แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ มของผลิ ตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์แบบมีส่วนร่วม
ตาบลแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
The Participatory Value Creation of Crochet Product
Tambon Chaehom Lampang Province
กาญจนา รัตนธีรวิเชียร1* สุคนธ์ทพิ ย์ สุภาจันทร์2 ฐานันดร์ โต๊ะถม3 ศรัณยา สินพาณี4
Kanjana Ruttanateerawichien1, Sukonthip Susphachan2, Thanan Toathom 3, Saranya Sinpanee4
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
Management Science, Lampang Rajabhat University
119 ถนนลาปาง-แม่ทะ บ้านหนองจอก ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
119 Lampang-Mae Ta Road, Ban Hua Gnork, Tambon Chompoo,Amphur Muang, Lampang, 52100 Thailand
E-mail: delphijava@hotmail.com
Received: April 9,2019; Revised: July 1,2019; Accepted: July 15,2019
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรือ่ งการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์แบบมีส่วนร่วมตาบลแจ้ห่ม ได้ทาการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
มูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์ เพือ่ นามาเป็ นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์ ตาบลแจ้ห่ม ผลการวิจยั พบว่า
มี 7 ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิม่ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์มรี ูปแบบให้เลือกหลากหลาย 0.801 2) ผลิตภัณฑ์มกี ารแจ้งราคาให้ชดั เจน
0.754 3) สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 0.679 4) ผลิตภัณฑ์มผี ลงานวิจยั รับรอง 0.648 5) ผลิตภัณฑ์ได้รบั การ
รับรองคุณภาพจากหน่ วยงานทีน่ ่ าเชื่อถือ 0.627 6) ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะเฉพาะ 0.536 7) ผลิตภัณฑ์ได้รบั รางวัล 0.501 สามารถอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรอิสระทัง้ หมดได้รอ้ ยละ 62.833 ตามลาดับ โดยนาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์มาดาเนินการ
ในกระบวนการผลิตส่งผลให้ยอดขายเพิม่ ขึ้น เป็ นจานวน 98,000 บาท ด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์ และใช้แนวทางการสร้างคุ ณค่ า
ให้แก่ผบู้ ริโภค
คาสาคัญ: การสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์ มีส่วนร่วม

Abstract
The research study about participatory value creation of the crochet products of Chaehom Subdistrict was to find factors
influencing value creation of the crochet products in order to be an approach for the crochet value creation of Chaehom Subdistrict.
The research found seven factors affecting 1) The product has a variety of styles to choose 0.801. 2)The products were clearly
declared prices 0.754. 3) It was able to produce according to individual customer’s requirements 0.679. 4) The products were
approved by research results 0.648. 5) The products were achieved quality assurance from reliable organizations 0.627. 6) The
products had special characteristics 0.536. 7) The products were obtained the rewards 0.501. It enabled to explain all independent
variables’ variance at 62.833 percent. Thereafter, the factors were adopted to be applied to the production process together with
using online marketing channel and consumer value creation approach resulting in incremental sales valued at 98,000 Baht.
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กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และคณะ

1. บทนา
ช่ ว งเวลาที่ ผ่ านมาการพั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันของ อุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
อันเป็ นหนึ่งในยุ ทธศาสตร์หลักของประเทศ การสร้างมูลค่ าเพิ่มให้ก ับ
สินค้าหรือบริการในท้อ งถิ่น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เ ป็ นสิ่ ง ที่
หน่ วยงานของรัฐและหลายภาคส่วนธุรกิจให้ ความสาคัญ ซึ่งการพัฒนา
สินค้าหรือบริการในท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่ า “โอทอป” (OTOP) นัน้
เป็ นไปอย่างแพร่หลายโดยได้รบั การสนับสนุ นและส่งเสริมจากทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงได้รบั ความสนใจ เป็ นอย่างมากจากภาคประชาชน
ซึ่งเป็ นผูบ้ ริโภค เพราะนอกจากการได้บริโภคสินค้า แล้วประชาชนยังได้
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเรื่องราวมากมาย
หลากหลายทัง้ ใน แง่ของวัตถุดบิ พื้นบ้าน ผลิตผล วัฒนธรรมและวิถีชวี ติ
ของแต่ละท้องถิน่ และชุมชนอีกด้วย
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง มีสภาพพื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็ นป่ าเขา
มีท่รี าบลุ่มสาหรับทานาอยู่บริเวณริมฝั ง่ แม่น้ าวัง ลาน้ าแม่สุก ลาน้ าแม่
สอย ลาน้าแม่มอญและลาห้วยแม่แมะ ส่วนบริเวณทีด่ อนและทีล่ าดเชิงเขา
จะปลูก ข้าวไร่ พืชไร่ และไม้ผล มีประชากรร้อยละ 90 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ผลิตเมล็ดพันธุ์ ถัวลิ
่ สง พืชผักชนิดต่าง ๆ ทัง้ ทีผ่ ลิตเพื่อ
จาหน่ายผลผลิตสด และผลิตเมล็ดพันธุ์ มะม่วงแก้ว ลาไย ลิน้ จี่ กาแฟ และ
ส้มเขียวหวาน ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ทีย่ งั คงไว้ซ่งึ ภูมปิ ั ญญาของชาวแจ้ห่ ม
ได้แก่ สินค้าประเภทอาหาร เช่น น้ าปู ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้า
ทอ เสื้อ เครื่องแต่งกายที่เกิดจากการถักโครเชต์ ของใช้ เช่น กล่องข้าว
เป็ นต้น ซึง่ อัตลักษณ์ของชุมชน คือ
แจ้ห่มเมืองบุญ อบอุ่นวัฒนธรรม
เลิศล้าน้าปู
เชิดชูน้าผัก
ผ้าถักห้าดาว หนองนาวแจ้ห่ม
จากการจัดเวทีเสวนาและการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มฯ ดัง
ภาพที่ 1 พบว่าในแต่ละประเภทของสินค้าเป็ นการพัฒนาสินค้า เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เอกลักษณ์ของสินค้าส่ ว น
ใหญ่ ม าจากการน าเอาประวัติศ าสตร์ วิถีท างในการด าเนิ น ชีว ิต
วัฒนธรรมพื้นบ้านทีม่ อี ยู่เป็ นพื้นฐานในการผลิตสินค้าออกมา ปั ญหา
หลัก คือ เรื่อ งของการผลิต ให้ไ ด้คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ขาดแคลน
วัตถุดบิ เนื่องจากขาดการวางแผนและการจัดเตรียมล่วงหน้า ความไม่
คงเส้น คงวาของมาตรฐานการผลิต ความไม่ช ดั เจนในการก าหนด
เป้ า หมายในการผลิต และการจัด จ าหน่ า ย ผู้ผ ลิต บางรายไม่ท ราบ
ต้นทุนที่แท้จริง ขาดบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากสิน ค้าที่ไ ด้มาตรฐาน และ
ช่อ งทางการจัดจาหน่ ายไม่ห ลากหลาย อีกทัง้ ปั ญหาเกี่ย วกับลูกค้า
เนื่ อ งจากไม่ม ีก ารเก็บ ข้อ มูล ลูก ค้า ที่ม าสัง่ ซื้อ สิน ค้า และไม่ม ี ขาด
ช่องทางในการติดต่อขายสินค้าในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการนาสินค้าไปขาย
ตามงานแสดงสิน ค้า หากลูกค้าอยากจะซื้อ สินค้านัน้ อีกก็ทาได้ยาก
เนื่องจากปั ญหาด้านสถานที่จดั จาหน่ าย ด้านความสามารถทางการ
แข่ ง ขัน ซึ่ ง มีข ้อ จ ากัด ได้ แ ก่ ความสามารถเชิง เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรม การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการผลิต และการบริหารจัดการของธุรกิจ

ภาพที่ 1 การจัดเวทีเสวนา และสัมภาษณ์
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั เห็นถึงความจาเป็ นในการแก้ปัญหา
และพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มถักโครเชต์ซ่งึ เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน
โดยการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ม ให้ ก ับสิ น ค้ า หรือ บริก ารโดยการวิ เ คราะห์
กระบวนการผลิตและจาหน่ ายให้ผู้บริโภค หาช่องทางในการสร้างมูลค่ า
(Value Creation) ให้กบั สินค้า เพื่อทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ มี
ความต้องการ และยินยอมทีจ่ ะจ่ายเงินซื้อเพราะผูบ้ ริโภคมองว่าคุม้ ค่าและ
ได้ประโยชน์ รวมถึงความพอใจจากสินค้า โดยการสร้างมูลค่ าเพิ่มของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ถั ก โครเชต์ ของต าบลแจ้ ห่ ม เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาทั ง้
กระบวนการของผูป้ ระกอบการในการผลิตเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์
2. เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์ ตาบลแจ้ห่ม

3. เอกสารงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ปั จจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Cherdboonmuang, et al., 2014) องค์ประกอบของ ปั จจัย
การตลาดที่ ม ี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย กลุ่มทีใ่ ห้ความสาคัญกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลลูกค้า กลุ่มที่ให้ความสาคัญกับความง่ายสะดวก
ทันสมัย กลุ่มทีใ่ ห้ความสาคัญกับการรับคืนสินค้าและคุณภาพสินค้า กลุ่ม
ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา และกลุ่มสุดท้าย คือกลุ่มที่
ให้ความสาคัญกับคาแนะน าและการตอบข้อสงสัย ปั จจัยส่วนผสมทาง
การตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
(Itchayanan, 2013) ได้รบั อิทธิพลมาจากส่วนประสมทางการตลาดปั จจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้แก่ ปั จจัยด้านราคา การส่งเสริมการขายและ
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Pornjaroenkun, et al., 2017) มีองค์ประกอบ ได้แก่
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การระดมความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคาสินค้าอย่างชัดเจน
สร้างเครือข่ายเพิม่ ช่องทางการค้า สร้างศักยภาพให้ชุมชนให้มอี งค์ความรู้
เพิ่มเติม ยกระดับผลิตภัณฑ์โดยสร้างระบบในการจัดเก็บสินค้า ช่ อง
ทางการจัดจาหน่ ายให้ลูกค้ามีความสะดวกในการสังซื
่ ้อ การสนับสนุ นจาก
หน่วยงาน นาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาประยุกต์ใช้ มีศนู ย์จดั เก็บ จาหน่ าย
และกระจายสินค้า หาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทางานโดย
ไม่เพิม่ ต้นทุนแต่สามารถเพิม่ มูลค่าและสร้างความน่ าสนใจของสินค้าได้
เพิม่ มากขึน้
การสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์จากภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นไทย
(Chemsripong & Petmee, 2017) ต้องทาการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดการ
ยอมรับ ตระหนักถึงคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดการอนุ รกั ษ์
ผลิตภัณฑ์จากภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ให้คงอยู่กบั ชุมชน ทาให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่ม เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ทัง้ การพัฒนาลวดลาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่ าเพิ่มผลิตภัณฑ์
(Khongthon & Komcharoen, 2018) ท าการศึกษาความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภค ออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างต้นแบบ อีกทัง้ สร้างสื่อต้นแบบการ
สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการสื่อสารกับผูบ้ ริโภคในการจัด
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ และสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสารตราสินค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์ เพจ และป้ ายต่างๆ เพือ่ สร้างการจดจา
การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ม ี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและบทบาทของ
ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างมูลค่ าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุ มชนด้วย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Sasong, 2017) หากมีการหนุ นเสริม
จากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานกับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP จะทาให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาอย่าง
เป็ นระบบ เกิดการพัฒนาคนและพัฒนางานสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ช่องทางการจาหน่าย
ความพึงพอใจของลูกค้า
คุณค่าทีเ่ หนือกว่า

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ความคุม้ ค่าของสินค้า
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั

มูลค่าเพิม่

Kanjana Ruttanateerawichien et.al.

4. วิ ธีดาเนิ นการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้การดาเนินการวิจยั ด้วยวิธผี สมผสาน (mix
method) โดยประชากรและกลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ค ือ
สมาชิกกลุ่มผ้าถักโครเชต์ไก่ฟ้าพญาลือ และกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน สหราษฏร์ออมทรัพย์(กลุ่มหงส์ฟ้า) ซึง่ มีจานวนประชากรในการ
วิจยั คือผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์ จานวน 108 ราย และ
บุคคลทัวไป
่ จานวน 500 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพคือ
แบบสัมภาษณ์ และการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ของสมาชิก
กลุ่มกลุ่มผ้าถักโครเชต์ไ ก่ฟ้ าพญาลือ และกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิต ยู
เนี่ยน สหราษฏร์ออมทรัพย์ (กลุ่มหงส์ฟ้า)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วจิ ยั ใช้การการวิเคราะห์ เชิงคุ ณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (content analysis) และการวิเคราะห์ เชิง
ปริมาณด้วยการวิเคระห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโคร
เชต์ ซ่ึงประกอบด้วย 29 ประเด็นค าถาม และใช้ว ิธีด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ Principal Component Analysis (PAC)
เพือ่ วิเคราะห์ตวั แปรทีส่ ่งผลต่อมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์

5. ผลการวิจยั และอภิ ปรายผล
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ มู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์ โดยพิจารณาจากการดาเนินการผลิตและจัด
จาหน่ ายผ้าถักโครเชต์ข องกลุ่ มไก่ฟ้าพญาลือ และกลุ่มสตรีส หกรณ์
เครดิต ยูเนี่ย นสหราษฎร์อ อมทรัพ ย์( หงส์ฟ้ า) โดยทาการวิเคราะห์
ปั จ จัย ด้ว ยวิธี Principal Component Analysis และท าการหมุน แกน
ด้ว ยเทคนิค Varimax ซึ่ง เป็ น เทคนิค ที่ทาให้มจี านวนตัวแปรที่น้อย
ที่สุ ด และ มีค่ า น้ า หนัก ปั จ จัย (Factor loading) มาก ในแต่ ล ะปั จจัย
สามารถ สรุปปั จจัย ที่มผี ลต่ อผลิต ภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์ ได้ทงั ้ หมด 7
ปั จจัย ซึ่งครอบคลุม จาก 29 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1 ทัง้ นี้การตัง้
ชื่อตัวแปรต้นทีไ่ ด้ใหม่ทงั ้ 7 ปั จจัยจะพิจารณาจากความหมายโดยรวม
ของแต่ละตัวแปรย่อย โดยให้น้ าหนักกับตัวแปรที่ม ี ค่า น้ าหนักปั จจัย
สูงสุดเป็ นสาคัญ ได้แก่
ปั จจัยที่ 1 การจัดจาหน่ าย เป็ นเรื่องของ การหาซื้อผลิตภัณฑ์
ได้ง่าย เวลาและสถานทีใ่ นการเข้าถึงสินค้ามีความสะดวก มีช่องทางการ
จาหน่ ายที่หลากหลาย การบรรจุหบี ห่อเหมาะสมสวยงาม สามารถจัดส่ง
สินค้าให้ลูกค้าได้ทุกสถานที่ สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามเวลา และ
ผลิตภัณฑ์มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ปั จจัยที่ 2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ประกอบด้วย
การให้บ ริก ารและการตอบรับ ที่ร วดเร็ว มีก ารรับ ประกัน สิน ค้า ใน
รูปแบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์แจ้งคุณสมบัตแิ ละการใช้งานไว้อย่างชัดเจน มี
การให้บริการหลังการขาย
ปั จจัยที่ 3 ช่องทางการจัดจาหน่ าย ประกอบด้วย มีรายการ
จัดโปรโมชันสิ
่ นค้าอย่ างเหมาะสม มีร ะบบการจาหน่ ายและสังซื
่ ้อที่
ทันสมัย และ สามารถติดต่อสือ่ สารระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ ายโดยตรง
ปั จจั ย ที่ 4 ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า เป็ นเรื่ อ งของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ม ีร าคาที่ เ หมาะสม มีส ิน ค้ า ตลอดเวลาไม่ ข าดแคลน
ผลิตภัณฑ์มคี ุณสมบัตติ ามทีโ่ ฆษณา ผลิตภัณฑ์มคี วามทันสมัย ราคา
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แนวทางการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์แบบมีส่วนร่วม…
คุม้ ค่าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และ มีก ารใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ
ต่างๆ
ปั จจัยที่ 5 ตัวผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มรี ูปแบบ
ให้เลือกหลากหลาย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทนทาน ผลิตภัณฑ์ตรง
กับความต้องการใช้ของลูกค้า
ปั จจัย ที่ 6 คุ ณค่ าที่เหนือ กว่า เป็ น เรื่อ งของ ผลิต ภัณฑ์ม ี
ผลงานวิจยั รับรอง ผลิตภัณฑ์ได้รบั การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
น่าเชือ่ ถือ และ ผลิตภัณฑ์ได้รบั รางวัล

กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และคณะ
ปั จจัยที่ 7 ความคุม้ ค่าของสินค้า ผลิตภัณฑ์มกี ารแจ้งราคา
ให้ชดั เจน สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และ
ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะเฉพาะ
ทัง้ 7 ปั จ จัย นี้ สามารถอธิบ ายความผัน แปรของตัว แปร
อิสระทัง้ หมดได้ร้อยละ 62.833 จากปั จจัยดังกล่าวสามารถนามาเป็ น
แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์ของตาบล
แจ้ห่มได้

ตารางที่ 1 ค่าน้าหนักปั จจัย (Factor loading)
Component
รายการ
หาซื้อผลิตภัณฑ์ได้งา่ ย
เวลาและสถานทีใ่ นการเข้าถึงสินค้ามีความสะดวก
มีช่องทางการจาหน่ายทีห่ ลากหลาย
การบรรจุหบี ห่อเหมาะสมสวยงาม
สามารถจัดส่งสินค้าให้ลกู ค้าได้ทุกสถานที่
สามารถส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าตามเวลา
ผลิตภัณฑ์มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การให้บริการและการตอบรับทีร่ วดเร็ว
มีการรับประกันสินค้าในรูปแบบต่างๆ
ผลิตภัณฑ์แจ้งคุณสมบัตแิ ละการใช้งานไว้อย่างชัดเจน
มีการให้บริการหลังการขาย
มีรายการจัดโปรโมชันสิ
่ นค้าอย่างเหมาะสม
มีระบบการจาหน่ายและสังซื
่ ้อทีท่ นั สมัย
สามารถติดต่อสือ่ สารระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ ายโดยตรง
ผลิตภัณฑ์มรี าคาทีเ่ หมาะสม
มีสนิ ค้าตลอดเวลาไม่ขาดแคลน
ผลิตภัณฑ์มคี ุณสมบัตติ ามทีโ่ ฆษณา
ผลิตภัณฑ์มคี วามทันสมัย
ราคาคุม้ ค่าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการต่างๆ
ผลิตภัณฑ์มรี ปู แบบให้เลือกหลากหลาย
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทนทาน
ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการใช้ของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์มผี ลงานวิจยั รับรอง
ผลิตภัณฑ์ได้การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทีน่ ่าเชือ่ ถือ
ผลิตภัณฑ์ได้รบั รางวัล
ผลิตภัณฑ์มกี ารแจ้งราคาให้ชดั เจน
สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะเฉพาะ

1
.750
.718
.694
.647
.592
.585
.497

2

3

4

5

6

7

.702
.697
.684
.624
.683
.650
.571
.776
.562
.495
.457
.452
.443
.801
.649
.640
.648
.627
.501
.754
.679
.536
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การสร้า งมูล ค่ า เพิ่ม ของผลิต ภัณ ฑ์ ผ้า ถัก โครเชต์ การ
ดาเนินงานของกลุ่มได้รบั การหนุ นเสริมจากเทศบาลตาบลแจ้ห่ มด้าน
การพัฒนากลุ่มอาชีพ มีพฒ
ั นาชุมชนหนุ นเสริมด้านการส่งผลิตภัณฑ์
ไปคัดสรรค์สุดยอดสินค้า 1 ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ออก
งานแสดงและจาหน่ายสินค้าตามโครงการต่าง ๆ ด้านการผลิตกลุ่มจะ
มีการผลิต 2 รูปแบบคือผลิตเก็บไว้ในคลังสินค้าสาเร็จรูปสาหรับสินค้า
ที่ จ าหน่ ายได้ ท ั ว่ ไป และผลิ ต ตามค าสั ง่ ซื้ อ ของลู ก ค้ า ซึ่ ง จะ มี
ลักษณะเฉพาะสาหรับการใช้งานของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือ ก
ลวดลายทีต่ อ้ งการให้ถกั และขนาดความกว้าง ความยาว หรือเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง เช่น ผ้าปูโต๊ะแบบสีเ่ หลีย่ ม
หรือ แบบวงกลม ผ้า คลุ ง เตีย ง เสื้อ สตรี เป็ น ต้น โดย
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มไก่ฟ้าพญาลือจะผลิตแต่สขี าว ส่วนกลุ่มหงส์ฟ้าจะ
ผลิตหลายสีตามความต้องการของลูกค้าเน้นที่เสื้อสตรี การวิเคราะห์
กระบวนการแปรรูปวัตถุดบิ เป็ นสินค้าทีส่ ่งให้ผบู้ ริโภค ของกลุ่มผูผ้ ลิต
ผ้าถักโครเชต์
ขัน้ ก่อนการผลิตประกอบด้วย การเลือกรูปแบบ ลวดลาย
หรือออกแบบลวดลายใหม่ จากนัน้ ดาเนินการเตรียมวัสดุ หรืออุปกรณ์
ทีต่ ้องใช้ในการผลิต เมือ่ ดาเนินการเรียบร้อยแล้วขัน้ ตอนต่อไปได้แก่
ขัน้ ตอนระหว่างการผลิตประกอบด้วย การถักผลิตภัณฑ์ด้วยเข็มโคร
เชต์หลังจากถักเสร็จนามารีดให้เรียบแล้วนาผลิภณ
ั ฑ์ไปซักทาความ
สะอาดด้วยน้ายาซักผ้าขาว จากนัน้ ผสมแป้ งมันกับน้ าต้มให้สุกแล้วนา
ผ้าที่ทาความสะอาดแล้ว ไปชุบกับแป้ งดังกล่าว 2 นาทีแล้วนาไปผึ่ง
แดดให้แห้งนาไปรีดตามรูปทรงของผลิตภัณฑ์ ขัน้ ตอนหลังการผลิต
จะเป็ น การเก็ บ รัก ษาผลิต ภัณ ฑ์น ามาบรรจุ ใ นกล่ อ งหรือ ถุ ง เพื่อ จัด
จาหน่ายต่อไป
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขององค์กร การบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชดั เจนจัดทาเป็ นโครงสร้าง
การดาเนินงานของกลุ่ม มีการจัดประชุมวางแผนการผลิตเมือ่ มีการสัง่
สินค้าจากลูกค้าจานวนมากโดยการประชุมเพื่อกระจายงาน ด้านการ
พัฒนาคนหรือบุคลากร มีการส่ งสมาชิกไปอบรมตามกิจกรรม ทัง้ ที่
เทศบาล หรือหน่ วยงานภาครัฐจัดขึน้ กลุ่มมีการพัฒนาทักษะสมาชิก
ด้วยกันโดยการสอนงานถักในภายในกลุ่ มหรือนอกกลุ่มสมาชิก เพื่อ
เป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ทคนิค ลวดลาย ร่วมกัน สมาชิกกลุ่มได้เข้า
ร่วมอบรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ทาให้เห็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงาน
นัน้ จะต้องวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ วางแนวคิดในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริงเพื่อให้เกิดความเสียหายในการผลิตน้อย
ทีส่ ุด อีกทัง้ ต้องศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิต ศึกษาความ
ต้องการของลูกค้าประกอบด้วย โดยกลุ่มได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น โคม
ไฟ หมวก ผ้าคลุมไหล และเสื้อ เป็ นต้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เ พื่อ เป็ นการสร้า งมูล ค่ า เพิ่ม ให้ก ับ สิน ค้า ของกลุ่ ม การ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์นัน้ คานึงถึงความเป็ น ไปได้ทงั ้ ในด้านการผลิต
การใช้งาน และความคุ้มค่ าซึ่งกลุ่ มได้พ ิจ ารณาร่ว มกัน และมีค วาม
คิดเห็นว่าจะพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์
กระบวนการสร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณ ฑ์เป็ นกระบวนสร้าง
มูลค่าเพิม่ ของสินค้า โดยนาปั จจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ผา้
ถักโครเชต์ผ่านการพิจารณาร่วมกันของกลุ่มในกระบวนการผลิต เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็ นกิจกรรมในกระบวนการ
ผลิตดังต่อไปนี้
กิจกรรมก่อนการผลิต พบว่ามีปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพิม่
2 ปั จจัย อันได้แก่คุณค่าทีเ่ หนือกว่า แสดงถึงผลิตภัณฑ์มผี ลงานวิจยั
รับรอง ผลิตภัณฑ์ได้รบั การรับรองคุณภาพจากหน่ วยงานทีน่ ่ าเชื่อถือ
และผลิตภัณฑ์ได้รบั รางวัล กลุ่มผู้ผลิตผ้าถักโครเชต์ได้ส่งผลิตภัณฑ์
เข้าคัดสรรค์สุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ของกรมการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไก่ฟ้าพญาลือได้ส่งผ้าปูโต๊ะเข้าคัดสรรค์
ผลการคัดสรรค์สนิ ค้าอยู่ในระดับ 5 ดาว ส่วนปั จจัยด้านความคุ้มค่ า
ของสินค้า สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และ
ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะเฉพาะนัน้ กลุ่มได้มกี ารนาด้านเฉพาะในการสาน
แหและยอซึง่ เป็ นด้ายสังเคราะห์ผสมร้อยละ 85 มาใช้ในการผลิตสินค้า
ที่เป็ นสีขาว โดยมีการผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้ องการโดยลูกค้า
จะแจ้งความต้อ งการสิน ค้า แล้วให้ทางกลุ่มส่งชิ้นงานตัวอย่ างไปให้
จากนัน้ จึงส่งผลิตซึ่งกลุ่มหงส์ฟ้าเองได้รบั การสังผลิ
่ ตสินค้าเป็ นประจา
จากผูจ้ าหน่ายสินค้าผ้าถักโครเชต์ทส่ี วนจตุจกั รซึง่ เกิดจากการเข้าไปดู
สินค้าในเว็บไซต์ของกลุ่มและทาการเลือกลายจากตั วอย่างสิน ค้าใน
เว็บไซต์ทาให้กลุ่มมีรายได้จากการขายสินค้าให้ลูกค้าส่งรายนี้ตงั ้ แต่
เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 98,000 บาท
กิจกรรมระหว่างการผลิตผ้าถักโครเชต์ปัจจัยด้านความพึง
พอใจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์มรี าคาที่เหมาะสม มีสนิ ค้าตลอดเวลาไม่
ขาดแคลน ผลิต ภัณฑ์มคี ุ ณสมบัติต ามที่โ ฆษณา ผลิต ภัณฑ์มคี วาม
ทัน สมัย ราคาคุ้ ม ค่ า เหมาะสมกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ า นตัว ผลิต ภัณ ฑ์
ผลิต ภัณ ฑ์ ม ีรู ป แบบให้เ ลือ กหลากหลาย คุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์
ทนทาน ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการใช้ของลูกค้า ด้านความคุม้ ค่า
ของสินค้า สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และ
ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะเฉพาะ การดาเนินการของกลุ่มนัน้ มีการปรับปรุง
ลวดลายของผลิตภัณฑ์ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อน
การจาหน่ าย มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางจาหน่ าย อีกทัง้ มีการ
ผลิตสินค้าหลายขนาดตามคาสังซื
่ ้อของลูกค้า เช่น เสื้อผ้าสาหรับ คน
รูปร่างผอม หรือคนรูปร่างอวบ รวมถึงผ้าคลุ่มไหล่หลากหลายรูปแบบ
ทีก่ ลุ่มผลิตลูกค้าสามารถเลือกลาย ขนาดความกว้าง ความยาวได้ มี
การทาต้นแบบส่งให้ลูกค้าดังภาพที่ 4 ก่อนการรับคาสังซื
่ ้อ และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่ งมอบให้กบั ลูกค้าเนื่องจาก
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แนวทางการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์แบบมีส่วนร่วม…
สมาชิกกลุ่มแต่ ละคนมีทกั ษะในการถักสินค้าต่างกัน บางคนถักสินค้า
ได้แบบแน่นก็จะเหมาะกับ
สินค้าทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแผ่นตรง เช่น จานรองแก้ว ดอยลีร่ องจาน รอง
แจกัน ส่วนสมาชิกทีถ่ กั แบบหลวมกลุ่มก็จะให้ถกั สินค้าประเภทผ้าปู
โต๊ะ ผ้าคลุมเตียงทีต่ ้องการให้เข้ารูปตามเตียงหรือโต๊ะจะทาให้มที รง
สวยงามขึ้น อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์ดอยลี่ของกลุ่มรับประกันว่าสามารถซัก
ด้วยเครือ่ งซักผ้าได้ ผลิตภัณฑ์จะยังคงเป็ นทรงเดิมไม่หลุดลุ่ย

ภาพที่ 4 ต้นแบบเสือ้
กิจ กรรมหลัง การผลิต นั น้ ปั จ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งในการสร้า ง
มูลค่าเพิม่ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย เป็ นเรื่องของการ
หาซื้อผลิตภัณฑ์ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ง่าย เวลาและสถานที่ในการ
เข้าถึงสินค้ามีความสะดวก มีช่องทางการจาหน่ ายทีห่ ลากหลาย การ
บรรจุห ีบห่ อ เหมาะสมสวยงาม สามารถจัดส่ งสิน ค้าให้ลูกค้า ได้ทุ ก
สถานที่ สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามเวลา และ ผลิตภัณฑ์มกี าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ แนวทางการดาเนินงานของกลุ่มนัน้
กลุ่มมีการจัดจาหน่ายสินค้า ณ ทีท่ าการกลุ่ม และตามงานแสดงสินค้า
มีเว็บไซต์เป็ นช่องทางในการขายสินค้าทาให้ลกู ค้าสามารถเลือกซื้อได้
ง่ายขึ้นสามารถสังซื
่ ้อได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ซึ่งมีภาพตัวอย่างสิน ค้าที่
กลุ่ มได้ทาการผลิต และวางจจาหน่ าย รวมถึงมีล วดลายต่ าง ๆเป็ น
เหมือนแคตตาล็อคให้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้ และกลุ่มสามารถนา
ข้อมูลสินค้าใหม่ทจ่ี ะขายผ่านช่องทางการขายนี้ กลุ่มมีการหาพันธมิตร
ทางการค้า ได้แก่ กลุ่มหมอนสุขภาพสุขสวัสดิซึ์ ่งจะจาหน่ ายหมอนที่
นาผ้าถักโครเชต์ของกลุ่มไปเป็ นส่วนประกอบในการออกแบบสินค้า
หมอนลายใหม่ๆออกมาวางจาหน่ายและโฆษณาขายสินค้าในเว็บไซต์
ตลาดออนไลน์ อีกทัง้ ร้านบัว ดีไซด์กไ็ ด้นาผ้าถักโครเชต์ของกลุ่มมาใน
การตกแต่งเสื้อผ้าฝ้ ายที่ทางกลุ่มออกแบบและจาหน่ ายเองทาให้เกิด
เป็ นพันธมิตรทางการค้าด้านการวางจาหน่ายสินค้าขยายเพิม่ ขึน้ ไป
การสร้างคุณค่ าให้แก่ผู้บริโ ภค กลุ่ มผ้าถักโครเชต์ ไ ก่ ฟ้ า
พญาลือ วางเป้ าหมายในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคคือผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์สขี าว เพือ่ นาไปใช้ได้กบั หลาย
โอกาสและสามารถเข้า กับ สีพ้ืน ได้ทุ ก สี และออกแบบลวดลายให้
สวยงาม ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ความมุ่งมันของกลุ
่
่ม
คือ “มุ่งพัฒนาแบบผ้าถักโครเชต์ท่หี ลากหลาย” เนื่องจากสินค้าของ
กลุ่มมีจานวนมาก ลูกค้าเป็ นลูกค้าประจาที่ช่นื ชอบในผ้าถักโครเชต์

กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และคณะ
ชอบการถักแบบแน่ นของกลุ่มซึ่งสามารถนาไปซักในเครื่องซักผ้าได้
ไม่ ห ลุ ด ลุ่ ย รีด กลับ ได้รู ป ทรงเดิม ด้ว ยผลิต ภัณ ฑ์ท่ีม ีห ลายรู ป แบบ
หลากหลายลวดลายเป็ นเสน่ ห์อย่างหนึ่งของผ้าถักโครเชต์ทก่ี ลุ่มผลิต
ซึง่ ลูกค้ามักจะเลือกลวดลายใหม่ๆ เพือ่ นาไปสับเปลีย่ นกับลวดลายเดิม
ที่เคยใช้ทาให้กลุ่มมีแรงบันดาลใจในการสร้างลวดลายใหม่ๆ ขึ้นมา
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว และกลุ่มยังคงมี
การผสมผสานลวดลายเดิมทีก่ ลุ่มผลิตตัง้ แต่แรกเริม่ คือลายห่วงทองซึ่ง
ได้รบั ความนิยมจากลูกค้าเสมอ กลุ่มผ้าถักโครเชต์หงส์ฟ้า มุ่งผลิต ผ้า
ถักโครเชต์สาหรับใช้เป็ นเครือ่ งนุ่ งห่ม เช่น ผ้าคลุมไหล่ เสือ้ กระโปรง
เป็ นต้น เน้นสีขาว ดา ลูกค้าสามารถนาไปใช้ได้กบั หลายโอกาสโดย
ออกแบบลวดลายให้สวยงาม ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
ความมุ่งมันของกลุ
่
่ มคือ “ผลิต ผ้าถักโครเชต์ต ามความต้อ งการของ
ลู ก ค้า ” เนื่ อ งจากสิน ค้า ของกลุ่ ม เป็ นเสื้อ ผ้ า ซึ่ง ลู ก ค้า ก็ล้ว นแต่ ม ี
ความชอบรวมถึงรูปร่างต่างกันไป ดังนัน้ ขนาดของสินค้าเป็ นจุดสาคัญ
ที่กลุ่มต้องผลิตตามความต้องการของลูกค้า อีกทัง้ ลวดลายที่ใช้ถกั ก็
ตามต้องมีความหลากหลาย เพื่อเป็ นการสร้างสรรค์สนิ ค้าใหม่ รวมถึง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์แบบใหม่ดว้ ย เช่น เสื้อ หรือผ้าคลุมไหล่ทต่ี ้อง
ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาลในการผลิต
การสร้างสรรค์คุ ณค่าเพื่อส่งมอบคุณค่ าให้ผู้บริโ ภค ด้าน
การผลิตจะผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็ นหลักทัง้ แบบ ลวดลาย
และขนาดที่ลูกค้าต้อ งการโดยมีการผลิต สิน ค้าต้น แบบให้กบั ลูก ค้า
พิจารณาก่อน การสื่อ สารทางการตลาดเน้นให้เห็นความสาคัญของ
เสน่ ห์งานถักโครเชต์ซ่ึงกลุ่ มน าเสนอลวดลายสวยงามนัน้ เกิดจาก
ความตัง้ ใจ ความประณีตในการสร้างสรรค์ผ ลงานตัง้ แต่ เริ่ม ต้น จน
ชิ้นงานสาเร็จต้องอาศัยความใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้ลวดลายที่
สวยงาม และลูกค้าเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ ผลงานแต่ละ
ชิ้น สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ห ลากหลาย หลัง จากที่ก ลุ่ ม ได้
ดาเนินการสร้างสรรค์คุณค่าแล้วนัน้ ลูกค้าลูกค้าชืน่ ชอบในฝีมอื การถัก
โครเชต์ทแ่ี น่น มีลวดลายให้เลือกได้หลากหลาย และสามารถสังผลิ
่ ตได้
ตามขนาดและลวดลายที่ลูกค้าต้อ งการ เพื่อ ให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจกลุ่มจึงต้องมีการสร้างสรรค์ลายถักโครเชต์ขน้ึ ใหม่ไม่ว่าจะเป็ น
การผสมลวดลายที่มอี ยู่เดิมคือคิดลายขึ้น มาใหม่ก็ตาม อีกทัง้ ลูกค้า
สามารถสังผลิ
่ ตตามรูปแบบและขนาดทีล่ ูกค้าต้องการได้ สอดคล้องกับ
Chemsripong and Petmee (2017) ทีพ่ บว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ให้กลับมานิยมต้องทาการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดการ
ยอมรับ ตระหนักถึงคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ และสอดคล้อ งกับ Khongthon and
Komcharoen (2018) ทีพ่ บว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็ นแนวทางใน
การสร้างมูลค่าเพิม่ ของชุมชน รวมถึงการสร้าง อัตลักษณ์ ลวดลายที่
เป็ นเอกลักษณ์ รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิม่ ความแตกต่าง
หรือความน่าสนใจของสินค้าได้
การหาปั จจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์
ผลการวิจยั พบว่ามี 7 ปั จจัยทีส่ ่งผลดังกล่าว ได้แก่ ปั จจัยที่ 1 การจัด
จาหน่าย ปั จจัยที่ 2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ปั จจัยที่ 3 ช่องทางการ
จัด จ าหน่ า ย ปั จ จัย ที่ 4 ความพึง พอใจของลู ก ค้า ปั จ จัย ที่ 5 ตัว
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ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่ 6 คุณค่าที่เหนือกว่า และปั จจัยที่ 7 ความคุ้มค่ า
ของสินค้า สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรอิสระทัง้ หมดได้
ร้อยละ 62.833 สามารถนามาเป็ นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์ของตาบลแจ้ห่ม ผลงานวิจยั นี้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Cherdboonmuang, Lomprakon and Krahan (2014) ที่
พบว่ า ปั จ จัย การตลาดที่ม ีผ ลต่ อ พฤติกรรมการซื้อ สิน ค้า ผ่ า นระบบ
พาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้ว ย ความง่ายสะดวก ทัน สมัย
ความสาคัญกับการรับคืนสินค้าและคุณภาพของสินค้า การสือ่ สารผ่าน
สือ่ โฆษณา และให้ความสาคัญกับคาแนะนาและการตอบข้อสงสัย และ
งานวิจยั Itchayanan (2013) ทีพ่ บว่า ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเทีย่ วในจังหวัด
นครปฐม ได้รบั อิทธิพลมาจากส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัย
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขายและด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

6. สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการสร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
เป็ นกระบวนสร้า งมูล ค่ า เพิ่ม ของสิน ค้า โดยน าปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
มูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์มาดาเนินการในกระบวนการผลิต
ส่งผลให้ยอดขายเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 98,000 บาทภายในระยะเวลา 6
เดือ น โดยใช้ช่อ งทางการตลาดออนไลน์ และใช้แนวทางการสร้า ง
คุณค่าให้แก่ผบู้ ริโภค กลุ่มผ้าถักโครเชต์ไก่ฟ้าพญาลือ วางเป้ าหมาย
ในการผลิตสินค้าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค “มุ่งพัฒนา
แบบผ้าถักโครเชต์ทห่ี ลากหลาย” กลุ่มผ้าถักโครเชต์หงส์ฟ้า มุง่ ผลิตผ้า
ถักโครเชต์สาหรับใช้เป็ นเครือ่ งนุ่ งห่ม เช่น ผ้าคลุมไหล่ เสือ้ กระโปรง
เป็ นต้น เน้นสีขาว ดา ความมุง่ มันของกลุ
่
่มคือ “ผลิตผ้าถักโครเชต์ตาม
ความต้องการของลูกค้า ” การสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อส่งมอบคุณค่าให้
ผูบ้ ริโภค ด้านการผลิตจะผลิตตามความต้องการของลูกค้า การสื่อสาร
ทางการตลาดเน้นให้เห็นความสาคัญของเสน่ ห์งานถักโครเชต์ซง่ึ กลุ่ม
นาเสนอลวดลายสวยงาม สินค้าใหม่และลูกค้าเกิดความประทับใจใน
ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลงานแต่ ล ะชิ้ น สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
หลากหลาย มีก ารพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ข้ึน ใหม่ เ พื่อ เป้ นการสร้ า ง
มูลค่าเพิม่ อีกทัง้ มีการวางแผนในการจัดซื้อวัตถุดบิ ที่ประหยัดต้นทุน
ลงได้ หลังจากทีก่ ลุ่มได้ดาเนินการสร้างสรรค์คุณค่าแล้วมีการสอบถาม
ความพึงพอใจกับลูกค้าทีม่ าซื้อสินค้าพบว่า ลูกค้าลูกค้าชืน่ ชอบในฝีมอื
การถักโครเชต์ทแ่ี น่น มีลวดลายให้เลือกได้หลากหลาย และสามารถสัง่
ผลิตได้ตามขนาดและลวดลายทีล่ กู ค้าต้องการ เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความ
พึงพอใจกลุ่มมีการสร้างสรรค์ลายถักโครเชต์ข้นึ ใหม่ไม่ว่าจะเป็ นการ
ผสมลวดลายที่ม ีอ ยู่ เ ดิม คือ คิด ลายขึ้น มาใหม่ หรือ คิด สร้า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขน้ึ มาใหม่อยู่เสมอ อีกทัง้ ลูกค้าสามารถสังผลิ
่ ตตามรูปแบบ
และขนาดทีล่ กู ค้าต้องการได้ มีช่องทางในการสังซื
่ ้อทีส่ ะดวก

7. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผา้ ถักโครเชต์เป็ นอาชีพเสริมของกลุ่มที่
ดาเนินงานในเวลาว่างหรือนอกฤดูการทาการเกษตร ควรวางแผนการ
ดาเนินงานหรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางและสานักงานกองทุนสนับสนุ น การวิจยั
(สกว.) ทีไ่ ด้ให้ทุนในการดาเนินการวิจยั และคาชีแ้ นะในการดาเนินการ
วิจยั ทุกขัน้ ตอน และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฏา มิง่
ฉาย ที่ ไ ด้ แ นะน าการศึ ก ษาวิ จ ัย ให้ ส าเร็ จ ได้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์
ขอขอบคุ ณคณะทางานทุกท่ านของศูน ย์ว ิจยั และข้อ มูล ธุร กิจ คณะ
วิทยาการจัดการ และสถาบัน วิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ลาปาง ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในการประสานงานการติดต่อเป็ นอย่างดี
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