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บทที่ 1  

เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนมของฝากพ้ืนเมือง  จังหวัดพังงา 

 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจชมุชนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง  จังหวัดพังงา 
 

 จังหวัดพังงาเปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาตาง ๆ 

มากมาย ซึ่งเปนทรัพยากรที่หาไดในจังหวัด เชน อาหารทะเล และเมล็ดกาแฟ  เปนตน ซึ่งนํามาผลิต

สินคาประเภทอาหาร และขนมของฝากของที่ระลึก เปนสินคา OTOP ที่ใชฝมือของคนในทองถิ่น  

ที่มีความชํานาญ เนื่องจากเปนการสืบทอดภูมิปญญาที่มีกันมาอยางยาวนานแลวที่สามารถผลิต

สินคาไดอยางหลากห ลายและมีความแตกตาง ถือวาเปนการไดเปรียบจากคูแขงขัน   โดยที่การ

แขงขันของผลิตภัณฑ OTOP ในปจจุบันเนนการสรางใหสินคามีคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ของผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย ดึงดูดความสนใจจากกลุมลูกคา อาจจะมาจากรูปแบบของการ

บรรจุภัณฑ การสรางตราสินคาใหเปนที่จดจําแกกลุมลูกคา ซึ่งในแตละจังหวัดตางมุงเนนใหสินคา

ของตนเองมีความโดดเดน และรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

 เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง  จังหวัดพงังา   มีวิสัยทัศน คือ  

“สินคาดีมีคุณภาพ  เปนที่ตองการของตล าดอยางยั่งยืน ”   โดยมีโครงการสนับสนุนเครือขายทั้งสิ้น  

8 โครงการ  และ ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความตองการ และปญหาของ

เครือขายวิสาหกิจ   ดังน้ี  โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา  โครงการสรางเอกลักษณ

และพัฒนาตราสินคา  โครงการฝกอบรมเพิ่มพู นทักษะใหกับสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจแตละ

อาชีพ  โครงการสรางศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP บริเวณบานทานุน ตําบลโคกกลอย อําเภอ

ตะกั่วทุง จังหวัดพังงา  โครงการความรวมมือในการพัฒนาตลาดใหม  โครงการความรวมมือในการ

จัดซื้อวัตถุดิบ โครงการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับก ลุมเครือขายและสมาชิกในเครือขาย และ

โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ 
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แผนภาพเครือขายวิสาหกิจชมุชนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง  จังหวัดพังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมืองจังหวัดพังงา 

 

 

 

 

กลุมผูประกอบการ

อาหาร 

กลุมผูประกอบการ 

ของที่ระลึก 

สถาบันการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

จังหวัดพังงา 

หนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ 

- หอการคาจงัหวัดพังงา 

- ส่ือมวลชน 

- ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

- ชมรมผูประกอบการผลิตภัณฑ 

OTOP 

กลุมผูประกอบการขนม

ของฝากพ้ืนเมือง 

อาหารทะเล 

สวนประกอบใน

การทาํขนม 

รานขายของที่ระลึก 

ธุรกิจนําเที่ยว 

โรงแรม 

องคกรภาครฐั 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- สํานกังานพัฒนาชุมชน  

- สํานักงานเกษตรจังหวัด 

- สํานกังานพาณิชยจงัหวัด 

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

 

 

 

เมล็ดกาแฟ 

บรรจุภัณฑ 

ธุรกิจบริการขนสง 
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เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมืองจังหวัดพังงา 

 ธุรกิจหลัก  ไดแก ผูประกอบการ อาหาร และขนม ของฝาก พื้นเมือง จังหวัดพังงา  ซึ่งมี

ความหลายหลายทั้งสินคาประเภท ขนม  เชน ขนม เตาสอ ขนมงาพอง ประเภทของ อาหาร  เชน 

นํ้าพริกกุงเสียบ กุงเสียบ ของที่ระลึกทําจากไมมังเคร เปนตน 

 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองและสนับสนุนกัน  ไดแก ธุรกิจที่ใหบริการทั้งแกนักทองเที่ยวและ

ประชาชนทั่วไปในทองถิ่น  ไดแก  ธุรกิจรานขาย ของที่ระลึก  ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจบริการขนสง  

ธรุกจิโรงแรม 

 ผูจัดสงปจจัยก ารผลิต  (Suppliers)  ไดแก ธุรกิจบรรจุภัณฑ สวนประกอบในขนม  

ชาวประมง และชาวสวนกาแฟ 

 สถาบันการศึกษา   ที่จะสวนชวยเหลือในดานการฝกอบรม  การคนควาวิจัย  ไดแก 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยจัีงหวัดพงังา 

 หนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง   ไดแก  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย ภาคใต เขต 2  

 หนวยงานสนับสนุนอืน่ ๆ  ไดแก  ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สือ่มวลชน หอการคาจังหวัดพังงา เครือขายสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  
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2.  การวิเคราะหศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจ ชุมชนอาหาร และขนมของฝาก พื้นเมือง               

จงัหวดัพงังา 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสนทนากลุมยอย   (Focus Group) ทําให

สามารถทําการวิเคราะหศักยภาพของเครือขายวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดยอม  โดยใชกรอบ

แนวคดิ Diamond Model ของ Prof. Michael E. Porter   เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมิน

ศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง ของจังหวัดพังงา 

โดยทําการวิเคราะห ตามองคประกอบ 4 ดานของกรอบแนวคดิ Diamond Model ไดแก 

 การวิเคราะหเงื่อนไขของ ปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

 การวิเคราะหเงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) 

 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของ บริษัท  (Context for Firm, 

Structure and Rivalry) 

2.1 เง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย 

สินคาประเภท อาหาร และขนม ของฝากของที่ระลึกในจังหวัด พังงา เปนสินคาที่ใชฝมือของคนใน

ทองถิ่น  ที่มีการสืบทอดภูมิปญญา  มีการดําเนินงานกันมา เปนเวลานานแลว  ทําใหเกิดความ

เชี่ยวชาญ ทําใหเกิดการไดเปรียบในดานน้ี 

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงสรางพื้นฐานที่จะเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกใหกับการดําเนินงานของ

เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากของที่ระลึก  จังหวัดพังงา มกีารเดินทางไดสะดวก 

แตขาดการเชื่อมโยงกันระหวางกลุม เน่ืองจากไมมีศูนยกลางในการจําหนายผลิตภัณฑ 

ทรัพยากรทุน 

ธุรกิจสวนใหญเปนธุรกิจข นาดเลก็ แบบ วิสาหกิจชุมชน  โดยสวนใหญ ใชเงินทุน

ของตนเอง อยางไรก็ตามกลุมผูประกอบยังคงตองการเงินลงทุนจากภายนอกเพื่อนํามาขยายกิจการ

จึงมีปญหาในเร่ืองการเขาถึงแหลงทนุใหม ๆ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา  เปนทรัพยากรธรรมชาติที่หาไดในจังหวัด  เปนการ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากร  ทําใหสามารถ เพิ่มรายไดมาใหกับผูประก อบการ แตยังขาดวัตถุดิบ

บางอยาง เชน งา ที่นํามาใชผลิตขนมงาพอง ซึ่งยังคงตอ งสั่งซื้อจากฟลิปปนส เน่ืองจากงาใน

ประเทศมีไมเพียงพอ วัตถุดิบที่นํามาผลิตนํ้าพริกกุงเสียบก็ไมเพียงพอตอการผลิต ตองสั่งซื้อจาก

นอกพื้นที่ ซึ่งทําใหมีตนทุนที่สูง 

วฒันธรรม 

ชาวจังหวัดพังงา มีอัธยาศัยความเปนเจาบานที่ดี สินคาที่นํามาขายเปนของฝาก 

ของที่ระลึก จึงเปนสินคาที่ดีมีคุณภาพ ใหความสําคัญในเร่ืองของรสชาติตองมีความอรอย ความสด

สะอาดของสินคาไดเหมือนกับที่ชาวพังงาทํารับประทานกันเอง 

2.2 ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions) 

ความพิถีพิถันของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา 

ผูบริโภคที่เปนชาวจังหวัด พังงา เปนคนที่มีความพิถีพิถันสูงในการเลือกซื้อสินคา

อาหาร  และขนมของฝากพื้นเมือง  เนื่องจากชาวพังงาไมนิยมรับประทานอาหารนอกบาน ดังนั้น 

หากตองมีการเลือกจะตองเลือกในสิ่งที่มีคุณภาพที่ดี ทําใหสินคาที่นํามาขายตองมีคุณภาพและ

รสชาติที่ดี สงผลใหเมื่อลูกคาที่มาซื้อสินคาไดรับสินคาที่ดีมีคุณภาพ และติดใจรสชาติมีความตองที่

จะกลับมาหาซื้อสินคาทุกคร้ังที่ไดมีโอกาสมาเที่ยวเมืองพังงา 

นักทองเท่ียวลดลง 

ปจจัยดานอุปสงค ของ นักทองเที่ยวที่ลดลงเปนอุปสรรคที่สําคัญ  เน่ืองจาก

กลุมเปาหมายที่เลือก ซื้อสินคาประเภท อาหาร และขนมของฝา กพื้นเมืองเปนนักทองเที่ยว  

แตหลงัจากเหตุการณธรณีพิบัติ  นักทองเที่ยวมีจํานวนลดลงอยางมาก สงผลโดยตรงตออุปสงคการ

ซื้อสินคาประเภทอาหาร และของฝากพื้นเมือง 
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2.3 ปจจัยดานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) 

 ความเชือ่มโยงเชิงกิจกรรม  

 ผูผลิตหรือผูจัดหาปจจัยการผลิต เปนคนในทองถิ่น ที่มีการใหความสําคัญในเร่ือง

คุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตสินคา สําหรับ จากภายนอกจังหวั ดจะมีการติดตอซื้อขาย

วัตถุดิบกันก็ตอเมื่อวัตถุดิบในจังหวัดมีไมเพียงพอตอการผลิต และจะเลือกซื้อ จากผูขายที่มีวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพที่ดี แตไมมีการเชื่อมโยงที่ชัดเจน เปนเพียงการซื้อขายกันแบบปกติ 

 ความเชื่อมโยงเชิงความรวมมือ 

 มีความรวมมือกันระหวางกลุมสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ โดยแบงแยกกลุม

ตามอําเภอมีการจัดต้ังเปนรูปแบบเครือขายอยางชัดเจน มี ประธานเครือขายของแตละอําเภอเปน            

ผูประสานงานกับหนวยงานของจังหวัด แตมิไดมีการทําการตลาด หรือการวิจัยรวมกัน หากมีการ

สงเสริมใหมีการทํางานรวมกันจากกลุมที่มีอยูแลวจะสงผลดีตอภาคการผลิตที่ทําใหผลิตภัณฑมี

คุณภาพ โดยมีความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ และสถาบันการศึกษาเขามาชวย

เสริม 

2.4 บริบทการแขงขันและกลยุทธของบริษัท  (Context for Firm, Structure and 

Rivalry) 

  นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ 

 การที่รัฐมีนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยวของประเทศ สงผลดีตอตลาดสินคา

ประเภทของฝาก และของที่ระ ลึกมากขึ้น และมีนโยบายใหการสนับสนุนสินคาของชุมชนเพื่อ

ยกระดับสินคาชุมชนใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น 

  กลยุทธการแขงขันของผูประกอบการ 

  ผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจอาหาร และขนม ของฝากของที่ระลึกยังคงเนน

ที่การพัฒนาคุณภาพสินคามากกวาการลดราคา  มีการปรับรูปแบบข องบรรจุภัณฑใหมีความ

เหมาะสมสวยงามเหมาะกับการเปนสินคาของฝาก ของที่ระลึกมากขึ้น 
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จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชนอาหาร และ

ขนมของฝากพื้นเมือง ของจังหวัดพังงา  สามารถสรุปผลการวิเคราะหตาม Diamond Model ได             

ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง 

จังหวัดพงังา 

 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธ

ทางธุรกิจ 

(+)  ผูประกอบการมุงเนนการพัฒนา

คณุภาพสินคาและการตลาด 

(+) มีการปรับรู ปแบบของบรรจุ

ภัณฑใหมีความเหมาะสมกับการเปน

สินคาของฝากของที่ระลึก 

 (+) นโยบายของรัฐในการกระตุน

การทองเที่ยวและสนับสนุนสินคา

ชุมชน 

เงื่อนไขของปจจัยการผลิต 

(+) สินคาเปนการภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

(+) โครงสรางพ้ืนฐานดานการ 

คมนาคมภายในจงัหวัดมีความ

สะดวก 

(+) เงินลงทุนสวนตัว 

(+) การเปนเจาบานที่ดี 

(-) ตนทุนวัตถุดิบจากภายนอกมี

ราคาสูง 

(-) ไมมีศูนยกลางในการจําหนาย

สินคา 

 

เงื่อนไขดานอุปสงค 

(+) ผูบริโภคที่เปนชาวพังงามี

ความพิถีพิถันสูงในเรื่องการ

เลือกซ้ือ 

(-) นักทองเที่ยวมีจํานวนลดลง 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและ

สนับสนุนกัน 

(-) ไมมีความเช่ือมโยงกันระหวาง

ผูผลิตและผูจําหนายวัตถุดิบ 

(-) ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา

มีนอย 

(+)  มีกลุมเครือขาย OTOP ในการ

ประสานงานโดยมีประธานเครือขาย

อยางชัดเจน 
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3.  การประเมินสถานะการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจ ชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง 

จงัหวดัพงังา 

ในการประเมินสถานะการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจ  พิจารณาไดจาก 2 มติิ คือ มติิ

ความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติการเติบโตของอุตสาหกรรม  โดยในแตละมติิจะใชดัชนี

ชี้วัดผลการพัฒนา (Key Development Indicators) และ ปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา  (Key Drivers for 

Development) เปนเกณฑในการพิจารณา 

ดังน้ัน จึงสามารถประเมินสถานะการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนม

ของฝากพื้นเมืองจังหวัดพังงา ไดดังน้ี 

 

3.1 มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ  (Key Development Indicators)  

ประกอบดวย 

 ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา

- ระดับของนวัตกรรม         

 ประกอบดวย   

 เมื่อพิจารณาถึงระดับของน วัตกรรมของเครือขายวิสาหกิจ ชุมชนอาหารและขนม

ของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา พบวา มิไดมีการคิดคนนวัตกรรมอะไรใหม ๆ เน่ืองจากเปนอาหาร 

และขนมฝากที่มีเอกลักษณเฉพาะ  จึงไมมีการปรังปรุง ลักษณะของผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑ  ใหมี

ความทันสมัยมากขึ้น   

- จาํนวนบริษทัในเครือขายวิสาหกิจท่ีสามารถออกไปแขงขันในตางประเทศ   

   เมื่อพิจารณาถึงผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนม ของฝาก

พื้นเมือง จังหวัดพังงา ไมมีการสงสินคาไปขายยังตางประเทศเลย เนื่องจากสินคายังไมมีมาตรฐาน

เพยีงพอตอการสงออก          

- จํานวนบริษัทในเครือขายวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนาตราสินคาของตนเอง 

   ผูประกอบ การ ในเครือขายวิสาหกิจชุ มชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง 

ของจังหวัดพงังา โดยสวนใหญ มีตราสินคา เปนของตนเอง แตไม ที่เปนที่รูจักมากนัก เนื่องจากไมมี

การประชาสัมพันธในตราสินคา และการสรางตราสินคาไมเปนที่ดึงดูดใจของผูซื้อเทาที่ควร 
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- กลยุทธพื้นฐานในการแขงขันของธุรกิจ       

 ผูประกอบการในเครือขาย วิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง  

ของจังหวัดพังงา พบวาการแขงขันสวนใหญเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาของกลุมใหไดรับการ

ยอมรับมากขึ้น  

 ปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา

- ระดับความครอบคลุมขององคประกอบท่ีเกี่ยวของของเครือขายวิสาหกิจและการ

เชื่อมโยงกิจกรรม         

 เครือขาย วิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง ของจังหวัดพังงา   

มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เนื่องจากเปนการสรางมูลคา เพิ่มใหกับผลิตภัณฑภายใน

จังหวัด ซึ่งเปนการสรางรายไดใหกับจังหวัดอีกทางหน่ึงดวย     

 ประกอบดวย 

- ปจจัยทรัพยากรพื้นฐานและโครงสรางพื้นฐาน     

 จังหวัดพังงามีปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณตอการจัดทําสินคา

ของฝากในรูปแบบของอาหาร ขนม และผลิตภัณฑจากหัตถกรรม      

- ทัศนคติและคุณลักษณะของผูบริโภค     

 ระดับความพิถีพิถันของความตองการของผูบริโภคภายในจังหวัด  เปนปจจัยที่

สงผลตอการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจได  เน่ืองจากจะทําใหผูประกอบการมุงเนนที่การพัฒนา

และปรับปรุงสินคาและบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการขอ งผูบริโภค  ชาวพังงาเปนผูที่ไดชื่อ

วามีความพิถีพิถันในเร่ืองของการเลือกซื้อสินคา ใหความสําคัญกับมาตรฐานของสินคา  ซึ่งจะสงผล

ใหเครือขายวิสาหกิจมีการพัฒนาประสิทธิภาพและการปรับปรุงคุณภาพสินคาและการบริการอยาง

ตอเน่ือง              

- ระดับของการมีปฏิสัมพัน ธและความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของในเครือขาย

วิสาหกิจ          

 ระดับของความสัมพันธ  ความรวมมือภายในเครือขายวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน

อาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง ของจังหวัดพังงา  มีกลุมเครือขาย  OTOP ซึ่งเปนองคกรที่มี

บทบาทสําคัญในการเปนแกนนําในการประสาน ความรวมมือระหวางผูประกอบการ กบัหนวยงาน

ภาครัฐ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานของผูประกอบการ  ทําใหคาดไดวาจะ

สามารถนําไปสูการพัฒนาความรวมมือที่ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 
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3.2 มิติศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม  (Key Drivers for Development) 

ประกอบดวย 

- ความสําคัญตอการจางงานในภาคเศรษฐกิจ      

 การดําเนินงานในการผลติและจําหนาย อาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง ของ

จังหวัดพังงา สง ผล ตอ การพัฒนาที่สําคัญคือทําใหการจางงานภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น   

รวมไปถึงการสรางรายไดใหกับชุมชนและจังหวัด  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของ

อุตสาหกรรมได           

ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา  

 ปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา (Key Drivers for Development)

 

   

 สินคาประเภท อาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง จัดอยูในอุตสาหกรรมที่มีโอกาส

ทางการตลาดและความตองการของตลาดไมสูง ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก  ทําใหโอกาสใน

การเจริญเติบโตและศักยภาพของเครือขายไมสูงนัก  จากการประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพ

ของเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง ของจังหวัดพังงา  ทําใหสามารถสรุป

รูปแบบของเครือขายวิสาหกิจดังกลาว ไดดังแสดงในแผนภาพ 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3  ระดับพัฒนาการเครือขายวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง 

จังหวัดพังงา 
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 จากการวิเคราะหขางตน สามารถประเมินเครือขายวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนอาหาร และ

ขนมของฝากพื้นเมือง ของจังหวัดพังงา ไดวาอยูในกลุม  Seeking Direction ซึ่งจะเปนลักษณะ

เครือขายวิสาหกิจที่มีการรวมตัวกันในระดับหน่ึง  แตอยูในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางการตลาด

และความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไมสูงนัก  

 ดังน้ัน จะเห็นไดวาเครือขายวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง 

ของจังหวัดพังงา ควรมีการใหกลุมตาง ๆ รวมตัวกันวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน และ

มีการทําการตลาดรวมกัน เพื่อใหมีการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
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4.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหาร 

และขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา 

 จากการประเมินพบวาเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง 

จังหวัดพังงา  มีระดับการพัฒนาและศักย ภาพอยูในกลุม Seeking Direction ซึ่งเปนเครือขาย

วิสาหกิจที่มีการรวมกลุมกันในระดับหน่ึง มีโอกาสทางการตลาดไมสูงนัก ผลจากการวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยใชตัวแบบ Diamond Model พบวา ยังมีปจจัยหลายประการ

ที่นําไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืนของเค รือขายวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนอาหาร ขนมของฝากพื้นเมือง 

จังหวัดพังงาดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาใหมีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจที่มีความครอบคลุมและ

เขมแข็งมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากในปจจุบันผูประกอบการมีการรวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง

มีเครือขายสินคาหน่ึ งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนแกนนําในการประสานความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการกับหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น การ

พัฒนาองคประกอบของเครือขายใหสมบูรณและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจใหเกิดจากการผลักดัน

ของผูประกอบการเอง การเชื่อมโย งระหวางผูผลิตกับผูจัดจําหนาย โดยอาศัยสนับสนุนของ

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ  จะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเครือขายมีความเขมแข็งในระยะยาว 

2. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของในการรวมกัน

กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ของเครือขายวิสาหกิจ เพื่อใหมีการรวมกันกําหนดเปาหมายทั้ง

ในระยะยาวและการวางแผนการดําเนินงานอยางมีทิศทางและมีความสอดคลองกัน ตลอดจน

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเปนการยกระดับการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจชุมชน

อาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา ตอไป 

3. การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา เน่ืองสินคาที่ผลิตขึ้นเปนภูมิปญญาทองถิ่น 

จึงควรจะมีการปรับปรุงในเร่ืองมาตรฐานสินคาใหมีความสม่ําเสมอ และมีการปรับปรุงคุณภาพ

อยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยในการพัฒนาโอกาสทางการตลาดไดมากยิ่งขึ้น 

4. การพัฒนากลยุทธการตลาด เปนปจจัยสําคัญที่ จะสรางความสามารถทางการ

แขงขันของเครือขายวิสาหกิจนี้  ควรใหความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธการตลาด ประกอบไป

ดวย การสรางเอกลักษณของสินคา การคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาตราสินคา การพัฒนา

ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ที่จะชวยสรางการยอมรับของลูกคามากยิ่งขึ้น 

5. การจัดการวัตถุดิบเนื่องจากเครือขายประสบปญหาเร่ืองการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช

ในการผลิต ทําใหตองสั่งซื้อมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ  ดังน้ัน จึงควรพยากรณการใช

วัตถุดิบที่สําคัญ มีการรวมกลุมกันจัดซื้อใหไดปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอและคว บคุมคุณภาพของ

วัตถุดิบได โดยอาจจะรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 

หรือคนหาแหลงวัตถุดิบภายในประเทศทดแทนการนําเขา 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนมของฝากพ้ืนเมือง  จังหวัดพังงา 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮแมฮองสอนองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปรสมุทรปราการาการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจชมุชนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง  จังหวัดพังงา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทสิ่งทอและแฟชั่นอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึระลึกก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ําปาลมน้ํามัน มัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนมของฝากพ้ืนเมือง 

จังหวัดพังงา 

1.  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา 

 

เปาหมายเครือขาย 
 
 พัฒนาบทบาทของเครือขายวิสาหกิจในการประสานสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑของผูประกอบการ 
 

วิสัยทัศน  

 

 “สินคาดีมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาดอยางยั่งยืน” 

 

พันธกิจ  

1. รักษามาตรฐานในการผลิตสินคา 

2. มีการพัฒนาสินคาอยางตอเน่ือง    

3. มีการสรางเครือขายผูประกอบการ   

4. มีความรับผิดชอบตอสังคม   

 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการสรางมาตรฐานสินคาและบริการ 

2. ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของฝากและของที่ระลึก 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบชวยเหลือของภาครัฐ 
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เปาหมายยุทธศาสตร 

 สินคาและผลิตภัณฑของเครือขายวิสาหกิจมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภค 

1. ผูประกอบการในเครือขาย ฯ ที่ตองการการชวยเหลือดานเงินทุนหรือดานอ่ืน ๆ          

จะไดรับการชวยเหลอืจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. เครือขายวิสาหกิจชุมขนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา มีความ

เขมแข็ง สามารถบริหารจัดการเครือขายไดดวยตนเอง 

 

กลยุทธ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก 

2. การชวยเหลอืในการจัดหาแหลงเงนิทนุใหแกผูประกอบการ 

3. การสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

4. การวางระบบฐานขอมูล ปรับระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไข และระบบบริการของ

หนวยงานภาครัฐใหเหมาะสม 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัด

พังงา  ยุทธศาสตรดังกลาว  จําแนกเปนแผนงาน / โครงการ โดยยึดตามแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 

ป) และมาตรการระยะยาว  (1 – 3 ป) ไดดังตอไปน้ี 

 

ยุทธศาสตรการสรางมาตรฐานสินคาและบริการ 

แผนงานระยะสัน้ (ภายใน 1 ป) 

กลยุทธการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  2  โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา 

 โครงการสรางเอกลักษณและพัฒนาตราสินคา 

 

 



 

   

เครือขายวิสาหกิจขนมของฝากพ้ืนเมือง  จังหวัดพังงา: กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

- 17 - 

ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

กลยุทธการชวยเหลือในการจัดหาแหลงแหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการ 

ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

2. แผนงานสงเสริมการหาแหลงเงินทุนหมนุเวยีน 

 โครงการจัดหาแหลงเงนิทนุใหกับกลุมเครือขายและสมาชิกในเครือขาย 

 

ยุทธศาสตรการสรางมาตรฐานสินคาและบริการ 

แผนงานระยะยาว (1 – 3 ป) 

กลยุทธการเพิ่มพูนทักษะใหแกบุคลากร 

 ประกอบดวย 1  แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

1. แผนงานการสรางความรูและพัฒนาบุคลากร 

1.1 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะใหกับสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจแตละอาชีพ 

ยุทธศาสตรการการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน  3  โครงการ  ดังน้ี 

2. แผนงานการสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเครือขาย 

2.1 โครงการสรางศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP บริเวณบานทานุ น ตําบลโคกกลอย 

อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 

2.2 โครงการความรวมมือในการพัฒนาตลาดใหม 

2.3 โครงการความรวมมือในการจัดซื้อวัตถุดิบ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบชวยเหลือของภาครัฐ 

กลยุทธการวางระบบฐานขอมูล ปรับระเบียบ ขอบังคับ และระบบบริการของหนวยงานภาครัฐ 

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

3 แผนงานการปรับปรุงกลไกการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

3.1 โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ 

 เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา  ไดมีการ

จัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความตองการ และปญหาของอุตสาหกรร มเปาหมาย  

ซึ่งเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา ไดมีการกําหนด

เรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา  

2. โครงการสรางเอกลักษณและพัฒนาตราสินคา 

3. โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะใหกับสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจแตละอาชีพ 

4. โครงการสรางศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP บริเวณบานทานุน ตําบลโคกกลอย 

อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 

5. โครงการความรวมมือในการพัฒนาตลาดใหม 

6. โครงการความรวมมือในการจัดซื้อวัตถุดิบ 

7. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับกลุมเครือขายและสมาชิกในเครือขาย 

8. โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ 

 โครงการนํารอง คือ  โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา  ทั้งน้ีไดสรุป         

ยุทธศาสตร  แผนงาน  และโครงการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนมของฝาก

พื้นเมือง จังหวัดพังงา เปนตาราง และรายละเอียดตามลําดับดังนี้  

 



  
 

 

เครือขายวิสาห
กิจขน

มของฝากพ้ื
น

เมือง  จังห
วัดพั

งงา: กลุมพ้ื
น

ท
ี่ภาคใตฝงอัน

ดามัน
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2.  ตารางยุท
ธศาสตร กลยุท

ธ แผน
งาน

 และโครงการใน
การพ

ัฒ
น

าเครือขายวิสาห
กิจชุมชน

อาห
ารและขน

มของฝากพ
ื้น

เมือง จังห
วัดพ

ังงา 

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1  การสรางมาตรฐาน
สิน

คาและบ
ริการ 

กลยุท
ธท่ี

 1 การพ
ัฒ

น
ามาตรฐาน

ผลิตภัณ
ฑ

 

แผน
งาน

ท่ี
 1  การพ

ัฒ
น

าผลิตภัณ
ฑ

และบ
รรจุภัณ

ฑ
 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการพ

ัฒ
น

าคุณ
ภาพ

และมาตรฐาน
ส

ิน
คา 

 
 

2. 
โครงการส

รางเอกลักษ
ณ

และพ
ัฒ

น
าตราส

ิน
คา 

 
 

กลยุท
ธท่ี

 2 การเพ
ิ่มพ

ูน
ทั

กษ
ะให

แกบ
ุคลากร 

แผน
งาน

ท่ี
 2 การสรางความรูและพ

ัฒ
น

าบ
ุคลากร 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการฝกอบ

รมเพ
ิ่มพ

ูน
ท

ักษ
ะให

กับ
ส

มาชิกใน
เครือขายวิส

าห
กิจแตละอาชีพ

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 2  เสริมกําลังทุ
น

 

กลยุท
ธท่ี

 1 การชวยเห
ลือใน

การจัดห
าแห

ลงเงิน
ทุ

น
ให

ผูป
ระกอบ

การ 

แผน
งาน

ท่ี
 1 สงเสริมการห

าแห
ลงเงิน

ทุ
น

ห
มนุ

เวยีน
 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการจัดห

าแห
ลงเงิน

ท
ุน

ให
กับ

กลุมเครือขายและส
มาชิกใน

เครือขาย 

  

 
 



  
 

 

เครือขายวิสาห
กิจขน

มของฝากพ้ื
น

เมือง  จังห
วัดพั

งงา: กลุมพ้ื
น

ท
ี่ภาคใตฝงอัน

ดามัน
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ยุท
ธศาสตรท่ี

 3  การพ
ัฒ

น
าเครือขายวิสาห

กิจของฝากและของท่ี
ระลึก 

กลยุท
ธท่ี

 1 การสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

แผน
งาน

ท่ี
 1  การสงเสริมความรวมมือใน

การพ
ัฒ

น
าเครือขาย 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการส

รางศูน
ยจําห

น
ายผลิตภัณ

ฑ
 O

TO
P บ

ริเวณ
บ

าน
ท

านุ
น

 ตําบ
ลโคก

กลอย อําเภอตะกั่วท
ุง จังห

วัดพ
ังงา 

 
 

2. 
โครงการความรวมมือใน

การพ
ัฒ

น
าตลาดให

ม 

 
 

3. 
โครงการความรวมมือใน

การจัดซ
ื้อวัตถุดิบ

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 4  การพ
ัฒ

น
าระบ

บ
ชวยเห

ลือของภาครัฐ 

กลยุท
ธท่ี

 1 การวางระบ
บ

ฐาน
ขอมูล ป

รับ
ระเบ

ียบ
 ขอบ

ังคับ
 และระบ

บ
บ

ริการของห
น

วยงาน
ภาครัฐ 

แผน
งาน

ท่ี
 1  การป

รับ
ป

รุงกลไกการดําเนิ
น

งาน
ของห

น
วยงาน

ภาครัฐ 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการจัดต้ังศูน

ยบ
ริการขอมูลของภาครัฐ 
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3.  ตัวอยางโครงการ 

ยุทธศาสตรการสรางมาตรฐานสินคาและบริการ 

กลยุทธการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 

แผนงาน  การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพและและมาตรฐานสินคา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตสินคาในแตประเภท  

    เชน สาธารณสุขจังหวัด, เกษตรจังหวัด, สถาบันการศึกษา,  

    อุตสาหกรรมจังหวัด, องคการบริหารสวนตําบล และองคการ 

    บริหารสวนจังหวัด 

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากในการผลิตสินคาป ระเภทอาหารของเครือขายวิสาหกิจ โดยเฉพาะสินคา

ประเภทอาหารที่มีลักษณะเปนอาหารประจําแตละทองถิ่น มักจะประสบกับปญหาอายุการเก็บของ

สินคาสั้น กระบวนการผลิตที่ไมมีคุณภาพ เน่ืองจากอาศัยความเคยชินจากการผลิตในครัวเรือนมา

ใช หรือแมกระทั่งสินคาที่เปนประเภทของฝากก็มีกระบวนการผลิตที่ไมมีคุณภาพ เน่ืองจากสมาชิก

ในเครือขายวิสาหกิจขาดความรูความเขาใจในการผลิตสินคาใหไดตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้น

แลวก็ยังประสบกับปญหาวาเมื่อผลิตออกมาเปนสินคาแลวไมมีหนวยงานที่ชัดเจนในการใหการ

รับรองเกี่ยวกับมาตรฐานของสินคาแตละชนิด 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาใหมี

คุณภาพ และความรูเกี่ยวกับหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐานในสินคาแตละประเภท 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาใหมีอายุการใชงานและการเก็บสินคาที่นานขึ้น รวมทั้ง

พัฒนาสินคาใหไดมาตรฐานในแตละผลิตภัณฑ 

3. เพื่อใหมีการกําหนดหนวยงานที่ชัดเจนในการรับรองมาตรฐานสินคาแตละ

ประเภท 
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กิจกรรมหลัก 

1. จัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรูกับเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกของ

เครือขายในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการผลิตสินคาในแตละประเภท เชน 

2. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ 

3. การอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบกิจการแตละประเภท 

4. การอบรมเกี่ยวกับการผลิตสินคาใหมีคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานรับรอง หรือมี

อายุการใชงานหรือการเก็บสินคาที่นานขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สินคามีคุณภาพ และไดรับการรับรองมาตรฐาน 

2. อายุการใชงาน และการเก็บรักษาของสินคามีเวลานานขึ้น 

3. มีหนวยงานรับผิชอบที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนผูเขารวมอบรม 

2. ปริมาณสินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

3. สินคามีอายุการเก็บนานขึ้น 

4. มหีนวยงานทีช่ดัเจนในการรับรองมาตรฐานสินคา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 6 เดือน 

งบประมาณ (บาท) 

 จํานวน 2,000,000 บาท 
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แผนงาน  การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

ชื่อโครงการ  โครงการสรางเอกลักษณและพัฒนาตราสินคา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ผูวาราชการจังหวัด CEO 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 

    สํานักงานพัฒนาชุมชน, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม , สาธารณสุขจังหวัด , สํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑแหงชาติ (มผช.) 

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากในการผลิตสินคาของเครือขายวิสาหกิจในแตละเครือขายน้ันมักจะเร่ิมจากการ

นําเอาสิ่งใกลตัวที่เปนภูมิปญญาในแตละทองถิ่นมาพัฒนาใหเปนสินคา เพื่อขายใหกับกลุมคน

จํานวนนอย จากนั้นเมื่อดําเนินกิจการไปแลวประสบความสําเร็จก็มักจะประสบปญหาการ

ลอกเลียนแบบสินคาโดยผลิตสินคาแบบเดียวกันที่มีคุณภาพตํ่าแลวนําม าขายในราคาที่ตํ่ากวา ซึ่ง

ปญหาเหลาน้ีเกิดจากสินคาของเครือขายวิสาหกิจโดยสวนใหญยังไมมีเอกลักษณและตราสินคาเปน

ของตนเอง หรือมีตราสินคาแลวแตยังไมเปนตราสินคาที่ดีและมีมาตรฐานเพียงพอ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหความรูแกเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกของเครือข ายเกี่ยวกับการสราง

เอกลักษณและตราสินคาในแตละผลิตภัณฑ 

2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาเอกลักษณและตราสินคาของแตละเครือขายวิสาหกิจ 

กิจกรรมหลัก 

1. การฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณและตราสินคา 

2. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ และพัฒนาบุคลาก รในดาน

การออกแบบบรรจุภัณฑ 

3. การจัดสงบุคลากรที่เกี่ยวของเขามาชวยในการออกแบบ พัฒนาเอกลักษณและตรา

สินคาของเครือขายวิสาหกิจ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีตราสินคา และสรางเอกลักษณใหแกผลิตภัณฑ 

2. มีการสรางตราสินคา และเอกลักษณในแตละเครือขาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนเครือขายวิสาหกิจที่มีการพัฒนาเอกลักษณและตราสินคาของตนเอง 

2. จํานวนสมาชิกของเครือขายวิสาหกิจที่เขารวมการอบรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 6 เดือน 

งบประมาณ  

 จํานวน 4,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตรการสรางมาตรฐานสินคาและบริการ 

กลยุทธการเพิ่มพูนทักษะใหแกบุคลากร 

แผนงาน  การสรางความรูและพัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะใหกับสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจแตละอาชีพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก    สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน,  

สาํนักงานจังหวัด, องคการบริหารสวนตําบล, 

องคการบริหารสวนจังหวัด, สถาบันการศึกษา,  

สํานักงานพัฒนาชุมชน, สาธารณสุขจังหวัด, สํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑแหงชาติ (มผช.) 

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากโดยสวนมากแลวในการดําเนินงานของสมาชกิในแตละเ ครือขายวิสาหกิจ

มักจะใชพื้นความรูและภูมิปญญาเดิมที่สืบทอดกันมาในการประกอบอาชีพ เปนเหตุใหในการ

ดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจประสบกับปญหาการขาดความหลากหลายของรูปแบบสินคา 

รูปแบบของสินคาไมจูงใจใหลูกคาสนใจที่จะซื้อสินคาชนิดนั้นๆ รวมทั้งปญหาการปรับปรุ งและ

พัฒนาคุณภาพ ของสินคาที่มีอยูใหดีขึ้น 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของสมาชิกในแตละเครือขายวิสาหกิจ ให

เกิดความชํานาญและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการในการผลิตสินคาของแตละเครือขาย

วิสาหกจิ 

3. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางเครือขายที่มีความเกี่ยวของกัน 
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กิจกรรมหลัก 

1. การฝกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพใหกับสมาชิกของแตละเครือขาย

วิสาหกจิ  

2. การจัดหาผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญในแตละดานเขามาชวยเหลือในการดําเนินงาน

ของแตละเครือขายวิสาหกิจ 

3. การสรางและพัฒนาความสัมพันธระหวางเครือขายที่มีความเกี่ยวของกัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมาชิกในเครือขายสามารถประกอบอาชีพไดอยางชํานาญ 

2. เครือขายที่ความเกี่ยวของกัน มีความสัมพันธกันเปนอยางดี 

3. ผลิตภัณฑมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. รูปแบบสินคาของแตละเครือขายวิสาหกิจมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

2. จํานวนสมาชิกของเครือขายวิสาหกิจที่เขารวมโครงการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ    

 ป พ.ศ. 2549 

งบประมาณ (บาท) 

 จํานวน 2,000,000 บาท 



 

   
เครือขายวิสาหกิจขนมของฝากพ้ืนเมือง จังหวัดพังงา : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

- 27 - 

ยุทธศาสตรการการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

แผนงาน  การสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเครือขาย 

ชื่อโครงการ  โครงการสรางศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP บริเวณบานทานุน ตําบลโคกกลอย  

อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ผูวาราชการ CEO 

หนวยงานสนับสนุน  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สํานักพัฒนาธุรกิจการคาในแตละจังหวัด , กรมสงเสริมการ

สงออก, องคการบริหารสวนตําบล, องคการบริหารสวนจังหวัด 

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดพังงามีผลิตภัณฑ OTOP หลากหลายชนิดไมวาจะเปนผลิตภัณฑอาหาร ของใช 

หรือของที่ระลึก และไดรับความสนใจจากผูคนที่เดินทางเข ามาทองเที่ยวในจังหวัดพังงา เพื่อซื้อ

เปนของฝาก ของที่ระลึก แตในปจจุบันจังหวัดพังงาไมมีศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ที่ครบวงจร

ทุกอยาง และมีทําเลที่ดีในการจัดต้ังศูนยจําหนายใหกับผูที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

 ดังน้ัน ควรมีการสร างศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP บริเวณบานทานุน ตําบลโคก

กลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา  ซึ่งเปนบริเวณที่มีการสัญจรผานไปมาระหวางจังหวัดภูเก็ตกับ

จังหวัดพังงาจึงเปนทําเลที่มีความเหมาะสมมากในการที่จะสรางศูนยจําหนาย และเมื่อมีศูนย

จําหนายแลวกจ็ะเปนเหมอื นศูนยกลางในการจําหนายสินคาใหกับกลุมตาง ๆ โดยศูนยควรจะมี

หนาที่ในการชวยกระจายสินคาใหกับกลุมตาง ๆ อีกทางหน่ึงดวย 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีศูนยรวมจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ใหกับกลุมตาง ๆ 

2. เพื่อใหมีศูนยกลางในการกระจายผลิตภัณฑใหกับกลุมตาง ๆ 
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กิจกรรมหลกั 

1. ออกแบบศูนยจําหนายผลิตภัณฑโดยเนนเอกลักษณของความเปนจังหวัดพังงา 

2. มีการจัดต้ังกรรมการบริหารฝายตาง ๆ เพื่อมาบริหารจัดการภายในศูนยจําหนาย

ผลิตภัณฑ โดยตองมีตัวแทนจากทุกหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ 

3. จัดใหมีการประชาสัมพันธเปดตัวศูนยจําหนายฯ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. กลุมผูผลิตสินคา OTOP มีตลาดในการจําหนายสินคาเพิ่มมากขึ้น 

2. การรับรูถึงตัวผลิตภัณฑ OTOP ของผูเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดมีมากขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ยอดขายผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดมีเพิ่มขึ้นปละไมตํ่ากวา 10% 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1  ป 

งบประมาณ 

 จํานวน 20 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ    โครงการความรวมมือในการพัฒนาตลาดใหม 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักพัฒนาธุรกิจการคาในแตละจังหวัด,  

กรมสงเสริมการสงออก, องคการบริหารสวนตําบล,  

องคการบริหารสวนจังหวัด , สถาบันการศึกษา  และหอการคา

จังหวัด 

หลักการและเหตุผล 

 อุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในประเทศไทย คือสมาชิก 

ในเครือขายสวนใหญแลวจะมีแตความสามารถในการผลิตสินคา แตไมสามารถที่จะหาตลาดมา

รองรับสินคาที่ผลิตขึ้นมาไ ด หรือไมสามารถที่จะหาตลาดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตสินคาที่เพิ่ม

มากขึ้นได ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกของเครือขายวิสาหกิจขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตลาด 

ประกอบกับการจําหนายสินคาโดยสวนใหญก็จะขายอยูเฉพาะในพื้นที่ที่เครือขายวิสาหกิจต้ังอยูทํา

ใหกลุมลูกคาและพื้นที่จําหนายสินคามีจํากัด 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อถายทอดความรูทางดานการตลาดใหแกสมาชิกของแตละเครือขายวิสาหกิจ 

2. เพื่อเปนการขยายตลาด และชองทางในการจําหนายสินคาของแตละเครือขาย

วิสาหกจิ 

กิจกรรมหลัก 

1. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดป ระชาสัมพันธแหลง

ผลิตและตัวสินคาใหเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น 

2. จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการในเร่ืองของการตลาดและการขาย 

3. จัดมหกรรมสินคาเพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภค ตัวแทนขาย หรือผูจัด

จําหนาย ไดพบกับผูผลิต และรับทราบเกี่ยวกับแหลงผลิตและตัวสินคาเพิ่มมากขึ้น 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมาชิกมีความรูความเขาในเร่ืองของการตลาด 

2. มีชองทางการตลาดใหม ๆ เพิ่มมากขึ้นในการนําผลิตภัณฑไปขาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เครือขายวิสาหกิจแตละเครือขายมียอดขายเพิ่มมากขึ้น 

2. จํานวนสมาชิกของแตละเครือขายวิสาหกิจที่เขารวมอบรม 

3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ    

 1 ป 

งบประมาณ (บาท) 

 จํานวน 1,000,000 บาท 
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แผนงาน  การสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเครือขาย 

ชื่อโครงการ  โครงการความรวมมือในการจัดซื้อวัตถุดิบ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานพัฒนาชุมชน, สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, 

    สาํนักงานจังหวัด, สถาบันการศึกษา และสํานักงานพัฒนาธุรกิจ 

    การคาจังหวัดตรัง 

หลักการและเหตุผล 

 ในสถานการณปจจุบัน ที่ปจจัยการผลิตตางๆ  มีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

เน่ืองจาก ภาวะราคาน้ํามันไดปรับตัวสูงขึ้นมาก ทําใหเครือขายวิสาหกิจซึ่งเปนผูประกอบการราย

ยอยไมมีอํานาจในการตอรองราคาสินคาที่เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  สงผลใหตนทุนการผลิตของ

เครือขายวิสาหกิจเพิ่มสูงขึ้น ทําใหตองมีการปรับราคาขายของสินคา และเปนผลใหเกิดปญหา อ่ืนๆ 

ตามมา เชนการขายสินคาตัดราคากัน เปนตน แตหากวาเครือขายวิสาหกิจที่ประกอบอาชีพใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกันมารวมตัวกันเพื่อซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  ก็จะทําใหเครือขายวิสาหกิจ

ตางๆ มีอํานาจในการตอรองราคาวัตถุดิบกับผูขายเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหตนทุนในกา รผลิตของ

เครือขายวิสาหกิจลดตํ่าลง และทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นในที่สุด 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหกลุมเครือขายวิสาหกิจที่ประกอบอาชีพที่ใกลเคียงกัน ไดเกิดการรวมตัวกัน

เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิต 

2. เพื่อสรางเครือขายผูผลิตสินคา 

3. เพื่อสรางความรูความเขาใจเร่ืองการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ และสรางจิตสํานึกที่

ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ 

กิจกรรมหลัก 

1. ฝกอบรมเร่ืองการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ใหกับสมาชิกของแตละเครือขาย

วิสาหกจิ 

2. โครงการนํารองในการใหเครือขายวิสาหกิจตางๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมารวมตัว

กันเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ 

3. โครงการริเร่ิมในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีอํานาจตอรองราคาในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตได 

2. มีการรวมตัวกันเปนเครือขายของผลิตสินคา 

3. เกิดความโปรงใสของการซื้อ-ขายสินคาระหวางผูซื้อและผูขาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ตนทุนวัตถุดิบในการผลิตของเครือขายวิสาหกิจลดลง 

2. จํานวนเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกของเครือขายที่เขารวมกิจกรรม 

ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 1 ป 

งบประมาณ 

จํานวน 100,000 บาท
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ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

กลยุทธการชวยเหลือในการจัดหาแหลงแหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการ  

แผนงาน  สงเสริมการหาแหลงเงินทนุหมนุเวียน 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับกลุมเครือขายและสมาชิกในเครือขาย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

แหงประเทศไทย 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

 สถาบันการเงินตางๆ และแหลงทุนอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของ 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMEs) 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากเครือขายวิสาหกิจโดยสวนใหญของประเทศไทย เกิดจากการรวมกลุมกันของ

สมาชิกที่มีความสามารถหรือความสนใจที่เหมือนกันมารวมกันเพื่อหาอาชีพเสริม เพื่อสรา งรายได

เพิ่มเติมใหกับครอบครัว เปนเหตุใหในการดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจในประเทศไทยมักจะ

ประสบกับปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินงาน และขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหา

แหลงเงินทุนเพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน  

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายสามารถเขาถึงแหลงทุนที่จะใชใน

การดําเนินงานได 

2. เพื่อใหเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายมีความสามารถในการพัฒนา

แหลงทนุของตนเองได 

3. เพื่อใหเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายมีความเขาใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค รายละเอียด และขั้นตอนในการจัดหาแหลงทุนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรมหลัก 

1. จัดตลาดนัดแหลงทนุพบเครือขายวิสาหกจิ โดยในการจัดงานจะใหมกีจิกรรม

ตางๆ ดังน้ี  

- เชิญเครือขายวิสาหกิจที่ประสบความสําเร็จมาเลาถึงประสบการณในการ

ดําเนินงานใหกับเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายฟง 

- การบรรยายให ความรูกับเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือ ในหัวขอที่

เกี่ยวของกับการจัดหาแหลงทุน วัตถุประสงค และขั้นตอนใหการจัดหาแหลงทุน 

- ใหเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายที่มีความตองการในการจัดหา

แหลงทุนเขารวมในโครงการนํารองในการจัดหาแหลงทุนในการดําเนินงาน 

- จัดหาหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรูดานอ่ืน ๆ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการของเครือขายวิสาหกิจ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมาชิกในเครือขายมีแหลงเงินทุนที่นํามาใชดําเนินการได 

2. สมาชิกสามารถเขาใจถึงวิธีการดําเนินงาน ในการจัดหาแหลงเงินทุน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายที่เขารวมกิจกรรม 

2. จํานวนเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายที่ไดรับการสนับสนุนแหลง

เงินทุนจากหนวยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 6  เดือน 

งบประมาณ (บาท) 

จํานวน 500,000 บาท 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบชวยเหลือของภาครัฐ 

กลยุทธการวางระบบฐานขอมูล ปรับระเบียบ ขอบังคับ และระบบบริการของหนวยงานภาครัฐ 

แผนงาน  การปรับปรุงกลไกการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สาํนักงานจังหวัด, กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หนวยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวของทั้งในระดับกลุมจังหวัด และ ภูมิภาค 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปญหาที่มักพบบอยสําหรับผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ คือปญหาในการติดตอขอ

ขอมูลจากภาค รัฐ คือเมื่อผูประกอบการไปติดตอสอบถามหรือขอขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐ 

มักจะพบวาคําตอบที่ไดไมมีความชัดเจน ไมมีคําตอบที่แนนอนหรือไมมีการชี้แจงขอมูลให

ผูประกอบการรับทราบ หรือมีการโยนงานใหหนวยงานอ่ืน ทําใหผูประกอบการเกิดความสับสน 

ไมไดรับขอมูลที่ถูกตอง และเสียเวลาคอนขางมากในการติดตอ  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูประกอบการรายใหมทราบขั้นตอนในการดําเนินการจัดต้ังธุรกิจของ

ตนเอง และการดําเนินธรุกจิของตนเองอยางถกูตองและรวดเร็ว  

2. เพื่อใหผูประกอบการรับทราบขอมูลที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

อยางถกูตองและรวดเร็ว 

3. เพื่อใหการดําเนินงานของผูประกอบการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมหลัก 

1. จัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ในการใหบริการขอมูล

กับผูประกอบการ 

2. จัดทําแผนพับประชามสัมพันธขั้นตอนการประกอบการธุรกิจที่สําคัญๆ  ของแต

ละจังหวัด 

3. พัฒนาระบบฐานขอมูลในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เชน ดานผูจัดสง

ปจจัยการผลิต ดานฝมือแรงงาน เปนตน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการรายใหมสามารถดําเนินการขอจัดต้ังไดอยางสะดวก และรวดเร็ว 

2. ผูประกอบการรับทราบขาวสารไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 

3. การดําเนินงานของผูประกอบการไดรับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 จํานวนผูประกอบการและความพึงพอใจของผูประกอบการที่มาใชบริการของ

ศูนยบริการขอมูลหนวยงานภาครัฐ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1   ป 

งบประมาณ  

 จํานวน  5,000,000  บาท 
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