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บทที่ 1  

เครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจของฝากของท่ีระลึก จังหวัดตรัง 

 

 จังหวัดตรังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ  สวยงาม และหลากหลาย มีทั้ง

ทะเล  นํ้าตก และเกาะตาง ๆ   รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย  ผูคนในทองถิ่นมีอัธยาศัย

ไมตรีที่ดี  ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวไดรับความอบอุน มีความประทับใจที่ไดรับการบริการที่ดี  สวน

การเดินทางเขามาในจังหวัดตรังก็สะดวก มีถนน และระบบขนสงที่ดี  สินคาของฝาก หรือของที่

ระลึก ของจังหวัดตรังขึ้นชื่อมากมาย เชน  หมูย าง  ขนมเคก  กาแฟ เปนตน  สําหรับวัตถุดิบที่ใชใน

การผลิตสินคา  เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถหาไดในจังหวัด หรือจังหวัดใกลเคียง                

เปนทรัพยากรที่สามารถปลูกทดแทนได เมื่อนํามาใช  เชน ไมหอมเทพธาโร เปนไมที่มีความเปน

เอกลักษณเฉพาะ  นอกจากน้ี  จังหวัดตรังเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงาม           

ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุนการทองเที่ยวและนําไปสูการเติบโตของสินคาของฝาก หรือของที่ระลึก

ดวย 

 เครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก  จังหวัดตรัง   มีวิสัยทัศน คือ “สินคาดีมีคุณภาพ 

เปนที่ตองการของตลาดอยางยั่งยืน”   โดยมีโครงการสนับสนุนเครือขายทั้งสิ้น 7 โครงการไดมีการ

จัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความตองการ และปญหาของเครือขายวิสาหกิจ ดังนี้  

โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะใหกับสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจแตละอาชีพ  โครงการจัดหา

แหลงเงนิทุ นใหกับกลุมเครือขายและสมาชิกในเครือขาย โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

สินคา  โครงการสรางเอกลักษณและพัฒนาตราสินคา โครงการความรวมมือในการพัฒนาตลาด

ใหม   โครงการความรวมมือในการจัดซื้อวัตถุดิบ และโครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ 
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แผนภาพเครือขายวิสาหกิจของฝากของท่ีระลึก จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง 

กลุมไมหอมเทพธาโร 

กลุมน้ําพริกสมุนไพร 

ผูประกอบการขนม 

 ผูประกอบการ

หมูยาง 

กลุมผาบาติก 

สถาบันการศกึษา 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

- สถาบันราชมงคลศรีวิชัย 

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

หนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ 

- หอการคาจังหวัดตรัง 

- ส่ือมวลชน 

- ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

 

 

กลุมผาทอนาหม่ืนศร ี

กลุมดอกไม

ประดิษฐ 

สมุนไพร 

แปง, เนย 

รานขายของที่ระลึก 

ธุรกิจนําเที่ยว 

โรงแรม 

องคกรภาครฐั 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- สํานกังานพัฒนาชุมชน  

- สํานักงานเกษตรจังหวัด 

- สํานกังานพาณิชยจงัหวัด 

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

 

 

 

หมู 

บรรจุภัณฑ 

ธุรกิจบริการ ขนสง 
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เครือขายวิสาหกิจของฝากของท่ีระลึก จังหวัดตรัง ประกอบดวย 

 ธุรกิจหลัก ไดแก ผูประกอบการของฝากของ ที่ระลึก จังหวัดตรัง ซึ่งมีความหลายหลาย

ทั้งสินคาประเภทอาหาร เชน ขนมตาง ๆ หมูยาง น้ําพริกสมุนไพรสินคาประเภทของใชของที่ระลึก 

เชน ผาทอนาหมื่นศรี ของที่ระลึกทําจากไมหอมเทพธาโร  สินคาประเภทดอกไมประดิษฐทําจากใบ

ยางพารา 

 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองและสนับสนุนกั น ไดแก ธุรกิจที่ใหบริการทั้งแกนักทองเที่ยวและ

ประชาชนทั่วไปในทองถิ่น  ไดแก  ธุรกิจรานขายยองที่ระลึก  ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจบริการขนสง  

ธรุกจิโรงแรม 

 ผูจัดสงปจจัยการผลิต  (Suppliers)  ไดแก  ธุรกิจบรรจุภัณฑ แปง เนย ดาย ผา  ผูเลี้ยง

หมู ผูที่ปลูกสมุนไพร 

 สถาบันการศึกษาท่ีจะสวนชวยเหลือในดานการฝกอบรม  การคนควาวิจัย  ไดแก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 หนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง   ไดแก  สํานักงานอุ ตสาหกรรมจังหวัด 

สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย ภาคใต เขต 2   

 สมาคมตาง ๆ   ไดแก  หอการคาจังหวัดตรัง ชมรมผูประกอบการขนม ชมรม

ผูประกอบการรานอาหาร ชมรมหมูยาง เครือขายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   

 หนวยงานสนับสนุนอื่น  ๆ  ไดแก  ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สือ่มวลชน  
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2.  การวิเคราะหศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจของฝากของท่ีระลึก จังหวัดตรัง 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสนทนากลุมยอย   (Focus Group) ทําให

สามารถทําการวิ เคราะหศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  โดยใชกรอบ

แนวคดิ Diamond Model ของ Prof. Michael E. Porter   เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมิน

ศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก  จังหวัดตรัง  โดยทําการวิเคราะห   

ตามองคประกอบ 4 ดานของกรอบแนวคิด Diamond Model ไดแก 

 การวิเคราะหเงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

 การวิเคราะหเงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) 

 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุ ทธของบริษัท  (Context for Firm, 

Structure and Rivalry) 

2.1 เง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions)  

 ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย      

 สินคาประเภทของฝากของที่ระลึกในจังหวัดตรัง  เปนสินคาที่ใชฝมือของคน  

ในทองถิ่น  ที่มีการสืบทอดภูมิปญญา  มกีารดําเนินงานกนัม าเปนเวลานานแลว  ทําใหเกิดความ

เชี่ยวชาญและความรูสึกเปนเจาของ ทําใหสรางความไดเปรียบในดานนี้   

 โครงสรางพื้นฐาน       

 โครงสรางพื้นฐานที่จะเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกใหกับการดําเนินงานของ

เครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก  จังหวัดตรัง  ถือวาอยูในระดับดี  ไดแก ถนนหลกั และถนน

ยอย ซึ่งจะเชื่อมโยงกิจการตาง ๆ ทําใหผูบริโภคสะดวกในการเดินทาง  ไมวาจะเปนการซื้อจากราน

ที่เปนรานจําหนายสินคา หรือ การเดินทางไปเยี่ยมชมแหลงผลิต   

ทรัพยากรทุน        

ธุรกิจสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก  รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน  มีขอไดเปรียบในแงที่

ใชเงินทุนเปนของตนเอง   อยางไรก็ตามทําใหเปนอุปสรรคอยูในเร่ืองการเขาถึงแหลงทุนใหม  ที่จะ

ชวยในการขยายกิจการ แตการใชเงินทุนของตนเองทําใหมีความเสี่ยงตํ่าและไมตองมีภาระดอกเบี้ย
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 ทรัพยากรธรรมชาติ    

 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา  เปนทรัพยากรธรรมชาติที่หาไดในจังหวัด  เปน

ทรัพยากรที่สามารถปลูกทดแทนได  และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากร  ทําใหสามารถนํา

รายไดมาใหกับผูประกบการ  ดังตัวอยางเชน  ไมหอมเทพธาโร  ซึ่งเปนไมที่มีความเปนเอกลักษณ

เฉพาะใชประดิษฐเปนสินคาของที่ระลึกไดหลากห ลายชนิด   สินคาประเภทดอกไมประดิษฐจาก

ยางพารา ซึ่งมีการปลูกมากในจังหวัดตรัง        

 นอกจากนี ้จังหวัดตรังยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงาม  ทําใหเปนปจจัยที่

สนับสนุนการทองเที่ยวและนําไปสูการเติบโตของสินคาของฝากของที่ระลึกอีกดวย 

 ตนทุนแรงงาน        

 คาแรงงานในจังหวัดตรังถือวามีอัตราคาแรงที่สูงมาก  ทําใหเปนตนทุนที่สําคัญ

ของผูประกอบการ  จากการสัมภาษณ  ผูประกอบการใหขอมูลวา  แรงงานจะเปรียบเทียบกับรายได

จากการทํายางพารา  เนื่องจากแรงงานซึ่งเปนคนในทองถิ่นมักจะมีสวนยางพาราซึ่งในขณะนี้

ยางพารามีราคาดี ทําใหผูท่ีจะเปนแรงงานในสถานประกอบการหันไปกรีดยางพาราและหากคาแรง

ที่ไดไมคุมคา จะทําใหหันไปกรีดยางแทน   

 ตนทุนและคุณภาพวัตถุดิบ      

 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต  มีทั้งที่สามารถจัดซื้อไดในจังหวัด   และมีทั้งวัตถุดิบที่

จําเปนตองสั่งซื้อจากภายนอกจังหวัด  ซึ่งจากการสัมภาษณผูประกอบการพบวา  คุณภาพและราคา

วัตถุดิบเปนปญหาที่สําคัญของผูประกอบการ ตัวอยางเชน     

 สินคาผาทอนาหมื่นศรี  ตองสั่งซื้อดายจากตัวแทนขายจากกรุงเทพ  ซึ่งพบวาใน

ระยะแรกของการสั่งซื้อดายที่สั่งยังไดคุณภาพตามที่ตกลงกัน  แตในระยะหลงัปรากฎวาด ายที่สั่ง

ไมไดคุณภาพและไมสามารถตรวจสอบได  จนกระทั่งขายผาออกไปใหลูกคาแลว  และไดรับขอ

รองเรียนจากลูกคาในภายหลังเร่ืองคุณภาพของผา 

 สินคาหมูยาง  สวนใหญแลวผูประกอบการสั่งหมูมาจากจังหวัดพัทลุง  พบวามี

ปญหาในเร่ืองหมูมีราคาแพง  รวมถึงพอคาหมูจําหนา ยหมูในราคาสูงกวาราคาควบคุม  เนื่องจากหมู

เปนที่ตองการของตลาดมาก  
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 สินคาขนม  พบปญหาในเร่ืองคุณภาพของเนยที่สั่งมาจากบริษัทในกรุงเทพ  ทําให

สินคาของผูประกอบการไมผานการตรวจสอบคุณภาพ  เน่ืองจากมีสารกันบูดปนอยูในเนยที่ใช   

ทั้ง ๆ ที่ผูประกอบการขนมไมไดใชสารกันบูดในขั้นตอนการผลิตขนม  รวมไปถึง  ตนทุนเร่ืองบรรจุ

ภัณฑที่มีราคาสูง  ทําใหตองจําหนายสินคาในราคาสูง  แตอยางไรก็ตาม  ผูประกอบการขนมเปน  

ตัวอยางที่ดีของการสรางเครือขาย จากการสนทนากลุม ผูประกอบการขนมไดยกตัวอยางประโยชน

ที่ไดจากการรวมกลุมให กับผูประกอบการอ่ืนวา   สามารถรวมกลุมกันสั่งซื้อบรรจุภัณฑ  ทาํใหได

ราคาที่ตํ่าลง   

 สถานท่ีประกอบการไมไดมาตรฐาน 

 สินคาบางชนิด  เชน หมูยาง ซึ่งเปนสินคาที่เปนที่รูจักกับอยางแพรหลาย  จากการ

สัมภาษณผูประกอบการพบวา  มีการสั่งซื้อจากลูกคาตางจังหวัดเ ปนประจําในชวงที่มีงานเทศกาล

ตาง ๆ แตสิ่งที่เปนปญหาของผูประกอบการคือ  ยังไมมีการรับรองคุณภาพจากหนวยงานใดเลย  

เนื่องจากสถานที่ประกอบการยังเปนที่อาศัยของผูประกอบการดวย  ทําใหไมผานการรับรอง

มาตรฐาน จากหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะสงผลตอการขยายลูกคาของผูประกอบการ 

 ลักษณะของสินคาไมเหมาะกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  

 เน่ืองจากลักษณะของฝากของที่ระลึกของจังหวัดตรัง  เปนสินคาที่ไมเหมาะกับ

ความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  ทําใหยอดจําหนายขึ้นอยูกับนักทองเที่ยวชาวไทย

เปนสวนใหญ 

2.2 ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions)  

 ความพิถีพิถันของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา    

 เมื่อพิจารณาปจจัยดานคุณภาพของอุปสงคในดานน้ี  พบวา  ผูบริโภคที่เปนชาว

จังหวัดตรังเปนคนที่มีความพิถีพิถันสูงในการเลือกซื้อสินคาอาหารและสินคาของที่ระลึก  จากการ

สนทนากลุม พบวา คนตรังเปนคนที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารนอกบาน ไมวาจะเปนอาหารมื้อ

เชา มื้อเที่ยง  หรือมื้อเย็น  รวมถึงมีวัฒนธรรมการกินอยูอยางดี  ซึ่งสงผลดีตอผูประกอบการที่ตอง

พยายามปรับปรุงรสชาติอาหารใหถูกปากกับผูบริโภคอยูเสมอ  จนกระทั่งสินคาประเภทของกิน

พัฒนาเปนของฝากที่ข้ึนชื่อของจังหวัดตรัง   
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 นักทองเท่ียวลดลง      

 ปจจัยดานอุปสงคนักทองเที่ยวที่ลดลงเปนอุปสรรคที่สําคัญ  เน่ืองจากการเลือกซื้อ

สินคาประเภทของฝากของที่ระลึก  เปนอุปสงคตอเนื่องของการทองเที่ยว  ผลสรุปที่ไดจากการ

สนทนากลุมพบวายอดขายสินคาของฝากของที่ระลึก ขึ้นอยูกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา

ในจังหวัดตรังและมีการจับจายซื้อของฝากของที่ระลึก  ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากความไมเชื่อมั่นของ

นักทองเที่ยวหลังเหตุการณธรณีพิบัติ  และการเหมารวมของนักทองเที่ยว  ทั้ง ๆ ที่ผลกระทบจาก              

สึนาม ิ         

 แตอยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาโอกาสในการทองเที่ยวของจังหวัดตรัง  พบวาเปน

ปจจัยที่เปนไปในทางที่ดี  เน่ืองจากแหลงทองเที่ยวและที่พักในจังหวัดพังงาและภูเก็ต  ยังอยูในชวง

การฟนฟู ดังน้ัน จึงเปนโอกาสที่นักทองเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดตรัง  ซึ่งมีภูมิประเทศที่มี

ความปลอดภัยมากกวากลุมจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี ่

2.3 ปจจัยดานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries)          

 ความเชื่อมโยงเชิงกิจกรรม       

 เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงเชิงกิจกรรมของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องและ

สนับสนุนกนั  ในเครือขายของฝากของที่ระลึก  จังหวัดตรัง  พบวา ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับสินคาของ

ฝากของที่ระลึก จังหวัดตรังมีความเข็มแข็งในระดับปานกลาง      

 ผูผลิตหรือผูจัดหาปจจัยการผลิตมีทั้งจากคนในทองถิ่นและจากภายนอกจังหวัด  

ตัวอยางเชน โรงงานบรรจุ ภัณฑเปนโรงงานของคนในจังหวัดตรัง  อยางไรก็ตามพบวาคุณภาพและ

ความสวยงามของบรรจุภัณฑยังคงเปนแบบเดิม  ไมไดมีการพัฒนาดานการออกแบบมากนัก  

ในขณะที่สินคาของฝากของที่ระลึกประเภทอ่ืนเปนการจัดหาวัตถุดิบในลัก   

 ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางวิชาชีพ   

 ยังขาดความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันเฉพาะวิชาชีพที่จะชวย

สนับสนุนในเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ  จะมีเพียงแตความชวยเหลือจากหนวยงาน

ภาครัฐที่เปนไปตามนโยบายเทานั้น 
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 ความรวมมือกันในเครือขายวิสาหกิจ  

 ความรวมมือกันภายในเครือขายวิ สาหกจิ  ยังเปนเพียงการรวมตัวกันจัดต้ังเปน

ชมรมผูประกอบการ  ตัวอยางเชน  ผูประกอบการขนมเคก  ผูประกอบการรานอาหาร  ชมรมหมูยาง

เมอืงตรัง  แตในทางปฏิบัติยังไมมีความเขมแข็งในเชิงความรวมมือกันเทาที่ควร  มีเพียง

ผูประกอบการขนมเคก  ที่มีการรวมตัวกันเพื่อตอรอ งราคากลองขนมกับโรงพิมพ  ยังไมมีการ

ประสานงานระหวางธุรกิจและการประสานระหวางอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํา   

 องคกรภาคเอกชนท่ีเปนแกนนําสําคัญ     

 ในจังหวัดตรังมีหอการคาจังหวัดที่มีบทบาทในการสรางความรวมมือภายใน

เครือขายวิสาหกิจ  มีบทบาทที่สําคัญในการจัดกิจกร รมประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก

จังหวัด รวมทั้งเปนองคกรกลางในการประสานความรวมมือ  แตอยางไรก็ตาม  ยังขาดความรวมมือ

ในการแลกเปลี่ยนขาวสาร  การรวมมือกันในการพัฒนาฝมือแรงงาน  การทําวิจัย  ที่จะมีสวนในการ

ปรับปรุงสินคาและบริการใหดีขึ้น 

2.4 บริบทการแขงขันและกล ยุทธของบริษัท  (Context for Firm, Structure and 

Rivalry)          

 นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ     

 เมื่อพิจารณาถึงนโยบายของรัฐบาลพบวาเปนสิ่งที่สนับสนุนตอการพัฒนาของ

เครือขายของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง จากการที่รัฐบาลกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศดว ย

การออกแคมเปญตาง  ๆ ทําใหมีผลตอเน่ืองจากนักทองเที่ยวเขามาจับจายซื้อของฝากของที่ระลึก

 กลไกการดําเนินงานของภาครัฐ      

 ประสิทธิภาพการดําเนินของภาครัฐ  ยังเปนอุปสรรคในการทํางานของ

ผูประกอบการ  เชน การกําหนดมาตรฐานของหลายหนวยงาน  การติดตอขออนุญาตที่ตองเกี่ ยวของ

กบัหลายหนวยงาน ทําใหเกิดความไมสะดวก ลาชาในการดําเนินงาน    

 กลยุทธการแขงขันของผูประกอบการ     

 ผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึกยังคงเนนที่การพัฒนา

คุณภาพสินคามากกวาการลดราคา รวมไปถึงการใชกลยุทธทางการตลาดในการกระตุนการจายขอ ง

นักทองเที่ยวใหมากขึ้นในสภาพที่ตลาดหดตัว       
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 นอกจากน้ี  ผูประกอบการมีความตระหนักในเร่ืองการกําหนดตลาดเปาหมายใหชัดเจน  

การพยายามที่จะพัฒนาตราสินคาเพื่อสรางเอกลักษณของสินคาเพื่อจะไดไมตองใชกลยุทธดานราคา

ในการแขงขัน  ซึ่งถือเปนจุดแข็งของเครื อขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก  จังหวัดตรัง  จากการ

วิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง  สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหตาม Diamond Model ได ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง 
 

 

 

บริบทของการแขงขนัและ                             

กลยุทธทางธุรกิจ 

(+)  ผูประกอบการมุงเนนการ

พัฒนาคณุภาพสินคาและ

การตลาด 

(-)  กลไกการทาํงานภาครฐั

ซํ้าซอน 

(+) นโยบายของรฐัในการ

กระตุนการทองเที่ยวและ

สนับสนุนสินคาชุมชน 

เงื่อนไขของปจจัยการผลิต 

(+) สินคาเปนการภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

(+) โครงสรางพ้ืนฐานดานการ 

คมนาคมภายในจงัหวัดมีความ

สะดวก 

(+) วัตถุดิบที่ใชสวนใหญมีอยู

ภายในจังหวัด 

(+) ใชทุนสวนตัว ไมมีความเส่ียง 

(-) ตนทุนคาแรงสูง 

(-) ตนทุนวัตถุดิบจากภายนอกมี

ราคาสูง 

(-) สถานประกอบการไมได

มาตรฐาน 

(-) ลักษณะสินคาไมเหมาะกับ

นักทองเที่ยวตางชาติ 

เงื่อนไขดานอุปสงค 

(+) ผูบริโภคที่เปนคนตรังมีความ

พิถีพิถันสูงในเรื่องการเลือกซ้ือ 

(+) นักทองเที่ยวชาวไทย 

นิยมซ้ือของฝากของที่ระลึก 

(+) นักทองเที่ยวมีแนวโนม

เดินทางมาที่จังหวัดตรังมากขึ้น 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ                     

และสนับสนุนกัน 

(-) ความเช่ือมโยงยังเปนลักษณะการ

เช่ือมโยงเชิงกิจกรรมอยู 

 (-)  ความรวมมือกับ

สถาบนัการศกึษามีนอย 

(+)  มีหอการคาเปนองคกรหลักใน

การประสานงานและแกนนาํ 
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3.  การประเมินสถานะการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของฝากของท่ีระลึก จังหวัดตรัง 

 

 ในการประเมินสถานการณพัฒนาเครือขายวิสาหกิจพิจารณาจาก 2 มิติ คือ มิติความ

เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม โดยในการพิจารณาทั้ งสอง

มิติน้ีจะอาศัยดัชนีชี้วัดการพัฒนา (Key Development Indicator) และปจจัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนา 

(Key Driver’s for Development) เปนเกณฑพิจารณา      

3.1 มติคิวามเขมแข็งของเครือขาย  

 

- ระดับของนวัตกรรม       

 ผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยวมี การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการทองเที่ยวให

เปนเชิงนิเวศมากขึ้น  แตยังมีพฤติกรรมตามกันบาง แตก็มีการปรับรูปแบบการทองเที่ยวแบบเดิมเขา

มาเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้นซึ่งทําใหเกิดความหลากหลายในรูปแบบการทอง เที่ยว ซึ่งเปน

สิ่งสําคัญที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถใหแกอุตสาหกรรม 

ดัชนีชี้วัดการพัฒนา 

- ความสามารถของเครือขายวิสาหกิจท่ีสามารถแขงขันระดับประเทศ 

 จากขอมูลในตารางพบวาจังหวัดกระบี่ยังคงมีนักทองเที่ยวจากตางประเทศเขามา

เปนจํานวนมากซึ่งเปนสัญญาณที่แสดงใหเห็นถึงความสามาถในการแขงขันของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว นอกจากน้ีการจัดการรู ปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศทําใหความสามาถทางการแขงขันมี

ความยั่งยืนเนื่องจากสามารถรักษาความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติไวได อยางไรก็ตามการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความจําเปนอยางมาก โดยเฉพาะรูปแบบการทองเที่ยวโดยชุมชนซึ่งตองมี

การสรางผูประกอบการทองถิ่นที่มีคุ ณสมบัติสามารถบริการนักทองเที่ยวและสื่อสารไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม       

- กลยุทธพื้นฐานในการแขงขันของธุรกิจ     

 มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของตนเอง ฟนฟูแหลงสาธารณู ปโภคพื้นฐานหลัง

เกิดภัยธรรมชาติ  รวมทั้งพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่ อสรางความ

สนใจใหแกนักทองเที่ยว 
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- ระดับความเชื่อมโยงทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของ    

 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งใน

แนวต้ังและแนวนอน  โดยเฉพาะการเชือ่มโยงในแนวต้ังน้ันธรุกจิการทองเที่ ยวมักมีการเชื่อมโยง

กับบริษัทตัวแทนธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งมีบทบาทในการแนะนําใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยว  และมีการบริการจองและนําเที่ยวทั้งแบบสถานที่เดียวและแบบ package  โดยรับ

คาตอบแทนเปนสวนแบงจากธุรกิจบริการการทองเที่ยว สวนการเชื่อมโยงเครือข ายทองเที่ยวใน

ระดับแนวนอนนั้นเปนการเชื่อมโยงใหการบริการการทองเที่ยวครบวงจร  และกิจกรรมการ

ทองเที่ยวมีความหลากหลาย  ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหเกิดความพึง

พอใจและประทับใจ  เชนการเชื่อมตอระหวางธุรกิจที่พัก รานอาหาร  เรือ มัคคุเทศก  เรือคะยัก  โดย

การสรางเครือขายเชื่อมโยงน้ีกอใหเกิดผลประโยชนรวมกัน  และเหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที่ไมมีทุนในการใหบริการนักทองเที่ยวอยางครบวงจรได 

ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา 

- ปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน     

  จังหวัดกระบี่ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และหลากหลา ย ทั้งแหลง

ทองเที่ยวทางทะเล ภูเขา แหลงน้ําแร และปาชายเลน สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สมบูรณ

อีกมากมายที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได  สวนทางดานโครงสรางพื้นฐานไมวา

จะเปน ไฟฟา ประปา เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่  ถือไดวาอยูในร ะดับเหมาะสม  มีการคมนาคม

ทางบกและทางอากาศที่สะดวก สวนการคมนาคมทางน้ํานั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งเรือใหญ 

Speed boat เรือหางยาว ซึ่งบางสวนยังไมมีการกํากับดูแลทางดานความปลอดภัยและระบบบริการ

อยางทั่วถึง  

- ทัศนคติและคุณลักษณะของผูบริโภค     

  การทองเที่ยวในจังห วัดกระบี่ประกอบดวยกลุมผูบริโภคที่หลากหลาย และ

ผูบริโภคปจจุบันมีทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น  แตดวยวัตถุประสงคที่ตางกัน  เชน

เพื่อตองการทองเที่ยวเชิงผจญภัย  ตองการทองเที่ยวในสถานที่นักทองเที่ยวไมพลุกพลาน  ซึ่ง

นักทองเที่ยวบางก ลุมจึงกลายเปนนักทองเที่ยวที่ทําลายสิ่งแวดลอมเน่ืองจากไมเขาใจหรือไมใสใจ

กับรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ        

  การทองเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะที่หางไกลซึ่งมีคาใชจายสูงชวยกําหนดปริมาณ

นักทองเที่ยวที่ไมเขาไปรบกวนธรรมชาติไดระดับหนึ่ง 
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- ระดับปฏิสัมพัน ธและความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ

 เครือขายธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความรวมมือกันต้ังแตระดับครัวเรือนใน

ชุมชน  ระดับธุรกิจกับธุรกิจ และธุรกิจกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กองอุทยาน การ

ทองเที่ยว องคการบริหารสวนทองถิ่น   ซึ่งมีทั้งเครือขายที่ชัดเจน  และความสัมพันธที่ไมชัดเจน  

และความสัมพันธที่ไมตอเนื่อง  รวมทั้งบางปญหาทําใหเกิดความขัดแยงในองคกรที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะจากภาครัฐ จึงเปนปญหาที่จําเปนตองแกไข  เพื่อใหการพัฒนาเครือขายทองเที่ยวเชิง

นิเวศมีความยั่งยืน 

3.2 มิติศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม  ในการประเมินประกอบดวย 

  

- การขยายตัวของสวนแบงในตลาดโลก     

 การทองเที่ยวในประเทศไทยยังมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง  แตดวยภัย

ธรรมชาติสึนามิ ทําใหพื้นที่และธุรกิจทองเที่ยวไดรับความเสียหาย จึงตองมีการเรงฟนฟูเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยว  และจัดทําระบบเตือนภัยเพื่อสรางความมั่นใจใหแกนักทองเที่ยว  ที่มีความตองการ

เขามาเที่ยวมากขึ้นในดานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นมีการขยายมูลคาตลาดที่เพิ่มขึ้นตามกระแส

การอนุรักษทรัพยากรที่มีทั่วโลก  การปรับรูป แบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเมาะสมกับความ

ตองการของนักทองเที่ยวนั้น นอกจากเปนการสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวแลว  ยังเปน

การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกดวย          

ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา 

- ความสําคัญท่ีมีตอการจางงาน      

 แรงงานดานการทองเที่ยวมีสัดสวนสูงที่สุดในสาขาของรายไดจั งหวัดภูเก็ต  ซึ่ง

เปนแรงงานที่มีความตองการในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริการในระดับมาตรฐานและเปนสากล

มากขึ้น  ซึ่งเปนจุดสําคัญที่ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ปจจัยสําคัญคือกระแสกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีทั่วโลก   

และการตองการการยอมรับจากประชาคมโลกในการเปนแหลงทองเที่ยวที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม  

รวมทั้งการสนับสนุนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมจากภาครัฐ 

ปจจัยขับเคลื่อนของการพัฒนา 
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ภาพที่ 3  ระดับพัฒนาการเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ 

 จากการวิเคราะหขางตน สามารถประเมินเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศวาอยูใน

กลุม Potential Stars ซึ่งเปนกลุมที่มีศักยภาพคอน ขางสูงหากมีการสนับสนุนในการเชื่อมโยง

เครือขายเพิ่มขึ้น  รวมทั้งการสงเสริมจากภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการทองเที่ยวเพื่อ

รองรับกับการขยายตัวและรับมือกับการแขงขันทางธุรกิจ 

 จากการวิเคราะหจึงพบวาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเปนเครือขายที่สม ควร

ไดรับการพัฒนาเปนอยางยิ่ง เพราะมีความพรอมในหลาย ๆ ดาน และมีจุดออนที่สามารถแกไขได

หากไดรับการเอาใจใสอยางจริงจังจากภาครัฐ 
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4.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพฒันา เครือขายวิสาหกิจ ของฝากของ              

ท่ีระลึก จงัหวดัตรัง 

 

 จากการประเมินระดับการพัฒนา พบวา เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ 

มีศักยภาพอยูในกลุม Potential Star ซึ่งมีการเติบโตของอุตสาหกรรมอยูในระดับที่ดี มีการรวมกลุม

กันเปนเครือขาย แตจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยใช ตัวแบบ Diamond 

Model พบวา ยังมีปจจัยหลายประการที่นําไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืนของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว

เชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ ดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาใหมีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความ

ครอบคลุมและเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบการในเครือขายมีการรวมตัวกันต้ัง

เปนชมรมตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน กรรมการปาชุมชน สมาคมการทองเที่ยว 

ชมรมสปา ชมรมนวดแผนไทย แตยังขาดความรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม และยังขาดการ

สนับสนุนและการเชื่อมโยงกับหนวยงานของภาครัฐ ดังนั้นการพัฒนาองคประกอบของเครือขายให

สมบูรณและเขมแข็งจึงเปนสิ่งสําคัญ ทั้งการรวมตัวของผูประกอบการหลัก ผูประกอบการที่

เกี่ยวของ  ตลอดจน การเชื่อมโยงและสนับสนุนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ  

2. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการและผูที่เ กี่ยวของในการรวมกัน

กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ของเครือขายวิสาหกิจ เพื่อใหมีการรวมกันกําหนดเปาหมายทั้ง

ในระยะยาวและการวางแผนการดําเนินงานอยางมีทิศทางและมีความสอดคลองกัน ตลอดจน

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเปนการยกระดับการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจ ทองเที่ยว

เชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ตอไป  

3. การพัฒนาบุคลากรที่ทํางานในธุรกิจที่เกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิง

นิเวศ ทั้งในดานทักษะการใหบริการ ทักษะการใชภาษาตางประเทศ ความรูเร่ืองการทองเที่ยวเชิง

นิเวศเน่ืองจากบุคลากรเปนผูใหบริการที่ตองพบปะโ ดยตรงและสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูใชบริการ แตพบวาในเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ ยังขาดแคลนบุคลากรที่มี

ความรูดานการทองเที่ยว การใชภาษาตางประเทศ ขาดบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจอยางแทจริง

ในเร่ืองแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม ประวัติ ศาสตรของจังหวัด จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง 
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4. การยกระดับมาตรฐานการใหบริการและพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย 

เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดกระบี่มีผูประกอบการขนาดใหญเขามาแขงขันในตลาด 

รวมทั้ง นักทองเที่ย วทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมีความพิถีพิถันและคาดหวังสูงและตองการ

ความหลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น 

5. การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญใน

การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ซึ่งจําเปนที่จะตองทําใ หเกดิความรวมมอืและตระหนัก

ถึงความสําคัญของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ต้ังแตชุมชนในพื้นที่ ที่ควรจะเขามามีสวนรวมในการดูแล

สิ่งแวดลอม ผูประกอบการ นักทองเที่ยว รวมไปถึงภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการออก

มาตรการและควบคุมดูแลอยางเอาจริงเอาจังและตอเนื่อง 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาคเหนือเหนือ

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  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจของฝากของท่ีระลึก จังหวัดตรัง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่การทองเที่ยวยว  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

ระลึกระลึก  ทอทองเที่ยวเชิงนิเวศงเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหอาหารทะเลแปรรูปารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  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 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก  จังหวัดตรัง 
 

1.  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจของฝากของท่ีระลึก  จังหวัดตรัง 

 

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 
  

1. สินคาและผลิตภัณฑของเครือขายวิสาหกิจมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภค 
2. ผูประกอบการในเครือขาย ฯ ที่ตองการการชวยเหลือดา นเงนิทนุหรือดานอ่ืน ๆ  

จะไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. เครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง มีความเขมแข็ง สามารถบริหาร

จัดการเครือขายไดดวยตนเอง 

 

กลยุทธ 

1. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 

2. การชวยเหลอืในการจัดหาแหลงเงนิทนุใหแกผูประกอบการ 

3. การสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

4. การวางระบบฐานขอมูล ปรับระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไข และระบบบริการของ

หนวยงานภาครัฐใหเหมาะสม 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง ยุทธศาสตร

ดังกลาว  จําแนกเปนแผนงาน / โครงการ โดยยึดตามแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ป) และมาตรการ

ระยะยาว  (1 – 3 ป) ไดดังตอไปน้ี 

ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

แผนงานระยะสัน้ (ภายใน 1 ป) 

กลยุทธการชวยเหลือในการจัดหาแหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการ 

ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงานสงเสริมการหาแหลงเงินทุนหมนุเวยีน 

 โครงการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับกลุมเครือขายและสมาชิกในเครือขาย 

ยุทธศาสตรการสรางมาตรฐานสินคาและบริการ 
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กลยุทธการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  2  โครงการ ดังนี้ 

2. แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา 

 โครงการสรางเอกลักษณและพัฒนาตราสินคา 

ยุทธศาสตรการสรางมาตรฐานสินคาและบริการ 

แผนงานระยะยาว (1 – 3 ป) 

กลยุทธการเพิ่มพูนทักษะใหแกบุคลากร 

 ประกอบดวย 1  แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

1. แผนงานการสรางความรูและพัฒนาบุคลากร 

1.1 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะใหกับสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจแตละอาชีพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของฝากของท่ีระลึก 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน  2  โครงการ  ดังน้ี 

2. แผนงานการสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเครือขาย 

2.1 โครงการความรวมมือในการพัฒนาตลาดใหม 

2.2 โครงการความรวมมือในการจัดซื้อวัตถุดิบ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบชวยเหลือของภาครัฐ 

กลยุทธการวางระบบฐานขอมูล ปรับระเบียบ ขอบังคับ และระบบบริการของหนวยงานภาครัฐ 

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 
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3 แผนงานการปรับปรุงกลไกการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

3.1 โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ 

 เครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง  ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการตามความตองการ และปญหาของอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเครือขายวิสาหกิจของฝาก 

ของทีร่ะลึก จังหวัดตรัง ไดมีการกําหนดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้  

1. โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะใหกับสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจแตละอาชีพ  

2. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับกลุมเครือขายและสมาชิกในเครือขาย  

3. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา  

4. โครงการสรางเอกลักษณและพัฒนาตราสินคา 

5. โครงการความรวมมือในการพัฒนาตลาดใหม  

6. โครงการความรวมมือในการจัดซื้อวัตถุดิบ  

7. โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ 

 โครงการนํารอง  คือ โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะใหกับสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจ

แตละอาชีพ  ทั้งน้ีไดสรุปยุทธศาสตร   แผนงาน  และโครงการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของ

ฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง เปนตาราง และรายละเอียดตามลําดับดังนี้  
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2.  ตารางยุท
ธศาสตร กลยุท

ธ แผน
งาน

 และโครงการใน
การพ

ัฒ
น

าเครือขายวิสาห
กิจของฝากของท่ี

ระลึก จังห
วัดตรัง 

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1  การสรางมาตรฐาน
สิน

คาและบ
ริการ 

กลยุท
ธท่ี

 1 การเพ
ิ่มพ

ูน
ทั

กษ
ะให

แกบ
ุคลากร 

แผน
งาน

ท่ี
 1  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

 

กลยุท
ธท่ี

 2 การพ
ัฒ

น
ามาตรฐาน

ผลิตภัณ
ฑ

 

แผน
งาน

ท่ี
 2 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 

 
 

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 
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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. 
โครงการความรวมมือใน

การพ
ัฒ

น
าตลาดให

ม 

 
 

2. 
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 

กลยุทธการเพิ่มพูนทักษะใหแกบุคลากร 

 

แผนงาน  การสรางความรูและพัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะใหกับสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจแตละอาชีพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก    สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน,  

สาํนักงานจังหวัด, องคการบริหารสวนตําบล, 

องคการบริหารสวนจังหวัด, สถาบันการศึกษา,  

สํานักงานพัฒนาชุมชน, สาธารณสุขจังหวัด, สํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑแหงชาติ (มผช.) 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากโดยสวนมากแลวในการดําเนินงานของสมาชิกในแตละเครือขายวิสาหกิจ

มักจะใชพื้นความรูและภูมิปญญาเดิมที่สืบทอดกันมาในการประกอบอาชีพ เปนเหตุใหในการ

ดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจประสบกับปญหาการขาดความหลากหลายของรูปแบบสินคา  

รูปแบบของสินคาไมจูงใจใหลูกคาสนใจที่จะซื้อสินคาชนิดนั้นๆ รวมทั้งปญหาการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพ ของสินคาที่มีอยูใหดีขึ้น 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของสมาชิกในแตละเครือขายวิสาหกิจ  

ใหเกิดความชํานาญและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการในการผลิตสินคาของแตละเครือขาย

วิสาหกจิ 

3. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางเครือขายที่มีความเกี่ยวของกัน 
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กิจกรรมหลัก 

1. การฝกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพใหกับสมาชิกของแตละเครือขาย

วิสาหกจิ  

2. การจัดหาผูเชี่ยวชาญหรื อผูชํานาญในแตละดานเขามาชวยเหลือในการดําเนินงาน

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 
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ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

กลยุทธการชวยเหลือในการจัดหาแหลงแหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการ  

แผนงาน  สงเสริมการหาแหลงเงนิทนุหมนุเวียน 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับกลุมเครือขายและสมาชิกในเครือขาย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

แหงประเทศไทย 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

 สถาบันการเงินตางๆ และแหลงทุนอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของ 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMEs) 

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากเครือขายวิสาหกิจโดยสวนใหญขอ งประเทศไทย เกิดจากการรวมกลุมกันของ

สมาชิกที่มีความสามารถหรือความสนใจที่เหมือนกันมารวมกันเพื่อหาอาชีพเสริม เพื่อสรางรายได

เพิ่มเติมใหกับครอบครัว เปนเหตุใหในการดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจในประเทศไทยมักจะ

ประสบกับปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินงาน และข าดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหา

แหลงเงินทุนเพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน  

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายสามารถเขาถึงแหลงทุนที่จะใชใน

การดําเนินงานได 

2. เพื่อใหเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายมีความสามารถในการพัฒนา

แหลงทนุของตนเองได 

3. เพื่อใหเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายมีความเขาใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค รายละเอียด และขั้นตอนในการจัดหาแหลงทุนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรมหลัก 

1. จัดตลาดนัดแหลงทนุพบเครือขายวิสาหกจิ โดยในการจัดงานจะใหมกีจิกรรม

ตางๆ ดังน้ี  

- เชญิเครือขายวิส าหกิจที่ประสบความสําเร็จมาเลาถึงประสบการณในการ

ดําเนินงานใหกับเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือขายฟง 

- การบรรยายใหความรูกับเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกในเครือ ในหัวขอที่

เกี่ยวของกับการจัดหาแหลงทุน วัตถุประสงค และขั้นตอนใหการจัดหาแหลงทุน 

- ใหเครือขายวิ สาหกิจและสมาชิกในเครือขายที่มีความตองการในการจัดหา

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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ยุทธศาสตรการสรางมาตรฐานสินคาและบริการ 

กลยุทธการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 

แผนงาน  การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพและและมาตรฐานสินคา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตสินคาในแตประเภท  

    เชน สาธารณสุขจังหวัด, เกษตรจังหวัด, สถาบันการศึกษา,  

    อุตสาหกรรมจังหวัด, องคการบริหารสวนตําบล และองคการ 

    บริหารสวนจังหวัด 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในการผลิตสินคาประเภทอาหารของเครือขายวิสาหกิจ โดยเฉพาะสินคา

ประเภทอาหารที่มีลักษณะเปนอาหารประจําแตละทองถิ่น มักจะประสบกับปญหาอายุการเก็บของ

สินคาสั้น กระบวนการผลิตที่ไมมีคุณภาพ เน่ืองจากอาศัยค วามเคยชินจากการผลิตในครัวเรือนมา

ใช หรือแมกระทั่งสินคาที่เปนประเภทของฝากก็มีกระบวนการผลิตที่ไมมีคุณภาพ เน่ืองจากสมาชิก

ในเครือขายวิสาหกิจขาดความรูความเขาใจในการผลิตสินคาใหไดตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้น

แลวก็ยังประสบกับปญหาวาเมื่อผลิตออกมาเปนสินคา แลวไมมหีนวยงานทีช่ดัเจนในการใหการ

รับรองเกี่ยวกับมาตรฐานของสินคาแตละชนิด 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาใหมี

คุณภาพ และความรูเกี่ยวกับหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐานในสินคาแตละประเภท 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ นคาใหมีอายุการใชงานและการเก็บสินคาที่นานขึ้น รวมทั้ง

พัฒนาสินคาใหไดมาตรฐานในแตละผลิตภัณฑ 

3. เพื่อใหมีการกําหนดหนวยงานที่ชัดเจนในการรับรองมาตรฐานสินคาแตละ

ประเภท 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จงัหวัดตรัง : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

- 29 - 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรูกับเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกของ

เครือขายในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการผลิตสินคาในแตละประเภท เชน 

2. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ 

3. การอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบกิจการแตละประเภท 

4. การอบรมเกี่ยวกับการผลิตสินคาใหมีคุณภาพเพื่อใหได มาตรฐานรับรอง หรือมี

อายุการใชงานหรือการเก็บสินคาที่นานขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สินคามีคุณภาพ และไดรับการรับรองมาตรฐาน 

2. อายุการใชงาน และการเก็บรักษาของสินคามีเวลานานขึ้น 

3. มีหนวยงานรับผิชอบที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนผูเขารวมอบรม 

2. ปริมาณสินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

3. สินคามีอายุการเก็บนานขึ้น 

4. มีหนวยงานที่ชัดเจนในการรับรองมาตรฐานสินคา 

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 จากน้ันเมื่อดําเนินกิจการไปแลวประสบความสําเร็จก็มักจะ ประสบปญหาการ

ลอกเลียนแบบสินคาโดยผลิตสินคาแบบเดียวกันที่มีคุณภาพตํ่าแลวนํามาขายในราคาที่ตํ่ากวา ซึ่ง

ปญหาเหลาน้ีเกิดจากสินคาของเครือขายวิสาหกิจโดยสวนใหญยังไมมีเอกลักษณและตราสินคาเปน

ของตนเอง หรือมีตราสินคาแลวแตยังไมเปนตราสินคาที่ดีและมีมาตรฐานเพียงพอ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหความรูแกเครือขายวิสาหกิจและสมาชิกของเครือขายเกี่ยวกับการสราง

เอกลักษณและตราสินคาในแตละผลิตภัณฑ 

2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาเอกลักษณและตราสินคาของแตละเครือขายวิสาหกิจ 

กิจกรรมหลัก 

1. การฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณและตราสินคา 

2. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ และพัฒนาบุคลากรในดาน

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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ยุทธศาสตรการการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของฝากของท่ีระลึก 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

ชื่อโครงการ  โครงการความรวมมือในการพัฒนาตลาดใหม 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักพัฒนาธุรกิจการคาในแตละจังหวัด,  

กรมสงเสริมการสงออก, องคการบริหารสวนตําบล,  

องคการบริหารสวนจังหวัด , สถาบันการศึกษา  และหอการคา

จังหวัด 

หลักการและเหตุผล 

 อุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในประเทศไทย คือสมาชิก 

ในเครือขายสวนใหญแลวจะมีแตความสามารถในก ารผลิตสินคา แตไมสามารถที่จะหาตลาดมา

รองรับสินคาที่ผลิตขึ้นมาได หรือไมสามารถที่จะหาตลาดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตสินคาที่เพิ่ม

มากขึ้นได ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกของเครือขายวิสาหกิจขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตลาด 

ประกอบกับการจําหนายสินคาโดยสวนใหญก็จะขายอยูเฉพาะในพื้นที่ที่เครือขายวิสาหกิจต้ังอยูทํา

ใหกลุมลูกคาและพื้นที่จําหนายสินคามีจํากัด 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อถายทอดความรูทางดานการตลาดใหแกสมาชิกของแตละเครือขายวิสาหกิจ 

2. เพื่อเปนการขยายตลาด และชองทางในการจําหนายสินคาของแตละเครือขาย

วิสาหกจิ 

กิจกรรมหลัก 

1. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดประชาสัมพันธแหลง

ผลิตและตัวสินคาใหเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น 

2. จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการในเร่ืองของการตลาดและการขาย 

3. จัดมหกรรมสินคาเพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภค ตัวแทนขาย หรือผูจัด

จําหนาย ไดพบกับผูผลิต และรับทราบเกี่ยวกับแหลงผลิตและตัวสินคาเพิ่มมากขึ้น 



 

  

เครือขายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จงัหวัดตรัง : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

- 33 - 

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 ที่ป จจัยการผลติตางๆ  มีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

เนื่องจากภาวะราคาน้ํามันไดปรับตัวสูงขึ้นมาก ทําใหเครือขายวิสาหกิจซึ่งเปนผูประกอบการราย

ยอยไมมีอํานาจในการตอรองราคาสินคาที่เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  สงผลใหตนทุนการผลิตของ

เครือขายวิสาหกิจเพิ่มสูงขึ้น ทําใหตองมีการปรับราคาขายของสินคา และเปนผลใหเกิดปญหาอ่ืนๆ 

ตามมา เชนการขายสินคาตัดราคากัน เปนตน แตหากวาเครือขายวิสาหกิจที่ประกอบอาชีพใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกันมารวมตัวกันเพื่อซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  ก็จะทําใหเครือขายวิสาหกิจ

ตางๆ มีอํานาจใน การตอรองราคาวัตถุดิบกับผูขายเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหตนทุนในการผลิตของ

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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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบชวยเหลือของภาครัฐ 

กลยุทธการวางระบบฐานขอมูล ปรับระเบียบ ขอบังคับ และระบบบริการของหนวยงานภาครัฐ 

แผนงาน  การปรับปรุงกลไกการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สาํนักงานจังหวัด, กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หนวยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวของทั้งในระดับกลุมจังหวัด และ ภูมิภาค 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปญหาที่มักพบบอยสําหรับผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ คือปญหาในการติดตอขอ

ขอมูลจากภาครัฐ คือเมื่อผูประกอบการไปติดตอสอบถามหรื อขอขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐ 

มักจะพบวาคําตอบที่ไดไมมีความชัดเจน ไมมีคําตอบที่แนนอนหรือไมมีการชี้แจงขอมูลให

ผูประกอบการรับทราบ หรือมีการโยนงานใหหนวยงานอ่ืน ทําใหผูประกอบการเกิดความสับสน 

ไมไดรับขอมูลที่ถูกตอง และเสียเวลาคอนขางมากในการติดตอ  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูประกอบการรายใหมทราบขั้นตอนในการดําเนินการจัดต้ังธุรกิจของ

ตนเอง และการดําเนินธรุกจิของตนเองอยางถกูตองและรวดเร็ว  

2. เพื่อใหผูประกอบการรับทราบขอมูลที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

อยางถกูตองและรวดเร็ว 

3. เพือ่ใหการดําเนินงานของผูประกอบการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดต้ังศูนยบริการขอมูลของภาครัฐ เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ในการใหบริการขอมูล

กับผูประกอบการ 

2. จัดทําแผนพับประชามสัมพันธขั้นตอนการประกอบการธุรกิจที่สําคัญๆ  ของแต

ละจังหวัด 
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3. พัฒนาระบบฐานขอมูลในดานตาง ๆ เกี่ยว กับการประกอบธุรกิจ 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 

 

 




	ADPB9.tmp
	จังหวัดตรังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์  สวยงาม และหลากหลาย มีทั้งทะเล  น้ำตก และเกาะต่าง ๆ   รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  ผู้คนในท้องถิ่นมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี  ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความอบอุ่น มีความประทับใจที่ได้รับการบริก...
	เครือข่ายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก  จังหวัดตรัง  มีวิสัยทัศน์ คือ “สินค้าดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างยั่งยืน”   โดยมีโครงการสนับสนุนเครือข่ายทั้งสิ้น 7 โครงการได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความต้องการ และปัญหาของเครือข่ายวิสาหกิจ ดัง...
	มีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
	Uแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ปี)
	ยุทธศาสตร์เสริมกำลังทุน
	ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ


	ประกอบด้วย  1  แผนงาน  2  โครงการ ดังนี้
	ประกอบด้วย 1 แผนงาน  2  โครงการ  ดังนี้
	ปี พ.ศ. 2549

	ยุทธศาสตร์เสริมกำลังทุน
	ระยะเวลาดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ
	หลักการและเหตุผล
	วัตถุประสงค์
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	1 ปี


	ปัญหาที่มักพบบ่อยสำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ คือปัญหาในการติดต่อขอข้อมูลจากภาครัฐ คือเมื่อผู้ประกอบการไปติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐ มักจะพบว่าคำตอบที่ได้ไม่มีความชัดเจน ไม่มีคำตอบที่แน่นอนหรือไม่มีการชี้แจงข้อมูลให้ผู้ประกอบก...
	เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ทราบขั้นตอนในการดำเนินการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง และการดำเนินธุรกิจของตนเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว



