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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การ การสร้างสรรค์ในงาน (การคิดคล่องแคล่ว การ
คิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ) และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลตัวแปรคั่นกลาง
พหุของการสร้างสรรค์ในงาน (การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ) ที่เป็นปัจจัยเชื่อม
โยงระหว่างวัฒนธรรมองค์การสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจัยเชิงส�ำรวจกับประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของอุตสาหกรรม
ผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 195 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีการตอบกลับครบทุก
ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
โดยใช้โปรแกรม Smart PLS 2
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การ การสร้างสรรค์ในงาน (การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม
และการคิดละเอียดลออ) และผลการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการ
โครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน พบว่า 1. อิทธิพลของการสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดคล่องแคล่ว การคิด
ริเริ่ม และการคิดละเอียดลออเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์การสู่ผลการปฏิบัติงาน และ 2. อิทธิพลของ
การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดยืดหยุ่นไม่เป็นปัจจัยคั่นกลางพหุที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์การสู่ผลการปฏิบัติงาน
ค�ำส� ำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ การสร้างสรรค์ในงาน และผลการปฏิบัติงาน
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Abstract

In this research, the researcher studies organizational culture, job creativity (fluency, flexibility,
originality, elaboration), and job performance. The researcher examines influence of job creativity (fluency, flexibility, originality, elaboration) in multiple mediating organizational culture with job performance of the staff of the Thai Silk Industry in Bangkok. In the quantitative phase of investigation, the
researcher deployed a survey research methodology. The research samples population included 195
samples of the staff of the Thai Silk Industry in Bangkok. Using a questionnaire as a research instrument
to collect data, the researcher distributed copies of the questionnaire to the members of the sample
population. All copies were returned to the researcher. Using techniques of descriptive statistics, the
researcher analyzed the data collected in terms of percentage, mean and standard deviation. Furthermore, the researcher employed structural equation model (SEM) analysis by virtue of using the Partial
Least Square SmartPLS 2 computer software application. The research results revealed that organizational culture, job creativity (fluency, flexibility, originality, elaboration), and job performance showed
overall means at a high level.
The results obtained by the structural equation modeling analysis of factors influencing job
performance revealed that 1. influences job creativity (fluency, originality, elaboration) as the mediating
exhibited correlation between organizational culture and job performance and 2. influences job creativity (flexibility) as the mediating exhibited  no correlation between organizational culture and job
performance.
Keywords: Organizational Culture, Job Creativity and Job Performance

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา

โลกแห่งอนาคตการด�ำเนินธุรกิจเกิดการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด ปัจจัยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วแบบพหุภาคี กลไกทางการบริหารปรับเปลี่ยนตาม
วัฏจักรทางธุรกิจ องค์การธุรกิจต่างมุ่งพัฒนาศักยภาพของ
ตนเพื่ อ แสวงหาโอกาสทางธุ ร กิ จ (Naserinajafabady,
Rangriz, & Mehrabi, 2013 : 355) หลายองค์การต่างมุ่ง
เน้นพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ
ด้วยการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไป
โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เป็นแบบแผนทางความ
คิดและความเชื่อตามแนวคิดคติฐานเบื้องต้นให้กลายเป็น
อัตลักษณ์เฉพาะที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นั้น (ธัญนันท์
บุญอยู่ และคณะ, 2559 : 83) จ�ำเป็นต้องสร้างให้เกิดความ
สมดุ ล ระหว่ า งพนั ก งานกั บ องค์ ก าร เพื่ อ เชื่ อ มโยงให้
พนักงานกับองค์การเกิดการขับเคลื่อนที่กลายเป็นสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพที่ท�ำให้พนักงานเกิดการสร้างสรรค์ใน

งานที่แตกต่างจากองค์การอื่น ๆ (Uddin, Luva, & Hossian, 2013 : 63) โดยการสร้างสรรค์ในงานจะเป็นความ
สามารถของแต่ละบุคคลที่แตกต่างจากการสร้างนวัตกรรม
เนื่ อ งจากนวั ต กรรมเป็ น การน� ำ แนวคิ ด ของแต่ ล ะระดั บ
ภายในองค์การมาใช้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ
ที่แตกต่างกันไป แต่การคิดสร้างสรรค์เกิดจากความสามารถ
ของแต่ละบุคคลหรือการท�ำงานของปัจจัยด้านบุคลิกภาพ
เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในงานมาสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและสรรสร้าง
ผลการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์การอย่างต่อเนื่อง (Soori & Ferasat, 2016 : 193)  
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง
ที่มีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากภูมิปัญญาพื้น
บ้านของไทย แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ และได้รับการ
ยอมรับจากอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก มีการส่งออกไป
ยังหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ และ
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ฝรั่งเศส เป็นต้น โดยในปี 2557 พบว่า ผ้าไหมไทยมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดค่อนข้างต�่ำเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าการส่ง
ออกผ้าไหมในตลาดโลกทั้งหมด ในขณะที่ประเทศจีนที่ได้
รับการยอมรับว่า เป็นผู้น�ำด้านการผลิตมีมูลค่าการส่งออก
ปีละ 240,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด
ร้อยละ 68 (ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557 : 3) แต่
จากภาวการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เปลี่ยนจากชาวอเมริกันและยุโรปไปเป็นกลุ่มนัก
ท่องเที่ยวชาวเอเชีย จึงท�ำให้ความนิยมและก�ำลังการซื้อ
ลดลง ประกอบกับคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ว่า การใส่ผ้าไหม
จะท�ำให้ดูมีอายุมาก ยากต่อการใส่และการดูแล จึงท�ำให้
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อผลักดันให้ผู้
บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยอมรับ ตลอดจนร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้มีความโดดเด่นเป็นอัต
ลักษณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
ตลอดจนพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก ารควบคู ่ กั บ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (Mehraban,
Hoseinzadeh & Esmaili, 2013 : 270 - 271; Soori &
Ferasat, 2016 : 192) เพื่อท�ำให้อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยมี
ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนสืบไป
จากประเด็นปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาอิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุของการสร้างสรรค์ในงาน
ในฐานะปัจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การสู่
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาประเด็นที่ว่า เพราะเหตุ
ใด หรือมีปัจจัยใดบ้างหรือไม่ที่จะเป็นปัจจัยน�ำไปสู่ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานอุ ต สาหกรรมผ้ า ไหมไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำผลการวิจัยที่ได้รับมาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนและปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ้ า ไ ห ม ไ ท ย มี ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด
โลก

อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุของการ
สร้างสรรค์ในงาน การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การ
คิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ ที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยง
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ระดั บ บุ ค คล โดยมี
พนักงานอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยเป็นหน่วยวิเคราะห์ ซึ่งผู้
วิ จั ย ได้ ท�ำ การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลตั ว แปรคั่ น กลางพหุ ข องการ
สร้ า งสรรค์ ใ นงานในฐานะปั จ จั ย ที่ เชื่ อ มโยงอิ ท ธิ พ ลของ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารสู ่ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
อุ ต สาหกรรมผ้ า ไหมไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร ส่ ว น
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานอุตสาหกรรมผ้าไหม
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 377 คน (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2561) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิ จั ย คื อ พนั ก งานของอุ ต สาหกรรมผ้ า ไหมไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน 195 คน

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ภ าวการณ์ แข่ ง ขั น ที่
รุนแรง สภาพแวดล้อมมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้เกิดเป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเติบโตของ
ธุรกิจที่สูงขึ้น โครงสร้างองค์การมีผลกระทบอย่างมากต่อ
การพัฒนาในหลากหลายมิติ การสร้างวัฒนธรรมองค์การจึง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์งาน
ภายในองค์การที่ก่อให้เกิดเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสู่
ความส�ำเร็จขององค์องค์การ (Naserinajafabady, Rangriz, & Mehrabi, 2013 : 356) และจากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้
ผู้วิจัยได้ท�ำการสรุปไว้ดังนี้
วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture--OC)
เป็นความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรมและความคิดที่
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การ การสร้างสรรค์ สืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นอัตลักษณ์
ในงาน การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และ ภายในที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและสร้ า ง
การคิดละเอียดลออ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บรรทัดฐานทางสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่องค์การ (Isi-
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am, Jasimuddin & Hasan, 2015 : 69-70) โดยวัฒนธรรม
องค์การอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของผู้ก่อตั้งธุรกิจที่
ธ� ำ รงรั ก ษาถ่ า ยทอดส่ ง ผ่ า นไปยั ง สมาชิ ก ใหม่ เ พื่ อ ยึ ด ถื อ
ปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การที่ยากต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Aulawi et al, 2009 : 2263; ธัญนันท์ บุญ
อยู่ และคณะ, 2559 : 83) จ�ำแนกตามอัตลักษณ์ของ
องค์การตามล�ำดับชั้นของเหตุผลที่ปรากฏชัดเจนที่สามารถ
น�ำไปสร้างเป็นกลยุทธ์ให้กลายเป็นเสถียรภาพทางความคิด
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์แก่องค์การ ซึ่งจาก
การศึกษาวิจัยของ Mehraban, Hoseinzadeh & Esmaili
(2013 : 270-271) พบว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยหลัก
ของค่านิยมพื้นฐาน ความเชื่อ และหลักคุณธรรมที่มีบทบาท
ส�ำคัญในระบบบริหารจัดการองค์การ โดยองค์การต้องมุ่ง
เน้ น สร้ า งวั ฒ นธรรมให้ เ กิ ด บรรยากาศที่ ส ร้ า งสรรค์ ท าง
ความคิดของแต่ละบุคคล (บุญช่วย  ศิริเกษ, 2560 : 66-67)  
ตลอดจนอนุรักษ์ให้กลายเป็นศิลปะแห่งค่านิยมพื้นบ้านที่
อาศัยความเป็นครอบครัวสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่อาจเป็นเหตุ
ให้สะท้อนถึงการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยได้
เพื่อให้อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยน�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าไหมไทยแข่งขัน
ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างสมบูรณ์ (Girdauskiene, 2013 : 176; Al-Tit, 2016 : 176)
การสร้างสรรค์ในงาน (Job creativity -- CR)
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญที่สุดและเป็น
ปฏิสัมพันธ์ทางความสามารถในการแสวงหาสิ่งใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ อีกทั้งเป็นสมรรถนะของแต่ละบุคคล
ที่สามารถสร้างความคิดใหม่ด้วยกระบวนการที่เกิดจาก
พรสวรรค์ (Mehraban, Hoseinzadeh & Esmaili 2013 :
271) ประกอบกับทักษะความสามารถทางศิลปะที่โดดเด่น
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่น�ำไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้และการใช้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
(Girdauskiene, 2013 : 176) โดยการสร้างสรรค์ในงานจะ
ประกอบด้วย (1) การคิดคล่องแคล่ว (Fluency--FL) เป็น
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ส�ำคัญระหว่างการ
คิดและการแสดงออก (2) การคิดยืดหยุ่น (Flexibility--FY)
เป็นความสามารถในการคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น (3) การคิดริเริ่ม (Originality--OR) เป็น

การสร้างสรรค์ในงาน (CR)














ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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(FY)



วัฒนธรรม
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ความสามารถในการคิดในรูปแบบที่แปลกใหม่ที่ริเริ่มให้เกิด
กิจกรรมใหม่ขึ้นในองค์การ และ (4) การคิดละเอียดลออ
(Elaboration--EL) เป็นความสามารถในการเอาใจใส่ใน
รายละเอียดระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาวิจัย
ของ Soori & Ferasat (2016 : 192) ที่ว่า การสร้างสรรค์ใน
งานเป็นกระบวนการคิดของ    แต่ละบุคคลที่ท�ำให้เกิดผล
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป แต่ในองค์การใดเกิดการ
สร้างสรรค์ในงานที่ยืดหยุ่นมากก็อาจท�ำให้ประสิทธิภาพ
การท�ำงานไม่ดีได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการจะด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ความหลากหลายทั้ ง ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการจ�ำเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้ า งสรรค์ ง านให้ เ กิ ด ความแปลกใหม่ เช่ น เดี ย วกั บ
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยต้องผนวกความคิดสร้างสรรค์งาน
ทั้งลวดลายต่าง ๆ ให้เกิดความทันสมัยและสามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยให้เหมาะสมอ
ย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อเพิ่มฐานให้เกิดเป็นความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป
ผลการปฏิบัติงาน (Job performance--JP)
เป็นพฤติกรรมการท�ำงานที่แสดงออกมาในเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณตามความสามารถของบุคคลที่เกิด
ขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ เพื่อด�ำเนินการ
ในงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ (Uddin, Luva, & Hossian, 2013 : 64) โดยผลการปฏิบัติงาน
จะได้รับการประเมินค่าจากกิจกรรมทางด้านการบริหารที่
เกิดจากการน�ำความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความ
ช�ำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนมาสร้างสรรค์เป็นผลงานและ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานตามปริมาณ
งาน และปริมาณเวลาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด (Vasudevan, 2013 : 241) ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละบุคคลจะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท�ำงานเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เปรียบเสมือน
การร่วมกันของคุณค่าของพฤติกรรมของพนักงานทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาผลการปฏิบัติ
งานที่ดีที่สุด พร้อมทั้งหากระบวนการท�ำงานที่ดีสุดเช่นกัน
เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การก�ำหนดไว้ (Akgunduz, 2015 : 1084-1085)
ดังนั้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงาน

วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อิ ท ธิ พ ลตั ว แปรคั่ น กลางพหุ ข องการ
สร้ า งสรรค์ ใ นงานในฐานะปั จ จั ย ที่ เชื่ อ มโยงอิ ท ธิ พ ลของ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารสู ่ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ท�ำการสรุปและสร้างกรอบแนวคิด ในการวิจัยครั้งนี้ ดัง
แสดงในภาพที่ 1

สมมติฐานของการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดคล่องแคล่ว
สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดยืดหยุ่น
สมมติฐานที่ 3 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดริเริ่ม
สมมติฐานที่ 4 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดละเอียดลออ
สมมติฐานที่ 5 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 6 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิด
คล่องแคล่วมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 7 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิด
ยืดหยุ่นมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 8 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิด
ริเริ่มมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 9 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิด
ละเอียดลออมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 10 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิด
คล่ อ งแคล่ ว เป็ น ปั จ จั ย คั่ น กลางพหุ ที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
วัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 11 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิด
ยืดหยุ่นเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุที่เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับผลการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 12 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิด
ริเริ่มเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุที่เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับผลการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 13 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิด
ละเอี ย ดลออเป็ น ปั จ จั ย คั่ น กลางพหุ ที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
วัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
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bach ซึ่งผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟาจะปรากฏดัง
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ตารางที่ 1
ปริมาณ ที่มุ่งเน้นข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ยื น ยั น สมมติ ฐ านของ ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุของการสร้างสรรค์ในงานใน
ฐานะปัจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การสู่ผล
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
การปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในเขต
(α)
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนวิธีการวิจัยดังนี้
วัฒนธรรมองค์การ (OC)
0.905
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของ การสร้างสรรค์ในงาน (CR)
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน
- ความคิดคล่องแคล่ว
0.907
ทั้งสิ้น 377 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561)
(FL)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของ
- ความคิดยืดหยุ่น (FY)
0.922
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน
- ความคิดริเริ่ม (OR)
0.941
195 คน โดยใช้วิธีการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
- ความคิดละเอียดลออ
0.987
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาด
(EL)
เคลื่อน ±5% (Yamane, 1973) โดยการวิจัยครั้งนี้มีระยะ
0.915
เวลาจ�ำกัด จึงท�ำให้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการปฏิบัติงาน (JP)
และจั ด สรรจ� ำ นวนตั ว อย่ า งตามสั ด ส่ ว น กั บ จ� ำ นวน
ประชากร
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่ง ตัวอย่างที่เป็นพนักงานอุตสาหกรรม      ผ้าไหมไทยในเขต
แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วน กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 195 คน ซึ่งมีการตอบกลับครบ
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ทุกฉบับ หลังจากนั้นน�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบและ
ส่วนที่ 2-7 แบบสอบถามประเมินวัฒนธรรมองค์การ การ วิเคราะห์ข้อมูล
สร้างสรรค์ในงาน (การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การ
6. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรม
คิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ) และผลการปฏิบัติงาน ส�ำเร็จรูปทางสถิติเพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดย
โดยลักษณะของข้อค�ำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตาม สถิติที่ใช้ คือ (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
แบบของ Likert
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ (2)
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วัยได้ สถิติการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้
ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนส�ำรวจจริงออก โปรแกรม SmartPLS 2 (Ringle, Wende & Will, 2005)
เป็น 2 ขั้นตอน คือ
4.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content ผลการวิจัย
Validity) รายข้อเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค�ำถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยการหาค่าดัชนีความ ในครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 119 คน
สอดคล้อง (IOC) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มาเป็นข้อ (ร้อยละ 61.03) มีระดับช่วงอายุ 41-50 ปี จ�ำนวน 88 คน
ค�ำถาม
(ร้อยละ 45.13) มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษา
4.2 การตรวจสอบความเที่ยง เป็นการตรวจสอบ ตอนปลาย/ปวช จ�ำนวน 63 คน (ร้อยละ 32.31) มีระยะ
เพื่ อ วั ด ความสอดคล้ อ งภายในของคุ ณ ภาพโดยรวมของ เวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี จ�ำนวน 70 คน (ร้อย
เครื่องมือทั้งฉบับ ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cron- ละ 35.89) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,001-
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10,000 บาท จ�ำนวน 68 คน (ร้อยละ 34.87)
2. ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของวัฒนธรรม
องค์การ การสร้างสรรค์ในงาน (การคิดคล่องแคล่ว การคิด
ยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ) และผลการ
ปฏิบัติงาน โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสร้างสรรค์
ในงานด้านการคิดริเริ่มในระดับมากที่สุด   (= 4.44, SD =
0.65) รองลงมา คือ ปัจจัยการสร้างสรรค์ในงานด้านการคิด
คล่องแคล่ว ( = 4.32, SD = 0.72) ปัจจัยการสร้างสรรค์ใน
งานด้านการคิดละเอียดลออ ( = 4.30, SD = 0.63) ปัจจัย
ผลการปฏิบัติงาน ( = 4.17, SD = 0.73) ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การ ( = 4.04, SD = 0.64) และสุดท้ายปัจจัยการ
สร้างสรรค์ในงานด้านการคิดยืดหยุ่น ( = 3.95, SD = 0.73)
3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วย
โปรแกรม Smart PLS 2 (Ringle, Wende & Will, 2005)
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยอิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้ อ มที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 2
จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ของตัว

ภาพ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้าง

แบบสมการโครงสร้ า งของปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่า (1) วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดคล่องแคล่ว การคิด
ยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ (DE=0.490,
0.546, 0.283 และ 0.402 ตามล�ำดับ) แต่ไม่มีอิทธิพลทาง
ตรงต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน (DE=0.062) (2) วั ฒ นธรรม
องค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ
สร้างสรรค์ในงานด้านการคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น
การคิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ (IE=0.101, 0.077,
0.080 และ 0.082 ตามล�ำดับ) และ (3) การสร้างสรรค์ใน
งานด้านการคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม
และการคิดละเอียดลออมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติ
งาน (DE=0.207, 0.141, 0.285 และ 0.204 ตามล�ำดับ)
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ตัวแบบ
ของอิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุของการสร้างสรรค์ในงานใน
ฐานะปัจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การสู่ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีความแตก
ต่างกันดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สัมประสิทธิ์
เส้นทาง
(Coef.)
H1 วั ฒ นธรรมองค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ ใ นงานด้ า นการคิ ด 0.490***
คล่องแคล่ว
H2 วั ฒ นธรรมองค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ ใ นงานด้ า นการคิ ด 0.546***
ยืดหยุ่น
H3 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดริเริ่ม
0.283***
H4 วั ฒ นธรรมองค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ ใ นงานด้ า นการคิ ด 0.402***
ละเอียดลออ
H5 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
0.062
H6 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดคล่องแคล่วมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติ 0.207***
งาน
H7 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดยืดหยุ่นมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 0.141**
H8 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดริเริ่มมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
0.285***
H9 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดละเอียดลออมีอิทธิพลต่อผลการ 0.204***
ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ: * หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65
** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96
*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58
สมมติฐานการวิจัย
(hypothesis)

ค่า
t-test

ผลลัพธ์

9.468

สนับสนุน

9.320

สนับสนุน

3.611
5.446

สนับสนุน
สนับสนุน

1.146 ไม่สนับสนุน
2.628 สนับสนุน
1.968
4.182
2.725

สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

ตาราง 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมของโครงสร้างความสัมพันธ์
สมมติฐานการวิจัย (hypothesis)
H10 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดคล่องแคล่วเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุที่เชื่อม
โยงระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
H11 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดยืดหยุ่นเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุที่เชื่อมโยง
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
H12 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดริเริ่มเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุที่เชื่อมโยง
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
H13 การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดละเอียดลออเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุที่เชื่อม
โยงระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน

Ef- Boot Boot
fect SE LLCI

Boot
ULCI

0.117 0.048 0.030 0.220
0.085 0.049 -0.005 0.189
0.081 0.033 0.030 0.165
0.083 0.038 0.019 0.174
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จากตารางที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วั ฒ นธรรม
องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ ใ นงานด้ า นการคิ ด
คล่ อ งแคล่ ว การคิ ด ยื ด หยุ ่ น การคิ ด ริ เริ ม และการคิ ด
ละเอียดลออ แต่วัฒนธรรมองค์การไม่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน ส่ ว นการสร้ า งสรรค์ ใ นงานด้ า นการคิ ด
คล่ อ งแคล่ ว การคิ ด ยื ด หยุ ่ น การคิ ด ริ เริ ม และการคิ ด
ละเอียดลออมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลคั่นกลางพหุซึ่งเป็น
ตัวแปรที่เข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมปรากฏ
ดังตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบว่า การสร้างสรรค์ในงานด้าน
การคิดคล่องแคล่ว การคิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ
เป็ น ปั จ จั ย คั่ น กลางพหุ ที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า งวั ฒ นธรรม
องค์ ก ารกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน เพราะมี ค ่ า ผลคู ณ ของ
สัมประสิทธิ์ขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน
(Boot ULCI) มี ค ่ า ไม่ ค ลุ ม 0 ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
สร้างสรรค์ในงานด้านการคิดคล่องแคล่ว การคิดริเริ่ม และ
การคิ ด ละเอี ย ดลออเป็ น ปั จ จั ย คั่ น กลางพหุ ที่ เชื่ อ มโยง
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน แต่การ
สร้างสรรค์ในงานด้านการคิดยืดหยุ่นไม่เป็นปัจจัยคั่นกลาง
พหุที่เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติ
งาน

การอภิปรายผลการวิจัย

1. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ จากผลการวิจัยพบ
ว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ในงาน
ด้านการคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และ
การคิดละเอียดลออ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัย
หลั ก ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในระบบบริ ห ารจั ด การ องค์ ก าร
จ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า งวั ฒ นธรรมให้ เ กิ ด เป็ น บรรยากาศที่
สร้างสรรค์ทางความคิดของแต่ละบุคคล เพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับการวิจัยของ Mehraban,
Hoseinzadeh & Esmaili (2013 : 270-271); Girdauskiene (2013 : 176); Al-Tit (2016 : 176) ที่พบว่า วัฒนธรรม
องค์ ก ารมี ผ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ ใ นงานด้ า นการคิ ด
คล่ อ งแคล่ ว การคิ ด ยื ด หยุ ่ น การคิ ด ริ เริ่ ม และการคิ ด

ละเอียดลออ แต่ไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน สืบเนื่องจาก
อุ ต สาหกรรมผ้ า ไหมไทยเป็ น อุ ต สาหกรรมครอบครั ว มี
วัฒนธรรมการด�ำเนินงานเป็นแบบพื้นบ้านที่อาศัยความ
เป็นครอบครัว จึงท�ำให้วัฒนธรรมมีค่านิยมต่าง ๆ ยังคง
อนุรักษ์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถสะท้อน
ถึงผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยได้
2. ปัจจัยการสร้างสรรค์ในงาน จากผลการวิจัย
พบว่า การสร้างสรรค์ในงานด้านการคิดคล่องแคล่ว การคิด
ริเริ่ม และการคิดละเอียดลออมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติ
งาน และเป็ น ปั จ จั ย คั่ น กลางพหุ ที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
วัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน แต่การสร้างสรรค์
ในงานด้านการคิดยืดหยุ่นนั้นไม่เป็นปัจจัยคั่นกลางพหุที่
เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
นั้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยมีความจ�ำเป็นต้องใช้
การคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในตัวเนื้อ
งานได้ เพราะเมื่ อ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอาจท� ำ ให้ สู ญ เสี ย
ทรัพยากรค่อนข้างสูง จึงท�ำให้การสร้างสรรค์ในงานด้าน
ความยืดหยุ่นไม่มีผลต่อการเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์การสู่
ผลการปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Soori &
Ferasat (2016 : 192) ที่ว่า การสร้างสรรค์ในงานเป็นกระ
บวนการคิดของแต่ละบุคคลที่ท�ำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันไป แต่ในองค์การใดเกิดการสร้างสรรค์ในงานที่
ยืดหยุ่นมากก็อาจท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานไม่ดีได้เช่น
กัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
1. จากผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การของ
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีผลต่อผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน สื บ เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมผ้ า ไหมไทยมี
วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เป็น
ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นจึ ง ท� ำ ให้ วั ฒ นธรรมไม่ มี ผ ลต่ อ ผลการ
ปฏิบัติงานได้ และถ้าต้องการให้อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยมี
วัฒนธรรมที่สามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานได้นั้น จ�ำเป็น
ต้องสร้างระบบโครงสร้างองค์การด้วยการมุ่งเน้นวัฒนธรรม
ที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ
2. จากผลการวิจัยพบว่า การสร้างสรรค์ในงาน
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เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมผ้ า ไหมไทย เพราะ
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยถือเป็นงานศิลปะพื้นบ้านที่ต้อง
อาศัยความประณีตและความสามารถเฉพาะบุคคลในการ
คิด ออกแบบสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็น
อัตลักษณ์เฉพาะตามแบบของไทย ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้
แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยจ�ำเป็นต้องมุ่งเน้น
สร้างทรัพยากรมนุษย์และสภาพแวดล้อมภายในองค์การให้
เกิดบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน�ำมา
สรรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นที่สามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. สามารถน�ำผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้
เพื่อการวางแผนและการปรับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมผ้า
ไหมไทยให้สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของตลาดได้เพิ่ม
ขึ้น
2. สามารถน�ำผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผล
การปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย ไป
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาของกลุ่มธุรกิจการพาณิชย์ที่ใช้
ระบบอื่น ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน
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