

ชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ ซึง่ปกติมีระดบัทกัษะการแกะสลกัไม้ท่ีใกล้เคยีงกนั มีการยกระดบัความรู้โดยการ

เรียนรู้ในการทํางาน (learning by doing) บ้างพอสมควร โดยประเมินวา่ มีการใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมท่ีถ่ายทอดกนั

มาในหมูบ้่านประมาณร้อยละ 80 และมีการเรียนรู้ตอ่เติมทกัษะการผลิตใหมโ่ดยตนเองประมาณร้อยละ 20  

 

ความรู้ท่ีสําคญั คือ การออกแบบ (design) ชิน้งาน ซึ่งเปล่ียนแปลงการผลิตของวิสาหกิจชมุชนฯให้มี

ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายขึน้ แตเ่ป็นการป้อนความรู้ใหมใ่นการออกแบบดงักลา่วมาจากเครือขา่ยการผลิต คือ จาก

ลกูค้าท่ีต้องการงานแกะสลกัชิน้เลก็ลงและมีรูปแบบใหม่ๆ ตามความต้องการของตน ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งท่ีทําให้ทาง

วิสาหกิจชมุชนฯมีการพฒันาทกัษะการแกะสลกัไม้ให้ประณีตขึน้บ้างระดบัหนึ่งดงักลา่วมาแล้วข้างต้น โดยคณุอํา

พร ศรีหาตาผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่:  

 

“แตก่่อนเรากทํ็าช้างแกะสลกัเป็นหลกั ตวัใหญ่ๆ ก็ทําแบบท่ีทํากนัมาดัง้เดิม เป็นของ

เฉพาะท่ีนี ้ แตที่นีมี้ลกูค้ามาสัง่ผลิตช้างชิน้เลก็ลง เป็นช้างเลก็ๆบ้าง นกบ้าง มีออเดอร์

ไปบชูาพระพรหมท่ีกรุงเทพฯ แล้วก็มีรายอ่ืนๆ เขาก็เอาแบบมาให้ด ูตอ่มาอยากได้อะไร

เขากอ็อกแบบให้เราทํา”  

 

อนึ่ง ทางวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุได้เรียนรู้และออกแบบเองบ้าง เป็นการตอ่ยอด (ความคิด

สร้างสรรค์) จากกระบวนการข้างต้น ผนวกกบัการเรียนรู้จากการไปดงูานและส่ือตา่งๆ ซึ่งเป็นความรู้ท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร (codified knowledge) แตก่ารออกแบบยงัจํากดัอยู่ โดยคณุอําพร ศรีหาตาผู้ให้สมัภาษณ์ประมาณ

การจากประสบการณ์ของตนวา่ ภายในช่วง 6 ปีท่ีผา่นมา ลกูค้าออกแบบให้ประมาณร้อยละ 90 และทางวิสาหกิจ

ชมุชนฯออกแบบเองประมาณร้อยละ 10 โดยให้รายละเอียดวา่: 

 

“เราก็ออกแบบเองบ้างประมาณ 10% ลกูค้าออกแบบให้ประมาณ 90% ก็อาศยัเรียนรู้

จากท่ีเขาป้อนให้มานัน่ละคะ แล้วกมี็โอกาสไปดงูานตามท่ีตา่งๆ ดจูากหนงัสือวารสาร 

ลา่สดุก็คิดแบบโคมไฟแกะสลกัแบบมีกล่ินเอง เป็นแบบใสส่มนุไพร จะให้มีกล่ิน

สมนุไพรออกมานะคะ”  
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อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุยงัมีปัญหาในการยกระดบัทกัษะเพ่ือให้สามารถผลิต

งานท่ีประณีตขึน้อีก ทัง้นี ้เป็นปัญหามาจากวตัถดุิบไม้ราคาแพงขึน้ ทําให้ต้นทนุสงูขึน้ จึงมีความต้องการทําสินค้า

ชิน้เลก็ๆป้อนตลาดเองมากขึน้ นอกเหนือจากงานท่ีลกูค้าออกแบบมาให้ หากวา่ทางวิสาหกิจชมุชนฯยงัไมไ่ด้รับ

ความช่วยเหลือจากสว่นราชการใดๆ แม้วา่พยายามติดตอ่และเข้าหาสว่นราชการบางหน่วยงาน โดยคณุอําพร ศรี

หาตาให้รายละเอียดวา่:  

 

“ก็มีปัญหาท่ีไม้ราคาแพงขึน้ มีการควบคมุการใช้ไม้อยา่งเข้มงวดขึน้ เราเลยต้อง

ประหยดัไม้ เลยคิดวา่ทําของชิน้เลก็ขายจะดี ต้นทนุไมส่งู แตมี่ปัญหาท่ีเราทําของชิน้

เลก็มากๆไมไ่ด้ อยากทําให้มนัหลากหลายขึน้ อยากให้ทางการมาอบรมให้ ก็พยายาม

ติดตอ่นกัวิชาการ ไปเข้าร่วมงานสมัมนาการท่องเท่ียว เขาก็แนะนําให้ไปหาพฒันา

ชมุชน ก็ไมรู้่เขาจะช่วยได้แคไ่หน ปกติเขาก็ช่วยแนะนําให้ทํามาตรฐานโอทอป แตเ่ขา

ไมเ่คยช่วยแนะนําด้านทกัษะแกะสลกั” 

 

เครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

 

คณุอําพร ศรีหาตาผู้ให้สมัภาษณ์อธิบายวา่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภายในหมูบ้่านจนแพร่หลายใน

ท้องถ่ินดงักลา่วมาข้างต้นนัน้ ได้รับความช่วยเหลือจากสว่นราชการระดบัท้องถ่ิน คือ กํานนั ซึ่งสนบัสนนุทัง้ด้าน

การตลาด วตัถดุิบ และการถ่ายทอดทกัษะระหวา่งกนั ชาวบ้านจึงเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้และทําเป็นอาชีพ และ

ปัจจบุนัองค์การบริหารสว่นตําบลก็สนบัสนนุหาวิทยากรมาอบรมด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยคณุอําพร ศรีหา

ตาได้ให้รายละเอียดวา่: 

 

“กํานนัมีบทบาทมาก ก็สง่เสริม สนบัสนนุการฝึกฝนเรียนรู้ หาวสัด ุ หาตลาดให้ พอ

ตลาดขยายตวัดีกส็ร้างรายได้ สร้างงานในท้องถ่ิน ก็มีคนมาเรียนแกะสลกัประกอบเป็น

อาชีพมากขึน้ ความรู้ก็แพร่หลายไปทัว่ ทกุวนันี ้อบต. กใ็ห้งบมาอบรม ปีนีก้็หาวิทยากร

มาอบรมเร่ืองพฒันาผลิตภณัฑ์” 

 

คณุอําพร ศรีหาตาผู้ให้สมัภาษณ์ระบวุา่แหลง่ความรู้อ่ืนๆก็มี เช่น กรมสง่เสริมอตุสาหกรรมและ

มหาวิทยาลยัราชมงคลเชียงใหม ่ ซึ่งเข้ามาอบรมบ้าง แตเ่ป็นความรู้กว้างๆและไมไ่ด้ตอบสนองความต้องการ

พฒันาทกัษะท่ีจะทําการผลิตสินค้าให้ประณีตขึน้และมีขนาดเลก็ลงได้ นอกจากนัน้ การอบรม ซึ่งทัง้หมดได้จาก

ภายนอก มีต้นทนุคา่เสียโอกาสจากการอบรมเพราะต้องเสียเวลาและรายได้จากการทํางาน โดยเฉพาะในกรณีท่ี

ความรู้ท่ีจะได้มาไมต่รงกบัท่ีต้องการ  
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ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

 

วิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุมีกลุม่ผลิตภณัฑ์ไม้แกะสลกัท่ียงัแคบอยู่ คือ จากไม้แกะสลกัรูปช้างท่ี

มีมาแตด่ัง้เดิมมีกลุม่นวตักรรมผลิตภณัฑ์เพ่ิมมา 4 อย่าง ซึ่งอาศยัการสนบัสนนุจากลกูค้าในการสัง่ซือ้และดําเนิน

นวตักรรม ตลอดจนให้ความรู้ด้านการออกแบบดงักลา่วไปแล้วข้างต้น คือ นก เก้าอี ้ แกะสลกัโต๊ะ ภาพแผน่ไม้

แกะสลกั กลุม่นวตักรรมผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ลา่สดุท่ีเพ่ิมมาคือ โคมไฟ ท่ีผู้ นําวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้

จามจรีุเป็นผู้ออกแบบเอง โดยเป็นนวตักรรมท่ีตอ่ยอดมาจากการเรียนรู้จากลกูค้าและการดงูาน โดยคณุอําพร ศรี

หาตาให้รายละเอียดวา่: 

 

“โคมไฟท่ีออกแบบ กใ็สส่มนุไพรเข้าไป มีกล่ินเวลามีความร้อน เน้นคณุภาพ ถ้าทํา

ถกูใจลกูค้าถงึจะขาย อาศยัประสบการณ์ท่ีทํางานท่ีลกูค้าออกแบบให้มานาน แล้วกท่ี็

ไปดงูานท่ีอ่ืน...เป็นบริษัทเอกชนนะคะ ก็มีวิสาหกิจชมุชน เครือขา่ยชมุชนอ่ืนๆ ด้วย” 

 

นอกจากนัน้ ผู้ให้สมัภาษณ์ยงัระบวุา่มีการพฒันาลกัษณะและลายตา่งๆของไม้แกะสลกัรูปนก เก้าอี ้

แกะสลกัโต๊ะ ภาพแผน่แกะสลกั ซึ่งเราประเมินวา่เป็นการปรับปรุงคณุภาพอย่างมีนยัยะสําคญั   

 

นวตักรรมการตลาด 

 

วิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุมีการใช้ป้ายบอกแหลง่ผลิต หลงัจากท่ีแตก่่อนใช้การตลาดแบบปาก

ตอ่ปากอยา่งเดยีว การปรับปรุงช่องทางการตลาดประการหนึ่ง คือ ออกบธูขายตามงานตา่งๆท่ีสําคญั ซึง่แตก่่อน

ไมไ่ด้ดําเนินการทางด้านนีเ้พราะมีลกูค้ามาซือ้สินค้าถึงท่ี นวตักรรมทางการตลาดอีกประการหนึ่ง คือ การเข้าคดั

สรรเป็นผลิตภณัฑ์หนึ่งผลิตภณัฑ์หนึง่ตําบล (OTOP) ซึ่งสนบัสนนุโดยกรมพฒันาชมุชน และนวตักรรมทาง

การตลาดประการสดุท้ายคือ การปรับปรุงบรรจภุณัฑ์รูปแบบตา่งๆ ซึ่งในขัน้ต้นได้รับความช่วยเหลือจากกรมกรม

พฒันาชมุชน เช่นกนั 

 

นวตักรรมองค์กร 

วิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุมีการปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงาน คือ ได้เพ่ิมบทบาทของ

กรรมการหมูบ้่านเข้ามาในวิสาหกิจชมุชน โดยกรรมการหมูบ้่านเข้ามาช่วยวางแผน รวมเครือขา่ย สนบัสนนุ

การตลาด  งานออกบธูตา่งๆ  
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กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

ประธานวิสาหกิจชมุชนฯมีบทบาทสําคญัมากในการเป็นผู้นําซึ่งทําหน้าท่ีนวตักรทัง้ในแง่การดงึลกูค้าเข้ามา

สง่เสริมการออกแบบและการดําเนินนวตักรรมดงักลา่วมาแล้วข้างต้น ตลอดจนใช้การผสมผสานความรู้ดัง้เดิม

และท่ีได้รับจากเครือขา่ย ในการออกแบบและทํานวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหมโ่ดยให้ลกูค้าเป็นผู้ เลือกการใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์จากนวตักรรมดงัคําพดูของคณุอําพร ศรีหาตาวา่: 

 

 “เน้นคณุภาพ ถ้าทําถกูใจลกูค้าถงึจะขาย” 

 

สว่นบทบาทของเครือขา่ยนวตักรรมตา่ง ได้แก่ การสนบัสนนุของลกูค้าตลอดห่วงโซ่การผลิตดงักลา่วมาแล้ว

ข้างต้น การสนบัสนนุนวตักรรมการตลาดของกรมพฒันาชมุชนในเร่ืองการร่วมออกบธู บรรจภุณัฑ์ และการวาง

ภาพลกัษณ์บรรจภุณัฑ์และการยกระดบัมาตรฐานโดยใช้การคดัสรรเป็นผลิตภณัฑ์ OTOP นอกจากนัน้ มีการ

สนบัสนนุนวตักรรมมาจากการดงูาน ทัง้ในบริษัทเอกชนในอตุสาหกรรมเดียวกนั วิสาหกิจชมุชน และเครือขา่ย

ชมุชนอ่ืนๆ ซึ่งนํามาสูน่วตักรรมผลิตภณัฑ์ดงัได้กลา่วไปแล้วข้างต้น 

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัเก่ียวกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้ รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการหดตวัโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 

4.1.3 กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สันป่าตอง 

 

 กลุม่สหกรณ์หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตอง มีท่ีตัง้อยู ่ณ บ้านก่ิวแลน้อย เชน่กนักบัวิสาหกิจชมุชนกลุม่

แกะสลกัไม้จามจรีุ หากวา่มีการจดัองค์กรในรูปแบบท่ีตา่งกนัไป ทัง้นี ้ คณุประทวน ขนัทะ ประธานกลุม่ฯซึ่งเป็น

ผู้นํา/ให้การสนบัสนนุกลุม่ฯและเป็นผู้ให้สมัภาษณ์รายเดยีวของกลุม่ฯได้ให้สมัภาษณ์วา่ ทางกลุม่รวมตวัอย่างไม่

เป็นทางการก่อนแล้วจึงจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 2518 เพราะเร่ืองกฎหมายควบคมุไม้ ซึ่งการเป็นสหกรณ์ช่วยให้

วตัถดุิบไม้ท่ีใช้กนัอยูโ่ปร่งใสขึน้ ปัจจบุนัสหกรณ์มีสมาชิกอยู่ประมาณ 100 ราย ทัง้นี ้ แม้มีการจดทะเบียนและมี

การถือหุ้นสหกรณ์ การรวมตวัเป็นแบบหลวมๆ แยกกนัผลิต ผู้ผลิตผลิตเองหรือมีลกูจ้างหลายคนแตเ่ป็นขนาดเลก็ 

มีการกระจายอํานาจภายในสหกรณ์ โดยผู้นํามีบทบาทน้อย นอกจากนี ้ สหกรณ์กําลงัเผชิญกบัปัญหาการเลิก

ทํางานแกะสลกัและเปล่ียนอาชีพ และต้นทนุวตัถดุิบไม้ท่ีราคาแพง 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
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กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

 

 สมาชิกกลุม่สหกรณ์หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตองได้เข้าถึงและรับการถ่ายโอนภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีมี

มาในหมูบ้่านไม้แกะสลกัก่ิวแลน้อย เชน่เดียวกบักรณีของสมาชิกวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ โดยการ

เรียนรู้เป็นไปในลกัษณะของลกูมือปฏิบตัิงานและเรียนรู้ความรู้แฝงท่ีได้จากการทํางานเช่นเดียวกนั โดยคณุ

ประทวน ขนัทะผู้ให้สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 

 

 “ความรู้ท่ีสมาชิกใช้อยู่กถ็่ายทอดมาจากความรู้ดัง้เดิมในหมูบ้่าน ถ่ายทอดกนัมาใน

ครอบครัว แล้วสว่นใหญ่ก็เป็นลกูจ้างก่อน”  

 

การต่อยอดความรู้/ทกัษะ 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สมัภาษณ์มองเหน็โอกาสของการพฒันาตอ่ยอดความรู้และทกัษะได้เสมอ 

โดยใช้การเรียนรู้ในเชิงปฏิบตัิโดยไมจํ่าเป็นต้องใช้การเรียนรู้ผา่นการอบรมท่ีเป็นทางการ แม้วา่ใน

ท่ีสดุแล้ว สมาชิกแตล่ะรายจะมีทกัษะไมเ่ท่าเทียมกนั คณุประทวน ขนัทะกลา่ววา่: 

 

“ทกุคนมีความรู้ในตวั แล้วแตชํ่านาญ ตอ่เติมเพ่ิม มีบางคนเช่ียวชาญของใหญ่ บางคน

พฒันาฝีมือละเอียด...การถ่ายทอด ตอ่ยอด ก็มาเรียนรู้กนัได้ มาดเูขาทํา มนัดกูนัออก

อยู่แล้ว แล้วไปทํา ไมต้่องมีการอบรม” 

 

การใช้พ้ืนฐานความรู้และจินตนาการในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

 

นอกจากนัน้ ในเชิงลกึคณุประทวน ขนัทะผู้ให้สมัภาษณ์อธิบายวา่ ช่างท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีพฒันา

ทกัษะและความรู้ใหม่ๆ  (ซึ่งจะนําไปสูก่ารผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ดงัจะอธิบายข้างลา่ง) ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์

แล้วสามารถดดัแปลงได้ โดยกลา่ววา่: 

 

“เห็นจากท่ีอ่ืนแล้วเหมือนกบัวา่ตอ่ยอด เรานํามาดดัแปลง แล้วก็ไปอีกรูปหนึ่ง…ดจูาก

งานของคนอ่ืน สมมติวา่เขาทําตรงๆ เรากทํ็าเป็นแบบโค้งหน่อย ก็ขึน้รูปไปอีกอย่าง

หนึ่ง”  
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ทัง้นีใ้นการตอ่ยอดนัน้ต้องใช้จินตนาการเป็นหลกั ดงัคําบรรยายรายละเอียดจากการให้สมัภาษณ์ของคณุ

ประทวน ขนัทะ วา่: 

 

“ใช้พืน้ฐานความรู้ท่ีมีอยู่ แล้วดดู้วยการจินตนาการแตล่ะช่าง แตล่ะคน แตล่ะไอเดยี...

บางทีก็ดกูาร์ตนูบ้าง ล้อจากการ์ตนูบ้าง แล้วก็ลองมาทําด”ู   

 

การพฒันาความรู้ในการออกแบบเองทัง้หมด 

 

คณุประทวน ขนัทะผู้ให้สมัภาษณ์ระบวุา่ มีการออกแบบใหมใ่นการผลิตสินค้าเองทัง้หมด โดยเป็น

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นท่ีลกูค้าอยากได้ แตอ่ธิบายหรือออกแบบไมไ่ด้เอง กบัจินตนาการของช่าง ซึ่งอาจทําได้ไม่

เหมือนกบัท่ีลกูค้าต้องการได้อย่างสมบรูณ์ แตใ่ห้ลกูค้ารับได้และพึงพอใจเป็นหลกั จากนัน้ก็จะนําไปเป็นต้นแบบ

ของนวตักรรม (ดงัจะอธิบายตอ่ไปข้างลา่ง)  

 

 “สว่นมากลกูค้า 90% ต้องการแบบใหมบ้่าง เดิมเป็นแกะสลกัช้าง เดินมัง่ หนัหลงัมัง่...

ลกูค้าก็บอกวา่ คณุเราทําช้างแบบนัน้ได้หรือเปลา่…มีคนเอาแบบมาให้ด ู แตจ่ะให้

เหมือนแบบของเขาเปะๆมนัก็ไมไ่ด้…ก็จินตนาการเอาด้วย อย่างพวกผมมาจินตนาการ

วา่แกะสลกัเป็นช้างนัง่ ยกก้นขึน้มา ได้หรือเปลา่ มนัอยู่ในความคิดของเราอยู่แล้ว เหน็

ภาพ เราก็ลองเอามาทํา เออลกูค้าก็ถกูใจ ก็สร้างรายได้” 

 

ทัง้นี ้คณุประทวน ขนัทะผู้ให้สมัภาษณ์ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมวา่ ช่างอาจสามารถเรียนรู้และจินตนาการได้

ไมเ่ท่ากนั ในกลุม่ก็แบ่งงานกนั คือ คนท่ีทํางานประณีตได้ก็ได้งานชิน้ราคาแพง แตน้่อยชิน้ หากของราคาถกูความ

ประณีตกจ็ะน้อยลง ทางสหกรณ์จะเกล่ียงานเหลา่นีใ้ห้ช่างท่ีฝีมือประณีตกวา่  

 

เครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

 

 ทัง้นี ้เครือขา่ยภายนอกท่ีสําคญัท่ีเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กลุม่สหกรณ์หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตอง

มีทัง้สว่นราชการและมหาวิทยาลยัตา่งๆ โดยกรมสง่เสริมอตุสาหกรรมและกรมพฒันาชมุชนมีการจดัอบรมหรือจดั

สมัมนาปีละ 1-2 ครัง้ ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ สว่นใหญ่สว่นราชการและมหาวิทยาลยัตา่งๆอบรมความรู้ท่ีเป็น

ความรู้กว้างๆด้านตา่งๆ จึงไมไ่ด้นํามาประยกุตใ์ช้ ยกเว้นทางด้านบรรจภุณัฑ์ ซึ่งเป็นนวตักรรมทางการตลาด (ซึ่ง

จะกลา่วตอ่ไปข้างลา่ง) ทัง้นี ้คณุประทวน ขนัทะผู้ให้สมัภาษณ์บรรยายวา่: 
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“กรมสง่เสริมอตุสาหกรรมและกรมพฒันาชมุชน มีการอบรมพฒันาผลิตภณัฑ์ ความรู้

ออกแบบ อบรม packaging มีการตลาดตา่งประเทศ อบรมภาษาตา่งประเทศบ้าง ซึง่

ต้องเข้าไปอบรมในระดบัจงัหวดั สว่นใหญ่เป็นความรู้ทัว่ไปกว้างๆ เรากเ็ลยนํามาใช้ใน

การผลิตไมไ่ด้”  

และ 

“กระทรวงพาณิชย์ก็อบรมเร่ืองภมิูปัญญา เร่ืองลิขสิทธ์ิ จดไว้เป็นแคภ่มิูปัญญาท้องถ่ิน 

อนรัุกษ์ แตคุ่้มครองไมไ่ด้ การอบรมกเ็ป็นความรู้กว้างๆ” 

 

ท่ีสําคญั ความรู้ท่ีมหาวิทยาลยัวิทยาลยันํามาเผยแพร่สว่นใหญ่สง่เสริมให้คงความรู้ดัง้เดิมไว้ ให้เป็น

เอกลกัษณ์ ซึ่งตามความคดิเหน็ของคณุประทวน ขนัทะเห็นวา่ แบบเก่าท่ีปรากฏทัว่ไปอาจไมด่งึดดูใจลกูค้า โดย

กลา่ววา่: 

 

 “มหาวิทยาลยัอบรมจะได้ความรู้ภายนอก มากกวา่ปรับปรุงฝีมือ เน้นคงรูปเดิมไว้ หรือ

วา่ให้เป็นเอกลกัษณ์เราจริงๆ ให้รักษาแบบเดิมไว้ ประมาณนี ้ ให้มีคนสืบทอด แตแ่บบ

เก่าๆเห็นทัว่ไป ไปหมด ลกูค้าเขาก็ไมเ่อาแล้ว”   

 

กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรมอนันําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิ

ทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ภายใตก้ระบวนการนวตักรรม 

 

จากผลิตภณัฑ์ดัง้เดิมรูปแกะสลกัช้างขนาดใหญ่ ทางกลุม่สหกรณ์หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตองริเร่ิม

ผลิตนวตักรรมสินค้าลองป้อนตลาด รวมถึง ชดุรับแขกแกะสลกั ไม้แผน่แกะสลกั (เร่ิมท่ีลายช้างท่ีเช่ียวชาญ แล้ว

ขยบัเป็นลายปลาและม้า ซึ่งนบัเป็นนวตักรรมท่ีเป็นการเพ่ิมคณุภาพสินค้า) มีการสลกับานหน้าตา่ง ประต ู โบสถ์ 

ดภูาพฝาผนงั เร่ืองราวพทุธศาสนา แล้วมาแกะสลกั หลงัจากนัน้ ก็มีการป้อนสินค้าท่ีเลก็ลง เพ่ือให้ลกูค้าหรือ

ตลาดเลือกรับ ซึ่งหากลกูค้าเลือกไว้กก็ลายเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ์ กระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการของนวตักรท่ี

ใช้ความริเร่ิมสร้างสรรค์ (จากจินตนาการ) ในการออกแบบข้างต้น แล้วนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นัน่เอง ดงั

คณุประทวน ขนัทะผู้ให้สมัภาษณ์อธิบายวา่: 

 

“มนัอยู่ท่ีวสัดขุองเรา มีวสัด ุแล้วลองทําดกู่อน ทําออกมาวา่มีลกูค้าสนใจไหม “ทําไม้

แผน่แกะสลกั กเ็ร่ิมจากโต๊ะชดุรับแขกแกะสลกั ใชใ่หมค่รับ เราก็ลองมาทําเป็นชิน้เลก็ๆ
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ด ูมนัก็น่ารักดี ลกูค้าชอบ บางคนก็เอาไปประดบั บางคนก็เอาไปเป็นของขวญั ก็

ประมาณนี”้ 

 

คณุสมบตัิของผู้ผลิตท่ีเป็นนวตักร นอกจากการใช้จินตนาการและการออกแบบข้างต้น ยงัเหน็จากปฏิกริยา

การปรับตวัตอ่ปัญหาวสัดท่ีุมีน้อยลงและราคาท่ีแพงขึน้ ดงัรายละเอียดจากคําให้สมัภาษณ์ของคณุประทวน ขนั

ทะวา่: 

 

“วสัดมีุน้อยลง เช่น ไม้แพงขึน้ มีกฎหมายควบคมุไม้ ก็ได้รับผลกระทบ ก็ลองเอาเศษไม้

มาทํากลอ่งทิชช ูเชิงเทียน ท่ีเข่ียบหุร่ี โคมไฟ กลอ่งขยะ...” 

 

ด้วยเหตนีุเ้ม่ือถามถึงแหลง่ท่ีมาของนวตักรรม ผู้ให้สมัภาษณ์จึงระบวุา่มาจากการสร้างสรรค์ของผู้ผลิต (ท่ี

เป็นนวตักร) ทัง้หมด (ร้อยละ 100)  

 

นวตักรรมทางการตลาด 

 

แม้วา่เครือขา่ยภายนอกอ่ืนๆจะไมมี่บทบาทในการสร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์ข้างต้น สว่นราชการ เช่น 

กรมพฒันาชมุชน ได้เข้ามาสนบัสนนุจนทําให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมอนัเป็นนวตักรรมทางการตลาด 

โดยเฉพาะการช่วยอบรมการนําเข้าตลาด เข้ารับการคดัสรรและได้รับเป็นผลิตภณัฑ์หนึ่งตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ 

(OTOP) ประมาณ 61 รายการ มีการสนบัสนนุการออกแบบ บรรจภุณัฑ์ ทําเวบ็ไซด ์ การสนบัสนนุการออกบธู  

โดยหน่วยงานของรัฐ ซึง่สนบัสนนุให้ไปท่ีตา่งๆ 

 

สว่นลกูค้าก็มีบทบาททําให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมอนัเป็นนวตักรรมทางการตลาด ท่ีเก่ียวกบัช่องทาง

การตลาด ดงัรายละเอียดจากคําสมัภาษณ์ของคณุประทวน ขนัทะ: 

 

“ออกงานตา่งจงัหวดัโดยลกูค้าแนะนํา เช่น ท่ีชลบรีุ…มีลกูค้าเข้ามาด ู มาสัง่ ซึ่งเราใช้ 

shipping ช่วยรับเงินโอนและสง่” 

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 10  ตอ่ปี 
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4.2 กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม 

 

4.2.1 กรณีศึกษากลุ่มท่องเท่ียวเชงิศิลปวัฒนธรรมอาํเภอไชยา 

 

กลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยาถกูจดัตัง้ขึน้เม่ือปี 2552 มีสมาชิกเป็นผู้ให้บริการการท่องเท่ียว

รายย่อย 24 ราย มีแกนนําในการจดัตัง้ คือ คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ ประธานกลุม่ฯซึง่เป็นเหลนของครูมวยไชยา คือ 

ทวดนิล โดยกลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยามีกลุม่ย่อย รวมถึง กลุม่มวย กลุม่อาหาร กลุม่นําเท่ียว 

และกลุม่ทอผ้าพืน้เมือง และมีเครือขา่ยการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบักลุม่การท่องเท่ียวชมุชนในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ทัง้นี ้คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ ประธานกลุม่ฯ ซึง่เป็นผู้ให้สมัภาษณ์รายเดียวของกลุม่ฯระบวุา่ทางกลุม่ยงัขึน้อยู่กบัผู้นํา

ในการตดัสินใจด้านตา่งๆคอ่นข้างมาก  

 

กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

 

ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ กิจกรรมการจดัการความรู้เป็นการรือ้ฟืน้ความรู้ดัง้เดิมเก่ียวกบัมวยไชยา การทํา

ขนม ตํานานและประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินท่ีเป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดิม โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนา โบราณสถาน 

โบราณวตัถท่ีุสําคญัเพ่ือนํามาเป็นเนือ้หา (content) สําคญัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ความรู้เก่ียวกบัเนือ้หา

ท่ีสําคญั ได้แก ่ เร่ืองเลา่ ตํานาน เช่น อาณาจกัรศรีวิชยั มวย ชมุชน ท่ีนํามาถ่ายทอด ทัง้นี ้ มีการถ่ายโอนความรู้

เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีดัง้เดมิจากผู้เฒา่ในท้องถ่ิน จากรุ่นสูรุ่่นตอ่กนัมานาน โดยคณุพรหมลี ฮัน่โตน่ผู้ให้

สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 

 

“จะใช้เร่ืองเลา่จากคนแก่ๆเลา่ในฟัง อย่างเร่ืองของมวยจะอยู่กบัปู่ เนียม ปู่ จะเลา่ให้ฟังวา่ทวดต้องทําอย่างนี ้

อย่างนี ้ พ่อก็สืบทอดมาจากปู่  กเ็ลา่ให้ฟัง สืบทอดกนัตอ่ๆมาตัง้แตก่่อนหน้าทวด เลา่เอามาจากผู้ใหญ่ เร่ืองเขียน

ของท่านพทุธทาส”  

 

การต่อยอดความรู้ 

 

คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ผู้ให้สมัภาษณ์รับรู้วา่มีการสร้างเสริมในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้วย: 

 

“มาถึงรุ่นนีก้็ต้องใช้วิจารณญาณ เพราะเลา่ตอ่ๆกนัมา มาถึงรุ่นพ่ีก็อาจจะเลา่เกิน คือ ปู่

อาจจะเลา่แคห้่า พ่ออาจเลา่แคห่ก มาถึงรุ่นพ่ีอาจเลา่เป็นสิบ แตท่กุเร่ืองไมใ่ช่แตง่เติม
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ใสสี่ แตเ่ป็นเพราะการถ่ายทอดปากตอ่ปาก บางทีจากรุ่นสูรุ่่นอาจตอ่เติมให้น่าสนใจ

ย่ิงขึน้” 

    

ในรุ่นหลงัมคัคเุทศก์ซึ่งได้รับการศกึษาแบบใหมใ่นโรงเรียน 4 คน และอดุมศกึษาอีก 1 คน ได้เรียนรู้ความ

เป็นมาทางประวตัิศาสตร์จากตําราท่ีเขียนไว้ในรูปแบบทางการแล้วนํามาผนวกในองค์ความรู้ท่ีจะนํามาเป็นเนือ้หา 

สําคญัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซึ่งแตเ่ดิมเป็นการถา่ยทอดกนัแบบไมเ่ป็นทางการเป็นสําคญั 

 

เครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

 

คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ผู้ให้สมัภาษณ์ได้ให้รายละเอียดวา่ มีเครือขา่ยภายนอก โดยเฉพาะสํานกังานการ

ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัและมหาวิทยาลยัตา่งๆเข้ามาถ่ายโอนความรู้ด้านตา่งๆ อย่างไรก็ตาม สว่นใหญ่ความรู้

ดงักลา่วเป็นความรู้กว้างๆ และไมเ่ก่ียวข้องกบักิจกรรมการผลิต (บริการ) ของทางกลุม่มากนกั ดงัคํากลา่วของผู้ให้

สมัภาษณ์วา่:  

 

“เขาให้ความรู้พืน้ฐาน…กเ็ชน่ อบรมภาษา มคัคเุทศก์ การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การทําโฮมส

เตย์ เราเป็นคนเสนอเขามากกวา่วา่เราต้องการอะไร...อย่างมหาวิทยาลยัราชภฏัก็มา

อบรมมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน มอออ ก็มคัคเุทศก์ภาษา” 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

 

คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ผู้ให้สมัภาษณ์ชีใ้ห้เห็นวา่นวตักรรมบริการการท่องเที่ยวของกลุม่ฯเป็นการตอ่ยอดเพ่ิม

จากการท่องเท่ียวชมธรรมชาติและเชิงอนรัุกษ์ เป็นการดวิูถีชีวิตการเก็บหอย ดหูญ้าทะเล และป่าชายเลน ซึ่งผู้ให้

สมัภาษณ์เป็นรองประธานกลุม่ของการท่องเท่ียวและการเฝา้ระวงัภยัพิบตัิทางทะเลอยู่ก่อนหน้านัน้  

 

สว่นนวตักรรมการแสดงมวยไชยา เป็นการตอ่เติมจากการทําคา่ยมวยมาก่อน แล้วปรับปรุงการแสดงท่ีคา่ย 

การแสดงไหว้ครูมวยไชยา การแสดงทา่มวยไชยาตอ่ยให้ดจูริง มีเป้าให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจซ้อม ตอ่มามีการ

ปรับปรุงย้ายไปแสดงหน้ารูปปัน้ ‘พ่อท่านมา’ ซึ่งเป็นครูมวยท่านแรก ตอ่คําถามวา่ของเก่าท่ีสืบทอดมาจะขดักนักบั

ของใหมท่ี่สร้างสรรค์ขึน้หรือไม ่คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ตอบวา่ไมข่ดักนั อยู่ด้วยกนัและตอ่เติมได้ โดยยกตวัอย่างกรณี

การตอ่เติมประยกุต์มวยไชยาวา่: 
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“ตอนแรกเราก็มีปัญหาเร่ืองนี ้ กเ็ลยมานัง่คยุกนัวา่ สว่นไหนท่ีควรจะเก็บไว้ สว่นไหนท่ี

ควรจะเพ่ิมเติมขึน้มา ให้มนัดสูวย คนเราถึงจะดสูวยอย่างไร ถ้าไมแ่ตง่ตวั ไมแ่ตง่หน้า 

ก็ดไูมด่ี ก็คือต้องคยุอย่างนีใ้ห้เขาฟังก่อนนะคะวา่ อย่างเชน่เร่ืองของมวย ท่าของมวยไช

ยา เราต้องเก็บไว้ ท่ามวยไชยาคือหนึ่ง สอง สาม อย่างนี ้ๆ  ในสว่นท่ีเหลือคือสว่นท่ีเรา

จะเติม เอาสว่นของท่ีอ่ืนก็ได้ แตม่นัเป็นเร่ืองอีกสว่นหนึง่...ตอนแรกก็ขดักนั บอกวา่

ไมไ่ด้ๆ ของไชยาต้องอย่างนี ้ๆ  แตก่็เข้าใจในท่ีสดุ...คือกไ็มไ่ด้ทําอะไร เพียงแตจ่บัเขามา

แตง่ตวั ของเดิมยงัอยู่ รูปทรงเดิมยงัอยู่ ไมไ่ด้ทิง้เขา ไมไ่ด้ทําลายเขา” 

 

ทัง้นี ้มีรายละเอียดตวัอย่างนวตักรรมท่ีเป็นการตอ่เติมการแสดงมวยไชยาตามการให้คําสมัภาษณ์ของคณุพรหมลี 

ฮัน่โตน่ คือ: 

 

“มวย ท่าเดิมๆยงัเตม็ร้อยอยู่ แตส่ว่นท่ีตอ่เติมเป็นการไหว้ครูสว่นหน้า กเ็ป็นการไหว้ครู

ท่าปกตเิวลาเขาจะตอ่ยมวยนัน่ละคะ กเ็หมือนวา่ร้อยตอ่ร้อย หลงัจากไหว้ครูปกติแล้ว 

ก็บอกวา่ ตอ่ไปนีเ้ป็นการโชว์ทา่มวยไชยา บอกวา่มีศอกหนึ่ง ศอกสอง ศอกสาม...มี

อะไรบ้าง อย่างนีล้ะคะ” 

 

ในภาพรวม คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ประมาณการวา่การแสดงศิลปะมวยเป็นของเดิมร้อยละ 70 มีการตอ่ยอด

เป็นของใหมร้่อยละ 30 โดยเป็นการคอ่ยๆตอ่เตมิ เพ่ือให้ปรับตวัได้ราบร่ืน 

 

“เป็นการตอ่เติมสกั 30% ละคะ คือเหมือนกบัวา่คอ่ยๆซึม คือเหมือนกบัวา่คนโบราณ

นะ ถ้ามนัโครมครามๆ คือมนัเหมือนกบัวา่เขารับไมไ่ด้” 

 

นวตักรรมเก่ียวกบัโปรแกรมการท่องเท่ียว ซึ่งไมมี่เป้าหมายทางด้านจดุยืนท่ีเป็นการอนรัุกษ์ของเก่า ดงัการ

บริการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมด้านอ่ืนๆ เป็นการตอ่เติมจากการเท่ียวชมธรรมชาติอย่างเดยีว ดงักลา่วมาแล้ว

ข้างต้น ทัง้นีผ้นวกการชมวฒันธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิต ของเก่าและของใหม ่ ซึ่งทัง้หมดประมาณวา่เป็น

ของเดิมร้อยละ 20 มีการตอ่ยอดปรับเปล่ียนร้อยละ 80 ดงัรายละเอียดจากคําสมัภาษณ์ของคณุพรหมลี ฮัน่โตน่: 

 

 “แตก่่อนโปรแกรมเท่ียวชมสะเปะสะปะ ตอนนีก้ป็รับเปล่ียนใหมเ่ป็นสว่นใหญ่ 

ประมาณวา่ 80% แล้วเป็นของเก่าแค ่ 20%... ปรับเปล่ียนหมายถึงสภาพของคนท่ีมี

สว่นร่วมด้วย จากแตก่่อนเขาพดูกบันกัท่องเท่ียวไมเ่ป็น เดีย่วนีเ้ขาก็เร่ิมพดูกบั

นกัท่องเท่ียว พดูกบันกัท่องเท่ียวได้ อย่างเราพานกัท่องเท่ียวไปดวิูถีชีวิตเลีย้งปลาใน
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กระชงั เครือขา่ยการท่องเท่ียวของเรา เม่ือก่อนคนเลีย้งปลาเหน็นกัท่องเท่ียวไปเขาก็

เดินหนีเลย แตเ่ดี๋ยวนีเ้ขาพดูกบันกัท่องเท่ียว อธิบายให้นกัท่องเท่ียวฟังวา่ ลงอย่างงัน้ 

ขึน้อย่างงี ้ คือเดีย๋วนีเ้ขาก็แนะนําได้ เหมือนเขามาอยู่กบัเรา...คนเขาก็เร่ิมเข้าใจเร่ือง

การท่องเท่ียว เหมือนโบราณสถาน คนท่ีอยู่ข้างวดั ไปท่ีวดัแก้ว คือพระไมอ่ยู่ คนท้องถ่ิน

ท่ีอยู่ในวดั (คา้ขายอยู่ในวดั) เขากต็อบคําถามนกัท่องเท่ียว จากท่ีเขาไมต่อบคําถาม

และไมช่อบ กลายเป็นมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและมีสว่นร่วมกบัทวัร์” (ตวัเอนเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

 

ในสว่นของนวตักรรมการบริการอาหาร อนัได้แก่ การปรับปรุงตอ่เติมการให้บริการอาหารแก่นกัท่องเท่ียว

นัน้ คณุพรหมลี ฮัน่โตน่เห็นวา่ต้องปรับตามความต้องการของลกูค้าเป็นสําคญั แม้พยายามจะอนรัุกษ์การนําเสนอ

อาหารดัง้เดิม ดงัรายละเอียดจากคําสมัภาษณ์:    

 

“เร่ืองอาหารจะใช้อาหารพืน้บ้าน อย่างเชน่ ขนม จะเป็นขนมของบ้านพมุเรียงแท้ๆ 

อยา่งเชน่ ขนมกระบอกสวรรค์ แล้วอธิบายความเป็นมาให้ฟัง สว่นอาหารเราจะใช้

อาหารทะเลทัง้หมด จะได้ไมมี่ปัญหาทางศาสนา...แตป่รับปรุงรสชาตเิป็นกลาง ของเรา

จะเป็นเคม็กบัเผด็ เลยต้องปรับรสชาตใิห้เป็นกลางสําหรับนกัท่องเท่ียว อย่าง

นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ ปรับให้เขาอีกหน่อยหนึง่” 

 

ทัง้นี ้ในเร่ืองการบริการจดัเลีย้งอาหารแกน่กัท่องเท่ียว คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ประมาณการวา่เป็นของเดิม

ร้อยละ 70 มีการตอ่ยอดปรับเปล่ียนร้อยละ 30 ทัง้นี ้ได้ให้รายละเอียดวา่: 

 

 “อาหารก็พยายามคงของเดิม อาจถามเขาวา่ต้องการอาหารพืน้บ้านไหม เชน่ ปลาแป้ง

แดง ขนมตา่งๆ แม้ปรับรสชาติหรือเลือกท่ีเขากินได้ ก็ยงัเป็นของเดิมอยู่ พยายามคงให้

เป็นของคนใต้ แล้วยงัต้องมีไขเ่คม็ ยําไขเ่คม็ คือยงัไงๆก็ยงัต้องมีความเป็นไชยา ความ

เป็นพมุเรียง ” 

 

นอกจากนัน้ คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ประมาณการวา่ เร่ืองเลา่และตํานานตํานานซึ่งครอบคลมุเร่ืองเลา่เก่ียวกบั

อาณาจกัรศรีวิชยัและความเป็นเมืองไชยาเป็นของเดิมร้อยละ 50 มีการตอ่ยอดปรับเปล่ียนร้อยละ 50 แม้วา่เป็นส่ิง

ท่ีเป็นการอนรัุกษ์ โดยมีนวตักรรมกระบวนการการนําเสนอ ดงัคําให้สมัภาษณ์วา่: 

 

“แบ่งกนั เชน่ คนหนึ่งเลา่เร่ืองพระธาต ุ เร่ืองประวตัิศาสตร์ทัง้หมด อีกคนเลา่เร่ือง

ท้องถ่ินบ้านพมุเรียงและมวยไชยา เขาเป็นคนโชว์มวยด้วย อีกคนเลา่เร่ืองท่านพทุธทาส 

อีกสองคนจะเป็นคนคอยเสริม”   
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การปรับปรุงคณุภาพการบริการอย่างมีนยัยะสําคญั 

 

ทางกลุม่ฯมีการเพ่ิมเติมการไหว้ครู โดยมีการแจงให้นกัท่องเท่ียว รวมทัง้กลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศ ทราบ

ถึงคณุลกัษณะสินค้า ซึ่งเป็นการเพ่ิมคณุภาพการบริการอย่างมีนยัยะสําคญั ดงัรายละเอียดจากคําสมัภาษณ์ของ

คณุพรหมลี ฮัน่โตน่: 

 

“ทริปของตา่งประเทศ สว่นใหญ่จะเป็นรัสเซีย สว่นใหญ่จะเป็นจีน เขาเรียนมวยอยู่แล้ว

...แตม่าชมมวยกลวัเจ็บ กลวัมนัดเุดือดไปไหม เราก็จะบอกวา่น่ีเป็นการไหว้ครู มวยไช

ยามีท่าไหว้ครูท่ีสวยน่ิม แตม่นัมีความดดุนัภายใน จึงต้องชีแ้จงให้นกัท่องเท่ียวทราบ” 

 

นวตักรรมการบริการเก่ียวกบัโปรแกรมการท่องเที่ยวอนัเป็นนวตักรรมกระบวนการ  

 

ผู้ให้สมัภาษณ์เลา่ถึงรายละเอียดของการผสมผสานกระบวนการตา่งๆอนัเป็นองค์ประกอบของโปรแกรม

การท่องเท่ียว ซึ่งนยัหนึ่งเป็นนวตักรรมในการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (บริการ) แตอี่กนยัหนึง่

เก่ียวข้องกบัการจดักระบวนการใหมห่ลายๆกระบวนการจงึมีความคาบเก่ียวกนั และอาจนบัเป็นได้ทัง้นวตักรรม

ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมกระบวนการ ทัง้นี ้ เป็นเร่ืองของการผสมผสานโปรแกรมการท่องเท่ียวชมวิถีชีวิต การเก็บ

หอย ดหูญ้าทะเล ป่าชายเลน ผนวกกบัการชมมวย หรือผนวกกบัการเท่ียวชมโบราณสถาน ดงัรายละเอียดจากคํา

สมัภาษณ์ของคณุพรหมลี ฮัน่โตน่: 

 

 

“มีเป็นโปรแกรม เม่ือก่อนเหมือนกบัวา่มีท่ีเท่ียวก่ีท่ีเราก็อดัให้เขาหมด คืออยากให้เขา

เห็น แตห่ลงัจากนัน้เรากเ็หน่ือย เขาก็เหน่ือย จากนัน้กเ็ลยมาประยกุตเ์ป็นโปรแกรมมี 3 

โปรแกรม คือ หนึ่งเฉพาะท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มีไหว้พระธาต ุ เสร็จก็ไปไหว้เจ้าเมือง

ไชยาเก่า แล้วทานอาหารไชยา แล้วไปชมการทอผ้าไหม แล้วก็เป็นการชมมวย รวม 1 

วนั ถ้าจะเพ่ิมเติมจากนัน้ก็มี เท่ียวตามรอยของท่านพทุธทาส สว่นโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวท่ีสองเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์เดิมไปทะเล ปลกูป่า ชมธรรมชาติ และชม

วิถีชีวิต  สว่นโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีสามเป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมผนวกกบัการ

ท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์” 
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กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

การริเร่ิมสร้างสรรค์โดยผูผ้ลิตที่มีคณุลกัษณะของการเป็นนวตักร 

 

คณุพรหมลี ฮัน่โตน่ประธานกลุม่ฯทําหน้าท่ีเป็นนวตักรผู้ ริเร่ิมจดักลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมขึน้ 

เน่ืองจากตนเองเป็นหลานทวดของครูมวยและตระหนกัเหน็ถึงความสําคญัของวฒันธรรมมวย โดยมี ‘แรงจงูใจ

ฟืน้ฟ’ู อนัเป็นแรงของการอนรัุกษ์ผสมผสานกบัการตอ่ยอดส่ิงใหม่ๆ หลายอย่างและการสร้างเครือขา่ยการ

ท่องเท่ียว ดงัท่ีคณุพรหมลี ฮัน่โตน่ให้รายละเอียดวา่: 

 

“ก็เป็นความคิดของตวัเองละคะ ก็เร่ิมจาก ครูแปงท่ีเป็นครูมวยไชยา สอนมวยไชยาอยู่

ท่ีกรุงเทพฯ ท่ีนีค้รูก็มาตามหา ตามหาวา่อยากพบลกูหลานของท่านนิล (ครูมวยไชยา) 

เลยจดุประกายวา่ท่านไมใ่ช่ลกูหลานแตค่ิดถึงทวดเรา บวกกบัมีน้องผู้หญิงท่ีชมรม ท่ี

รามคําแหง ช่ือครูแหลม ครูแหลมเวลาไว้ครูก็ยงัเอย่ช่ือทวดเรา ก็เลยคิดวา่ทําไม

ลกูหลานถงึไมทํ่าเร่ืองนี ้ ทีนีก้เ็ลยคดิกบัทางจงัหวดั ลองคยุกบัผู้ใหญ่ วฒันธรรมอําเภอ 

วฒันธรรมจงัหวดั วา่อยากจะฟืน้ฟเูร่ืองนีข้ึน้มาจะได้ไหม อยากได้คําขวญับางคําของ

จงัหวดั ของสรุาษฎร์ อย่างเช่น (ประเพณี) ชกัพระ ประเพณี ทําไมมนัหายไป อยากได้

กลบัมา เลยลองคยุกบัอาจารย์ราชภฏั อาจารย์จากมอออ จากตาปี เขาก็บอกวา่ลองด ู

แล้วก็ตัง้ช่ือ ซึ่งมีคําวา่ศิลปวฒันธรรมอยู่แล้ว ก็เลยตัง้ช่ือเป็นท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรม

ไชยา ให้เป็นการเฉพาะในไชยา” (ตวัเอนเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

 

บทบาทของเครือข่ายอ่ืนๆ 

 

บทบาทของเครือขา่ยในฐานะแหลง่ท่ีมาของนวตักรรมบริการแตล่ะอย่างของกลุม่ฯ ซึ่งสว่นใหญ่มีเป้าหมาย

และจดุขายอยู่ท่ีการอนรัุกษ์ ดงักลา่วไปแล้วข้างต้น เม่ือเปรียบเทียบกบัแหลง่ท่ีมาทางด้านการริเร่ิมสร้างสรรค์ของ

ผู้นําท่ีเป็นนวตักร เป็นดงัท่ีคณุพรหมลี ฮัน่โตน่แจกแจงคือ: 

 

“ก็เร่ืองเลา่ตํานานปรับเอง 100% มวยปรับเอง 100% โปรแกรมท่องเท่ียวมาจากลกูค้า

ร้อยละ 60 อาหารมาจากจากลกูค้าร้อยละ 60 ก็นบัวา่สอดคล้องกบัความต้องการของ

ลกูค้า พอเหมาะ“ 
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และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 

4.2.2 กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว 

 

จากคําสมัภาษณ์ของคณุเหรียญชยั โพธารินทร์ ประธานวิสาหกิจชมุชนฯ ซึ่งเป็นผู้นําในการก่อตัง้กลุม่และ

สนบัสนนุการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ือง โดยนบัเป็นผู้ให้สมัภาษณ์รายเดยีว ให้รายละเอียดวา่ วิสาหกิจชมุชนกลุม่

โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 450 คน รวมกลุม่กิจกรรมย่อยๆหลายกลุม่ 

โดยมีการพฒันามาจากการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยกลุม่โฮมสเตย์จํานวน 47 ราย ซึ่งพฒันาสถานท่ี

และการนําเท่ียวในหมูบ้่านท่ีมีวิถีชีวิตในการทํานา และมีอาชีพหมอลํา รับแสดงหมอลํา (เป็นหมอลําหมูจํ่านวน 4 

วง และหมอลํากลอนอีกจํานวนหนึง่ ซึ่งมีสมาชิกรวมกนัประมาณ 100 คน)  ท่ีตอ่มาได้ขยายกิจกรรมสูก่ารสอน

และโรงเรียนการร้องและการแสดงหมอลํา อาหารพืน้บ้าน และหตัถกรรมพืน้บ้านแจกนัไม้ไผจํ่านวน 30 ราย 

 

กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

  

ทัง้นี ้ คณุเหรียญชยั โพธารินทร์ ประธานวิสาหกิจชมุชนฯ เลา่วา่ ความรู้ในการร้องและการแสดงหมอลํา

ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่นในหมูบ้่านโดยการเรียนรู้อยา่งไมเ่ป็นทางการผา่นการเฝา้ด ู ฝึกฝน และการเข้าร่วม

แสดงจริงในทางปฏิบตัิ เป็นความรู้แฝง โดยมีแกนหมอลําผู้ เฒา่ผู้แก่ประมาณ 4-5 คน เป็นครู เป็นปรมาจารย์หมอ

ลํา เป็นผู้อนรัุกษ์และถ่ายทอดความรู้ ในกลุม่หมอลํา สอนเดก็ใหม ่และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ท่ีสนใจมาเรียนรู้ ทัง้นี ้

การเรียนรู้ต้องสืบทอดกนัเองเป็นหลกั เพราะการเข้ามาถ่ายทอดความรู้เพ่ิมเติมของหน่วยงานภายนอก รวมทัง้

หน่วยงานราชการ อาจทําให้องค์ความรู้ด้อยคา่ลง เน่ืองจากหน่วยงานเหลา่นัน้มีความรู้เก่ียวกบัการร้องและการ

แสดงหมอลํา (ซึ่งมีจดุยืนอยู่ท่ีการอนรัุกษ์และการรักษาอตัลกัษณ์ดัง้เดิม) น้อยกวา่สมาชิกภายในกลุม่ ดงัมี

รายละเอียดของคําสมัภาษณ์ของคณุเหรียญชยั โพธารินทร์ วา่: 

 

 “ทางการเขาไมเ่ช่ียวชาญเร่ืองนี ้ ไมรู้่เท่าเรา บางสว่นของเราเป็นเอกลกัษณ์อยู่แล้ว 

หากไมรู้่พืน้ฐาน จะมาปรับของเรา ก็จะทําให้เราเสียหายไป” 
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เครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

 

จากเหตผุลข้างต้น การถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานตา่งๆท่ีเป็นเครือขา่ยภายนอกจึงเป็นความรู้กว้างๆ

และไมไ่ด้ถกูนํามาใช้ในกิจกรรมการผลิตของวิสาหกิจชมุชนฯ ซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลกัในการดําเนินการ

แสดงและสอนหมอลํา การแสดงดนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัหมอลํา การแสดงโชว์วฒันธรรม อาหารพืน้บ้าน และ

หตัถกรรม โดยคณุเหรียญชยั โพธารินทร์ผู้ให้สมัภาษณ์แจกแจงถึงบทบาทของเครือขา่ยความรู้ดงักลา่ว ดงันี:้ 

 

“ก็พอแจกแจงได้ครับ ก็มีกระทรวงวฒันธรรมให้งบและความรู้สนบัสนนุศนูย์วฒันธรรม

เฉลิมราษฎร์ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่นสนบัสนนุการอนรัุกษ์

หมูบ้่าน เรือนโบราณ การท่องเท่ียวและการกีฬาจงัหวดัสนบัสนนุอบรมการเป็นเจ้าบ้าน

ท่ีดี มคัคเุทศก์ ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัอบุลและ อบต. ก็จดัอบรมเร่ืองภาษาองักฤษ 

อตุสาหกรรมให้เคร่ืองมือสนบัสนนุการทําแจกนัไม้ไผ”่ 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม กระบวนการนวตักรรม และบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการ

นวตักรรม 

 

การตอบสนองลูกคา้เปล่ียนการอนรัุกษ์สู่นวตักรรมบริการการแสดงหมอลํา 

 

คณุเหรียญชยั โพธารินทร์ ผู้ให้สมัภาษณ์ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงหมอลําในหมูบ้่านอนั เป็นแกน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชมุชนฯวา่ อาจเร่ิมท่ีเป้าหมายการอนรัุกษ์ แตเ่ม่ือชมุชนหมอลําดงึดดูลกูค้าได้

โดยผา่นส่ือและช่องทางการตลาดตา่งๆ ก็พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงสนองตอบลกูค้า ดงัคําให้สมัภาษณ์ข้างลา่ง: 

 

 “ให้เป็นชมุชนท่ีคนรู้จกั แล้วก็อนรัุกษ์วฒันธรรม ถ้าไมทํ่าตรงนีเ้ดีย๋วมนัจะหายไป  

อาชีพหลกัเป็นหมอลํา การทําตรงนี ้ (หมู่บา้นหมอลําเพ่ือการท่องเทีย่ว) กเ็สริมหมอลํา 

เป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อาชีพหมอลําด้วย ทางเวบ็บ้าง ทางทีวีบ้าง ทาง

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว ปากตอ่ปากเขาจะพดูกนั หมอลําก็มีงานเยอะ แตก่่อนซบเซาไป

บ้างก็มีงานเยอะขึน้” (ตวัเอนเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

 

ทัง้นี ้คณุเหรียญชยั โพธารินทร์ผู้ให้สมัภาษณ์ประเมินวา่ การเข้าสูต่ลาดในวงท่ีกว้างขึน้ดงักลา่ว นําไปสูก่าร

ตอ่ยอดหมอลําเป็นของใหมป่ระมาณร้อยละ 20 และของเก่ายงัคงไว้มากประมาณร้อยละ 80  แตเ่ป็นการ

สร้างสรรคข์องผู้ผลิตท่ีประยกุต์ให้เข้ากบัลกูค้า โดยผู้ให้สมัภาษณ์แจกแจงรายละเอียดการสร้างกลอนและคําร้อง
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หมอลําขึน้มาใหมเ่พ่ือตอบสนองลกูค้าท่ีผู้ผลิตคาดการณ์วา่อาจจะเบ่ือกลอนและคําร้องแบบเดิม ดงัคําสมัภาษณ์

ข้างลา่ง: 

“หมอลําเดชเป็นการประยกุต์ขึน้มา หมอลําเดชแตก่่อนไมมี่ หมอลําน้อย เรามาเพ่ิมเติม

ในสว่นของกลอน เราเขียนกลอนใหมเ่ลย แตก่่อนกลอนเป็นเร่ืองพทุธประวตั ิ เก่ียวกบั

ความดี ความชัว่ ผู้ฟังเร่ิมไมช่อบ กเ็ลยต้องมาเขียนกลอนให้ทนัเหตกุารณ์ แตเ่รายงัไม่

ลืมพวกนัน้ ยงัสอดแทรกไว้อยู่ คือ ต้องให้ผู้ฟังไมเ่บ่ือ…การแตง่กายเสือ้ผ้าหมอลําก็

ประยกุต์ขึน้บ้างคล้ายๆกนั” 

 

ทัง้นี ้ ผลสมัฤทธ์ิจากกระบวนการปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ผลิตท่ีเป็นนวตักรผา่นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โดยลกูค้าดงักลา่ว ได้แก่ การตอ่เติมประเภทใหม่ๆ ของหมอลํา ดงัรายละเอียดจากการสมัภาษณ์ของคณุเหรียญ

ชยั โพธารินทร์ ข้างลา่ง: 

 

“ของเดก็ก็มีการประยกุต์ตอ่เติมประเภทหมอลํา 5 ถึง 6 อย่าง ของผู้ใหญ่ก็ขยายเป็น

ประมาณ 15 อย่าง เช่น ลําพืน้ ลําภไูทน้อย ภไูทใหญ่ ผีพนัดอน คอนสวรรค์ ลําเพลิน 

ลํากลอน ลําหมู ่ลําคู ่เยอะแยะ ประมาณ 15 ประเภท เป็นการอนรัุกษ์ด้วย เพราะการ

แสดงหมอลําหลายๆรูปแบบมนัจะหายไปแล้ว เดี๋ยวนี ้จะเหลือท่ีไปแสดงรับจ้างไมก่ี่

ประเภทเอง ท่ีมีเก่าๆก็หายไปหายไปเร่ือยๆ”  

 

การเพ่ิมองค์ประกอบและคณุภาพของการบริการการแสดงหมอลําอย่างมีนยัยะสําคญั 

 

นอกจากนัน้ คณุเหรียญชยั โพธารินทร์ผู้ให้สมัภาษณ์ยงัชีถ้ึงนวตักรรมในเชิงลกึ คือ การใช้ผู้แสดงจาก

ผู้ใหญ่เป็นการแสดงของเดก็ ท่ีให้ชัน้ของอรรถรสเพ่ิมขึน้ อนัเป็นการเพ่ิมคณุภาพของการบริการการแสดงหมอลํา

อย่างมีนยัยะสําคญั ดงัคําสมัภาษณ์ข้างลา่ง: 

 

“ตอนแรกเป็นผู้ใหญ่ท่ีเลิกหมอลํามา แล้วมาแสดงให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัโฮมสเตย์ด ู

หลงัๆนี ้ เรามาถ่ายทอดสูเ่ดก็ เป็นวิวฒันาการแบบใหม ่ ย่ิงสนกุ ย่ิงเป็นท่ีพอใจกบั

นกัท่องเท่ียวมากกวา่ผู้ใหญ่ หนีจากคนแก่ มาหาเดก็อนบุาลไป” 

 

อีกทัง้มีความกว้างหรือความหลากหลายตามชัน้อรรถรส คือ ความหลากหลายของรูปแบบการแสดงทัง้ของ

เดก็และของผู้ใหญ่ ดงัคําสมัภาษณ์ของคณุเหรียญชยั โพธารินทร์: 
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 “ผู้ใหญ่แสดง เป็นลําพืน้ก็ได้ เป็นเวียง ลําเพลิน ลําแพน มนัมีหลายรูปแบบ สว่นการ

แสดงของเดก็ตัง้แตอ่นบุาล เดก็แสดงให้ชมวา่หมอลําน่ีแสดงยงัไง แสดงในลกัษณะ

หลายรูปแบบ เพราะการร้องหมอลํามีหลายรูปแบบนะครับ อาจจะเป็นลําสัน้ ลํายาว 

ลําเต้ย ลําซ่ิง ลําภไูท อะไร มนัจะมีหลายรูปแบบ ” 

  

สาขาของตลาดใหม่ (new branch of market) เก่ียวกบัหมอลํา 

 

จดุสําคญัของนวตักรรมเก่ียวกบัหมอลําท่ีน่ี คือ การสอนและโรงเรียนสอนหมอลําท่ีแตเ่ดิมถ่ายทอดกนัเอง

และรับสอนเฉพาะกลุม่ แตปั่จจบุนัได้ตอ่ยอดมาขายยงัผู้สนใจหรือนกัท่องเท่ียวด้วย โดยมีการเปิดหลกัสตูรหลาย

อย่างมากขึน้ ทัง้เพ่ือไปประกอบอาชีพ เรียนรู้ และเพียงสมัผสัอรรถรส ทัง้หลกัสตูรสัน้และยาวท่ีสอดคล้องกนั 

นอกจากเรียนการลําและแสดงแล้ว ยงัมีการให้ชมและเรียนหตัถกรรมชดุหมอลํา ซึ่งกลายเป็นการปรับการเรียนรู้

และถ่ายทอดหรือนวตักรรมผลิตภณัฑ์ตามความต้องการเฉพาะของลกูค้า (customisation) จดุนีก้็เป็นจดุสําคญัท่ี

ทําให้เกิดนวตักรรมตอ่ยอดจากบริการการแสดงหมอลําซึง่ในจดุแรกเป็นการอนรัุกษ์ ทัง้นี ้ มีรายละเอียดดงัการให้

สมัภาษณ์ของคณุเหรียญชยั โพธารินทร์ ข้างลา่ง: 

 

“มีเป็นหลกัสตูร เหมือนเข้าโรงเรียน ถ้าจะเรียนจริงก็จะมาเทสตก์นั อยากรู้ขนาดไหน 

อยากเรียนขนาดไหน คอ่ยมาวา่จะเรียนเท่าไร ถ้าจะเรียนพอรู้ สองสามวนัก็ได้แล้ว มี

เรียนสิบวนั ถ้าจะเรียนแบบเป็นอาชีพก็ปีสองปี” 

และ: 

“บางคนเขาอยากมาฝึกด้วย มาหดัวา่ หมอลําเขาลํากนัยงัไง แล้วในเร่ืองของดนตรีด้วย 

การดีดพิณ การเป่าแคน เขาทํากนัยงัไง” 

รวมทัง้: 

“บางคนก็อยากดกูารทําชดุหมอลําวา่ทําอย่างไร เราก็มีสถานท่ีทํา มีปักเยบ็ให้ด ูเราทํา

ขายด้วย มาเรียนรู้ท่ีจะทําได้” 

ตลอดจน: 

 “บางคนมาดวูฒันธรรมอย่างเก่ียวกบัหมอลํา หมอลําเขาอยู่กนัอย่างไร ในเม่ือไมไ่ด้ไป

แสดง เขาซ้อมกนัอย่างไร แล้วก็จะดหูมูบ้่าน ดวิูถีชีวิต” 
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นวตักรรมช่องทางการตลาดหมอลํา 

 

ผู้ให้สมัภาษณ์ชีใ้ห้เห็นพลวตัท่ีเร่ิมจากการอนรัุกษ์หมอลํา นวตักรรมหมอลํา แล้วก็มีการผนวกการเข้ามาชม

หมอลําในหมูบ้่าน และโฮมสเตย์เข้ามาผสมผสาน ซึง่เป็นการเพ่ิมคณุคา่และความสะดวกแกล่กูค้าด้วย ทัง้นี ้มี

รายละเอียดดงัการให้คําสมัภาษณ์ของคณุเหรียญชยั โพธารินทร์ข้างลา่ง:  

 

“รับจ้างไปแสดงหมอลําข้างนอกมนัแพง เป็นแสน ผมเลยคิดวา่ ทําไงราคาคา่ดหูมอลํา

มนัจะถกูลง ก็คือให้คนมาดท่ีูน่ี แล้วก็แสดงให้ด ู เป้าหมายอยู่แคนี่เ้อง ก็จะแสดงให้ด ู

แล้วก็มีสว่นร่วมสนกุสนานกบัเราด้วย ไปแสดงข้างนอกอาจมีสว่นร่วมไมส่นกุเท่านี ้

เพราะมีปัญหาทําเวที ทะเลาะวิวาทกนัเยอะแยะเลย มาท่ีน่ีเลยมีสว่นร่วมตามสบาย 

ร้องหมอลําได้ สนกุกบัเราได้ กเ็ปล่ียนตรงนีเ้อง...อยากมีสว่นร่วมก็เฉพาะท่ีสนใจมา มีท่ี

พกั มีอาหารด้วย เกิดวิถีอีกแบบหนึ่งไง” 

 

สาขาของตลาดใหม่ (new branch of market) ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการแสดงทางวฒันธรรมของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

สืบเน่ืองกบัการแสดงและการสอนหมอลํา และการสร้างโฮมสเตย์ เพ่ือดงึนกัท่องเท่ียวเข้ามาในหมูบ้่าน ได้มี

การตอ่ยอดการแสดงทางวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย การแสดงกลองยาว ฟ้อน และ

บายศรีสูข่วญั ณ ท่ีตัง้โฮมสเตย์ ด้วยจดุยืนในการอนรัุกษ์และคงไว้ซึ่งอตัลกัษณ์ดัง้เดมิ จึงยงัคงของเก่าไว้มาก

ประมาณร้อยละ 95 และมีการปรับปรุงเพียงประมาณร้อยละ 5 เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงบริการการ

ดําเนินการแสดงบางอย่าง เพราะบคุลากรมีทกัษะในการดําเนินการและสืบทอดทกัษะดัง้เดิมได้ไมห่มด และ

วตัถดุิบท่ีจะพึงหามาใช้ได้มีน้อยลง ดงัท่ีผู้ให้สมัภาษณ์ของคณุเหรียญชยั โพธารินทร์ กลา่ววา่: 

 

“การแสดงกลองยาว บายศรี ตรงนีเ้ราจะเน้นเดิมๆไว้เยอะเลย ในเร่ืองของการแสดง ใน

เร่ืองของการแตง่กายยงัคงของเดิมไว้ อาจตอ่เติมขึน้นิดหน่อยประมาณ 5%” 

 

นวตักรรมโปรแกรมอาหารพ้ืนเมืองในเชิงวฒันธรรม: อาหารพาแลง 

 

อีกประการท่ีสืบเน่ืองตอ่มาจากการแสดงและการสอนหมอลํา และการสร้างโฮมสเตย์ เพ่ือดงึนกัท่องเท่ียว

เข้ามาในหมูบ้่าน คือ การนําเสนอวฒันธรรมอาหารพืน้เมืองท่ีทานกนัอยู่ในท้องถ่ินแก่นกัท่องเท่ียว โดยใช้คําวา่ 

‘อาหารพาแลง’ จดัเป็นโปรแกรมตอ่เน่ืองกบัการแสดงทางวฒันธรรม ทัง้นี ้ มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
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พอดีกบัความต้องการของลกูค้า เน่ืองจากลกูค้าบางกลุม่อาจรับประทานอาหารท่ีแปลกไปจากความคุ้นเคยได้ไม่

มาก อีกทัง้ทางวิสาหกิจชมุชนฯไมไ่ด้มีเป้าหมายในการอนรัุกษ์อาหารพืน้เมืองนีเ้ป็นพิเศษ จึงมีอาหารพืน้เมือง

ตามประเพณีประมาณร้อยละ 80 และปรับปรุงตอ่ยอดเป็นของใหมใ่ห้เข้ากบัลกูค้าประมาณร้อยละ 20 โดยคณุ

เหรียญชยั โพธารินทร์ผู้ให้สมัภาษณ์อธิบายวา่: 

 

“อาหารก็เป็นอาหารอีสาน อาหารตามฤดกูาล อย่างหน้านีก้็เป็นพวกปลา พวกกบ พวก

หน่อไม้ พวกเหด็ อาหารเรากจ็ะปรับเปล่ียนตามความต้องการถ้านกัท่องเท่ียวระบมุา 

อย่างเผด็ไมเ่ผด็ กินเจ หรือมสุลิม...ปกตเิราพยายามคงไว้ของเดิม แตน่กัท่องเท่ียวอาจ

ทานไมไ่ด้ ทานอาหารแปลกไมไ่ด้ เราก็ปรับให้เข้ากบันกัท่องเท่ียว แตย่งัคงของเดิม

ประมาณ 80%” 

 

นวตักรรมหตัถกรรม/ต่อยอดหตัถกรรมดัง้เดิม  

 

ประการท้ายท่ีสดุท่ีสืบเน่ืองตอ่มาจากการดงึนกัท่องเท่ียวเข้ามาในหมูบ้่านข้างต้น คือ การรือ้ฟืน้หตัถกรรม

ไม้ไผด่งัเดิมขึน้มาขายเพ่ือเป็นของฝากและท่ีระลกึ ทัง้นี ้คณุเหรียญชยั โพธารินทร์กลา่ววา่: 

 

“มีคนมาเท่ียวก็ต้องมีหตัถกรรมขาย มีของฝาก ของท่ีระลกึ ก็มีของฝากอยู่ พวกผ้า 

พวกหมอน มีอยู่หลายท่ี เหมือนๆกนัไปหมด เราก็เลยมาหาของแปลกจากท่ีอ่ืน ก็มาจบั

หตัถกรรมไม้ไผด่ัง้เดิม แล้วขยายการผลิต จนภายหลงัสง่ออกบางสว่น” 

 

ทัง้นี ้ มีการทําเฟอร์นิเจอร์และแจกนัไม้ไผ ่ ซึ่งประการหลงัได้ออกแบบให้เป็นสากลมากขึน้หลงัจากมีการ

ขยายตวัของตลาดภายในประเทศและการสง่ออกบางสว่น เน่ืองจากไมมี่เป้าหมายในการอนรัุกษ์เป็นการเฉพาะ

หากวา่ความต้องการการเปล่ียนแปลงของลกูค้ามีอยู่อย่างจํากดั จึงไมมี่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ิมมากนกั จึง

ยงัคงรูปแบบเก่าไว้มากประมาณร้อยละ 80 และตอ่ยอดเป็นของใหมป่ระมาณร้อยละ 20 เพ่ือให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของลกูค้านัน้ โดยคณุเหรียญชยั โพธารินทร์อธิบายเพ่ิมเติมวา่: 

 

“หตัถกรรม เราใช้ทกัษะเดมิ วสัดเุดิม เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผจ่ะทํารูปแบบเดิม ทําขาอะไรจะ

แบบโบราณ ทีนีเ้รามาปรับ ปรับสี ปรับลาย แคน่ัน้เอง สว่นแจกนั เราปรับปรุงลาย เพ่ิม

แบบสากล ถ้าเน้นแตแ่บบโบราณมนัขายยาก ขายได้เฉพาะบคุคล ถ้าเน้นเป็นสากลจะ

ขายได้เป็นการทัว่ไป” 
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นวตักรรมการแสดงดนตรี 

 

นวตักรรมทางด้านการแสดงดนตรีของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าวนัน้ 

เป็นการเพ่ิมเติมเคร่ืองดนตรีสากลและปรับปรุงเพลงเพ่ิมจงัหวะให้สอดคล้องกบัการทํานวตักรรมในกลุม่การแสดง

หมอลําข้างต้น ท่ีสําคญั คือ มีความจําเป็นต้องใสเ่คร่ืองดนตรีสากลใหม่ๆ เข้าไปช่วยในการทําเพลงใหมเ่พ่ือ

ประกอบกลอนและเพลงใหมข่องหมอลําท่ีเปล่ียนไป แตเ่คร่ืองดนตรีเก่าๆท่ีมีอยู่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมี

อยู่อย่างจํากดัไมส่ามารถสนบัสนนุได้ และเน่ืองจากการแสดงดนตรีเป็นไปเพ่ือสนบัสนนุการแสดงหมอลําเป็น

สําคญัโดยไมมี่เป้าหมายการอนรัุกษ์เป็นการเฉพาะ จงึมีการตอ่ยอดเป็นของใหมป่ระมาณร้อยละ 60 และคงดนตรี

เก่าไว้ประมาณร้อยละ 40 ทัง้นี ้คณุเหรียญชยั โพธารินทร์ผู้ให้สมัภาษณ์อธิบายวา่: 

 

“เร่ืองดนตรี ของเก่าก็มีเยอะ แตเ่ลิกราไป เหลือเพียง พิณ แคน โปงลางเท่านัน้ท่ียงัใช้

กนั ของใหมเ่ช่นพวกคีย์บอร์ด เคร่ืองดนตรีสากลมาเสริม จะทําเป็นดนตรีใหมม่ากกวา่

ดนตรีเก่า รวมทัง้เพลง ของเก่าประมาณ 40% ของใหมน่่าจะสกั 60% ” 

 

นวตักรรมทางการตลาดและนวตักรรมกระบวนการอ่ืนๆ 

 

นอกจากนวตักรรมช่องทางในการจดัจําหน่ายหมอลําท่ีทําให้เกิดสาขาตลาดโฮมสเตย์ข้างต้นแล้ว วิสาหกิจ

ชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าวยงัได้ใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขาย รวมถึง 

ส่ือทีวีทกุช่องท่ีมาถ่ายทํารายการแบบให้เปลา่ โดยคณุเหรียญชยั โพธารินทร์บรรยายวา่: 

 

“ก็มีออกส่ือเยอะ ออกรายการจ้อจี ้ กบัผู้วา่พาเท่ียว วิทยรุ่วมด้วยช่วยกนั หนงัสือพิมพ์ 

ทางวารสารของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภาคภาษาองักฤษ มีเวบ็ของทางการบ้าง 

แตก่่อนเรากใ็ช้แตแ่บบปากตอ่ปาก” 

 

สว่นนวตักรรมกระบวนการ ทางวิสาหกิจชมุชนฯก็มีการใช้นวตักรรมกระบวนการแบบออ่น เก่ียวกบัการ

ปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการทํางานใหม่ๆ ในการขนสง่/กระจายสินค้าคือ จดัเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของตนกบัเครือขา่ย

และเส้นทางท่องเท่ียวอ่ืนๆในจงัหวดัและในภมิูภาค รวมถึงกบัตา่งประเทศด้วย 
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กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

บทบาทนวตักร 

 

กลุม่ผู้ นําของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าวแสดงความเป็นนวตักร ท่ี

สามารถประยกุตเ์ป้าหมายและจดุยืนในการอนรัุกษ์วฒันธรรมให้เข้ากบัการผสมผสานเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ๆ  และ

ให้เข้ากบัการคดัสรรของลกูค้า/ตลาด ในกระบวนการประยกุต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี โดยเหน็วา่ของเก่า

และของใหมไ่มข่ดักนัและสามารถประสานกนัได้ ทัง้ท่ียงัยึดหลกัเก่าอยู่ ทัง้นี ้ มีรายละเอียดของความเห็นของคณุ

เหรียญชยั โพธารินทร์ผู้ให้สมัภาษณ์ ดงันี:้ 

 

“ไมข่ดัครับ ไมข่ดั เพราะวา่ถ้าเราทําแบบของเดิมเก่าๆมากเกินไป ตลาดมนัก็ไปไมไ่ด้ 

เราก็ต้องประยกุต์บ้างนิดหน่อย เพ่ือให้มนัเข้าสูต่ลาดได้ แล้วก็เพ่ือให้มนัเข้าสูส่ากลได้ 

เพราะวฒันธรรมของเรามนัเป็นวฒันธรรมคนไทย ใช่ไหม แตบ่างทีถ้าเราต้องการจะ

ขายตรงนีใ้ห้มนัไปสูส่ากล มนัก็ต้องปรับบ้าง เป็นเร่ืองของการจําหน่าย เป็นเร่ืองของ

การบริการ...อย่างดนตรี เราจะมีแตพิ่ณแตแ่คนไมไ่ด้ มนัก็ต้องมีพวกคย์ีบอร์ด พวก

อะไรเข้ามาเสริมบ้าง เป็นการตอ่ยอด เป็นการประสานกนัระหวา่งเก่ากบัใหม ่ แต่

ของเดิมก็ยงัเป็นหลกั อย่างหมอลําน่ีต้องมีแคนเป็นหลกั” 

 

และ 

“คือเราต้องอนรัุกษ์แบบสมยัใหมไ่ง ไมใ่ช่อนรัุกษ์แบบโบราณ ให้ทกุคนดกูนัได้ อยู่กนัได้ 

อนรัุกษ์ของเราอย่างเดียว คนอ่ืนเขาไมอ่ยู่ด้วย ก็ไมไ่หวสิ ต้องอยู่ร่วมกนั แตข่องเดิมเรา

ไมทิ่ง้หรอก ต้องมี แตเ่ราตอ่ยอดได้ ให้มนัเข้าสูส่ากลแคน่ัน้เอง” 

 

บทบาทลูกคา้ในการสนบัสนนุนวตักรในการดําเนินนวตักรรม 

 

นอกจากบทบาทของนวตักรในการเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมในสาขาตา่งๆข้างต้น ลกูค้ายงัเข้ามา

สนบัสนนุการดําเนินนวตักรรม ดงัตวัอย่างท่ีมาแนะนําออกแบบหตัถกรรมพืน้เมือง ซึง่ปกติผู้ผลิตจะออกแบบ

ใหม่ๆ เอง ทัง้นี ้คณุเหรียญชยั โพธารินทร์ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่: 

 

“ออกแบบเองบ้าง แล้วก็พ่อค้าท่ีเขาซือ้นัน่ละแนะนําบ้าง เขาบอกวา่อย่างงัน้ อย่างงี ้

เราก็คิดเอง ก็ทํานําเสนอเขาบ้าง มนัจะได้ตรงตามตลาด ไมง่ัน้ก็ไปไมไ่ด้” 
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ทัง้นี ้ผู้ให้สมัภาษณ์ได้ประเมินบทบาทของกลุม่ตนและลกูค้า (ซึ่งเป็นแหลง่ท่ีมา) ในการทําส่ิงใหม่ๆ  

(นวตักรรม) ในแตล่ะกลุม่ของผลิตภณัฑ์ ดงันี:้ 

 

“ท่ีเราคิดริเร่ิมเองทัง้หมด (ร้อยละ 100) ก็มีหมอลํา งานโชว์วฒันธรรม แล้วก็ดนตรี แตห่ตัถกรรมเรา

ริเร่ิม 80% ลกูค้าประมาณ 20%  ท่ีลกูค้ามากหน่อยประมาณ 60% คืออาหาร สว่นนีเ้รามีแค ่40%” 

 

สว่นบทบาทของเครือขา่ยภายนอกอ่ืนๆ ซึ่งนบัวา่ไมไ่ด้เป็นแหลง่ท่ีมาของนวตักรรมผลิตภณัฑ์ข้างต้น ก็มี

เช่น  การท่องเท่ียวและการกีฬาจงัหวดัท่องเท่ียวสนบัสนนุเคร่ืองดนตรี กระทรวงวฒันธรรมสนบัสนนุการรักษา

วฒันธรรมหมอลํา  งบจงัหวดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราษฎร์ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑ์ในท้องถ่ิน และการเสนอความคิด 

“ใช้แสง สี เสียงจดัการแสดงวฒันธรรมจากบริษัทเอกชนแตไ่มมี่งบประมาณจึงไมไ่ด้ดําเนินการ 

  

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัเก่ียวกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้ รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ  5 ตอ่ปี 

 

4.2.3 กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชงิศกึษาฮีตฮอยวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

จากการให้สมัภาษณ์ของคณุอาจ สารปิน ประธานวิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวเชิงศกึษาฮีตฮอยวฒันธรรม

และส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้นําและร่วมก่อตัง้วิสาหกิจชมุชนฯและเป็นผู้ให้สมัภาษณ์รายเดยีวของวิสาหกิจชมุชนฯใน

ครัง้นี ้ อธิบายวา่ วิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวเชิงศกึษาฮีตฮอยวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมซึ่งตัง้อยูท่ี่อําเภอแมอ่าย 

จงัหวดัเชียงใหม ่ ตัง้ขึน้เป็นกลุม่อนรัุกษ์วฒันธรรมล้านนาในปี 2547 ก่อนจะผนวกกิจกรรมอนรัุกษ์วิถีชิวิตและ

ธรรมชาติเข้ามาแล้วรวมกลุม่เป็นดงัปัจจบุนันบัแตปี่ 2548 โดยมีสมาชิก 25 ราย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการพฒันากลุม่ยงัคงอาศยัการผลกัดนัโดยประธานกลุม่คอ่นข้างมาก 

 

เครือขา่ยตา่งๆและกิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

  

ทัง้นี ้ คณุอาจ สารปินผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ความรู้หลกัๆท่ีมีอยู่และถ่ายทอดกนัในวิสาหกิจชมุชนมาจาก

ประธานกลุม่ฯ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดภมิูปัญญาท้องถ่ินทางด้านดนตรีและการรําดาบมาโดยการเรียนรู้แบบไมเ่ป็น

ทางการจากครูผู้ เฒา่ในท้องถ่ิน ทัง้นี ้ มีการสอนโดยการถ่ายทอดในทางปฏิบตัใิห้แก่สมาชิกในกลุม่ ซึ่งจะรับ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนในท้องถ่ินตอ่ๆกนัไป โดยจดัเป็นหลกัสตูรดงัจะกลา่วตอ่ไปข้างลา่ง 
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ทัง้นี ้ เครือขา่ยภายนอกเข้ามาช่วยสนบัสนนุการกระจายความรู้ โดยมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยา

เขตสวนดอกสนบัสนนุให้ทางวิสาหกิจชมุชนฯทําการสอนรําดาบ อนรัุกษ์ดนตรี และโคลงกลอนล้านนา ท่ีวดัสวน

ดอก โดยสอนแก่ยวุชน และมีการสอนครูดนตรีและนกัเรียนเก่ียวกบัดนตรีในท้องถ่ินภายใต้การสนบัสนนุของ

สํานกังานการศกึษานอกโรงเรียนประจําท้องถ่ิน 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

 นวตักรรมหลกัๆของวิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวเชิงศกึษาฮีตฮอยวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การตอ่

ยอดความรู้ข้างต้นในเนือ้หาและองค์ประกอบ และมีการประยกุตเ์ป็นหลกัสตูรสอนดนตรีพืน้เมืองและหลกัสตูร

สอนการรําดาบ ซึ่งประการหลงัจําแนกเป็น ‘อาบธรรม ๑๓ เพลงรํา ๓๒ เพลงเต้น เรียน ๓๖ชัว่โมง’ 

 

ทัง้นี ้ในสว่นของดนตรีพืน้เมืองนัน้ ผู้ให้สมัภาษณ์บอกวา่เป็นการ ‘รือ้ฟืน้แตง่เพลงพืน้เมือง’ โดยเป็นของเดิม

ร้อยละ 80 และมีการแตง่เติมเนือ้ร้องและทํานองตามลกัษณะของเก่าประมาณร้อยละ 20 ดงัท่ีคณุอาจ สารปิน 

ผู้ให้สมัภาษณ์ให้รายละเอียดข้างลา่ง:  

 

“ดนตรีของเก่าน่ี 80% ละครับ ของเขามีอยูแ่ล้ว แล้วแตเ่ราทําความเข้าใจ 20% เป็น

ของท่ีเราร้อยเรียงเพ่ิมมา มีเขียนเพลงเพ่ิม“ 

 

สว่นการรําดาบล้านนานัน้ ผู้ให้สมัภาษณ์เลา่วา่ แตก่่อนไมมี่เนือ้เพลงประกอบท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นการ

ฟ้อนท่าตา่งๆตามทํานองเพลง ผู้ให้สมัภาษณ์จึงคิดใสเ่นือ้เพลง ทัง้เพ่ือให้จําท่ารําง่าย เกิดจิตใจหกึเหิม 

(โดยเฉพาะรําลกึถึงบญุคณุแผน่ดิน) ทัง้หมดเม่ือจําได้แตค่งไว้ ก็จะอนรัุกษ์ทัง้การรําดาบและเพลงให้คงอยูสื่บ

ทอดตอ่ไป ทัง้นี ้คณุอาจ สารปินบรรยายรายละเอียดวา่: 

 

“การประยกุตค์ือ เวลารําฟ้อนดาบจะมีเนือ้ร้องประกอบให้รําลกึถึงบญุคณุแผน่ดิน 

ประกอบท่าตา่งๆ ...คนท่ีรําจะได้รําลกึและจดจํา ถ้าไมมี่อกัษรมนักห็ายไป หายไป”   

 

ทัง้นี ้ผู้ให้สมัภาษณ์ประเมินวา่ การรําดาบในปัจจบุนั เป็นของเก่าร้อยละ 60 และของท่ีตอ่เติมสร้างขึน้ใหม่

ประมาณร้อยละ 40 ดงัท่ีคณุอาจ สารปินผู้ให้สมัภาษณ์พรรณนาวา่:  
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“การฟ้อนดาบ ตีเสียวา่ ถ้าไมร่วมอกัษรของเราท่ีประพนัธ์ให้เป็นเร่ือง กระบวนท่ารํา

ของเดิมท่ีมาจากฐานเดิมจะมี 60% ท่ีเราเพ่ิม เสริม เติมแตง่ จะเป็น 40%...ก็เพ่ิมเติม

ขึน้มาจากของเดิมพืน้บ้าน” 

 

สว่นนวตักรรมอ่ืนๆของวิสาหกิจชมุชนนัน้ มีนวตักรรมทางการตลาดเก่ียวกบัการใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ใน

การสง่เสริมการขาย เช่น การใช้วิทยชุมุชนสง่เสริมวฒันธรรมการเรียนการสอนรําดาบและดนตรี และการใช้เวบ็

ไซด์เครือขา่ยภายนอกท่ีเป็นราชการ เป็นต้น 

 

กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

การดําเนินนวตักรรมข้างต้นสะท้อนความเป็นนวตักรของผู้นําวิสาหกิจชมุชนฯ ท่ีมีความริเร่ิมสร้างสรรค์

ผลกัดนัการเปล่ียนแปลงแม้วา่จะอยูบ่นจดุยืนหรือจดุขายของกิจกรรมท่ีเป็นการอนรัุกษ์ โดยผู้ให้สมัภาษณ์เหน็วา่

ต้องปรับให้เข้ากบัคน (ลกูค้า) รุ่นใหม่ๆ  อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงบางอย่างก็กลบัเป็นไปเพ่ือการอนรัุกษ์ เช่น 

การท่ีผู้ให้สมัภาษณ์กลา่วไว้ข้างต้นวา่ การใสเ่นือ้ร้องเข้าในเพลงรํา เพ่ือจะทําให้จําท่ารําได้และเป็นการช่วยให้

อนรัุกษ์ทา่รําและการแสดงรําพืน้เมืองโดยรวม สว่นดนตรีพืน้เมืองนัน้ เป็นการตอ่เตมิโดยความริเร่ิมของผู้ให้

สมัภาษณ์เอง แตก่็เป็นการดงึเอามาจากพืน้ฐานและรูปแบบเก่า ซึ่งก็แสดงถงึการมีความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต

ตามกรอบความคิดขององค์กรระหวา่งประเทศและรัฐบาลไทยท่ีกลา่วไว้ตัง้แตต่อนต้นบทนําทีเดียว การคงอยู่

ร่วมกนัระหวา่งการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ดัง้เดมิและการสร้างส่ิงใหมต่อ่ยอดจากของเดิมนี ้ แม้จะมีไมม่ากนกัตาม

ศกัยภาพของผู้ผลิตท่ีเป็นนวตักร และการสนองตอบตอ่ลกูค้าในกรณีนีท่ี้มีเพียงระดบัหนึ่งและไมเ่ป็นวงกว้างนกั 

แตก่็เป็นส่ิงท่ีแสดงการไมข่ดักนัระหวา่งการอนรัุกษ์ของเกา่และนวตักรรมท่ีเป็นของใหม ่ ทัง้นี ้ ตามทศันะของคณุ

อาจ สารปินผู้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบักรณีการแสดงรําดาบเป็นดงัข้างลา่ง: 

 

“คือ เบือ้งต้นไมข่ดั ระหวา่งท่ีเราทําส่ิงใหม ่ เราจะต้องศกึษาจะต้องหาความรู้ 

เพราะฉะนัน้เราต้องไปปรึกษา ไปตอ่ครูนัน้เอง หลงัจากนัน้เราก็ทบทวนให้เข้าใจ แล้ว

ปรับปรุงขึน้ใหม ่ และบนัทึกลงเป็นเอกสาร เช่น เก่ียวกบัหลกัสตูรการฟ้อนดาบน่ี เราก็

ต้องไปดตูามเนือ้ธรรมมัง่ ธรรมมหาชาติก็มีนะ ในสมยักอ่น เจ้าเมืองยองเอาฟ้อนหอก

ฟ้อนดาบมารําถวายเจ้าเมืองเชียงใหมก่็มีนะ แตม่นัมีแตรู่ปท่ีเขียนไว้ แล้วก็เขียนไว้วา่

ฟ้อนหอกฟ้อนดาบ แตไ่มมี่เขียนเนือ้เร่ืองเพลงออกไป กเ็ลยค้นคว้าเสริม ท่ากระบวน

ความ ก็มีของหนงัสือสารานกุรมไทยภาคเหนือ...ก็ผสมผสานกนัและอิงจากตรงนัน้” 
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ทัง้นี ้หมายความวา่ของใหมห่รือนวตักรรมต้องอาศยัพืน้ฐานและความรู้ทัง้ท่ีเป็นความรู้แฝงและความรู้ท่ี

บนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับการตอ่ยอด อีกทัง้ต้องสอดคล้องกบัของเดิม (อาจเป็นเพราะเป้าหมายใน

การอนรัุกษ์) โดยผู้ให้สมัภาษณ์ยํา้วา่เป็นการตอ่ยอดจากของเดิม ดงัคํากลา่วให้สมัภาษณ์ของคณุอาจ สารปิน 

ข้างลา่ง: 

 

“เหมือนการตอ่ยอดจึงไมข่ดักนักบัของเดิม อีกทัง้เป็นการประยกุตใ์ห้ดดูีขึน้”  

 

โดยในสว่นของการรําดาบ ผู้ให้สมัภาษณ์ให้นํา้หนกัวา่นวตักรรมมีแหลง่ท่ีมาจากเครือขา่ยภายนอก ครูผู้

เฒา่ท่ีต้องสอบถาม สารานกุรมของทางการ และเอกสารโบราณท่ีต้องตรวจสอบให้สอดคล้องประมาณร้อยละ 20 

สว่นผู้ผู้ผลิตริเร่ิมเองร้อยละ 80 ในขณะท่ีนวตักรรมเก่ียวกบัดนตรีพืน้เมืองนัน้มีแหลง่ท่ีมาจากผู้ผลิตทัง้หมด (ร้อย

ละ 100) 

 

ความเป็นนวตักรของผู้ผลิตอาจเหน็ได้อีกจากความคดิริเร่ิมวางแผนท่ีจะผนวกโครงการศกึษาแลกเปล่ียน

ประเพณีและวฒันธรรมพืน้บ้านลานนา ๖ รูปแบบ ความแตกตา่งวฒันธรรมพืน้บ้าน ๑๓ ชนเผา่ในอําเภอแมอ่าย 

เข้ามา หากวา่ ยงัไมไ่ด้ดําเนินการในขัน้นี ้

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการหดตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ  50 ตอ่ปี 

 

4.3 กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทย 

 

4.3.1 กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 

 

คณุอรุณี ศรีราษฎร์ ประธานกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ซึ่งเป็นผู้ให้สมัภาษณ์รายเดยีวและ

เป็นผู้นําและร่วมในการก่อตัง้กลุม่เลา่วา่ ทางกลุม่ฯเร่ิมรวมตวักนัเป็นกลุม่ (กลุม่ไมเ่ป็นทางการ) เม่ือปี 2545 

เน่ืองมาจาก “ยอดขายมาก ต้องหาทีมงานท่ีทําขนม คนท่ีสนใจทําขนมมาทําให้พอกบัตลาด” ทัง้นี ้เป็นการรวมตวั

กนัอยา่งหลวมๆ เพราะยงัแยกกนัผลิตอยู่ โดยมีการซือ้วตัถดุิบและขายท่ีบ้านของประธานกลุม่ฯ สมาชิกมีทัง้หมด

ในปัจจบุนั 17 คน แตบ่ทบาทในการริเร่ิมทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆ ตลอดจนการพฒันาตอ่เติมด้านตา่ง ยงั

อยู่ท่ีประธานกลุม่ฯเป็นหลกั 
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กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

 

คณุอรุณี ศรีราษฎร์ประธานกลุม่ฯให้สมัภาษณ์วา่ ตนเองได้สืบทอดความรู้การทําขนมพืน้เมืองโบราณจาก

ครอบครัวโดยการเรียนรู้การทําขนมขายจริงในทางปฏิบตั ิ มีการสืบทอดสตูรขนมและวิธีการทําขนมตอ่

เน่ืองมาจากครอบครัว เป็นความรู้แฝงท่ีฝังติดตวัมา เช่นเดียวกนักบัสมาชิกอ่ืนๆซึ่งทําขนมมาอยู่ก่อนแล้ว โดยคณุ

อรุณี ศรีราษฎร์ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่: 

 

“ก็ตา่งคนตา่งเรียนรู้การทําขนมมาก่อน สําหรับพ่ี พ่ีก็รับถ่ายทอดมาจากครอบครัว 

ได้มาจากครอบครัวของสามีละมากกวา่ ทางปู่ ย่าเขาทําขนมมาหลายรุ่น พ่ีก็เรียนรู้

ตอ่มา ทําแล้วก็จําสตูร จําวิธีทําไว้ จริงๆแล้วเป็นภมิูปัญญาท่ีควรสืบทอด”  

 

เครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 
 

การถา่ยทอดความรู้จากเครือข่ายภายใน 

 

เม่ือสมาชิกกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 มารวมกลุม่กนัก็มีถ่ายทอดความรู้ระหวา่งกนั 

เน่ืองจากสมาชิกมีพืน้ฐานการทําขนมแตล่ะด้านท่ีตา่งกนั นอกจากนัน้สมาชิกรายใหมท่ี่เข้ามามีทกัษะในการทํา

ขนมท่ีด้อยกวา่ จึงมีการถ่ายทอดความรู้กนัเองภายใต้เครือขา่ยภายในในระดบัสงู โดยมีการบอกสตูรและสว่น

สว่นผสมให้ฝึกทํามาตรฐานเดยีวกนั ดงัท่ีคณุอรุณี ศรีราษฎร์กลา่ววา่: 

 

“มีการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งกนัภายในสงูเหมือนกนัคะ มีทกัษะความรู้ไมเ่ท่ากนั ก็

สอนกนัในงาน ตวัพ่ีเป็นคนคอยดใูห้ทกุคนทําให้ได้มาตรฐาน” 

 

การรับการถ่ายทอดความรู้จากองค์กรไม่แสวงกําไรภายนอก 

 

กลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ท่ีสําคญั ซึ่งทางกลุม่ตัง้ใจสืบทอด

และอนรัุกษ์ความรู้ด้านนีไ้ว้ ได้แก่ ความรู้ในการทําขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ท่ีผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ 

ค้นพบท่ีงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 2 หลงัจากท่ีพยายามหาโอกาสในการทําขนมใหม่ๆ มานาน ทัง้นี ้ ได้เข้าถึง

และรับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์จากวิทยาลยัในวงั โรงเรียนสายปัญญา มหาลยัวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 

มหาลยัวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ซึ่งเป็นสถาบนัจากสว่นกลางท่ีมาสาธิตและสอนการทําขนมไทยโบราณใน

วรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ณ อทุยานรัชกาลท่ี 2 จงัหวดัสมทุรสงคราม ระหวา่งงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 2 ท่ีจดัขึน้

โดยมลูนิธิอทุยานรัชกาลท่ี 2 ทกุปี ภายใต้พระราชอปุถมัภ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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ซึ่งทางกลุม่มีแรงจงูใจท่ีจะเรียนรู้เพราะมีประวตัศิาสตร์น่าสนใจและสมควรท่ีจะอนรัุกษ์ โดยท่ีทางกลุม่ไมมี่พืน้

ความรู้อยู่เลย จึงเป็นท่ีมาของกลุม่ผลิตภณัฑ์กลุม่ใหมน่อกจากขนมไทยพืน้บ้านและกลายมาเป็นช่ือของกลุม่ฯ 

ทัง้นี ้คณุอรุณี ศรีราษฎร์ผู้ให้สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 

 

“เราเรียนรู้เพ่ิมเติมจากขนมไทยในวรรณคดี เพราะเราไปดงูานท่ีไหนๆ เขาก็มีขนม

ประจําท้องถ่ินเขานะคะ แตไ่ปดท่ีูไหนๆ เราก็คิดวา่ไมมี่ประวตัิศาสตร์ท่ีสนใจ ถ้าเรา

ย้อนมาดขูนมไทยโบราณในวรรณคดรัีชกาลท่ี 2ก็โอโห (นา่สนใจมาก) ก็เลยมีความคิด

วา่ มาขออนญุาตทางมลูนิธิ (มูลนิธิอทุยานรัชกาลที่ 2) วา่เราจะขออนญุาตอนรัุกษ์

ขนมไทยตรงนี ้ ก็ได้ทําขนมไทยตรงนี.้..อาจารย์ก็มาจากสายปัญญา วิทยาลยัในวงั 

วิทยาลยัสวนดสิุต สวนสนุนัทา เยอะคะ กเ็วียนกนัมาสอน สว่นใหญ่ไมซํ่า้กนั...สตูร 

สว่นใหญ่พ่ีจะเอามาจากมลูนิธิ” (ตวัเอนเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

 

การร่วมมือในการวิจยัและพฒันากบัส่วนราชการ 

 

นอกจากนัน้ กลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2   ยงัได้รับการถ่ายทอดความรู้ท่ีสําคญัจากสว่น

ราชการ โดยผา่นการร่วมมือทําการวิจยัและพฒันากบัหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสขุในการทดลองและ

พฒันาวตัถดุิบ องคป์ระกอบ/สว่นผสม และสตูรขนมพืน้บ้านใหม่ๆ หลายชนิด เพ่ือปรับปรุงให้มีคณุภาพท่ีดีขึน้

อยา่งมีนยัยะสําคญัในเชิงโภชนาการและสขุภาพ โดยหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสขุจะเป็นผู้ รับผิดชอบใน

การวิจยัและพฒันาเป็นหลกั โดยเฉพาะในเร่ืองขององค์ประกอบวตัถดุิบและคณุภาพเชิงโภชนาการ ในขณะท่ีทาง

กลุม่ฯช่วยรับผิดชอบในเร่ืองของรสชาติของขนมท่ีได้รับการทดลองและพฒันาขึน้มา ทัง้นี ้ คณุอรุณี ศรีราษฎร์ผู้ให้

สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 

 

“ทางสาธารณสขุจงัหวดัเขาเข้ามาก่อน บอกวา่น่าจะทําให้ขนมมีคณุภาพดีขึน้เชิง

โภชนาการ ไมต้่องใสส่ารกนัเสีย เรากเ็ห็นดีด้วยกเ็ลยร่วมมือ...ทางสาธารณสขุเขาเอา

ขนมไปให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสว่นกลางตรวจองค์ประกอบขนมของเรา เป็นเร่ืองวา่

สารอาหารแตล่ะชนิด มีแคลอรีเทา่ไรอะไรทํานองนี ้ แล้วก็บอกวา่ถ้าขนมนี ้ๆ ไมใ่สส่าร

กนับดูเลยจะอยู่ได้นานแคไ่หน ใสห่รือลดองค์ประกอบอะไรถึงจะดี แตเ่ราต้องคอย

กํากบัด้านรสชาตินะคะ เพราะเปล่ียนองค์ประกอบก็เปล่ียนรสชาติ โดยเฉพาะท่ีทําให้

หวานมากหวานน้อย กช็่วยกนัทดลองปรับด ูเราก็ได้ความรู้จากเขามาเยอะ” 
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ทัง้นี ้คณุอรุณี ศรีราษฎร์ผู้ให้สมัภาษณ์ได้ให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิวา่ การถา่ยทอดความรู้อ่ืนๆสว่นใหญ่เป็นไปใน

เชิงวิชาการและไมค่อ่ยมีประโยชน์ในด้านการผลิต เช่น เร่ืองความสะอาดและความมีสขุอนามยั สว่นหน่วยงาน

อ่ืนๆ เช่น กระทรวงวฒันธรรมก็ถ่ายทอดความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการอนรัุกษ์วฒันธรรม เป็นต้น สว่นการไปดงูาน

ตามท่ีตา่งๆ ซึ่งสว่นใหญ่ได้รับการสนบัสนนุจากสว่นราชการ ผู้ให้สมัภาษณ์ให้ความเห็นวา่ ไมมี่ประโยชน์ในการ

ประยกุตใ์ช้มากนกั 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

 

คณุอรุณี ศรีราษฎร์ผู้ให้สมัภาษณ์ให้ข้อมลูวา่ หลงัจากท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัขนมไทยใน

วรรณคดีรัชกาลท่ี 2 มาจากเครือขา่ยภายนอกทัง้หมด (ร้อยละ 100) ก็ได้ประยกุต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวตักรรม

ของกลุม่ผลิตภณัฑ์ใหม ่ (เพ่ิมเติมมาจากกลุม่ขนมไทยพืน้บ้าน) แตห่ลงัจากนัน้ก็ได้อนรัุกษ์ไว้ไมเ่ปล่ียนแปลง

ผลิตภณัฑ์เลย (รวมทัง้ 6 ปีท่ีผา่นมาตามกรอบท่ีเราได้ศกึษา) อีกทัง้ยงัใช้กลุม่สินค้าท่ีมีอตัลกัษณ์ดัง้เดิมนีเ้ป็นจดุ

ขายจดุสําคญัของกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ซึ่งเห็นได้ชดัจากการตัง้ช่ือกลุม่ฯ ทัง้นี ้ แรงจงูใจใน

พฒันาการดงักลา่ว เป็นดงัท่ีผู้ให้สมัภาษณ์พรรณนาข้างลา่ง: 

 

 “เราอนรัุกษ์ ตอนแรกเน้นมาทํากินในครอบครัว เป็นของฝากลกูค้า แรงจงูใจมากๆเลย

คือเห็นวา่น่าจะอนรัุกษ์ไว้ ปีไหน (ครูฝึกสอน ณ งานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2) ไม่

ได้มา ก็น่าเสียดาย กเ็ลยคดิวา่เราน่าจะอนรัุกษ์ไว้บ้าง เพ่ือจะได้ทํา ตอ่มาอาจได้ใช้

ประกอบอาชีพ ซึ่งตอ่มาก็คือท่ีมาของกลุม่ฯ” (ตวัเอนเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

และ 

“เราอนรัุกษ์ นี ้เราอยากเอาขนม ร. 2 ออกไปขาย เน้นจ่ามงกฎุสตูร ร. 2...ไมมี่คนรู้จกั

แล้ว จะต้อง ต้องเผยแพร่ให้ความรู้ เพราะเดก็รุ่นใหมจ่ะไปรู้แตรุ่่นใหมท่ี่มีสว่นผสมไข”่ 

  

ทัง้นี ้ จดุยืนในการอนรัุกษ์และการรักษาอตัลกัษณ์ดัง้เดิมของขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ท่ีทําจํานวน 

16 ชนิด ไว้อย่างเคร่งครัดเป็นดงัท่ีคณุอรุณี ศรีราษฎร์พรรณนาความข้างลา่ง: 

 

“ออ๋ สว่นใหญ่อนรัุกษ์ อนรัุกษ์ไว้เลย ถ้าเป็นของ ร. 2 (ขนมไทยในวรรณคดี ร. 2 เช่นจ่า

มงกุฎ ทองเอก ขนมดอกกุหลาบชาววงั) เราจะไมต่อ่เตมิเลย ถ้าเป็นขนมไทยพืน้บ้าน

เราพฒันาสตูร พฒันาตอ่เติมได้...คือของท่ีจะอนรัุกษ์ไว้นะคะ อนรัุกษ์สว่นใหญ่จะไม่

ทําอะไรมาก เดิมๆเลยคะ เพราะวา่เขาจะมีสตูร มีตํารา มีประวตัิ ตรงนีค้งไว้นะคะ ถ้า
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พดูถึงวา่การอนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดี แล้วก็มีจําเพาะ 16 ชนิดคะ ไมไ่ด้มีมากกวา่นี ้

เป็นการอนรัุกษ์ไว้” (ตวัเอนเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

 

อย่างไรก็ตาม กลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 มีการเพ่ิมเติมความหลากหลายและปรับปรุง

ขนมไทยพืน้บ้านมาตลอด โดยจากแรกเร่ิมมีขนมไทยพืน้บ้านประมาณ 10 ชนิด ปัจจบุนัทางกลุม่ฯทําขนมไทย

พืน้บ้านประมาณ 20 ชนิด รวมถงึ รังไร ทองหยอด ทองม้วน จ่ามงกฎุ ขนมหม้อแกง ถัว่พิน เผือกพิน ข้าวเหนียว

หน้านวล ขนมชัน้ ฯลฯ ทัง้นี ้ผู้ให้สมัภาษณ์ประเมินวา่ ภายใน 6 ปีท่ีผา่นมามีการผลิตขนมไทยพืน้บ้านแบบดัง้เดิม

ประมาณร้อยละ 80 และมีการับปรุงเป็นของใหมป่ระมาณร้อยละ 20 โดยบรรยายถึงพฒันาการดงัท่ีคณุอรุณี ศรี

ราษฎร์กลา่ววา่: 

 

“ถ้าขนมไทยพืน้บ้าน ขนมไทยโบราณ อนันัน้เป็นร้อยชนิดเลย อนันัน้สามารถทํา 

(พฒันา) ได้นะคะ เพราะวา่บางทีเราได้ความรู้มาจากบรรพบรุุษ บรรพบรุุษ เรา

เป็นแมค้่าทําขนมไทย...ก็พฒันาตอ่เติมมาเร่ือย ถ้าเป็นของ ร. 2 เราจะไมต่อ่เติม

เลย ถ้าเป็นขนมไทยพืน้บ้านเราพฒันาสตูร พฒันาตอ่เติมได้” 

 

ทัง้นี ้คณุอรุณี ศรีราษฎร์ได้พรรณนาความถงึตวัอย่างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ในกลุม่ขนมไทยพืน้บ้าน ซึ่งเป็น

ปฏิกิริยาตอ่ความต้องการของกลุม่ลกูค้าใหม ่ดงัตอ่ไปนี:้ 

 

“ถ้านําของใหมม่าพฒันานะคะ มนัก็จะมีขนมพืน้บ้าน อย่างเชน่ ขนมหม้อแกงนะคะ 

หม้อแกงพืน้บ้านต้องย่าง แล้วต้องใช้ผิง ด้วยเตาถ่าน...จะต้องเจียวหอมโรย แตจ่าก

การวิจยัของกระทรวงสาธารณสขุ เดก็รุ่นใหมจ่ะไมช่อบทานขนมหม้อแกงเลย...ไมช่อบ

หอมคะ ไมช่อบหอมเจียว เราก็ประยกุต์พฒันาใหม ่ท่ีร้านเรา เราไมใ่สห่อมเจียว เรามา

ประยกุตใ์สฝ่อยทอง” 

 

นวตักรรมทางการตลาด 

 

นอกจากท่ีการเปล่ียนแปลงสว่นผสมจะนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงคณุภาพอย่างมีนยัยะสําคญั อนัเป็น

นวตักรรมผลิตภณัฑ์แล้ว กลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ยงัใช้การเปล่ียนแปลงสว่นผสมและการ

ผสมผสานระหวา่งขนมตา่งๆและบรรจภุณัฑ์ทําให้เกิดนวตักรรมทางการตลาดอีกด้วย ดงัท่ีคณุอรุณี ศรีราษฎร์ 

ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่วพรรณนาข้างลา่ง: 
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“ขนมหม้อแกงนอกจากประยกุตใ์สฝ่อยทอง อีกวิธีกนํ็าทองหยอดมาทําเป็นลกูหม ู

น่ารักๆ แล้วก็ตกแตง่ วางบนนัน้ แล้วเราก็ใสถ้่วยตราไก่ หรือใสบ่นภาชนะท่ีตดัเป็นชิน้ๆ

แล้วก็ห่อใบตอง ทําให้เราสามารถท่ีจะพฒันารูปแบบได้ แล้วก็ออ่นหวานมานิดหนึ่ง” 

 

นอกจากนัน้ นวตักรรมทางการตลาด ยงัรวมถึงด้านการวางภาพลกัษณ์และมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ซึ่งสว่น

ใหญ่หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมพฒันาชมุชน กระทรวงอตุสาหกรรม และในกรณีนีมี้ท่ีเก่ียวข้องมากคือ กระทรวง

สาธารณสขุ ตา่งดําเนินภาระกิจสนบัสนนุตามหน้าท่ีอย่างดี ทัง้นี ้ รวมถึง การได้รับการสนบัสนนุเพ่ือขอมาตรฐาน

ทางสาธารณสขุจากสํานกังานอาหารและยาสําหรับขนมบางชนิด การสนบัสนนุให้เข้าคดัสรรเป็นผลิตภณัฑ์ 

OTOP จากกรมพฒันาชมุชนสําหรับสินค้าบางชนิด ท่ีสําคญัคือนวตักรรมทางการตลาดท่ีเก่ียวกบัการหีบห่อและ

บรรจภุณัฑ์ เช่น การใสก่ลอ่งกระดาษแทนกลอ่งพลาสติกในขนมท่ีอนรัุกษ์ไว้จ่ามงกฎุตําหรับดัง้เดิม การใช้

สติ๊กเกอร์โลโก้ และสติ๊กเกอร์สายคาด ซึ่งเป็นการได้รับการสนบัสนนุจากพฒันาชมุชนท่ีเข้ามาอบรมให้คําปรึกษา

เร่ืองบรรจภุณัฑ์ทกุๆ 6 เดือน นอกจากนัน้ ทางเจ้าหน้าท่ีกระทรวงเกษตรระดบัจงัหวดัแนะนําให้ใช้ก้านมะพร้าวมา

สานใช้เป็นบรรจภุณัฑ์กระเช้าใสข่นมเทียนสลดังา ดงัท่ีคณุอรุณี ศรีราษฎร์กลา่วบรรยายวา่: 

 

“บรรจภุณัฑ์เกษตรแนะนําน่ารัก แนะนําให้เอาก้านทางมะพร้าวมาสานเป็นกระเช้า 

สวยคะ เป็นของโบราณ มนักเ็ข้ากนัด”ี 

 

สว่นนวตักรรมทางการตลาดอ่ืนๆท่ีได้ดําเนินไป รวมถึง ช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการจดัจําหน่ายสินค้า 

เช่น การออกบธูท่ีเมืองทองและตลาดสดสนามเป้าภายใต้การสนบัสนนุของเทศบาล การใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ใน

การสง่เสริมการขาย ผา่นเวบ็ไซด์ ทีวี วิทย ุนิตยสาร ตา่งๆ ซึ่งสว่นใหญ่มีหน่วยงานมาสนบัสนนุแบบให้เปลา่ แตมี่

การดําเนินการเป็นครัง้คราวไป 

 

กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

จดุสําคญัท่ีสดุของกรณีศกึษานี ้ และเป็นจดุสําคญัของการศกึษาเก่ียวกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์โดยรวม 

ได้แก่ การคงไว้ซึ่งจดุยืนในการสนบัสนนุอตัลกัษณ์ดัง้เดมิ ในขณะท่ีต้องเลือกสร้างความคิดสร้างสรรค์และ/หรือ

นวตักรรมตา่งๆข้างต้นด้วย โดยผู้ผลิตท่ีเป็นนวตักรในกรณีนีต้้องตดัสินใจวางจดุยืนระหวา่งนัน้  ทัง้นี ้ตอ่คําถามวา่

การอนรัุกษ์และการทําของใหม/่นวตักรรมนัน้ขดักนัหรือไม ่คณุอรุณี ศรีราษฎร์ผู้ให้สมัภาษณ์ให้ความเห็นวา่: 

 

“ใจหนึ่งอยากอนรัุกษ์ให้เหมือนเดิม แตค่นรุ่นใหมบ่อก  ‘ใสถ่ัว่หนไูมกิ่นละพ่ี ใส่

ถัว่มีเชือ้รา’ แล้วตลาดนํา้บมูมาก็มีแตล่กูค้าคนรุ่นใหม ่เขาก็วา่ ‘หวานไป กินขนม

แล้วหวาน’...ไมอ่ยากเปล่ียนแปลง แตก่็ต้องเปล่ียนเฉพาะอย่าง แตอ่ย่างอ่ืน 
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อย่างเชน่ ขนมเทียนสลดังาคงเดิมไว้หมด...มนัไมข่ดักนั ไมข่ดัเลย ก็คือเราก็ต้อง

ด ูดใูห้เหมาะสมวา่ เออ ไอ้ชนิดนีจ้ะไปห่อใบตองอยู่ ไมน่า่ดแูล้วเหนอะ เออ มนั

เดินทางลําบาก ก็เปล่ียนเป็นกลอ่งพลาสติกอะไรงีค้ะ เออ มนัก็ไปตามยคุ

ปัจจบุนั ยคุสมยัใหม”่ 

 

ซึ่งหมายถึงการเห็นวา่ ทัง้ 2 อย่างพฒันาไปด้วยกนัได้ โดยดงัท่ีทราบจากรายละเอียดข้างต้นวา่ การ

สนบัสนนุอตัลกัษณ์ดัง้เดิมและการเน้นของเดิม คือ ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ให้เป็นจดุขาย เป็นการ

ตดัสินใจของกลุม่ฯ ในขณะท่ีความจําเป็นต้องดําเนินนวตักรรมเป็นปฏิสมัพนัธ์ตอ่ความต้องการของลกูค้า (ท่ี

เปล่ียนไปตามโครงสร้างประชากรของลกูค้า/สภาวะแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ ความสําคญัของลกูค้าใน

กระบวนการเลือกรับสินค้าท่ีเป็นการใช้ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์เป็นดงัคําสมัภาษณ์ของคณุอรุณี ศรี

ราษฎร์วา่: 

 

“ก็เหมือนวา่เราได้ปรับปรุงแล้วพฒันาแล้ว เราจึงจะเอาออกมาจําหน่าย เพียงแตล่กูค้า

เป็นคนรับสินค้าหรือไม”่ 

  

ทัง้นี ้ นอกจากกระบวนการนวตักรรมของกรณีศกึษานีจ้ะถกูสร้างมาทัง้จากผู้ผลิตและลกูค้าแล้ว คณุอรุณี 

ศรีราษฎร์ผู้ให้สมัภาษณ์ยงัให้ความสําคญักบัการสนบัสนนุของเครือขา่ยภายนอกอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเป็นสว่นราชการและ

องค์กรไมแ่สวงกําไร ดงัท่ีให้รายละเอียดของการสนบัสนนุการดําเนินนวตักรรมของมลูนิธิอทุยานรัชกาลท่ี 2 

ข้างลา่ง: 

 

“ปรับปรุงสว่นผสมขนม อย่างเปล่ียนจากถัว่ลิสง พอมาสมยัใหมเ่ขาบอกมีเชือ้รา 

ก็เปล่ียนเป็นเมด็แตง เมด็แตงโมนะคะนํามาคัว่...ก็ได้ความรู้จากมลูนิธิ ” 

 

โดยรวมแล้ว ผู้ให้สมัภาษณ์ประเมินวา่การคิดของใหมแ่ละนวตักรรมผลิตภณัฑ์ตา่งๆสว่นใหญ่คิดเองร้อยละ 

30 ได้รับคําแนะนําจากลกูค้าร้อยละ 20 และการสนบัสนนุดําเนินนวตักรรมจากหน่วยงานราชการและองค์กร

เอกชนอ่ืนๆอีกร้อยละ 50  

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 15 ตอ่ปี 
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4.3.3 กรณีศึกษากลุ่มวสิาหกิจชุมชนอาชีพขนมลาบ้านศรีสมบูรณ์ 

 

กลุม่วิสาหกิจชมุชนอาชีพขนมลาบ้านศรีสมบรูณ์ รวมกลุม่ผู้ผลิตขนมลาอยา่งไมเ่ป็นทางการในหมูบ้่าน

หอยราก (หรือช่ือใหมเ่ป็นหมูบ้่านศรีสมบรูณ์) ขึน้ในปี 2542 ก่อนจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชมุชนในปี 2549 โดยมี

สมาชิกทัง้หมดในปัจจบุนั 25 คน ทัง้นี ้ คณุกฤตยา นาคสิงห์ ประธานวิสาหกิจชมุชนฯ ซึง่เป็นผู้นํากลุม่และร่วม

ก่อตัง้กลุม่และเป็นผู้ให้สมัภาษณ์รายเดยีวได้ให้สมัภาษณ์วา่ การรวมตวักนัเกิดขึน้เพราะต้องการให้มีการผลิตได้

เพียงพอท่ีจะสนองความต้องการของตลาดหรือลกูค้าเป็นสําคญั ทัง้นี ้ ในปัจจบุนัสมาชิกในกลุม่ร่วมมือร่วมใจ

ดําเนินการและมีการตดัสินใจเป็นกลุม่ 

 

กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

 

คณุกฤตยา นาคสิงห์ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ ทกุครัวเรือนในหมูบ้่านหอยราก (ศรีสมบรูณ์) มีความรู้ในการ

ผลิตขนมลา เพราะมีการถ่ายทอดภมิูปัญญาดัง้เดิมในท้องถ่ินนีต้อ่เน่ืองกนัมาไมข่าด เพียงแตส่ว่นใหญ่ทําขนมใน

หน้าเทศกาลและมีเพียงบางกลุม่ท่ีทําขายเป็นอาชีพตลอดปี ดงัให้รายละเอียดวา่: 

 

“ความรู้ในการทําขนมลาเป็นภมิูปัญญาของหมูบ้่าน ทกุคนเรียนรู้มาในครัวเรือน หรือ

จากเพ่ือนบ้าน แตทํ่าเฉพาะหน้าเทศกาล...ทางวิสาหกิจชมุชนฯเข้ามารวมกนัเพ่ือผลิต

ให้เพียงพอกบัความต้องการลกูค้า มีการทําขนมท่ีบ้านของประธานฯ หรือแยกไปทําท่ี

บ้านก็ได้ แล้วเอามาขายรวมกนั” 

 

การถา่ยทอดความรู้จากเครือข่ายภายในระหว่างสมาชิก 

 

เม่ือถามถึงการถ่ายทอดความรู้กนัภายในกลุม่ ผู้ให้สมัภาษณ์ตอบวา่มีในระดบัหนึ่ง เพราะสมาชิกมีฝีมือไม่

เท่ากนั โดยเฉพาะสมาชิกใหม ่ จงึมีการฝึกปฏิบตัิจริง ให้ได้ขนมท่ีมาตรฐาน ขายลกูค้าได้ ดงัท่ีคณุกฤตยา นาค

สิงห์บรรยายวา่: 

 

“ออ๋ มีคะ ก็เราต้องขายของดีให้ลกูค้า ใครเข้ามาใหม่ๆ  ฝีมือไมเ่ท่าคนอ่ืน กต้็องบอก

ต้องสอนกนั เอาไปทําท่ีบ้านกจ็ริง แตต้่องทําให้ได้มาตรฐานเท่ากนั บางทีในกลุม่ทํา

ของใหม่ๆ  ก็ต้องทําได้กนัทกุคน หลายคนก็มาทําท่ีน่ีละคะ (ศูนย์ทําขนมทีบ่า้น

ประธาน)” (ตวัเอนเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 
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เครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

 

ผู้ให้สมัภาษณ์ระบวุา่ ได้ความรู้ทางวิชาการด้านการทําขนมเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลยัในท้องถ่ินบ้าง แต่

เป็นความรู้พืน้ฐานท่ีต้องเอามาประยกุตใ์ช้อีกตอ่หนึ่ง ไมใ่ช่สตูรการทําขนมลาโดยเฉพาะ ทัง้นี ้ คณุกฤตยา นาค

สิงห์ผู้ให้สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 

“มหาวิทยาลยัก็แนะนํา ถ้าเราจะใสจํ่าพวกเบเกอรี อะไรจําพวกนี ้บางทีก็ต้องศกึษาเอา

ความรู้มหาวิทยาลยัเหมือนกนัคะ ก็มีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ท่ีมาเป็นวิทยากร ก็มีมอ

ออสงขลาด้วยคะ...แตส่ว่นใหญ่จะเป็นวิชาการทัว่ไป เร่ืองสตูรอาหารเขาแนะนําไมไ่ด้ 

เพราะวา่ท่ีวา่อย่างงัน้อย่างงี ้บางทีเร่ืองจริงมนัทําอย่างนัน้ไมไ่ด้” 

 

สว่นหน่วยงานราชการอ่ืนๆ มีความรู้เฉพาะในด้านนีน้้อยกวา่ จึงให้ความรู้โดยตรงไมไ่ด้ แตอ่าจสนบัสนนุ

วิชาการทัว่ไปหรือการอบรมดงูาน ทัง้นี ้คณุกฤตยา นาคสิงห์ให้คําบรรยายวา่:  

 

“คือท่ีน่ีทางการเขามาช่วยอะไรเราไมไ่ด้นอกจากด้านวิชาการทัว่ไป การผลิต การทํา

ขนมลาน่ี เขาทําไมไ่ด้หรอกคะ ทําไมเ่ป็น...แตเ่ขาช่วยด้านวิชาการ ด้านอ่ืนๆท่ีเรายงั

ขาดอยู่ ในแง่ท่ีวา่เขาพาไปดงูานของกลุม่อ่ืน” 

 

นอกจากนัน้ หน่วยงานสาธารณสขุและพฒันาชมุชนสนบัสนนุการดงูานในวิสาหกิจชมุชนและกลุม่อ่ืนๆท่ี

ทําขนมท่ีแตกตา่งกนัไป และการศกึษากระบวนการและการจดัการในโรงงาน เป็นต้น อตุสาหกรรมจงัหวดัเข้ามา

สนบัสนนุการอบรม แตมี่ต้นทนุคา่เสียโอกาสจากการงดทํางาน จึงเลือกการเข้ารับการอบรมบางอย่าง กิจกรรมท่ี

เก่ียวกบัความรู้อ่ืนๆ ก็มี เช่น เจ้าหน้าท่ีพฒันาชมุชนสนบัสนนุกิจกรรมการลงทนุในอปุกรณ์ขนาดใหญ่คือ เตาอบ

ขนาดใหญ่ และเคร่ืองซีล (ห่อของ) แตท่ัง้สองอย่างไมไ่ด้นําไปสูก่ารเปล่ียนกระบวนการผลิต เพียงลดต้นทนุบ้าง 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงคณุภาพอยา่งมีนยัยะสําคญัและการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์

ภายนอก (อนัเป็นนวตักรรมทางการตลาดด้วย) เชน่ การเปล่ียนสตูร สว่นผสม และขนาดยาวหรือสัน้ แตผู่้ผลิตไม่

มีเจตนาท่ีจะขยายสายการผลิต (production line) หรือกลุม่ผลิตภณัฑ์เพ่ิมไปจากขนมลา (อย่างเช่น ไมทํ่าขนม

เค๊กท่ีมีเครือขา่ยภายนอกมาสอน) ทัง้นี ้คณุกฤตยา นาคสิงห์ผู้ให้สมัภาษณ์ยกตวัอย่างการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ดงั

ข้างลา่ง:  
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“ดดัแปลงของใหม ่ก็เช่น ขนมลาแบบโบราณแบบยาว เราก็ทําขนมลาแบบใหมเ่ป็น

กลม เป็นแบบชิน้พอคํา หรือแบบใหญ่ดัง้เดิม เรากป็รับผสมธญัพืช ใสง่า ใสเ่คร่ือง

แตง่หน้า” 

 

นวตักรรมทางการตลาด 

 

นวตักรรมทางการตลาดท่ีผู้ให้สมัภาษณ์ให้ข้อมลูมา รวมถึง เช่น การปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์/การ

บรรจภุณัฑ์ เช่น การขอมาตรฐานสํานกังานอาหารและยา ขอเคร่ืองหมายมาตรฐานอตุสาหกรรม และเข้าคดัสรร 

OTOP ซึ่งสนบัสนนุโดยกรมพฒันาชมุชน การออกแบบกลอ่งบรรจภุณัฑ์ท่ีสนบัสนนุโดยอตุสาหกรรมจงัหวดั การ

ทําโลโก้ท่ีได้การสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยั การใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขาย เชน่ ทําป้ายบอก

ท่ีตัง้วิสาหกิจชมุชนฯ ลงเว๊บไซด์ของหน่วยงานราชการ ออกโทรทศัน์และวิทย ุและช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการ

จดัจําหน่าย รวมถึง ลกูค้าช่วยเดินสายขาย วางขายร้านประจําจงัหวดั ไปตามงานและออกบธูท่ีกรุงเทพฯ สง่

สินค้าขายทางไปรษณีย์ และทําตลาดลกูค้าทางวิชาการโดยเป็นศนูย์ดงูานทางด้านนีสํ้าหรับสถาบนัตา่งๆ 

 

กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

บทบาทนวตักรในการคิดพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มีคอ่นข้างสงู ทัง้นี ้ ตอ่คําถามวา่การอนรัุกษ์และการทํา

ของใหมข่ดักนัหรือไม ่ ผู้ให้สมัภาษณ์ให้ความเห็นวา่ ไมข่ดักนัและพฒันาไปด้วยกนัได้ อีกทัง้ทางกลุม่ไมมี่

เป้าหมายในการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ดัง้เดิมอย่างเข้มงวด โดยคณุกฤตยา นาคสิงห์ให้รายละเอียดวา่: 

 

“ไมห่รอกคะ อย่างขนมลารสชาติดัง้เดิมก็จะคงอยู่ตลอดไปคะ รสชาติดัง้เดิม ท่ีเรามา

พฒันาเราพฒันาจากรสชาติดัง้เดิม คือ ลาโบราณมนัก็มีลาโบราณอยู่ตลอด แบบเดิมก็

มีคะ แตถ้่าเราจะพฒันาแบบใหมม่นัก็ต้องคิดขึน้มาใหม ่โบราณก็ยงัคงอยู่ ไมข่ดักนั”  

 

ความเป็นนวตักรอาจมาจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการระดบัหนึ่ง โดยมีแรงจงูใจในการ

พฒันาของใหมจ่ากการคดิปรับปรุงรสชาติ คิดปรับปรุงรูปแบบขนม และอาศยัพืน้ฐานจากการท่ีไปเหน็และ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็จากการดงูานท่ีอ่ืนท่ีสนบัสนนุโดยหน่วยงานของรัฐ ทัง้นี ้ คณุกฤตยา นาคสิงห์ผู้ให้

สมัภาษณ์บรรยายวา่: 
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“ก็คิดพฒันาขึน้มาเร่ือยๆ แล้วแต ่บางทีความคิดก็แว๊บขึน้มาในสมอง เรากม็าลองทํา...

ความคิดได้มาจากเราไปดงูาน ไปดขูนมตวัอ่ืน แล้วเราก็มาคิดวา่ของเราสามารถแปร

เป็นอะไรได้บ้าง สามารถใสอ่ะไรเข้าไปได้มัง่” 

และ 

“เราก็ไมไ่ด้เก่ง คนมนัเป็นแตโ่บราญ สืบทอดกนัมาเร่ือยๆ เราก็สามารถมาแปลงคิดเอา

เอง พอทําได้ ” 

 

ทัง้นี ้บทบาทลกูค้าในกระบวนการเลือกสรรสินค้าภายใต้กระบวนการใช้ประโยชน์นวตักรรมในเชิงพาณิชย์

ปรากฎชดัจากคําสมัภาษณ์ของคณุกฤตยา นาคสิงห์ ในรายละเอียดข้างลา่ง: 

 

“มนัก็มีการพฒันาขึน้มา แตว่า่แล้วแตว่า่ลกูค้าจะตอบรับไหม สินค้าบางตวัผลิตออก

มาแล้วลกูค้าไมต่อบรับเราก็ไมทํ่า ถ้าสินค้าไหนลกูค้าตอบรับเรากทํ็าได้ตอ่” 

 

ทัง้นี ้ ผู้ให้สมัภาษณ์ประมาณการวา่ กระบวนการดงักลา่วนํามาซึ่งของใหมท่ี่ปรับปรุงตอ่ยอดจากของเก่า

ขึน้มาประมาณร้อยละ 20 สว่นของเก่าดัง้เดิมทัง้ในแงร่สชาติและรูปแบบประมาณร้อยละ 80 โดยในสว่นท่ี

เปล่ียนแปลงพฒันาเป็นนวตักรรมตามศกัยภาพของตลาดกลุม่สินค้าท่ียงัมีจํากดันี ้ มีแหลง่ท่ีมาจากการคิดพฒันา

เองของนวตักรประมาณร้อยละ 60  มาจากลกูค้าร้อยละ 20 และจากมหาวิทยาลยัและสว่นราชการท่ีให้พืน้ฐาน 

คําปรึกษาและดงูานร้อยละ 20 โดยบทบาทการแนะนํานวตักรรมของลกูค้านัน้เป็นดงัท่ีคณุกฤตยา นาคสิงห์ผู้ให้

สมัภาษณ์อธิบายข้างลา่ง: 

 

“เราก็ทําตามลกูค้าสัง่ เร่ืองปรับปรุงรสชาติเป็นหลกั...ลกูค้าเขาจะติชมวา่ไอ้น่ีไมอ่ร่อย 

ไอ้นัน่ไมอ่ร่อย เราก็มาปรับปรุง...ก็มีเร่ืองขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ด้วย”  

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 2 ตอ่ปี 

 

4.3.2 กรณีศึกษากลุ่มขนมหวานบ้านบางเคม็ 

 

จากการให้สมัภาษณ์ของกํานนัไวพจน์ อยู่เย็น ประธานกลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็ คณุสมจิตร อยูเ่ยน็ 

สมาชิกกลุม่ฯ และคณุนิตยาวรรณ จนัทนา เลขานกุารกลุม่ฯ ซึ่งร่วมให้สมัภาษณ์ทัง้ 3 คน สมาชิกกลุม่ขนมหวาน
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บ้านบางเคม็ประมาณ 10 คนได้เร่ิมต้นรวมตวักนัในปี 2542 (เป็นกลุม่ท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นทางการ) เพ่ือซือ้

เคร่ืองหยอดขนม (ทองหยอด) เพ่ือให้มีต้นทนุการผลิตท่ีตํ่าลง โดยได้ผลิตขนมท่ีศนูย์กลางของกลุม่ฯท่ีบ้านกํานนั

กํานนัไวพจน์ อยูเ่ย็น ณ ตําบลบางเคม็ อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ ตอ่มาสมาชิกกลุม่ ได้ขยายตวัเพ่ิมขึน้จน

เป็น 165 คนในปัจจบุนั  

 

เครือขา่ยความรู้ตา่งๆ กิจกรรมการจดัการความรู้ และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

 

กลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็มีการถ่ายทอดความรู้ในการทําขนมตา่งๆระหวา่งสมาชิกภายใต้เครือขา่ยภาย

องค์กรในระดบัหนึ่ง แม้วา่สมาชิกหลายรายมีความสามารถในการทําขนม (ในงานประเพณีท้องถ่ินตา่งๆ) สืบทอด

กนัมาในครอบครัวและชมุชนกนัพอสมควร โดยประธานของกลุม่ฯคนก่อนเคยเป็นลกูจ้างทําขนมในร้านขนมช่ือดงั

ในตวัอําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ มาก่อน และได้รับภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียงในสมยันัน้ของเพชรบรีุ ก่อนมา

ถ่ายทอดให้สมาชิกรุ่นแรกๆ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ดงักลา่วให้สมาชิกใหมต่อ่กนัมาเป็นทอดๆ โดยการเรียนรู้และ

เป็นลกูมือระหวา่งการทํางาน โดยคณุสมจิตร อยูเ่ย็นผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่: 

 

“ประธานคนก่อนเขาเป็นลกูจ้างมาก่อน ก็ร้านในท้องถ่ินเพชรบรีุเรานีล้ะ แล้วก็มีความรู้

ดัง้เดิมของพวกเราด้วย แตก่่อนถ้ามีงานบวช งานอะไร ก็จะทํากนัเองอยู่แล้วละจ๊ะ กจํ็า

เอาเวลาทํา…ก็มาสอนกนัตอ่ๆ ในกลุม่สอนฝึกกเ็ป็นลกูมือ ตัง้แตล้่างไข ่ตีไข ่คอ่ยๆ 

ขึน้มา จนทําได้พอๆกบัคนอ่ืน” 

 

สว่นการถา่ยทอดความรู้จากเครือขา่ยภายนอกนัน้ มีทัง้จากสถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรเอกชนไมแ่สวง

กําไร ซึ่งได้รับงบประมาณในการสนบัสนนุการอบรมถ่ายทอดจากหน่วยงานรัฐบาล เช่น การสนบัสนนุของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุท่ีให้ทนุไปอบรมการทําขนมแบบ ‘ออ่นหวาน’ หรือหวานน้อยจากการอบรมกบัสถาบนั

ไดมอนด์ (องค์กรไมแ่สวงกําไร) แตเ่ป็นความรู้ทัว่ไป เช่น การทําเค๊ก นํา้เต้าหู้  การทําขนมจีบซาลาเปา ท่ียงัไมไ่ด้

นํามาใช้ เน่ืองจากทางกลุม่ฯยงัเน้นการทําขนมดัง้เดิมของเพชรบรีุ เชน่ ขนมหม้อแกง ทองหยอด ฝอยทอง ฯลฯ อยู่  

และยงัไมรั่บความเส่ียงจากการลงทนุใหม่ๆ  
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ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

 

เก่ียวกบันวตักรรมผลิตภณัฑ์ของกลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็ ซึ่งรวมถึงชนิดใหม่ๆ หรือการปรับปรุงคณุภาพ

ของขนมอย่างมีนยัยะสําคญันัน้ นบัวา่มีไมม่ากนกั โดยจากการประมาณการโดยกํานนัไวพจน์ อยู่เย็นผู้ให้

สมัภาษณ์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมด เน่ืองจากกลุม่สินค้าท่ีทางกลุม่ขนมหวานบ้านบาง

เคม็ผลิตนัน้ยงัแคบอยู่ ทัง้นี ้ผู้ให้สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 

“ของดัง้เดิมก็มีหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ลกูชบุ วุ้นหน้า ขนมชัน้ ของตอ่

เติมใหมก่็ขนมชัน้ดอกกหุลาบ...ท่ีปรับปรุงคณุภาพก็มีการทําขนมให้ออ่นหวานลง มีทํา

หม้อแกงแล้วก็ขนมชัน้ดอกกหุลาบสง่คดัสรรเข้าโอท๊อป” 

 

นวตักรรมทางการตลาด 

 

ทัง้นี ้ การสง่เข้าคดัสรรและเป็นสินค้า OTOP ข้างต้นนบัเป็นการวางภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ให้ได้มาตรฐาน

ด้วย จึงเป็นสว่นหนึ่งของนวตักรรมทางการตลาดท่ีทางกลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็ดําเนินอยู่ นอกจากนัน้ทาง

กลุม่ยงัดําเนินนวตักรรมทางการตลาดอ่ืนๆ เช่น การไปออกบธูท่ีเมืองทอง เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดใหมท่ี่

สนบัสนนุโดยกรมการค้าภายใน และปรับปรุงบรรจภุณัฑ์จากความคดิริเร่ิมท่ีได้จากการไปดงูานท่ีสนบัสนนุโดย

กรมพฒันาชมุชนและองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  

 

กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

คณุสมบตักิารเป็นนวตักรของผู้ผลิตตา่งๆในการท่ีจะริเร่ิมสร้างสรรค์และ/หรือผลกัดนัส่ิงใหม่ๆ ด้วยตนเองใน

กรณีศกึษานีมี้ไมส่งูนกั ดงัได้กลา่วมาแล้ววา่ แม้วา่ผู้ผลิตในกลุม่อาจได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้อง

มาแล้วจํานวนหลากหลายอย่าง สมาชิกในกลุม่เห็นวา่ยงัมีความเส่ียงในการลงทนุใหมส่งู จงึยงัไมมี่การขยายการ

ดําเนินการผลิตสินค้าใหม่ๆ มากนกั  

 

นอกจากนัน้ กํานนัไวพจน์ อยู่เยน็ผู้ให้สมัภาษณ์ยงัชีว้า่ ทางกลุม่ฯเน้นรสชาตดิัง้เดมิเน่ืองจากผู้ผลิตในกลุม่

ฯมีเป้าหมายอนรัุกษ์และไมพ่ยายามเปล่ียนแปลงในตวัสินค้า อาจปรับปรุงบ้างเพ่ือสง่เข้าประกวดคดัสรรได้ 

OTOP แตห่ลงัจากท่ีได้ OTOP แล้ว ทกุคนก็ไมอ่ยากปรับปรุงตอ่เติมอีก แตจ่ะพยายามอยู่ท่ีมาตรฐานนัน้ 
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อย่างไรก็ตาม  กระบวนการนวตักรรมของกลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็อยู่ภายใต้ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเข้มข้น

ระหวา่งผู้ผลิตและลกูค้า แม้ในกรณีท่ีจะคงรูปแบบ รสชาติ และสีสนัเก่าของขนมตา่งๆไว้ ก็เป็นเพราะลกูค้า

ต้องการให้เป็นเชน่นัน้ ทางกลุม่ฯจึงยงัคงรักษาผลิตภณัฑ์เก่าไว้ถึงร้อยละ 95 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดในโดยกํานนั

ไวพจน์ อยู่เยน็ผู้ให้สมัภาษณ์พรรณนาวา่: 

 

“บางคนกช็อบของเก่า หม้อแกงเผือก หม้อแกงถัว่ลิสง ของเก่าเราสตูรดัง้เดมิมนัยอด

เย่ียมอยู่แล้ว ลกูค้าติดอยู่แล้ว บางคนเปล่ียนสีก็ไมช่อบ เช่น ฝอยทอง มีสีสนั เนือ้นุม่ 

ออ่นหวาน พวกนีค้ิดเป็น 95%”  

 

สว่นตวัอย่างของกรณีนวตักรรมในการปรับปรุงคณุภาพอย่างมีนยัยะสําคญัท่ีลกูค้ามีบทบาทในการเลือก

คดัสรร เป็นดงัคําสมัภาษณ์กํานนัไวพจน์ อยู่เย็นของข้างลา่ง: 

 

“สว่นผสม เราเปล่ียนเพราะลกูค้าอยากให้เปล่ียน กเ็น้นลกูค้า เน้นสตูรด้วย เราก็ต้อง

เน้นควบคูก่นัไป เน้นความอร่อย รสชาติ คณุภาพต้องดี เพ่ือท่ีลกูค้าจะได้ประทบัใจใน

สินค้าของเรา พวกนีมี้ 5%” 

 

ทัง้นี ้คณุนิตยาวรรณ จนัทนาผู้ให้สมัภาษณ์ ยอมรับวา่คําแนะนําในการเปล่ียนแปลงรูปแบบ สว่นผสม และ

สีสนัของขนมตา่งๆเป็นแหลง่ท่ีมาแหลง่เดยีวของนวตักรรมผลิตภณัฑ์ของทางกลุม่ฯ นอกจากนัน้ ตอ่คําถามวา่

เป้าหมายในการอนรัุกษ์และการทํานวตักรรมของใหม่ๆ ขดักนัหรือไม ่ คณุนิตยาวรรณ จนัทนาตอบวา่ไมข่ดัแย้งกนั

และพฒันาไปด้วยกนัได้ ดงัคําให้สมัภาษณ์ข้างลา่ง: 

 

“ไมข่ดัแย้งกนั สตูรดงัเดิม เราก็ยงัทําสตูรดัง้เดิมของเราไป แล้วก็มาทําปรับสตูรใหม ่

เช่น สตูรหน้าถัว่ สตูรหน้าเผือก ตอ่ยอดจากของเก่า เราก็มาปรับปรุงสตูรใหม ่ เพ่ือ

สนองความต้องการของลกูค้า” 

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 10 ตอ่ปี 
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4.4 กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์แผนไทย 

 

4.4.1 กรณีศึกษาชมรมสมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพกายและจติใจ 

 

ชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจก่อตัง้เม่ือปี 2549 โดยพระมหาศรีไพร อาภาธโร 

ผู้ซึ่งเคยป่วยหนกัและได้ใช้สมาธิในการรักษาโรคมาก่อน สมาชิกของชมรมได้ขยายตวัมาจากคนไข้ท่ีได้รับการ

รักษาหายแล้วกลายมาเป็นจิตอาสาซึง่มีประมาณ 200 คนในปัจจบุนั และเป็นท่ีเป็นผู้ ร่วมงานในการช่วยบําบดั

ผู้ป่วยเป็นประจํามีประมาณ 50 คน ทัง้นี ้ ในปัจจบุนัได้ขยายกิจกรรมจากการปฏิบตัิธรรมเพ่ือรักษาโรคและผอ่น

คลายจิตใจ ให้รวมถึงการนวดตอกเส้น นวดผอ่นคลายด้วยผาขาวม้า และการจดักระดกู และกําลงัจะดําเนินการ

การเรียนการสอนเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆข้างต้น โดยมีศนูย์รักษาและปฏิบตัิธรรมหลกัอยู่ท่ีวดัศรีวนาราม อําเภอ

บางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ และอาคารพทุธวิชชาลยั สถาบนัราชภฎัพระนคร กรุงเทพฯ และอีก 4 แห่งในจงัหวดั

จนัทบรีุ นครปฐม พิษณโุลก และสริุนทร์ ทัง้นี ้ พระมหาศรีไพร อาภาธโร ประธานชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลาย

รักษาสขุภาพกายและจิตใจ กลา่ววา่ การดําเนินงานและการพฒันาองค์ความรู้และการรักษาโรคยงัขึน้อยูก่บักลุม่

ผู้ นําสว่นหนึง่ โดยสมาชิกท่ีเหลือเป็นผู้ให้ความสนบัสนนุ คําสมัภาษณ์ข้างลา่งเป็นของพระมหาศรีไพร อาภาธโร 

ประธานชมรมฯและคณุศิริพร บ่างสมบรูณ์ เลขานกุารชมรมฯ 

 

เครือขา่ยความรู้ตา่งๆ กิจกรรมการจดัการความรู้ และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

 

การรับภูมิปัญญาดัง้เดิมมาจากเครือข่ายภายนอก 

 

คณุศิริพร บ่างสมบรูณ์ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ องค์ความรู้ท่ีใช้อยูด่ ัง้เดิมของชมรมฯเป็นการรับมาจาก

เครือขา่ยภายนอก อนัได้แก่ องค์กรไมแ่สวงกําไรตา่งๆ โดยกรณีแรก เป็นการรักษาโรคด้วยการปฏิบตัิสมาธิดัง้เดิม

ท่ีเรียกวา่ ‘สมาธิหมนุ’ นัน้ พระมหาศรีไพร อาภาธโร ผู้ซึ่งเคยป่วยหนกัและได้เรียนรู้และฝึกฝนใช้สมาธิหมนุรักษา

โรคโดยการปฏิบตัิสมาธิ ณ ศนูย์พลาญขอ่ย จงัหวดัอบุลราชธานี เป็นผู้เรียนรู้มาในทางปฏิบตัใินรูปความรู้แฝง 

และนํามาตอ่ยอดความรู้และใช้รักษาและถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกท่านอ่ืนๆ และกรณีท่ีสอง เป็นความรู้ดัง้เดิม

เก่ียวกบัการตอกเส้นและการจดักระดกูท่ีทางกลุม่ผู้นําในชมรมฯ ได้เรียนรู้และฝึกฝนโดยการปฏิบตัิจากพระ

อาจารย์ถนอม ณ อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ และนํามาตอ่ยอดความรู้และใช้รักษาและถ่ายทอดความรู้ให้

สมาชิกท่านในภายหลงั ทัง้นี ้ การถ่ายโอนความรู้ดงักลา่วล้วนอยู่ในรูปความรู้แฝงท่ีมีการถ่ายทอดกนัแบบไมเ่ป็น

ทางการแตเ่รียนรู้โดยการปฏิบตัิจริงเป็นสําคญั  
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การต่อยอดภูมิปัญญาโดยการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการ 

 

พระมหาศรีไพร อาภาธโรผู้ให้สมัภาษณ์ได้อธิบายวา่ หลงัจากท่ีรับความรู้มาได้มีการตอ่ยอดความรู้โดยมี

เป้าหมายให้ได้สมัฤทธ์ผลในทางการรักษาท่ีดีขึน้ โดยมีการดพูฤติกรรมผู้ป่วยอย่างซํา้ๆ โดยชมรมฯ มีการศกึษา

วิจยัเชิงปฏิบตักิาร คือ มีการเก็บข้อมลู (โดยใช้วีดทีศัน์) ของพฤติกรรมผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาโรคด้วยการปฏิบตัิ

ธรรมและนัง่สมาธิจํานวนมาก ก่อนมีการปรับปรุงและทดลองหาวิธีรักษาใหม่ๆ  แล้วทดลองใช้กบัผู้ป่วยอีกครัง้ 

ตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลานานก่อนได้รูปแบบของการรักษาโรคการโดยการปฏิบตัิธรรมและนัง่สมาธิดงัในปัจจบุนั 

ทัง้นี ้ดงัท่ีผู้ให้สมัภาษณ์แจกแจงรายละเอียด ข้างลา่ง: 

 

“การปรับจากสมาธิหมนุ เพราะสมาธิหมนุมนัน่ิงมาก ปัญหาคือคนไมอ่อกจากอดีต...

เราสงัเกตเห็นเวลานัง่สมาธิลกึมาก ท่านอนท่านัง่กจ็ะแปลกๆ เราก็เอาวีดิโอจบัมา จบั

มาเราก็เอามารวมดดูวูา่เขาทําไปเพ่ืออะไร ลองมาทดสอบด ูพบวา่เขาทําเพ่ือแก้ปัญหา

สขุภาพทางร่างกาย ท่านี ้ท่านี ้ท่านี ้กเ็ลยกลายเป็นสมาธิในท่านอน 36 ท่า” 

 

ทัง้นี ้ได้ความรู้ท่ีแตกตา่งของสมาธิทัง้สองอย่าง ดงัท่ีพระมหาศรีไพร อาภาธโร ผู้ให้สมัภาษณ์อธิบายวา่: 

 

“…’สมาธิผอ่นคลาย’ เราปรับมาจาก ‘สมาธิหมนุ’ คือ จากหลกัสมาธิหมนุ การวิปัสสนา

ได้ปีติสขุ การวิปัสสนาทําให้ตอ่มใต้สมองหลัง่สารเมราโทนีนออกมาได้ปีติสขุ สารปีติ

สขุจะสนบัสนนุให้เมด็เลือดขาวออกมาสู้เชือ้โรค วิปัสสนาจะล้วงจิตให้สงบ...แล้ว 

(สมาธิผ่อนคลาย) เรามาเน้นการทําให้จิตสงบ ตดัสว่นลกึของสมาธิหมนุท่ีเน้นปีติ พอ

จิตสงบความกดดนัของจิตใจกจ็ะคลาย พอผอ่นคลายแล้วกล้ามเนือ้ เส้นเอน็ กจ็ะ

คลายตวั ก็จะน่ิงหมด อนันีเ้ราเรียกวา่วิปัสสนาเพ่ือสขุภาพ...เรียกวา่ สมาธิผอ่นคลาย

...แล้วคนท่ีมีปัญหาติดยาเสพติดหรือปัญหาเร่ืองสขุภาพ สขุภาพก็จะดีขึน้ พิสจูน์แล้ว

วา่ ครอบครัวก็มีความสขุมากขึน้ การช่วยเหลือผู้ อ่ืนกจ็ะมากขึน้ เรามีข้อมลูเยอะมาก

เลยพวกนี”้ (ตวัเอนเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

 

ในสว่นของการนวดแผนไทย การตอกเส้น และการจดักระดกู พระมหาศรีไพร อาภาธโรผู้ให้สมัภาษณ์ มี

การแยกแยะและเรียนรู้ดงัท่ีอธิบายข้างลา่ง: 

 

“การนวดของแพทย์แผนไทยเรา แตก่่อนเราใช้ตําราลายเส้น แล้วก็ถกูถ่ายทอดมาหลาย

ร้อยปี...อาตมาก็ไปนวดมาหลายท่ี อาจเจบ็บ้าง สดุท้ายกม็าด ู คดิวา่แพทย์แผนไทยไป

ไมร่อดหรอกถ้าทําให้เจบ็ พอติดตามดกูด็วูา่มีท่ีไหนทําให้หาย ก็ไปพบการตอกเส้น ครัง้
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แรกท่ี...ก็มีเจ็บ เขียวชํา้ มีฟ้องร้องเยอะ ก็เลยมาดเูร่ืองจดักระดกู ก็พบวา่ แม้กระทัง่ตา

ตนเอง สายตาเอียง นํา้หลอ่เลีย้งตาไมมี่ ตาเกือบมองไมเ่ห็น มีลกูศษิย์เป็นจิตอาสารู้

เร่ืองการจดักระดกู ช่วยจดักระดกูกราม พอกระดกูเข้าท่ี ก็ช่วยได้ให้ตาเข้าท่ีด้วย ก็เลย

เห็นวา่การจดักระดกู ไมใ่ช่ธรรมดา กเ็ลยไปเรียนการจดักระดกูเพ่ิมเติมจากพระ

อาจารย์ถนอม ท่ีอําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ แล้วก็มาแอพพาย์ให้มนัง่ายกวา่เก่า ก็

เลยกลายเป็นท่ีมาของการจดักระดกูด้วย การตอกเส้นด้วย” 

 

หลงัจากนัน้ ได้ตอ่ยอดความรู้การตอกเส้นและการจดักระดกูด้วยการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบตัิการ ทัง้นี ้ มี

การใช้วีดทีศัน์และมีผู้เข้าร่วมระดมความคิดและช่วยกนัปรับปรุงการรักษาโรคด้วยการนวดแผนไทย จนได้วิธีการ

นวดแบบใหมท่ี่ผสมผสานทัง้ การตอกเส้น การจดักระดกู และการนวดโดยใช้ผ้าขาวม้า ซึ่งจะยงัผลในการใช้เวลา

รักษาโรคท่ีสัน้ขึน้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นี ้ มีรายละเอียดของการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบตัิการดงัคํา

สมัภาษณ์ของพระมหาศรีไพร อาภาธโร ข้างลา่ง: 

 

“เรารักษาคนอายมุาก ประมาณ 70 กวา่ จะรู้สกึเจ็บและใช้เวลารักษานาน จงึพยายาม

ปรับปรุงเพ่ือให้ประหยดัเวลาในการรักษาคนจํานวนมากได้ ก็เลยคิดหาวิธี และเรียกลกู

ศิษย์มาประชมุกนัวา่ จะทําอย่างไรกบัปัญหานี ้ ก็เลยมีการทดลองประยกุต์หาวิธีใหม่

อยู่สามส่ีเดือน ก็ได้การนวดโดยใช้ผ้าขาวม้าเพ่ือรักษา”  

 

การถา่ยทอดความรู้ภายในเครือข่าย 

 

ชมรมฯมีการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาให้กบัผู้เข้ารับการรักษา เพ่ือท่ีจะได้รักษาตนเอง หลงัจากนัน้ มีการ

สามารถใช้ความรู้นัน้ในการรักษาและถา่ยทอดให้กบัคนในครอบครัว และ/หรือมาเป็นจิตอาสาช่วยรักษาผู้ป่วย

ใหมแ่ละสอนการบําบดัรักษาให้ผู้ป่วยและผู้ ท่ีสนใจ ดงันัน้ อตัราในการถ่ายโอนความรู้ระหวา่งกนัจากเครือขา่ย

ภายในกลุม่เองจึงมีสงู แม้เป็นการถ่ายทอดโดยการเรียนรู้จริงในทางปฏิบตัิแบบไมเ่ป็นทางการ ทัง้นี ้ คณุศิริพร 

บ่างสมบรูณ์ผู้ให้สมัภาษณ์อธิบายวา่: 

 

 “เราเป็นศนูย์การเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือพฒันาชาติและสงัคม ก็พฒันาคนให้เป็นหมอกอ่น 

จะได้ดแูลตวัเองได้ก่อน แล้วไปดแูลคนท่ีเรารัก พ่อแม ่ ครอบครัว แล้วเอาความรู้ไป

เอือ้เฟือ้กบัชมุชนท่ีตนอาศยั สร้างให้เกิดความเคารพ...ศีลธรรมก็เกิดขึน้ในวงกว้าง...

ทกุคนสามารถจะเรียนรู้เป็นหมอเอง” 
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และ: 

 “ช่วงแรกเป็นการอบรมสมาธิรักษาโรคโดยตรงนบัแตปี่ 2549 พอปี 2550 ก็ทําตอ่เน่ือง

มาทกุเดือน...กลุม่คนท่ีรักษาหายท่ีไมมี่อาชีพก็เร่ิมเข้ามาช่วยอบรม มีกลุม่คนท่ีติดตาม 

อยากอยู่กบัเรา เราก็สร้างอาชีพให้เขา...เม่ือก่อนมีการทําบญุตามศรัทธา ตอนหลงักลุม่

คนจิตอาสาต้องมีการอยูกิ่น ก็เลยมีโครงการเก็บคา่รักษา 300 บาท แตใ่ครไมมี่ก็ยงั

รักษาให้ฟรี” 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

 

ในกรณีศกึษาปัจจบุนันี ้ ความรู้และผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมยากท่ีจะแยกออกจากกนั โดยการพฒันา

ความรู้ดงักลา่วมาแล้วข้างต้นนําไปสูแ่มแ่บบท่ีกลายเป็นผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมทนัทีท่ีถกูใช้ในทางปฏิบตัิ ทัง้นี ้

ผู้ให้สมัภาษณ์ได้ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมทางด้านการปฏิบตัิธรรมรักษาโรค ในรูปของสดัสว่นท่ีตอ่เติมวิธี

ปฏิบตัิจากของเดิม ซึ่งทําให้ของเก่าดัง้เดิมลดเหลือร้อยละ 30 และของใหมท่ี่ปรับปรุงตอ่ยอดจากของเก่าขึน้มา

นบัเป็นประมาณร้อยละ 70 ของวิธีปฏิบตัิทัง้หมดในปัจจบุนั ดงัคาํสมัภาษณ์ของพระมหาศรีไพร อาภาธโร 

ข้างลา่ง: 

 

“ของเก่าสมาธิหมนุก็รักษาหายแตใ่ช้เวลานานและต้องใช้วิปัสสนาลกึ ตอนหลกัค้นพบ

วา่การบรูณาการทัง้ร่างกายและจิตใจเป็นแกนสําคญั มีการเรียนรู้เพ่ิมเตมิ ทดลองสอน

คน บวกกบัวา่การยน่ระยะเวลารักษา ตอ่ยอดจากของเก่า ของเก่าประมาณ 30% 

ของใหม ่70% ของใหม ่คือ สมาธิผอ่นคลาย ไมก่ดสภาพร่างกาย คือ ไปทัง้กายและจิต 

ของเก่ากดสภาพร่างกาย แล้วไปทางจิต” 

 

สําหรับกรณีของกลุม่ผลิตภณัฑ์การตอกเส้น จดักระดกู และนวดผ้าขาวม้า ของชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่น

คลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจ ท่ีแม้มีการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบตัิการโดยตนเอง ก็มีการยกระดบัสดัสว่น

ผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดให้เพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 20 เท่านัน้ ท่ีชดัเจน คือ การนวดโดยใช้ผ้าขาวม้าเพ่ือ

รักษา ทัง้นี ้ จากการตีความของผู้ วิจยั อาจเป็นเพราะถือเป็นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาลกูค้าแล้ว ทัง้นี ้

อาจเป็นได้วา่พืน้ฐานบริการท่ีได้รับการถ่ายโอนมาจากเครือขา่ยอาจอยูใ่นระดบัท่ีสงูและมีประสิทธิภาพมากแล้ว 

ตา่งไปจากกรณีของการบริการรักษาโรคโดยการปฏิบตัิธรรมขององค์กรธรุกิจเองข้างต้น ท่ีอาจมีพืน้ฐานบริการท่ี

ได้รับการถ่ายโอนมาจากเครือขา่ยอยูใ่นระดบัท่ียงัตํ่าอยู่ จึงตอ่ยอดเพ่ือดําเนินนวตักรรมได้มากกวา่ ทัง้นี ้  ผู้ให้
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สมัภาษณ์ระบวุา่ ในขณะนีก้ารนวดแผนไทยโดยรวมทัง้หมดเป็นของเก่าดัง้เดิมร้อยละ 80   ของใหมท่ี่ปรับปรุงตอ่

ยอดจากของเก่าขึน้มาประมาณร้อยละ 20  

 

อย่างไรก็ตาม ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมทัง้หมดรวมผสมผสานเป็นกลุม่การรักษาโรคทัง้หมดท่ีเลือกใช้และ

ถ่ายทอดได้ตามกรณีเหมาะสม ดงัท่ีพระมหาศรีไพร อาภาธโรสรุปในภาพรวม: 

 

“ในสมยัก่อนเราใช้สมาธิหมนุในการรักษา แตว่า่สมาธิหมนุมนัจะมีเง่ือนไขท่ีของเวลา

การรักษาท่ีต้องยาวนาน เราก็เลยต้องปรับมาเป็นการรักษาแบบองค์รวม คือ การนัง่

สมาธิ การตอกเส้น การจดักระดกู การนวดผอ่นคลาย ซึง่จะทําให้การรักษาได้เร็วขึน้...

แคป่รับโครงสร้างร่างกายก็รักษาหาย 70% เราใช้ยาแค ่30%” 

 

นวตักรรมทางการตลาด 

 

จากการให้คําสมัภาษณ์ของพระมหาศรีไพร อาภาธโรประธานชมรมฯและการสงัเกตการณ์ ชมรมสมาธิเพ่ือ

การผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจมีนวตักรรมทางการตลาดท่ีพฒันาไปไกลจากการใช้ส่ือแบบปากตอ่ปาก 

คอ่นข้างมาก โดยเฉพาะนวตักรรมทางช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการจดัจําหน่ายและนวตักรรมการใช้ส่ือและ

เทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขาย และการพฒันาภาพลกัษณ์และทางเลือกผลิตภณัฑ์ ทัง้นี ้ นวตักรรมทางช่อง

ทางการการจดัจําหน่ายโดยการรักษาตามวดัคอ่นข้างประสบความสําเร็จในการเข้าถงึลกูค้าท่ีเป็นมวลชนสว่น

ใหญ่ โดยในปัจจบุนัมีการขยายช่องทางในการเปิดสาขาการรักษาประจํา โดยเฉพาะย้ายสาขาหลกัท่ีเป็น

ศนูย์กลางเข้ามาท่ีสถาบนัการศกึษาท่ีมีการศกึษาแพทย์แผนไทย คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ณ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร และเปิดสาขาประจําเพ่ิมท่ี 4 แห่งในจงัหวดัจนัทบรีุ นครปฐม พิษณโุลก และสริุนทร์ 

นอกเหนือจากศนูย์เดิมท่ีจงัหวดัชลบรีุ อีกทัง้เปิดรักษาตามคําเชิญจากกลุม่ของลกูค้าซึ่งมีคิวตอ่เน่ืองกนัไปทัง้ปีทัว่

ประเทศ ซึ่งการดําเนินการดงักลา่วเป็นนวตักรรมกระบวนการแบบออ่นประเภทการปรับเปล่ียนและใช้วิธีการ

ทํางานใหม่ๆ ในการขนสง่และกระจายสินค้าใหม่ๆ ในการผลิต (บริการลกูค้า) ไปในตวัด้วย 

 

สว่นนวตักรรมการใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขายมีมากมายนบัแตทํ่าโปรชวัร์ ออกบธูรักษา

ตามงานตา่งๆ (เป็นนวตักรรมกระบวนการในการปรับเปล่ียนการขนสง่และกระจายสินค้าใหม่ๆ ด้วย) และออกส่ือ

ทีวีและวิทยเุป็นประจํา รวมทัง้ให้ข้อมลูผา่นนิตยสารตา่งๆ และส่ืออ่ืนๆ สว่นนวตักรรมทางด้านภาพลกัษณ์นัน้

ได้แก่การวางผลิตภณัฑ์เป็นการรักษาให้กบัคนหมูม่ากเพ่ือสงัคมและคา่ใช้จ่ายตํ่าหรือไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย อีกทัง้

สามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์และความรู้ในการผลิตภณัฑ์ได้โดยง่ายและสามารถกระจายตอ่ไปได้โดยไมถ่กูกีดกนัและ

คิดคา่ใช้จ่าย (เป็น creative common) อีกทัง้ยงัมีการจดัโปรแกรมการรักษาเป็นสว่น เช่น โดยปฏิบตัิธรรมอย่าง
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เดียว หรือนวดแผนไทยอย่างเดียว หรือทัง้คู ่ ตามความต้องการของลกูค้าในสถานท่ีตา่งๆทัว่ประเทศ นวตักรรม

ทางการตลาดทัง้หมดนีเ้ป็นความริเร่ิมของกลุม่นวตักรเองโดยไมมี่เครือขา่ยภายนอกสนบัสนนุให้คําแนะนํา  

 

กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

กรณีของชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจเป็นอีกกรณีหนึ่งท่ีแสดงถึงบทบาทท่ีเป็น 

(กลุม่) นวตักรอย่างเข้มข้นของผู้ผลิต โดย(กลุม่) ผู้ นําท่ีเป็นนวตักรไมเ่พียงแตเ่ป็นผู้ผลกัดนัให้สร้างผลิตภณัฑ์ใหม่

ให้ลกูค้าเท่านัน้ หากยงัทําหน้าท่ีในการผลิตความรู้มาเพ่ือใช้ทํานวตักรรมอีกด้วย โดยในขัน้แรกเป็นการเสาะหา

และเข้าถึงความรู้เก่าจากภายนอกแล้วนํามาใช้ แตก่ารวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบตัิการเป็นการสร้างความรู้ใหม ่

(ความคิดสร้างสรรค์) จากการทดลองปฏิบตักิารจริง (แตย่งัเป็นความรู้แฝงอยู่โดยตลอด) ซึ่งอาจจะตา่งจาก

ความรู้ใหม ่ (ความคิดสร้างสรรค)์ ในการออกแบบท่ีใช้จินตนาการสร้างขึน้มาเองเป็นหลกัของกลุม่สหกรณ์

หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตองบ้าง 

 

ทัง้นี ้ กรณีของผู้นํา คือ พระมหาศรีไพร อาภาธโร นัน้แสดงออกถึงการเป็นผู้ ท่ีบากบัน่ทดลองสร้างความรู้

และมีวิสยัทศัน์ (visionary) โดยในเร่ืองการทดลองปฏิบตัิการจริงเพ่ือสร้างความรู้และนวตักรรมด้วยตนเองเป็น

ดงัท่ีท่านให้สมัภาษณ์ข้างลา่ง: 

 

“ถ้าเอาพลงังานไปไว้ในจิต จิตมนักจ็ะเข้าไปในสว่นลกึ ไปล้วงอดีต ถ้าร่างกายเรามี

ปัญหาอยู่ เรากเ็อาสมองไปวางจบัมือซ้าย มือขวา แล้วยกมือไปสลบัข้างกนั ผลปรากฏ

วา่เราควบคมุพลงังานนีไ้ด้ มนัอยู่ท่ีฝ่ามือ แล้วมือนีม้นักจ็ะเคล่ือนไหวไปกํากบัร่างกาย 

ทําให้ดีขึน้ ช่วงหลงัทําให้ไมมี่ปัญหา” 

และ 

“การพฒันาปฏิบตัิธรรมของใหมป่ระมาณ 70% น่ีเรียกได้มาจากการพิจารณาคนท่ีมา

ปฏิบตัิ เราจ้องจบัตาดเูลยครับ แตล่ะคนน่ีปฏิบตัธิรรมแล้วมีพฤติกรรมอย่างไร คือ 

อาตมาจะปลอ่ยโดยเสรี...เราคอยจบัตาดวูา่ ผลมนัคืออะไร แล้วเราก็เลยแอพพาย์ด ู

แล้วเราก็ได้ความรู้จากองค์รวม...ปฏิบตัิมาก่อนแล้วเอาไปเทียบกบัตํารา ภาษาอธิบาย

ความ” 

 

สว่นวิสยัทศัน์นัน้เป็นการขยายจากการทํานวตักรรมเพ่ือลกูค้า โดยผา่นการป้อนนวตักรรมเพ่ือรักษาสขุภาพ

ของลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไปสูก่ารพฒันายกระดบัการรักษาสูร่ะดบันานาชาติและเป็นการรักษาสขุภาพ

โดยรวม โดยลกูค้ามีสว่นร่วมในการทดลองสร้างนวตักรรมและในรักษาด้วยตนเอง (แม้ลกูค้าไมไ่ด้เรียกร้องการ

ปรับปรุงโดยตรงและเป็นการเฉพาะเจาะจง กน็บัวา่นวตักรรมดงักลา่วทําไปเพ่ือสนองตอบตอ่ลกูค้าทางด้าน
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ประสิทธิภาพและคณุภาพในการรักษาสขุภาพลกูค้า) ทัง้นี ้ เป็นดงัท่ีพระมหาศรีไพร อาภาธโรให้สมัภาษณ์ไว้

ข้างลา่ง: 

 

“เราพยายามจะยกระดบัการรักษาสูร่ะดบันานาชาติ เป็นประสิทธิภาพในการรักษาโรค

ซึ่งไมเ่ก่ียวกบัเชือ้ชาติศาสนา ใครมีปัญหาด้านสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถมา

รักษาด้วยตนเอง ค้นพบตวัเองได้เลย” 

 

ทัง้นีก้ารมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ รับการรักษา (ลกูค้า) จะช่วยเร่ืองผลการรักษา โดยผา่นความเช่ือมัน่ท่ีเขามีตอ่

วิธีการมากขึน้ ดงัคําสมัภาษณ์ของพระมหาศรีไพร อาภาธโร ข้างลา่ง: 

 

“เราเอาผลของผู้ปฏิบตัรัิกษา เราไมไ่ด้เอาผลของผู้ถ่ายทอด เชน่ เข้ามารักษาโรคปวด

หลงั เราแก้หลงัให้ เขากเ็ช่ือเรา 100% (ในเร่ืองการรักษาอย่างอ่ืน)...เขาให้ความร่วมมือ

หลงัจากเช่ือมัน่ในวิธีการของเรา” (ตวัเอียงเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

 

เพียงแตว่า่กรณีศกึษานี ้ (กลุม่) นวตักรผู้ผลิตเป็นผู้สร้างนวตักรรมใหมเ่อง (ตอ่ยอดจากความรู้เก่าท่ีได้มา

จากเครือขา่ยภายนอก) ทัง้หมด (100%) เพราะเครือขา่ยภายนอกให้ความรู้ (เก่า) แตไ่มไ่ด้ช่วยปรึกษาแนะนํา/

สนบัสนนุการสร้างนวตักรรม และลกูค้าก็ไมไ่ด้ช่วยปรึกษาแนะนําการสร้างนวตักรรม หากวา่ร่วมมือให้ข้อมลูและ

ร่วมปฏิบตัิ (passive co-operators) ภายใต้การวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบตัิการณ์ท่ีได้ดําเนินไป 

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 30 ตอ่ปี 

 

4.4.2 กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสมุนไพรหมอพืน้บ้านป่าชุมชนโนนใหญ่ 

 

วิสาหกิจชมุชนกลุม่หมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่มีท่ีตัง้อยู่ ณ ตําบลอีเซ อําเภอโพธ์ิศรีสวุรรณ จงัหวดัศรี

สะเกษ สมาชิกรวมกลุม่ในปี 2546 ประมาณ 24 คน และเครือขา่ยอีก 26 คน เพ่ือผลิตสมนุไพร รักษาโรคแบบ

พืน้บ้าน ก่อนจดทะเบียนวิสาหกิจชมุชนในปี 2548 ทัง้นี ้ คณุฮอง ก่ําเกลีย้ง ประธานวิสาหกิจชมุชนฯเป็นผู้ได้รับ

การถา่ยทอดความรู้เร่ืองการรักษาโรคด้วยสมนุไพรพืน้บ้านมาจากบรรพบรุุษ และได้รับการกระตุ้นและสนบัสนนุ

จากสาธารณสขุจงัหวดัให้ฟืน้ฟกูารรักษาโรคด้วยสมนุไพรพืน้บ้านเพ่ือจดัจําหน่ายและเผยแพร่ ทัง้นี ้ จากคํา
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สมัภาษณ์ของคณุฮอง ก่ําเกลีย้ง ซึ่งเป็นผู้เดียวท่ีให้สมัภาษณ์ ระบวุา่ วิสาหกิจชมุชนฯยงัพึ่งผู้ นําในการกําหนดทิศ

ทางการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพฒันาความรู้และนวตักรรมตา่งๆ 

 

กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

 

คณุฮอง ก่ําเกลีย้ง ประธานวิสาหกิจชมุชนฯได้ให้สมัภาษณ์วา่สืบทอดภมิูปัญญาในการเลือกและทํา

สมนุไพรมาจากปู่ ย่าตายาย รู้สรรพคณุสมนุไพรในการรักษาโรคแตล่ะชนิด เป็นหมอพืน้บ้านรักษาโรคในท้องถ่ิน

มาก่อน และเร่ิมมีการถ่ายทอดความรู้ให้ครอบครัวและคนรอบข้างในหมูบ้่านโดยการเรียนรู้จากการช่วยเก็บ

สมนุไพรและปรุงสมนุไพร และเม่ือได้รับการสนบัสนนุจากทางการให้รวมกลุม่ก็มีการถ่ายทอดความรู้แฝงท่ีฝังอยู่

ในตวัให้กบัสมาชิกผา่นการฝึกหดังานเรียนรู้จากประสบการณ์การทํางาน 

 

การถา่ยทอดความรู้ภายในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 

ประธานวิสาหกิจชมุชนฯกลุม่การถ่ายทอดความรู้ออกเป็นด้านตา่งๆ และมีการถา่ยทอดความรู้ผา่น

ประสบการณ์การทํางานเป็นด้านๆไป แตท่กัษะการเรียนรู้ของสมาชิกมีไมเ่ท่ากนั ดงัคําให้สมัภาษณ์ของคณุฮอง 

ก่ําเกลีย้ง ข้างลา่ง: 

 

“ฝ่ายท่ีเข้าป่ากเ็ข้าไปเก็บสมนุไพรเฉพาะ มีการเรียนรู้ แนะนําวา่ต้นนีแ้ก้อะไร อย่างนัน้

อย่างนี.้..เรียนรู้ก็นาน ใช้ประสบการณ์ ต้นไม้มนัคล้ายกนั...ฝ่ายประกอบยาสมนุไพร ก็

สอนลําบาก ต้องดไูปด้วย ใช้เวลาเรียนรู้มาก ต้องผสมให้พอด.ี..เชน่สมนุไพรขบัลมใส่

มากก็ไมไ่ด้ ทําให้ถ่าย ถ้าตวัไหนเก่ียวกบัเส้นเอน็ เราไปใสเ่ยอะก็ทําให้วิงเวียนเพ่ิมคะ...

เดี๋ยวนีฝ่้ายประกอบยามี 8 คน คนไหนทําไมไ่ด้ให้ประกอบลกูประคบ ซึ่งตอนนีมี้ 2 คน” 

 

การต่อยอดความรู้โดยการวิจยัและทดลองเชิงปฏิบติัการ 

 

วิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่มีการทดลองใช้สมนุไพรพนัธุ์ใหม่ๆ  ผสมยา 

ทดลองใช้ยาโดยตนเองเพ่ือพฒันาสตูร/สว่นผสมยาใหม่ๆ  จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม ่ (ความคิดสร้างสรรค)์

โดยตนเองทัง้หมด (ร้อยละ 100) โดยมีเป้าหมายเพ่ือรักษาผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึน้ และเป็น

ช่องทางของรายได้เพ่ิมขึน้ ดงัการให้สมัภาษณ์โดยคณุฮอง ก่ําเกลีย้งประธานวิสาหกิจชมุชนวา่: 

 

“พอทําของเก่าอยู่ตวั มีลกูค้าชอบใช้ ก็เร่ิมหาสมนุไพรท่ีผู้ใหญ่เคยเลา่ให้ฟังวา่เป็นยา 

เอามาทดลองต้ม ก็ลองทาน ลองดอูาการกนัเองในกลุม่สมาชิกน่ีละคะ พยายามให้สตูร
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มนัลงตวั รักษาหายได้ แล้วเราก็คอ่ยเอามาประกอบเป็นตวัยา บงัเอิญป่าชมุชนของเรา

ยงัมีสมนุไพรอีกเยอะ บางทีกเ็อามาจากท่ีอ่ืนมาทดลอง” 

 

เครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

 

ผู้ให้สมัภาษณ์ยงัชีถ้ึงการตอ่ยอดความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมอบรม ดงูาน โดยสว่นใหญ่เป็นการสนบัสนนุ

และให้งบประมาณการไปอบรมจากกรมแพทย์แผนไทยและหน่วยงานอ่ืนกระทรวงสาธารณสขุ ทัง้นีเ้ป็นการ

แลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ระหวา่งตวัแทนแพทย์แผนไทยจากชมุชนและเครือขา่ยแพทย์แผนไทยและหมอ

พืน้บ้านตา่งๆ ซึ่งบางกรณีก็ต้องเอามาทดลองก่อน บางกรณีก็สามารถใช้ความรู้นัน้ๆได้เลย ดงัคําให้สมัภาษณ์ของ

คณุฮอง ก่ําเกลีย้งข้างลา่ง: 

 

“เรียนรู้เพ่ิมเตมิจากทางการสง่ไปประชมุท่ีโน่นท่ีนี ้ พอดีมีหมอพืน้บ้านตา่งคนตา่งมา

จากตา่งจงัหวดั ก็แลกเปล่ียนเรียนรู้คะ ก็ได้ภมิูปัญญาขึน้มา ก็แลกเขา เขาก็แลกเรา” 

 

นอกจากนัน้ยงัได้ความรู้มาจากลกูค้า แล้วทางวิสาหกิจชมุชนฯนําเอามาทดลองใช้และหรือ

พฒันาตอ่ยอดอีกตอ่หนึ่ง ทัง้นี ้ผู้ให้สมัภาษณ์ชีว้า่: 

 

 “ลกูค้าก็บอก บางทีก็มีมัง่คะ ลกูค้าบอกเอาตวันีม้าต้มทานก็ดีขึน้ เอาตวันีม้าประกอบ

ก็ดีขึน้ ได้แนะนําจากหลายคนท่ีเป็นคนไข้” 

 

จากการใช้ความรู้ดัง้เดิม การรับความรู้จากเครือขา่ยภายนอก และการทดลองวิจยัพฒันาสตูรสมนุไพร

ข้างต้น คณุฮอง ก่ําเกลีย้งผู้ให้สมัภาษณ์ประเมินด้วยประสบการณ์วา่ ฐานความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัของวิสาหกิจ

ชมุชนฯเป็นของเก่าร้อยละ 70 และตอ่เติมขึน้มาเพ่ิมร้อยละ 30 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

 

ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ จากสมนุไพรดัง้เดิมท่ีใช้และจําหน่ายอยู่ 20 ชนิด ได้มีการเสาะหาและพฒันา

นํามาใช้ตอ่เติมโดยการตอ่ยอดความรู้ (ซึ่งแปลงมาเป็นนวตักรรมในท่ีสดุ) อีกกวา่ 30 ชนิด รวมสมนุไพรท่ีใช้และ

จําหน่ายอยู่กวา่ 50 ชนิด ในปัจจบุนั ดงัการแจงรายละเอียดโดยคณุฮอง ก่ําเกลีย้งผู้ให้สมัภาษณ์วา่: 
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“ท่ีพฒันานํามาใช้เพ่ิมก็มีม้ากระทืบโรง พญาเสือโคร่ง พลงัช้างสาร มวยดํา มวยแดง 

เถาวลัย์เปรียง ผาง พญาสามพนัตา เครือขาว เครือดํา กระรอกดอ่น...” 

 

ทัง้นี ้ยงัมีการแปรรูปผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติม ดงัรายละเอียดจากการสมัภาษณ์คณุฮอง ก่ําเกลีย้งวา่: 

 

 “แปรรูปกบ็ดทําแคปซูล คนซือ้ไปกท็านง่าย ปรับปรุงจากการขายเอาไปต้ม…แล้วก็มีนํา้มนันวด นํา้มนั

เหลือง ยาหมอ่งสมนุไพร ยาดมสมนุไพร พิมเสนนํา้…” 

 

นวตักรรมการตลาด 

 

จากการสรุปของประธานวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่ วิสาหกิจชมุชนฯ

มีการพฒันานวตักรรมทางการตลาดขึน้มาหลากหลาย ทัง้นี ้ หลายสว่นได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ราชการตา่งๆ ทัง้นี ้ รวมถึงการพฒันาบรรจภุณัฑ์จากขวดและถงุพลาสติกเป็นกลอ่ง มีโรงเรียนมาช่วยออกแบบโล

โก้สินค้าให้ และมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหมใ่ห้ การวางภาพลกัษณ์สินค้าโดยมีการ

ปรับปรุงมาตรฐานและเข้ารับการคดัสรรสินค้าบางชนิดสินค้าเป็นสินค้า OTOP ผา่นกรมพฒันาชมุชน ซึ่งช่วย

สนบัสนนุทางด้านการตลาดด้วย และมีสํานกังานอตุสาหกรรมตรวจพิสจูน์มาตรฐานและให้ใบรับรอง เช่น ลกู

ประคบ เป็นต้น ลกูประคบออกใบรับรองโดยจงัหวดัศรีสะเกษ  

 

ทางด้านช่องทางการจดัจําหน่ายจากปากตอ่ปาก มีการวางตามห้างร้าน วางในช่องทางสินค้า OTOP 

ออกบธู และลา่สดุมีการสง่ทางไปรษณีย์ให้ลกูค้าโดยตรง สว่นทางด้านการใช้ส่ือเพ่ือโปรโมชัน่ รวมถงึการลงใน

อินเตอร์เนต็ ออกส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ และบธูออกงานท่ีประเทศลาวและกมัพชูา ทัง้นีส้ว่นใหญ่โดยการสนบัสนนุ

ของกรมการค้าภายในและหน่วยงานกระทรวงเกษตร ซึ่งทัง้สองเข้ามาช่วยด้านการตลาดด้วย 

 

กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

ความเป็นนวตักรของผู้นําวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่เห็นได้จากการ

พยายามเก็บเก่ียวความรู้ทัง้จากของเดิมและจากเครือขา่ย มาใช้ในการดําเนินนวตักรรมและให้ผลในรูปของ

สมัฤทธ์ิผลทางนวตักรรมดงัข้างต้น ทัง้นี ้ ผู้ให้สมัภาษณ์ให้ทศันคติวา่ ของเก่าท่ีได้รับการถ่ายทอดมา (ประมาณ

ร้อยละ 40) กบัของใหมท่ี่ได้พฒันาตอ่เติมขึน้ (ร้อยละ 60) ไมข่ดัและ/หรือแขง่ขนักนั ทัง้นี ้ มีเป้าหมายอยูท่ี่การ

รักษาท่ีดีขึน้ ดงัคําสมัภาษณ์ของคณุฮอง ก่ําเกลีย้ง ข้างลา่ง: 
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“ของใหมก่บัของเก่าเหรอคะ ไมข่ดักนัเลยคะ การรักษาต้องมีหลายๆอย่างก็ดี...บางคน

ก็ชอบนวด บางคนกย็งัทานสมนุไพร...ภมิูปัญญาตัง้แตบ่รรพบรุุษก็ดี ตอ่ยอดขึน้ใหมก่็ดี 

อยากรู้ อยากรักษา ส่ิงไหนรักษาคนไข้หาย...เป้าหมายคืออยากให้คนสขุภาพแขง็แรง...

ทางกลุม่อยากพฒันาไปเร่ือยๆ อยากพฒันาทําสปาสมนุไพรในอนาคต” 

 

ทัง้นี ้ คณุฮอง ก่ําเกลีย้งผู้ให้สมัภาษณ์ตอบคําถามเร่ืองจดุยืนทางการตลาดท่ีเน้นอตัลกัษณ์ดัง้เดิมหรือไมว่า่ 

ทางวิสาหกิจชมุชนไมเ่น้นจดุขายท่ีอตัลกัษณ์ดัง้เดิม และพร้อมจะพฒันาของใหมเ่พ่ิมเติม โดยเลง็ตอบสนองการ

รักษาสขุภาพและความต้องการของลกูค้าเป็นสําคญั โดยผู้ให้สมัภาษณ์ประเมินวา่ ของใหมท่ี่ได้พฒันาขึน้มา

ข้างต้นนัน้มีแหลง่ท่ีมาจากผู้ผลิตจากการทดลองทานกนัเองก่อนใช้กบัผู้ป่วยประมาณร้อยละ 60 การตอ่ยอดจาก

การอบรมท่ีสนบัสนนุโดยทางการ ซึง่ได้แลกเปล่ียนความรู้จากหมอพืน้บ้านจากจงัหวดัตา่งๆจากหลายภมิูภาค

ประมาณร้อยละ 30  และจากลกูค้าร้อยละ 10 

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 60 ตอ่ปี 

 

4.4.3 กรณีศึกษากลุ่มส่งเสริมแพทย์แผนไทยสมุนไพรพืน้บ้านและแพทย์ทางเลือก 

 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้สมัภาษณ์สองท่าน คือ คณุศรีเนียม คฤหโกศล และคณุอมัพร คงใหญ่ ประธานและ

กรรมการกลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์ทางเลือก เป็นตามลําดบั กลุม่สง่เสริมแพทย์แผน

ไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีท่ีตัง้อยู่ ณ ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหมน่ัน้ 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 2551 มีสมาชิกในปัจจบุนั 15 ราย และดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลกัๆ 2 กลุม่ คือ กลุม่นวดแผน

ไทยและกลุม่สมนุไพรรักษาโรค 

 

เครือขา่ยความรู้ตา่งๆ กิจกรรมการจดัการความรู้ และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ 

 

คณุอมัพร คงใหญ่ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ กลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์ทางเลือก

มีการเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ใหมท่ัง้หมดเก่ียวกบัทัง้สมนุไพรรักษาโรคและการนวดแผนไทยมาจากสว่นราชการ 

คือ กระทรวงสาธารณสขุในระดบัจงัหวดั โดยคาดวา่ความรู้นา่จะมาจากวดัพระเชตพุลวิมลมงัคลารามหรือวดัโพธ์ิ 
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ความรู้จึงเป็นภมิูปัญญาดัง้เดมิของกลุม่ โดยสมาชิกท่ีเข้ารับการอบรมนําความรู้มาถ่ายทอดให้สมาชิกใหมใ่น

ภายหลงั ทัง้นีค้ณุอมัพร คงใหญ่ให้รายละเอียดวา่: 

 

“สาธารณสขุจงัหวดัช่วยเร่ืองความรู้ ช่วยมากมาย ให้เข้าร่วมการอบรม ความรู้ตอนแรก

ก็มาจากเขาหมด”   

 

 

และ 

“อาสาสมคัรมลูนิธิสาธารณสขุแห่งชาติ (มสช.) เขากช็ว่ยเหลือตลอด ช่วยถ่ายทอด

ความรู้ ช่วยแนะนําการปรับปรุงสมนุไพร” 

 

การถา่ยทอดความรู้ในกลุ่ม 

 

ผู้นําหรือกลุม่ผู้ นําได้รับการถ่ายโอนความรู้มาจากภายนอกจะมีการถ่ายโอนให้สมาชิกในกลุม่ตอ่ๆกนัไป 

ดงันัน้ อตัราในการถ่ายโอนความรู้ระหวา่งกนัจากเครือขา่ยภายในกลุม่เองจึงมีสงู คณุอมัพร คงใหญ่ผู้ให้

สมัภาษณ์บรรยายวา่: 

 

“แรกเร่ิมไมมี่ความรู้กนัเลย ก็ไปอบรมรับความรู้มาจากสาธารณสขุ คิดวา่ความรู้มา

จากวดัโพธ์ิ จากพ่อชีวทตัโตนัน่แหละคะ ก็ถ่ายทอดกนัมาเป็นทอดๆ พอได้ความรู้ มา

รวมกลุม่กนัทํา...ก็มีการสอนสมาชิกใหมต่ัง้แตต้่นจนจบเหมือนกนั”  

 

การต่อยอดความรู้จากการคน้หาเพ่ิมเติม ทดลองใช้จริง และเขา้รับการอบรมเพ่ิมเติม 

 

กลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์ทางเลือกมีความสามารถในการตอ่ยอดความรู้ใน

ระดบัหนึ่งโดยอาศยัแหลง่ความรู้ท่ีเป็นทางการจากตําราและแหลง่ข้อมลูออนไลน์ ดงัรายละเอียดของคําให้

สมัภาษณ์ของคณุอมัพร คงใหญ่: 

 

“ความรู้เก่าประมาณ 90% ได้มาจากสาธารณสขุฯ ความรู้อีก 10% เราก็หาเอง ความรู้

หาเองก็อา่นหนงัสือเพ่ิมเติมเป็นหลกั ให้ลกูๆช่วยหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตด้วยใน

ระยะหลงั” 
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ทัง้นี ้การตอ่ยอดความรู้เป็นการทดลอง (วิจยั) ใช้เองในทางปฏิบตัิ ดงัคําให้สมัภาษณ์เพ่ิมเติมของคณุอมัพร คง

ใหญ่ วา่: 

 

“แล้วช่วงนีน้ะ กป็รับปรุงทําสมนุไพรไว้รักษาพวกอบุตัเิหตแุขนหกั ขา กระดกู เขา่ ก็ได้ 

ก็ทํารักษาตวัเองก่อน แล้วตอนหลงัก็ทําไว้ สมนุไพรไว้ขายเฉพาะเลย” 

 

อีกทัง้ยงัเข้ารับอบรมจากเครือขา่ยภายนอกเพ่ือตอ่ยอดความรู้ ดงัคํากลา่วคณุอมัพร คงใหญ่ของวา่: 

 

“สาธารณสขุเขาก็สนบัสนนุให้ไปอบรมเพ่ิมเติมบ้าง แตล่ะกลุม่ท่ีมาอบรมด้วยกนั จะ

แลกเปล่ียนความรู้กนั ไมห่วงกนั เพราะเดี๋ยวนีม้นัมีเยอะละคะ สมนุไพรมนัมีเยอะ ก็รับ

เอามาใช้ บางอย่างก็หาแถวบ้านได้”  

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม 

 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

 

กลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์ทางเลือก มีนวตักรรมการใช้สมนุไพรรักษาโรค

เพ่ิมขึน้ระดบัหนึง่ คิดเป็นร้อยละ 30 ทัง้นี ้ เป็นผลจากการตอ่ยอดความรู้ข้างต้น ดงัท่ีคณุอมัพร คงใหญ่ผู้ให้

สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 

 

“ของเก่าน่ีมนัเยอะกวา่นะคะ ประมาณ 70% ของใหมท่ี่เราเสริมปรับปรุงขึน้ก็ประมาณ 

30%...ท่ีอบรมเป็นพืน้มามนัมี เขาบอกตวัยาชนิดนี ้ๆ  ใช่ไหมคะ สมนุไพรมี 5 ตวั 4 ตวั 

เราก็มาเสริมเอาวา่ คนโบราณเขาบอกวา่หญ้าหืนหืดนีม้นัดีนะ เรากใ็สเ่ข้าไปไงคะ...

เป็นการเอามาตอ่ยอดผสมผสานกนัเข้าไป”  

 

สว่นนวตักรรมทางด้านการนวดแผนไทย คณุอมัพร คงใหญ่ผู้ให้สมัภาษณ์ระบวุา่มีการพฒันาประมาณร้อยละ 30 

เช่นกนั ดงักลา่ววา่: 

 

“นวดก็มีนวดย่ําขา ตอ่มาก็เอากวัซามาเพ่ิม แล้วก็มาตอกเส้น” 

 

ซึ่งนวตักรรมข้างต้นยงัผลให้มีผลิตภณัฑ์ทัง้หมดเพ่ิมขึน้ดงัท่ีคณุอมัพร คงใหญ่ระบตุวัอย่างข้างลา่ง: 
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“ตวัอย่างก็มีลกูประคบ นวดแผนไทย นวดด้วยสมนุไพร อบตวัด้วยสมนุไพร ใบหมอ่น 

เต้าน้อย เต้าหลวง หญ้าเอน็ยืด ขิง ขา่ ตระไคร้ ในมะกรูด เอน็ยืด สะเปาลม 

ดอกอญัชญัอบแห้ง…” 

 

ทัง้นี ้ ความสามารถในการยกระดบัการดําเนินนวตักรรมของกลุม่ฯมีไมม่ากนกั  เป็นการตอ่ยอดจากพืน้

ฐานความรู้เก่าท่ีได้รับการถ่ายโอนกนัมาให้เป็นนวตักรรมได้ในระดบัหนึง่ แม้ทางกลุม่ไมมี่เป้าหมายในการอนรัุกษ์

ผลิตภณัฑ์และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ดงัจะกลา่วข้างลา่ง  

 

นวตักรรมทางการตลาด 

 

กระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม 

 

แรงผลกัดนัการดําเนินนวตักรรมข้างต้นของกลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์

ทางเลือกมาจากความต้องการและการคํานึงถึงความต้องการของลกูค้าเป็นสําคญั ดงัท่ีคณุอมัพร คงใหญ่ผู้ให้

สมัภาษณ์ให้รายละเอียดวา่: 

 

“ทําของใหมเ่พราะลกูค้าบอกจะเอาอย่างงี ้จะเอาอย่างงัน้...เราก็ต้องตามเขาให้ทนั ถึง

จะขายได้...ลกูค้าเขาอยากได้ ถ้าลกูค้าสัง่ เรากทํ็าให้เขา...ลกูค้าบอกให้ห่อดี ทําให้

คณุภาพมนัดี เราก็ซ่ือสตัย์ตอ่ลกูค้า” 

 

หรือนวตักรรมเป็นพฒันาการขึน้มาจากปฏิสมัพนัธ์ในการปฏิบตัิงานจริงกบัลกูค้า โดยเฉพาะ

การเพ่ิมคณุภาพของผลิตภณัฑ์ (บริการ) อย่างมีนยัยะสําคญั  เช่นรายละเอียดของการสมัภาษณ์

ของคณุอมัพร คงใหญ่ท่ีวา่: 

 

“บางคนเขานวด เขาอยากประคบ เราก็ประคบให้เขาไป เสริมลกูประคบเข้าไป ตอน

หลงัก็มาทําขาย บางคนเขาก็อยากอบตวั กทํ็าสมนุไพรอบตวัขึน้มา สมนุไพรหลาย

อย่างก็ทํามาจากท่ีเรามีอยูใ่นท้องถ่ิน เอามาประยกุตใ์ช้” 

 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินนวตักรรมข้างต้นของกลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านเป็นไปภายใต้

ทศันคตท่ีิเปิดตวัตอ่ความเปล่ียนแปลงของกลุม่ผู้ผลิตท่ีเป็นนวตักรด้วย ดงัเชน่ รายละเอียดข้างลา่งจากการให้คํา

สมัภาษณ์ของคณุศรีเนียม คฤหโกศล:  
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“ของเก่ากบัของใหมก่เ็อาไว้ด้วยกนั แตม่นัต้องพฒันาขึน้เร่ือยๆ ตอ่เตมิกนัได้ บางคนก็

ถือเร่ืองเก่าๆอยู่ เปล่ียนทศันคติอยาก แตก่ลุม่เรา ของใหมก่็รับมา แล้วก็มาปรับปรุง” 

 

ซึ่งมีพลวตัของการปรับปรุงตอ่ยอดทํานวตักรรมของกลุม่นวตักรกลุม่นีใ้นการปฏิบตัิงานจริง และนําไปสูก่าร

เพ่ิมคณุภาพของการบริการอย่างมีนยัยะสําคญั  โดยพอเห็นภาพได้จากคําสมัภาษณ์ของคณุอมัพร คงใหญ่ตาม

รายละเอียดข้างลา่ง: 

 

“การใช้สมนุไพรใหม่ๆ เราก็ปรับปรุง แล้วดผูลวา่ลกูค้าท่ีรักษาเขาหายดหีรือเปลา่ ถ้า

หายดีเราก็ใช้อย่างงัน้ตอ่ ทําตอ่ แตต้่องลองใช้เองก่อน ถ้าไมล่องใช้เองก่อนพดูไมไ่ด้” 

และ 

“อยา่งนวดนะ เราไปสมัผสัอย่างไรมา มนัตรงไหนท่ีมนัดี เราก็เก็บเอามาพฒันา มา

ปะติดปะตอ่ปรับปรุงให้ดีขึน้ เป็นครูพกัลกัจําเอา” 

 

สว่นเครือขา่ยภายนอกท่ีมาชว่ยสนบัสนนุการดําเนินนวตักรรมนัน้มีหลากหลาย โดยเฉพาะท่ีเป็นสว่น

ราชการ ซึ่งมีสว่นในการยกระดบัคณุภาพอย่างมีนยัยะสําคญัและ/หรือเป็นนวตักรรมทางการตลาด ดงั

รายละเอียดจากคําสมัภาษณ์ของคณุศรีเนียม คฤหโกศล ข้างลา่ง: 

 

“บางทีทางราชการเขาก็มาแนะนํา สํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัให้มาตรฐานลกู

ประคบ...อตุสาหกรรมฯก็สนบัสนนุให้มีการสง่สมนุไพรของเราหลายชนิดไปตรวจพิสจูน์ 

ให้เราปรับปรุง แล้วออกใบรับรองคณุภาพ มผช. (มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน) ให้ แต่

เราต้องหางบประมาณมาสง่ไปตรวจเอง…กมี็ความสําคญั มีลกูค้าถามวา่ได้ มผช. แล้ว

หรือยงั” (ตวัเอียงเพ่ิมโดยผูวิ้จยั) 

 

และช่วยทางด้านโปรโมชัน่ ซึ่งแตก่่อนใช้แบบปากตอ่ปากเป็นหลกั ดงัคําให้สมัภาษณ์ของคณุอมัพร คง

ใหญ่: 

 

“สาธารณสขุจงัหวดัช่วยเร่ืองลงอินเตอร์เน็ตด้วย แตเ่ดยีวนีไ้มรู้่วา่ลงอยู่หรือป่าว” 

 

สว่นเครือขา่ยจากสถาบนัการศกึษาก็มีบทบาทสนบัสนนุทางด้านนวตักรรมโดยเฉพาะ

นวตักรรมทางการตลาดไมน้่อยหลกั ดงัคําให้สมัภาษณ์ของคณุศรีเนียม คฤหโกศล: 
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“ก็มีกนศ. เขามาชว่ยด้านหีบห่อบรรจภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้มาช่วยออกแบบ มาช่วย

ทางด้านการหีบห่อผลิตภณัฑ์ ซึ่งแตก่่อนเราออกแบบทําเองมาตลอด ติดฉลากเอง 

ทําโลโก้เอง แมโ่จ้เขาก็สง่ทีมงานมาเร่ือยๆ เขาออกแบบแล้วเขาก็ถามวา่ ป้าเอาแบบนี ้

นะ คือไมต้่องใสถ่งุก็ได้คะ ป้าเองก็รู้แตเ่ร่ืองยา เร่ืองสมนุไพร...กลอ่งเขาก็ช่วยออกแบบ 

ก็สวยงามมาก ” 

 

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้มานัน้ได้รับการสนบัสนนุให้ทําอะไรใหม่ๆ จากลกูค้าใน

สดัสว่นมากท่ีสดุ ดงัคําให้สมัภาษณ์ของคณุศรีเนียม คฤหโกศล ข้างลา่ง: 

 

“การปรับปรุงคณุภาพสมนุไพร เพ่ิมสมนุไพรใหม่ๆ เราก็คิดเอง 30% ลกูค้าช่วยแนะนํา 50% ท่ีเหลือกเ็ป็น

มหาวิทยาลยักบัหน่วยงานทางการ 20% สว่นการนวดแผนไทยเราก็คิดเองแค ่10% ลกูค้าช่วยแนะนํา 60% ท่ีเป็น

หน่วยงานอ่ืนๆ 30% โดยประมาณนะคะ” 

 

และเชน่เดยีวกนักบัองค์กรธรุกิจชมุชนอ่ืนๆ ตอ่คําถามวา่ ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ ทางองค์กรธรุกิจชมุชนบอกวา่ไมท่ราบเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายและไมไ่ด้รับการ

สนบัสนนุ รวมถึงบอกวา่ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมโดยตรงใดๆ  ทัง้นี ้รายได้ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนท่ีผา่นมาประมาณการวา่มีการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 ตอ่ปี 



89 
 

5. 

สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการศกึษาของกรณีศกึษาตา่งๆทัง้หมดจาก 4 กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรม

ข้างต้นในบทท่ี 4 สามารถนํามาสรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นทัง้ความเหมือนและความแตกตา่งท่ีมี เพ่ือ

สงัเคราะห์ภาพรวมทัง้หมดของอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่มรดกทางวฒันธรรมได้ โดยเฉพาะในประเดน็หลกัท่ี

เก่ียวกบัรูปแบบและระดบัของการเลือกใช้ฐานภมิูปัญญาดัง้เดิม (ความรู้เก่า) และ/หรือ ความคิดสร้างสรรค ์

(ความรู้ใหม)่ และรูปแบบและระดบัของการเลือกผลิตผลิตภณัฑ์ดัง้เดิมและใช้กระบวนการผลิตและการ

ดําเนินงานดัง้เดิม และ/หรือ ทํานวตักรรมตา่งๆ ซึ่งรวมถงึนวตักรรมผลิตภณัฑ์ นวตักรรมกระบวนการ นวตักรรม

การตลาด และนวตักรรมองค์กร โดยการสรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบและสงัเคราะห์ผลการศกึษามีรายละเอียดตาม

หวัข้อท่ีกําหนดไว้ตามกรอบแนวความคิดในการวิจยัในบทท่ี 3 และผลการวิจยัในบทท่ี 4 คือ หวัข้อ 5.1 เป็นการ

สรุปผลการวิจยัเก่ียวกบักิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ หวัข้อ 5.2 เป็นการ

สรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัเครือขา่ยความรู้ตา่งๆ และบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

หวัข้อ 5.3 เป็นการสรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม และหวัข้อ 5.4 เป็นการสรุปผลการวิจยั

เก่ียวกบักระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆในกระบวนการนวตักรรม ทัง้นี ้ ได้มีการ

แยกสรุปผลการวิจยัในบทนีอ้อกจากและไมไ่ด้รวมกบัการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามธรรมเนียมปกติของ

รายงานการวิจยั (ซึ่งจะนําเสนอในบทท่ี 6 ถดัไป) เน่ืองจากรายละเอียดของการสรุปผลการวิจยัดงัปรากฏข้างลา่ง

มีคอ่นข้างมาก  

 

5.1 กิจกรรมการจัดการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ 

 

เก่ียวกบัประเดน็หลกัของกิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ ท่ีเรา

มุง่ศกึษา อนัได้แก่ สดัสว่นความโน้มเอียงในการใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมโดยเปรียบเทียบกบัความคิดใหม่ๆ  (ท่ีรับมา

จากท่ีอ่ืนและ/หรือเป็นความคิดสร้างสรรคเ์อง) นัน้ เราพบวา่ องค์กรธรุกิจชมุชนรูปแบบตา่งๆในกลุม่อตุสาหกรรม

มรดกทางวฒันธรรมทัง้ 4 กลุม่อตุสาหกรรมมีการใช้ฐานความรู้เก่าและใหมใ่นสดัสว่นท่ีแตกตา่งกนัไป ในลกัษณะ

ท่ีไมส่ามารถสรุปรูปแบบทัว่ไป (generalized pattern) เป็นการเฉพาะอตุสาหกรรม (งานฝีมือและหตัถกรรม การ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อาหารไทย หรือการแพทย์แผนไทย) หรือเฉพาะลกัษณะขององค์กร (กลุม่/ชมรมท่ีไมเ่ป็น

ทางการ วิสาหกิจชมุชน หรือสหกรณ์) ได้ ทัง้นี ้ ในแตล่ะกรณีศกึษาข้างต้นเป็นการยากท่ีจะประเมินสดัสว่นของ

การใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมตอ่การใช้ความรู้ใหมโ่ดยรวมของแตล่ะกรณีศกึษา เน่ืองจากแตล่ะองคก์รธรุกิจชมุชนมี

การผลิตผลิตภณัฑ์ (สินค้าและบริการ) หลากหลายรายการและ/หรือมีหลายสายผลิตภณัฑ์ (product line) และ



90 
 

แตล่ะรายการ กลุม่ และ/หรือสายผลิตภณัฑ์มีการใช้ฐานความรู้ท่ีตา่งกนัไป ดงันัน้ ผู้ให้สมัภาษณ์จงึมีความ

สะดวกกวา่ในการประมาณการสดัสว่นของการใช้ฐานความรู้ใหมแ่ละฐานความรู้เก่า ตามกลุม่ผลิตภณัฑ์และ/

หรือสายผลิตภณัฑ์มากกวา่สดัสว่นการใช้ความรู้โดยรวมของทัง้องค์กร 

  

5.1.1 การอนุรักษ์และใช้ภูมปัิญญาดัง้เดมิ 

 

ตามแนวทางข้างต้น เราพบข้อสรุปท่ีสําคญัเก่ียวกบัการจดัการความรู้วา่ ในภาพรวมแล้วองค์กรธรุกิจชมุชน

ท่ีใช้ฐานความรู้เก่ามากกวา่ใช้ฐานความรู้ใหม ่ เป็นองค์กรธรุกิจท่ีตัง้ใจอนรัุกษ์ภมิูปัญญาเก่าและ/หรือมีจดุขาย

ของกลุม่ผลิตภณัฑ์และ/หรือสายผลิตภณัฑ์นัน้ๆท่ีเน้นการอนรัุกษ์ของเดิมตามประเพณีท่ีสืบทอดมา อนันบัวา่

เป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดิมของตน เช่น กรณีของการใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิม (ซึ่งสง่ผลตอ่การกําหนดรูปแบบเดิมของ

ผลิตภณัฑ์) ของการย้อมสีผ้าและทอผ้าของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ  (กลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและ

หตัถกรรม) ท่ียงัคงอยูใ่นสดัสว่นประมาณร้อยละ 70 ของความรู้ท่ีใช้ทัง้หมด และมีการตอ่เติมความรู้ใหมข่ึน้มา

ร้อยละ 30 โดยการตอ่เติมเป็นการตอ่ยอดขึน้โดยตนเอง (ความคิดสร้างสรรค์) เป็นหลกัและมีการสนบัสนนุจาก

เครือขา่ยภายนอกเพียงเลก็น้อย เน่ืองจากความรู้หรือภมิูปัญญาเก่ียวกบัการย้อมสีผ้าและทอผ้าในกรณีนีเ้ป็นของ

เฉพาะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดมิของท้องถ่ิน ซึ่งเครือขา่ยภายนอกไมมี่ความรู้ทางด้านนีแ้ละ/หรือมีความรู้ไมเ่ท่าเทียม

กบัท้องถ่ิน ทัง้นี ้ กรณีของการแสดงทางวฒันธรรมอีสานและการแสดงหมอลําของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์

เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว (กลุม่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม) ซึง่มีสดัสว่นการใช้ภมิูปัญญา

ดัง้เดิมตอ่การตอ่เติมความรู้เพ่ิมเตมิ (ความคดิสร้างสรรค)์ ประมาณร้อยละ 95 ตอ่ 5 และร้อยละ 70 ตอ่ 30 

ตามลําดบั ก็อยู่บนพืน้ฐานการอนรัุกษ์ภมิูปัญญาท่ีเป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดิมของตน เช่นเดียวกนักบักรณีของภมิู

ปัญญาเก่ียวกบัมวยไชยาของกลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา (กลุม่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม) ท่ีมีสดัสว่นของการใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมและการตอ่เติมความรู้เพ่ิมเติม (ความคิดสร้างสรรค์) ใกล้เคียง

กนั และกลุม่สดุท้ายคือกรณีกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 (กลุม่อตุสาหกรรมอาหารไทย) มี

เป้าหมายในการอนรัุกษ์ผลิตภณัฑ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 อย่างจริงจงั คือ มีความตัง้ใจใช้ภมิูปัญญา

ดัง้เดิมท่ีได้รับการถ่ายทอดมาร้อยละ 100 คือ ไมต่อ่เตมิเปล่ียนแปลงความรู้และการนําความรู้ไปใช้ในการผลิต

สินค้า หากเพียงวา่ภมิูปัญญา (ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดิม) ท่ีทางกลุม่ได้รับ เป็นภมิูปัญญาท่ีถ่ายทอดมาจากสถาบนั

ท่ีมาจากกรุงเทพมหานครไมใ่ช่ภมิูปัญญาในท้องถ่ินในสมทุรสงครามอนัเป็นท่ีตัง้ของกลุม่ฯ  

 

กรณีตวัอย่างข้างต้นทัง้หมด (ซึ่งมีลกัษณะการจดัองคก์รธรุกิจท่ีตา่งกนั คือ มีทัง้กลุม่ท่ีจดัตัง้อย่างไมเ่ป็น

ทางการและวิสาหกิจชมุชนท่ีมีการจดัตัง้อย่างเป็นทางการ และเป็นกรณีตา่งอตุสาหกรรมกนั) สะท้อนถึงประเดน็

สําคญัท่ีวา่ การเน้นอนรัุกษ์ภมิูปัญญาดัง้เดมิหรือการมีจดุขายของผลิตภณัฑ์และ/หรือสายผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นการ

อนรัุกษ์ของเดิมตามประเพณีท่ีสืบทอดมา อนันบัเป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดิม ทําให้มีการใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมเป็นหลกั

และมีความคิดสร้างสรรค์ตอ่เติมความรู้ใหมใ่นสดัสว่นท่ีน้อย ทัง้นี ้ ทกุกรณีศกึษาข้างต้นท่ีมีการตอ่เติมความรู้
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ใหม่ๆ หรือความคิดสร้างสรรค์ขึน้มา (ยกเว้นกรณีของกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ท่ีถ่ายโอนความรู้

มาจากเครือขา่ยภายนอกทัง้หมด) ล้วนสืบเน่ืองมาจากการสนองตอบลกูค้าเป็นสําคญั จึงทําให้ต้องปรับปรุงตอ่

ยอดความรู้ (จากของเดิม) เพ่ือนํามาใช้ในการตอ่ยอดทํานวตักรรมตา่งๆ โดยเฉพาะนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีจะสร้าง

ความพึงพอใจให้ผู้บริโภคมากขึน้ (ดงัจะกลา่วตอ่ไปข้างลา่ง)  

  

5.1.2 การต่อยอดความรู้ 

 

กรณีท่ีไมมี่การเน้นการอนรัุกษ์ภมิูปัญญาดัง้เดิมหรือมีจดุขายอยู่ท่ีการเน้นการอนรัุกษ์ของเดิมดงัข้างต้นนัน้ 

การสร้างหรือการตอ่ยอดความรู้ใหมอ่าจทําได้แตกตา่งกนัไปตามศกัยภาพและโอกาสในการถ่ายโอนความรู้จาก

เครือขา่ยภายนอกตา่งๆ โดยไมข่ึน้กบัประเภทของกลุม่อตุสาหกรรมหรือลกัษณะขององค์กร เช่น การใช้ทกัษะ (ท่ีมี

ความรู้แฝงฝังตวัอยู่ในตวับคุคล) ในการผลิตไม้แกะสลกัของวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ (กลุม่

อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม) ท่ีมีการใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมท่ีถ่ายทอดกนัมาในหมูบ้่านประมาณร้อยละ 80 

และมีการเรียนรู้ตอ่เติมทกัษะการผลิตใหมโ่ดยตนเองประมาณร้อยละ 20 หรือการใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดมาเก่ียวกบัความรู้และสตูรสมนุไพรของวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่ 

(กลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์แผนไทย) และการใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมท่ีได้รับการถ่ายทอดมาเก่ียวกบัสมนุไพรและ

แพทย์พืน้บ้านของกลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์ทางเลือก (กลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์

แผนไทย) ท่ีมีการใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมท่ีถ่ายทอดกนัมาประมาณร้อยละ 70 (ในกรณีหลงัความรู้ดัง้เดิมดงักลา่ว

ได้มาจากการถ่ายโอนของสว่นราชการในภมิูภาค) และมีการตอ่เติมความรู้ใหมโ่ดยตนเองอีกประมาณร้อยละ 30 

ในทัง้สององคก์รธรุกิจชมุชน สว่นกรณีท่ีมีการตอ่ยอดความรู้/สร้างความรู้ใหมโ่ดยตนเองได้ในสดัสว่นท่ีมากกวา่ 

คือ กรณีของสหกรณ์หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตอง (กลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม) ซึ่งมีการพฒันา

ทกัษะในการแกะสลกัไม้แบบใหม่ๆ ให้ละเอียดประณีตขึน้ ซึ่งทําให้ให้สดัสว่นของภมิูปัญญาดัง้เดิมท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดกนัมาเหลือเพียงประมาณร้อยละ 40 และมีการตอ่เติมความรู้ใหมโ่ดยตนเองอีกประมาณร้อยละ 60 

 

5.1.3 การออกแบบ (design)  

  

ในกรณีท่ีเป็นความรู้ในการออกแบบซึ่งเป็นความรู้ท่ีสร้างขึน้มาใหม ่ (เป็นความคิดสร้างสรรค)์ ท่ีตา่งไปจาก

ภมิูปัญญาเดิมอย่างเห็นได้ชดั (แม้อาจอยูบ่นพืน้ฐานของความรู้เก่า) นัน้ หลายๆองค์กรธรุกิจชมุชนมีการออกแบบ

ในระดบัแตกตา่งกนัไป แตส่ะท้อนประเดน็สําคญัวา่ องค์กรธรุกิจชมุชนในอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่มรดกทาง

วฒันธรรม สามารถออกแบบ/สร้างความรู้ท่ีตา่งไปจากภมิูปัญญาดัง้เดิมเพ่ือนํามาใช้ได้หากวา่ไมมี่เป้าหมาย

มุง่มัน่ท่ีจะอนรัุกษ์และใช้แตค่วามรู้เก่า โดยตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัและสามารถระบถุึงการออกแบบได้อย่างชดัเจน 

ได้แก่ กรณีของสหกรณ์หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตอง (กลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม) ซึ่งผู้ให้

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
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สมัภาษณ์ระบวุา่ มีการออกแบบใหมใ่นการผลิตสินค้าเองทัง้หมด (ร้อยละ 100) โดยอาจเร่ิมตัง้แตส่ว่นท่ีตัง้อยู่บน

พืน้ฐานความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ผา่นการดงูานจากคนอ่ืนและ/หรือเห็นจากท่ีอ่ืน อาจเป็นการปรับตวัตอ่การขาดแคลน

วตัถดุิบท่ีใช้ หรือมีเคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีสามารถทําให้ออกแบบและทําการผลิตผลิตภณัฑ์ได้ละเอียดขึน้ ทัง้หมดทําให้

มีการดดัแปลงแบบของผลิตภณัฑ์เป็นแบบใหม ่แตส่ว่นสําคญัคือ ต้องอาศยัจินตนาการของผู้ผลิตในการออกแบบ

ในระดบัสงู ไมว่า่จะเป็นกรณีท่ีผู้ผลิตในกลุม่ฯออกแบบแล้วทําออกมาเป็นของใหมป่้อนเข้าสูต่ลาด (supply-

pushed) ให้ผู้บริโภคเลือก  หรือในสว่นท่ีผู้บริโภคอยากได้ของใหม ่ (demand-pulled) แตไ่มส่ามารถออกแบบได้

เองโดยละเอียด ซึ่งผู้ผลิตต้องใช้จินตนาการในการออกแบบ และให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคและ

ความสามารถในการผลิตสินค้าได้จริงในทางปฏิบตัิ ซึ่งในท่ีสดุแล้วหากเป็นของใหมท่ี่ออกแบบและทําออกมาแล้ว

ผู้บริโภคไมเ่ลือกใช้จะมีการยตุิการผลิต และสว่นท่ีทําจากการออกแบบและผลิตออกมาแล้วผู้บริโภคเลือกใช้จะ

กลายเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ์  

ตวัอย่างนีเ้ป็นตวัอย่างท่ีสะท้อนถึงหลกัการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์โดยรวม ท่ีมี

การสนบัสนนุกนัอยูอ่ย่างแพร่หลาย ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์กรระหวา่งประเทศและรัฐบาล

ประเทศตา่งๆ ดงักลา่วไว้ในบทนํา อย่างๆไรก็ตาม ทกุๆองค์กรธรุกิจชมุชนในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ี

ทําการศกึษาครัง้นีไ้มส่ามารถทําได้เช่นเดียวกนัหมด โดยกรณีข้างต้นไมส่ามารถใช้สนบัสนนุได้วา่ องค์กรท่ีมีการ

จดัรูปแบบท่ีเป็นทางการหรืออยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม ดงักรณีของสหกรณ์หตัถกรรม

ผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตอง จําเป็นต้องมีความสามารถในการออกแบบได้เองโดยใช้ระดบัของจินตนาการท่ีสงู

เช่นเดยีวกนั ทัง้นี ้เห็นได้ชดัจากกรณีของวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ ซึ่งมีการจดัองค์กรในรูปแบบท่ีเป็น

ทางการ (วิสาหกิจชมุชน) และอยู่ในอตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรมเชน่เดยีวกนันัน้ มีการออกแบบสําหรับ

การผลิตสินค้าใหม่ๆ เองเพียงร้อยละ 10 และท่ีเหลือของการออกแบบร้อยละ 90 นัน้มาจากลกูค้า ซึ่งกรณีหลงันี ้

ความรู้ใหม ่ (การออกแบบ) เป็นการถ่ายโอนความรู้มาใช้ในการผลิตมาจากเครือขา่ยภายนอก คือ จากห่วงโซ่การ

ผลิต (production chain) หรือห่วงโซ่คณุคา่ (value chain) ซึ่งจะได้กลา่วถึงกรณีของการถ่ายโอนความรู้จาก

ภายนอกตา่งๆตอ่ไปข้างลา่ง อนึ่ง กรณีเปรียบเทียบทัง้สองกรณีข้างต้นนีมี้ท่ีตัง้อยู่ในหมูบ้่านเดยีวกนัและได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้ดัง้เดิมจากภมิูปัญญาชาวบ้านในหมูบ้่านท่ีสืบเน่ืองมาเช่นกนั หากระดบัของการตอ่ยอดและ/หรือ

สร้างความคิดสร้างสรรคผ์า่นการออกแบบอยูใ่นระดบัตา่งกนัไป สว่นองคก์รธรุกิจชมุชนในกรณีศกึษาอ่ืนๆมี

ความสามารถในการออกแบบ อยู่ระหวา่งกรณีขององคก์รธรุกิจชมุชนในอตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรมทัง้

สองกรณีข้างต้น หากวา่ผู้ให้สมัภาษณ์สว่นใหญ่ไมส่ามารถระบรุะดบัของการออกแบบในลกัษณะท่ีเป็นองค์

ความรู้ออกมาได้อย่างชดัเจน แตส่ว่นใหญ่จะสามารถอธิบายได้ในรูปแบบของการออกแบบสว่นผสมใหม ่

กระบวนการผลิตใหม ่ และผลิตภณัฑ์ใหม ่ เช่น สามารถอธิบายได้วา่ การผลิตของกลุม่ตนเป็นของเก่าในสดัสว่น

เท่าไร และของใหมท่ี่คิดขึน้เองและ/หรือมีเครือขา่ยภายนอกคิดให้และ/หรือช่วยคิดในสดัสว่นเท่าไร ซึ่งในกรณี

เหลา่นีค้วามรู้ในการออกแบบของใหมจ่ะผสมปนเปไปกบัความรู้อ่ืนๆทัง้หมดท่ีถกูนํามาใช้ในการดําเนินนวตักรรม 

และสมควรจะได้อธิบายการตอ่ยอดความรู้ใหม่ๆ เหลา่นีใ้ห้กลายเป็นผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมประเภทตา่งๆ ดงั

หวัข้อข้างลา่ง    
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5.1.4 การวจัิยและพัฒนา  (Research and Development: R&D) และการร่วมวจัิยและพัฒนา  (Co-R&D) 

 

กิจกรรมนวตักรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างความรู้ใหมห่รือความคิดสร้างสรรค์ ท่ีน่าสนใจท่ีสดุประการหนึ่งของ

องค์กรธรุกิจชมุชนในกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีเป็นการสืบทอดทางวฒันธรรมตา่งๆ ท่ีได้ศกึษาในครัง้นี ้ ได้แก ่

การวิจยัและพฒันาและการร่วมวิจยัและพฒันาซึ่งมีการดาํเนินการในองค์ธรุกิจชมุชนบางองค์กรธรุกิจ ทัง้ในสาขา

ท่ีเป็นการผลิตสินค้าและสาขาท่ีเป็นการให้บริการ โดยการวิจยัและพฒันานัน้มีการดําเนินการอย่างชดัเจนในกลุม่

อตุสาหกรรมการแพทย์แผนไทย 2 กรณี คือ กรณีชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจ และ

กรณีวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่ ซึ่งกรณีแรกเป็นองคก์รธรุกิจท่ีไมเ่ป็น

ทางการแตก่รณีหลงัเป็นองคก์รธรุกิจท่ีเป็นทางการ โดยในกรณีชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกาย

และจิตใจนัน้ มีการศกึษาวิจยัเชิงปฏิบตักิาร คือ มีการเกบ็ข้อมลู (โดยใช้วีดทีศัน์) ของพฤตกิรรมผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ

รักษาโรคด้วยการปฏิบตัธิรรมและนัง่สมาธิจํานวนมาก ก่อนมีการปรับปรุงและทดลองหาวิธีรักษาใหม่ๆ  แล้ว

ทดลองใช้กบัผู้ป่วยอีกครัง้ ตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลานานก่อนได้รูปแบบของการรักษาโรคโดยการปฏิบตัิธรรมและนัง่

สมาธิดงัในปัจจบุนั นอกจากนัน้ ยงัมีการทดลองศกึษาวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยใช้วีดทีศัน์และมีผู้เข้าร่วมระดม

ความคิดและช่วยกนัปรับปรุงการรักษาโรคด้วยการนวดแผนไทย จนได้วิธีการนวดแบบใหมท่ี่ใช้เวลาในการรักษา

โรคท่ีสัน้ขึน้ สว่นกรณีวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่เป็นการทดลองใช้สมนุไพร

พนัธุ์ใหม่ๆ  ผสมยา ทดลองใช้ยาโดยตนเองเพ่ือพฒันาสตูร/สว่นผสมยาใหม่ๆ  ทัง้หมดนีน้บัเป็นสร้างองค์ความรู้

ใหมห่รือความคิดสร้างสรรค์โดยตนเองทัง้หมด (ร้อยละ 100) โดยมีเป้าหมายเพ่ือรักษาผู้บริโภคให้ดีขึน้และมี

ประสิทธิภาพในการรักษามากขึน้ในระยะเวลาท่ีสัน้ลง นัน่คือ เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคนัน่เอง 

  

สว่นกรณีของการร่วมวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมใ่นการพฒันาสินค้า ได้แก่ กรณีกลุม่อนรัุกษ์

ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 (กลุม่อตุสาหกรรมอาหารไทย) ซึ่งมีการร่วมมือวิจยักบัหน่วยงานจากกระทรวง

สาธารณสขุในการทดลองและพฒันาวตัถดุิบ องคป์ระกอบ/สว่นผสม และสตูรขนมพืน้บ้านใหม่ๆ หลายชนิด เพ่ือ

ปรับปรุงให้มีคณุภาพท่ีดีขึน้อย่างมีนยัยะสําคญัในเชิงโภชนาการและสขุภาพ โดยหน่วยงานจากกระทรวง

สาธารณสขุจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาเป็นหลกั โดยเฉพาะในเร่ืองขององค์ประกอบวตัถดุบิและคณุภาพเชิง

โภชนาการ ในขณะท่ีทางกลุม่ฯช่วยรับผิดชอบในเร่ืองของรสชาติของขนมท่ีได้รับการทดลองและพฒันาขึน้มา ซึ่ง

แน่นอนวา่เป้าหมายของการสร้างและตอ่ยอดความคดิสร้างสรรคข์ึน้มานี ้ เป็นการสนองตอบตอ่ผู้บริโภคเชน่กนั 

จดุสําคญัของกรณีศกึษาข้างต้นทัง้หมดนี ้ ได้แก่ การสะท้อนให้เหน็วา่ องค์กรธรุกิจชมุชนในอตุสาหกรรม

สร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรมสามารถสร้างความคดิสร้างสรรค์จากการวิจยัและพฒันาและการร่วมวิจยัและ

พฒันาได้ โดยความคิดสร้างสรรค์ดงักลา่วอาจทําได้แตกตา่งกนัไปตามศกัยภาพและโอกาสในการร่วมมือกบั

เครือขา่ยภายนอกตา่งๆ โดยไมข่ึน้กบัประเภทของกลุม่อตุสาหกรรมหรือลกัษณะขององค์กร  
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5.2 เครือข่ายความรู้ต่างๆและบทบาทของเครือข่ายต่างๆในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

 

5.2.1 การถ่ายโอนความรู้จากเครือข่ายภายในขององค์กรธุรกิจเอง 

 

เน่ืองจากกรณีศกึษาข้างต้นทัง้หมดเป็นองคก์รธรุกิจชมุชนท่ีประกอบขึน้จากผู้ผลิตหรือหน่วยการผลิต

รายบคุคลหรือครัวเรือนหลายๆราย ไมว่า่จะเป็นกรณีของกลุม่ท่ีรวมกนัอย่างไมเ่ป็นทางการ หรือกลุม่ท่ีจดัตัง้อย่าง

เป็นทางการในรูปของวิสาหกิจชมุชนและสหกรณ์ ทัง้หมดจึงมีการพึ่งพากนัทางด้านการถ่ายโอนความรู้ได้ในระดบั

หนึ่ง (นอกเหนือจากการรวมพลงัและช่วยเหลือพึ่งพากนัทางด้านปัจจยัการผลิตตา่งๆขัน้พืน้ฐาน) ตามความ

ต้องการของสมาชิกในกลุม่ ยกเว้นในกรณีท่ีใช้ภมิูปัญญาดงัเดิมท่ีมีการฝังตวัถ่ายทอดกนัมานานอยู่แล้วในท้องถ่ิน

นัน้ๆ ท่ีสมาชิกตา่งๆของกลุม่อาจได้รับการถ่ายทอดกนัมาผา่นครัวเรือนของตนเองหรือจากผู้ผลิตอ่ืนๆในถ่ินฐาน

นอกกลุม่มาก่อนหน้าท่ีจะมารวมตวักนัจดัตัง้กลุม่ของตน ในกรณีเช่นนี ้ การถ่ายทอดระหวา่งหน่วยการผลิตหรือ

ผู้ผลิตในกลุม่สมาชิกจะมีน้อย เน่ืองจากสมาชิกตา่งๆจะมีความรู้เหมือนๆกนัและในระดบัท่ีใกล้เคียงกนัอยู่แล้ว  

ซึ่งเป็นเช่นนัน้ทกุองค์กรธรุกิจชมุชนในกรณีศกึษาครัง้นี ้ ยกเว้นกรณีชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพ

กายและจิตใจและกรณีกลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์ทางเลือก (กลุม่อตุสาหกรรม

การแพทย์แผนไทย) ท่ีทัง้สองกรณีมีการถ่ายโอนภมิูปัญญาพืน้ฐานมาจากสว่นกลางหรือจากท้องถ่ินอ่ืน (ซึ่งภมิู

ปัญญาดงักลา่วซึ่งเก่ียวกบัแพทย์แผนไทยยากท่ีจะระบทุ้องถ่ินเฉพาะท่ีเป็นท่ีมาดัง้เดิมได้) ในกรณีทัง้สองนี ้ ผู้นํา

หรือกลุม่ผู้ นําได้รับการถ่ายโอนความรู้มาจากภายนอกจะมีการถ่ายโอนให้สมาชิกในกลุม่ตอ่ๆกนัไป ดงันัน้ อตัรา

ในการถ่ายโอนความรู้ระหวา่งกนัจากเครือขา่ยภายในกลุม่เองจึงมีสงู และเป็นประโยชน์ท่ีสําคญัประการหนึ่งของ

การรวมกลุม่ อนึ่ง การถ่ายทอดความรู้ไมว่า่ผา่นครัวเรือนของตนเองหรือผา่นเครือขา่ยภายในกลุม่ ทัง้หมดเป็น

การถ่ายทอดในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นทางการ คือ เป็นการถ่ายโอนความรู้แฝงท่ีฝังตวัอยู่กบัการปฏิบตัิงานในการผลิต

สินค้าและบริการจริง ซึ่งเรียนรู้ตอ่จากกนัโดยการสงัเกตและฝึกหดัทําตามจนได้มาตรฐานโดยเฉล่ียของกลุม่  

 

เช่นเดยีวกนั ในกรณีท่ีมีการสร้างหรือตอ่เติมความรู้ใหมห่รือความคิดสร้างสรรค์ขึน้มาโดยสมาชิกหรือกลุม่

สมาชิกบางราย จะมีการถ่ายโอนความรู้นัน้ให้สมาชิกในกลุม่ตอ่ๆกนัไป แตอ่ตัราในการถ่ายโอนความรู้ระหวา่งกนั

จากเครือขา่ยภายในกลุม่จะมีสงู ซึ่งกรณีศกึษาสว่นใหญ่สมาชิกในกลุม่จะสามารถเรียนรู้จากการทําการผลิตจริง

จนได้มาตรฐานโดยเฉล่ียของกลุม่ ซึ่งอาจกําหนดโดยสมาชิกหรือกลุม่สมาชิกท่ีสร้างและตอ่เติมความรู้ใหมแ่ละ/

หรือลกูค้าและ/หรือมาตรฐานสําหรับลกูค้าท่ีทางการสร้างขึน้ เช่น การคดัสรรภายใต้มาตรฐานหนึ่งผลิตภณัฑ์หนึ่ง

ตําบล (OTOP) อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีศกึษา เชน่ กรณีวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชน

โนนใหญ่ (กลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์แผนไทย) และกรณีสหกรณ์หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตอง (กลุม่

อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม) สมาชิกในกลุม่จํานวนหนึง่ไมส่ามารถเรียนรู้ความรู้ใหมไ่ด้เท่าเทียมกบัผู้ ท่ี

สร้างหรือตอ่เติมความรู้ใหมแ่ละ/หรือสมาชิกสว่นใหญ่ ในกรณีหลงั ได้มีการแบ่งงานกนัทําตามความรู้และทกัษะ

ฝีมือท่ีมีอยู่ คือ ผู้ ท่ีเรียนรู้และยกระดบัทกัษะให้สงูขึน้ได้จะรับผลิตสินค้าท่ีอาศยัความประณีตมากขึน้ตามการตอ่

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206


95 
 

ยอดความคิดสร้างสรรค์นัน้ๆ สว่นผู้ ท่ีเรียนรู้และยกระดบัทกัษะให้สงูไมไ่ด้จะรับผลิตสินค้าท่ีมีความประณีตน้อย

กวา่ 

 

5.2.2 การถ่ายโอนความรู้ใหม่จากเครือข่ายภายนอกต่างๆ 

 

กรณีศกึษาตา่งๆข้างต้นนี ้ สะท้อนถึงประเดน็สําคญัอีกประการหนึ่งเก่ียวกบักิจกรรมนวตักรรมท่ีเก่ียวกบั

ความรู้ในอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่มรดกทางวฒันธรรม คือ องค์กรธรุกิจชมุชนตา่งๆในอตุสาหกรรมฯไม่

เพียงแตเ่รียนรู้ ถ่ายทอด และใช้ภมิูปัญญาดัง้เดิมจากเครือขา่ยภายในขององค์กรธรุกิจชมุชนและท้องถ่ิน หรือ

สร้างและ/หรือตอ่ยอดความรู้ดงักลา่วด้วยความคดิสร้างสรรค์ แล้วนํามาใช้ในการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ (ทัง้

เก่าและท่ีเป็นนวตักรรม) เท่านัน้ หากยงัเรียนรู้ ถ่ายทอด และใช้ความรู้ใหม่ๆ จากเครือขา่ยภายนอกอีกเป็นจํานวน

มากและหลากหลายทาง โดยความรู้ประการหลงันีม้กัได้รับการช่วยเหลือถ่ายทอดแบบให้เปลา่จากเครือขา่ยตา่งๆ

ทัง้สว่นราชการและองค์กรเอกชนอ่ืนๆ แตจ่ดุสําคญัอยูท่ี่การถ่ายโอนความรู้ใหมด่งักลา่วเป็นความรู้ท่ีโดยปกติแล้ว

จะถกูใช้ไปในการดําเนินนวตักรรมตา่งๆโดยตา่งระดบักนัไป (ดงัจะอธิบายในรายละเอียดข้างลา่ง) หากวา่ในสว่น

ของการพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์นัน้ ไมเ่พียงเป็นการพฒันาเพ่ิมเติมชนิดและ/หรือคณุภาพของสินค้าและ

บริการในสายการผลิต (line of production) เดิมเท่านัน้ สว่นใหญ่เป็นการนําไปสูส่ายการผลิตใหมข่องสินค้าและ

บริการหรือการพฒันาสาขาตลาด (branch of market) ใหมใ่นท้องถ่ินอีกด้วย ในกรณีนีส้ดัสว่นของการใช้ความรู้

ใหม ่(แทบทัง้หมดมาจากการถ่ายโอน) เม่ือเทียบกบัภมิูปัญญาดัง้เดิม (ซึ่งบางกรณีไมมี่เลย)  ในสาขาเดียวกนั จะ

อยู่ในระดบัสงูมาก  

 

ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดั คือ กรณีกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 (กลุม่อตุสาหกรรมอาหารไทย) ท่ี

มีการเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ทางด้านการผลิตขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 มาจากเครือขา่ยภายนอกทัง้หมด 

(ร้อยละ 100) แล้วนํามาใช้ผลิตเป็นสินค้าใหมใ่นสายการผลิตใหม ่ (การผลิตขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2) 

เพ่ิมเตมิจากสายการผลิตเกา่ (การผลิตขนมพืน้บ้าน) ท่ีกลุม่ฯของตนมีอยู่แล้วและอาจมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมอยู่

ก่อน เพียงแตว่า่ ในกรณีนี ้ ได้มีการแปลงความรู้ให้เป็นความรู้ภายในของตน (knowledge internalisation) ใน

ภายหลงั จนกลายเป็นความรู้ท่ีทางกลุม่ฯตัง้ใจอนรัุกษ์ไว้และจะไมส่ร้างสรรค์ตอ่เติมอีกตอ่ไป กรณีถดัมา คือ กรณี

ชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจ (กลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์แผนไทย) ท่ีมีการเรียนรู้

และถ่ายโอนความรู้ใหมเ่ก่ียวกบัการรักษาโรคด้วยการปฏิบตัิธรรมและนัง่สมาธิ และการตอกเส้นและการจดั

กระดกู มาจากเครือขา่ยเอกชนภายนอกทัง้หมด เช่นกนั และกรณีกลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและ

แพทย์ทางเลือก (กลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์แผนไทย) ท่ีมีการเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ใหมเ่ก่ียวกบัทัง้สมนุไพร

และการนวดแผนไทยมาจากสว่นราชการประมาณร้อยละ 100 ของความรู้ท่ีใช้ในการผลิตสินค้าใหม ่ สดุท้าย 

ได้แก่ กรณีกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ  (กลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม) ท่ีมีการเรียนรู้และถ่าย

โอนความรู้ใหมเ่ก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้ามาจากสว่นราชการและองค์กรเอกชนอ่ืนๆประมาณร้อยละ 95 
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(และอาศยัความรู้ดัง้เดิมประมาณร้อยละ 5) ของความรู้ท่ีใช้ในการผลิตสินค้าใหมใ่นสายการผลิตใหม ่ (การแปร

รูปผลิตภณัฑ์ผ้า) เพ่ิมเติมจากสายการผลิตเดิม (การทอผ้าและผลิตผ้าผืนและแปรรูปเสือ้ผ้าแบบดัง้เดมิ) หากกวา่

ใน 3 กรณีหลงัผู้ให้สมัภาษณ์ตา่งๆระบวุา่ อาจมีการปรับปรุง/ตอ่ยอดความรู้ท่ีเรียนรู้และถ่ายโอนมานีต้อ่ไปจาก

ปัจจบุนัได้อีก 

 

กรณีตวัอย่างตา่งๆข้างต้นครอบคลมุทัง้การถ่ายทอดความรู้ผา่นห่วงโซ่การผลิต (โดยเฉพาะการถ่ายทอด

ความรู้จากลกูค้า) การถ่ายทอดความรู้จากผู้ท่ีดําเนินธรุกิจเดยีวกนัในท่ีอ่ืน การถ่ายทอดความรู้จากองค์กรเอกชน

ท่ีไมแ่สวงกําไร การถา่ยทอดความรู้จากสว่นราชการ และมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาชัน้สงูตา่งๆ ซึ่งระดบั

ของความรู้ใหมท่ี่ได้จะอยู่ในระดบัใด และถกูนําไปใช้ในการดําเนินนวตักรรมได้มากน้อยแคไ่หนขึน้อยูก่บัแตล่ะ

กรณี โดยไมส่ามารถสร้างข้อสรุปทัว่ไปได้ แตรู่ปแบบท่ีชดัเจน คือ ความรู้ท่ีได้จากลกูค้านัน้เกิดตามธรรมชาติของ

การดําเนินธรุกิจไมต้่องแสวงหา หากวา่ลกูค้าต้องการการเปล่ียนแปลงในตวัผลิตภณัฑ์มาก มีความรู้ให้มาก และ

เป็นความรู้ระดบัสงู เชน่ การออกแบบ ดงัตวัอย่างของกรณีวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ (กลุม่

อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม) ข้างต้น ระดบัการถา่ยโอนความรู้จากภายนอกจะอยูใ่นระดบัสงูไปด้วย สว่น

ผลกระทบทางด้านนวตักรรม คือ การนําเอาความรู้ใหมไ่ปใช้ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวตักรรมได้มากน้อยแคไ่หนนัน้ 

ต้องวิเคราะห์ในรายละเอียดทัง้กระบวนการนวตักรรม ดงัจะกลา่วตอ่ไปข้างลา่ง 

 

ในสว่นของการถ่ายทอดความรู้จากสว่นราชการตา่งๆนัน้นบัวา่มีจํานวนมากและหลากหลายแหลง่ ซึง่สว่น

ใหญ่เป็นสว่นราชการสว่นภมิูภาคในระดบัจงัหวดั และเป็นการเข้ามาหากลุม่การผลิตโดยสว่นราชการเองตาม

หน้าท่ี แตจ่ากการสมัภาษณ์ในเชิงลกึ ไมมี่กรณีตวัอย่างใดข้างต้นรับรู้และได้รับการสนบัสนนุจากโครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา และไมมี่หน่วยงานใดได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก

สถาบนัวิจยัและ/หรือสถาบนันวตักรรมของรัฐโดยตรง ทัง้นี ้ รูปแบบหลกัของหน่วยงานราชการท่ีเข้ามาช่วยถ่าย

โอนความรู้ท่ีใช้ในการดําเนินการผลิตและนวตักรรมจะเป็นการดําเนินการตามลกัษณะงาน (functional) ของสว่น

ราชการ เช่น กระทรวงเกษตรจะสนบัสนนุการถ่ายโอนความรู้ท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์จะ

สนบัสนนุการถ่ายโอนความรู้ท่ีเก่ียวกบัการตลาดและบรรจภุณัฑ์ กระทรวงสาธารณสขุจะสนบัสนนุการถ่ายโอน

ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงคณุภาพในเชิงสขุภาพของผลิตภณัฑ์ กระทรวงวฒันธรรมจะสนบัสนนุการถ่ายโอน

ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอนรัุกษ์วฒันธรรม และกระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬาจะสนบัสนนุการถ่ายโอนความรู้ท่ี

เก่ียวกบัการท่องเท่ียว เป็นต้น โดยหน่วยงานท่ีมีการดําเนินการตามลกัษณะงานท่ีเป็นการถา่ยทอดความรู้

ครอบคลมุทัง้ทางด้านทกัษะ/การผลิตและการนําผลิตภณัฑ์เข้าตลาดท่ีมีพบจากกรณีศกึษาตา่งๆมากท่ีสดุ ได้แก ่

กระทรวงอตุสาหกรรมและกรมพฒันาชมุชนของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนัน้ สว่นราชการตา่งๆยงัอาจ

สนบัสนนุให้กลุม่ตา่งๆได้รับการอบรม ถ่ายทอดความรู้ หรือดงูานในเครือขา่ยของกลุม่และชมุชนตา่งๆด้วยกนัเอง 
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ทัง้นี ้ ตวัอย่างของการสนบัสนนุการถ่ายโอนความรู้ตามลกัษณะงานในแตล่ะด้านข้างต้น อาจจําเป็นต้องดู

รายละเอียดในกรณีศกึษาเป็นกรณีๆไป 

 

สว่นมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาชัน้สงูทัง้ท่ีเป็นของรัฐและเอกชนนัน้ มีสว่นในการสนบัสนนุการ

ถ่ายทอดความรู้ครอบคลมุทัง้ทางด้านทกัษะ/การผลิตและการนําผลิตภณัฑ์เข้าตลาด เช่นเดียวกนั หากวา่มีการ

ดําเนินการและโครงการสนบัสนนุท่ีขึน้อยูก่บัความสนใจและงบประมาณของมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษา

ชัน้สงูนัน้ๆเป็นหลกั ความจําเพาะเจาะจงของการสนบัสนนุจึงไมส่ามารถระบไุด้ตามสถาบนั แตส่ว่นใหญ่ทําการ

สนบัสนนุการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองท่ีทบัซ้อนกนักบัสว่นราชการข้างต้น ซึ่งมีหลายสถาบนัเลือกท่ีจะร่วมมือกนั

ดําเนินการกบัสว่นราชการตา่งๆ และเป็นการเข้ามาหากลุม่การผลิตเองเช่นเดียวกนักบัสว่นราชการข้างต้น  

 

อย่างไรกต็าม  การถา่ยทอดความรู้จากสว่นราชการและมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาชัน้สงูนัน้มีไม่

น้อยท่ีไมต่รงกบัความต้องการในการผลิต และการนําไปใช้ในการดําเนินนวตักรรมขององค์กรธรุกิจกลุม่ตา่งๆ 

เน่ืองจากอาจเป็นความรู้ท่ีเป็นพืน้ฐานและกว้างเกินไป หรือไมไ่ด้อยู่ในสาขาการผลิตเฉพาะขององค์กรธรุกิจ เช่น 

การอบรมถ่ายทอดความรู้ภาษาองักฤษ ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวทัว่ไป ความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์วฒันธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัอาหารสขุภาพหรือการรักษาสขุภาพ เป็นต้น  

 

ในขณะเดียวกนั มีองค์กรธรุกิจบางแห่งท่ีต้องใช้การเสาะหา (search) และการเข้าถึง (access) แหลง่

ความรู้โดยตนเอง เพ่ือให้ได้ความรู้ท่ีตนเองต้องการจะใช้ในการผลิต โดยเฉพาะท่ีเป็นการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  

เช่น ในกรณีของกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 (กลุม่อตุสาหกรรมอาหารไทย) ท่ีได้พบและเข้าถึง

ความรู้ทางด้านการผลิตขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 มาจากเครือขา่ยองคก์รไมแ่สวงหากําไรท่ีเข้ามาในท้องถ่ิน 

และกรณีของชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจ (กลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์แผนไทย) ท่ี

ต้องเสาะหาและได้รับการถ่ายโอนความรู้ใหมเ่ก่ียวกบัการตอกเส้นและการจดักระดกูมาจากเครือขา่ยเอกชนท่ี

ดําเนินธรุกิจนัน้อยู่ ก่อนท่ีจะนํามาตอ่ยอดความรู้โดยตนเอง 

 

5.3 ผลสัมฤทธ์ิทางนวัตกรรม 

 

5.3.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

 

ในประเดน็เก่ียวกบันวตักรรมตา่งๆ ซึ่งเป็นการใช้ฐานความรู้จากแหลง่ความรู้ตา่งๆข้างต้นในกระบวนการ

ผลิตและการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (ท่ีเลือกคดัสรรผลิตภณัฑ์โดยผู้บริโภค) ในทางปฏิบตัินัน้ ผู้ให้

สมัภาษณ์จากองคก์รธรุกิจชมุชนตา่งๆในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ตา่งๆข้างต้น สว่นใหญ่สามารถระบสุดัสว่นของ
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สินค้าและบริการใหม ่(นวตักรรมผลิตภณัฑ์) เม่ือเทียบกบัสินค้าและบริการเก่าท่ีตนดําเนินการผลิตอยู่ได้เป็นอย่าง

ดี ทัง้นี ้ เป็นการประเมินได้อย่างชดัเจนตามรายการผลิตภณัฑ์และ/หรือสายการผลิต โดยกรณีนีผู้้ให้สมัภาษณ์

สะดวกในการประเมินมากกวา่การประเมินสดัสว่นของฐานความรู้ท่ีใช้ เน่ืองจากฐานความรู้ท่ีได้รับการถ่ายโอนมา

หรือสร้างและ/หรือตอ่เติมขึน้นัน้บางสว่นไมไ่ด้ถกูนํามาใช้ดําเนินนวตักรรมจริง จึงจบัต้องและประเมินได้ยาก แต่

ในกรณีสินค้าและบริการ (ผลิตภณัฑ์) ทัง้ใหมแ่ละเก่า เป็นส่ิงท่ีสมัผสัได้จากประสบการณ์ในการผลิตจริงท่ีดําเนิน

อยู่ประจําวนัหรือเป็นประจํา (แม้จะมีสว่นของฐานความรู้ใหมแ่ละเก่าท่ีฝังตวัอยูใ่นสินค้าและบริการท่ีดําเนินการ

ผลิตจริงนัน้ตา่งกนัออกไปในแตล่ะกรณี) จึงสามารถประมาณการสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมแ่ละเก่าได้ง่าย ซึ่งเป็น

ประโยชน์ตอ่การศกึษาวิเคราะห์ในครัง้นีม้าก เน่ืองจากนวตักรรมผลิตภณัฑ์เป็นนวตักรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลง

ขนาดใหญ่ (radical innovation) ท่ีไมเ่พียงสง่ผลตอ่รายได้และความเติบโตขององค์กรธรุกิจชมุชน แตส่ง่ผล

กระทบตอ่การสร้างนวตักรรมด้านอ่ืนๆ รวมทัง้นวตักรรมกระบวนการ และนวตักรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงทีละ

น้อย (incremental innovation) อ่ืนๆ  เช่น นวตักรรมการตลาดและนวตักรรมองค์กร ให้ตามมาอีกด้วย 

 

ประเดน็สําคญัประการแรกเก่ียวกบันวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีพบจากการให้สมัภาษณ์ทัง้หมด ได้แก่ การท่ีทกุ

องค์กรธรุกิจชมุชน ในการศกึษาครัง้นี ้ ระบวุา่ ลกูค้าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีกําหนดการดําเนินนวตักรรมสินค้าหรือ

บริการขององค์กรธรุกิจชมุชนในแตล่ะกลุม่สินค้าและ/หรือสายการผลิต ทัง้นี ้ นอกจากการผลิตขนมไทยพืน้บ้าน

ของกลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็ท่ีลกูค้าสว่นใหญ่ชอบและเลือกท่ีจะบริโภคขนมไทยตา่งๆท่ีมีรสชาติ สีสนั และ

ลกัษณะดัง้เดิม จนทําให้ทางกลุม่ฯต้องคงสินค้าเก่าไว้เป็นสว่นใหญ่โดยเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสดุแล้ว องค์กรธรุกิจ

ชมุชนท่ีเหลือตา่งระบวุา่ ปัจจยัสําคญัของการทําสินค้าและ/หรือบริการใหม่ๆ สว่นใหญ่จะมาจากการสนองตอบตอ่

ลกูค้า ซึ่งบางกรณีระบวุา่ หากไมเ่ปล่ียนแปลงหรือทําสินค้าและ/หรือบริการใหม่ๆ อาจทําให้เสียลกูค้าและ/หรืออยู่

รอดไมไ่ด้ ทัง้นี ้ รวมถึงกรณีของการทําสินค้าและบริการใหม่ๆ ในองค์กรธรุกิจชมุชนตา่งๆในกลุม่อตุสาหกรรม

การแพทย์แผนไทยด้วย เพราะแม้เป้าหมายของการทํานวตักรรมในบางกลุม่สินค้าและบริการและ/หรือ

สายการผลิตเป็นไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคณุภาพในการรักษาสขุภาพลกูค้าโดยผู้ผลิต และลกูค้าไมไ่ด้

เรียกร้องการปรับปรุงโดยตรงและเป็นการเฉพาะเจาะจง ก็นบัวา่นวตักรรมดงักลา่วทําไปเพ่ือสนองตอบตอ่ลกูค้า 

และรักษาและ/หรือขยายฐานลกูค้าให้เพ่ิมขึน้จากประสิทธิภาพและคณุภาพท่ีเพ่ิมขึน้ 

 

สว่นปัจจยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัองคก์ร (เป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการ) ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางนวตักรรมนัน้ พบวา่ไมมี่ผลตอ่อตัราการดําเนินนวตักรรม อนัได้แก่ สดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์

ทัง้หมดขององค์กรธรุกิจ ในกรณีศกึษาตา่งๆข้างต้นนีแ้ตอ่ย่างใด ทัง้นี ้ เห็นได้จากตารางท่ี 2 ข้างลา่ง ท่ีระดบั

สดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด ทัง้ในระดบัสงู (มีคา่เข้าใกล้ร้อยละ 100) และระดบัตํ่า (มีคา่เข้า

ใกล้ร้อยละ 0)  ตา่งเกิดขึน้ในองค์กรท่ีมีการจดัองค์กรทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการคละกนัไป โดยไมมี่

รูปแบบของความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการจดัองคก์ร และระดบัสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด

ขององค์กรธรุกิจชมุชนตา่งๆอย่างชดัเจน 
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เช่นเดยีวกนั เราไมพ่บวา่มีรูปแบบของความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่อตุสาหกรรมและระดบัสดัสว่นของ

ผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด (อนัเป็นอตัราการดําเนินนวตักรรม) ของแตล่ะองค์กรธรุกิจชมุชนใน

กรณีศกึษาตา่งๆข้างต้น คือ จากรายละเอียดในตารางท่ี 2 ข้างลา่ง สําหรับองค์กรธรุกิจชมุชนตา่งๆใน 3 กลุม่

อตุสาหกรรม ได้แก่ กลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมือและหตัถกรรม (แทนด้วยหมายเลข 1) กลุม่อตุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (แทนด้วยหมายเลข 2) และกลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์แผนไทย (แทนด้วยหมายเลข 4) 

ทัง้หมดจะมีระดบัสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด (จําแนกตามกลุม่ผลิตภณัฑ์/สายการผลิต) ทัง้ท่ี

อยู่ในระดบัท่ีสงูกวา่ร้อยละ 50 และระดบัท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 50 อนัเป็นระดบักึ่งกลาง (median) จึงไมส่ามารถระบไุด้

วา่ กลุม่อตุสาหกรรมใดมีระดบัอตัราการดําเนินนวตักรรมมากกวา่กนั หรือ แม้นวา่เราพิจารณาเปรียบเทียบ ณ 

ระดบักลุม่ผลิตภณัฑ์/สายการผลิต ก็พบวา่ กลุม่ผลิตภณัฑ์/สายการผลิตประเภทเดียวกนั หรือพอเปรียบเทียบกนั

ได้ สว่นใหญ่มีระดบัสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด อยู่ในระดบัทัง้ท่ีสงูกวา่ร้อยละ 50 และระดบั

ท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 50 อนัเป็นระดบักึ่งกลาง เชน่กนั 

 

กรณียกเว้น ได้แก ่กรณีขององคก์รธรุกิจในกลุม่อตุสาหกรรมอาหารไทย (แทนด้วยหมายเลข 3) ท่ีพบวา่ มี

ระดบัสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดตํ่ากวา่ระดบักึ่งกลางทัง้หมด คือ อยู่ระหวา่งร้อยละ 0    ถึง

ร้อยละ 20 ซึ่งภายใต้การศกึษาในเชิงคณุภาพนี ้ เรามุง่ท่ีจะอธิบายรูปแบบ พลวตั และสาเหตหุลกัท่ีนํามาซึ่ง

สมัฤทธ์ิผลทางนวตักรรมในระดบัตํ่าดงักลา่ว ดงัจะอธิบายข้างลา่ง 

 

ทัง้นี ้ในกรณีของกลุม่อตุสาหกรรมอาหารไทยนี ้เราพบวา่ การผลิตขนมไทยพืน้บ้านของกลุม่ขนมหวานบ้าน

บางเคม็มีสดัสว่นของสินค้าใหมต่อ่สินค้าทัง้หมด หรืออตัราการดําเนินนวตักรรมผลิตภณัฑ์ ในระดบัคอ่นข้างตํ่า 

เน่ืองจากลกูค้านิยมบริโภคสินค้าในรูปแบบดัง้เดิมเป็นสว่นใหญ่ และผู้ผลิตสว่นใหญ่ในกลุม่ก็ไมพ่ยายาม

เปล่ียนแปลงในตวัสินค้าอีกหลงัจากท่ีปรับปรุงคณุภาพให้ได้มาตรฐานและได้รับการคดัสรรภายใต้กลุม่ผลิตภณัฑ์

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) แล้ว  อีกทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีทางกลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็ผลิตยงัจํากดัตวัอยู่ท่ี

สินค้าเพียง 6 ชนิดเท่านัน้ โดยโอกาสในการขยายกลุม่ผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ิมเติม (แม้วา่อาจได้รับการอบรมถ่ายทอด

ความรู้ท่ีเก่ียวข้องมาแล้ว) ยงัคงมีจํากดั จากการท่ีสมาชิกจํานวนไมน้่อยในกลุม่เห็นวา่ยงัมีความเส่ียงในการลงทนุ

ใหมส่งูอยู่และยงัไมมี่จงัหวะท่ีเหมาะสมในการขยายกลุม่ผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ิมเติม สว่นการผลิตขนมไทยพืน้บ้านใน

กรณีของวิสาหกิจชมุชนอาชีพขนมลาบ้านศรีสมบรูณ์และกรณีของกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 นัน้ 

แม้ทัง้สององค์กรธรุกิจพยายามป้อนผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ลกูค้า โดยกรณีแรกเป็นการสร้างสรรค์จากทางผู้ผลิตเป็น

หลกัและกรณีหลงัได้รับความช่วยเหลือการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ จากเครือขา่ยภายนอกเป็นสําคญั ลกูค้าของทัง้

สององค์กรธรุกิจ ซึ่งเป็นผู้ เลือกรับบริโภคผลิตภณัฑ์ใหม ่มีความต้องการการเปล่ียนแปลงในผลิตภณัฑ์ไมม่ากนกั 
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ตารางท่ี 2: รูปแบบการจัดองค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อผลิตภัณฑ์

ทัง้หมดขององค์กรธุรกิจชุมชน (ภายใน 6 ปีท่ีผ่านมา) ตามการจัดกลุ่มผลติภัณฑ์/สายการผลติ 

 
กลุม่ผลติภณัฑ ์
(และ/หรอื 
สายการผลติ) 

องคก์รธุรกจิชุมชน 
 

กลุม่
อุตสาหกรรม* 

 

รูปแบบการ
จดัองคก์ร 

 

สดัสว่นของผลติภณัฑ์
ใหมต่อ่ผลติภณัฑ์
ท ัง้หมด (รอ้ยละ) 

สนิคา้แปรรปูจากผา้ กลุม่แมบ่า้นเกษตรทอผา้เกาะยอ    1 
ไมเ่ป็น
ทางการ 95 

ผลติภัณฑไ์มแ้กะสลัก 
สหกรณหั์ตถกรรมผลติภัณฑไ์ม ้
สันป่าตอง   1 เป็นทางการ 90 

โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิ
ศลิปวัฒนธรรมอําเภอไชยา   2 

ไมเ่ป็น
ทางการ 80 

การรักษาโรคโดยปฏบิัตธิรรม 
ชมรมสมาธเิพือ่การผอ่นคลาย
รักษาสขุภาพกายและจติใจ   4 

ไมเ่ป็น
ทางการ 70 

ดนตร ี
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   2 เป็นทางการ 60 

สมนุไพรรักษาโรค 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติ
สมนุไพรหมอพืน้บา้นป่าชมุชน 4 เป็นทางการ 60 

เรือ่งเลา่ตํานาน 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิ
ศลิปวัฒนธรรมอําเภอไชยา   2 

ไมเ่ป็น
ทางการ 50 

ผลติภัณฑไ์มแ้กะสลัก 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แกะสลักไม ้
จามจรุ ี  1 เป็นทางการ 40 

การแสดงรําดาบ 
วสิาหกจิชมุชนการทอ่งเทีย่วเชงิ
ศกึษาฮตีฮอยวัฒนธรรม    2 เป็นทางการ 40 

ผา้ทอ กลุม่แมบ่า้นเกษตรทอผา้เกาะยอ    1 
ไมเ่ป็น
ทางการ 30 

มวยไชยา 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิ
ศลิปวัฒนธรรมอําเภอไชยา   2 

ไมเ่ป็น
ทางการ 30 

อาหารพืน้บา้น 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิ
ศลิปวัฒนธรรมอําเภอไชยา   2 

ไมเ่ป็น
ทางการ 30 

สมนุไพรรักษาโรค 
กลุม่สง่เสรมิแพทยแ์ผนไทย
สมนุไพรพืน้บา้น  4 

ไมเ่ป็น
ทางการ 30 

นวดแผนไทย 
กลุม่สง่เสรมิแพทยแ์ผนไทย
สมนุไพรพืน้บา้น    4 

ไมเ่ป็น
ทางการ 30 

การแสดงหมอลํา 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   2 เป็นทางการ 20 

อาหารพืน้บา้น 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   2 เป็นทางการ 20 

หัตถกรรม 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   2 เป็นทางการ 20 

ดนตร ี
วสิาหกจิชมุชนการทอ่งเทีย่วเชงิ
ศกึษาฮตีฮอยวัฒนธรรม  2 เป็นทางการ 20 

ขนมไทยพืน้บา้น 
กลุม่อนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี
รัชกาลที ่2   3 

ไมเ่ป็น
ทางการ 20 

ขนมไทยพืน้บา้น 
วสิาหกจิชมุชนอาชพีขนมลาบา้น
ศรสีมบรูณ ์  3 เป็นทางการ 20 

การจัดกระดกูตอกเสน้ 
ชมรมสมาธเิพือ่การผอ่นคลาย
รักษาสขุภาพกายและจติใจ   4 

ไมเ่ป็น
ทางการ 20 

การแสดงทางวัฒนธรรม 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   2 เป็นทางการ 5 

ขนมไทยพืน้บา้น กลุม่ขนมหวานบา้นบางเค็ม   3 
ไมเ่ป็น
ทางการ 5 

ขนมไทยในวรรณคด ี
กลุม่อนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี
รัชกาลที ่2   3 

ไมเ่ป็น
ทางการ 0 

*กลุม่อุตสาหกรรม: 1 = กลุม่อุตสาหกรรมงานฝีมอืและหัตถกรรม  2 = กลุม่อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 

3 = กลุม่อุตสาหกรรมอาหารไทย                 4 = กลุม่อุตสาหกรรมการแพทยแ์ผนไทย 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
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และกรณีของวิสาหกิจชมุชนอาชีพขนมลาบ้านศรีสมบรูณ์นัน้ ผู้ผลิตไมมี่เจตนาจะขยายกลุม่ผลิตภณัฑ์เพ่ิม

ไปจากขนมลา สว่นกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 นัน้ แม้เปิดรับความรู้และสร้างสายการผลิตใหม ่

คือ ขนมไทยในวรรณคด ีซึ่งนบัเป็นนวตักรรมท่ีสําคญัในระยะแรก แตต่อ่มา เน่ืองจากก็มีเป้าหมายอนรัุกษ์รูปแบบ

ของกลุม่ผลิตภณัฑ์ในสายการผลิตใหมนี่ใ้ห้คงเดิมไว้โดยไมเ่ปล่ียนแปลง นบัแตท่ี่เร่ิมสร้างกลุม่ผลิตภณัฑ์ใหม่

ขึน้มา การดําเนินนวตักรรมผลิตภณัฑ์ทัง้หมดข้างต้นจึงยงัคงอยู่ในระดบัคอ่นข้างตํ่า 

 

ประเดน็สําคญัอีกประการหนึ่งเก่ียวกบันวตักรรมผลิตภณัฑ์ ท่ีพบจากการให้สมัภาษณ์ในกรณีศกึษา

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดกทางวฒันธรรมทัง้หมดข้างต้น ได้แก่ การท่ีจดุขายหรือการวางจดุยืนทางการ

ตลาดของผลิตภณัฑ์ให้อยู่ท่ีการเป็นของเก่าและอตัลกัษณ์ดัง้เดิมนัน้ สง่ผลกระทบตอ่อตัราการทํานวตักรรม ซึ่งวดั

จากสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดของแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ กลา่วคือ กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสดัสว่น

ของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดอยู่ในระดบัคอ่นข้างตํ่าจะเป็นกลุม่ท่ีมีจดุขายหรือการวางจดุยืนทางการ

ตลาดของผลิตภณัฑ์ให้อยู่ท่ีการเป็นของเก่าและอตัลกัษณ์ดัง้เดิม โดยตารางท่ี 3 ข้างลา่งให้รายละเอียดวา่ กลุม่

ผลิตภณัฑ์ขององค์กรธรุกิจชมุชนตา่งๆท่ีมีจดุขายหรือการวางจดุยืนทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ให้อยู่ท่ีการเป็น

ของเก่าและอตัลกัษณ์ดัง้เดิม มีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดเพียงร้อยละ 50 หรือตํ่ากวา่  

 

ทัง้นี ้ รายละเอียดจากการวิเคราะห์รูปแบบในเชิงคณุภาพชีว้า่ กลุม่ผลิตภณัฑ์ขนมไทยในวรรณคดขีองกลุม่

อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดรัีชกาลท่ี 2 ท่ีมีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดร้อยละ 0 นัน้ มีสาเหตุ

มาจากการท่ีผู้ผลิตมีเจตนาท่ีจะอนรัุกษ์รูปแบบการผลิตแบบเก่าและเป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดิมไว้ทัง้หมดและตัง้ใจขาย

ผลิตภณัฑ์กลุม่นีใ้ห้กบัผู้บริโภค/สว่นของตลาด (market segment) ท่ีต้องการขนมไทยแบบดัง้เดิมนีเ้พียงบางสว่น

ของตลาดทัง้หมด และกลุม่ผลิตภณัฑ์ขนมไทยพืน้บ้านของกลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็ท่ีมีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์

ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดเพียงร้อยละ 5 นัน้ สืบเน่ืองจากผู้ผลิตในกลุม่ฯมีเป้าหมายอนรัุกษ์และไมพ่ยายาม

เปล่ียนแปลงในตวัสินค้า (หลงัจากท่ีได้ปรับปรุงคณุภาพให้ได้มาตรฐานระดบัหนึ่ง) และมีจดุขายอยูท่ี่การขาย

สินค้าในรูปแบบดัง้เดิมอนัสอดคล้องกบักลุม่ลกูค้าในตลาดของตนสว่นใหญ่ท่ีนิยมบริโภคสินค้าในรูปแบบดัง้เดิม 

ดงักลา่วไปแล้วข้างต้น สว่นกลุม่ผลิตภณัฑ์การแสดงทางวฒันธรรมของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิง

วฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าวท่ีมีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดประมาณร้อยละ 5 นัน้ ผู้ผลิตมี

เป้าหมายในการอนรัุกษ์ของเก่าไว้ในระดบัสงูเช่นเดียวกบักรณีของกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 

ข้างต้น หากวา่จําเป็นต้องปรับปรุงบริการการดําเนินการแสดงบางอย่างเพราะบคุลากรท่ีมีทกัษะในการดําเนินการ

สามารถสืบทอดทกัษะดัง้เดิมได้ไมห่มดและวตัถดุิบท่ีจะพึงหามาใช้ได้มีน้อยลง 
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ตารางท่ี 3 จุดขาย/จุดยืนทางการตลาด และสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อผลติภัณฑ์ทัง้หมดขององค์กร

ธุรกิจ (ภายใน 6 ปีท่ีผ่านมา) ตามการจัดกลุ่มผลติภัณฑ์/สายการผลิต 

 
กลุม่ผลติภณัฑ ์
(และ/หรอื 
สายการผลติ) 

 

องคก์รธุรกจิชุมชน 
 
 

มจีดุขาย/จดุยนืทาง
การตลาดอยูท่ ีก่าร
เป็นของเกา่/อตั
ลกัษณ์ด ัง้เดมิ 

สดัสว่นของผลติภณัฑ์
ใหมต่อ่ผลติภณัฑ์
ท ัง้หมด (รอ้ยละ) 

 

สนิคา้แปรรปูจากผา้ กลุม่แมบ่า้นเกษตรทอผา้เกาะยอ    ไมม่ ี 95 

ผลติภัณฑไ์มแ้กะสลัก สหกรณหั์ตถกรรมผลติภัณฑไ์มสั้นป่าตอง   ไมม่ ี 90 

โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรมอําเภอไชยา   ไมม่ ี 80 

การรักษาโรคโดยปฏบิัตธิรรม 
ชมรมสมาธเิพือ่การผอ่นคลายรักษาสขุภาพ
กายและจติใจ   ไมม่ ี 70 

ดนตร ี
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่วัฒนธรรม
หมอลําบา้นปลาคา้ว   ไมม่ ี 60 

สมนุไพรรักษาโรค 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติสมนุไพรหมอพืน้บา้น
ป่าชมุชน ไมม่ ี 60 

เรือ่งเลา่ตํานาน กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรมอําเภอไชยา   ม ี 50 

ผลติภัณฑไ์มแ้กะสลัก วสิาหกจิชมุชนกลุม่แกะสลักไมจ้ามจรุ ี  ไมม่ ี 40 

การแสดงรําดาบ 
วสิาหกจิชมุชนการทอ่งเทีย่วเชงิศกึษาฮตีฮอย
วัฒนธรรม    ม ี 40 

ผา้ทอ กลุม่แมบ่า้นเกษตรทอผา้เกาะยอ    ม ี 30 

มวยไชยา กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรมอําเภอไชยา   ม ี 30 

อาหารพืน้บา้น กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรมอําเภอไชยา   ไมม่ ี 30 

สมนุไพรรักษาโรค กลุม่สง่เสรมิแพทยแ์ผนไทยสมนุไพรพืน้บา้น  ไมม่ ี 30 

นวดแผนไทย กลุม่สง่เสรมิแพทยแ์ผนไทยสมนุไพรพืน้บา้น    ไมม่ ี 30 

การแสดงหมอลํา 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่วัฒนธรรม
หมอลําบา้นปลาคา้ว   ม ี 20 

อาหารพืน้บา้น 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่วัฒนธรรม
หมอลําบา้นปลาคา้ว   ไมม่ ี 20 

หัตถกรรม 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่วัฒนธรรม
หมอลําบา้นปลาคา้ว   ไมม่ ี 20 

ดนตรพีืน้บา้น 
วสิาหกจิชมุชนการทอ่งเทีย่วเชงิศกึษาฮตีฮอย
วัฒนธรรม  ม ี 20 

ขนมไทยพืน้บา้น กลุม่อนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดรัีชกาลที ่2   ไมม่ ี 20 

ขนมไทยพืน้บา้น วสิาหกจิชมุชนอาชพีขนมลาบา้นศรสีมบรูณ ์  ไมม่ ี 20 

การจัดกระดกูตอกเสน้ 
ชมรมสมาธเิพือ่การผอ่นคลายรักษาสขุภาพ
กายและจติใจ   ไมม่ ี 20 

การแสดงทางวัฒนธรรม 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่วัฒนธรรม
หมอลําบา้นปลาคา้ว   ม ี 5 

ขนมไทยพืน้บา้น กลุม่ขนมหวานบา้นบางเค็ม   ม ี 5 

ขนมไทยในวรรณคด ี กลุม่อนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดรัีชกาลที ่2   ม ี 0 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
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ถดัไป คือ กลุม่ท่ีมีเปา้หมายในการอนรัุกษ์รูปแบบผลิตภณัฑ์แบบเก่าและอตัลกัษณ์ดัง้เดิม หากวา่กลุม่

ลกูค้า อย่างน้อยก็สว่นหนึ่ง มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการในรูปแบบใหมท่ี่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม กลุม่

ผู้ผลิตในกลุม่นีจ้งึต้องตดัสินใจเปล่ียนแปลงสินค้าและบริการให้เป็นของใหมบ้่าง หากวา่การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

ดําเนินไปได้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากจดุขายหรือจดุยืนทางการตลาดของกลุม่ผลิตภณัฑ์นัน้ๆยงัอยู่ท่ีความเป็นของ

เก่าท่ีมีอตัลกัษณ์แบบดัง้เดิม ซึ่งยงัมีอิทธิพลตอ่การกําหนดรูปแบบของกลุม่ผลิตภณัฑ์โดยรวมมากท่ีสดุ 

ตวัอย่างเชน่ กลุม่บริการการแสดงหมอลําของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว ท่ีมี

การเพ่ิมสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดขึน้มาเป็นร้อยละ 20 กลุม่บริการการแสดงมวยไชยาของ

กลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา ท่ีมีการเพ่ิมสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดขึน้มา

เป็นร้อยละ 30 และกลุม่ผลิตภณัฑ์ผ้าทอของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ท่ีมีการเพ่ิมสดัสว่นของผลิตภณัฑ์

ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดขึน้มาเป็นร้อยละ 30 เช่นกนั  

 

กลุม่สดุท้ายท่ีมีเป้าหมายในการอนรัุกษ์รูปแบบผลิตภณัฑ์แบบเก่าและอตัลกัษณ์ดัง้เดมิ แตมี่การ

เปล่ียนแปลงสินค้าและบริการให้เป็นของใหมบ้่าง เน่ืองจาก (กลุม่) ผู้นํามีลกัษณะของนวตักร (entrepreneur) สงู 

และเลือกท่ีจะผสมผสานของเก่าท่ีมีอยู่แล้วหลายๆอย่างขึน้เป็นของท่ีมีลกัษณะใหม ่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมคณุคา่ของ

ผลิตภณัฑ์ในระดบัหนึ่ง แม้ยงัมีเป้าหมายของการอนรัุกษ์และยงัมีจดุขายหรือจดุยืนทางการตลาดของกลุม่

ผลิตภณัฑ์ตา่งๆอยู่ท่ีความเป็นของเก่าท่ีมีอตัลกัษณ์แบบดัง้เดิมอยู่ กลุม่นีจ้ึงมีอตัราการดําเนินนวตักรรม

พอสมควร แตก่็ยงัอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ร้อยละ 50 เช่น กรณีของวิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวเชิงศกึษาฮีตฮอย

วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ท่ีมีการประยกุต์ปรับปรุงผสมผสานของเก่าจากหลายสว่นในกลุม่บริการการแสดง

ดนตรีพืน้บ้านและการแสดงรําดาบให้มีลกัษณะใหมข่ึน้มา และมีการเพ่ิมสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์

ทัง้หมดขึน้มาเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 40 ตามลําดบั ทัง้นี ้ ในปัจจบุนัยงับริการลกูค้าในระดบัท้องถ่ินเป็นสว่น

ใหญ่ และอีกกรณี คือ กรณีสายการผลิตเร่ืองเลา่ตํานานอนัเป็นองค์ประกอบของการบริการท่องเท่ียวชม

ประวตัิศาสตร์ของกลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามดลุยพินิจของ

ผู้นําการดําเนินนวตักรรมขึน้มาระดบัหนึ่งโดยเช่ือวา่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในระดบัท่ีดีขึน้ ดงัท่ี

ปรากฏในผลการวิจยัในบทท่ี 4 ซึ่งปัจจยัดงักลา่วนีส้ง่ผลให้มีการเพ่ิมสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์

ทัง้หมดขึน้มาเป็นร้อยละ 50 ซึ่งสงูท่ีสดุในกลุม่ผลิตภณัฑ์และ/หรือสายการผลิตท่ีมีเป้าหมายและจดุขายอยู่ท่ีการ

อนรัุกษ์และความเป็นอตัลกัษณ์แบบดัง้เดิม 

 

ในทางตรงกนัข้าม เป็นการยากท่ีจะสรุปโดยอาศยัพืน้ฐานจากกรณีศกึษาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์กลุม่มรดก

ทางวฒันธรรมทัง้หมดข้างต้นวา่ กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีไมมี่จดุขายหรือการวางจดุยืนทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ให้อยู่

ท่ีการเป็นของเก่าและอตัลกัษณ์ดัง้เดิมนัน้ จะมีอตัราการทํานวตักรรมอยูใ่นระดบัสงูกวา่กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีจดุขาย

หรือการวางจดุยืนทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ให้อยู่ท่ีการเป็นของเก่าและอตัลกัษณ์ดัง้เดิม เพราะแม้ผู้ผลิตจะไม่

มีข้อจํากดัทางด้านการอนรัุกษ์ดงักลา่ว ในหลายๆกลุม่สินค้าและบริการนัน้ องค์กรธรุกิจอาจมีความสามารถใน
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การสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตา่งกนัไป หรือกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้มีการดําเนินนวตักรรมนัน้อาจมีความ

ต้องการการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีไมเ่ท่ากนั ความจําเป็นท่ีต้องดําเนินนวตักรรมผลิตภณัฑ์และผลสมัฤทธ์ิในการ

ดําเนินนวตักรรมจึงตา่งกนัไปในกรณีเหลา่นี ้ 

 

ทัง้นี ้ ในรายละเอียดเชิงคณุภาพ กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีไมมี่การวางจดุขายอยู่ท่ีอตัลกัษณ์ดัง้เดิมและมี

ความสามารถในการสร้างนวตักรรมในอตัราท่ีสงู คือ มีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดภายใน 6 

ปีท่ีผา่นมาอยู่ระหวา่งร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 95 (ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 ข้างต้น) นัน้ สว่นใหญ่มีการดําเนิน

นวตักรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึ่งต้องการผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อยู่อย่างตอ่เน่ือง ยกเว้นกรณีของสาย

งานการแสดงดนตรีของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าวนัน้ เป็นการประยกุต์โดย

องค์กรธรุกิจเองเพ่ือเพ่ิมเติมเคร่ืองดนตรีสากลและปรับปรุงเพลงเพ่ิมจงัหวะให้สอดคล้องกบัทํานวตักรรมในกลุม่

การแสดงหมอลํา (และนวตักรรมในกลุม่การแสดงหมอลําตอบสนองความต้องการการเปล่ียนแปลงของลกูค้าอีก

ตอ่หนึ่ง) โดยกรณีของกลุม่ผลิตภณัฑ์ไม้แกะสลกัของสหกรณ์หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตอง องค์กรธรุกิจมีการ

ใช้จิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ของตนเองเป็นฐานท่ีสําคญัสําหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือการตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า เชน่เดียวกบักลุม่ของการบริการรักษาโรคโดยการปฏิบตัธิรรมของกรณีชมรมสมาธิเพ่ือ

การผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจ ท่ีองค์กรธรุกิจมีการประยกุตใ์ช้การวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบตัิการโดย

ตนเองเป็นฐานท่ีสําคญัของการผลิตผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในเชิงคณุภาพและ

ประสิทธิผลของการรักษาท่ีดีขึน้ สว่นกรณีของกลุม่สินค้าแปรรูปจากผ้าของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ กรณี

ของสายการผลิตโปรแกรมการท่องเท่ียวของกลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา และกรณีของกลุม่

ผลิตภณัฑ์สมนุไพรรักษาโรควิสาหกิจชมุชนของกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่นัน้ นอกจาก

องค์กรธรุกิจชมุชนจะใช้ความคิดริเร่ิมของตนเองแล้ว ยงัได้รับการสนบัสนนุการทํานวตักรรมจากลกูค้าและสว่น

ราชการตา่งๆอีกด้วย ทัง้นี ้กเ็พ่ือการตอบสนองความต้องการของลกูค้า เชน่เดยีวกนั  

  

สว่นกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีไมมี่การวางจดุขายอยู่ท่ีอตัลกัษณ์ดัง้เดิมแตมี่อตัราการดําเนินนวตักรรมในอตัราท่ีตํ่า

กวา่ คือ มีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดภายใน 6 ปีท่ีผา่นมาอยู่ระหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 

(ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 ข้างต้น) นัน้ แม้องค์กรธรุกิจชมุชนผู้ผลิตผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่จะมีการดําเนิน

นวตักรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าเชน่เดยีวกนักบักรณีข้างต้น หากวา่ความสามารถท่ีจะยกระดบั

นวตักรรมยงัมีน้อยอยู่ หรือในบางกรณีลกูค้ามีความต้องการการเปล่ียนแปลงอย่างจํากดั เช่น กรณีกลุม่ผลิตภณัฑ์

ขนมไทยพืน้บ้านของวิสาหกิจชมุชนอาชีพขนมลาบ้านศรีสมบรูณ์ ท่ีองคก์รธรุกิจชมุชนพยายามใช้ความคิดริเร่ิม

ของตนเองในการนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหมอ่ยู่โดยตลอด แตล่กูค้าเลือกรับของใหมเ่พียงบางประการเท่านัน้ จึงมี

สดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่ผา่นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปนวตักรรมตอ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดในอตัราท่ีไมส่งู

นกั และทางวิสาหกิจชมุชนอาชีพขนมลาบ้านศรีสมบรูณ์ก็ไมไ่ด้เพ่ิมสายการผลิตใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งหากทําเช่นนัน้

อาจจะทําให้อตัราการดําเนินนวตักรรมเพ่ิมสงูขึน้ก็เป็นได้ และกรณีของกลุม่ผลิตภณัฑ์การจดักระดกูตอกเส้นของ

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
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ชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจ ท่ีแม้มีการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบตัิการโดยตนเองก็มี

การยกระดบัสดัสว่นผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดให้เพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 20 เท่านัน้ เพราะองค์กรธรุกิจ

ประเมินวา่เป็นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาลกูค้าแล้ว ทัง้นี ้ อาจเป็นได้วา่พืน้ฐานบริการท่ีได้รับการถ่ายโอน

มาจากเครือขา่ยอาจอยูใ่นระดบัท่ีสงูและมีประสิทธิภาพมากแล้ว ตา่งไปจากกรณีของการบริการรักษาโรคโดยการ

ปฏิบตัิธรรมขององค์กรธรุกิจเองข้างต้น ท่ีอาจมีพืน้ฐานบริการท่ีได้รับการถ่ายโอนมาจากเครือขา่ยอยู่ในระดบัท่ียงั

ตํ่าอยู่ จึงตอ่ยอดเพ่ือดําเนินนวตักรรมได้มากกวา่ นอกจากนัน้ ยงัมีกรณีของกลุม่ผลิตภณัฑ์อาหารพืน้บ้านของ

วิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว และกรณีของกลุม่ผลิตภณัฑ์อาหารพืน้บ้านของ

กลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา ท่ีมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหมข่ึน้มาให้สอดคล้องกบัความต้องการ

การเปล่ียนแปลงของลกูค้าอย่างสอดคล้องกนัพอดี ซึ่งให้ผลลพัธ์ของสดัสว่นผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด

ในอตัราท่ีไมส่งูนกั เพราะลกูค้ามีความต้องการการเปล่ียนแปลงอย่างจํากดั   

 

กรณีเช่นนีเ้กิดขึน้แม้ในกลุม่องคก์รธรุกิจชมุชนท่ีได้รับการถ่ายโอนความรู้และ/หรือคําแนะนําในการทํา

นวตักรรมจากเครือขา่ยภายนอก ซึ่งรวมถึง กรณีของกลุม่ผลิตภณัฑ์ขนมไทยพืน้บ้านของกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยใน

วรรณคดีรัชกาลท่ี 2  ท่ีได้รับการสนบัสนนุทางด้านความรู้ในการยกระดบัคณุภาพในเชิงสขุภาพของผลิตภณัฑ์จาก

หน่วยงานราชการ และกรณีของกลุม่ผลิตภณัฑ์ไม้แกะสลกัวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ ท่ีได้รับการ

สนบัสนนุทางด้านการออกแบบเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์จากลกูค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการลกูค้าเอง ณ ระดบัท่ี

ลกูค้าต้องการ ซึ่งในกรณีหลงันีส้ามารถยกระดบัสดัสว่นผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดเพ่ิมขึน้เป็นอตัราร้อย

ละ 40  

 

สว่นกลุม่สดุท้าย ได้แก่ กรณีท่ีไมมี่ปัญหาทางด้านความต้องการการเปล่ียนแปลงของลกูค้าท่ีมีอยู่อย่าง

จํากดัดงัข้างต้น หากวา่ความสามารถในการยกระดบัการดําเนินนวตักรรมมีไมม่ากนกั กลุม่นีร้วมถึง กรณีของ

ผลิตภณัฑ์หตัถกรรมของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว กรณีของกลุม่ผลิตภณัฑ์

สมนุไพรรักษาโรคและนวดแผนไทยของกลุม่สง่เสริมแพทย์แผนไทยสมนุไพรพืน้บ้านและแพทย์ทางเลือก ท่ีตอ่

ยอดจากพืน้ฐานความรู้เก่าท่ีได้รับการถ่ายโอนกนัมาให้เป็นนวตักรรมได้ในระดบัหนึ่ง  

 

5.3.2 นวัตกรรมกระบวนการ 

 

ในภาพรวมแล้ว องค์กรธรุกิจชมุชนสว่นใหญ่ในกรณีศกึษาครัง้นีไ้มมี่การเปล่ียนแปลงนวตักรรม

กระบวนการท่ีประเมินได้อย่างชดัเจน ทัง้นี ้ อาจเป็นเพราะกรณีสว่นใหญ่ของการเปล่ียนแปลงนวตักรรม

กระบวนการในสว่นท่ีเป็นกิจกรรมบริการนัน้สามารถประเมินได้เป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ์ (บริการ) เช่น กรณีของ

การเปล่ียนแปลงกระบวนการเย่ียมชมสถานท่ีของโปรแกรมการท่องเท่ียวอาจประเมินเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 

(นวตักรรม) การบริการของโปรแกรมการท่องเท่ียว นอกจากนัน้ ในการเปล่ียนแปลงนวตักรรมสินค้าหลายกรณี 



106 
 

องค์กรธรุกิจชมุชนก็ยงัสามารถใช้เคร่ืองมือหรือกระบวนการเก่าในการดําเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าใหมไ่ด้ เชน่ 

กรณีของการทํานวตักรรมขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ของกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ซึ่งเป็น

การดําเนินนวตักรรมทัง้สว่นของตลาดใหม ่(introduction of new branch of market) ซึ่งเป็นนวตักรรมท่ีเป็นการ

เปล่ียนแปลงขนานใหญ่ ทางกลุม่กย็งัใช้เคร่ืองมือและกระบวนการผลิตดัง้เดิมท่ีใช้อยู่เพ่ือทํานวตักรรมผลิตภณัฑ์

ดงักลา่วได้  

 

อย่างไรก็ตาม เราพอระบถุึงนวตักรรมกระบวนการบางอย่างท่ีสามารถประเมินได้ในการสมัภาษณ์ของ

องค์กรธรุกิจชมุชนบางแหง่ ซึ่งสว่นใหญ่สง่ผลในการลดต้นทนุและ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพและคณุภาพของสินค้า

และบริการ เช่น กรณีของการร่วมลงทนุซือ้และใช้เคร่ืองหยอดขนมใหมข่องกลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็ท่ีช่วยลด

ต้นทนุและเพ่ิมคณุภาพขนมอย่างมีนยัยะสําคญั และกรณีของการเปล่ียนกระบวนการนวดด้วยมือมาเป็นการตอก

เส้น และตอ่มามีการเพ่ิมการนวดโดยใช้ผาขาวม้าเข้ามา ของชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและ

จิตใจ ซึง่เป็นการนําไปสูค่ณุภาพและประสิทธิภาพของการรักษาท่ีดีขึน้อย่างมีนยัยะสําคญั ซึ่งอีกนยัหนึ่งกค็ือ

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (บริการ) นัน่เอง 

 

นอกจากนัน้ นวตักรรมกระบวนการท่ีพบในบางองค์กรธรุกิจชมุชน ได้แก่ นวตักรรมกระบวนการท่ีเป็น

นวตักรรมแบบออ่นหรือนวตักรรมแฝง ซึ่งองคก์รธรุกิจชมุชนอาจอาศยัการสนบัสนนุการดําเนินนวตักรรมจาก

เครือขา่ยภายนอก เชน่ การปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการทํางานใหม่ๆ ในงานปฏิบตัิการสนบัสนนุทางด้านการจดัซือ้

วตัถดุิบจากซพัพายเออร์ของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ท่ีนําไปสูต้่นทนุท่ีถกูลงและได้รับการสนบัสนนุ

ทางด้านวตัถดุิบใหมจ่นทําให้มีการเพ่ิมคณุภาพสินค้าท่ีดขีึน้อย่างมีนยัยะสําคญัอีกด้วย และนวตักรรม

กระบวนการท่ีพบในกรณีศกึษาอีกหลายกรณีศกึษา ได้แก่ การปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการทํางานใหม่ๆ ในงาน

ปฏิบตัิการสนบัสนนุทางด้านงานบญัชี ซึง่หลายองคก์รธรุกิจชมุชนได้รับการสนบัสนนุจากเครือขา่ยภายนอก เชน่ 

กระทรวงพาณิชย์ (ท่ีคอยสนบัสนนุทางด้านนีอ้ยู่แล้ว) ในการสร้างขึน้ ซึ่งผลบัน้ปลายคือการดําเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

กรณีตวัอย่างตา่งๆนีเ้ป็นประโยชน์หากองค์กรธรุกิจชมุชนหรือองค์กรอ่ืนๆจะนําไปประยกุต์ใช้ตามเป้าหมาย

ทางด้านนวตักรรมท่ีตนต้องการ แตอ่ย่างน้อยทําให้เราตระหนกัได้วา่ นวตักรรมกระบวนการอย่างท่ีเห็นสามารถ

สนบัสนนุการทํานวตักรรมผลิตภณัฑ์หรือกลุม่นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (ในรูปของ new branch of market) ได้ 

เพียงแตว่า่องค์กรธรุกิจชมุชนจําเป็นต้องตดัสินใจ โดยใช้พืน้ฐานทางด้านต้นทนุและผลตอบแทน (เชิงนวตักรรม

และการเงิน) ท่ีจะได้ ตลอดจนโอกาสท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากเครือขา่ยวา่ จะทํานวตักรรมกระบวนการหรือ

ใช้กระบวนการเก่า ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแตล่ะกรณีของธรุกิจ 
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5.3.3 นวัตกรรมองค์กร  

 

เช่นเดยีวกนันวตักรรมกระบวนการ นวตักรรมองคก์รไมป่รากฏมากนกัในกรณีศกึษาตา่งๆข้างต้น ทัง้นี ้

เพราะสว่นใหญ่เป็นนวตักรรมท่ีเป็นนวตักรรมแฝงและทําขึน้เพ่ือไปสนบัสนนุการดําเนินงานหรือนวตักรรมด้าน

อ่ืนๆ ตวัอย่างท่ีเหน็ได้ ได้แก่ กรณีของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอท่ีได้ริเร่ิมพฒันาปรับเปล่ียนโครงสร้าง

องค์กรของตนเองเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึน้ และกรณีของวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้

จามจรีุท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงาน คือ ได้เพ่ิมบทบาทของกรรมการหมูบ้่านเข้ามาในวิสาหกิจชมุชน 

โดยกรรมการหมูบ้่านเข้ามาช่วยวางแผนในรวมเครือขา่ยสนบัสนนุการตลาด ซึ่งเป็นผลดีขึน้ตอ่องค์กรธรุกิจชมุชน

ทัง้สอง สว่นในแง่ของการปรับเปล่ียน/ใช้กลยทุธ์การดําเนินธรุกิจโดยรวมแบบใหมแ่ละการนําเทคนิคการบริหาร

จดัการแบบใหมม่าใช้ไมป่รากฎชดัเจน เพราะกรณีสว่นใหญ่ขององค์กรธรุกิจชมุชนท่ีศกึษาล้วนเน้นการเพ่ิมรายได้

แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ไมมี่องค์กรใดเน้นการลงทนุขนาดใหญ่และรับความเส่ียงมากๆ อีกทัง้สว่นใหญ่เม่ือรวมตวักนั

ขัน้ต้นในลกัษณะใดและใช้เทคนิคการบริหารเชน่ไรแล้ว ยงัคงดําเนินอยู่ตอ่ไปอย่างตอ่เน่ือง โดยไมเ่ปล่ียน 

 

5.3.4 นวัตกรรมทางการตลาด  

 

ในกลุม่ท่ีเป็นนวตักรรมแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปและนวตักรรมแบบออ่น นวตักรรมทางการตลาดจะถกูใช้มาก

ท่ีสดุและในหลายๆกรณีได้รับการเข้าหาและช่วยเหลือจากเครือขา่ยสว่นราชการตา่งๆ โดยในขัน้พืน้ฐานองคก์ร

สว่นใหญ่สามารถเลือกใช้กลยทุธ์ทางด้านราคา โดยปรับเปล่ียนราคาให้สอดคล้องกบัปริมาณและความต้องการ

ของลกูค้า และไมมี่องค์กรธรุกิจชมุชนใดดําเนินการวิจยัตลาด  ทัง้นี ้ องค์กรสว่นใหญ่จะดําเนินนวตักรรมทาง

การตลาดทางด้านการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์/การบรรจภุณัฑ์ (packaging)     การใช้ส่ือและเทคนิค

ใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขาย และการใช้ช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการจดัจําหน่าย 

 

การสร้างช่องทางและวิธีการจดัจําหน่ายใหม่ๆ ท่ีทํากนัได้สว่นใหญ่ และได้รับการสนบัสนนุจากเครือขา่ย

ภายนอกท่ีเป็นหน่วยงานราชการตา่งๆตามสายงานท่ีเก่ียวข้องอย่างดี ทัง้ในแง่งบประมาณและสถานท่ี คือ การ

ออกบธูประชาสมัพนัธ์ ณ งานแสดงสินค้าในท้องถ่ินหรือภมิูภาคตา่งๆ ซึ่งบางกรณีทําหน้าท่ีเป็นการใช้ส่ือและ

เทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขายท่ีแพร่หลายอีกด้วย ในหลายกรณีหลายหน่วยงานสนบัสนนุทบัซ้อนกนั รวมถึง 

กระทรวงพาณิชย์ กรมพฒันาชมุชน กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงสาธารณสขุ ฯลฯ ซึ่งองค์กรธรุกิจชมุชน

สามารถเลือกใช้ความสนบัสนนุทางด้านนีไ้ด้ตามโอกาสและการประเมินผลดีท่ีจะได้รับ กรณีของกลุม่แมบ้่าน

เกษตรทอผ้าเกาะยอท่ีมีช่องทางและวิธีการจดัจําหน่ายใหม่ๆ ผา่นจงัหวดั สว่นราชการอ่ืนๆ และองคก์รไมแ่สวงหา

กําไรตา่งๆ อยากหลายหลายเป็นตวัอย่างท่ีน่าศกึษาและนําไปประยกุตใ์ช้ เชน่เดยีวกบักรณีของชมรมสมาธิเพ่ือ

การผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจ ท่ีมีช่องทางและวิธีการจดัจําหน่ายใหม่ๆ จากวดัเป็นสถาบนัการศกึษา 

และตามกลุม่พืน้ท่ีสาขาตา่งๆ 
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สว่นการใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขาย โดยพืน้ฐานมีการจดัทําป้ายโฆษณาถึงท่ีตัง้ การ

จดัทําแผน่ผบั (brochure) ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสินค้าและบริการ ซึ่งแผน่ผบัสว่นใหญ่ทํากนัอย่างง่ายๆ และทําได้

เอง ทัง้ท่ีเป็นสีและขาวดํา หลายแห่งแนบลงไปในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินค้าขายให้แกน่กัท่องเท่ียว นอกจากนัน้  การ

ออกขา่วหรือสมัภาษณ์ในสถานีวิทย ุ โทรทศัน์ และนิตยสารและส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ก็ดําเนินไปเป็นครัง้คราวแตไ่มเ่สีย

คา่ใช้จ่าย ทัง้นี ้อาจเป็นกรณีใช้เครือขา่ยท่ีคุ้นเคย เช่น นกัจดัรายการสถานีวิทยปุระจําท้องถ่ินหรือวิทยชุมุชน ซึ่งมี

การสง่เสริมการขายได้ในพืน้ท่ีจํากดัใกล้เคยีงเท่านัน้ 

 

การได้ใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริมการขายออนไลน์ (online) บนเวบ็ไซด์ (website) มีการดําเนิน

โดยองค์กรธรุกิจชมุชนจํานวนไมน้่อย หากวา่เป็นการดําเนินไปโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่ายและเป็นเพียงสว่นหนึ่งของงาน

ประชาสมัพนัธ์หรือโครงการของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหากหน่วยงานสนบัสนนุนัน้ๆมีการแก้ไขหรือลบ

รายละเอียด องคก์รธรุกิจชมุชนนัน้ๆกย็ากท่ีจะแก้ไขกลบัคืนและยากท่ีจะปรับปรุงข้อมลูให้เป็น เม่ือผู้ วิจยัถามถึง

และแนะนําการจดัทําเวบ็ไซด์แบบไมเ่สียคา่ใช้จ่าย เช่น บน เฟสบคุ (Facebook) ตวัแทนองค์กรธรุกิจชมุชนสว่น

ใหญ่บอกวา่ไมมี่ทกัษะและความสามารถในการจดัทําเวบ็ไซดแ์บบดงักลา่ว และต้องการการสง่เสริมอบรม

ถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้มีทกัษะและความสามารถในการจดัทําเวบ็ไซด์แบบดงักลา่ว มีเพียงองค์กรธรุกิจชมุชนบาง

แห่งท่ีได้ใช้ส่ือดงักลา่วได้  

 

สดุท้าย การปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์/การบรรจภุณัฑ์ (packaging) ซึง่เป็นท่ีสนบัสนนุของสว่น

ราชการจนเป็นปกต ิ สมควรท่ีองคก์รธรุกิจชมุชนจะได้พยายามเข้าถึงสว่นราชการเหลา่นัน้เพ่ือขอความสนบัสนนุ

นวตักรรมทางด้านนี ้ซึ่งรวมถึง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอตุสาหกรรม กรมพฒันาชมุชน และมหาวิทยาลยัและ

สถาบนัการศกึษาชัน้สงูอ่ืนๆ ท่ีมกัมีโครงการของตนเองในการเข้ามาช่วยออกแบบและสนบัสนนุการทําบรรจภุณัฑ์

และโลโก้ (logo) แก่องค์กรธรุกิจชมุชนตา่งๆ ซึ่งยงัผลทางด้านการเข้าถึงลกูค้าในวงกว้างขึน้อย่างมาก ทัง้นี ้

สําหรับสินค้า การคดัสรรเข้า OTOP ท่ีสนบัสนนุโดยกรมพฒันาชมุชนเป็นส่ิงท่ีทํากนัทัว่ไปในกรณีศกึษาสว่นใหญ่ 

ตามเป้าหมายท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีได้มาตรฐานและการมีคณุภาพจากการผา่นการคดัสรร เพ่ือซึ่งยงัผล

ทางด้านการเข้าถึงลกูค้ามากขึน้ ซึ่งแน่นอนวา่เก่ียวข้องกบัการยกระดบัคณุภาพสินค้าจริงด้วย เชน่เดยีวกบั

มาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสขุ ท่ีองค์กรธรุกิจชมุชนท่ีเก่ียวข้องพยายามให้ได้รับ

การสนบัสนนุให้ได้มา เพ่ือเป้าหมายเดียวกนั    
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5.4 กระบวนการนวัตกรรมและบทบาทของนวัตกรและเครือข่ายต่างๆในกระบวนการนวัตกรรม 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม โดยเฉพาะนวตักรรมผลิตภณัฑ์ ในกรณีศกึษาทัง้หมดข้างต้น เห็นได้ชดัวา่เป็น

ผลลพัธ์ (output) ของปฏิสมัพนัธ์ภายใต้กระบวนการนวตักรรม (innovation process) ระหวา่งความริเร่ิม

สร้างสรรค์ (initiation) ของนวตักรหรือกลุม่นวตักรในองค์กรธรุกิจชมุชนตา่งๆ ซึ่งเป็นผู้เหน็โอกาสในการดําเนิน

นวตักรรมแล้วใช้ความรู้เก่าหรือความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ในการผลิตและนําผลิตภณัฑ์ใหมน่ัน้เข้าตลาด

ฝ่ายหนึ่ง และการเลือกรับผลิตภณัฑ์ใหมข่องลกูค้าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทําให้เกิดกระบวนการใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ (commercialisation) ของนวตักรรมขึน้มาอย่างสมบรูณ์ โดยมีนํา้หนกัของบทบาทนวตักรและลกูค้าใน

กระบวนการตา่งกนัไปบ้างในแตล่ะกรณี  

   

บทบาทของฝ่ายลกูค้าในการเลือกรับนวตักรรมและ/หรือผลิตภณัฑ์ดัง้เดิมนัน้ ได้กลา่วโดยสรุปแล้วใน

ตอนต้นของบทนี ้ เพราะเป็นลกัษณะเดน่ท่ีค้นพบในกรณีศกึษาเปรียบเทียบในครัง้นี ้  สว่นในเร่ืองบทบาทความ

เป็น (กลุม่) นวตักร ซึ่งเป็นผู้มองเหน็และริเร่ิมท่ีสําคญัในการผลกัดนักระบวนการนวตักรรมนัน้ สะท้อนออกมาจาก

ปฏิกิริยาท่ี (กลุม่) นวตักรเหน็วา่ของใหม/่ผลิตภณัฑ์ใหมเ่ป็นส่ิงท่ีควรสร้างขึน้มา และตอ่คําถามท่ีวา่ “การมี

ของใหมห่รือผลิตภณัฑ์ใหมเ่ป็นการขดักนัหรือแขง่กนักบัของเก่าหรือผลิตภณัฑ์เก่าหรือไม”่ ตวัแทนองค์กรธรุกิจ

ชมุชนทัง้หมดตอบวา่ไมข่ดักนัและไปด้วยกนัได้ นอกจากนัน้ สําหรับหลายๆองค์กรธรุกิจชมุชน ของใหมเ่ป็นการ

ตอ่ยอดจากของเก่า ทัง้นี ้ไมเ่ว้นแม้แตใ่นกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีจดุขายอยู่ท่ีอตัลกัษณ์ดงัเดิม หากวา่ลกูค้าต้องการการ

เปล่ียนแปลง (ดงักลา่วมาแล้วข้างต้น) และองค์กรธรุกิจชมุชนคาดหวงัรายได้จากการตอ่ยอดทํานวตักรรมสินค้า

และบริการนัน้ๆ ทัง้นี ้ในทกุกรณีศกึษา (กลุม่) นวตักรเห็นวา่  นวตักรรมผลิตภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ดัง้เดิมเกิดควบคู่

กนัได้ 

 

กรณีตวัอย่างของ (กลุม่) นวตักรท่ีมองเหน็คณุคา่และผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมผลิตภณัฑ์ แม้มีกลุม่

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีจดุขายอยูท่ี่อตัลกัษณ์ดงัเดิม ท่ีเห็นชดัดงักลา่วไปแล้วข้างต้น ได้แก่ กรณีสายการผลิตเร่ืองเลา่

ตํานานอนัเป็นองค์ประกอบของการบริการท่องเท่ียวชมประวตัิศาสตร์และกรณีกลุม่การแสดงมวยไชยาของกลุม่

ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา กรณีกลุม่ผลิตภณัฑ์ผ้าทอของกลุม่แมบ้่านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ และ

กรณีของกลุม่บริการการแสดงดนตรีพืน้บ้านและการแสดงรําดาบของวิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวเชิงศกึษาฮีต

ฮอยวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น   

 

ในประเดน็เก่ียวกบัรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของ (กลุม่) นวตักรท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ทางนวตักรรม  

ระหวา่งรูปแบบท่ีผู้นํากลุม่บางสว่นเป็นผู้นําในการตดัสินใจ/การดําเนินการ และรูปแบบท่ีมีการกระจายอํานาจการ 
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ตารางท่ี 4 การกระจายอาํนาจการตัดสินใจและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อผลติภัณฑ์ทัง้หมด

ขององค์กรธุรกิจ (ภายใน 6 ปีท่ีผ่านมา) ตามการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์/สายการผลิต 

กลุม่ผลติภณัฑ ์
 (และ/หรอื 
สายการผลติ) 

 
องคก์รธุรกจิชุมชน 

 
การกระจายอํานาจการตดัสนิใจ 

 

สดัสว่นของผลติภณัฑ์
ใหมต่อ่ผลติภณัฑ์
ท ัง้หมด (รอ้ยละ) 

สนิคา้แปรรปูจากผา้ กลุม่แมบ่า้นเกษตรทอผา้เกาะยอ    
มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/

การดําเนนิการเป็นกลุม่ 95 

ผลติภัณฑไ์มแ้กะสลัก 
สหกรณหั์ตถกรรมผลติภัณฑไ์มสั้น
ป่าตอง   

มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการเป็นกลุม่ 90 

โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม
อําเภอไชยา   

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 80 

การรักษาโรคโดยปฏบิัตธิรรม 
ชมรมสมาธเิพือ่การผอ่นคลาย
รักษาสขุภาพกายและจติใจ   

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 70 

ดนตร ี
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   

มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการเป็นกลุม่ 60 

สมนุไพรรักษาโรค 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติสมนุไพร
หมอพืน้บา้นป่าชมุชน 

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 60 

เรือ่งเลา่ตํานาน 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม
อําเภอไชยา   

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 50 

ผลติภัณฑไ์มแ้กะสลัก 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แกะสลักไม ้
จามจรุ ี  

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 40 

การแสดงรําดาบ 
วสิาหกจิชมุชนการทอ่งเทีย่วเชงิ
ศกึษาฮตีฮอยวัฒนธรรม    

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 40 

ผา้ทอ กลุม่แมบ่า้นเกษตรทอผา้เกาะยอ    
มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/

การดําเนนิการเป็นกลุม่ 30 

มวยไชยา 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม
อําเภอไชยา   

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 30 

อาหารพืน้บา้น 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม
อําเภอไชยา   

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 30 

สมนุไพรรักษาโรค 
กลุม่สง่เสรมิแพทยแ์ผนไทย
สมนุไพรพืน้บา้น  

มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการเป็นกลุม่ 30 

นวดแผนไทย 
กลุม่สง่เสรมิแพทยแ์ผนไทย
สมนุไพรพืน้บา้น    

มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการเป็นกลุม่ 30 

การแสดงหมอลํา 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   

มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการเป็นกลุม่ 20 

อาหารพืน้บา้น 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   

มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการเป็นกลุม่ 20 

หัตถกรรม 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   

มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการเป็นกลุม่ 20 

ดนตร ี
วสิาหกจิชมุชนการทอ่งเทีย่วเชงิ
ศกึษาฮตีฮอยวัฒนธรรม  

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 20 

ขนมไทยพืน้บา้น 
กลุม่อนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี
รัชกาลที ่2   

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 20 

ขนมไทยพืน้บา้น 
วสิาหกจิชมุชนอาชพีขนมลาบา้น
ศรสีมบรูณ ์  

มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการเป็นกลุม่ 20 

การจัดกระดกูตอกเสน้ 
ชมรมสมาธเิพือ่การผอ่นคลาย
รักษาสขุภาพกายและจติใจ   

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 20 

การแสดงทางวัฒนธรรม 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   

มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการเป็นกลุม่ 5 

ขนมไทยพืน้บา้น กลุม่ขนมหวานบา้นบางเค็ม   
มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจ/

การดําเนนิการเป็นกลุม่ 5 

ขนมไทยในวรรณคด ี
กลุม่อนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี
รัชกาลที ่2   

ผูนํ้ากลุม่เป็นผูนํ้าในการตัดสนิใจ/
การดําเนนิการ 0 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
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ตดัสินใจ/การดําเนินการเป็นกลุม่นัน้ คําถามอยูท่ี่วา่ รูปแบบใดสง่ผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมมากกวา่

กนั หากวา่ผลท่ีได้จากการสรุปในตารางท่ี 4 ข้างต้น พบวา่ทัง้สองรูปแบบสง่ผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม

ไมต่า่งกนั ทัง้นี ้ในตารางท่ี 4  จะเหน็ได้วา่ ทัง้กรณีท่ีผู้ นํากลุม่บางสว่นเป็นผู้นําในการตดัสินใจ/การดําเนินการและ

กรณีท่ีมีการกระจายอํานาจการตดัสินใจ/การดําเนินการเป็นกลุม่ เกิดขึน้ได้ทัง้ในกรณีท่ีมีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์

ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด (อตัราการดําเนินนวตักรรม) สงูและตํ่าคละกนัไป ทัง้นี ้ ประเดน็สําคญั อยู่ท่ีวา่ ขอให้

กลุม่ผู้ นําหรือสมาชิกทัง้หมดของกลุม่ตา่งเหน็โอกาส มีความริเร่ิม และผลกัดนัการทําส่ิงใหม่ๆ ให้สําเร็จได้ ทกุคน

ตา่งก็มีคณุสมบตัิเป็นนวตักรได้  

 

อย่างไรก็ตาม ในบริบทการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ เราไมไ่ด้ให้นํา้หนกัเพียงบทบาทของนวตักรในการริเร่ิม

ผลกัดนัและ/หรือดําเนินนวตักรรมให้สําเร็จ เราได้มีการตัง้คําถามผู้ให้สมัภาษณ์ในทกุกรณีศกึษาถึงสดัสว่น 

แหลง่ท่ีมาของนวตักรรมจากเครือขา่ยอ่ืนๆด้วย ซึ่งรวมถึงการริเร่ิมให้คําแนะนําและ/หรือสนบัสนนุการดําเนิน

นวตักรรมด้วย แม้วา่นวตักรอาจเป็นผู้ตดัสินใจและดําเนินนวตักรรมนัน้ๆเองในขัน้สดุท้าย ทัง้นี ้ผู้ให้สมัภาษณ์ (ซึ่ง

ทกุคนล้วนมีสว่นท่ีสําคญัในฐานะนวตักร) ได้ประมาณการสดัสว่นแหลง่ท่ีมาของนวตักรรม (ซึ่งหมายถึงนวตักรรม

ผลิตภณัฑ์) ตามกลุม่ผลิตภณัฑ์และ/หรือสายการผลิต โดยใช้ประสบการณ์จริงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีตน

กําลงัดําเนินอยู่ เป็นดงัท่ีรายงานในตารางท่ี 5 ข้างลา่ง 

 

จากสรุปผลการสมัภาษณ์ท่ีรายงานในตารางท่ี 5 จะเห็นได้วา่ นอกเหนือจากความริเร่ิมสร้างสรรค์ของ

ผู้ผลิต (นวตักร) เองแล้ว ลกูค้า และเครือขา่ยนวตักรรมอ่ืนๆ มีสว่นสําคญัในการนําไปสูก่ารดําเนินนวตักรรม ทัง้นี ้

มีเพียงกรณีของกลุม่ผลิตภณัฑ์ไม้แกะสลกัของสหกรณ์หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้สนัป่าตอง กลุม่การรักษาโรคโดย

การปฏิบตัิธรรม และกลุม่การจดักระดกูตอกเส้นของชมรมสมาธิเพ่ือการผอ่นคลายรักษาสขุภาพกายและจิตใจ 

กลุม่การแสดงดนตรีของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว กลุม่การแสดงดนตรีของ

วิสาหกิจชมุชนการท่องเท่ียวเชิงศกึษาฮีตฮอยวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม กลุม่เร่ืองเลา่ตํานานและกลุม่การแสดง

มวยไชยาของกลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา และกลุม่การแสดงหมอลําและการแสดงทาง

วฒันธรรมของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิงวฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว ท่ีมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ของ

ผู้ผลิต (นวตักร) เป็นท่ีมาประการเดยีว (ร้อยละ 100) ของนวตักรรม (4 กลุม่ผลิตภณัฑ์แรกไมมี่จดุขายผลิตภณัฑ์

อยู่ท่ีอตัลกัษณ์ดัง้เดิม แต ่ 5 กลุม่ผลิตภณัฑ์หลงัมีจดุขายผลิตภณัฑ์อยู่ท่ีอตัลกัษณ์ดัง้เดมิ) สว่นกลุม่ผลิตภณัฑ์อีก 

14 กลุม่ท่ีเหลือมีท่ีมาของนวตักรรมจากเครือขา่ยภายนอก โดยเฉพาะจากลกูค้า ด้วย 

 

ทัง้นี ้ บทบาทของลกูค้าในกรณีนีต้า่งไปจากบทบาทการเลือกรับหรือไมรั่บผลิตภณัฑ์ ท่ีดําเนินอยู่ใน

กระบวนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของนวตักรรม คือ เป็นการให้คําแนะนําและ/หรือสนบัสนนุการดําเนิน

นวตักรรมโดยตรง ซึ่งตา่งไปจากการถ่ายโอนและสนบัสนนุความรู้ในการผลิตท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้นด้วย เพราะการ 

 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
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ตารางท่ี 5 แหล่งที่มาของนวัตกรรมด้านต่างๆและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อผลิตภัณฑ์ทัง้หมดขององค์กรธุรกิจ 

(ภายใน 6 ปีท่ีผ่านมา) ตามการจดักลุ่มผลิตภัณฑ์/สายการผลิต 

กลุม่ผลติภณัฑ ์
(และ/หรอื 
สายการผลติ) 

 
 

 
 

องคก์รธุรกจิชุมชน 
 

สดัสว่น
ทีม่า ของ
นวตักรรม
จากความ
สรา้งสรรค์
ของผูผ้ลติ 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น
ทีม่า ของ
นวตักรรม
จากการ
แนะนําของ
ลกูคา้ 
(รอ้ยละ ) 

สดัสว่นทีม่า 
ของ

นวตักรรม
จาก

เครอืขา่ย
อืน่ๆ 

(รอ้ยละ) 

สดัสว่นของ
ผลติภณัฑ์
ใหมต่อ่
ผลติภณัฑ์
ท ัง้หมด 
(รอ้ยละ) 

สนิคา้แปรรปูจากผา้ กลุม่แมบ่า้นเกษตรทอผา้เกาะยอ    30 40 30 95 

ผลติภัณฑไ์มแ้กะสลัก 
สหกรณหั์ตถกรรมผลติภัณฑไ์มสั้น
ป่าตอง   100 0 0 90 

โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม
อําเภอไชยา   40 60 0 80 

การรักษาโรคโดยปฏบิัตธิรรม 
ชมรมสมาธเิพือ่การผอ่นคลาย
รักษาสขุภาพกายและจติใจ   100 0 0 70 

ดนตร ี
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   100 0 0 60 

สมนุไพรรักษาโรค 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติสมนุไพร
หมอพืน้บา้นป่าชมุชน 60 10 30 60 

เรือ่งเลา่ตํานาน 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม
อําเภอไชยา   100 0 0 50 

ผลติภัณฑไ์มแ้กะสลัก 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แกะสลักไม ้
จามจรุ ี  10 90 0 40 

การแสดงรําดาบ 
วสิาหกจิชมุชนการทอ่งเทีย่วเชงิ
ศกึษาฮตีฮอยวัฒนธรรม    80 0 20 40 

ผา้ทอ กลุม่แมบ่า้นเกษตรทอผา้เกาะยอ    80 0 20 30 

มวยไชยา 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม
อําเภอไชยา   100 0 0 30 

อาหารพืน้บา้น 
กลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม
อําเภอไชยา   40 60 0 30 

สมนุไพรรักษาโรค 
กลุม่สง่เสรมิแพทยแ์ผนไทย
สมนุไพรพืน้บา้น  30 50 20 30 

นวดแผนไทย 
กลุม่สง่เสรมิแพทยแ์ผนไทย
สมนุไพรพืน้บา้น    10 60 30 30 

การแสดงหมอลํา 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   100 0 0 20 

อาหารพืน้บา้น 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   50 50 0 20 

หัตถกรรม 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   80 20 0 20 

ดนตร ี
วสิาหกจิชมุชนการทอ่งเทีย่วเชงิ
ศกึษาฮตีฮอยวัฒนธรรม  100 0 0 20 

ขนมไทยพืน้บา้น 
กลุม่อนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี
รัชกาลที ่2   30 20 50 20 

ขนมไทยพืน้บา้น 
วสิาหกจิชมุชนอาชพีขนมลาบา้น
ศรสีมบรูณ ์  60 20 20 20 

การจัดกระดกูตอกเสน้ 
ชมรมสมาธเิพือ่การผอ่นคลาย
รักษาสขุภาพกายและจติใจ   100 0 0 20 

การแสดงทางวัฒนธรรม 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตยเ์บิง่
วัฒนธรรมหมอลําบา้นปลาคา้ว   100 0 0 5 

ขนมไทยพืน้บา้น กลุม่ขนมหวานบา้นบางเค็ม   0 100 0 5 

ขนมไทยในวรรณคด ี
กลุม่อนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี
รัชกาลที ่2   0 0 0 0 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=00128142338&ID=501206
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ถ่ายโอนและสนบัสนนุความรู้อาจไมไ่ด้นําไปสูก่ารดําเนินนวตักรรมเสมอไป ในขณะเดียวกนัการให้คําแนะนําและ/

หรือสนบัสนนุการดําเนินนวตักรรมไมจํ่าเป็นต้องถ่ายโอนความรู้มาด้วย แตก่็อาจทบัซ้อนกบัการถ่ายโอนความรู้ได้

ดงัหลายกรณีท่ีกลา่วไปแล้วในสว่นของเครือขา่ยความรู้ตา่งๆ และบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่าย

โอนความรู้ของบทนี ้ ข้างต้น เชน่ กรณีลกูค้าของวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุท่ีมีความต้องการและ

สนบัสนนุให้ทํานวตักรรมพร้อมๆกบัการให้ความรู้ด้านการออกแบบมาพร้อมกนั เป็นต้น 

 

ในกลุม่ของผลิตภณัฑ์ข้างต้นทัง้หมด กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้ามีสดัสว่นเท่าเทียมหรือมากกวา่ผู้ผลิตในฐานะ

แหลง่ท่ีมาของนวตักรรม ได้แก่ กลุม่สินค้าแปรรูปจากผ้าของกลุม่แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอ  กลุม่ผลิตภณัฑ์ไม้

แกะสลกัของวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ กลุม่อาหารพืน้บ้านของวิสาหกิจชมุชนกลุม่โฮมสเตย์เบ่ิง

วฒันธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว กลุม่โปรแกรมการท่องเท่ียวและกลุม่อาหารพืน้บ้านของกลุม่ท่องเท่ียวเชิง

ศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา กลุม่ขนมไทยพืน้บ้านของกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2  และกลุม่ขนม

ไทยพืน้บ้านของกลุม่ขนมหวานบ้านบางเคม็ ซึง่กลุม่หลงัลกูค้าเป็นแหลง่ท่ีมาแหลง่เดียว (ร้อยละ 100) ของ

นวตักรรม 

 

นอกจากนัน้ มี 10 กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีแหลง่ท่ีมาของนวตักรรมจากเครือขา่ยอ่ืนๆ ซึง่รวมถึงจากสว่นราชการ

ตา่งๆด้วย ทัง้นี ้ สดัสว่นท่ีมาของนวตักรรมจากเครือขา่ยอ่ืนๆอยู่ระหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 โดยมีกรณีของ 

กลุม่ขนมไทยพืน้บ้านของกลุม่อนรัุกษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลท่ี 2 ท่ีเครือขา่ยภายนอกอ่ืนๆ อนัได้แก่ สว่น

ราชการ มีนํา้หนกัสดัสว่นร้อยละ 50 ซึ่งทัง้สองกรณีนบัเป็นสดัสว่นแหลง่ท่ีมาของนวตักรรมท่ีมีมากกวา่นํา้หนกั

สดัสว่นแหลง่ท่ีมาของนวตักรรมจากทัง้ผู้ผลิตและจากลกูค้า 

 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของสดัสว่นแหลง่ท่ีมาของนวตักรรม ไมว่า่จะมาจากผู้ผลิตท่ีเป็นนวตักร ลกูค้า 

หรือเครือขา่ยอ่ืนๆ ไมส่ามารถหารูปแบบท่ีชดัเจนกบัอตัราการทํานวตักรรม (สดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่

ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด) ได้   ดงัจะเหน็ได้จาก สดัสว่นท่ีสงู (มากกวา่ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 100) ของทัง้สามตวัแปร

สามารถเกิดขึน้ได้ในกรณีท่ีกลุม่ผลิตภณัฑ์และ/หรือสายการผลิตมีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ใหมต่อ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 

ทัง้ท่ีอยู่ในระดบัสงูและท่ีอยู่ในระดบัตํ่า เน่ืองมาจากอตัราการดําเนินนวตักรรมโดยรวมของแตก่ลุม่ผลิตภณัฑ์และ/

หรือสายการผลิตอาจขึน้อยูก่บัการมีจดุขายและหรือ/จดุยืนทางการตลาดอยูท่ี่การเป็นของเก่าและหรืออตัลกัษณ์

ดัง้เดิม ความต้องการของลกูค้า และ/หรือขึน้อยู่กบัความสามารถในการยกระดบันวตักรรม ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว

ข้างต้น 

 

ท้ายท่ีสดุ เครือขา่ยนวตักรรมมกัแยกไมอ่อกและสว่นใหญ่เป็นเครือขา่ยเดยีวกนักบัเครือขา่ยท่ีมีสว่นในการ

ถ่ายโอนความรู้ข้างต้น ทัง้นี ้ อาจเป็นเพราะในการให้การสนบัสนนุการดําเนินนวตักรรม โดยเฉพาะจากหน่วยงาน

สว่นราชการนัน้ มีความจําเป็นต้องมีการถ่ายโอนความรู้ซึ่งองค์กรธรุกิจชมุชนท่ีเข้ารับความช่วยเหลือนัน้ไมมี่อยู่
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ก่อนหน้านัน้  ทัง้นี ้ กรณีตวัอย่างของการสนบัสนนุการทํานวตักรรมผา่นเครือขา่ยนวตักรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ลกูค้าข้างต้น ได้แก ่การสนบัสนนุนวตักรรมผา่นห่วงโซ่การผลิตของซพัพาย์เออร์ของกลุม่ผลิตภณัฑ์ผ้าทอของกลุม่

แมบ้่านเกษตรทอผ้าเกาะยอท่ีให้คําแนะนําให้ใช้และขายเส้นใยท่ีดีขึน้ให้แกท่างกลุม่ฯ อนันําไปสูค่ณุภาพผ้าท่ีดีขึน้

อย่างมีนยัยะสําคญัและเป็นท่ีต้องการของลกูค้า สว่นการได้รับการสนบัสนนุทางด้านนวตักรรมจากเครือขา่ยผู้ ท่ี

ดําเนินธรุกิจเดียวกนัในท่ีอ่ืน มกัมาจากการเข้าร่วมอบรม/ดงูานขององค์กรธรุกิจชมุชนในเครือขา่ยของกลุม่และ

ชมุชนตา่งๆด้วยกนัเอง (ซึ่งสว่นใหญ่จะได้รับงบประมาณการเข้าร่วมอบรม/ดงูานจากรัฐบาล) เช่น กรณีของการ

ทํานวตักรรมสมนุไพรของวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตสมนุไพรหมอพืน้บ้านป่าชมุชนโนนใหญ่จํานวนไมน้่อย ท่ีผู้ให้

สมัภาษณ์ระบวุา่ได้มาจากการเข้าร่วมอบรม/ดงูานของในเครือขา่ยของกลุม่และชมุชนตา่งๆ  เป็นต้น 

 

เช่นเดยีวกบัการถ่ายทอดความรู้ การสนบัสนนุทางด้านนวตักรรมของจากสว่นราชการตา่งๆนัน้นบัวา่มี

จํานวนมากและหลากหลายแหลง่ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นสว่นราชการสว่นภมิูภาคในระดบัจงัหวดั และเป็นการเข้ามาหา

กลุม่การผลิตโดยสว่นราชการเองตามหน้าท่ี และเป็นการดําเนินการตามลกัษณะงาน (functional) ของสว่น

ราชการ เชน่ กระทรวงเกษตรจะสนบัสนนุการทํานวตักรรมท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์จะ

สนบัสนนุการทํานวตักรรมท่ีเก่ียวกบัการตลาดและบรรจภุณัฑ์ กระทรวงสาธารณสขุจะสนบัสนนุการทํานวตักรรม

ท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงคณุภาพในเชิงสขุภาพของผลิตภณัฑ์ เป็นต้น  

 

ดงัได้กลา่วมาแล้ว หน่วยงานท่ีมีการดําเนินการตามลกัษณะงานท่ีเป็นการถ่ายทอดความรู้ครอบคลมุทัง้

ทางด้านทกัษะ/การผลิตและการนําผลิตภณัฑ์เข้าตลาด (สร้างนวตักรรม) ท่ีพบจากกรณีศกึษาตา่งๆมากท่ีสดุ 

ได้แก่ กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกรมพฒันาชมุชนของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ

นวตักรรมทางด้านการตลาดเก่ียวกบัการหีบห่อผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ ซึ่งสว่นใหญ่ก็ดําเนินการสนบัสนนุโดย

มหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาชัน้สงูทัง้ท่ีเป็นของรัฐและเอกชน สําหรับกรณีของกรมพฒันาชมุชน การ

ช่วยเหลือทางด้านนวตักรรมท่ีสําคญัมากได้แก่ การคดัสรรเข้าเป็นผลิตภณัฑ์ OTOP ซึ่งเป็นทัง้การยกระดบั

คณุภาพอย่างมีนยัยะสําคญัและเป็นการวางภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ให้อยู่ในระดบัมาตรฐาน อนัจะสนบัสนนุ

การดงึดดูใจลกูค้า สว่นกระทรวงพาณิชย์นอกเหนือจากการสนบัสนนุทางด้านนวตักรรมทางการตลาดแล้ว ยงัให้

การสนบัสนนุอยา่งมากเก่ียวกบันวตักรรมกระบวนการประเภทนวตักรรมออ่นหรือนวตักรรมแฝง โดยการสนบัสนนุ

การปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการทํางานใหม่ๆ ในงานปฏิบตักิารสนบัสนนุ คือ การทําบญัชีตา่งๆ ดงักลา่วมาแล้วข้างต้น 

และเชน่เดยีวกนักบักรณีการถ่ายทอดความรู้ ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดให้ข้อมลูวา่ ใน 3  ปีท่ีผา่นมายงัไมมี่โอกาส

ได้รับการสนบัสนนุทางนวตักรรมจากนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล หรือได้รับความช่วยเหลือจาก

สถาบนัท่ีเก่ียวกบัการสง่เสริมนวตักรรมโดยตรงของรัฐบาล  
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6. 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

จากประเดน็ปัญหาท่ีตัง้คําถามเก่ียวกบัการมีความคดิสร้างสรรค์ (มากน้อยเพียงไร) และผลกระทบ (ท่ีอาจ

มี) ตอ่เศรษฐกิจโดยรวมท่ีมาจากความคิดสร้างสรรค์ (ท่ีจบัต้องได้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการผลิตสินค้าและ

บริการจริง) ของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ เราได้ออกแบบงานศกึษาวิจยัในบริบทของทฤษฎีนวตักรรมเศรษฐกิจ (ท่ี

ขยายตอ่เน่ืองมาจากงานของ Schumpeter, 1934) ซึ่งสามารถใช้ศกึษาเจาะจงแยกประเดน็ของความคิด

สร้างสรรค์ในบริบทของความรู้ และผลกระทบทางเศรษฐกิจของความคดิสร้างสรรค์ในบริบทของปัจจยัป้อนเข้าสู่

กระบวนการสร้างนวตักรรม ท่ีมีอยู่ภายในอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่มรดกทางวฒันธรรม (ซึง่ตามกรอบ

ความคิดเชิงตรรกะน่าจะมีแนวปฏิบตัิท่ีเป็นประเพณีและอตัลกัษณ์ดัง้เดมิอยู่สงู และอาจสง่เสริมหรือกีดขวางการ

พฒันาและใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค ์ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการผลิตสินค้าและบริการจริงได้) 

โดยผลของการศกึษาท่ีได้จึงน่าท่ีจะให้ภาพท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

(กิจกรรม/การผลิตจริง) ของความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะเม่ือนําผลท่ีได้แตล่ะสว่นมารวมกนัเป็นองค์รวม ทัง้นี ้

การออกแบบในการเลือกกลุม่ตวัอย่างการวิจยัของกรณีศกึษาตา่งๆท่ีเป็นองคก์รธรุกิจชมุชน (ซึ่งปกตเิป็นเครือขา่ย

ของผู้ผลิตรายย่อยภายในจํานวนมากและมีเครือขา่ยภายนอกท่ีเก่ียวข้อง/สนบัสนนุอีกเป็นจํานวนมาก) ยงัเอือ้ตอ่

การท่ีจะศกึษาการถา่ยทอดความรู้และการสนบัสนนุนวตักรรม ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไมใ่ช่ทางการ 

โดยเฉพาะในกรณีหลงัท่ีมกัอยูใ่นรูปความรู้แฝงและฝังตวัอยู่ในชมุชนท่ีมีการร่วมใช้ (share) ภมิูปัญญาในท้องถ่ิน

หนึ่งๆ ท่ีมีทัง้ภมิูปัญญาและผลิตภณัฑ์เป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดมิสืบทอดกนัมา ซึ่งเป็นลกัษณะเดน่ท่ีมี (และ/หรืออ้างวา่

มี) ในอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุม่วฒันธรรม และโดยเฉพาะกลุม่มรดกทางวฒันธรรม ท่ีเป็นเป้าหมายของ

การศกึษาครัง้นี ้

 

ทัง้นี ้ สรุปผลการศกึษาเปรียบเทียบกรณีศกึษาตา่งๆในบทท่ี 5 ชีใ้ห้เหน็ทัง้ภาพเฉพาะเก่ียวกบัความคิด

สร้างสรรค์ (และความรู้) และผลกระทบทางเศรษฐกิจในรูปนวตักรรมในกรณีศกึษาตา่งๆ ท่ีอาจนําไปเป็นตวัแบบ

การประยกุตใ์ช้ ทัง้ในภาพรวมหรือเฉพาะประเดน็ ตลอดจนได้ภาพรวม (ท่ีพอมีอยู่) ของกรณีศกึษาทัง้หมด ซึ่งอาจ

เป็นพืน้ฐานของการนําไปประยกุต์ใช้เป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎีและเชิงนโยบาย ดงัจะมีการวิเคราะห์และอภิปราย

ข้างลา่ง 

 

6.1  อภปิรายผลและข้อเสนอเชงิทฤษฎี 

 

ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ภาพรวมผลการวิจยัในครัง้นีชี้ถ้งึบทบาทท่ีเข้มข้นของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง (กลุม่) 

นวตักร (entrepreneur) ผู้ดําเนินนวตักรรมและลกูค้าในการกําหนดกระบวนการนวตักรรมเพ่ือบรรลสุมัฤทธ์ิผล
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ทางนวตักรรม โดยเฉพาะนวตักรรมผลิตภณัฑ์อนัเป็นนวตักรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ท่ีอาจสง่ผลตอ่

การดําเนินนวตักรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงทีละน้อยด้านอ่ืนๆด้วย ทัง้นี ้ บทบาทอนัเข้มข้นของลกูค้าในการเลือก

รับผลิตภณัฑ์ใหมใ่นกระบวนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้เป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ์นัน้มีมากและคอ่นข้างจะ

ครอบงํา (dominate) กระบวนการนวตักรรม เพราะผู้ผลิตกลุม่ผลิตภณัฑ์และ/หรือสายผลิตภณัฑ์ตา่งๆจาก

กรณีศกึษาทัง้หมดข้างต้นตา่งคํานึงถงึผลตอ่ลกูค้า ทัง้ในแงก่ารสนองตอบตอ่ความต้องการของลกูค้าโดยตรงและ

สนองตอบตอ่ความต้องการของลกูค้าทางอ้อม (กรณีหลงั คือ กรณียกระดบัการรักษาโรค/สขุภาพในขัน้กลาง เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในขัน้ปลาย) ในการวางจดุยืนของตนท่ีจะทําการผลิตและขายสินค้าและ

บริการของตนวา่ จะคงไว้ซึ่งการผลิตและขายสินค้าและบริการดัง้เดิมหรือเปล่ียนแปลงโดยการดําเนินนวตักรรมใน

สินค้าและบริการนัน้ ซึ่งหมายความวา่ หากลกูค้าต้องการผลิตภณัฑ์ดัง้เดิมและ/หรือผลิตภณัฑ์มีจดุขายอยู่ท่ีอตั-

ลกัษณ์ดัง้เดิม ผู้ผลิตย่อมเลือกท่ีจะผลิตให้มีความสอดคล้อง (conformity) กบัของเดมิและเปล่ียนแปลงน้อย แต่

หากลกูค้าต้องการการเปล่ียนแปลงและของใหม ่ ผู้ผลิตย่อมเลือกท่ีจะดําเนินนวตักรรมเพ่ือสนองตอบตอ่ความ

ต้องการของลกูค้าเช่นกนั 

 

ผลการศกึษาท่ีได้นีต้า่งไปจากทฤษฎีดัง้เดิมของ Schumpeter (1934) ท่ีเน้นวา่กระบวนการนวตักรรมนัน้

ถกูครอบงําโดยผู้ผลิตท่ีเป็นนวตักร ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมองการณ์ไกล (foresight) มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ (initiation) และมี

อํานาจ (authority) ในการป้อนนวตักรรมให้ลกูค้ายอมรับผา่นอํานาจการครอบงําตลาดหรือแรงผลกัดนั/ดงึดดูใจ

ในด้านตา่งๆ แม้ลกูค้าจะมีสว่นในการยอมรับในขัน้สดุท้าย หากวา่ใกล้เคียงกบัทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ผลิต

และผู้ใช้ (user-producer interaction and learning)  ของ Lundvall (1992) ท่ีขยายตอ่มาจากงานของ 

Schumpeter (1934) ท่ีผู้ผลิตคํานึงถึงและเรียนรู้โดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคแล้วผนวกกบัความริเร่ิม

สร้างสรรค์ของตนเพ่ือดําเนินนวตักรรมในขัน้สดุท้าย ซึ่งปรากฏในกรณีศกึษาหลายกรณี/หลายกลุม่ผลิตภณัฑ์ใน

ครัง้นี ้ 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีศกึษาจํานวนมากข้างต้น โดยเฉพาะในระดบักลุม่ผลิตภณัฑ์ ท่ีงานวิจยัชิน้นีเ้จาะจง

เก็บข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบแหลง่ท่ีมาตา่งๆของนวตักรรมอนัเป็นเจตนาจะสร้างส่ิงเพ่ิมเติม (contributions) 

ทางการศกึษาวิจยั พบวา่ ลกูค้าได้ก้าวเข้ามามีอิทธิพลในการกําหนดนวตักรรมโดยให้คําแนะนําและสนบัสนนุการ

ทําผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่เป็นท่ีต้องการของตน ซึ่งเป็นการครอบงําการดําเนินนวตักรรมโดยตรง ดงัเห็นได้จากกรณีท่ี

สดัสว่นแหลง่ท่ีมาของนวตักรรมจากลกูค้าอยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่สดัสว่นความริเร่ิมสร้างสรรค์ของผู้ผลิตและสดัสว่น

ท่ีมาของนวตักรรมจากเครือขา่ยอ่ืนๆในระดบักลุม่ผลิตภณัฑ์จํานวนมาก (ไมร่วมกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีจดุขายและ

วางจดุยืนทางการตลาดอยูท่ี่การเป็นของเก่าและอตัลกัษณ์ดัง้เดิม) ท่ีได้สรุปเป็นภาพรวมในท้ายบทท่ี 5 
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โดยเฉพาะในกรณีตวัอย่างของงานแกะสลกัไม้ของวิสาหกิจชมุชนกลุม่แกะสลกัไม้จามจรีุ ท่ีลกูค้าไมเ่พียงแต่

ครอบงําการดําเนินนวตักรรม หากวา่มีการป้อนความรู้ในขัน้สงูคือความรู้ในการออกแบบให้ด้วย     

  

ในเชิงทฤษฎี ปรากฏการณ์ข้างต้นสอดคล้องกบัทฤษฎีการร่วมสร้างนวตักรรม (innovation co-creation) 

อนัเป็นทฤษฎีท่ีเน้นวา่นวตักรรมเกิดจากการร่วมริเร่ิมและร่วมทําให้ลลุว่งไปโดยความร่วมมือของผู้ผลิตและลกูค้า 

ซึ่งใกล้เคยีงกบังานศกึษาของ Shapiro (2001), Thomke and von Hippel (2002), von Hippel (2005) และ 

Potts et al. (2008) และทฤษฎีการร่วมสร้างมลูคา่ของลกูค้า (customer co-creation) ของงานศกึษาด้าน

การตลาดตา่งๆ (Kambil, Friesen and Sundaram, 1999; Zwass, 2010) ในแง่ท่ีลกูค้าไมเ่พียงเข้ามาร่วมสร้าง

นวตักรรมโดยมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ผลิตในขัน้ปลายของห่วงโซ่คณุคา่ แตเ่ข้ามาครอบงําการผลิตด้วย ซึ่งทัง้หมดนีอ้ยู่

ภายใต้ระบบนวตักรรมแบบเปิด) หากวา่ระดบัของการครอบงําของลกูค้าจากกรณีศกึษาปัจจบุนัอาจมีมากกวา่ 

(โดยเฉพาะกรณีการท่ีไมเ่พียงป้อนข้อมลูท่ีจําเป็น หากกําหนดนวตักรรม และป้อนความรู้ระดบัสงูในการผลิตและ

ดําเนินนวตักรรม) และอาจถือเป็นกรณีพิเศษของทฤษฎีการร่วมสร้างนวตักรรม  

 

ข้อประหลาดใจท่ีได้จากงานศกึษาปัจจบุนัอาจอยู่ท่ีวา่การร่วมสร้างนวตักรรมท่ีโน้มเอียงไปทางการครอบงํา

ของลกูค้าดงักลา่วเกิดขึน้ในกรณีศกึษาอตุสาหกรรมท่ีเป็นกลุม่อนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมท่ีควรจะต้องการความ

สอดคล้องกบัของเดิมสงู และยงัเป็นกรณีขององค์กรธรุกิจชมุชนท่ีไมน่่าจะตัง้อยู่ในตลาดเตม็ตวัเหมือนองคก์ร

ธรุกิจเอกชน อีกทัง้ยงัมีท่ีตัง้อยู่ในท้องถ่ินตา่งจงัหวดัท่ียงัใช้ภมิูปัญญาชาวบ้านดัง้เดิมอยูเ่ป็นสว่นใหญ่ ไมใ่ชก่รณี

ขององค์กรธรุกิจเอกชนสมยัใหมท่ี่อยูใ่นกระแสเทคโนโลยีใหม่ๆ  เชน่ กลุม่ไอที (IT) และดีจิตลัเกมส์และมีเดยี 

(digital games and media) อนัเป็นกรณีท่ีมีการดําเนินการการร่วมสร้างมลูคา่ของลกูค้าอย่างแพร่หลายดงัใน

งานศกึษาวิจยัอ่ืนๆ (Kambil, Friesen and Sundaram, 1999; Zwass, 2010) 

 

นอกจากนัน้ กรณีศกึษาปัจจบุนันีย้งัเปิดให้เห็นแหลง่ท่ีมาของนวตักรรมจากเครือขา่ยภายนอกอ่ืนๆ

นอกเหนือจากลกูค้า โดยเฉพาะจากสว่นราชการตา่งๆและองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ท่ีได้เข้ามาให้คําแนะนําและ

สนบัสนนุการดําเนินนวตักรรมโดยตรง และหลายกรณีเป็นการให้เปลา่ ซึ่งเม่ือรวมบทบาทของเครือขา่ยภายนอก

และภายในองค์กรธรุกิจชมุชนทัง้หมด ย่ิงทําให้เราเห็นกระบวนการนวตักรรมรอบด้านท่ีมีการล่ืนไหลของความรู้

และการสร้างนวตักรรมผา่นเครือขา่ยการถ่ายโอนความรู้และการร่วมสร้างนวตักรรมตามทฤษฎีนวตักรรมแบบเปิด

ข้างต้นอย่างแท้จริง แม้วา่ในกรณีศกึษาจากงานวิจยัชิน้นี ้ ระบบเปิดนีค้อ่นข้างจะถกูครอบงําโดยเครือขา่ยของ

ลกูค้าในระดบัท่ีสงูกวา่เครือขา่ยอ่ืนๆ 
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จดุสําคญัทางทฤษฎีอีกประการหนึ่งท่ีงานวิจยัชิน้นีเ้พ่ิมเตมิเข้ามาก็คือ การชีถ้ึงข้อจํากดัของการดําเนิน

นวตักรรมจากการมีเป้าหมายและจดุยืนในการอนรัุกษ์ภมิูปัญญาดงัเดิม และการมีจดุยืนทางการตลาดของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดิม โดยมีตวัอย่างของระดบัอตัราการดําเนินนวตักรรมท่ีคอ่นข้างตํ่าสําหรับกลุม่

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีเป้าหมายและจดุยืนดงักลา่ว แม้แตใ่นกรณีท่ีผู้ผลิตท่ีเป็นนวตักรจะมีการสร้างความคิดสร้างสรรค์

และการริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรสงู ดงัเช่นกรณีของกลุม่ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมอําเภอไชยา ท่ีสําคญัคือ เราไม่

พบกรณีร่วมสร้างนวตักรรมจากลกูค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีเป้าหมายและจดุยืนดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม ข้อสรุป

จากผลการวิจยัครัง้นีไ้มไ่ด้สนบัสนนุทฤษฎีท่ีวา่ แนวปฏิบตัิทางวฒันธรรมและประเพณีปฏิบตัิเป็นความคิดและ

แนวปฏิบตัิท่ีแขง่ขนักนัอย่างสิน้เชิงกบัความคิดสร้างสรรค ์ (Ford, 1966; Kristeller, 1983; Galloway and 

Dunlop, 2007) โดยผลการวิจยัพบวา่ (กลุม่) ผู้ นําองค์กรธรุกิจชมุชนสว่นใหญ่เช่ือวา่ทัง้สองสว่นสามารถดําเนินไป

ด้วยกนัได้ และในหลายกรณีความคิดสร้างสรรค์ (ซึ่งเป็นส่ิงท่ีตา่งกนักบัแนวปฏิบตัิแบบเก่า/ความรู้และภมิูปัญญา

ดัง้เดิม) สามารถตอ่ยอดขึน้มาจากแนวปฏิบตัิแบบเก่า/ความรู้และภมิูปัญญาดัง้เดิมได้  

 

จากพืน้ฐานข้างต้น งานวิจยันีจ้ึงสรุปข้อเสนอทางทฤษฎี ดงันี ้

1. ความคิดสร้างสรรค์เป็นความรู้ใหมท่ี่แตกตา่งไปจากความรู้เก่าและภมิูปัญญา/อตัลกัษณ์ดัง้เดิม และ

อาจตอ่เติมขึน้มาจากความรู้เก่าและภมิูปัญญา/อตัลกัษณ์ดัง้เดิมได้ แตไ่มไ่ด้เกิดขึน้โดยอตัโนมตัิและ

ผู้ผลิตจะต้องเลือกวา่จะใช้ของเก่าหรือตอ่เติมเพียงไร 

2. ความคิดสร้างสรรค์อนัเป็นความรู้ใหมแ่ตกตา่งกนักบัความริเร่ิมสร้างสรรค์ของนวตักรในการทํา

นวตักรรม เพราะนวตักรรมสามารถสร้างขึน้มาจากความรู้เกา่ก็ได้หากวา่เกิดขึน้เพราะความริเร่ิม

สร้างสรรค์ของนวตักรในการผสมผสานความรู้เพ่ือทํานวตักรรม 

3. ความรู้ใหมท่ี่องคก์รจะเลือกใช้ไมไ่ด้มาจากความคดิสร้างสรรคป์ระการเดยีว แตส่ามารถมาจาก

เครือขา่ยภายนอกองค์กรแม้วา่จะเป็นความรู้เก่าจากท่ีอ่ืน 

4. ในการดําเนินนวตักรรมซึ่งเป็นส่ิงท่ีพิสจูน์การสร้างสรรค์ทางกิจกรรมทางการผลิตและเศรษฐกิจท่ีจบั

ต้องได้จริง สามารถใช้ฐานความรู้ทัง้จากความรู้เก่า ความรู้เก่าจากท่ีอ่ืน และความคิดสร้างสรรค ์

5. ความริเร่ิมสร้างสรรค์ของนวตักรในการทํานวตักรรมไมใ่ชส่ิ่งผลกัดนักระบวนการนวตักรรมและ

ผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมเพียงประการเดยีว หากวา่ลกูค้าและเครือขา่ยภายนอกอ่ืนๆสามารถมีสว่นใน

การกําหนดกระบวนการนวตักรรมและผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรมได้ไมแ่พ้กนั 
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6.2 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

 

ข้อเสนอทางทฤษฎีและผลการวิจยัข้างต้นสามารถนํามาตอ่ยอดเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ ดงันี ้

1. การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคจํ์าเป็นต้องตระหนกัถึงความแตกตา่งกนั ระหวา่งความคดิ

สร้างสรรค์ท่ีเป็นความรู้ใหมท่ี่แตกตา่งไปจากความรู้/ภมิูปัญญาเก่าและอตัลกัษณ์ดัง้เดิม 

2. การสนบัสนนุอตุสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์มีจดุขายและจดุยืนทางการตลาดอยูท่ี่การอนรัุกษ์และอตัลกัษณ์

ดัง้เดิมไมจํ่าเป็นต้องสนบัสนนุให้มีการสร้างความคดิใหมห่รือความคิดสร้างสรรค์ เพราะในหลายกรณี 

(ดงักรณีศกึษาข้างต้น) อตุสาหกรรมและ/หรือกลุม่ผลิตภณัฑ์ในอตุสาหกรรมเหลา่นีส้ามารถดําเนินไป

ด้วยดีและขยายตวัด้วยการเน้นการอนรัุกษ์และอตัลกัษณ์ดัง้เดิม อนัเป็นการตอบสนองสว่นของตลาด

สว่นนัน้ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสว่นของตลาดท่ีใหญ่ และการเปล่ียนแปลงทัง้การสร้างความคิดและ/หรือ

นวตักรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากความคิดสร้างสรรคน์ัน้ อาจทําลายจดุขายของอตุสาหกรรมและ/หรือกลุม่

ผลิตภณัฑ์ในอตุสาหกรรมเหลา่นีก้็ได้ ซึ่งการดําเนินนโยบายอนรัุกษ์ดงักลา่วหน่วยงานอนรัุกษ์ เชน่ 

กระทรวงวฒันธรรม อาจดําเนินการได้ดีกวา่ หน่วยงานท่ีจะไปเปล่ียนแปลงและ/หรือสร้างความคิด

สร้างสรรคแ์ละ/หรือส่ิงใหม่ๆ  

3. หากจะสนบัสนนุให้มีการเปล่ียนแปลงให้เกิดส่ิงใหม่ๆ อนัเป็นนวตักรรม (หรือความสร้างสรรค์ท่ีจบัต้อง

ได้) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่ผลิตภณัฑ์และ/หรืออตุสาหกรรมหนึ่งๆ รัฐบาลสามารถ

มีนโยบายสนบัสนนุให้ใช้ความรู้เดิมและหรือถ่ายโอนความรู้เก่าจากท่ีอ่ืน (อนัเป็นความรู้ใหมข่อง

กลุม่เป้าหมาย) เพ่ือดําเนินนวตักรรมได้ โดยอาจใช้ต้นทนุท่ีตํากวา่และ/หรือเป็นการง่ายกวา่ท่ีจะ

สนบัสนนุให้สร้างความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ เอง ซึ่งโดยปกตคิวามคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ เหลา่นัน้ไมไ่ด้

นําไปสูน่วตักรรมโดยตวัของมนัเอง ด้วยเหตนีุ ้ หากนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาล ได้แก่ การ

สร้างความสร้างสรรค์ท่ีจบัต้องได้ รัฐบาลต้องมีนโยบายท่ีสนบัสนนุให้เกิดนวตักรรมเป็นเป้าหมาย

ปลายทางของนโยบาย ไมใ่ช่มีเป้าหมายอยู่ท่ีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

4. จากตวัอย่างกรณีศกึษา การสนบัสนนุการถ่ายโอนและ/หรือสร้างความรู้และการนําเอาความรู้ไปใช้

ในทางปฏิบตัิเป็นนวตักรรมได้จริงเป็นส่ิงท่ีสามารถทําได้ควบคูก่นัไป และเป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะช่วยให้

องค์กรเป้าหมายสามารถบรรลสุมัฤทธ์ิผลทางนวตักรรมได้ 

5. จากตวัอย่างกรณีศกึษา หน่วยงานรัฐบาลท่ีมีอยู่หลายหน่วยงานสามารถดําเนินการตามหน้าท่ี ทัง้ใน

การสนบัสนนุการถ่ายโอนและ/หรือสร้างความรู้และการนําเอาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบตัิเป็นนวตักรรม

ได้จริงในสาขาเฉพาะท่ีตนปฏิบตัิงานอยู่ ดงันัน้ หากรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างนวตักรรมเป็นการ

เฉพาะกลุม่ผลิตภณัฑ์และ/หรืออตุสาหกรรม รัฐบาลสามารถมีนโยบายสนบัสนนุผา่นหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องท่ีมีอยู่แล้วดงักลา่ว โดยเน้นสว่นของการนําเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปของ

นวตักรรมเป็นเป้าหมาย แตท่ัง้นีรั้ฐบาลต้องมีนโยบายสนบัสนนุให้หน่วยงานเหลา่นัน้สามารถเป็น
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เครือขา่ยท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถสนบัสนนุองคก์รธรุกิจเป้าหมายได้อย่างคลอ่งตวัและ

สมัฤทธ์ิผล 

6.  หากรัฐบาลต้องการสนบัสนนุนวตักรรมในรูปของโครงการนวตักรรมโดยทัว่ไป รัฐบาลจําเป็นต้องใช้และ

ขยายบทบาทหน่วยงานท่ีมีความชํานาญในด้านการดําเนินนวตักรรม เชน่ สํานกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ

ฯลฯ ในการสนบัสนนุการดําเนินโครงการร่วมกบัองค์กรท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ซึง่จากงานวิจยันี ้ ไมพ่บ

บทบาทของหน่วยงานดงักลา่วในระดบัชมุชน 

7. จากตวัอย่างกรณีศกึษา องค์กรธรุกิจชมุชน ซึง่ประกอบด้วยผู้ผลิตรายเลก็จํานวนมากและสามารถถ่าย

โอนความรู้และการสนบัสนนุการดําเนินนวตักรรมระหวา่งกนัได้อย่างดีระดบัหนึ่ง มีความต้องการการ

สนบัสนนุการถ่ายทอดความรู้และการดําเนินนวตักรรมจากเครือขา่ยตา่งๆ โดยเฉพาะเครือขา่ยของ

รัฐบาล พอสมควร (แม้วา่จะสามารถริเร่ิมการดําเนินนวตักรรมโดยตนเองและ/หรือเข้าถงึการสนบัสนนุ

การดําเนินนวตักรรมจากลกูค้าได้ด้วยระดบัหนึ่ง) จงึสมควรท่ีรัฐบาลจกัได้มีนโยบายสนบัสนนุการ

ดําเนินนวตักรรมขององค์กรธรุกิจชมุชนเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะยงัประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง 

 

6.3 ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน  

 

พืน้ฐานท่ีได้จากผลของการวิจยัสามารถนํามาตอ่ยอดเสนอเป็นข้อเสนอแนะการประยกุตใ์ช้ในระดบัชมุชน

ได้ ดงันี ้

1. รายละเอียดขององค์ประกอบ รูปแบบ และพลวตัของกระบวนการนวตักรรมอนันําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทาง

นวตักรรมจากกรณีศกึษาตา่งๆทัง้หมด สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศกึษาและนําไปประยกุต์ใช้ได้อย่าง

ดี สําหรับผู้ประกอบการในกลุม่ผลิตภณัฑ์และ/หรืออตุสาหกรรมเดยีวกนัและ/หรือท่ีคล้ายคลงึกนั 

2. ความสําคญัของการรวมตวัเป็นองค์กรธรุกิจชมุชนท่ีได้จากกรณีศกึษาข้างต้น ไมเ่พียงแตอ่ยู่ท่ีการ

ช่วยเหลือกนัทางด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หากทําให้เข้าถึงการสนบัสนนุทางด้านการถ่ายโอน

ความรู้และนวตักรรมผา่นเครือขา่ยภายในองคก์รธรุกิจชมุชน และเป็นประตสํูาคญัตอ่การเข้าถึงการ

สนบัสนนุทางด้านการถ่ายโอนความรู้และนวตักรรมจากเครือขา่ยภายนอก โดยเฉพาะจากสว่นราชการ

ท่ีเหน็ความสําคญัขององคก์รระดบักลุม่ ได้โดยง่าย ดงันัน้ การจดัตัง้และเป็นสมาชิกขององค์กรชมุชน

จึงมีความสําคญัในบริบทท่ีเก่ียวข้องกบัการได้รับความรู้และนวตักรรมตามช่องทางดงักลา่ว 

3. ช่องทางสว่นราชการท่ีองค์กรธรุกิจชมุชนเข้าถงึเพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลือและสนบัสนนุทางด้านการ

จดัการความรู้และนวตักรรมจากกรณีศกึษาสว่นใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐบาลท่ีมีหน้าท่ีปฏิบตัิงานเฉพาะ

ทาง เชน่ กระทรวงสาธารณสขุสําหรับกรณีธรุกิจแพทย์แผนไทย หรือกระทรวงอตุสาหกรรมสําหรับการ

แปรรูปผลิตภณัฑ์ ฯลฯ การเรียนรู้ตวัอย่างจากกรณีศกึษาและการเข้าหาและขอรับความช่วยเหลือตาม
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ช่องทางหน่วยงานเฉพาะด้านตา่งๆดงักลา่ว จะเป็นประโยชน์ในการประยกุตใ์ช้ขององคก์รธรุกิจชมุชน

หรือองค์กรธรุกิจประเภทอ่ืนๆ 

4. บทเรียนจากตวัอย่างของกรณีศกึษาท่ีมีการรับทัง้การถ่ายทอดความรู้และการสนบัสนนุในการดําเนิน

นวตักรรมจากสว่นราชการพร้อมกนัไป อนัเป็นประโยชน์มากกวา่กรณีท่ีมีการรับการถ่ายทอดความรู้

อยา่งเดียว อาจเป็นประโยชน์ตอ่องคก์รธรุกิจตา่งๆในการท่ีจะวางแผนเพ่ือติดตอ่และเข้ารับการ

สนบัสนนุทัง้ทางด้านความรู้และนวตักรรมพร้อมๆกนัไป หากมีโอกาส 

5. ความสําคญัของลกูค้า ทัง้ทางด้านความจําเป็นท่ีต้องเปล่ียนแปลงปรับตวัเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าเพ่ือความอยู่รอดและความเตบิโตในระยะยาว และโอกาสท่ีมีทางด้านการได้รับการถ่ายทอด

ความรู้และ/หรือสนบัสนนุในการดําเนินนวตักรรมใหม่ๆ  เป็นส่ิงท่ีองค์กรธรุกิจตา่งๆสามารถเรียนรู้และ

ประยกุตใ์ช้ได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการวางแผนเพ่ือค้นหาลกูค้าใหม่ๆ ท่ีจะให้โอกาสดงักลา่ว และ/หรือ

การเจรจาตอ่รองลกูค้าเก่าเพ่ือให้ได้โอกาสดงักลา่วโดยได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่ายจากการถ่ายทอดความรู้

และ/หรือดําเนินนวตักรรมนัน้ 
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เอกสารประกอบที่ 1: ประเดน็การสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์เก่ียวกับการบริหาร

จดัการความรู้และนวัตกรรมขององค์กรธุรกิจชุมชน 

 

กิจกรรม แหล่งท่ีมา และเครือข่ายในการสร้างและใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ท่ีใชอ้ยูใ่นองคก์รของท่าน 

ภายในหกปีท่ีผา่นมา   

-องคก์รธุรกิจชุมชนของท่านมีกิจกรรมเก่ียวกบัความรู้หรือเทคโนโลยปีระการใดบา้ง   

   อบรมถ่ายทอดความรู้                   ลงทุนในคอมพิวเตอร์/ซอฟทแ์วร์/ไอทีอ่ืนๆ                              

ลงทุนในเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุด             ใชจ่้ายในการออกแบบผลิตภณัฑ/์วิธีการผลิต  

 ซ้ืองานวิจยั/เทคโนโลย/ีทรัพยสิ์นทางปัญญา        ทาํวจิยัและพฒันา (R&D) ดว้ยตนเอง  

ร่วมมือทาํการวิจยัและพฒันา (R&D) กบัผูอ่ื้น        อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

 

ทัง้นี ้ ประเดน็คําถามข้างต้นนีส้อดคล้องกบัประเดน็การศกึษาวิจยัท่ี 1 ในหวัข้อ 1.3 ซึ่งรวม

คําถามโดยรวมเก่ียวกบักิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมนวตักรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ ซึ่ง

ครอบคลมุถึงประเดน็เก่ียวกบักิจกรรมการจดัการความรู้ขององค์กรธรุกิจชมุชน เช่น การอบรมพนกังาน

เก่ียวกบัการจดัการความรู้ การลงทนุในคอมพิวเตอร์/ซอฟท์แวร์/ไอทีอ่ืนๆ การลงทนุในเคร่ืองจกัร/

อปุกรณ์รุ่นใหมล่า่สดุ การใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภณัฑ์/วิธีการผลิต การซือ้งานวิจยั/เทคโนโลยี/

ทรัพย์สินทางปัญญา การทําวิจยัและพฒันา (R&D) ด้วยตนเอง การร่วมมือทําการวิจยัและพฒันา 

(R&D) กบัผู้ อ่ืน และกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการความรู้หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ และกิจกรรมการถ่ายทอด

ความรู้ภายใต้เครือขา่ยขององค์กรธรุกิจชมุชน เช่น การถา่ยทอดความรู้อย่างเป็นระบบภายใต้การ

วางแผนจดัการความรู้ การถ่ายทอดความรู้โดยผา่นการอบรม การถา่ยทอดความรู้โดยรวมแบบไมเ่ป็น

ทางการ (เช่น เรียนรู้จากการทํางาน) และการถ่ายทอดความรู้ไปยงับคุคลในองค์กรโดยรวม ทัง้นี ้ จะมี

ประเดน็เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสดัสว่นความรู้ใหมแ่ละความรู้เกา่ท่ีองค์กรธรุกิจชมุชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างใช้อยู่

ในปัจจบุนั โดยวดัภายใต้ระยะเวลา 6 ปี 
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-องคก์รธุรกิจชุมชนของท่านมีการไดรั้บความรู้ เทคโนโลย ี หรือภูมิปัญญาแบบไดเ้ปล่าจากภายนอก

องคก์ร หรือมีการใชจ่้ายเพ่ือร่วมวจิยัและพฒันากบัผูอ่ื้น หรือซ้ืองานวิจยั/เทคโนโลย/ีทรัพยสิ์นทางปัญญา   

องคก์รธุรกิจชุมชนของท่านดาํเนินการดงักล่าวกบัสถาบนัใด  

 

ซพัพลายเออร์ (ผูข้ายวตัถุดิบ/เคร่ืองจกัร ฯลฯ) ลูกคา้   

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั/บริษทัคู่แข่ง            มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ  

สถาบนัวิจยั/สถาบนัส่งเสริมนวตักรรมของรัฐ  สถาบนัวิจยั/บริษทัท่ีปรึกษาเอกชน   

หน่วยงานรัฐบาลอ่ืนๆในส่วนกลาง/ภูมิภาค องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สหกรณ์/เครือข่ายชุมชน/วิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ สมาคมธุรกิจ/การคา้ 

  บริษทัร่วมลงทุนในประเทศ   บริษทัร่วมลงทุนต่างชาติ                   

                องคก์รไม่แสวงกาํไร (NGO) ต่างๆ              อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 

 

ทัง้นี ้ ประเดน็คําถามข้างต้นนีส้อดคล้องกบัประเดน็การศกึษาวิจยัท่ี 2 ในหวัข้อ 1.3 ซึ่งรวม

คําถามโดยรวม เก่ียวกบัเครือขา่ยความรู้ตา่งๆและบทบาทของเครือขา่ยตา่งๆในการสร้างและถ่ายโอน

ความรู้ ซึ่งครอบคลมุถึงประเดน็เก่ียวกบัเครือขา่ยการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี หรือภมิู

ปัญญา ทัง้ท่ีเป็นเครือขา่ยภายในและเครือขา่ยภายนอกขององค์กรธรุกิจชมุชน ทัง้แบบได้เปลา่ มีการใช้

จ่ายเพ่ือร่วมวิจยัและพฒันากบัผู้ อ่ืน หรือซือ้งานวิจยั/เทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญา เชน่ ซพัพลาย

เออร์ (ผู้ขายวตัถดุบิ/เคร่ืองจกัร ฯลฯ) ลกูค้า ธรุกิจในอตุสาหกรรมเดยีวกนั/บริษัทคูแ่ขง่ มหาวิทยาลยั/

สถาบนัการศกึษาชัน้สงูอ่ืนๆ สถาบนัวิจยั/สถาบนัสง่เสริม นวตักรรมของรัฐ สถาบนัวิจยั/บริษัทท่ีปรึกษา

เอกชน หน่วยงานรัฐบาลอ่ืนๆในสว่นกลาง/ภมิูภาค องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สหกรณ์/เครือขา่ย

ชมุชน/วิสาหกิจชมุชนอ่ืนๆ สมาคมธรุกิจ/การค้า บริษัทร่วมลงทนุในประเทศ บริษัทร่วมลงทนุ

ตา่งชาติ  องค์กรไมแ่สวงกําไร (NGO) ตา่งๆ เป็นต้น 
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กิจกรรม ผลสมัฤทธ์ิ กระบวนการและเครือข่ายในการสร้างนวตักรรมในรูปแบบต่างๆ: 

นวตักรรมผลติภัณฑ์ ภายในหกปีที่ผ่านมา   

-องคก์รธุรกิจชุมชนของท่านมีการดาํเนินนวตักรรมผลิตภณัฑ ์(สินคา้และบริการ) ขา้งล่างน้ีหรือไม่   

 จาํนวนรายการในหา้ปี 

    ผลิตสินคา้ใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนในตลาด ……………………รายการ 

    ใหก้ารบริการใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนในตลาด ……………………รายการ 

    ผลิตสินคา้ท่ีใหม่สาํหรับองคก์รธุรกิจท่านแต่เป็นของเก่าในตลาด ……………………รายการ 

    ใหก้ารบริการท่ีใหม่สาํหรับองคก์รธุรกิจท่านแต่เป็นของเก่าในตลาด ……………………รายการ 

    ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัยะสาํคญั ……………………รายการ 

    ใหก้ารบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัยะสาํคญั  ……………………รายการ 

 

นวตักรรมกระบวนการ ภายในหกปีทีผ่่านมา   

-องคก์รธุรกิจชุมชนของท่านมีการดาํเนินนวตักรรมกระบวนการขา้งล่างน้ีหรือไม่   

 จาํนวนรายการใน

หา้ปี 

     ใชก้ระบวนการผลิตใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งมีนยัยะสาํคญั  ………รายการ 

     มีการปรับเปล่ียน/ใชว้ิธีการทาํงานใหม่ๆในการขนส่ง/กระจายสินคา้/โลจิสติกส์  ………รายการ 

    มีการปรับเปล่ียน/ใชว้ิธีการทาํงานใหม่ๆในงานปฏิบติัการสนบัสนุน เช่น การ

จดัซ้ือ/จดัจา้ง/งานบญัชี 

 ………รายการ 

 

นวตักรรมทางการตลาด ภายในหกปีทีผ่่านมา   

-องคก์รธุรกิจชุมชนของท่านมีการดาํเนินนวตักรรมทางการตลาดขา้งล่างน้ีหรือไม่   

 จาํนวนรายการในหา้ปี 

    มีการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์การบรรจุภณัฑ ์(packaging)   ……………………รายการ 

    มีช่องทางและวิธีการใหม่ๆในการจดัจาํหน่าย ……………………รายการ 
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    มีการใชส่ื้อและเทคนิคใหม่ๆในการส่งเสริมการขาย ……………………รายการ 

    มีการใชว้ิธีการ/กลยทุธใ์หม่ๆในการกาํหนดราคา  ……………………รายการ 

    ดาํเนินการวิจยัการตลาด   ……………………รายการ 

 

นวตักรรมองค์กร ภายในหกปีทีผ่่านมา   

-องคก์รธุรกิจชุมชนของท่านมีการดาํเนินนวตักรรมองคก์รขา้งล่างน้ีหรือไม่   

 จาํนวนรายการในหา้ปี 

    มีการปรับเปล่ียน/ใชโ้ครงสร้างการบริหารองคก์รแบบใหม่ …………………รายการ 

    มีการปรับเปล่ียน/ใชก้ลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจโดยรวมแบบใหม่ …………………รายการ 

    มีการนาํเทคนิคการบริหารจดัการแบบใหม่มาใช ้ …………………รายการ 

 

 

ทัง้นี ้ ประเดน็คําถามข้างต้นนีส้อดคล้องกบัประเดน็การศกึษาวิจยัท่ี 3 ในหวัข้อ 1.3 ซึ่งรวม

คําถามโดยรวมเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางนวตักรรม ซึ่งครอบคลมุถึงประเดน็เก่ียวกบันวตักรรมผลิตภณัฑ์

ประเภทตา่งๆ เช่น การผลิตสินค้าใหมท่ี่ไมเ่คยมีมาก่อนในตลาด การให้การบริการใหมท่ี่ไมเ่คยมีมาก่อน

ในตลาด การผลิตสินค้าท่ีใหมสํ่าหรับองค์กรธรุกิจท่านแตเ่ป็นของเก่าในตลาด การให้การบริการท่ีใหม่

สําหรับองค์กรธรุกิจท่านแตเ่ป็นของเก่าในตลาด การผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัยะสําคญั 

และการให้การบริการท่ีมีคณุภาพเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัยะสําคญั นวตักรรมกระบวนการประเภทตา่งๆ เช่น 

การใช้กระบวนการผลิตใหมห่รือปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีนยัยะสําคญั ทัง้หมดข้างต้นเป็น

นวตักรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ นอกจากนัน้เป็นนวตักรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงแบบคอ่ย

เป็นคอ่ยไป ซึ่งรวมถึง การปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการทํางานใหม่ๆ ในการขนสง่/กระจายสินค้า/โลจิสตกิส์ และ

การปรับเปล่ียน/ใช้วิธีการทํางานใหม่ๆ ในงานปฏิบตักิารสนบัสนนุ เช่น การจดัซือ้/จดัจ้าง/งานบญัชี 

นวตักรรมทางการตลาดประเภทตา่งๆ เชน่ การปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์/การบรรจภุณัฑ์ 

(packaging)     ช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการจดัจําหน่าย การใช้ส่ือและเทคนิคใหม่ๆ ในการสง่เสริม

การขาย การใช้วิธีการ/กลยทุธ์ใหม่ๆ ในการกําหนดราคา และการดําเนินการวิจยัการตลาด และ

นวตักรรมองค์กรประเภทตา่งๆ เชน่ การปรับเปล่ียน/ใช้โครงสร้างการบริหารองค์กรแบบใหม ่ การ

ปรับเปล่ียน/ใช้กลยทุธ์การดําเนินธรุกิจโดยรวมแบบใหม ่ และการนําเทคนิคการบริหารจดัการแบบใหม่

มาใช้ ทัง้นี ้ จะมีประเดน็เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสดัสว่นผลิตภณัฑ์ใหมเ่ม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ทัง้หมด อนัเป็น

ตวัแทนของอตัราดําเนินนวตักรรม ขององค์กรธรุกิจชมุชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างมีอยูใ่นปัจจบุนั โดยวดั

ภายใต้ระยะเวลา 6 ปี   
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-หากองคก์รธุรกิจชุมชนของท่านมีการดาํเนินนวตักรรมประการใดประการหน่ึงขา้งตน้ วิสาหกิจ

ชุมชนของท่านเรียนรู้ หรือไดรั้บคาํแนะนาํ/การสนบัสนุน/ความร่วมมือ ในการดาํเนินการดงักล่าวจาก

แหล่งใดบา้ง  

ซพัพลายเออร์ (ผูข้ายวตัถุดิบ/เคร่ืองจกัร ฯลฯ) ลูกคา้   

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั/บริษทัคู่แข่ง            มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ  

สถาบนัวิจยั/สถาบนัส่งเสริมนวตักรรมของรัฐ  สถาบนัวิจยั/บริษทัท่ีปรึกษาเอกชน   

หน่วยงานรัฐบาลอ่ืนๆในส่วนกลาง/ภูมิภาค องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สหกรณ์/เครือข่ายชุมชน/วิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ สมาคมธุรกิจ/การคา้ 

  บริษทัร่วมลงทุนในประเทศ   บริษทัร่วมลงทุนต่างชาติ                   

                องคก์รไม่แสวงกาํไร (NGO) ต่างๆ              อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 

 

ทัง้นี ้ ประเดน็คําถามข้างต้นนีส้อดคล้องกบัประเดน็การศกึษาวิจยัท่ี 4 ในหวัข้อ 1.3 ซึ่งรวม

คําถามโดยรวม เก่ียวกบักระบวนการนวตักรรมและบทบาทของนวตักรและเครือขา่ยตา่งๆใน

กระบวนการนวตักรรม ซึ่งครอบคลมุถึงกิจกรรมและกระบวนการตา่งๆท่ีทําให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทาง

นวตักรรมข้างต้น โดยมี (กลุม่) นวตักรเป็นผู้ กํากบัดแูลการดาํเนินนวตักรรม โดยอาจได้รับการร่วมเป็นน

วตักรและ/หรือความช่วยเหลือสนบัสนนุจากเครือขา่ยตา่งๆ รวมถึง เครือขา่ยการเรียนรู้หรือได้รับ

คําแนะนํา/การสนบัสนนุ/ความร่วมมือในการดําเนินนวตักรรม เชน่ ซพัพลายเออร์ (ผู้ขายวตัถดุบิ/

เคร่ืองจกัร ฯลฯ) ลกูค้า ธรุกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั/บริษัทคูแ่ขง่ มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษาชัน้สงู

อ่ืนๆ สถาบนัวิจยั/สถาบนัสง่เสริม นวตักรรมของรัฐ สถาบนัวิจยั/บริษัทท่ีปรึกษาเอกชน หน่วยงาน

รัฐบาลอ่ืนๆในสว่นกลาง/ภมิูภาค องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สหกรณ์/เครือขา่ยชมุชน/วิสาหกิจชมุชน

อ่ืนๆ สมาคมธรุกิจ/การค้า บริษัทร่วมลงทนุในประเทศ บริษัทร่วมลงทนุตา่งชาติ  องคก์รไมแ่สวงกําไร 

(NGO) ตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นี ้ จะมีประเดน็เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการได้รับการสนบัสนนุขององค์กรธรุกิจชมุชน

จากนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลหรือไม ่ และ/หรือได้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัท่ี

เก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุนวตักรรมโดยตรงใดๆหรือไม ่เพียงไร   
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