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สภุาณี  อินทน์จนัทน์ 1 

        
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนานวัตกรรมการจัดการกลุ่มหัตกรรม  OTOP เบญจรงค์  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนากรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการกลุ่ม
หตัถกรรม OTOP เบญจรงค์ (2) ศกึษาบริบทแวดล้อมและองค์ประกอบในการพฒันานวตักรรมการจดัการ
กลุ่มหตัถกรรม OTOP เบญจรงค์ และ (3) ศึกษาแนวทางการพฒันานวตักรรมการจดัการท่ีเหมาะสมกับ
กลุม่หตัถกรรม OTOP เบญจรงค์ ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการวิจยัเชิงผสม    โดยน าการวิจยัเชิง
ปริมาณ และเชิงคณุภาพเข้ามาใช้ในการท าวิจยัร่วมกนั เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ใน
การวิจยัแต่ละข้อ ส าหรับกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือ ผู้ ประกอบการเบญจรงค์ และผู้สนบัสนุนการบริหาร
จดัการและการสนบัสนนุเครือขา่ยของกลุม่หตัถกรรม OTOP เบญจรงค์  
 ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพัฒนานวตักรรมการจดัการโดยรวมพบวา่ มีคา่เฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก โดย Five Competitive Forces มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัดงันี ้The 7P's 
Services Marketing Mix, McKinsey 7's Framework และแนวคิดเร่ืองอ่ืนๆ มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ  ทัง้นี ้ผล
การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ พบว่า The 7P’s service marketing mix มีอิทธิพลในการพยากรณ์
ความเป็นไปได้ของการพฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบักลุม่หตัถกรรม OTOP เบญจรงค์ และยงั
พบว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการกลุ่ม
หตัถกรรม OTOP เบญจรงค์ มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จงึสรุปได้วา่สมการ
พยากรณ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานวตักรรมการ
จดัการกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการกลุม่หตัถกรรม OTOP เบญจรงค์ มีความสอดคล้องกบัผล 

                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ถนนมาลยัแมน อ าเภอเมือง  
จงัหวดันครปฐม 73000 
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วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการกบัการพฒันานวตักรรม
การจดัการกลุม่หตัถกรรม OTOP เบญจรงค์ 
 
ค ำส ำคัญ:  การพฒันานวตักรรมการจดัการ, กลุ่มหตัถกรรม OTOP เบญจรงค์ 

 
Abstract 

This research aims to (1) Develop appropriate conceptual frame for the development 
of management innovation to elevate handicraft (Five-color Ceramics) OTOP groups (2) 
Investigate contexts and factors for the improvement of handicraft OTOP groups and (3) 
Consider approaches for the development of management innovation to improve handicraft 
OTOP groups. The population comprises of the handicraft entrepreneurs and the supporting 
organizations. Data is collected with mixed research method, using a questionnaire as the 
quantitative tool and in-depth interview as the qualitative tool.   

It is found that the overall factors related to the development of management 
innovation have a high score, with the Five Competitive Forces having the highest average 
score followed by the 7P's Services Marketing Mix and McKinsey 7's Framework. Other 
factors have the lowest average score. The results of multiple regression analyses indicate 
that 7P's Services Marketing Mix has the strongest effect in predicting the possibilities of the 
development of management innovation to elevate the handicraft (Five-color Ceramics) OTOP 
groups. Factors related to the development of management innovation are found to have 
statistically significant positive relationships and be congruent with the development of 
management innovation product innovation. Thus, it is concluded that predictive equations 
from the multiple regression analyses between the factors related to the development of 
management innovation and the development of management innovation has a reliable 
predictive power. The results of the research indicate that there should be several supports for 
the entrepreneurs such as study visits, strategic planning, standard average price, and 
networking. 
 
Keywords:  Development of Innovation Management, Handicraft Group of OTOP Benjarong      
              Porcelain 



สยามวิชาการ  ปีที่ 14  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 23  พฤศจิกายน 2556 – กมุภาพนัธ์ 2557 
Siam Academic Review  Vol.14, No.2, Issue 23, November 2013 – February 2014 

        
 - 80 - 

 
บทน า 

การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมานับตัง้แต่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัท่ี 1 จนมาถึงฉบบัปัจจุบนั ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของทกุฝ่ายในสงัคมไทยท่ีต้องมี
การปรับตวัให้เหมาะสมสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อมทัง้จากภายในและภายนอกประเทศในแตล่ะช่วงเวลามาโดยล าดบัอย่างตอ่เน่ือง โดยมี
ผลการพัฒนาประเทศท่ีเกิดขึน้มีทัง้ท่ีประสบความส าเร็จและทัง้ท่ีต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคจนไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ และในปัจจุบันท่ีกระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของโลก ซึ่งส่งผลท าให้ระบบ
สงัคมโลกมีความสลบัซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ รวมถึงการคาดการณ์และวางแผนล่วงหน้าท าได้ยากกว่าใน
อดีตท่ีผา่นมา 

โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ถือเป็นโครงการท่ีส าคัญในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประชาชนในระดบัฐานรากของประเทศท่ีได้มีการด าเนินการสืบเน่ืองต่อมาจากนโยบาย
ของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งในช่วงเวลานัน้ประเทศไทยได้ด าเนินการแก้ปัญหาส าคัญ            
2 ประการ คือ (1) การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจ และ (2) แนวทาง การพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์เศรษฐกิจโลก และช่วยให้
ประเทศไทยสามารถรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทัง้ด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานรากได้ ดงันัน้ 
รัฐบาลจึงได้ก าหนดแนวทางในการพฒันาระบบเศรษฐกิจโดยการมุ่งปรับฐานเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง
ขึน้ เพ่ือให้สามารถขยายตวัตอ่ไปในอนาคตได้อยา่งมีคณุภาพบนฐานขององค์ความรู้และการสร้างสรรค์ 
(high performance, knowledge-based and creative economy) โดยมุง่เน้นไปท่ีการพฒันาเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ เรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบ dual track plus 
development model กล่าวคือ มีการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจใน
ระดบัรากหญ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการกระจายโอกาสในการประกอบอาชีพให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ลดภาระคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศสามารถพึง่ตนเองได้มาก
ขึน้ ควบคูก่บัการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีคณุภาพ มีเสถียรภาพ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก รวมทัง้สามารถก้าวสูเ่ศรษฐกิจใหมอ่ยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์แห่งชาตไิด้จดัให้มีการด าเนินงาน
โครงการคดัสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) เพ่ือจดัท า
ฐานข้อมลูผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ และการจดัระดบัของ การพฒันา 
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ผลิตภัณฑ์ (1-5 ดาว) ท่ีจะน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ได้อย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้มีการคดัสรรฯ ทกุๆ 2 ปี โดย
ในปี พ.ศ.2553  มีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงาน ดงันี ้(1) เพ่ือจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product Level) ท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) (2) เพ่ือจดัระบบฐานข้อมลูผลิตภณัฑ์ (Profile)) 
ท่ีจะใช้ในการท างานเชิงบรูณาการของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (3) เพ่ือเสริมสร้างคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ให้เป็น
ท่ียอมรับแก่บคุคลทัว่ไป จนสามารถใช้เป็นแหลง่สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กบัชมุชน และ (4) เพ่ือ
กระตุ้ นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ ผลิต/ผู้ ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ 

จงัหวดัสมทุรสาครได้มีการก าหนดวิสยัทศัน์ในการพฒันาจงัหวดั ดงันี ้“เป็นศนูย์กลางการ
ผลิตอาหารทะเลเพ่ือความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลก เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่อาศัย” โดยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับแนวทางในการ
ด าเนินงานโครงการหนึง่ต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ไว้ในหลายประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเป็นครัวของโลกใน
ด้านอาหารทะเลและการเกษตร ในกลยทุธ์ท่ี 4 เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ินและ 
OTOP ให้ได้มาตรฐาน และจากการเข้าร่วมโครงการคดัสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยของ
จงัหวดัสมทุรสาครในปี พ.ศ.2553 พบว่า ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ได้รับคดัสรร รวมจ านวน 
87 ราย ประกอบด้วย อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จ านวน 35 ราย อ าเภอบ้านแพ้ว จ านวน 8 ราย และอ าเภอ
กระทุ่มแบน จ านวน 43 ราย โดยพบว่า สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ในภาพรวมได้ระดบัดาวจ านวน
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนท่ีได้รับคดัสรรในครัง้ก่อน (ปี พ.ศ.2549) โดยเปรียบเทียบเป็นตารางได้
ดงันี ้
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product 
Champion: OPC) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 กบัปี พ.ศ. 2553 

 2549 (98 ราย) 2553 (86 ราย) 
ระดับดาว 

รวม 
ระดับดาว 

รวม 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

เมืองสมทุรสาคร 5 13 11 7 2 38 6 17 4 4 4 35 
กระทุม่แบน 2 11 24 5 0 42 8 15 13 6 1 43 
บ้านแพ้ว 1 3 6 8 0 18 1 6 0 1 0 8 
รวมจ านวน 8 25 43 20 2 98 15 38 17 11 5 86 
ที่มา : ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร (2553) 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวได้ชีใ้ห้เห็นถึงแนวโน้มด้านศกัยภาพของผู้ผลิตสินค้าหนึง่ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์
ในจังหวดัสมุทรสาครท่ีลดลง ทัง้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หลายต่างได้พยายามจัดท ากิจกรรมต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีศักยภาพเพิ่มขึน้ทัง้ในเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ เช่น ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัได้สนบัสนุนให้มีการด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือขา่ยองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัได้ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการหาช่องทางการตลาดสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัได้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชมุชนและท้องถ่ิน โดยสร้างศนูย์จ าหน่ายและแสดงสินค้าหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และเม่ือสอบถามข้อมูลเบือ้งต้นจากกลุ่ม OTOP ซึ่งส่วนใหญ่ได้ให้
ความเห็นตรงกนัวา่ กิจกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐจดัขึน้ไม่มีความสอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ ซึ่ง
มีสาเหตมุาจากหลายปัจจยั เช่น แนวทางตา่งๆ ท่ีหน่วยงานภาครัฐจดัท าขึน้ไม่ได้มาจากความต้องการ
ของกลุ่ม OTOP หรือแม้กระทัง่วิธีการท่ีใช้ในการยกระดบักลุ่ม OTOP ขาดความสอดคล้องกบัศกัยภาพ
ของกลุ่ม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจะพบอยู่เสมอว่า มีองค์การมากมายท่ีประสบความส าเร็จและ
สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสของการเปล่ียนแปลงเพราะมีการสร้างนวัตกรรมท่ีสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การ ซึ่งนวัตกรรมท่ีกล่าวถึงได้รวมถึงการสร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ในสินค้าและบริการ รวมถึงวิธีการบริหารจดัการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
ขององค์การโดยรวม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า นวตักรรมได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านและน าไปสู่การ
ปรับปรุงคณุภาพขององค์การให้ดีขึน้อย่างต่อเน่ืองอีกด้วย ดงันัน้แนวคิดเร่ืองการพฒันานวตักรรมการ
จดัการเพ่ือยกระดบักลุ่มหตักรรม OTOP จงัหวดัสมุทรสาคร จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะด้าน  
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จากการศกึษาพบว่า มีองค์การมากมายท่ีประสบความส าเร็จและสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลาง

กระแสของการเปล่ียนแปลงเพราะมีการสร้างนวัตกรรมท่ีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ
องค์การ ซึ่งนวตักรรมท่ีกล่าวถึงได้รวมถึงการสร้างสรรค์และน าเสนอผลิตภณัฑ์แปลกใหม่ในสินค้าและ
บริการ รวมถึงวิธีการบริหารจดัการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์การโดยรวม ของประเทศ
เติบโตตามไปด้วย เห็นได้ว่า นวตักรรมได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านและน าไปสู่การปรับปรุง
คณุภาพขององค์การให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย ดงันัน้ การแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันา
นวัตกรรมการจัดการเพ่ื อยกระดับกลุ่มหัตถกรรม  OTOP (เบญ จรงค์ ) จังหวัดสมุทรสาคร                     
จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่ม OTOP ซึง่ท าให้ผู้วิจยั
มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเร่ืองดงักล่าว โดยมุ่งหวงัให้เกิดแนวทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
ประเด็นและเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จังหวัดสมุทรสาคร สามารถ
พึ่งตนเองได้โดยอาศยัหน่วยงานภายนอกน้อยท่ีสุดหรือไม่พึ่งพาเลย เพ่ือน าไปสู่การพฒันาท่ีเติบโตได้
อย่างยัง่ยืนในระยะยาว นอกจากนีผ้ลการวิจยัท่ีได้จะถูกน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการพฒันาเพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพของ OTOP กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั เพ่ือให้เกิดการบรูณาการความร่วมมือจาก
หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในด้านตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีเหมาะสมและน าไปสูก่ารมีคณุภาพ
ชีวิตท่ียัง่ยืนตามจดุมุง่หมายของการพฒันาประเทศด้วยโครงการหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจยัเร่ืองนีผู้้วิจยัได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้
2.1 เพ่ือศึกษาถึงกรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือ

ยกระดบักลุม่หตัถกรรม OTOP จงัหวดัสมทุรสาคร 
2.2 เพ่ือศึกษาบริบทแวดล้อมและองค์ประกอบในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือ

ยกระดบักลุม่หตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนานวตักรรมการจัดการท่ีเหมาะสมกับการยกระดบักลุ่ม

หตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ศึกษาใช้การวิจยัเชิงผสม (Mixed methods research) โดยน าการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผสมผสานเข้าด้วยกนั และในการวิจยัครัง้นี ้
จะศกึษาตวัแปรด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพก่อนเพ่ือให้ได้ประเดน็ท่ีชดัเจน และเหมาะสมในการศกึษา จากนัน้ 
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จึงน าประเด็นท่ีได้มาศึกษาในเชิงปริมาณ และศึกษาข้อมูลในเชิงลึกด้วยการวิจยัเชิงคุณภาพอีกครัง้หนึ่ง 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือและมีน า้หนกัมากยิ่งขึน้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

การวิจยัครัง้นีแ้บง่เป็น 3 ช่วง ผู้วิจยัได้ส ารวจกลุ่มประชากรท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นการวิจยั
ในแตล่ะชว่ง ดงันี ้

1.1 การวิจยัในชว่งท่ี 1 ผู้วิจยัได้สืบค้นข้อมลูจากส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันากรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันานวตักรรมการจดัการ
เพ่ือยกระดบักลุ่มหตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร ทัง้นี ้จากข้อมลูท่ีได้พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น และเหมาะสมกับการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยัแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ (1) ผู้ ประกอบการเบญจรงค์ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสาคร และประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจเบญจรงค์ จ านวน 5 คน ได้แก่ (1.1) นายสมชาย  นชุบษุบา “นชุบษุบาเบญจ
รงค์” (1.2) นายวิฑูรย์  เจียวเจริญ “บุราณเบญจรงค์” (1.3) นางจิตต์ติมา  ทองบ่อ “จิตต์ติมาเบญจรงค์” 
(1.4) จ.อ.อนนัตนฏัฐ์  ม่วงเผือก "ศนูย์ฝึกวิชาชีพเคร่ืองเบญจรงค์ต าบลนาดี" และ (1.5) นางอไุร แตงเอ่ียม 
“กลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี” โดยเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ส่วนบคุคล และการสืบค้นข้อมลูจากเอกสาร (2) 
ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในระดับนโยบายและการสนับสนุน ได้แก่ (2.1) รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร (2.2) ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร (2.3) พานิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และ (2.4) 
พฒันาการจงัหวดัสมทุรสาคร โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากการเข้าประชมุในโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องใน
วาระตา่งๆ และการสมัภาษณ์สว่นบคุคล 

1.2 การวิจยัในช่วงท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ประกอบการเบญจรงค์ในจงัหวดัสมทุรสาคร
ทัง้ท่ีขึน้ทะเบียนและไม่ขึน้ทะเบียน OTOP ในปีงบประมาณ 2553 ของจงัหวดัสมุทรสาคร โดยจ าแนก
เป็นรายอ าเภอ ดงัตาราง 
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อ าเภอ 
จ านวน 

ผู้ประกอบการหลัก 

จ านวน 

ผู้ประกอบการย่อย 

จ านวน
ผู้ประกอบการ 
โดยประมาณ 

เมืองสมทุรสาคร 6 10-15 20 
กระทุม่แบน 54 60-70 120 
บ้านแพ้ว 1 3-5 5 
รวม 61 70-90 145 

ที่มา: ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร (2554) 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้ ประกอบการหลักทุกราย จ านวน 61 ราย และ
ผู้ประกอบการย่อย จ านวน 40 ราย โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใน
การเก็บข้อมลู 

1.3 การวิจยัในชว่งท่ี 3 
กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ประกอบการเบญจรงค์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมการ

จดัการท่ีเหมาะสมกับการยกระดบักลุ่มหตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมุทรสาคร โดยจ าแนก
ตามมุมมองในการบริหารจดัการ ดงันี ้(1) มมุมองของการบริหารกลุ่ม คือ นางอไุร แตงเอ่ียม “ประธาน
กลุม่เบญจรงค์ดอนไก่ดี” (2) มมุมองของผู้ประกอบการ คือ นายวิฑรูย์  เจียวเจริญ “เจ้าของบรุาณเบญจ
รงค์” (3) มุมมองของการบริหารจัดการและการสนับสนุนเครือข่าย คือ นายบุญชู  ประกอบทรัพย์ 
“ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสาคร” นักวิชาการพัฒนาชุมชนท่ีรับผิดชอบงาน OTOP 
ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร และผู้ประกอบการเครือขา่ย OTOP จงัหวดัสมทุรสาคร 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ตวัแปรต้น คือ องค์ประกอบท่ีส่งผลตอ่การพฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบั

กลุ่มหัตกรรม OTOP จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 4 ตวัแปร ประกอบด้วย (1) Five Forces Model (2) 
McKinsey 7 's Framework (3 ) The 7P's Services Marketing Mix แล ะ  (5 )  แน วคิ ด เ ร่ื อ ง อ่ื น ๆ 
(Outsourcing และ Integration) 

                                                                 
 ผู้ประกอบการเบญจรงค์ที่ขึน้ทะเบียน OTOP ของจงัหวดัสมทุรสาคร 
 ผู้ประกอบการเบญจรงค์ที่ไมข่ึน้ทะเบียน OTOP ของจงัหวดัสมทุรสาคร โดยด าเนินกิจการในลกัษณะรับจ้างผลติ
ผลงานตามที่สัง่ ผลติผลงานบางสว่น )เขียนลาย (ซึง่ตวัเลขจ านวนผู้ประกอบการเป็นตวัเลขประมาณการ เพราะบาง
ช่วงที่มีการจ้างงานมากจะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึน้ และบางช่วงที่มีการจ้างงานน้อยผู้ประกอบการจะไปท าอาชีพอื่น
แทน 
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2.2 ตวัแปรตาม คือ การพัฒนานวตักรรมการจัดการเพ่ือยกระดับกลุ่มหัตถกรรม OTOP 

(เบญจรงค์) จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (2) นวัตกรรม
กระบวน และ (3) นวตักรรมการตลาด 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย  
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 สว่น ได้แก่ 

สว่นท่ี 1 เป็นสถานภาพและข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นท่ี 2 องค์ประกอบท่ีส่งผลตอ่การพฒันา
นวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบักลุม่หตักรรม OTOP จงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 4 ตวัแปร ประกอบด้วย (1) 
Five Forces Model มีค าถาม 20 ข้อ (2) McKinsey 7's Framework มีค าถาม 28 ข้อ (3) The 7P's Services 
Marketing Mix มีค าถาม 28 ข้อ และ (5) แนวคิดเร่ืองอ่ืนๆ (Outsourcing และ Integration) มีค าถาม 8 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 การพฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบักลุ่มหตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร 
(นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ , นวัตกรรมกระบวน และนวัตกรรมการตลาด) มีค าถาม 16 ข้อ และส่วนท่ี 4 
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ คือ แบบสมัภาษณ์ และใช้การสงัเกตการณ์แบบมี
สว่นร่วม โดยผู้วิจยัได้ก าหนดประเด็นท่ีน่าสนใจในตวัแปรต้นและตวัแปร ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการ
วิจัย เพ่ือน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ส าหรับเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนัน้น าร่างแบบสัมภาษณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือรับข้อแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งประเด็นหลกัของค าถามในการ
วิจยั ประกอบด้วยข้อค าถามท่ีเก่ียวกบั (1) องค์ประกอบท่ีส าคญัในการบริหารจดัการท่ีส่งผลเชิงบวกตอ่การ
ยกระดบัเครือข่าย OTOP ให้มีศกัยภาพสูงขึน้ (2) ปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการยกระดบัเครือข่าย 
OTOP ให้มีศกัยภาพสงูขึน้ (3) รูปแบบวิธีการพฒันานวตักรรมท่ีเหมาะสมต่อการยกระดบักลุ่ม OTOP ให้มี
ศกัยภาพสงูขึน้ และ (4) เปา้หมายในอนาคตของอตุสาหกรรมเบญจรงค์ และแนวทางในการด าเนินงาน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อพฒันากรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมส าหรับการ
พฒันานวตักรรมการจดัการเพื่อยกระดบักลุ่มหตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่ง
ผู้วิจยัได้ใช้การศกึษาเชิงคณุภาพ ผลการศกึษาพบว่า ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระท่ีเหมาะสมกบัการ
วิจยัครัง้นี ้คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการเพื่อยกระดบักลุ่มหตัถกรรม OTOP 
(เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร ประกอบด้วย (1) Five Competitive Forces ของ Michael E. Porter 
(1985) (2) McKinsey 7’s Framework ของ Robert Waterman, Tom Peter, and Julien Phillips  
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(1980) (3) The 7P’s service marketing mix ของ Graeme & Ensor (2005) และ (4) แนวคิดเร่ือง
อ่ืนๆ ตามความเห็นของผู้บริหารระดบันโยบาย (Outsourcing และ Integration) ส าหรับตวัแปรตามท่ี
เหมาะสมกบัการวิจยัครัง้นี ้คือ การพฒันานวตักรรมการจดัการเพื่อยกระดบักลุ่มหตัถกรรม OTOP 
(เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร ใน 3 ด้านประกอบด้วย (1) Product innovation (2) Process 
innovation และ (3) Market innovation  

2. ผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศกึษาบริบทแวดล้อมและองค์ประกอบในการ
พฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบักลุม่หตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งผู้วิจยั
ได้ใช้การศกึษาเชิงปริมาณ ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
 

 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการ  S.D. ความหมาย ล าดับ 

1. Five Competitive Forces 4.12 0.19 มาก 1 
2. McKinsey 7's Framework 3.96 0.12 มาก 3 
3. The 7P's Services Marketing Mix 3.97 0.11 มาก 2 
4. แนวคดิเร่ืองอ่ืนๆ 3.94 1.33 มาก 4 
 รวม 4.00 0.11 มาก  

 
2.1 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการโดยรวมพบว่า มีคา่เฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก โดย Five Competitive Forces มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดับดังนี ้The 7P's 
Services Marketing Mix   McKinsey 7's Framework  และแนวคิดเร่ืองอ่ืนๆ มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ โดยมี
รายละเอียดในแตล่ะตวัแปร ดงันี ้

2.1.1 Five Competitive Forces ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีด้าน 
Bargaining Power of Suppliers มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้าน Rivalry among 
Existing Firms ด้าน Threat of Substitutes ด้าน  Bargaining Power of Buyers และด้านThreat of 
new Entrants มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ 

2.1.2 McKinsey 7's Framework ในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีด้าน 
strategy มีคา่เฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือ ด้าน system ด้าน structure ด้าน skill ด้าน staff 
ด้าน style และด้าน shared values มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ 
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2.1.3 The 7P's Services Marketing Mix ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

โดยมีด้าน Product มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือ ด้าน Process ด้าน Place ด้าน Price 
ด้าน Promotion ด้าน Physical Evidence and Presentation และด้าน People มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ 

2.1.4 แนวคิด เร่ืองอ่ืนๆ ในภาพรวมมีค่าเฉ ล่ียอยู่ ในระดับมาก โดยมี ด้าน 
Integration มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้าน Outsourcing มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ 

 

 Innovation 
 S.D. ความหมาย ล าดับ 

1. Product innovation  4.13 0.30 มาก 2 
2. Process innovation  3.86 0.27 มาก 3 
3. Market innovation  4.30 0.32 มากท่ีสดุ 1 
 รวม 4.10 0.19 มาก  

 
2.2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือยกระดับกลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์) 

จงัหวดัสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยด้าน Market innovation มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้าน Product innovation และด้าน Process innovation มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ 

2.3 ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ พบว่า The 7P’s service marketing mix มี
อิทธิพลในการพยากรณ์ความเป็นไปได้ ของการพฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบักลุม่หตัถกรรม 
OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร และยงัพบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการ
กบัการพฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบักลุม่หตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าสมการพยากรณ์ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์แบบถดถอยพหคุณูระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการกบัการพฒันา
นวัตกรรมการจัดการเพ่ือยกระดับกลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จังหวัดสมุทรสาคร มีความ
สอดคล้องกบัผลวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการกบั
การพฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบักลุม่หตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันานวตักรรมการจดัการ
ท่ีเหมาะสมกับการยกระดับกลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้
การศกึษาเชิงคณุภาพ ผลการศกึษาพบวา่ 

3.1 Five Competitive Forces ผลการศกึษาสรุปโดยจ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
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3.1.1 การบริหารกลุ่ม โดยกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้ให้ความเห็นในแตล่ะประเด็น

ดงันี ้(1) คูแ่ข่งขนัรายใหม่ๆ ท่ีเข้าสู่การแข่งขนัในตลาดเบญจรงค์เพิ่มขึน้ ไม่มีผลกระทบเพราะกลุ่มมาก
เท่าใดเพราะการรวมกลุ่มได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการท่ีเป็นสมาชิกมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึง
ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และมีอ านาจต่อรองในระดับสูง (2) วัตถุดิบกับผลกระทบในอุตสาหกรรม   
เบญจรงค์ ถือได้วา่เป็นเร่ืองท่ีสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุในอตุสาหกรรมเบญจรงค์อยา่งหลีกเล่ียงมิได้ ซึง่การ
ขึน้ราคาของวตัถุดิบย่อมส่งผลต่อการปรับราคาเบญจรงค์ (3) ลกัษณะของลูกค้า และวิธีการเลือกใช้    
กลยทุธ์ในการขายเบญจรงค์ เน่ืองจากลกูค้ามีหลากหลายกลุ่ม และมีความต้องการท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ 
ผู้ประกอบการแตล่ะรายจึงจ าเป็นต้องเลือกวิธีการบริหารลกูค้าท่ีแตกตา่งกนัไป โดยหลกัส าคญัคือ การ
สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจซือ้เบญจรงค์ (4) ของท่ีระลึกซึ่งอาจ
กลายเป็นสินค้าทดแทนเบญจรงค์ ถือได้ว่ามีผลกระทบน้อยมาก เพราะลกูค้าส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาท่ีกลุ่มจะ
ตดัสินใจซือ้มาก่อนล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี ้กลุม่มีการน ารูปแบบผลิตภณัฑ์ของคูแ่ขง่มาประยกุต์เข้ากบั
งานเบญจรงค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม และรูปแบบใหม่ๆ ของเบญจรงค์ และ (5) สภาพการแข่งขนักันของ
ตลาดเบญจรงค์ เน่ืองด้วยภายในกลุ่มมีการประชมุกันบ่อยครัง้ จึงมีการตกลงกนัว่าจะไม่มีการขายตดั
ราคากนัเอง และมีการแนะน ารูปแบบ เอกลกัษณ์การผลิตเบญจรงค์ของสมาชิกในกลุ่มให้ลกูค้าได้รับรู้ 
รวมถึงปรับปรุงรูปแบบการขายอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การเลา่เร่ือง การพฒันารูปแบบของเบญจรงค์ เป็นต้น 

3.1.2 ผู้ประกอบการ โดยบรุาณเบญจรงค์ได้ให้ความเห็นในแตล่ะประเดน็ดงันี ้(1) คู่
แข่งขนัรายใหม่ๆ ท่ีเข้าสู่การแข่งขนัในตลาดเบญจรงค์เพิ่มขึน้ ไม่มีผลกระทบเพราะมีจดุขายท่ีแตกตา่ง
จากผู้ประกอบการรายอ่ืน ซึ่งท าให้ได้รับความเช่ือมั่นจากลูกค้าทัง้เจ้าประจ า และลูกค้ารายใหม่ (2) 
วตัถุดิบกับผลกระทบในอุตสาหกรรมเบญจรงค์ ถือได้ว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีวตัถุดิบมีการขึน้ราคา และไม่
มองว่าเป็นปัญหาท่ีจดัการไม่ได้ โดยเน้นใช้เทคนิคการบริหารต้นทนุและลดของเสียในกระบวนการผลิต 
เพ่ือให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงได้มากท่ีสุด (3) ลกัษณะของลูกค้า และวิธีการเลือกใช้กลยุทธ์ในการขาย
เบญจรงค์ ลูกค้าหลกัเป็นหน่วยงาน องค์กรท่ีมีก าลงัซือ้สูง ดงันัน้ วิธีการขายจึงใช้การตอบโจทย์ลกูค้า
ภายใต้ข้อจ ากดัเป็นส าคญั และกลยทุธ์ส าคญัในการขายเบญจรงค์คือ การสร้างมลูคา่เพิ่มของชิน้งานให้
เกิดขึน้ในใจของลกูค้า (4) ของท่ีระลึกซึ่งอาจกลายเป็นสินค้าทดแทนเบญจรงค์ ถือได้ว่าไม่มีผลกระทบ 
เพราะเน้นเร่ืองการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผลงาน จึงท าให้ลูกค้าประจ าส่วนใหญ่ไม่ไปหา
ผู้ประกอบการรายอ่ืน เน่ืองจากไม่สามารถตอบโจทย์ลกูค้าภายใต้ข้อจ ากัดได้ดีเท่า และ (5) สภาพการ
แข่งขนักนัของตลาดเบญจรงค์ เน่ืองด้วยบุราณเบญจรงค์ไม่เน้นการขายสินค้าหน้าร้านจึงไม่ท าให้เกิด
การแข่งขนัในพืน้ท่ี ทัง้นี ้การพฒันามาตรฐานและคณุภาพของผลงานเป็นเง่ือนไขส าคญัในการดึงดูด
ลกูค้า จงึท าให้ไมต่กอยูใ่นวงัวนของการแขง่ขนัแบบเดมิๆ 
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3.1.3 การบริหารจัดการและการสนับสนุนเครือข่าย โดยประธานเครือข่าย OTOP 

และนกัวิชาการพฒันาชุมชนผู้ รับผิดชอบงาน OTOP เห็นว่า การแข่งขนักับตลาดภายนอกจงัหวดั เป็น
เร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ แตส่ิ่งส าคญัคือ จะต้องพฒันาให้ศกัยภาพของ OTOP จงัหวดัสมทุรสาครมีความ
เข้มแข็ง และมีความสามคัคี เพ่ือชว่ยเหลือและอยูร่อดได้ในอนาคต 

3.2 McKinsey 7’s Framework ผลการศกึษาสรุปโดยจ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
3.2.1 การบริหารกลุ่ม โดยกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้ให้ความเห็นในแต่ละประเด็น

ดงันี ้(1) ใช้การให้ความส าคญักบัลกูค้าเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการด าเนินกิจการ เพ่ือชว่ยให้ลกูค้าเห็นถึง
คณุคา่ของเบญจรงค์และจงูใจให้ซือ้สินค้าโดยง่าย ส าหรับการพฒันาสินค้าจะพิจารณาจากกระแสความ
ต้องการของตลาดเป็นส าคญั (2) การแบง่กลุ่ม/แผนกในการบริหารงาน โดยแตล่ะร้านจะมีการแบง่งาน
ให้พนกังานท าตามความถนดั และสว่นใหญ่ท ามากกว่า 1 ต าแหน่ง (3) แนวทางในการพฒันาระบบงาน 
โดยกลุม่จะมีการพฒันาระบบงานตามความต้องการของสมาชิก ซึง่มีไมบ่อ่ยนกั และได้รับการสนบัสนนุ
จากหน่วยงานราชการเป็นหลกั (4) เทคนิคท่ีใช้ในการบริหารงาน ไม่มีหลกัการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ี
ชดัเจนแน่นอน เพราะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ จึงมีการจดัสวสัดิการเต็มท่ี และให้ความเป็นอิสระในการ
สร้างสรรค์ผลงาน (5) วิธีการบริหารพนักงาน เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่ เป็นเครือญาติกับ
ผู้ประกอบการ จึงใช้การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการในการก าหนดแนวทางในการท างาน และมีการจ่าย
ค่าแรงตามแต่ท่ีได้มีการตกลงกัน (6) วิธีการพัฒนาทักษะของพนักงาน มีบ้างตามความจ าเป็นท่ี
เก่ียวข้องกบัการท างาน แตส่่วนใหญ่จะอาศยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานราชการ และ (7) วิธีการจงูใจ
ให้พนกังานมีอุดมการณ์ร่วมกนัในการท างาน จะใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัเป็นหลกัในการจงูใจพนกังาน
ให้มีความเห็น และท างานในแนวทางท่ีก าหนด 

3.2.2 ผู้ประกอบการ โดยบุราณเบญจรงค์ได้ให้ความเห็นในแตล่ะประเด็นดงันี ้(1) 
กลยุทธ์ท่ีส าคญัในการด าเนินกิจการคือ การพัฒนากระบวนงานทัง้ระบบให้สมัพันธ์กันแบบมืออาชีพ 
โดยเน้นความชดัเจนในการด าเนินการทกุขัน้ตอน (2) การแบ่งกลุ่ม/แผนกในการบริหารงาน ต้องมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน และมีวิธีการท่ีช่วยให้พนักงานสามารถท างานได้เต็มศักยภาพ (3) 
แนวทางในการพัฒนาระบบงาน โดยเน้นความเรียบง่ายในการท างาน และต้องมีการส่ือสารอย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกนั รวมถึงจะใช้เคร่ืองมือเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของ
งาน (4) เทคนิคท่ีใช้ในการบริหารงาน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ โดย มีการพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ืองภายใต้ความเห็นชอบร่วมกนัของแตล่ะฝ่ายงาน ซึง่จะก่อให้เกิดการยอมรับและปฏิบตัิในทิศทาง
เดียวกัน (5) วิธีการบริหารพนกังาน เร่ิมต้นด้วยการท าความเข้าใจธรรมชาติความเป็นคนของพนกังาน 
จากนัน้จึงใช้วิธีการจูงใจท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับพนักงานแต่ละแบบ โดยมีหลักการและ
มาตรฐานเดียวกนั (6) วิธีการพฒันาทกัษะของพนกังาน เป็นสิ่งบรุาณเบญจรงค์ให้ความส าคญั 
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เน่ืองจากเห็นว่าการพฒันาทกัษะของพนกังานมีความส าคญัตอ่การพฒันาองค์การ โดยต้องด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ จากล่างขึน้บน และพนกังานในระดบัท่ีสูงกว่าต้องสามารถท างานทดแทนพนักงานท่ี
ระดบัต ่ากวา่ได้ในยามเร่งดว่น และ (7) วิธีการจงูใจให้พนกังานมีอดุมการณ์ร่วมกนัในการท างาน โดยใช้
การกระตุ้นจงูใจให้พนกังานเกิดความรู้สึกภูมิใจ รวมถึงมีการแสดงให้พนกังานได้เห็นว่าองค์การได้สร้าง
คนไปพร้อมกบัการสร้างองค์การ 

3.3 The 7P’s service marketing mix ผลการศกึษาสรุปโดยจ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
3.3.1 การบริหารกลุ่ม โดยกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้ให้ความเห็นในแต่ละประเด็น

ดังนี ้(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มจะมีการประชุมร่วมกันถึงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ก่อน
ด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ ภายใต้จดุยืน และเอกลกัษณ์ของผลงานของสมาชิก (2) การ
ตัง้ราคา ใช้หลกัการตัง้ราคาตามต้นทนุจริงท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะช่วง แตไ่ม่นบัรวมถึงการลด แจก แถมให้แก่
ลกูค้า (3) สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินค้า โดยทางกลุ่มนิยมใช้บ้านเป็นสถานท่ีจดัแสดงสินค้า และมีการจดั
โซนแบ่งกลุ่มแสดงสินค้า และใช้ website เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง (4) มีวิธีการ
สง่เสริมการขาย โดยใช้การพดูคยุเล่าเร่ืองให้ลกูค้าฟัง รวมถึงเข้าร่วมการจดังานตา่งๆ ท่ีหน่วยงานตา่งๆ 
ร่วมกันจัดขึน้ และ (5) การพัฒนารูปแบบการจ าหน่ายสินค้า โดยใช้ช่องทางในกิจกรรมตามเทศกาล 
และให้ลกูค้าได้เข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการผลิตเบญจรงค์ 

3.3.2 ผู้ประกอบการ โดยบุราณเบญจรงค์ได้ให้ความเห็นในแตล่ะประเด็นดงันี ้(1) 
การพฒันาผลิตภณัฑ์จะมุง่เน้นไปท่ีการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทย์เพ่ือสนองความต้องการของลกูค้า ซึง่
ถือเป็นการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์อยูใ่นตวัอยู่แล้ว (2) การตัง้ราคาจะขึน้กบัเง่ือนไขข้อจ ากดั
ของลกูค้า โดยทัง้ผู้ประกอบการและลกูค้าต้องตกลงกนัได้ในเง่ือนไขราคา ระยะเวลา รูปแบบของเบญจ
รงค์ และข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้ และ (3) สถานท่ีจัดจ าหน่ายสินค้า เน่ืองด้วยบุราณเบญจรงค์ไม่เน้นการ
จ าหน่ายหน้าร้าน จึงมีเพียงสินค้าตวัโชว์เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ นอกจากนีย้งัใช้ website เป็นส่ือกลางใน
การประชาสมัพนัธ์ผลงาน และส่ือสารกบัลกูค้าอีกด้วย 

3.4 แนวคดิเร่ืองอ่ืนๆ ผลการศกึษาสรุปโดยจ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
3.4.1 การบริหารกลุ่ม โดยกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้ให้ความเห็นว่าการช่วยเหลือ

จากหน่วยงานราชการท่ีมีอยู่ด้วยกันหลายหน่วยงาน ซึ่งในช่วงแรกๆ แต่ละหน่วยจะเข้ามาช่วยเหลือใน
ลกัษณะตา่งคนตา่งท า ซึ่งท าให้เกิดปัญหา 2 ประการคือ (1) สิ่งท่ีหน่วยงานราชการให้การสนบัสนนุไม่
คอ่ยตรงกบัความต้องการของกลุม่ เชน่ การจดัอบรมภาษาองักฤษเพ่ือให้ส่ือสารกบันกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิ
การจดัท าแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นต้น และ (2) สมาชิกของกลุม่ไม่คอ่ยมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ใช้ระยะเวลานานๆ  
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3.4.2 ผู้ประกอบการ โดยบรุาณเบญจรงค์ได้ให้ความเห็นวา่ กิจการของบรุาณเบญจ

รงค์มีการขยายตวัและได้พฒันาไปไกลเกินกว่าท่ีได้ตัง้เป้าไว้ จึงท าให้ไม่ได้ขอรับการสนบัสนุนจากส่วน
ราชการเหมือนดังเช่นแต่ก่อน แต่ก็เห็นว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการคือ
สิ่งจ าเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กๆ ในอุตสาหกรรมเบญจรงค์ท่ีมี
ศกัยภาพสงูขึน้ในอนาคต 

3.4.3 การบริหารจดัการและการสนับสนุนเครือข่าย โดยประธานเครือข่าย OTOP 
และนกัวิชาการพฒันาชมุชนผู้ รับผิดชอบงาน OTOP เห็นว่า หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา 
OTOP จ าเป็นต้องร่วมกันให้การสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ OTOP ในรอบด้านอย่างบูรณาการ 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากลกูค้าในระดบัตา่งๆ ให้ได้มากท่ีสดุ 

3.5 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือยกระดบักลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์) 
จงัหวดัสมทุรสาคร ผลการศกึษาสรุปโดยจ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

3.5.1 การบริหารกลุ่ม โดยกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้ให้ความเห็นในแต่ละประเด็น
ดงันี ้(1) แนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ โดยกลุ่มจะพิจารณาจากกระแสความต้องการของ
ตลาดเป็นหลกั และในบางครัง้จะมีการสร้างผลงานโดยลอกเลียนแบบจากผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ท่ี
ประสบความส าเร็จ (2) แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตเบญจรงค์ โดยกลุ่มจะเน้นส ร้าง
กระบวนการผลิตให้เป็นจดุขาย ซึ่งการให้ลกูค้าได้สมัผสัในกระบวนการผลิตจะช่วยสร้างมลูคา่เพิ่มของ
เบญจรงค์ให้เกิดขึน้ในใจของลกูค้า และมีการแลกเปล่ียนวิธีการพฒันากระบวนการผลิตกับสมาชิกใน
กลุ่ม และใช้การพฒันาแบบค่อยเป็นคอ่ยไป และ (3) แนวทางในการพฒันาตลาดเบญจรงค์ โดยกลุ่มจะ
เน้นสร้างช่ือเสียง เพ่ือให้มีลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ  เข้ามาในพืน้ท่ีโดยตลอด 

3.5.2 ผู้ ประกอบการ โดยบุราณเบญจรงค์ได้ให้ความเห็นว่า (1) แนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์เบญจรงค์ เห็นวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีจะขายได้ต้องแตกตา่ง มีการพฒันาอตัลกัษณ์ มีมลูคา่ใน
ใจลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านีคื้อเง่ือนไขส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกของลูกค้า ทัง้ยงัไม่ท าให้เกิดการแข่งขนัอีกด้วย (2)  แนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเบญจรงค์ โดยบรุาณเบญจรงค์มุง่เน้นไปท่ีการสร้างระบบให้พนกังานสามารถท างานทดแทนกนัได้ 
และมุ่งพฒันาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ และ (3)แนวทางในการพฒันาตลาดของบุราณ
เบญจรงค์ จะใช้หลกัการมองโลก (มองตลาด/มองลูกค้า) ตามความเป็นจริงไม่ใช่เช่ือตามๆ กันมา ดงั
เห็นได้จากรูปแบบของเบญจรงค์ท่ีมีความชดัเจนวา่จะผลิตออกมาเพ่ือตอบสนองกบัลกูค้ากลุม่ใด 

3.5.3 การบริหารจดัการและการสนับสนุนเครือข่าย โดยประธานเครือข่าย OTOP 
และนกัวิชาการพฒันาชมุชนผู้ รับผิดชอบงาน OTOP เห็นวา่ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา 
OTOP ได้มุง่เน้นไปท่ีการสนบัสนนุตลาดใหม่ๆ  แก่ผู้ประกอบการ 
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สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

1.  สรุปผลการวิจัย 
ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการโดยรวมพบว่า มี

คา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดย Five Competitive Forces มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมาตามล าดบัดงันี ้The 
7P's Services Marketing Mix, McKinsey 7's Framework และแนวคิดเร่ืองอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  
ทัง้นี  ้ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ พบว่า The 7P’s service marketing mix มีอิทธิพลในการ
พยากรณ์ความเป็นไปได้ของการพฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบักลุ่มหตัถกรรม OTOP (เบญจ
รงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร และยงัพบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพัฒนานวตักรรมการจดัการกบัการพฒันา
นวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบักลุ่มหตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร มีความสมัพนัธ์
กนัในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าสมการพยากรณ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบถดถอย
พหคุณูระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการกับการพฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือ
ยกระดับกลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จังหวัดสมุทรสาคร มีความสอดคล้องกับผลวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการกับการพัฒนานวัตกรรมการ
จดัการเพ่ือยกระดบักลุม่หตัถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จงัหวดัสมทุรสาคร 

2.  อภปิรายผลการวิจัย 
2.1 Five Competitive Forces ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเป็นตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าตวัแปร
อ่ืนๆ ท่ีน ามาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีปัจจยัแวดล้อมดงักล่าวไม่สามารถควบคมุและ
คาดเดาทิศทางได้ จงึท าให้กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของอตุสาหกรรมเบญจรงค์
มากท่ีสุด โดยมี ด้าน Bargaining Power of Suppliers มีค่าเฉ ล่ียมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับด้านอ่ืน 
ผลการวิจยัได้ชีใ้ห้เห็นว่า เร่ืองผู้ผลิต/ผู้จดัหาวตัถดุิบ (Suppliers) ในอตุสาหกรรมเบญจรงค์หลายรายท่ี
ผนัตวัเองมาเป็นผู้ประกอบการเบญจรงค์ มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุในกลุ่มค าถามนี ้ผลวิจยัได้บง่ชีถ้ึงปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อผู้ ประกอบการเบญจรงค์ เน่ืองจากการท่ี Suppliers ในอุตสาหกรรมเบญจรงค์ เช่น 
โรงงานเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีรับจ้างผลิตของขาว ผู้ประกอบการขายสง่น า้ทอง สีเบญจรงค์ ได้ผนัตวัเองมาสู่
อุตสาหกรรมเบญจรงค์ ย่อมท าให้ผู้ประกอบการเบญจรงค์รายเดิมมีคู่แข่งท่ีเข้มแข็งเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก 
Suppliers เหล่านัน้ถือได้ว่าเป็นผู้ ท่ีมีความได้เปรียบในหลายๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับท่ี Micheal E. 
Porter (1985, pp. 88-93) ได้กล่าวไว้ว่า Suppliers ท่ีมีความสามารถท่ีจะเปล่ียนสถานะของตนให้
กลายมาเป็นผู้ ประกอบการรายใหม่ได้เอง (Forward Integration) นัน้ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ ประกอบการรายเดิมในอุตสาหกรรม เน่ืองจากการท่ี 
Suppliers ได้เปล่ียนมาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่นัน้จะท าให้สถานการณ์ของตลาดท่ีเคยอยู่ในภาวะ
สมดลุต้องเปล่ียนแปลงไป และยอ่มสง่ผลให้ผู้ประกอบการรายเดมิเกิดความพะวกัพะวง และต้องเฝา้ 
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ระวงัการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอย่างหลีกเล่ียงมิได้ 
นอกจากนีผ้ลการวิจัยท่ีพบว่า ต้นทุนการผลิตเบญจรงค์จ าเป็นต้องคิดรวมมูลค่าของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตด้วย  

2.2 McKinsey 7's Framework ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน strategy มี
คา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ผลการวิจยัเชิงปริมาณได้ชีใ้ห้เห็นว่า เร่ืองผู้ประกอบการเบญจรงค์ได้ให้ความใกล้ชิด
กบัลกูค้าเพ่ือให้ทราบความต้องการท่ีแท้จริงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุในกลุ่มค าถามนี ้ซึ่งผลวิจยัก็สอดคล้อง
กบัการผลวิจยัเชิงคณุภาพท่ีกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีเห็นวา่กลยทุธ์ท่ีส าคญัในการขายเบญจรงค์คือ การ
ให้ความส าคญัและใส่ใจกับลูกค้าท่ีมาซือ้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการพูดคยุ การอธิบายเร่ืองราวความ
เป็นมา และคณุค่าของเบญจรงค์แต่ละรูปแบบแต่ละลวดลายเพ่ือจูงใจให้ลูกค้าตดัสินใจซือ้เบญจรงค์ 
และยังสอดคล้องกับท่ีบุราณเบญจรงค์ได้กล่าวถึงแนวทางหรือกลยุทธ์ในการบริหารงานท่ีส าคญัคือ 
ผู้ประกอบการจะต้องชว่ยคดิงานและตอบโจทย์ความต้องการภายใต้ข้อจ ากดัในด้านตา่งๆ ของลกูค้า ทัง้
ในเร่ืองของรูปแบบ ลวดลาย และงบประมาณ ซึ่งแนวทางดงักล่าวจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สงูสุดและตดัสินใจเลือกใช้บริการของบรุาณเบญจรงค์เร่ือยมา ทัง้นี ้ผลวิจยัได้สะท้อนให้เห็นว่ากลยทุธ์
การบริหารจดัการเชิงรุกได้แสดงให้เห็นวิธีคดิ วิธีการวิเคราะห์ในเชิงการบริหารงาน เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด McKinsey 7's Framework ท่ีได้กล่าวไว้ว่า กลยทุธ์เป็น
สิ่งท่ีองค์การต้องวางแผนหรือก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ผู้ประกอบการเบญจรงค์ควรจะต้องทราบดีว่า ในปัจจบุนัมีเปา้หมายอยา่งไร แล้วพนัธกิจท่ีส าคญัตอ่การ
ไปถึงเป้าหมายคืออะไร และใครเป็นกลุ่มลูกค้าหลกั เพ่ือจะได้ก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการด าเนิน
พนัธกิจให้ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับท่ี Gerry Johnson & Keven 
Scholes (อ้างถึงใน Edward Russell-Walling, 2009, p.99) ได้กล่าวว่า กลยทุธ์เป็นตวัก าหนดแนวคิด
การบริหารท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะยคุ ทิศทางและขอบเขตการด าเนินงานขององค์การในระยะยาว โดยสร้าง
ความได้เปรียบให้กบัองค์กรด้วยการปรับเปล่ียนการใช้ทรัพยากรในสภาพแวดล้อมท่ีเตม็ไปด้วยความท้า
ทายอย่างเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และเพ่ือท าให้ได้ตามความคาดหวงัของผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียขององค์การ  

2.3 The 7P’s service marketing mix ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน Product มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผลการวิจัยเชิงปริมาณได้ชีใ้ห้เห็นว่า เร่ืองเบญจรงค์มีลวดลายท่ีแสดงความเป็น      
อตัลกัษณ์ของท้องถ่ินมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุ่มค าถามนี ้ผลวิจยัได้บ่งชีถ้ึงทศันคติ และความเช่ือมั่น
ของผู้ประกอบการเบญจรงค์ท่ีมีต่อจุดยืนของสินค้า อันน าไปสู่การก าหนดทิศทางในการพัฒนาของ
อตุสาหกรรมเบญจรงค์ในอนาคต ซึง่ผลวิจยัเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีได้จากกลุม่     
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เบญจรงค์ดอนไก่ดีท่ีเห็นวา่ การพฒันารูปแบบใหม่ๆ  ของสินค้านัน้ กลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีจะผลิตเบญจ
รงค์ตามรูปแบบลวดลายท่ีเป็นจดุยืนของตนเอง เชน่ แก้วน า้ โถ ชาม ท่ีเขียนลายไทยเป็นหลกั แตส่ าหรับ
บุราณเบญจรงค์มีมุมมองท่ีแตกต่างกันไปกล่าวคือ การพฒันารูปแบบของเบญจรงค์ควรเน้นไปท่ีการ
ตอบโจทย์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั ผลวิจยัได้สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดของกลุ่ม
เบญจรงค์ดอนไก่ดีถือได้วา่เป็นแนวคดิแบบอนรัุกษ์นิยมท่ีเน้นการท าตลาดเชิงรับ สว่นแนวคิดของบรุาณ
เบญจรงค์เป็นแนวคิดเชิงรุกท่ีมุ่งแสวงหาตลาดลูกค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งถือได้ว่าจะช่วยให้เกิดการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดอย่างต่อเน่ือง อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีมีความสอดคล้องกบัแนวคดิของ Peter F. Drucker (อ้างถึงในสธีุ 
พนาวร และจกัรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชยั, 2553, หน้า 99) ท่ีได้กล่าวถึงกลยุทธ์การเป็นใหญ่ในตลาดเล็ก 
(กลยทุธ์นกัเลงคมุซอย) ซึ่งเป็นการพฒันาตนเองให้เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดท่ีมีขนาดเล็ก และไม่มีบริษัท
ขนาดใหญ่อยากจะเข้ามาแข่งขันด้วย ส่วนแนวคิดของบุราณเบญจรงค์มีความสอดคล้องกับท่ี 
Drummond and Ensor (2005) ได้กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) ท่ีพฒันาและผลิตขึน้ต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทัง้นี ้Lovelock and Wright (2002) เห็นว่า ผลิตภัณฑ์จะต้อง
สามารถสร้างความประทบัใจให้กับลูกค้า และสามารถแข่งกบัคู่แข่งขนัได้ นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกับ
แนวคดิของ Lauterborn (1990) ท่ีกลา่วถึงการท าการตลาดในมมุองของลกูค้าวา่ ผู้ประกอบการควรต้อง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในราคาท่ีลูกค้าสามารถจ่ายได้ และมีความสะดวกในการซือ้สินค้า
และบริการ ผู้ วิจัยเห็นว่า แนวคิดทัง้ 2 แบบมีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละแบบ ซึ่งในปัจจุบัน
ช่ือเสียงของกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้โด่งดงัไปไกลถึงต่างประเทศ และได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น า
ตลาดเบญจรงค์ในสงัคมไทย โดยกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดีมีการรวมตวักนัอย่างเข้มแข็ง และมีจดุยืนของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีกลายเป็นจุดแข็งท่ีดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ถึงในหมู่บ้าน และ
ส าหรับบุราณเบญจรงค์ก็เป็นผู้ประกอบการรายเดียวท่ีมีช่ือเสียงไปไกลถึงต่างประเทศเช่นกัน โดยมี
รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีโดดเดน่และสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ทกุกลุม่ 
 2.4 แนวคิดเร่ืองอ่ืนๆ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีด้าน Integration มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณได้ชีใ้ห้เห็นว่า เร่ืองมีการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ มีคา่เฉล่ียมากท่ีสุดในกลุ่มค าถามนี ้ผลวิจยัได้บง่ชีถ้ึงการร่วมมือกนัของ
ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้ท าให้เกิดข้อดีใน
หลายประการ เชน่ ลดความซ า้ซ้อนของกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือมีทิศทางท่ีชดัเจน และสอดคล้อง
กบัแนวทางการพฒันาในทกุระดบั อนัน าไปสูก่ารพฒันาของอตุสาหกรรมเบญจรงค์ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผลวิจัยมีความสอดคล้องกับการผลวิจัยเชิงคุณภาพท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลว่า  ในปัจจุบันการ
ชว่ยเหลือจากหนว่ยงานราชการจะเน้นการบรูณาการเพ่ือชว่ยให้กลุม่เบญจรงค์ดอนไก่ดีได้รับความ 
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ช่วยเหลือท่ีตรงประเด็น และครอบคลุมทัง้ระบบ เช่น การจดัหาตลาดมารองรับการจดัจ าหน่ายสินค้า
ของ OTOP สมุทรสาคร การพัฒนารูปแบบการท างานแบบเครือข่ายของ OTOP สมุทรสาคร การ
สนบัสนนุในด้านวิชาการโดยให้มหาวิทยาลยั (ราชมงคล และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) เป็นผู้ออกแบบ
บรรจภุณัฑ์ให้ผู้ประกอบการ การตรวจสอบคณุภาพสินค้าเพ่ือให้ได้รับมาตรฐานตา่งๆ เป็นต้น และยงัมี
การร่วมกนัผลกัดนัการพฒันาคณุภาพสินค้า OTOP สมุทรสาคร เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากลกูค้าใน
ระดบัตา่งๆ ให้ได้มากท่ีสดุ ผลวิจยัได้สะท้อนให้เห็นว่า ส่วนราชการได้ให้ความส าคญัแก่ผู้ประกอบการ
อย่างมาก โดยรูปแบบและกิจกรรมท่ีจะให้ความช่วยเหลือนัน้จะเน้นไปท่ีความต้องการท่ีแท้จริง และ
สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ ซึ่งสอดคล้องกับท่ี อรพินท์ สพโชคชัย (2546, หน้า 8) กล่าวว่า การ
บริหารงานแบบบูรณาการเป็นการเช่ือมโยงทุกภาคส่วน ทุกองค์ประกอบเข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งเดียว 
เพ่ือให้กลไกต่างๆ สามารถท างานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้อุษา เทียนทอง (2546, หน้า 
1) ได้กล่าวไว้อยา่งสอดคล้องกนัวา่ การบรูณาการจะชว่ยให้การจดัการความหลากหลายให้เกิดเอกภาพ 
มีความผสมกลมกลืนประสานสอดคล้องในการท างาน การใช้งบประมาณ มีการใช้ทนุทางสงัคมร่วมกนั
ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กันทุกมิติ ควบคู่ไปกับการท างานภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมทัง้ด้านความคิด 
แผนงานและร่วมรับประโยชน์ เพ่ือบรรลเุปา้หมายสงูสดุร่วมกนั 

2.5 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือยกระดับกลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์) 
จงัหวดัสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีด้าน Market innovation มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับด้านอ่ืน ผลการวิจัยเชิงปริมาณได้ชีใ้ห้เห็นว่า เร่ืองท่านมีวิธีการท าตลาดกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ 
เสมอ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุ่มค าถามนี ้ผลวิจัยได้บ่งชีถ้ึงความพยายามของผู้ ประกอบการท่ีมุ่ง
แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือดงึดดูความสนใจของลกูค้ากลุ่มใหม่ๆ ท่ีสนใจผลิตภณัฑ์เบญจรงค์ ซึ่งถือเป็น
การขยายตลาดใหม่ของเบญจรงค์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้กว่าเดิม ซึง่ผลวิจยัก็สอดคล้องกบัการผลวิจยัเชิง
คุณภาพท่ีผู้ ให้สัมภาษณ์ทัง้ 2 กลุ่มมีความเห็นท่ีสอดคล้องใกล้เคียงกันในการพัฒนานวตักรรมด้าน
การตลาด โดยกลุม่เบญจรงค์ดอนไก่ดีจะใช้การพฒันาสถานท่ีและกิจกรรมในกระบวนการผลิตของกลุ่ม
ให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่เพ่ือดึงดดูนกัท่องเท่ียวและลูกค้าใหม่ๆ ส าหรับบุราณเบญจรงค์จะใช้
หลกัการมองโลก (มองตลาด/มองลูกค้า) แล้วผลิตเบญจรงค์ออกมาเพ่ือตอบสนองกบัลกูค้าแต่ละกลุ่ม 
ซึ่งเป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของตลาด ผลวิจัยได้
สะท้อนให้เห็นว่า การเลือกแนวทางในการพฒันานวตักรรมการจดัการเพ่ือยกระดบัของผู้ประกอบการ
นัน้สามารถท าได้อย่างหลากหลาย และไม่ตายตวั ซึ่งการท่ีผู้ ประกอบการจะเลือกวิธีการใดนัน้ย่อม
ขึน้กบัความพร้อมและแนวคิดท่ีสอดคล้องกบัตวัผู้ประกอบการ โดยแนวคิดของกลุม่เบญจรงค์ดอนไก่ดีมี
ความสอดคล้องกับท่ี Peter F. Drucker (อ้างถึงในสุธี พนาวร และจักรกฤษณ์  พุ่มไพศาลชัย , 2553, 
หน้า 33-35) ได้กลา่วไว้วา่ การพฒันานวตักรรมอาจไมจ่ าเป็นต้องคดิเองเสียทัง้หมด โดยอาจน าเอา 
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จดุเด่นของผู้ อ่ืนมาปรับใช้ให้เหมาะสมก็ได้ ซึ่งจะเป็นนวตักรรมท่ีมีความเส่ียงต ่าและมีต้นทุนน้อยทัง้ใน
ด้านเวลาและทรัพยากร นอกจากนี ้Peter F. Drucker ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรมท่ีดีย่อมต้อง
สามารถขายได้ ดงันัน้ การตลาดจงึเป็นสิ่งท่ีต้องค านึงถึงก่อนเสมอ ส าหรับแนวคิดของบรุาณเบญจรงค์มี
ความสอดคล้องกบัท่ี Peter Fisk (2009, pp.118-119) ได้กลา่วไว้ว่า นวตักรรมเป็นการแก้ไขปัญหาของ
ลกูค้าด้วยวิธีการใหม่ๆ  หรือรูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ซึ่งนวตักรรมท่ีดีจะต้องมีการรับฟังความคดิเห็นของ
ลกูค้า เพ่ือน ามาออกแบบผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้าได้อยา่งตรงประเดน็  

3.  ข้อเสนอแนะการวิจัย 
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร (1) สนบัสนนุให้มีศกึษาดงูาน 

ณ สถานประกอบการ ท่ีประสบความส าเร็จในเร่ืองการพฒันามาตรฐานของผลิตภณัฑ์ (2) สนบัสนนุให้
ผู้ประกอบการเบญจรงค์จัดท าแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน (3) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ผู้ประกอบการเบญจรงค์ รวมถึงการสนบัสนุนให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และราคามาตรฐานกลางของ
สินค้า (4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเบญจรงค์มีการรวมตวักันเป็นเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมค่านิยมร่วมใน
การพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง (5) ส่งเสริมผู้ประกอบการเบญจรงค์เห็นถึงความส าคญักับการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน (6) มีการแสวงหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในแง่มุมต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายก่อน
ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงาน และ (7) สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการเบญจรงค์ได้เรียนรู้เร่ืองใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาตนเองให้เข้าสูเ่ปา้หมายในการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 
           3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ ควรมีกิจกรรมดงันี ้(1) ส่งเสริมผู้ประกอบการเบญจรงค์
ให้เข้าร่วมอบรมเร่ืองการพฒันามาตรฐานของผลิตภณัฑ์ (2) ศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในเร่ืองการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (3) สนับสนุนให้ผู้ ประกอบการเบญจรงค์มี
พนัธมิตร/เครือขา่ยในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือปอ้งกนัการแขง่ขนัในอนาคต (4) สง่เสริมผู้ประกอบการเบญจ
รงค์ให้เข้าร่วมอบรมเร่ืองการจดัท าแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน (5) มอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีความ
ถนดัเร่ืองการจดัท าแผนธุรกิจเชิงกลยทุธ์เป็นพ่ีเลีย้งเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการเบญจรงค์จดัท าแผนกล
ยทุธ์ในการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม (6) การพฒันาผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ให้มีคณุภาพและมีมาตรฐาน
เพิ่มสูงขึน้ (7) การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ภายใต้จุดยืนของผู้ประกอบการ และอัต
ลกัษณ์ท้องถ่ิน (8) จดัท าฐานข้อมลูผลิตภณัฑ์เบญจรงค์พร้อมลายละเอียด เชน่ ช่ือผลงานพร้อมรูปถ่าย 
รางวลัท่ีเคยได้รับ ราคาสินค้า วิธีการสัง่ซือ้ เป็นต้น (9) พฒันาช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมลูผลิตภัณฑ์
เบญจรงค์โดยง่าย (10) ส่งเสริมผู้ประกอบการเบญจรงค์ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือขา่ย (11) เปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการเบญจรงค์ได้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเร่ืองคา่นิยมร่วมในการพฒันาเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
(12) ส่งเสริมผู้ประกอบการเบญจรงค์ให้เข้าร่วมอบรมเร่ืองหลกัการบริหารงานท่ีเน้นในเร่ืองการบริหาร
คน (13) ศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในเร่ืองการบริหารพนกังาน (14) จดั 
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กิจกรรมท่ีมาจากความต้องการของผู้ประกอบการเบญจรงค์ โดยใช้มืออาชีพเป็นผู้ด าเนินการ (15) การ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือจงูใจให้ผู้ประกอบการเบญจรงค์เห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ และ 
(16) สง่เสริมผู้ประกอบการเบญจรงค์ให้เข้าร่วมอบรมเร่ืองใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาตนเองให้เข้าสู่
เปา้หมายในการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป ได้แก่ (1) ควรศึกษาเร่ืองเดียวกันนีใ้นมิติอ่ืนๆ 
ในเชิงลึก และยงัไม่ค่อยมีการท าวิจัยมากนัก เช่น ปัจจัยการพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง แนวทางการ
ปรับตวัเชิงกลยุทธ์ภายใต้การเปล่ียนแปลงของตลาด กรณีศกึษาของผู้ประกอบการเบญจรงค์ท่ีประสบ
ความส าเร็จ และ (2) ควรมีการศกึษาเร่ืองในท านองเดียวกนันี ้ส าหรับผู้ประกอบการเบญจรงค์ในจงัหวดั
อ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาเปรียบเทียบและเสนอแนวคดิในการศกึษาเชิงลกึตอ่ไป 
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