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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ให้การเพิ่มเติมทางการศึกษาและลดช่องว่างความรู้ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ว่า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สร้างความคิดสร้างสรรค์ และน�ำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในรูปของนวัตกรรมหรือไม่ เพียงไร ทัง้ นี้ เป็นการศึกษาภายใต้ทฤษฎีนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ
ซึง่ แยกประเด็นระหว่างความคิดสร้างสรรค์และผลกระทบทางเศรษฐกิจของความคิดสร้างสรรค์ในรูป
ของนวัตกรรม ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีการวิเคราะห์กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 4 กลุ่ม
อุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรม และมีกลุ่มตัวอย่างเป็นองค์กรธุรกิจชุมชน ซึ่งปกติเป็นเครือข่าย
ของผู้ผลิตและมีเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้อง/สนับสนุนจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเอื้อต่อการศึกษาการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละการสนับสนุนนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายการร่วมใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมอันเป็นลักษณะเด่นที่มีหรืออ้างว่ามีอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
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ผลการศึกษาพบความหลากหลายของรูปแบบการพึ่งพาภูมิปัญญาดั้งเดิม ความคิดสร้างสรรค์ และ/
หรือความรูใ้ หม่ทมี่ าจากการถ่ายโอนจากภายนอก และระดับผลสัมฤทธิท์ างนวัตกรรมทัง้ มากและน้อย
ในแต่ละกลุม่ ผลิตภัณฑ์/อุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทของเครือข่ายต่างๆในกิจกรรมข้างต้นผ่านระบบ
นวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้น�ำมาประยุกต์ใช้ได้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส�ำคัญ คือ
นโยบายนวัตกรรมส�ำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไม่ควรมีเพียงนโยบายสนับสนุนการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ หากต้องมีการส่งเสริมการถ่ายโอนความรู้และความช่วยเหลือทางนวัตกรรมจากเครือข่าย
ภายนอกต่าง ๆ ด้วย
ค�ำส�ำคัญ: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรม นวัตกรรม องค์กรธุรกิจชุมชน

Abstract
This research paper attempts to make an academic contribution and reduce a knowledge
gap relating to the question of whether creative industries create creativity and contribute
it to the overall economy in the form of innovations. The research is based on a theory of
economic innovation, which separates creativity and its effects in the form of innovations.
The study is designed as comparative case studies of the 4 sub-industries of Thailand’s
cultural heritage industry. The community organisations are chosen as samples for the
analysis, given that they are networks of numerous producers and are associated with
and supported by copious external networks. This accommodates the study of knowledge
transfer and innovation, and is supported through shared networks of domestic intellects
and related products, which are, or are claimed identities inherited within creative industries.
The research results include findings about diverse sources of knowledge, including
traditional intellects, creativity, and new knowledge transferred from other organisations,
as well as different levels of innovation achievement within groups of products and
industries under case studies. Of significance is the role of various networks within
the open innovation system in the development of the above variables. The findings
can be learned and applied in practice at community and other levels. Among policy
recommendations is that innovation policies for the creative industries should include
not only the supports to create creativity but also the promotion of knowledge transfer
and innovation assistances from external networks for innovations.
Keywords: Creative Industries, Cultural Heritage Industries, Innovation, Community
Organisations
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บทน�ำ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มคี วามส�ำคัญในฐานะ
ที่เป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้นโยบาย
ส่งเสริม ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ขององค์กรระหว่าง
ประเทศและรัฐบาลในประเทศต่างๆ (DCMS, 1998;
UNCTAD, 2008) รวมถึงรัฐบาลไทย ซึ่งได้มีการ
ก�ำหนดนโยบาย โครงการ และงบประมาณจ�ำนวน
มากในการสนับสนุนอุตสาหกรรมฯในปี 2552 ถึง
2554 และก�ำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมฯไว้ 15 กลุ่ม คือ
งานฝีมือและหัตถกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การแพทย์แผนไทย อาหารไทย ศิลปะการแสดง
ทัศนศิลป์ การพิมพ์และสือ่ การพิมพ์ การกระจายเสียง
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ดนตรี งานออกแบบ แฟชั่น
งานโฆษณา สถาปัตยกรรม และซอฟต์แวร์ โดย
เหตุผลหลักของการส่งเสริมมาจากอัตราการขยายตัว
ทีด่ ี ตลอดจนค�ำกล่าวอ้างว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มีการสร้างและใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือความคิด
ใหม่ๆ (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา) และสิ่งใหม่ๆ
(รวมถึงนวัตกรรมในสินค้าและบริการใหม่ๆ) ขึ้นมา
มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ (UNCTAD, 2008)
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ตามแนวทางกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้นน�ำ
ไปสู่ความสับสนและข้อโต้แย้ง ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
เชิงนโยบาย เนื่องจากอุตสาหกรรมฯ โดยเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมอั น นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ซึ่ ง
ในกรณี ข องไทยรวมถึ ง กลุ ่ ม มรดกทางวั ฒ นธรรม
ได้แก่ กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย
ทั้งหมดนั้นต่างก็เน้นการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมและการอนุรักษ์
ทางวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน แม้ว่าอาจมีการด�ำเนิน
กิ จ กรรมที่ เ ป็ น การสร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ห รื อ
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สิง่ ใหม่ ๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงมีงานวิชาการทีต่ งั้ ค�ำถาม
ว่า แท้จริงแล้วอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้มีการ
ด�ำเนินกิจกรรม ที่เน้นการใช้ประเพณีปฏิบัติดั้งเดิม
(tradition) มากกว่าการเน้นสร้างและใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (creativity) และสิ่งใหม่ๆ (ในรูปของ
นวัตกรรมสินค้าและบริการและ/หรือกระบวนการ)
หรือไม่? และเพียงไร? (Galloway and Dunlop,
2007; Patluang, 2010; กฤษดา แพทย์หลวง 2554)
ทั้งนี้ งานศึกษาของ Kristeller (1983), Ford (1996)
และ Galloway and Dunlop (2007) ชี้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม
กับแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการกระท�ำ
ที่เป็นนิสัยและประเพณีปฏิบัติด้ังเดิม อันเป็นปัจจัย
ในการควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด�ำเนิน
สอดคล้อง (conformity) กับสิ่งดั้งเดิมหรือกลุ่มคน
และสั ง คมส่ ว นใหญ่ และในหลายกรณี ทั้ ง สอง
ประการเป็นกรอบความคิดและแนวปฏิบัติที่แข่งขัน
กัน (competing concepts and practices) ใน
การก�ำหนดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น การ
กล่าวอ้างว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เน้นในกิจกรรม
ทั้งสองแนวทาง คือ ทั้งอัตลักษณ์ดั้งเดิม/การอนุรักษ์
วัฒนธรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งตรงกัน
ข้ า มกั น ย่ อ มน� ำ ไปสู ่ ค วามสั บ สนทั้ ง ในเชิ ง กรอบ
ความคิ ด และนโยบายได้ นอกจากนั้ น จากการ
ศึกษาของ Foord (2008) ซึ่งมีการส�ำรวจงานเชิง
ยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นับแต่อดีต พบว่า ค�ำกล่าวอ้างว่าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (ดังก�ำหนดกลุ่มไว้ข้างต้น) มีการสร้าง
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมมากกว่ า
อุตสาหกรรมอืน่ ๆนัน้ ส่วนใหญ่ไม่มหี ลักฐานสนับสนุน
ที่เป็นมาตรวัตเชิงปริมาณหรือเชิงกรณีศึกษาใดๆ
ต่อปัญหาข้างต้น ได้มีการเสนอแนวทางเลือกในการ
ก�ำหนดกรอบความคิดและแนวนโยบายในการพัฒนา
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้เน้นการสร้างนวัตกรรม
ในสินค้าและบริการเป็นหลัก คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จักต้องไม่เพียงแต่สร้างความคิดสร้างสรรค์ (ความ
คิ ด /ความรู ้ ใ หม่ ) เท่ า นั้ น หากต้ อ งมี ก ารน� ำ เอา
ความคิดสร้างสรรค์ (ไม่ว่าคิดขึ้นทันทีทันใดขณะนั้น
ผ่ า นการทดสอบแล้ ว หรื อ จดทะเบี ย นอยู ่ ใ นรู ป
ทรัพย์สินทางปัญญา) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ในรู ป ของนวั ต กรรมในสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ย
(Brandellero and Kloosterman, 2010; Patluang,
2010; กฤษดา แพทย์หลวง, 2554)

ลดช่องว่างดังกล่าว

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหา
ข้อถกเถียงข้างต้น ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงนโยบาย
แต่เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้านงบประมาณ จึงเน้น
ศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมี
ระดับของปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการด�ำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข่งขันกัน ทั้งจากทางด้านที่
เน้นการใช้ประเพณีปฏิบัติ และด้านที่เน้นการสร้าง/
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝังตัวอยู่มากที่สุด เมื่อเทียบ
กั บ กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ / วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ
ดังนั้น หากผลการวิจัยได้ค�ำตอบที่ตอบค�ำถาม ทั้งใน
ส่วนของการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการน�ำเอา
ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในรูปของนวัตกรรม ได้อย่าง
มีความสอดคล้องต้องกัน (consistency) ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรม ค�ำตอบนั้นก็น่า
จะน�ำไปประยุกต์ใช้กับกรณีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทั้ ง หมด ซึ่ ง มี ป ั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ข้ า งต้ น น้ อ ยกว่ า
นอกจากนั้น ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและพลวัตของ
การสร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม ใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ มรดกทาง
วัฒนธรรม ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย
นับว่ายังมีน้อยมาก จึงนับเป็นช่องว่างทางความรู้
(knowledge gap) ที่งานวิจัยนี้จะได้มีส่วนในการ

2. เพื่อใช้ผลการศึกษาข้างต้นเป็นพื้นฐานใน
การอภิปรายและน�ำเสนอข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี เชิง
นโยบาย และเชิงการประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ ใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ (pattern)
และพลวัต (dynamism) ของกิจกรรมการจัดการ
ความรู้/ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการนวัตกรรม
และผลสัมฤทธิ์ทางนวัตกรรม ตลอดจนบทบาทของ
ผู้น�ำที่เป็นนวัตกรและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ใน
องค์กรธุรกิจชุมชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่ม
มรดกทางวัฒนธรรม

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีนวัตกรรมทางเศรษฐกิจของ Schumpeter
(1934) จะถูกใช้เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการศึกษา
ในครั้งนี้ โดยทฤษฎีนวัตกรรมของเขาเป็นทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการใช้ความรู้ (การค้นพบทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ในการสร้างนวัตกรรม โดยอาจใช้
ความรู ้ ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ในการผสมผสานเป็ น สิ่ ง ใหม่
(new combinations) หรือนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น
ในรูปของการเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตแบบใหม่
การใช้วัตถุดิบใหม่ในการผลิต การผลิตสินค้าและ
บริการแบบใหม่หรือมีคุณภาพดีขึ้น การสร้างสาขา
ธุรกิจและตลาดใหม่ของสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิม
และการจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจะท�ำให้
ผู้ที่ท�ำนวัตกรรมได้รับส่วนเกินทางเศรษฐกิจหรือ
ก�ำไรจากต้นทุนทีล่ ดลงและ/หรือมูลค่าของสินค้าและ
บริการสูงขึ้น ทั้งนี้ ในงานเขียนต่อมา Schumpeter
(1942) ได้ชี้ถึงการใช้ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา
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ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีของ
เขาโดยรวมเน้นว่า ความรู้และเทคโนโลยีทั้งหมด
ไม่ว่าจะมีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึ้นใหม่ ต้องถูกน�ำมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (commercialisation) ในรูป
การผสมผสานสิง่ ใหม่อย่างใดอย่างหนึง่ ใน 5 ประการ
ข้างต้น จึงนับเป็นนวัตกรรม โดยเขาเรียกผู้ที่มีความ
สามารถในการรวบรวมเอาความรู้ หรือเทคโนโลยี
(ซึง่ เป็นความรูป้ ระยุกต์) มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ได้ส�ำเร็จนี้ว่า “entrepreneur” ซึ่งเป็นค�ำที่มีความ
หมายเฉพาะอั น เหมาะสมที่ จ ะแปลเป็ น ไทยว่ า
“นวัตกร” เพราะเป็นใครก็ได้ไม่ว่าเป็นปัจเจกชน
กลุ่มคน บริษัท องค์กร หรือรัฐบาล หากว่าพวกเขา
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (foresight) ความริเริ่มสร้างสรรค์
(initiative) และพลังอ�ำนาจ (authority) ในการระดม
ความร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ มาสร้างนวัตกรรมจน
ส�ำเร็จ โดยอาจเป็นกลุ่มรอง ๆ ที่มีการเรียนรู้ และมี
การเลียนแบบ (imitation) นวัตกรกลุ่มที่ก้าวหน้า
ที่สุดก็ได้ แต่พวกเขาล้วนต้องมีวิสัยทัศน์และความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�ำนวัตกรรม มากกว่าคน
ธรรมดาทัว่ ไป (Patluang, 2010; กฤษดา แพทย์หลวง,
2554, 2555)
งานศึกษาตามแนวทางนี้ในระยะหลังได้เน้น
ทั้งการดูดซับและการเรียนรู้ความรู้ที่มีอยู่แล้วและ/
หรือสร้างขึน้ ใหม่จากภายนอกองค์กร และการเรียนรู้
และสร้างความรู้ใหม่ภายในองค์กร โดยงานศึกษาที่
ส�ำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ งานของ Lundvall (1992)
และ OECD (1997) ซึ่งเน้นความส�ำคัญของการ
แพร่กระจายความรู้และนวัตกรรมผ่านเครือข่าย
การด�ำเนินธุรกิจ สถาบัน และกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ ภายใต้แนวคิดระบบนวัตกรรม (systems of
innovation) และงานศึกษาของ Hobday (1995)
และ Kim (1997) ได้ชี้ให้เห็นถึงการดูดซับและ
การเรียนรู้ความรู้ที่มีอยู่แล้วโดยกลุ่มประเทศก�ำลัง
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พัฒนา ที่ไม่มีศักยภาพในการสร้างความรู้ใหม่ที่เกิด
จากการวิจยั และพัฒนาทีม่ ตี น้ ทุนค่าใช้จา่ ยสูง แต่นำ�
ความรูท้ มี่ อี ยูแ่ ล้วไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูป
นวัตกรรมได้สำ� เร็จตามความหมายของ Schumpeter
จุดส�ำคัญ คือ การเน้นความส�ำคัญของการพัฒนา
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งส�ำคัญกว่าการพัฒนา
เทคโนโลยี (ความรู้) ขึ้นใหม่ เพราะถ้ามีทักษะในการ
ใช้ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเก่า (หรือใหม่) ที่หามา
ได้ ก็สามารถสร้างนวัตกรรมได้ โดยความรูแ้ ละทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีนสี้ ว่ นใหญ่เป็นความรูแ้ ฝง (tacit
knowledge) ซึง่ มีความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติจริงมากกว่า ความรู้ที่
เปิดเผย (explicit knowledge) ที่เป็นลายลักษณ์
อักษรในคู่มือ พิมพ์เขียว หรือต�ำรา ทั้งนี้ ความรู้
แฝงส่วนใหญ่เป็นความรู้เก่าที่พัฒนาสะสมขึ้นโดย
ประสบการณ์และฝังตัวอยู่ในตัวบุคคลหรือในระดับ
กลุ่ม เช่น องค์กร สถาบัน และชุมชน อีกทั้งถ่ายทอด
ได้โดยการฝึกฝนปฏิบัติจริงและลักษณะเป็นอัตวิสัย
ที่เป็นของส่วนบุคคลหรือของกลุ่มที่ฝังตัวอยู่ในวิธี
ปฏิบตั ขิ ององค์กร ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ความรูแ้ ฝงทีเ่ ป็น
ความรู้ของกลุ่มและพัฒนาโดยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ซึง่ สามารถพัฒนาและใช้รว่ มกัน (shared) ได้อย่างดี
เฉพาะกลุ่ม (Polanyi, 1966; Nelson and Winter,
1982) ตลอดจนสามารถถ่ายทอดในทางปฏิบัติจริง
ได้โดยผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร (Patluang, 2010; กฤษดา
แพทย์หลวง, 2554, 2555)
ในส่วนของการขยายต่อทฤษฎีข้างต้น เพื่อใช้
เป็นพื้นฐานในการวัด/ประเมินรูปแบบและพลวัต
ของนวัตกรรมนั้น ในระยะแรกมีการเน้นวัดระดับ
นวัตกรรมจากกิจกรรมทางนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างความรู้ (เทคโนโลยี) อันเป็นปัจจัยป้อนเข้า
(inputs) ในกระบวนการนวัตกรรม (innovation
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process) ซึ่งจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ (outputs) ทาง
นวัตกรรมหรือผลสัมฤทธิ์ทางนวัตกรรม ที่ส�ำคัญ
2 ประเภทคื อ นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ (product
innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (process
innovation) ต่อมาได้มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถ
วัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางนวัตกรรมในรูปแบบ
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในภาคธุรกิจ โดยการศึกษาใน
ครั้งนี้จะได้ยึดตัวแบบการประเมินนวัตกรรมของ
Community Innovation Surveys (CIS) ในหลาย
ประเทศ ซึง่ CIS เหล่านีอ้ าศัยพืน้ ฐานในการประเมิน
นวัตกรรมจากคู่มือของ OECD (2005) ซึ่งได้ขยาย
ความหมายของนวัตกรรมให้รวมถึงนวัตกรรมองค์กร
(organisational innovation) และนวัตกรรมทาง
การตลาด (marketing innovation) ทั้งนี้ CIS ใน
ประเทศสหราชอาณาจักรล่าสุดได้ศกึ ษา “นวัตกรรม
แฝง (hidden innovation)” คือ นวัตกรรมที่ไม่ได้รับ
การประเมิ น วั ด ตามมาตรฐานการส� ำ รวจและวั ด
นวัตกรรมปกติ แต่สามารถน�ำไปสู่กิจกรรมใหม่ ๆ
และ/หรือการผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบ
สนองลูกค้าได้ดขี นึ้ ด้วย (NESTA, 2007) ซึง่ มีทงั้ ส่วน
ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของนวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรม
องค์กร และนวัตกรรมทางการตลาด ดังจะกล่าว
ต่อไปข้างล่าง

ขอบเขตการวิจัย
ภายใต้งบประมาณจ�ำกัด ผู้วิจัยออกแบบงาน
วิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ เป็นกรณีศึกษา
เปรียบเทียบ ที่ศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมมรดกทาง
วัฒนธรรม 4 กลุ่ม ดั้งกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ มีการเลือก

176

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนมาเป็นหน่วย
ในการศึกษา เนื่องจากเป็นเครือข่ายของผู้ผลิตราย
ย่อยจ�ำนวนมากและมีเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้อง/
สนับสนุนจ�ำนวนมาก ซึ่งรวมถึงเครือข่ายการร่วมใช้
และรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอด
การผลิตผลิตภัณฑ์ อันเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่อ้าง
กันว่ามีอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีการเก็บ
ข้อมูลองค์กรธุรกิจชุมชน 12 องค์กรโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ในพื้นที่ในช่วง
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมปี 2556 ดังราย
ละเอียดข้างล่าง

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. กรอบแนวคิดการวิจัย
เป็นส่วนขยายมาจากวรรณกรรมข้างต้น โดย
ศึกษาองค์ประกอบสามส่วนตามแผนภาพข้างล่าง
คือ ส่วนแรก ได้แก่ เรื่องของกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ ทัง้ ความรูเ้ ก่า (รวมถึงภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม) และ
ความรู้ใหม่ (ความคิดสร้างสรรค์) ที่ถูกสร้างและ/
หรือต่อยอดขึ้นมา โดยเฉพาะที่ผ่านเครือข่ายต่างๆ
ขององค์กรธุรกิจชุมชน ซึ่งจะท�ำให้เราทราบถึงรูป
แบบและพลวัตของกิจกรรมการจัดการความรู้ของ
องค์กรธุรกิจชุมชนว่า มีองค์ประกอบของกิจกรรม
ในรายละเอียดอะไรบ้าง พัฒนามาอย่างไร และมา
จากแต่ละส่วนของภูมิปัญญาดั้งเดิมและ/หรือความ
คิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงไร ซึ่งประการหลังเป็น
ข้อถกเถียงส�ำคัญในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
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ที่มา: ปรับปรุงจาก (กฤษดา แพทย์หลวง, 2555)

ส่ ว นที่ ส อง ได้ แ ก่ เรื่ อ งของการใช้ ค วามรู ้
ดังกล่าวข้างต้นในกระบวนการนวัตกรรมทีด่ ำ� เนินโดย
นวัตกร (entrepreneur) ซึง่ อาจเป็นผูน้ ำ� หรือกลุม่ ผูน้ ำ�
ขององค์กรธุรกิจชุมชน ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ
ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในการมีส่วนร่วมเป็น
นวั ต กรรมและ/หรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น
นวัตกรรมขององค์กรธุรกิจชุมชน (กฤษดา แพทย์หลวง,
2555) ส่วนที่สาม ได้แก่ รายละเอียดของรูปแบบ
และพลวัตของผลสัมฤทธิ์ทางนวัตกรรม โดยเฉพาะ
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทต่างๆของผลสัมฤทธิ์
ทางนวัตกรรม (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
กระบวนการ ฯลฯ) และการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางนวัตกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ตลอดจนสัดส่วนของ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างนวั ต กรรม โดยเฉพาะนวั ต กรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ มื่ อ เที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ก่ า และ/หรื อ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลและการวัด
ความรู/้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ขององค์กร
ธุรกิจชุมชนในอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรม จะ
อยู่ภายใต้ช่วงเวลาย้อนหลังไป 6 ปี เนื่องจากองค์กร
ธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากผู้ผลิตรายเล็ก
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จ�ำนวนมากและอยู่ในชนบท จึงไม่ใช้กรอบเวลา 5 ปี
(ต่อมาลดเหลือ 4 ปี และ 3 ปี) ตาม CIS และ
OECD (2005) ที่จะใช้กับบริษัททั่วไปซึ่งส่วนใหญ่มี
ขนาดใหญ่กว่าและอยูใ่ นแนวหน้าของการผลิต/ตลาด
2. แหล่งที่มาของข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง และ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจากเอกสารทางราชการ
และผ่านเครื่องมือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น
google ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะใช้ในการระบุถึงและให้
รายละเอียดในภาพกว้างของท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
มรดกทางวัฒนธรรมและสืบทอดกันมาอย่างแพร่
หลายจนเกิดเป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐาน
ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่างองค์กรธุรกิจชุมชนในท้องถิน่
ให้เป็นองค์กรทีใ่ ช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
การผลิตจริง ๆ ส่วนข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกและการ
สังเกตการณ์ในพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่าง
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ทั้ ง นี้ มี ก ารเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งองค์ ก รธุ ร กิ จ
ชุมชนในรูปแบบกลุ่มหรือชมรมที่รวมตัวกันอย่าง
ไม่เป็นทางการและรูปแบบกลุ่มที่จดทะเบียนเป็น
ทางการ (วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ฯลฯ) อย่างน้อย
ประเภทละหนึง่ อย่างคละกันไปรวม 3 องค์กรต่อหนึง่
กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งหมดเป็น 12 องค์กรธุรกิจ
ชุมชน และมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้กระจายไป

ตามภูมิภาค 4 ภาค อย่างน้อย 2 ภาคในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมทั้ง 4 กลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ตัวอย่างได้รับ
อิทธิพลของรูปแบบ (ทางการ/ไม่เป็นทางการ) แบบใด
แบบหนึ่งหรือภาคใดภาคหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดย
สามารถสรุ ป การกระจายตั ว ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใน
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังตารางที่ 1 ข้างล่าง

ตารางที่ 1 การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอุตสาหกรรมตามรูปแบบองค์กรและภูมิภาค
กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กลุ่มอาหารไทย
กลุ่มการแพทย์แผนไทย

รูปแบบขององค์กร
ภูมิภาค
องค์กรที่จด องค์กรที่มีรูป เหนือ ใต้ กลาง
ทะเบียนเป็น
แบบไม่เป็น (ราย) (ราย) (ราย)
ทางการ (ราย) ทางการ (ราย)
2
2
1
1

3. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก
และสังเกตการณ์ในพืน้ ทีท่ งั้ หมด ยกเว้นกรณีของกลุม่
แม่ บ ้ า นเกษตรทอผ้ า เกาะยอและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
อาชี พ ขนมลาบ้ า นศรี ส มบู ร ณ์ ที่ เ ป็ น เพี ย งการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (structured interview) แต่เปิดโอกาส
ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งได้แก่ ตัวแทนผู้มีอ�ำนาจในการ
ให้ความเห็นขององค์กร (ประธาน เลขานุการ ฯลฯ)
มีอสิ ระในการให้ความคิดเห็นเพิม่ เติมในกรอบทีก่ ว้าง
ขึ้นในแต่ละประเด็น โดยใช้เวลาสัมภาษณ์เฉลี่ย 2
ชั่วโมงในแต่ละกรณีศึกษา ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างๆ โดย
ขั้นต้นจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละกรณีศึกษา
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1
1
2
2

2
1
1

1
1
1
-

2
1

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ราย)
1
1

แยกกั น ไปอย่ า งละเอี ย ดโดยใช้ วิ ธีวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
พรรณนาและบรรยายความ จากนัน้ จะสรุปวิเคราะห์
ประเด็นส�ำคัญของข้อแตกต่างและจุดร่วมของกรณี
ศึกษาทั้งหมด

ผลการวิจัย
1. การจัดการความรู้/ความคิดสร้างสรรค์
และบทบาทของเครือข่ายความรู้ต่างๆ
ในภาพรวม องค์กรธุรกิจชุมชนกลุ่มมรดกทาง
วัฒนธรรมมีการใช้ฐานความรู้ รวมถึงภูมิปัญญา
ดั้งเดิม ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ใหม่ที่ถ่าย
โอนจากที่อื่น มาใช้ในการผลิตคละกันไปและใน
สัดส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มและ/หรือสาย
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละอุตสาหกรรม คือ ไม่มีรูปแบบที่
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ดร. กฤษดา แพทย์หลวง

ยืนยันว่า มีความโน้มเอียงในการสร้างและใช้ความ
คิดสร้างสรรค์มากกว่าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทัว่ ไป ทัง้ นี้
การใช้ฐานความรู้ที่ต่างกันไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของอุตสาหกรรมทั้ง 4 อุตสาหกรรมหรือรูปแบบ
(เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) ขององค์กร โดย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เองมีความสะดวกกว่าในการประมาณ
การสัดส่วนของการใช้ฐานความรูใ้ หม่ (จากความคิด
สร้างสรรค์หรือการถ่ายโอนจากภายนอก) ต่อฐาน
ความรูเ้ ก่า ตามกลุม่ /สายผลิตภัณฑ์ มากกว่าประมาณ
การสั ด ส่ ว นการใช้ ค วามรู ้ ข องทั้ ง องค์ ก ร ทั้ ง นี้
จากทั้งหมด 24 กลุ่ม/สายผลิตภัณฑ์ของ 12 องค์กร
(ดั ง มี ร ายละเอี ย ดในตารางที่ 2) สั ด ส่ ว นการใช้
ความรู้ดังกล่าวมีความหลากหลาย นับแต่กรณีกลุ่ม
สินค้าขนมไทยในวรรณคดีของกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทย
ในวรรณคดีรชั กาลที่ 2 ทีใ่ ช้ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้านดัง้ เดิม
ร้อยละ 100 จนถึงกรณีกลุม่ ผลิตภัณฑ์ไม้ของสหกรณ์
หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สนั ป่าตอง ซึง่ มีสดั ส่วนการใช้
ภู มิ ป ั ญ ญาดั้ ง เดิ ม เพี ย งร้ อ ยละ 40 และมี ก ารใช้
ความรู้ใหม่ (จากความคิดสร้างสรรค์/การถ่ายโอน
จากภายนอก) ร้อยละ 60 ประเด็นส�ำคัญที่ได้จาก
การวิจัย คือ การเน้นอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือ
การมีจุดขายของกลุ่มและ/หรือสายผลิตภัณฑ์ ที่เน้น
การอนุรักษ์ของเดิมตามประเพณีที่สืบทอดมาอันนับ
เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิม ท�ำให้มีการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม
เป็นหลักและใช้ความรู้ใหม่/ความคิดสร้างสรรค์ใน
สัดส่วนที่น้อย
อย่ า งไรก็ ต าม เฉพาะในส่ ว นของความคิ ด
สร้างสรรค์นั้น องค์กรธุรกิจชุมชนบางแห่งมีความ
สามารถในการออกแบบ (design) เอง เช่น กรณี
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ไม้ของสหกรณ์หตั ถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
สันป่าตอง ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เองประมาณ
ร้อยละ 100 โดยการใช้จินตนาการต่อยอดจากพื้น
ความรู้เดิม ที่ส�ำคัญ คือ องค์กรธุรกิจชุมชนบางแห่ง
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มีความสามารถในการท�ำการวิจยั และพัฒนา (R&D)
เอง เช่น กรณีกลุ่มบริการรักษาโรคโดยการปฏิบัติ
ธรรมของชมรมสมาธิเพือ่ การผ่อนคลายรักษาสุขภาพ
กายและจิตใจ ที่มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ มีการ
เก็บข้อมูล (โดยใช้วีดีทัศน์) ของพฤติกรรมผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาโรคด้วยการปฏิบัติธรรมจ�ำนวนมาก
ก่ อ นมี ก ารทดลองใช้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยและปรั บ ปรุ ง อย่ า ง
ต่อเนือ่ ง จนได้รปู แบบของการรักษาโรคดังในปัจจุบนั
พัฒนาการเล่านีล้ ว้ นมีเป้าหมายเพือ่ สนองตอบลูกค้า
เป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ เครือข่ายภายในองค์กรมีบทบาทในการ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ทั้ ง ภู มิ ป ั ญ ญาดั้ ง เดิ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ และความรู้ใหม่ที่ได้รับจากภายนอก
ระหว่างสมาชิกกลุม่ ให้เข้าใกล้มาตรฐานการผลิตของ
กลุ่ม ส่วนเครือข่ายภายนอกมีบทบาทส�ำคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้ใหม่ (อาจเก่าจากที่อื่น) ให้แก่องค์กร
ธุรกิจชุมชนเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บาง
แห่งมีการร่วมวิจัยและพัฒนา (Co-R&D) กับเครือ
ข่ายภายนอก เช่น กรณีกลุ่มขนมไทยพื้นบ้านของ
กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลที่ 2 ที่หน่วย
งานจากกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาร่วมมือในการ
วิจัยปรับเปลีย่ นคุณภาพทางโภชนาการของขนมให้ดี
ขึน้ แต่บางแห่งลูกค้าเป็นผูอ้ อกแบบสินค้าใหม่ให้ผลิต
เช่ น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ ข องวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม
แกะสลักไม้จามจุรีที่ลูกค้าออกแบบให้ร้อยละ 90 ที่
เหลือออกแบบเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเข้ามา
ของส่วนราชการ (ที่ไม่ใช่หน่วยงานนวัตกรรม) และ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มาด�ำเนินงานตามหน้าที่
และโครงงานของตน แล้วน�ำความรู้เก่าจากที่อื่นมา
ถ่ายโอนให้องค์กรธุรกิจชุมชนได้ผลิต (กลุม่ ) ผลิตภัณฑ์
และสาขาตลาด (branch of market) ใหม่ ๆ ใน
ท้องถิ่น เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ที่ได้รับการถ่ายโอน
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ความรู ้ ใ หม่ ใ นการผลิ ต จากส่ ว นราชการและ
มหาวิทยาลัยร้อยละ 95 และต่อยอดเพิ่มเติมเอง
ร้อยละ 5
ในภาพรวม ในกรณีที่องค์กรธุรกิจชุมชนเน้น
อนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือมีจุดขายของ (กลุ่ม)
ผลิตภัณฑ์ทเี่ น้นอัตลักษณ์ดงั้ เดิม จะมีการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา
ดัง้ เดิมเป็นหลักและมีการต่อยอดและ/หรือรับความรู้
ใหม่จากภายนอกน้อย แต่ในกรณีทตี่ อ้ งสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทภี่ มู ปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมไม่สามารถใช้ในการผลิต
ได้ จะมีการพัฒนา/ร่วมมือพัฒนาต่อเติมความรู้ขึ้น
ใหม่บา้ ง และรับการถ่ายโอนความรูใ้ หม่จากภายนอก
เป็ น ส่ ว นใหญ่ ทั้ ง โดยผ่ า นห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต เช่ น
ซัพพายเออร์และลูกค้า และจากเครือข่ายราชการ
และสถาบันอื่นๆ
2. กระบวนการนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทาง
นวัตกรรม และบทบาทของนวัตกรและเครือข่าย
ต่างๆ
โดยรวมแล้ว องค์กรธุรกิจชุมชนมีการด�ำเนิน
นวั ต กรรมในรู ป ของนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว น
นวัตกรรมด้านอื่น ๆ มีน้อยและส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อ
สนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อีกทั้งนวัตกรรมอื่นๆ
เหล่านี้ยังอาศัยเครือข่ายต่าง ๆ ในการให้ความรู้เพื่อ
น� ำ ไปใช้ ท� ำ นวั ต กรรมอี ก ทอดหนึ่ ง และ/หรื อ อาจ
ร่วมมือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมโดยตรง ทีเ่ ห็นได้
ชัดคือ นวัตกรรมกระบวนการ ที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีการ
ด�ำเนินการนักหากการด�ำเนินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม่
ต้องการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเพื่อสนับสนุน
คือ แทบทั้งหมดขององค์กรธุรกิจชุมชนยังสามารถ
ใช้เครื่องมือหรือกระบวนการเก่าในการด�ำเนินการ
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ไ ด้ ที่ พ อเห็ น ได้ มี เ พี ย ง กรณี
การร่วมลงทุนซื้อและใช้เครื่องหยอดขนมใหม่ของ
กลุ่มขนมหวานบ้านบางเค็ม (ที่ช่วยลดต้นทุนและ
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เพิ่มคุณภาพขนมอย่างมีนัยส�ำคัญ) ส่วนตัวอย่าง
นวัตกรรมกระบวนการอื่นๆอันเป็นนวัตกรรมแฝงที่
พอมี ได้แก่ การปรับเปลี่ยน/ใช้วิธีการท�ำงานใหม่ๆ
ในงานปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบและขนส่ง และการ
ปรับเปลีย่ น/ใช้วธิ กี ารท�ำงานใหม่ ๆ ในงานสนับสนุน
ทางด้านงานบัญชี ซึ่งสองประการหลังนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่นเดียวกันกับการ
ด�ำเนินนวัตกรรมองค์กร ซึง่ พอมีบา้ งจากการปรับปรุง
โครงสร้างการด�ำเนินงานในบางองค์กร แต่ไม่มี
นวัตกรรมแฝงทางด้านการปรับเปลีย่ น/ใช้กลยุทธ์การ
ด�ำเนินธุร กิจโดยรวมแบบใหม่และการน�ำเทคนิค
การบริ ห ารจั ด การแบบใหม่ ม าใช้ อ ย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
จุดส�ำคัญคือ องค์กรภายนอกเป็นเพียงผู้ให้การเสนอ
ความช่วยเหลือ แล้วองค์กรธุรกิจชุมชนเป็นผูพ้ จิ ารณา
เปิดรับความช่วยเหลือมากน้อยตามที่เห็นจ�ำเป็น
โดยการเลือกรับการสนับสนุนจากภายนอกที่ส�ำคัญ
อยู่ที่ นวัตกรรมทางการตลาด ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่
สามารถใช้นวัตกรรมทางด้านกลยุทธ์การก�ำหนด
ราคาใหม่ ๆ ได้เอง แต่นวัตกรรมทางด้านการปรับ
เปลีย่ นรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์/การบรรจุภณ
ั ฑ์ การใช้สอื่
และเทคนิคใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการขายและการใช้
ช่องทางและวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดจ�ำหน่ายนั้น
ส่วนใหญ่จะได้รับค�ำแนะน�ำและ/หรือร่วมด�ำเนิน
การโดยเครือข่ายส่วนราชการและสถาบันการศึกษา
ชั้นสูง
ประเด็นส�ำคัญประการแรกเกี่ยวกับนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่พบจากการให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ได้แก่
การที่ทุกองค์กรธุรกิจชุมชนระบุว่า ลูกค้าเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ก�ำหนดการด�ำเนินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละกลุ่ม/สายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกือบทั้งหมดระบุว่า
หากไม่เปลี่ยนแปลงหรือท�ำสินค้าและ/หรือบริการ
ใหม่ ๆ อาจท�ำให้เสียลูกค้าและ/หรืออยู่รอดไม่ได้
รวมถึงกลุ่มบริการแพทย์แผนไทยที่ต้องมีการรักษา
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ที่ดีขึ้นในเชิงคุณภาพเพื่อสนองตอบลูกค้า หรือแม้ใน
กรณีเดียวทีม่ กี ารเน้นคงสินค้าเก่าไว้โดยเปลีย่ นแปลง
น้อยที่สุด ซึ่งได้แก่ การผลิตขนมไทยพื้นบ้านของ
กลุ่มขนมหวานบ้านบางเค็ม ก็เกิดขึ้นเพราะลูกค้า
ส่วนใหญ่ชอบและเลือกที่จะบริโภคขนมไทยต่างๆที่
มีรสชาติ สีสัน และลักษณะดั้งเดิม และส่วนที่เป็น
นวัตกรรม (เพียงร้อยละ 5) ก็มาจากความต้องการ
ของลูกค้า ส่วนประเด็นส�ำคัญประการที่สอง ได้แก่
การที่อัตราการด�ำเนินนวัตกรรม ซึ่งวัดจากสัดส่วน
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ต ่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมด มี เ กื อ บ
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ทุกกลุม่ /สายผลิตภัณฑ์ แต่มแี นวโน้มสูงขึน้ เมือ่ กลุม่ /
สายผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่มีจุดขาย/จุดยืนทางการตลาด
อยู่ที่การเป็นของเก่า/อัตลักษณ์ดั้งเดิม ซึ่งปิดกั้น
โอกาสไว้ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ข้างล่าง)
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการที่องค์กรมีความสามารถในการ
ด�ำเนินนวัตกรรมหรือไม่ด้วย เพราะแม้อยากด�ำเนิน
นวัตกรรมและไม่มีจุดยืนทางการตลาดดังกล่าวก็ไม่
อาจด�ำเนินนวัตกรรมได้ หากไม่มีความสามารถ โดย
เฉพาะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับความรู้ใหม่ ๆ อัน
จะใช้ด�ำเนินนวัตกรรม
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นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์: กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจชุมชนในอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

ตารางที่ 2 จุดขาย/จุดยืนทางการตลาด สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อผลิตภัณฑ์ท้ังหมด และที่มาของนวัตกรรมของ
องค์กรธุรกิจ ตามการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์และสายการผลิต (ภายใน 6 ปีที่ผ่านมา)
กลุ่ม/สายผลิตภัณฑ์
สินค้าแปรรูปจากผ้า1
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก2
โปรแกรมการท่องเที่ยว3
การรักษาโรคโดยปฏิบัติธรรม4
ดนตรี5
สมุนไพรรักษาโรค6
เรื่องเล่าตำ�นาน3
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก7
การแสดงรำ�ดาบ8
ผ้าทอ1
มวยไชยา3
อาหารพื้นบ้าน3
สมุนไพรรักษาโรค9
นวดแผนไทย9
การแสดงหมอลำ�5
อาหารพื้นบ้าน5
หัตถกรรม5
ดนตรี8
ขนมไทยพื้นบ้าน10
ขนมไทยพื้นบ้าน11
การจัดกระดูกตอกเส้น4
การแสดงทางวัฒนธรรม8
ขนมไทยพื้นบ้าน12
ขนมไทยในวรรณคดี10

มีจุดขาย/จุดยืน
ทางการตลาดอยู่ที่
การเป็นของเก่า/
อัตลักษณ์ดั้งเดิม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี

สัดส่วนที่มาของ สัดส่วนที่มาของ
สัดส่วนของ
นวัตกรรมจาก นวัตกรรมจาก สัดส่วนที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อ ความสร้างสรรค์ การแนะนำ� นวัตกรรมจากเครือ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ของผู้ผลิต
ของลูกค้า
ข่ายอื่นๆ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
95
30
40
30
90
100
0
0
80
40
60
0
70
100
0
0
60
100
0
0
60
60
10
30
50
100
0
0
40
10
90
0
40
80
0
20
30
100
0
0
30
100
0
0
30
40
60
0
30
30
50
20
30
10
60
30
20
100
0
0
20
50
50
0
20
80
20
0
20
100
0
0
20
30
20
50
20
60
20
20
20
100
0
0
5
100
0
0
5
0
100
0
0
0
0
0

กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ (กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม) 2สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สันป่าตอง (กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม)
กลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมอำ�เภอไชยา (กลุม่ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม) 4ชมรมสมาธิเพือ่ การผ่อนคลายรักษาสุขภาพกายและจิตใจ
(กลุ่มการแพทย์แผนไทย) 5วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำ�บ้านปลาค้าว (กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 6วิสาหกิจ
ชุมชนกลุม่ ผลิตสมุนไพรหมอพืน้ บ้านป่าชุมชน (กลุม่ การแพทย์แผนไทย) 7วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แกะสลักไม้จามจุรี (กลุม่ งานฝีมอื และหัตถกรรม)
8
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงศึกษาฮีตฮอยวัฒนธรรม (กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 9กลุ่มส่งเสริมแพทย์แผนไทยสมุนไพรพื้นบ้าน
(กลุ่มการแพทย์แผนไทย) 10กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลที่ 2 (กลุ่มอาหารไทย) 11วิสาหกิจชุมชนอาชีพขนมลาบ้านศรีสมบูรณ์
(กลุ่มอาหารไทย) 12กลุ่มขนมหวานบ้านบางเค็ม (กลุ่มอาหารไทย)
1
3
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ภายใต้กระบวนการนวัตกรรม บทบาทของ
(กลุ่ม) ผู้ผลิตที่สร้างสรรค์/ผลักดันนวัตกรรมหรือ
นวัตกรของแต่ละองค์กรเห็นได้จากการที่พวกเขา
เชื่อว่า ของใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสิ่งที่ควรสร้างขึ้น
มาและนับว่าไม่ขัดกันและไปด้วยกันได้กับของเก่า
นอกจากนั้น ส�ำหรับหลายๆองค์กรธุรกิจชุมชน ของ
ใหม่เป็นการต่อยอดจากของเก่า ทัง้ นี้ ไม่เว้นแม้แต่ใน
กลุ่ม/สายผลิตภัณฑ์ที่มีจุดขายอยู่ที่อัตลักษณ์ดังเดิม
ส่วนบทบาทของลูกค้าและเครือข่ายอื่นๆ โดยเฉพาะ
ส่วนราชการ ในกระบวนการนวัตกรรม เป็นการให้
ค�ำแนะน�ำและ/หรือสนับสนุนการด�ำเนินนวัตกรรม
โดยตรง (อาจให้ความรู้พร้อมกันไป หรือเพียงช่วย
ท�ำนวัตกรรมแล้วให้องค์กรเรียนรูเ้ องทีหลัง) ซึง่ กรณี
นี้ต่างไปจากบทบาทการถ่ายโอน/ให้ความรู้ที่กล่าว
ไปแล้วข้างต้น เพราะการถ่ายโอน/สนับสนุนความรู้
ส่งผลต่อนวัตกรรมทางอ้อมและอาจไม่ได้น�ำไปสู่
นวัตกรรมเสมอไป และในกรณีลูกค้าบทบาทนี้เป็น
บทบาทที่ต่างไปจากบทบาทการในการเลือกรับหรือ
ไม่รับผลิตภัณฑ์ในกระบวนการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ข้างต้น
ทั้งนี้ ภายใต้กระบวนการนวัตกรรมดังกล่าว
นวัตกรหรือผู้ผลิตที่ริเริ่มสร้างสรรค์ถูกระบุว่าเป็น
แหล่งที่มาของนวัตกรรมมากที่สุด โดยจากทั้งหมด
24 กลุม่ /สายผลิตภัณฑ์ (ดังแสดงในตารางที่ 2) กลุม่ /
สายผลิตภัณฑ์ที่ถูกระบุว่าเป็นการสร้างสรรค์ของ
ผู้ผลิตในสัดส่วนที่มากกว่าแหล่งอื่นมีถึง 14 อย่าง
และในกลุ่มนี้มีถึง 10 อย่างที่พวกเขาเป็นแหล่งที่มา
แหล่งเดียว (ร้อยละ 100) ส่วนลูกค้ามีอทิ ธิพลไม่นอ้ ย
คื อ มี สั ด ส่ ว นในฐานะแหล่ ง ที่ ม าของนวั ต กรรม
มากกว่าแหล่งอื่นๆใน 6 กลุ่ม/สายผลิตภัณฑ์ โดยมี
1 กลุ่ม/สายผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเป็นแหล่งที่มาแหล่ง
เดียว (ร้อยละ 100) ส่วนเครือข่ายอื่น ๆ มีบทบาท
น้ อ ยกว่ า คื อ มี สั ด ส่ ว นในฐานะแหล่ ง ที่ ม าของ
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นวั ต กรรมมากกว่ า แหล่ ง อื่ น เพี ย ง 1 กลุ ่ ม /สาย
ผลิตภัณฑ์ แต่ก็มีบทบาทในฐานะที่เป็นแหล่งที่มา
ประการหนึ่งของนวัตกรรมทั้งหมดใน 7 กลุ่ม/สาย
ผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอื่นๆเหล่านี้ ได้แก่ ส่วนราชการ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคในระดับ
จังหวัด ทั้งนี้ มีการเข้ามาหากลุ่มการผลิตโดยส่วน
ราชการเอง ตามหน้าที่และเป็นการด�ำเนินการตาม
ลักษณะงาน โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ครอบคลุม
ทั้งทางด้านทักษะ/การผลิต และสนับสนุนการน�ำ
ผลิตภัณฑ์เข้าตลาด (สร้างนวัตกรรม) ซึง่ มหาวิทยาลัย
และสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น ของรั ฐ และ
เอกชนก็ด�ำเนินการคล้ายๆกัน นอกจากนั้น เป็นการ
เข้ า ร่ ว มอบรม/ดู ง านขององค์ ก รธุ ร กิ จ ชุ ม ชนใน
เครือข่ายองค์กรธุรกิจชุมชนเอง (ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ได้รับงบประมาณการเข้าร่วมอบรม/ดูงานจากส่วน
ราชการ)

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
บทบาทอันเข้มข้นของลูกค้าในการเลือกรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์นนั้ มีมากและค่อนข้างจะครอบง�ำกระบวนการ
นวัตกรรม ผลการศึกษาทีไ่ ด้นตี้ า่ งระดับไปจากทฤษฎี
ดัง้ เดิมของ Schumpeter (1934) ทีเ่ น้นว่ากระบวนการ
นวัตกรรมนั้นถูกครอบง�ำโดยผู้ผลิตที่เป็นนวัตกร ใน
การป้อนนวัตกรรมให้ลูกค้ายอมรับผ่านอ�ำนาจการ
ครอบง�ำตลาดหรือแรงผลักดันในด้านต่างๆ อีกทั้ง
มากกว่าทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ของ
Lundvall (1992) สิ่งเพิ่มเติมทางการศึกษา ได้แก่
การพบว่าลูกค้าได้กา้ วเข้ามามีอทิ ธิพลในฐานะแหล่ง
ที่มาโดยตรงของนวัตกรรมด้วย โดยได้ให้ค�ำแนะน�ำ
และสนับสนุนการท�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการ
ของตนในหลาย ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ และในบางกรณี
ไม่เพียงแต่ครอบง�ำการด�ำเนินนวัตกรรม หากว่า
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นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์: กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจชุมชนในอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

มีการป้อนความรูใ้ นขัน้ สูง คือ ความรูใ้ นการออกแบบ
ให้ ซึ่งใกล้เคียงกับงานศึกษาของ Thomke and von
Hippel (2002) ซึ่งขยายต่อจากทฤษฎีการร่วมสร้าง
มูลค่าของลูกค้า (consumer co-creation) ของงาน
ศึกษาด้านการตลาดต่างๆ ในแง่ที่ลูกค้าไม่เพียง
เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรมโดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ผลิต
ในขั้นปลายของห่วงโซ่คุณค่า แต่เข้ามาครอบง�ำการ
ผลิตด้วย ทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้ระบบนวัตกรรมแบบ
เปิด (open innovation) ข้อประหลาดใจก็คอื กรณีนี้
ไม่ใช่กรณีของบริษทั เอกชนทีอ่ ยูใ่ นกระแสเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น กลุม่ ไอทีและดีจติ ลั เกมส์และมีเดีย อันเป็น
กรณีที่มีการด�ำเนินการร่วมสร้างมูลค่าของลูกค้า
อย่างแพร่หลาย ดังในงานศึกษาวิจัยอื่นๆ
นอกจากนัน้ กรณีศกึ ษาปัจจุบนั นีย้ งั เปิดให้เห็น
แหล่งที่มาของนวัตกรรมจากเครือข่ายภายนอกอื่นๆ
นอกเหนือจากลูกค้า โดยเฉพาะจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ และองค์กรเอกชนอืน่ ๆ ทีไ่ ด้เข้ามาให้คำ� แนะน�ำ
และสนับสนุนการด�ำเนินนวัตกรรมโดยตรง และ
หลายกรณีเป็นการให้เปล่า ซึ่งเมื่อรวมบทบาทของ
เครือข่ายภายนอกและภายในองค์กรธุรกิจชุมชน
ทั้งหมด ยิ่งท�ำให้เราเห็นกระบวนการนวัตกรรมรอบ
ด้านทีม่ กี ารลืน่ ไหลของความรูแ้ ละการสร้างนวัตกรรม
ผ่านเครือข่ายการถ่ายโอนความรู้และการร่วมสร้าง
นวัตกรรมตามทฤษฎีนวัตกรรมแบบเปิดข้างต้นอย่าง
แท้จริง (ดูแนวคิดระบบนวัตกรรมแบบเปิดได้ใน
Chesbrough (2003))
จุ ด ส� ำ คั ญ ทางทฤษฎี อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ง าน
วิจัยชิ้นนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้
สนับสนุนทฤษฎีที่ว่า แนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบตั เิ ป็นความคิดและแนวปฏิบตั ทิ แี่ ข่งขัน
กันอย่างสิ้นเชิงกับความคิดสร้างสรรค์ โดย (กลุ่ม)
ผู้น�ำองค์กรธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่เชื่อว่าทั้งสองส่วน
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สามารถด� ำ เนิ น ไปด้ ว ยกั น ได้ และในหลายกรณี
ความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดขึ้นมาจากแนว
ปฏิบตั แิ บบเก่า/ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมได้ เพียง
แต่ ถู ก จ� ำ กั ด ตั ว ไว้ โ ดยจุ ด ยื น ทางการตลาดที่ เ น้ น
อัตลักษณ์ดั้งเดิม จากพื้นฐานข้างต้น สามารถสรุป
ข้อเสนอทางทฤษฎีได้ คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์
เป็ น ความรู ้ ใ หม่ ที่ แ ตกต่ า งไปจากความรู ้ เ ก่ า และ
ภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ดั้งเดิม และอาจต่อเติมขึ้นมา
จากความรู้เก่าและภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ดั้งเดิมได้
แต่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและผู้ผลิตจะต้องเลือก
ว่าจะใช้ของเก่าหรือต่อเติมเพียงไร 2) ความคิด
สร้างสรรค์อันเป็นความรู้ใหม่แตกต่างกันกับความ
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ข องนวั ต กรในการท� ำ นวั ต กรรม
เพราะนวัตกรรมสามารถสร้างขึ้นมาจากความรู้เก่า
ก็ได้ หากว่าเกิดขึ้นเพราะความริเริ่มสร้างสรรค์ของ
นวัตกรในการผสมผสานความรู้ (เก่าและ/หรือใหม่)
เพื่อท�ำนวัตกรรม 3) ความริเริ่มสร้างสรรค์ของนวัต
กรในการท�ำนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งผลักดันกระบวนการ
นวัตกรรมและผลสัมฤทธิท์ างนวัตกรรมเพียงประการ
เดี ย ว หากว่ า ลู ก ค้ า และเครื อ ข่ า ยภายนอกอื่ น ๆ
สามารถมีส่วนในการก�ำหนดกระบวนการนวัตกรรม
และผลสัมฤทธิ์ทางนวัตกรรมได้เช่นเดียวกัน
ทั้ ง นี้ ผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น ยั ง สามารถน� ำ มา
ต่อยอดเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ คือ
1) การด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ�ำเป็น
ต้องตระหนักถึงความแตกต่างกัน ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์ทเี่ ป็นความรูใ้ หม่ ทีแ่ ตกต่างไปจากความรู/้
ภูมิปัญญาเก่าและอัตลักษณ์ดั้งเดิม 2) การสนับสนุน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทมี่ จี ดุ ขายและจุดยืนทางการ
ตลาดอยูท่ กี่ ารอนุรกั ษ์และอัตลักษณ์ดง้ั เดิมไม่จำ� เป็น
ต้องสนับสนุนให้มีการสร้างความคิดใหม่หรือความ
คิดสร้างสรรค์ เพราะในหลายกรณี (ดังกรณีศึกษา
ข้างต้น) อุตสาหกรรมและ/หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน
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ดร. กฤษดา แพทย์หลวง

อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถด�ำเนินไปด้วยดีและ
ขยายตั ว ด้ ว ยการเน้ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์
ดั้งเดิม 3)หากจะสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดสิง่ ใหม่ ๆ อันเป็นนวัตกรรม (หรือความสร้างสรรค์
ที่จับต้องได้) รัฐบาลสามารถมีนโยบายสนับสนุนให้
ใช้ความรู้เดิมและ/หรือถ่ายโอนความรู้เก่าจากที่อื่น
(อันเป็นความรู้ใหม่ของกลุ่มเป้าหมาย) เพื่อด�ำเนิน
นวัตกรรมได้ โดยอาจใช้ตน้ ทุนทีต่ ำ� กว่าและ/หรือเป็น
การง่ายกว่า 4) จากตัวอย่างกรณีศึกษา หน่วยงาน
รัฐบาลทีม่ อี ยูห่ ลายหน่วยงานสามารถด�ำเนินการตาม
หน้าที่ ทัง้ ในการสนับสนุนการถ่ายโอนและ/หรือสร้าง
ความรู้และการน�ำเอาความรู้ไปใช้เป็นนวัตกรรมได้
จริง แต่ทั้งนี้รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วย
งานเหล่านัน้ สามารถเป็นเครือข่ายทีส่ ามารถเข้าถึงได้
ง่าย และสามารถสนับสนุนองค์กรธุรกิจเป้าหมายได้
อย่างคล่องตัวและสัมฤทธิ์ผล
ส่ ว นข้ อ เสนอแนะการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระดั บ
ชุมชน ได้แก่ 1) ความส�ำคัญของการรวมตัวเป็น
องค์กรธุรกิจชุมชนทีไ่ ด้จากกรณีศกึ ษาข้างต้น เพราะ
ท� ำ ให้ เ ข้ า ถึ ง การสนั บ สนุ น ทางด้ า นการถ่ า ยโอน
ความรู้และนวัตกรรมผ่านเครือข่ายภายในองค์กร
ธุรกิจชุมชน และเป็นประตูส�ำคัญต่อการเข้าถึงการ
สนับสนุนทางด้านการถ่ายโอนความรูแ้ ละนวัตกรรม
จากเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะจากส่วนราชการ
2) ช่องทางส่วนราชการที่องค์กรธุรกิจชุมชนเข้าถึง
เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้าน
การจั ด การความรู ้ แ ละนวั ต กรรมจากกรณี ศึ ก ษา
ส่วนใหญ่ เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะทาง ไม่ใช่หน่วยงานนวัตกรรม การเรียนรู้ตัว
อย่างจากกรณีศกึ ษาและการเข้าหาหน่วยงานเฉพาะ
ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์
ใช้ขององค์กรธุรกิจชุมชนหรือองค์กรธุรกิจประเภท
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อื่น ๆ 3) ความส�ำคัญของลูกค้า ทั้งด้านความจ�ำเป็น
ที่ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า และโอกาส
ทีม่ ใี นการได้รบั การถ่ายทอดความรูแ้ ละ/หรือสนับสนุน
ในการด�ำเนินนวัตกรรมเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต่างๆ
สามารถเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะในกรณี
ที่มีการวางแผนเพื่อค้นหาลูกค้าใหม่ๆที่จะให้โอกาส
ดังกล่าว และ/หรือการเจรจาต่อรองลูกค้าเก่าเพื่อให้
ได้โอกาส โดยได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
สุดท้าย คือ ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยเพิ่ม
เติมในเชิงปริมาณในเรื่องนี้ในระดับอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ทั้งหมด โดยอาศัยพื้นฐานขั้นต้นจากรูป
แบบและพลวั ต ของการสร้ า ง/ใช้ ค วามรู ้ แ ละการ
ด�ำเนินนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ เพราะ
หากว่าสามารถศึกษาตัวแทนประชากรได้ทงั้ หมดและ
มีผลการวิจัยในภาพรวมในเชิงปริมาณที่แน่ชัด การ
ก�ำหนดนโยบายสนับสนุนที่เจาะจง/ในเชิงปริมาณ
อาจสามารถท�ำได้ง่ายขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ส�ำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็น
ผลของการได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย ความร่วมมือของบุคลากรกองส่งเสริม
งานวิจยั และคุโณปการของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เชิงลึก คือ
คุ ณ นิ ต พงศ์ พ ฤกษ์ คุ ณ เหรี ย ญชั ย โพธาริ น ทร์
คุณอ�ำพร ศรีหาตา คุณประทวน ขันทะ คุณพรหมลี
ฮัน่ โต่น คุณอาจ สารปิน คุณอรุณี ศรีราษฎร์ คุณกฤตยา
นาคสิงห์ ก�ำนันไวพจน์ อยู่เย็น คุณสมจิตร อยู่เย็น
คุณนิตยาวรรณ จันทนา พระมหาศรีไพร อาภาธโร
คุณฮอง ก�่ำเกลี้ยง คุณศรีเนียม คฤหโกศล และ
คุณอัมพร คงใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
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