
การพัฒนาผูประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร 

(Cluster Development Agent : CDA) 

ทองเที่ยว จังหวัดระนอง ภายใตโครงการแปลง

แผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา/พื้นที่ไปสูการปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 

พฤศจิกายน  2551 

โดย : คณะที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เสนอ :  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 



 ก 

 
คํานํา 

 
 รายงานฉบับน้ีเปนรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูประสานงานการพัฒนา 
คลัสเตอร (Cluster Development Agent : CDA) ทองเที่ยว จังหวัดระนอง ภายใตโครงการ
แปลงแผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา/รายพื้นที่ไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
ฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ไดดําเนินโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตอสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพ่ือใชในการติดตาม สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคลัสเตอรทองเที่ยวจังหวัดระนอง  รวมทั้งเปนแนวทางในการขยายผลสูคลัส
เตอรทองเที่ยวพ้ืนที่อ่ืน หรือคลัสเตอรอ่ืนๆ ที่เปนคลัสเตอรเปาหมายของ สสว. 
 สาระสําคัญในรายงานฉบับน้ี ประกอบดวย คูมือหลักสูตรสําหรับการพัฒนาผูประสาน
การพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง ซ่ึงไดประมวลองคความรูในการพัฒนาคลัสเตอร 
ประสบการณการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของประเทศไทย และตางประเทศ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับคลัสเตอรทองเที่ยว กระบวนการในการพัฒนาคลัสเตอร ขั้นตอนการพัฒนาผู
ประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร โครงสราง ขอบเขตเนื้อหา และรายละเอียดของหลักสูตรฯ ผล
การพัฒนาผูประสานการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง ตลอดจนรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการสําหรับการพัฒนาคลัสเตอรและผูประสานงานคลัสเตอร
ทองเที่ยว จังหวัดระนอง  รวมทั้งขอเสนอแนะในเรื่องนโยบายเพื่อพัฒนาคลัสเตอรและผู
ประสานงานในระยะตอไป ขอขอบคุณสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) ที่ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ รวมทั้งไดให
ขอเสนอแนะและสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของอันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินโครงการ 
ตลอดจนขอขอบคุณผูเขารวมโครงการซึ่งเปนตัวแทนจากผูประกอบการและหนวยงานสนับสนุน
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดระนอง ที่ไดใหความสนใจและทุมเทตอการเขารับการ
ฝกอบรมจนเปนผลใหการดําเนินโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงคดวยดี 
 
 
       คณะที่ปรึกษาโครงการ 
       มหาวิทยาลัยขอนแกน 
                  พฤศจิกายน 2551 
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สารบัญ 
หนา 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ง 
บทสรุปผูบรหิาร  จ 
บทที ่1 บทนํา 1 
 1.1  ความเปนมาของโครงการ 1 
 1.2  วัตถุประสงค 2 
 1.3  กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 2 
 1.4  ระยะเวลาดําเนินการ 2 
 1.5  ผลที่คาดวาจะไดรับ 2 
 1.6  ขอบเขตการดําเนินการ 2 
 1.7  ผูรับผิดชอบโครงการ 3 
บทที ่2 วิธีการดําเนินงาน 4 
บทที่ 3  ผลการดําเนินงาน 5 
 3.1 การจัดทําคูมือหลักสูตรการพัฒนาผูประสานพัฒนาคลสัเตอร

ทองเที่ยว จังหวัดระนอง 
5 

 3.2 การเตรียมการในการจัดฝกอบรม 8 
 3.3 ผลการจัดฝกอบรมและการประเมินผลการจัดฝกอบรม 8 
  3.3.1  การประเมินความรูและความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรม 

         กอนการฝกอบรม (Pre-test) 
8 

  3.3.2   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอรภายหลังการฝกอบรม 9 
  3.3.3   การศึกษาดูงานคลสัเตอรปาลมนํ้ามัน จังหวัดชุมพร 10 
  3.3.4   การประเมินผลภาพรวมของการจัดฝกอบรม 10 
  3.3.5 ผลการศึกษาอิสระ (การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา 

คลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง และโครงการนํารอง) 
12 

บทที่ 4  สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 15 
 4.1 สรุปผลการดําเนินงาน 15 
 4.2 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในระยะตอไป 15 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

 

บรรณานุกรม 19 
ภาคผนวก  20 
 ภาคผนวก 1 :  คูมือหลักสูตรการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขาย 

                   วิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาค 
 

 ภาคผนวก 2 :  กําหนดการในการฝกอบรมผูเขารวมโครงการ  
 ภาคผนวก 3 :  แบบประเมินความรูกอนและหลังการฝกอบรม  
 ภาคผนวก 4 :  แบบประเมินผลการฝกอบรม  
 ภาคผนวก 5 :  รายชื่อผูเขารวมฝกอบรม และคณะทีป่รึกษาโครงการ  
 ภาคผนวก 6 :  ผลการวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน และ 

                    แผนภาพคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง 
 

 ภาคผนวก 7 :  รายละเอียดของโครงการนํารองตามยุทธศาสตร และ 
                    แผนงาน 

 

 ภาคผนวก 8 :  สรุปเน้ือหาจากการศึกษาดูงานตามหลักสูตร  
 ภาคผนวก 9 :  ภาพกิจกรรมและบรรยากาศการฝกอบรม 
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สารบัญตาราง 
หนา 

 

ตารางที่ 1-4 ผลการประเมนิความรูและความเขาใจเกีย่วกับคลัสเตอร 
ของผูเขารับการฝกอบรมกอน-หลังการฝกอบรม 

9 

ตารางที่ 5-7 การประเมินภาพรวมของการจัดฝกอบรม 11 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550 – 2554 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม 
SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น ไดกําหนดทิศทางไดแก การสงเสริมใหเกิดเครือขายและความ
เชื่อมโยงธุรกิจของ SMEs  ในภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ 
โดยใชเทคโนโลยี วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพ่ือสรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคา
และบริการของวิสาหกิจในภูมิภาคและชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  ทั้งน้ีได
กําหนดเปาหมายของการพัฒนา SMEs ในภูมิภาคไว คือ ใหมีการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
(Cluster) อยางนอย 66 เครือขายวิสาหกิจภายในป 2554  ตามผลการศึกษาของโครงการการ
จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา จําแนกตามพื้นที่  ซ่ึงในป 2550 สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดดําเนินโครงการพัฒนาผูประสานการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาค เพ่ือนํารองการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจ-SMEs-ในภูมิภาค เครือขายวิสาหกิจขาว และเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว (เปน
เครือขายวิสาหกิจที่มีในหลายพื้นที่) ซ่ึงจากการดําเนินโครงการพัฒนาผูประสานการพัฒนา
ดังกลาว ทําใหทราบวามีเครือขายวิสาหกิจที่มีศักยภาพและพรอมสําหรับการพัฒนาในระดับ
ตอไป  

 ดังน้ัน เพ่ือใหแผนปฏิบัติการฯ สามารถบรรลุไดตามเปาหมายที่จะตองพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจอยางนอย 66 เครือขายวิสาหกิจ และเพื่อความตอเน่ืองในการดําเนินการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ  สสว.จึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาผูประสานงานคลัสเตอรทองเที่ยวในจังหวัด
ระนองภายใตโครงการแปลงแผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา/พ้ืนที่ไปสูการปฏิบัติ โดยมี
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการ 

 วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการนี้ มุงใหเกิดการผลักดันการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจดานการทองเที่ยวของจังหวัดระนอง ตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 
ป 2550-2554 และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวของจังหวัดระนอง ทั้งนี้ สสว.ไดดําเนินการประสานงาน
และคัดเลือกกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 19 คน ซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการธุรกิจ
ในคลัสเตอรทองเที่ยวของจังหวัดระนอง เขารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูประสานการ
พัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง ในระหวางวันที่ 16-19 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมจันทร
สม ฮอท สปา จังหวัดระนอง โดยคณะที่ปรึกษาไดดําเนินการศึกษาองคความรูเกี่ยวกับคลัส
เตอร ทั้งในและตางประเทศ กระบวนการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว ขั้นตอนการ
พัฒนาผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร โครงสราง ขอบเขต เน้ือหา และรายละเอียดของหลักสูตร
การพัฒนาผูประสานฯ และไดจัดทําเปนคูมือหลักสูตรในการฝกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิ
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 ในการดําเนินงานตามโครงการโดยกระบวนการฝกอบรมดังที่กลาวมานั้น มีผูเขารับการ
อบรม จํานวน 19 คน แตผานการอบรมจริงจํานวน 16 คน คณะที่ปรึกษาไดทําการประเมิน
ความรูเกี่ยวกับคลัสเตอรของผูเขารับการฝกอบรมกอนเร่ิมฝกอบรม (Pre-test) พบวา มีความรู
ความเขาใจในระดับดี คิดเปนรอยละ 14.29 พอใชรอยละ 35.71 และนอย จํานวนรอยละ 50  
และภายหลังการฝกอบรม ซ่ึงคณะที่ปรึกษาไดดําเนินการฝกอบรมตามโครงสราง เน้ือหาและ
รายละเอียดของหลักสูตร (ความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอร และแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร 
เครื่องมือในการพัฒนาคลัสเตอร และการบูรณาการองคความรูเพ่ือใชในการพัฒนาคลัสเตอร)  
คณะที่ปรึกษาไดทําการประเมินความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอร (Post-test) พบวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น โดยรอยละ 14.29 อยูในระดับดีมาก ระดับดี รอยละ 
50 และระดับพอใชรอยละ 35.71  และจากผลการศึกษาอิสระ ซ่ึงไดใหผูเขารับการฝกอบรม
จัดทํายุทธศาสตร แผนงานและโครงการนํารองของการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง 
ผูเขารับการฝกอบรมไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และ
แผนงาน/โครงการนํารอง ทั้งน้ี ไดกําหนดใหมีโครงการนํารองตามแผนงานจํานวน 2 โครงการ 
ประกอบดวย โครงการจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวจังหวัดระนอง และโครงการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง ซ่ึงเปนฉบับราง โดยไดนําเสนอตอคณะที่
ปรึกษาและผูบริหารของ สสว. ในวันสุดทายของการฝกอบรม และคณะที่ปรึกษา รวมทั้ง
ผูบริหารของ สสว.ไดใหขอแนะนําในการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการ ใหเกิด
ความสมบูรณ เพ่ือประกอบการดําเนินงาน รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนจาก สสว.และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในระยะตอไป  นอกจากนี้ ผูเขารับการฝกอบรมไดรวมกันจัดตั้งเครือขาย
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง โดยไดกําหนดบทบาทหนาที่ของเครือขาย องคประกอบ
ของเครือขาย และคณะกรรมการบริหารเครือขาย เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนเครือขายตาม
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไว ซ่ึงสะทอนถึงความเขาใจและเห็นถึง
ความสําคัญของการรวมตัวเปนเครือขายเพื่อรวมผลักดันการพัฒนาเครือขายทองเที่ยว จังหวัด
ระนอง และนําสูความเชื่อมโยงเพื่อเกิดการบูรณาการกับหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริม SMEs เพ่ือการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซ่ึงถือเปนเครือขาย
นํารองของจังหวัดระนองในระยะตอไป 
 เพ่ือใหเกิดการผลักดันการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในระดับจังหวัด ตามเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550-2554  รวมทั้งเกิดการบูรณาการของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ในระดับจังหวัด   ในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจนํารอง
ดังกลาวนี้  สสว.ควรติดตามใหคําปรึกษา รวมทั้งการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการนํา
รองของเครือขายฯ เปนระยะๆ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการเครือขาย สสว.ควรมีผูแทน
เขารวมการประชุมเพ่ือชวยใหคําแนะนําและการใหขอมูลขาวสารที่จําเปน เพ่ือใหเกิดการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบในเครือขาย  รวมทั้งการขยายสมาชิกของเครือขายใหครอบคลุมและ 
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หลากหลายตามแนวทางการพัฒนาคลัสเตอรใหมากขึ้น นอกจากนี้ ในการสรางผูประสานงาน
การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจกลุมเปาหมายอ่ืนๆ ในระยะตอไป ควรเนนโดยยึดพื้นที่ของ
เครือขายฯ เปนหลักและควรทําความเขาใจในแผนยุทธศาสตรของ สสว.กับกลุมเปาหมายและ
ใชเปนกรอบยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของผูเขารวมโครงการ เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาเครือขายฯ ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ีในการพัฒนาผูประสานงานฯ ควรมีผูเขารวม
โครงการที่มาจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันในพื้นที่เดียวกัน ภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งตัวแทนของ
องคกรที่มีบทบาทสนับสนุนทางวิชาการ ตลอดจนตัวแทนจากภาครัฐและสถาบันการเงินเขารวม
โครงการดวย  ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคลัสเตอรที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สสว.
ควรจัดใหมีการประชุมเครือขายวิสาหกิจในระดับประเทศ เพ่ือการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณของเครือขายและผูประสานการพัฒนาเครือขายในการผลักดันใหเกิดการ
พัฒนา SMEs ตามแผนยุทธศาสตรของ สสว.ในระยะตอๆไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาของโครงการ 

 ตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550 – 2554 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม 
SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น ไดกําหนดทิศทางไดแก การสงเสริมใหเกิดเครือขายและความ
เชื่อมโยงธุรกิจของ SMEs  ในภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ 
โดยใชเทคโนโลยี วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพ่ือสรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคา
และบริการของวิสาหกิจในภูมิภาคและชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  ทั้งน้ีได
กําหนดเปาหมายของการพัฒนา SMEs ในภูมิภาคไว คือ ใหมีการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
(Cluster) อยางนอย 66 เครือขายวิสาหกิจภายในป 2554  ตามผลการศึกษาของโครงการการ
จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา จําแนกตามพื้นที่  ซ่ึงในป 2550 สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดดําเนินโครงการพัฒนาผูประสานการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาค เพ่ือนํารองการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจ-SMEs-ในภูมิภาค เครือขายวิสาหกิจขาว และเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว (เปน
เครือขายวิสาหกิจที่มีในหลายพื้นที่) ซ่ึงจากการดําเนินโครงการพัฒนาผูประสานการพัฒนา
ดังกลาว ทําใหทราบวามีเครือขายวิสาหกิจที่มีศักยภาพและพรอมสําหรับการพัฒนาในระดับ
ตอไป  

 ดังน้ัน เพ่ือใหแผนปฏิบัติการฯ สามารถบรรรลุไดตามเปาหมายที่จะตองพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจอยางนอย 66 เครือขายวิสาหกิจ และเพ่ือความตอเน่ืองในการดําเนินการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ จึงเห็นควรใหมีการพัฒนาผูประสานงานคลัสเตอรทองเที่ยวในจังหวัด
ระนอง ซึ่งเปนพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนา  ทั้งน้ี เพ่ือใหไดโครงการสําหรับการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ ที่มีความตอเน่ืองและเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน โดยไดมีการ
ประสานงานความรวมมือกับ ฝายสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs ภูมิภาค และ โครงการ
ศูนยบริการรวมลงทุนและพ่ีเลี้ยง SMEs ประจําภูมิภาค ตลอดจนหนวยงานภาคเอกชน ภาครัฐ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด เพ่ือรวมพัฒนาเครือขายคลัสเตอรเปาหมาย  

  
1.2  วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือผลักดันการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ในระดับจังหวัด ตามเปาหมายของ 

แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550 – 2554  
1.2.2 เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริม  

SMEsในระดับจังหวัด ในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจนํารอง  
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1.3  กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 

ผูประกอบการธุรกิจในคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและ
ปลายน้ํา ไดแก  ผูประกอบการปลูกผักปลอดสารพิษ รานอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจบริการนํา
เที่ยวและขนสง ธุรกิจสปาน้ําแร เปนตน จํานวน 20 ราย 

หนวยงานที่ เกี่ยวของในการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวทั้ งภาครัฐและเอกชน 
สถาบันการศึกษา จํานวน 10 ราย 
 
1.4  ระยะเวลาดําเนินงาน   
 ไมเกิน 45 วัน นับจากวันทีล่งนามในสัญญาวาจาง 
 
1.5  ผลที่จะไดรับ 

1.5.1  เพ่ิมความรูและทักษะในการเปนผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ใหแกผู
ประสานการพัฒนาที่ไดรับการคัดเลือก 

 1.5.2   เครือขายวิสาหกิจเปาหมายไดรับการพัฒนาในประเด็นที่สําคัญและสอดคลอง
กับความตองการของสมาชิกเครือขายวิสาหกิจ 
 
1.6  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1.6.1 ศึกษาศักยภาพของคลัสเตอรทองเที่ยว จ.ระนอง เพ่ือกําหนดเปนแนวทางใน
การพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูประสานงานคลัสเตอร (Cluster development 
Agent: CDA) ทองเที่ยว จังหวัดระนอง โดยใชขอมูลจากผลการศึกษาของโครงการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา จําแนกตามพื้นที่ และ ผลการศึกษาของโครงการ
พัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ-SMEs-ในภูมิภาค ของ สสว. 

1.6.2  จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูประสานงานคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง 

1.6.3 ดําเนินการฝกอบรมผูประสานงานคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง พรอมทั้ง
วัดผลการฝกอบรมพรอมทั้งประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 

1.6.4  สรุปผลโครงการอบรมพรอมทั้งนําเสนอแผนงานโครงการนํารอง ซ่ึงไดมาจาก
การฝกอบรมพัฒนาผูประสานงานคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง และการทบทวนผล
การศึกษาของโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา จําแนกตามพื้นที่ 
สําหรับการพัฒนาเครือขายคลัสเตอรทองเที่ยวจังหวัดระนอง และโครงการพัฒนาผูประสานการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ-SMEs-ในภูมิภาค ของ สสว. พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดโครงการ ใน
การพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวจังหวัดระนองใหเกิดผลการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
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1.7  ผูรับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะคณะที่ปรึกษาโดย 
 

1) รศ.มันทนา  สามารถ คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนา 
คณะที่ปรึกษา 

2) อาจารยศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ปรึกษา 

3) นายภูมิภักด  พิทักษเขื่อนขันธ ผูอํานวยการสํานักบริหารการวิจัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ปรึกษา และ 
เลขานุการคณะที่ปรึกษา 
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บทที่ 2 
วิธีดําเนินงาน 

 
 ในการดําเนินงานของโครงการนี้ คณะที่ปรึกษากําหนดวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตการดําเนินงานตามที่ สสว.ไดกําหนดไว  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

2.1 การจัดทําคูมือหลักสูตรการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
2.1.1 ศึกษาหลักทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการปฏิบัตเิพ่ือการพัฒนา 

ผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาค โดยทําการศึกษาองคความรูเร่ืองการ
พัฒนาคลัสเตอร หรือเครือขายวิสาหกิจ ทั้งทางดานแนวคิดและทฤษฎี บทเรียนจากตัวอยาง
การพัฒนาคลัสเตอรในตางประเทศ และในประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคลัส
เตอรการทองเที่ยว พัฒนาการคลัสเตอรของไทยและการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอรของ สสว. 
ตัวอยางการพัฒนาคลัสเตอรในตางประเทศ ประเด็นและปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคลัส
เตอร ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจใน
ภูมิภาค 
  2.1.2  ศึกษากระบวนการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจโดยดําเนินศึกษาถึง
ความสําคัญและการคัดเลือกเครือขายวิสาหกิจสงเสริมและพัฒนา การคัดเลือกสมาชิกเครือขาย
วิสาหกิจ การกําหนดและพัฒนาผูประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ การกําหนด
ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของเครือขายการติดตามและประเมินผล การถายทอดความรูและ
การขยายผลในการพัฒนาครือขายวิสาหกิจ ตลอดจน การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรารง
เครือขายเพื่อการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
  2.1.3  ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร ซ่ึงประกอบดวย 
การคนหา ผูประสานงานคลัสเตอร (ความรูและทักษะของผูประสานคลัสเตอร บทบาท  หนาที่
การพัฒนาเครือขายและคุณสมบัติของผูประสานการเครือขาย  การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจ/ เครือขายวิสาหกิจของผูเขารับการ
อบรม ตลอดจนการเตรียมการจัดฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของผูเขารวมโครงการ 

2.1.4 กําหนดแนวทางในการพัฒนาและประเมนิความรูของผูเขารวม 
โครงการ โดยประมวลองคความรูและกระบวนการจากขอ 2.1.1 – 2.1.3 จัดทําเปนหลักสูตร
ฝกอบรมผูประสานเครือขายวิสาหกิจ เพ่ือใหมีความรู ทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับการ
พัฒนาเครือขายคลัสเตอรทองเที่ยว 
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2.1.5 ดําเนินการจัดฝกอบรมผูประสานการพัฒนาเครือขายวสิาหกิจ ใหกับ 
ผูเขารวมโครงการตามหลักสูตรที่กําหนดตามขอ 2.1.4 และทําการประเมินความรูทั้งกอนและ
หลังและหลังการฝกอบรม การประเมินภาพรวมในการจัดฝกอบรม รวมทั้งการจัดทํายุทธศาสตร
ของคลัสเตอรทองเที่ยว  แผนงานและโครงการนํารองของคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง 
           2.1.6  รายงานผลการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่มีเน้ือหา
ครอบคลุมกิจกรรมและผลการดําเนินตามแผนงานทั้งหมดของโครงการฯ 
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บทที่ 3 
ผลการดําเนินงาน 

 
3.1  การจัดทําคูมือหลักสูตรการพัฒนาผูประสานการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว  
       จังหวัดระนอง  
          คณะที่ปรึกษาไดทําการศึกษาองคความรูและบทเรียนตัวอยางการพัฒนาคลัสเตอรทัง้ใน
ตางประเทศและในประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาคลัสเตอรโดยการผลักดันของ สสว. 
กระบวนการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ รวมทั้งขั้นตอนในการพัฒนาผูประสานการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจของหนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวของทั้ง สสว. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนตน ตลอดจน
การศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวของในการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของไทย และ
ไดทําการประมวลและสรุปเปนคูมือหลักสูตรสําหรับการพัฒนาผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร
ทองเที่ยว จังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 1 ซ่ึงมีเน้ือหาในหลักสูตรพอ
สรุปไดดังน้ี 

 
3.1.1  การศึกษาองคความรูเร่ืองการพัฒนาคลัสเตอร 

 มีเน้ือหาครอบคลุมแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคลัสเตอร บทเรียนจากตัวอยางการ
พัฒนาคลัสเตอรในตางประเทศ พัฒนาการของคลัสเตอรในประเทศไทย ทั้งการผลักดันการ
พัฒนาคลัสเตอรในภาพรวมและการพัฒนาคลัสเตอรโดยการผลักดันของ สสว. ตัวอยางการ
พัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวในประเทศไทย ประเด็นและปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร 
รวมทั้งหลักสูตรการพัฒนาผูประสานการพัฒนาคลัสเตอรในประเทศไทย 
 

3.1.2 กระบวนการในการพัฒนาเครือขายวสิาหกิจ 
 เน้ือหาในสวนนี้ ประกอบดวย การคัดเลือกเครือขายวิสาหกิจที่จะสงเสริมและพัฒนา 
การคัดเลือกสมาชิกเครือขายวิสาหกิจ การกําหนดผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ การ
กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการดําเนินการตามยุทธศาสตรและแผนกล
ยุทธของเครือขายวิสาหกิจ การติดตามประเมินผล การถายทอดความรูและการขยายผลในการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ 

 
3.1.3 ข้ันตอนในการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

 เปนการเสนอถึงรายละเอียดโดยทั่วไปของการคนหาผูประสานงานการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับความรูและทักษะของผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
บทบาทหนาที่ของผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ รวมทั้งคุณสมบัติของผูประสานการ
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พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เพ่ือใชเปนเกณฑในการคนหาและคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
ตลอดจนขั้นตอนในการดําเนินการคนหาผูเขารวมโครงการ   การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจเครือขายของผูที่จะเขารวมโครงการ 
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดขั้นตอนในการเตรียมการเพื่อการจัดฝกอบรมตามโครงการนี้ดวย 
 

3.1.4  โครงสราง ขอบเขต เน้ือหา และรายละเอียด ของหลักสูตรการพัฒนาผู
ประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
 คณะที่ปรึกษา ไดทําการประมวลองคความรูทั้งหมด ดังที่ไดกลาวมา และทําการ
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการพัฒนาผูประสานการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัด
ระนอง เพ่ือใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการในการพัฒนาความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว  ตลอดจนการสรางเครือขายการทองเที่ยวของ
จังหวัดระนอง ซ่ึงจะนําสูการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจในจังหวัดระนอง และในภูมิภาค
โดยมีโครงสรางและขอบเขตและเนื้อหาหลักสูตร ประกอบดวย 

3.1.4.1    ขอบเขตและเนือ้หาของหลักสูตร   จํานวนรวมทั้งสิน้  34  ชั่วโมง 
ประกอบดวย 
 3.1.4.1.1  ความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอรและแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร  จํานวน  2 
ชั่วโมง ประกอบดวย 
  1) แนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอรและตวัอยางการพัฒนาคลัสเตอร 
  2) การวิเคราะหศักยภาพของคลัสเตอร 
  3) การสรางแผนที่คลัสเตอร 
  4) การวิเคราะหหวงโซคุณคา 
 3.1.4.1.2  เครื่องมือในการการพัฒนาคลัสเตอร  จํานวน 11  ชั่วโมง ประกอบดวย 
  1) เทคนิคการสรางเครือขาย 
  2) การพัฒนาผูประสานงานเครือขาย 
  4) การจัดการความรู 
 3.1.4.1.3 การบูรณาการองคความรูเพ่ือใชในการพฒันาคลัสเตอร  จํานวนประมาณ 18 
ชั่วโมง ประกอบดวย 
  1) การศึกษาดูงานผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ 
  2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
  3) การศึกษาอิสระ (การจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน และโครงการนาํรอง) 
 3.1.4.1.4 การประเมินผลกอนและหลังการอบรม และการประเมินภาพรวมการอบรม 
จํานวน  3  ชัว่โมง 
 ทั้งน้ี คณะที่ปรึกษาไดจัดทํารายละเอียดแผนการจัดการความรู ตามเนื้อหาหลักสูตร ใน
รายวิชา ที่จะใชในการพัฒนาผูประสานการพัฒนาคลัสเตอรครั้งน้ี  การประเมินผลการฝกอบรม
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ตามหลักสูตร  ตลอดจนขอเสนอตอกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือใหเกิดเครือขายและการพัฒนาคลัส
เตอรของผูเขารวมโครงการในระยะตอไป 
 
3.2  การเตรียมการในการจัดฝกอบรม 
 เพ่ือใหการจัดฝกอบรมผูประสานการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง (สสว.
เปนผูดําเนินการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมและการประสานเชิญเขารับการฝกอบรม) เปนไป
ตามหลักสูตรและรายละเอียดที่กําหนด คณะที่ปรึกษา จึงไดดําเนินการเตรียมความพรอมทั้งใน
การจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม การเชิญวิทยากร ประจําหลักสูตร การกําหนดชวงวันใน
การฝกอบรม  (ระหวางวันที่ 16-19 ตุลาคม  2551 ณ โรงแรมจันทรสม ฮอทสปา รีสอรท 
จังหวัดระนอง ตามที่ สสว.เปนผูกําหนด) สําหรับกําหนดการในการฝกอบรม มีรายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก 2 
 
3.3  ผลการจัดฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรม 
 สําหรับผลการจัดฝกอบรม รวมทั้งการประเมินผลการจัดฝกอบรมตามโครงการนี้ 
แบงเปน 4 สวน  ประกอบดวย การประเมินความรู ความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมกอน
การฝกอบรม (Pre-test) การประเมินความรูและความเขาใจหลังการฝกอบรม (Post-test) การ
ประเมินผลการจัดฝกอบรม รวมทั้งผลการศึกษาอิสระ (การจัดทํายุทธศาสตรและโครงการนํา
รองของคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง) ซ่ึงมีผลการดําเนินการสรุปไดดังน้ี 

3.3.1 การประเมินความรูและความเขาใจเก่ียวกับคลัสเตอรกอนการฝกอบรม 
ในวันแรก กอนเริ่มการฝกอบรมตามหลักสูตร คณะที่ปรึกษาไดทําการประเมิน

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอรของผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงมีผูสงแบบประเมินจํานวน 14 
คน  จากผูเขาอบรมทั้งสิ้น 19 คน เน่ืองจากมีผูเขาอบรม 5 คน มาไมทันการอบรมในชวงเชา 
(ชวงที่มีการประเมิน)  โดยมีรายละเอียดในการประเมินปรากฏตามภาคผนวก 3  ผลการ
ประเมิน พบวา มีผูเขารับการอบรมเพียง 2 รายเทานั้น หรือคิดเปนรอยละ 14.29 ที่เคยมี
ประสบการณในการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคลัสเตอร (ตารางที่ 1) สําหรับหัวขอวิชา
ที่มีความจําเปนสําหรับการเปนผูประสานงานพัฒนาคลัสเตอรน้ัน พบวา มีผูเคยเขารับการ
อบรมหรือสัมมนาในวิชาเกี่ยวกับ ความเปนผูนํา มากที่สุด จํานวน 8 ราย หรือคิดเปนรอยละ 
57.14 รองลงมาไดแก การจัดการเชิงกลยุทธ เทคนิคการสรางเครือขาย การพัฒนาทีมงาน การ
จัดการการตลาด การบริหารความขัดแยง และการคิดเชิงระบบ และทักษะการเปนวิทยากร
กระบวนการ ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ในสวนของความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอรน้ัน พบวา มีผู
เขาใจในระดับดี จํานวน 2 ราย พอใช 5 ราย และนอย จํานวน 7 ราย (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 1 ประสบการณในการฝกอบรมในเรื่องที่เก่ียวของกับการพัฒนาคลัสเตอร 

ประสบการณในการฝกอบรม จํานวน รอยละ 
1. เคย 2 14.29% 
2. ไมเคย 12 85.71% 

รวม 14 100.00% 
 
ตารางที่ 2 หัวขอที่เคยไดรับการฝกอบรม 

หัวขอวิชาตามหลักสูตร จํานวน รอยละ 
1. คลัสเตอรและการพัฒนาคลัสเตอร 2 14.29% 
2. การจัดการเชิงกลยุทธ 6 42.86% 
3. การบริหารความขัดแยง 3 21.43% 
4. เทคนิคการสรางเครือขาย 4 28.57% 
5. การพัฒนาทีมงาน 4 28.57% 
6. การคิดเชิงระบบ 2 14.29% 
7. ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ 0 00.00% 
8. ความเปนผูนํา 8 57.14% 
9. การจัดการดานการตลาด 4 28.57% 

รวม 14 100.00% 
 
ตารางที่ 3 ความเขาใจในเรื่องคลัสเตอร กอนการฝกอบรม 

ระดับความเขาใจ จํานวน รอยละ 
1. ดีมาก - 00.00% 
2. ดี 2 14.29% 
3. พอใช 5 35.71% 
4. นอย 7 50.00% 

รวม 14 100.00% 

 
3.3.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับคลัสเตอรภายหลังการฝกอบรม 

จากการประเมินผลในวันสุดทายของการฝกอบรม (โดยมีรายละเอียดการ
ประเมินตามภาคผนวก 3)  พบวา ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 2 ราย มีความรูในระดับดีมาก 
ระดับดี จํานวน 7 ราย และระดับพอใช จํานวน 5 ราย (ตารางที่ 4) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา ผูผาน
การอบรมในครั้งน้ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอรที่เพ่ิมขึ้นในระดับที่เปนที่นาพอใจ 
(ระดับพอใชขึ้นไป) ซ่ึงจะมีความสามารถในการเปนผูประสานงานพัฒนาคลัสเตอรที่ดีในระยะ
ตอไปได 
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ตารางที่ 4 ความเขาใจในเรื่องคลัสเตอร หลังการฝกอบรม 
 

ระดับความเขาใจ จํานวน รอยละ 
1. ดีมาก 2 14.29% 
2. ดี 7 50.00% 
3. พอใช 5 35.71% 
4. นอย - 00.00% 

รวม 14 100.00% 
 

3.3.3  การศึกษาดูงานคลัสเตอรปาลมน้ํามัน จังหวัดชุมพร 
ในวันที่สองของการฝกอบรม (17 ตุลาคม 2551) คณะที่ปรึกษา ผูบริหาร และ

ผูเกี่ยวของของ สสว. ไดนําคณะผูเขารับการฝกอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานคลัสเตอรปาลม
นํ้ามัน จังหวัดชุมพร ซ่ึงตั้งอยู ณ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมชาย  สุทธิรักษาวงศ 
ประธานคลัสเตอร และคณะใหการตอนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเปนมาและการ
ดําเนินงานของคลัสเตอรปาลมนํ้ามัน (รายละเอียดความเปนมาและการดําเนินกิจกรรมของคลัส
เตอรปรากฏดังเอกสารสรุปแนบทายภาคผนวก 8) ทั้งน้ี ไดมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการจัดตั้งและพัฒนาคลัสเตอรปาลมนํ้ามันระหวางกัน จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาดู
งานในระบบการผลิตปาลมนํ้ามัน ณ บริษัทสวีอุตสาหกรรมปาลม จํากัด รวมทั้งไรปาลมนํ้ามัน
ของสมาชิกคลัสเตอร ซ่ึงตั้งอยู ณ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร และเดินทางกลับในชวงบายของวัน
เดียวกันตามกําหนดการ 
 

3.3.4 การประเมินผลภาพรวมในการจัดฝกอบรม 
ในการประเมินผลภาพรวมในการจัดฝกอบรมตลอดระยะเวลา  4 วัน 

(รายละเอียดในการประเมิน ปรากฏตามภาคผนวก 4)  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับ
ความพึงพอใจในทุกรายการ ทั้งทางดานรูปแบบของการจัดฝกอบรม, คุณภาพ/เน้ือหาของการ
ฝกอบรม, อุปกรณและการอํานวยความสะดวก, เอกสารประกอบการประชุม, ระยะเวลาของการ
จัดฝกอบรม, สถานที่ฝกอบรมและการอํานวยความสะดวกดานอาหารและอาหารวาง รวมทั้ง 
เน้ือหาวิชาการและขอมูลในการฝกอบรม และทางดานการมีสวนรวมในการฝกอบรมและผลที่
ไดรับจากการฝกอบรม ซ่ึงมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุดขึ้นไป (ตารางที่ 
5-7)  
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ตารางที่ 5 ภาพรวมของการจัดฝกอบรม 
 

หัวขอ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. รูปแบบของการจัดฝกอบรม 7 
(46.67) 

7 
(46.67) 

1 
(6.67) 

  

2. คุณภาพ/เนื้อหาของการฝกอบรม 8 
(53.33) 

5 
(33.33) 

2 
(13.34) 

  

3. อุปกรณและการอํานวยความสะดวก 5 
(33.33) 

9 
(60.00) 

1 
(6.67) 

  

4. เอกสารประกอบการฝกอบรม 7 
(46.67) 

8 
(53.33) 

 
 

  

5. ระยะเวลาการจัดฝกอบรม 6 
(40.00) 

8 
(53.33) 

1 
(6.67) 

 

  

6. สถานที่จัดฝกอบรม 5 
(33.33) 

7 
(46.67) 

3 
(20.00) 

  

7. การอํานวยความสะดวก อาหาร อาหาร
วาง 

7 
(46.67) 

7 
(46.67) 

1 
(6.66) 

  

รวม (42.86) (48.57) (8.57)   

 
ตารางที่ 6 เน้ือหาวิชาการและขอมูลในการฝกอบรม 
 

หัวขอ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

8. เนื้อหาจากเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 

7 
(46.67) 

8 
(53.33) 

   

9. การนําเสนอเนื้อหาวิชาการและขอมูล
จากวิทยากร 

9 
(60.00) 

6 
(40.00) 

   

10. ความเหมาะสมของระยะเวลาการ
นําเสนอ 

5 
(33.33) 

9 
(60.00) 

1 
(6.67) 

  

รวม (46.67) (51.11) (2.22)   
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ตารางที่ 7 การมีสวนรวมในการฝกอบรม และผลทีไ่ดรับจากการฝกอบรม 
 

หัวขอ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

11. โอกาสในการแสดงความคิดเห็น 12 
(80.00) 

3 
(20.00) 

   

12. ทานไดรับทราบถึงวัตถุประสงคของ
การจัดฝกอบรม 

9 
(60.00) 

6 
(40.00) 

   

13. ทานไดประโยชนตามที่คาดหวัง 8 
(53.33) 

6 
(40.00) 

1 
(6.67) 

  

รวม (64.44) (33.33) (2.22)   

 
3.3.5 ผลการศึกษาอิสระ (การจัดทํายุทธศาสตร แผนงานและโครงการนํารอง 

และการสรางเครือขาย) 
การดําเนินงานตามโครงการนี้ไดจัดใหมีการศึกษาอิสระของผูเขารับการ

ฝกอบรม   โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 5  ทั้งนี้  เพ่ือมุงเนนใหเกิดการจัดทํา
ยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการนํารองของเครือขายและการจัดตั้งเครือขายเพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว โดยมีผลของการดําเนินงานสวนนี้ ประกอบดวย 

 
ก. ผลการวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันและแผนภาพคลัส

เตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง 
- รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 6 

ข. ยุทธศาสตรเครือขาย (คลัสเตอร) ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 
 

วิสัยทศัน 
ผูนําดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย และเปนที่ยอมรับในระดับสากล

อยางยั่งยืน 
 

เปาประสงค  
1. เพ่ิมคาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักทองเที่ยว 
2. สรางสินคาและบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 
3. เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
4. เพ่ิมบุคลากรดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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ตัวชี้วัด  
1. คาใชจายเฉลีย่ตอหัวนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น   
2. จํานวนผูประกอบการดานตางๆ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานและการควบคุมจาก 

คลัสเตอรทองเที่ยว ดังน้ี 
- อาหาร 
- ที่พัก 
- สปา 
- กิจกรรมทองเที่ยว 
- แหลงทองเที่ยว 

3. จํานวนและรปูแบบในการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมและไดมาตรฐาน 

 
กลยุทธ 

1. เพ่ิมกิจกรรมและมีการสงตอลูกคา 
2. สรางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธใหชัดเจน 
3. เพ่ิมกลุมเปาหมายและผูประกอบการใหมๆ ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
4. พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

แผนงาน/โครงการนํารอง 
1) แผนการจัดโปรแกรมทองเทียวเชิงสุขภาพ 
- โครงการจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 

2) แผนการจัดการคลัสเตอร 
- โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคลัสเตอร 

 
รายละเอียดของโครงการนํารอง 

- ปรากฏรายละเอียดตามภาคผนวก  7 
 
การจัดตั้งเครือขายทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 

 บทบาทหนาที่ของเครือขาย 
1) กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการของเครือขาย 
2) กําหนดระเบียบ/ขอบังคับของเครือขายและการบังคับใชใหเปนไปตามกฎ/

ระเบียบของเครือขาย 
3) เชื่อมโยงและขยายความรวมมือกับเครือขายอ่ืน และหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
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4) พัฒนาบุคลากรและสมาชิกของเครือขายในดานที่เกี่ยวของตามยุทธศาสตรและ
แผนงานของเครือขาย 

5) ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของเครือขายและสมาชิกของเครือขาย 
6) เปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกันของสมาชิกในเครือขาย 
7) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลของเครือขายเพื่อการประชาสัมพันธและใหบริการ

แกสมาชิกและผูสนใจ 
 องคประกอบของเครือขาย 

1) คณะกรรมการบริหารเครือขาย (มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป) 
- ประธาน 
- รองประธาน 
- เลขาธิการ 
- ผูชวยเลขาธิการ 
- เหรัญญิก 
- ประชาสัมพันธ 
- ผูชวยประชาสัมพันธ 
- นายทะเบยีน 
- ผูชวยนายทะเบียน 
- กรรมการจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา สถาบันการเงิน องคกร

พัฒนาเอกชนและตวัแทนชมุชนผูมีสวนไดเสียตามจํานวนที่เหมาะสม 
2) สมาชิกเครือขาย 
- ผูประกอบการดานธุรกิจทองเที่ยวและทีเ่กี่ยวของในจังหวัดระนอง 

 
 คณะกรรมการบริหารเครือขายการทองเที่ยวเชิงสขุภาพ จังหวัดระนอง 

นางสุดาพร  ยอดพินิจ  ประธาน 
นางพรรณี  โศรกหาย   รองประธาน 
นายสุพล   เอ้ียวตระกูล  รองประธาน 
นายสนชัย  อุยเต็งเคง  เลขาธิการ 
น.ส.ปทมา  นทีธร   ผูชวยเลขาธิการ 
นางอรุณพร  อนุตราภิบาล  เหรัญญิก 
จาสิบเอกกฤษดา  เอกวานิช  ประชาสัมพันธ 
นายเกียรตศิักดิ์  หงศหาญ  ผูชวยประชาสัมพันธ 
นางตติมา  หอมแกว   นายทะเบยีน 
นางเสาวรส  ภูทอง   ผูชวยนายทะเบียน 
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บทที่ 4 
สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปผลการดําเนินงาน 
 การดําเนินงานตามโครงการนี้ มุงพัฒนาความรูและทักษะใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูและทักษะในการเปนผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว จังหวัดระนอง 
การสรางเครือขายในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว จังหวัดระนอง เพ่ือรวมกันพัฒนา
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจในจังหวัดระนอง และภูมิภาค ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาผูประสานงานเครือขายวิสาหกิจ ที่เขารวมโครงการนี้ รวมทั้ง ขอเสนอแนะในการพัฒนา/
ประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ตอไป อีกทางหนึ่ง โดยผลของ
การดําเนินการในภาพรวมนั้น ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในเนื้อหาและกิจรรมทุกดาน
ในระดับดีขึ้นไป มีความรูและความเขาใจในการเปนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวใน
ระยะตอไปไดทั้งจากการประเมินความรูความเขาใจและความกระตือรือรน ตลอดระยะเวลาของ
การฝกอบรม การดําเนินการครั้งนี้ไดกระตุนใหเกิดการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจ (คลัสเตอร) 
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนอง เกิดยุทธศาสตร แผนงาน รวมทั้งโครงการนํารองที่จะ
ดําเนินการในระยะตอไปของคลัสเตอร 
 
4.2  ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในระยะตอไป 
 จากผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว
จังหวัดระนอง ดังที่ไดใหรายละเอียดและสรุปผลการดําเนินงานดังที่กลาวมาแลวน้ัน คณะที่
ปรึกษาฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของประเด็นตาง ๆ ที่จะมีผลในการทําใหผูประสานการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ (CDA) ที่ไดรับการฝกอบรมมีความเขมแข็งในการผลักดันเครือขายวิสาหกิจ
ทองเที่ยวจังหวัดระนองมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดทําขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ เปน 2 สวน 
ประกอบดวย ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวจังหวัดระนอง และขอเสนอเชิง
นโยบายสําหรับ สสว. และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคลัสเตอร ดังน้ี 

4.2.1 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
ระนอง 

1) การฝกอบรมตามโครงการทําใหเกิดสัมพันธภาพที่อยูในระดับดีมากในหมูผู
ผานการฝกอบรม อยางไรก็ตามควรจะมีการกระตุนใหเกิดกิจกรรมตอเน่ือง
ตอไป เพ่ือใหความสัมพันธที่สรางขึ้นจะยังสามารถดํารงอยูในระยะยาว 

2) เครือขายฯ ควรมีการกําหนดแผนงานการประชุมรวมกันเพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดีตอกัน และพัฒนาความไวเน้ือเชื่อใจตอกัน เน่ืองจาก
ความไวเน้ือเชื่อใจถือวาเปนแกนกลางที่สําคัญในการพัฒนาคลัสเตอร และ
ดําเนินการพัฒนากลุมตามแนวทางที่ไดเสนอแนะไวในที่ประชุม และการ
ปรับแนวทางนั้นใหกระชับและเพิ่มเติมภาคีที่มีสวนรวมอ่ืนเขามาเพิ่มขึ้น 
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พรอมทั้งจัดทําปฏิทินการทํางานของตนเองไวอยางนอย 6 เดือน และ
อาจจะขยายตอไปเปนเวลา 1 ปตอไป 

3) สสว. ควรกระตุนใหเครือขายฯ รีบดําเนินการปรับปรุงแผนงานและ
โครงการที่ไดเสนอไวเบื้องตนใหเกิดความสมบูรณตามคําแนะนําของคณะ
ที่ปรึกษา โดยเฉพาะโครงการจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวและกิจกรรม
การตลาด รวมทั้งโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคลัสเตอรและ
เสนอตอ สสว. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหการสนับสนุน เปนการนํา
รองตามความเหมาะสมตอไปดวย  

4) การจัดตั้งขึ้นของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนองโดย
ผูผานการอบรมเปนการเริ่มตนที่ดีของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ แตการ
จะสรางขีดความสามารถใหแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดระนองใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น ควรจะมีการเพิ่มจํานวนสมาชิก
ภายในเครือขายวิสาหกิจใหมีจํานวนมากขึ้นและหลากหลายกลุมมากขึ้น 
นอกจากนี้ควรมีการสรางความเชื่อมโยงระหวางเครือขายวิสาหกิจกับ
อุตสาหกรรมสนับสนุน (ไดแก สถาบันเฉพาะทางดานการทองเที่ยว 
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ (ไดแก 
องคกรปกครองทองถิ่นที่มีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญตั้งอยู) เพ่ิมเติมดวย 

5) เครือขายฯ ควรจะมีการกําหนดแผนงานโดยละเอียดและหากลุมที่จะรวม
รับผิดชอบเพื่อทํางานรวมกัน และอาจจะดําเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากสวนราชการในจังหวัดหรือหนวยงานภายนอกตอไป 

6) ควรจัดใหมีการติดตามความกาวหนาของเครือขายวิสาหกิจอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ืองในทุกๆ 3 เดือน โดยเฉพาะการดําเนินแผนงานและโครงการ
นํารองที่ไดเสนอไวในการศึกษาอิสระของผูเขารับการอบรม ทั้งน้ี สสว. ใน
ฐานะหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการทําใหเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว
เชิงสุขภาพจังหวัดระนองเกิดขึ้นควรจะดํารงบทบาทในการเปนหนวยงาน
หลักในการผลักดันเครือขายวิสาหกิจน้ีตอไป รวมทั้งการประสานขอความ
รวมมือและการใหขอมูลเครือขายฯ แกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในพื้นที่ใน
การใหการชวยเหลือและสนับสนุนตอกิจกรรมของเครือขายฯ สําหรับการ
ติดตามความกาวหนานั้นควรเนนการดําเนินการ ดังน้ี 
- การใหความชวยเหลือทางเทคนิค โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ของ 

สสว. ในพ้ืนที่ควรจะมีการติดตามกระตุนเตือน และใหความชวยเหลือ
ทางเทคนิคเพื่อกลุมจะไดขอรับความชวยเหนือจากทาง สสว. หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอรได 

- เจ าหน าที่ที่ เกี่ ยวของในพื้นที่ ควรจะมีส วนร วมในการเข าไป
สังเกตการณในการประชุมและการติดตามกิจกรรมเปนระยะๆ รวมทั้ง
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การสงขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวของใหกับกลุมคลัสเตอรเพ่ือเปนการ
เสริมสรางความรอบรูเกี่ยวกับการพัฒนาคลัสเตอรของตนเองอีกทาง
หน่ึงตอไป 

7) การฝกอบรมเพิ่มเติมใหแกผูผานการฝกอบรมหรือสมาชิกเครือขาย
วิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนองที่คาดวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นใน
อนาคต เพ่ือใหมีความเขาใจในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมโดยใชแนวคิดการพัฒนาแบบคลัสเตอร (Clustering 
Approach) มากย่ิงขึ้น นอกจากนั้นควรจะมีการเพิ่มพูนองคความรูและ
ทักษะตาง ๆ ใหแกสมาชิกเครือขายวิสาหกิจ ไดแก การฝกอบรมเพื่อให
สมาชิกสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการความ
ขัดแยง (Conflict Management) ทักษะการเจรจาตอรอง (Negotiation 
Skills) เปนตน 

8) สสว .  ควรจะมีการจัดประชุมเครือขายคลัสเตอรการทองเที่ยวใน
ระดับประเทศเพื่อไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน โดยกลุมคลัส
เตอรทองเที่ยวระนองควรจะไดรับเชิญเขารวมกิจกรรมเพื่อเสริมความรับรู
และเสริมกําลังใจในการทํางานของคลัสเตอรตอไป 

 
4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการฝกอบรมตามโครงการนี้ ทําใหเกิดขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการปรับปรุง
การพัฒนาผูประสานการพัฒนา ทั้งในสวนของเครือขายคลัสเตอรทองเที่ยวจังหวัดระนองและ
กลุมเปาหมายอื่นๆ ดังน้ี 

1) การสรางผูประสานการพัฒนากลุมเปาหมายอื่นๆ ควรจะใหมีลักษณะที่เปน
การยึดพื้นที่ (area-based) ของเครือขายวิสาหกิจเปนหลัก เชน การจัด
หลักสูตรการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจควรจะจัดใหมีการ
ฝกอบรมในพื้นที่ โดยผูเขารวมโครงการมาจากเขตพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือ
เนนใหมีเครือขายวิสาหกิจเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่ 

2) ควรเนนชี้แจงทําความเขาใจในแผนยุทธศาสตรของ สสว. เน่ืองจาก สสว. ได
มีแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รายพื้นที่เกิดขึ้นอยูกอนโครงการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจอยูแลว จึงควรจะมีการนําแผนดังกลาวมาใชเปนกรอบกลยุทธในการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจของผูเขารวมโครงการ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด อีกทั้งยังจะทําใหแนวทางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจมีการดําเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกัน 

3) การฝกอบรมควรจะมีการจัดกลุมของผูเขารวมโครงการ โดยใหมีลักษณะรวม
ที่สําคัญบางประการ เชน ผูเขารวมโครงการที่มาจากประเภทธุรกิจเดียวกัน
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หรือประเภทธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกัน หรือ ผูเขารวมโครงการที่มาจากพื้นที่
เดียวกัน ภูมิภาคเดียวกัน หรือพ้ืนที่ใกลเคียงกัน เชน ผูประกอบการ ตัวแทน
องคกรที่ มีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ เชน สถาบันวิจัยหรือ
สถาบันการศึกษา รวมทั้ง หนวยงานภาครัฐหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวของ 
ทั้งน้ีการจัดกลุมดังกลาวจะทําใหสามารถจัดเนื้อหาสาระของการฝกอบรมที่
มุงเฉพาะเจาะจง ทําใหเกิดประโยชน 

4) การจัดการอบรมเพื่อหวังผลลัพธในเชิงปฏิบัติ  สสว. หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของตองพัฒนาใหเครือขายเปนกลไกในการสงเสริมความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรม  จะตองมีกิจกรรมสงเสริมหรือสนับสนุนการสราง
เครือขายวิสาหกิจอยางตอเน่ือง  โดยการสรางบรรยากาศในการรวมตัวกัน
เปนเครือขาย  เชน  การสงเสริมกิจกรรมการรวมตัว หรือกิจกรรมการประชุม
รวมกัน  รวมทั้ง การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายเหลานั้น 
เปนตน 
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รายละเอียด คูมือหลักสูตรการพัฒนาผูประสานงานพฒันาคลัสเตอร (Cluster 
Development Agent : CDA) ทองเที่ยว จังหวัดระนองภายใตโครงการแปลง

แผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา/รายพื้นที่ไปสูการปฏิบัต ิ
 

สวนที่  : บทนําของหลักสูตร 
 
1.1  ความเปนมาของหลักสูตร 

 ตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550 – 2554 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม 
SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น ไดกําหนดทิศทางไดแก การสงเสริมใหเกิดเครือขายและความ
เชื่อมโยงธุรกิจของ SMEs  ในภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ 
โดยใชเทคโนโลยี วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพ่ือสรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคา
และบริการของวิสาหกิจในภูมิภาคและชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  ทั้งน้ีได
กําหนดเปาหมายของการพัฒนา SMEs ในภูมิภาคไว คือ ใหมีการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
(Cluster) อยางนอย 66 เครือขายวิสาหกิจภายในป 2554  ตามผลการศึกษาของโครงการการ
จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา จําแนกตามพื้นที่  ซ่ึงในป 2550 สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดดําเนินโครงการพัฒนาผูประสานการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาค เพ่ือนํารองการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจ-SMEs-ในภูมิภาค เครือขายวิสาหกิจขาว และเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว (เปน
เครือขายวิสาหกิจที่มีในหลายพื้นที่) ซ่ึงจากการดําเนินโครงการพัฒนาผูประสานการพัฒนา
ดังกลาว ทําใหทราบวามีเครือขายวิสาหกิจที่มีศักยภาพและพรอมสําหรับการพัฒนาในระดับ
ตอไป  

 ดังน้ัน เพ่ือใหแผนปฏิบัติการฯ สามารถบรรรลุไดตามเปาหมายที่จะตองพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจอยางนอย 66 เครือขายวิสาหกิจ และเพ่ือความตอเน่ืองในการดําเนินการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ จึงเห็นควรใหมีการพัฒนาผูประสานงานคลัสเตอรทองเที่ยวในจังหวัด
ระนอง ซ่ึงเปนพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนา  ทั้งน้ี เพ่ือใหไดโครงการสําหรับการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ ที่มีความตอเน่ืองและเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน โดยไดมีการ
ประสานงานความรวมมือกับ ฝายสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs ภูมิภาค และ โครงการ
ศูนยบริการรวมลงทุนและพ่ีเลี้ยง SMEs ประจําภูมิภาค ตลอดจนหนวยงานภาคเอกชน ภาครัฐ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด เพ่ือรวมพัฒนาเครือขายคลัสเตอรเปาหมาย  

  
 



 

  

 

2 

 
 

1.2  วัตถุประสงค 
1.2.1 เพ่ือผลักดันการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ในระดับจังหวัด ตามเปาหมายของ 

แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550 – 2554  
1.2.2 เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริม  

SMEsในระดับจังหวัด ในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจนํารอง  

 
1.3  กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 

ผูประกอบการธุรกิจในคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและ
ปลายน้ํา ไดแก  ผูประกอบการปลูกผักปลอดสารพิษ รานอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจบริการนํา
เที่ยวและขนสง ธุรกิจสปาน้ําแร เปนตน จํานวน 20 ราย 

หนวยงานที่ เกี่ยวของในการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวทั้ งภาครัฐและเอกชน 
สถาบันการศึกษา จํานวน 10 ราย 
 
1.4  ระยะเวลาดําเนินงาน   
 ไมเกิน 45 วัน นับจากวันทีล่งนามในสัญญาวาจาง 
 
1.5  ผลที่จะไดรับ 

1.5.1  เพ่ิมความรูและทักษะในการเปนผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ใหแกผู
ประสานการพัฒนาที่ไดรับการคัดเลือก 

 1.5.2   เครือขายวิสาหกิจเปาหมายไดรับการพัฒนาในประเด็นที่สําคัญและสอดคลอง
กับความตองการของสมาชิกเครือขายวิสาหกิจ 
 
1.6  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1.6.1 ศึกษาศักยภาพของคลัสเตอรทองเที่ยว จ.ระนอง เพ่ือกําหนดเปนแนวทางใน
การพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูประสานงานคลัสเตอร (Cluster development 
Agent: CDA) ทองเที่ยว จังหวัดระนอง โดยใชขอมูลจากผลการศึกษาของโครงการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา จําแนกตามพื้นที่ และ ผลการศึกษาของโครงการ
พัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ-SMEs-ในภูมิภาค ของ สสว. 

1.6.2  จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูประสานงานคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง 
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1.6.3 ดําเนินการฝกอบรมผูประสานงานคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง พรอมทั้ง
วัดผลการฝกอบรมพรอมทั้งประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 

1.6.4  สรุปผลโครงการอบรมพรอมทั้งนําเสนอแผนงานโครงการนํารอง ซ่ึงไดมาจาก
การฝกอบรมพัฒนาผูประสานงานคลัสเตอรทองเที่ยว จังหวัดระนอง และการทบทวนผล
การศึกษาของโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา จําแนกตามพื้นที่ 
สําหรับการพัฒนาเครือขายคลัสเตอรทองเที่ยวจังหวัดระนอง และโครงการพัฒนาผูประสานการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ-SMEs-ในภูมิภาค ของ สสว. พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดโครงการ ใน
การพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวจังหวัดระนองใหเกิดผลการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
  
1.7  ผูรับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะคณะที่ปรึกษาโดย 
 

1) รศ.มันทนา  สามารถ คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนา 
คณะที่ปรึกษา 

2) อ.ศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ปรึกษา 

3) นายภูมิภักด  พิทักษเขื่อนขันธ ผูอํานวยการสํานักบริหารการวิจัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ปรึกษา และ 
เลขานุการคณะที่ปรึกษา 
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สวนที่  :  การศึกษาองคความรูเร่ืองการพัฒนาคลัสเตอร 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีของคลัสเตอร 

2.1.1  ประวตัิความเปนมาของทฤษฎี 
 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ไดใหนิยามของคลัส
เตอรในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมวา คลัสเตอร คือ การกระจุกตัวหรือการรวมกลุมของวิสาหกิจที่
ตั้งอยูในทองถิ่นหรือพ้ืนที่ที่ใกลเคียงกัน โดยที่วิสาหกิจในกลุม ผลิตสินคา (หรือใหบริการ) ที่มี
ลักษณะเหมือนกัน เกี่ยวของกัน หรือ สงเสริมกัน จึงทําใหตองเผชิญกับปญหา อุปสรรค โอกาส 
และการทาทายทางธุรกิจที่คลายกัน นอกจากนี้ คลัสเตอรยังครอบคลุมรวมถึง ผูใหบริการ 
(service providers) สถาบันการเงิน (financial institutes) สถาบันสนับสนุนตางๆ (supporting 
institutes) และหนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของในทองถิ่น ซ่ึงจะชวยสงเสริมการพัฒนาของคลัส
เตอรดวย  

 การพัฒนาคลัสเตอร (Cluster Development Approach) เปนแนวทางที่มีการนําไปใช
อยางแพรหลายในนานาอารยประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบอุตสาหกรรมของประเทศที่
พัฒนาแลว จนเปนที่ประจักษวา แนวทางการพัฒนาในลักษณะคลสัเตอรจะเปนกลไกผลักดันให
ขีดความสามารถในการแขงขันของหนวยธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายในคลัสเตอรเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึง
จะเปนรากฐานสําคัญในการนําไปสูความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน
ตอไป 

  สําหรับในประเทศไทย ถึงแมวาการพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร หรือที่เรียกอีกชื่อหน่ึง
วา “เครือขายวิสาหกิจ”  จะมองดูเปนเรื่องใหม แตอันที่จริงแลว คลัสเตอรเปนที่รับรูมาตั้งแตป 
1890  โดย Alfred Marshall เปนบุคคลแรกที่กลาวถึงและใหความหมายของ “คลัสเตอร
อุตสาหกรรม (Industry Cluster)” อยางชัดเจน ในชวงนับจากที่เร่ิมมีการศึกษาเรื่องคลัสเตอร  
วิวัฒนาการของคลัสเตอรยังเปนไปในเชิงเศรษฐศาสตร จวบจนกระทั่งตนทศวรรษที่ 1990 เม่ือ
ศาสตราจารย ไมเคิล อี พอรเตอร (Professor Michael E. Porter) แหง Harvard Business 
School ไดนําเสนอผลงานผานหนังสือ 2 เลม คือ Competitive Advantage of Nations (1990) 
และ The Competitive Advantage of Massachusetts (1991) จากการที่ทานไดทําการศึกษา
วิจัยถึงความสําเร็จของอุตสาหกรรมในประเทศตาง ๆ ที่มีขีดความสามารถในระดับสูง และใน
ที่สุดทานได สรุปการศึกษาเปนทฤษฎีวาดวยคลัสเตอร (Theory of Industry Cluster) 
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 2.1.2  ทฤษฎ ี/ แนวคิด 
 แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster) ในปจจุบันมีรูปแบบหรือกรอบแนวคิดที่มีความ
แตกตางกันไปอยูหลายแนว แตแนวทางที่มีความแพรหลายและมีอิทธิพลมากที่สุดไดแก 
แนวทางที่ศาสตราจารย ไมเคิล อี พอรเตอร ไดเสนอไว โดยทานเสนอวา อุตสาหกรรมที่มีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงมักจะมีการรวมกลุมกันเปนคลัสเตอร ตามแนวคิดของ 
ศาสตราจารย พอรเตอร น้ัน  คลัสเตอร หมายถึง กลุมของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวของที่มา
รวมตัวดําเนินกิจการอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน มีความรวมมือ  เกื้อหนุน  เชื่อมโยงและเสริมกิจการ
ซ่ึงกันและกันอยางครบวงจรทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  โดยความเชื่อมโยงในแนวตั้ง  เปนความ
เชื่อมโยงของผูประกอบการธุรกิจ ตั้งแตธุรกิจตนนํ้าจนถึงปลายน้ํา และความเชื่อมโยงแนวนอน 
เปนความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตาง  ๆ  ไดแก  ธุรกิจใหบริการ  สมาคมการคา 
สถาบันการศึกษาและฝกอบรม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ตลอดจนหนวยงานภาครัฐตาง  ๆ  ที่
เกี่ยวของ  เพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกันคือ  การเพิ่มผลิตภาพ  (Productivity) ซ่ึงถือเปนปจจัยหลัก
ในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน ศาสตราจารย พอรเตอร  อธิบายระดับ
ความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรดวย Diamond Model โดยเสนอวาการที่คลัสเตอรจะ
มีความสามารถในการแขงขันเพียงใด  จะขึ้นอยูกับอิทธิพลของเง่ือนไขปจจัยแวดลอมของคลัส
เตอร 4 ดาน (แผนภาพที่ 1) 
 
 แผนภาพที่ 1   แสดงปจจัยที่ทรงอิทธิพลตอคลัสเตอรทั้ง 4 ดาน ของ Diamond Model 
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 จากแผนภาพที่ 1   ปจจัยตาม Diamond Model ที่ทรงอิทธิพลตอคลัสเตอร 4 ประการ 
ไดแก 

1) เง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions)  เปนเรื่องของการมีอยู
ของปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการ
แขงขันของผูประกอบการในคลัสเตอร รวมทั้งระดับคุณภาพของปจจัย
เหลานี้ ซ่ึงไดแก ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาต ิเงินทุน เปนตน 

2) เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) ซ่ึงเปนเรื่องของคุณภาพที่
เปนอยูของอุปสงคของคลัสเตอร โดยคลัสเตอรที่ดีจะตองมีอุปสงคที่เกิด
จากความตองการของผูบริโภคที่มีความพิถีพิถัน มีความรูอยางชัดเจนใน
ตัวสินคา ตลอดจนมีความเรียกรองสูง นอกจากนี้ ยังพบวา คุณภาพของ
อุปสงคภายในประเทศ (Quality of Home Demand) มีความสําคัญ
มากกวาปริมาณ โดยจะเห็นไดจากการที่ประเทศที่มีปริมาณหรือขนาดของ
อุปสงคของสินคามาก อันเกิดจากการมีจํานวนประชากรมาก ไมได
หมายความวาประเทศนั้นจะมีความสามารถในการแขงขันมากกวาประเทศ
อ่ืน ในทางกลับกัน ขนาดอุปสงคในประเทศที่เล็กกวาอาจทําใหประเทศมี
ความสามารถในการแขงขันสูงได  หากลักษณะของอุปสงคภายในประเทศ
น้ันมีคุณภาพและชวยผลักดันหรือกระตุนใหผูประกอบการในประเทศตอง
ปรับปรุง  คิดคน  พัฒนา  และสรางนวัตกรรมของสินคาของตนอยูเสมอ 

3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน (Related and Supporting 
Industries) โดยทั่วไปอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  จะมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันของกิจกรรมในกระบวนการผลิตตามหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain)  ซ่ึงเรียกวาการเชื่อมโยงแนวตั้ง (Vertical 
Linkages)  อยูแลว  แตแนวคิดของการพัฒนาคลัสเตอร จะใหความสําคัญ
ครอบคลุมไปถึงการเชื่อมโยงของธุรกิจในแนวนอน  (Horizontal 
Linkages) ดวย ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในคลัส
เตอรที่ตองเกื้อหนุนกันและเสริมความสามารถในการแขงขันซึ่งกันและกัน  
แตไมไดอยูในสายของการผลิตตามหวงโซอุปทาน ตัวอยางการเชื่อมโยงใน
แนวนอน มักจะเปนการสนับสนุนของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เปน
ตน ระดับความเขมแข็งของคลัสเตอรจะขึ้นอยูกับระดับความสมบูรณของ
การที่มีการเชื่อมโยงกันอยางสมบูรณ ทั้งการเชื่อมโยงแนวตั้งและการ
เชื่อมโยงแนวนอนภายในคลัสเตอร 

4) บริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท (Context for Firm Strategy, 
Structure and Rivalry) สภาพแวดลอมของธุรกิจ ตลอดจนธรรมชาติของ
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การแขงขันระหวางคูแขงขันในทองถิ่นมีสวนอยางสําคัญยิ่งในการ
กําหนดใหธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแขงขัน การ
แขงขันที่เปนธรรม การแขงขันที่ผูประกอบการเนนพัฒนาคุณภาพของ
สินคาเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูบริโภค การแขงขันที่ไมมี
ลักษณะของการขายตัดราคากัน จะเปนเง่ือนไขสําคัญในการผลักดันธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมนั้นมีผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิม
สูงขึ้น 

  
นอกจากปจจัยทั้ง 4 ประการดังกลาวที่มีอิทธิพลตอขีดความสามารถในการแขงขัน

ของคลัสเตอรแลว ยังพบวาบทบาทของรัฐ (Role of Government) มีสวนอยางสําคัญในการ
ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร นโยบายและกฎระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ เชน 
นโยบายการแขงขันทางการคา นโยบายการคาและการลงทุน มีสวนเกี่ยวของตอการแขงขันและ
การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม รวมถึงประสิทธิภาพของกลไก
ระบบราชการและการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐยังอาจจะสงผลทั้งในดานที่สนับสนุนคลัส
เตอรหรือเปนอุปสรรคและทําใหตนทุนในการดําเนินของผูประกอบการสูงขึ้นก็ได 

UNIDO ไดสรุปการรวมตวักันเปนคลัสเตอรวา คลสัเตอรจะมีคณุลักษณะสําคัญ 4 
ประการ โดยคุณลักษณะเหลานี้ ไดแก 

1) การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (Connectivity) อันเปนคุณลักษณะ
สําคัญที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนและถายทอดความรู ขอมูลขาวสาร 
ระหวางสมาชิกคลัสเตอร โดยการเชื่อมโยงในที่น้ี เปนการเชื่อมโยงทั้ง
แนวตั้งและแนวนอนในวงกวางคือ การเชื่อมโยงไมไดจํากัดอยูเพียง
ผูประกอบการตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้าเทานั้น แตรวมถึง 
สถาบันการศึกษา/วิจัยและพัฒนา สถาบันการเงิน องคกรภาครัฐ และ
สมาคมเอกชน ดวย 

2) ความรวมมือ (Collaboration) นอกจากการเชื่อมโยงระหวางสมาชิก
ในคลัสเตอรแลว การทํางานหรือทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกในคลัส
เตอร ก็ถือเปนอีกคุณลักษณะสําคัญ โดยสมาชิกคลัสเตอรจะตอง
รวมมือกันหาโอกาสรวมในการพัฒนาคลัสเตอร โดยอาจเริ่มตนจาก
การกําหนดวิสัยทัศนรวมของคลัสเตอร รวมกันจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการของกลุม โดยเมื่อไดแผนปฏิบัติการแลว อาจจะเริ่มตน
ดวยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมนํารองที่ใชงบประมาณในการ
ดําเนินการนอย และสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จโดยงาย 
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ซ่ึงจะเปนตัวกระตุนใหสมาชิกคลัสเตอรเห็นประโยชนของความรวมมือ
กัน 

3) การแขงขัน (Competition) คลัสเตอรมิใชระบบผูกขาดทางการคาที่
มุงกําหนดกลไกราคาหรือปริมาณ เพ่ือผลประโยชนรวมกันของสมาชิก 
แตการรวมกลุมแบบคลัสเตอรจะตองอยูบนพ้ืนฐานของการแขงขันที่
สรางสรรค เชนสมาชิกตองแขงขันกันในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 
หรือวิจัยคิดคนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เปนตน ซ่ึงการ
แขงขันกันของสมาชิกในคลัสเตอรเปนจุดสําคัญที่ทําใหคลัสเตอร
แตกตางจากระบบการรวมกลุมผูกขาดที่มุงกําหนดกลไกราคาหรือ
ปริมาณเพื่อผลประโยชนรวมกันในบรรดาหมูสมาชิก เชน ระบบคาร
เทล (Cartel) ของกลุมประเทศผูสงออกน้ํามันหรือ OPEC 

4) ประสิทธิภาพโดยรวม (Collective Efficiency) ความรวมมือ
ทามกลางการแขงขันประกอบกับการเชื่อมโยงที่เปนระบบ มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ตลอดจนทรัพยากรตางๆ จะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพโดยรวม คือมีพลังและอํานาจในการตอรองเน่ืองจากการ
รวมกลุม ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความคลองตัวของวิสาหกิจแตละ
แหงไวอยู  

 
ทั้งน้ี การรวมกลุมในลักษณะของคลัสเตอรจะมีลักษณะเดนตรงทีมี่การบูรณาการความ

รวมมือของทุกสวนเขาดวยกัน ไดแกภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบนั
การเงินและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในขณะเดียวกันผูประกอบการในคลัสเตอรจะยังคงยึด
หลักการสําคญัคือ รวมมือกันเพ่ือแกไขจุดออนของกลุมอุตสาหกรรมของตนใหมีความเขมแข็ง
ขึ้น พรอมกับพัฒนาสวนที่เปนจุดแข็งใหแข็งแกรงยิ่งขึ้นตอไป ขณะเดียวกัน ความจําเปนในการ
แขงขันทางธุรกิจระหวางผูประกอบการดวยกันก็ยังคงมีอยูเชนเดิม  

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมกันเปนคลัสเตอร ไดมีการระบุไวในเอกสารคูมือ
ชื่อ A Practical Guide to Cluster Development จัดทําโดย The Department of Trade and 
Industry แหง สหราชอาณาจักร ดังตอไปน้ี 

1) คลัสเตอรทําใหเกิดการยกระดับความเชี่ยวชาญ (Increased levels of 
expertise)  โดยการรวมตัวกันจะทําใหผูผลิตสินคาสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทําใหมีความเขาใจการดําเนินการภายในหวงโซอุปทานอยาง
ลึกซึ้งมากขึ้น  
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2) การรวมตวักนัเปนคลัสเตอรทําใหวิสาหกจิที่เปนสมาชกิสามารถที่จะ
ชวยกันผลิตสนิคาเพื่อสนองตอบตอความตองการครั้งละมาก ๆ ของ
ลูกคา ซ่ึงโดยปกติสมาชิกแตละรายไมสามารถตอบสนองไดดวยตัวเอง 

3) การรวมตวัเปนคลัสเตอรทําใหสมาชิกไดรับประโยชนจากความ
ไดเปรียบเชิงขนาด (Economies of Scale) อยางเต็มที่ เชน สมาชิก
อาจจะรวมกันจัดซื้อวัตถุดิบรวมกัน ทําใหไดราคาที่ถูกลง เปนตน 

4) คลัสเตอรทําใหความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางมวลสมาชิกในคลสั
เตอร นําไปสูการแลกเปลีย่นขอมูล ขาวสาร ตลอดจนองคความรูตาง ๆ 
ซ่ึงในที่สุดจะสงผลใหเกิดความคิดสรางสรรคที่จะทําใหการดําเนินการ
ทางธุรกิจประสบความกาวหนาตอไปได 

 
2.2  บทเรียนจากตัวอยางการพัฒนาคลัสเตอรในตางประเทศ 
 
 การพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรเปนที่แพรหลายในหลายประเทศ
ทั่วโลก ตัวอยางของคลัสเตอรที่ประสบความสําเร็จมีอยูมากมาย โดยมีองคกรระหวางประเทศ
หลายแหงที่มีสวนรวมในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร องคกรตาง ๆ 
เหลานี้ ไดแก องคการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (United Nations Industrial Development 
Organization หรือ UNIDO) สํานักงานใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development หรือ USAID) 
สถาบันคีนันแหงเอเชีย (Kenan Institute of Asia) เปนตน นอกจากนี้ในหลายประเทศยังมี
องคกรที่มีสวนสําคัญในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรในประเทศของ
ตนและมีผลงานเปนที่รูจักแพรหลายในระดับนานาชาติ โดยองคกรเหลานี้ ไดแก องคการ
สงเสริมการคาตางประเทศของประเทศญี่ปุน (The Japan External Trade Organization หรือ 
JETRO)   

 จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซ่ึงได
ทําการศึกษาพัฒนาการของคลัสเตอรในประเทศตางๆ พบวา การริเริ่มคลัสเตอร อาจเกิดได 2 
ลักษณะ คือ  

1) การริเริ่มจากภาคเอกชน โดยธุรกิจหลักในเครือขายวิสาหกิจรวมกลุมกันเพ่ือ
ดําเนินการผลักดันการพัฒนา และอาศัยสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธและสราง
ความเขาใจที่ตรงกันและประสานงานในการกําหนดเปาหมาย แนวทางและกลยุทธ
ในการดําเนินการรวมกันเพ่ือพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของตนแลว ก็จะนําเสนอให
รัฐบาลทราบ และทําความตกลงเพื่อรวมดําเนินการในกิจกรรมบางประการตอไป 
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2) การริเริ่มจากภาครัฐ  โดยภาครัฐเปนผูกําหนดเครือขายวิสาหกิจที่จะดําเนินการ
สงเสริม 

  
 อยางไรก็ตาม การเกิดของคลัสเตอร มีสิ่งที่เหมือนกันอยูอยางนอย 4 ประการ คือ 

1) มีความหนาแนนของกิจกรรม และอยูในบริเวณเดียวกนั 
2) มีสิ่งที่จูงใจใหผูประกอบการเกิดการรวมตัว 
3) การเขารวมรวมกลุมกันของผูประกอบการจะใชระยะเวลานาน 
4) ผูมีสวนเกี่ยวของในการรวมตัวจะไดรับผลประโยชนรวมกันอยางสมดุล 

 
 การศึกษายังพบวา ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการของคลัสเตอรจนอยูในระดับที่มี
ความเขมแข็งและประสบความสําเร็จ มี 2 ประการ คือ ความรวมมือ (Strength of Linkages) 
ซ่ึงหมายถึง การเชื่อมโยงรวมมือกันอยางเขมแข็งของธุรกิจที่เกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ เชน 
มีการกําหนดเปาหมายและกลยุทธรวมกัน และความเกง (Sophistication of Cluster) ซ่ึง
หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพของปจจัยพ้ืนฐานของประเทศ / อุตสาหกรรมที่เอ้ือหรือ
สงเสริมคลัสเตอร ไมวาจะเปนทางดานบุคลากร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจัยทุน 
โครงสรางพื้นฐาน วัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาวะตลาด บริบทของการแขงขัน 
ตลอดจนการดําเนินกลยุทธของธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของในแตละเครือขาย 
  การศึกษายังมีการสรุปลักษณะการพัฒนาคลัสเตอรวามี 3 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก 

1) คลัสเตอรที่เตบิโตดวย “ความรวมมือ” คือ ผูประกอบการธุรกจิที่เกี่ยวของเห็น
ความสําคัญของการรวมกลุมเพ่ือรวมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมใหเติบโตจนมีความ
รวมมือที่เขมแข็ง จากนั้นจึงมุงรวมมือกันพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ ที่จะสนับสนุน
ใหมี “ความเกง” และสามารถเตบิโตกาวหนาตอไป 

2) คลัสเตอรที่เติบโตดวย “ความเกง” คือ การพัฒนาความเขมแข็งของปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับคลัสเตอรกอน จากนั้นจึงเกิดการรวมตัวของผูประกอบการและเริ่มเห็น
ความสําคัญของการสรางความรวมมือระหวางกันในดานตาง ๆ  

3) คลัสเตอรที่เตบิโตดวยการพัฒนาทั้งในดาน “ความเกง” และ “ความรวมมือ” ไป
พรอม ๆ กันตลอดชวงของการวิวัฒนาการ 

   
 อยางไรก็ตาม พัฒนาการของคลัสเตอรอาจมีการปรับเปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา โดยอาจ
มีลักษณะผสมกันทั้ง 3 รูปแบบในชวงเวลาที่ตาง ๆ กนัไป 
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 เม่ือพิจารณาแนวทางการสรางคลัสเตอรขององคกรตาง ๆ พบวา กระบวนการสรางคลัส
เตอร มักจะประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

1) ขั้นตอนการเลอืกคลัสเตอรเปาหมายที่จะสงเสริม การเสาะแสวงหาพันธมิตรในคลัส
เตอร และการสรรหาผูนําคลัสเตอรหรือผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster 
Development Agent) ในขั้นตอนนี้มักจะมีการดําเนินการโดยอาศัยการประชุม การ
ทําขอตกลงรวมกัน การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเกดิความกลมเกลียวสมานฉนัท
ภายในกลุมคลัสเตอร 

2) ขั้นตอนการกาํหนดยุทธศาสตรของคลสัเตอรและการทาํงานรวมกัน โดยในขั้นตอน
น้ีจะเปนการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ รวมกันของผูมีสวน
เกี่ยวของในคลัสเตอร  

3) ขั้นตอนการกาํหนดแผนปฏิบัติการหรือแผนงานโครงการ   
4) ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนที่มีการกําหนดไวภายใตการทํางานรวมกันของ

สมาชิกในคลสัเตอร  
5) ขั้นตอนการดําเนินงานโดยตนเองไมพ่ึงคนกลาง เปนขั้นตอนที่สมาชิกคลัสเตอรจะ

ดําเนินการพัฒนาคลัสเตอรตอไปโดยไมตองไดรับความชวยเหลือจากองคกรที่ให
การสนับสนุน  

 
 ความสําเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโดยใช
รูปแบบคลัสเตอรเปนที่ประจักษโดยทั่วไปในหลายประเทศ ในที่น้ีจะไดกลาวถึงกรณีตัวอยาง
การพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมเซรามิคของประเทศอิตาลี่และอุตสาหกรรมทองเที่ยวใน
ประเทศศรีลังกา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 2.2.2  คลัสเตอรเซรามิคอิตาล ี
 อิตาลี เปนผูนําของโลกในดานการผลิต และสงออกกระเบื้องเซรามิค โดยมีการผลิตรอย
ละ 30 ของการผลิตของโลก และสงออกประมาณรอยละ 60 ของการสงออกของโลก โดยในป 
1987  การคาดานกระเบื้องเซรามิคของอิตาลีมีกําไรสูงถึง 1.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และเปนที่
รูจักกันไปทั่วโลกในเรื่องของคุณภาพที่เหนือกวา ทั้งดานความสวยงาม และความทันสมัยของ
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต ซ่ึงการผลิตกระเบื้องเซรามิคของอิตาลี กระจุกตัวอยูในเขตเอมิเลีย โร
มานญา (Emlla-Romoga) และรอบๆ เมืองเล็กๆ ของซาสสูโอโล (Sassuolo) โดย Cluster กอ
ตัวขึ้นจากบริษัทเพียง 14 บริษัทในป 1956 และเพ่ิมจํานวนถึงกวา 100 บริษัทในป 1962 
เน่ืองจากความเจริญม่ังคั่งของประชากรในทองถิ่น และความเฟองฟูที่ไมเคยมีมากอนใน
อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง รวมทั้งกระเบื้องเซรามิค 
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 ในป 1964  องคกรที่ถูกผลักดันโดยเอกชนแหงแรก คือ “Assoplastrelle” ไดกอตั้งขึ้น 
เพออํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนในประเด็นที่เปนปญหารวมกัน อาทิ ใหบริการดานการ
จัดซื้อวัตถุดิบ การวิจัยตลาดตางประเทศ และบริการใหคําปรึกษาดานการเงินและกฎหมาย 
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทดานการสรางความรวมมือระหวางรัฐและกลุมผูประกอบการอีกดวย 
 ในป 1976  สถาบันทางเทคนิคไดถูกกอตั้งขึ้น เพ่ือใหการสนับสนุนดานการวิจัยและ
เทคนิคแกบริษัทตางๆ ภายใน Cluster สงผลใหมีการรวมกลุมของบรรดาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เชน วิศวกร ผูเชี่ยวชาญในการผลิต และบุคลากรดานการออกแบบ รวมทั้งผูจัดหาวัสดุตางๆ 
(Suppllers) นอกจากนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวของก็เริ่มเคลื่อนยายเขามาลงทุนใน Cluster มากขึ้น 
 Cluster เซรามิคของอิตาลีไดรับประโยชนจากความตองการ/อุปสงค ที่คอนขางซับซอน
และพิถีพิถันของผูบริโภคในทองถิ่น รวมถึงการแขงขันอยางรุนแรงในอุตสาหกรรมดังกลาว ทํา
ใหเกิดการพัฒนาที่ตอเน่ืองทั้งดานการออกแบบและเทคโนโลยี กลาวไดวา Cluster เซรามิคของ
อิตาลี เติบโตจากอุตสาหกรรมสิ่งกอสราง ซ่ึงเจริญอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ 1960 และ
นับตั้งแตทศวรรษที่ 1970 จนถึงทศวรรษที่ 1980 Cluster น้ีไดใหความสนใจดานตลาด
ตางประเทศมากขึ้น โดยสามารถที่จะดึงเอาคุณภาพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการ
ผลิตของตน เพ่ือแขงขันในตลาดโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดสหรัฐฯ 
 จากการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจน้ีเปนผลทําใหเครือขายฯประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาและขยายตัวอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน จากเหตุผลและปจจัยที่สําคัญ ไดแก 

• แรงกระตุนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีความพิถีพิถัน นําไปสูการมี
แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญภายในทองถิ่น และสงผลใหผูผลิตมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองทั้งดานการออกแบบและว ิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญตอการคง
ความเปนผูนําในตลาด 

• การมีองคกรที่ เปนแกนนําในการสรางความสัมพันธระหวางบริษัท กอใหเกิด
ประโยชน (Win-win Situation) ระหวางผูเกี่ยวของทั้งหมด 

• มีการสนับสนุนทางดานโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

• มีการปรับนโยบายเพ่ือสนับสนุนการสงออกซึ่งจําเปนอยางยิ่งตอการแขงขันของ
เครือขายวิสาหกิจน้ันๆ ในตลาดโลก 

• สถาบันทางเทคนิคใหคําแนะนําและการฝกอบรมแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม 

• รัฐบาลชวยในการจัดทํานโยบาย เ พ่ือสรางความมั่นคงในการขยายตัวไปสู
อุตสาหกรรมเกี่ยวของอ่ืนๆ 
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 2.2.3  คลัสเตอรอุตสาหกรรมทองเทีย่วศรลีังกา 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญเปนอยางมากกับประเทศศรี
ลังกา โดยเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดเขาสูประเทศเปนอันดับ 4 (ทํารายไดเขาประเทศ 340 
ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2003) และยังเปนอุตสาหกรรมที่เปนหลักในการสรางงานใหกับ
ประชาชนในประเทศ อยางไรก็ตามในชวงสองทศวรรษกอนป 2000 ขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยวศรีลังกาออนแอลง นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาสูประเทศ
ศรีลังกานอยลงเปนอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของนักทองเที่ยวตางชาติที่เขาสู
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก สาเหตุสําคัญเกิดจากปญหาความขัดแยงอยางรุนแรงในประเทศอยาง
ตอเน่ือง และสาเหตุที่มีความสําคัญไมนอยกวาปจจัยแรกคือ ปญหาในเชิงโครงสรางของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทั้งในสวนของสินคาและบริการทางการทองเที่ยว ตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เสนอใหแกนักทองเที่ยว 
 ทามกลางปญหาที่เกิดขึ้น ในป 2000 คลัสเตอรอุตสาหกรรมทองเที่ยวศรีลังกาได
กอกําเนิดขึ้นโดยสมาคมทองเที่ยวในประเทศศรีลังกา ภายใตโครงการความริเร่ิมในการสราง
ความสามารถในการแขงขัน (The Competitiveness Initiative – TCI) ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุน
จาก USAID คลัสเตอรทองเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นนี้มีสวนประกอบของผูมีสวนเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในศรีลังกาอยางกวางขวางโดยประกอบไปดวย คณะกรรมการสงเสริม
การทองเที่ยวแหงชาติ มหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการดานการทองเที่ยว ชุมชนตาม
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ สมาคมการทองเที่ยวทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ  
 การผนึกกําลังกันเปนคลัสเตอรทองเที่ยวนี้ มีการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือผลักดันไปสู
เปาประสงคเพ่ิมคาใชจายตอหัวเฉลี่ยของนักทองเที่ยว โดยกําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนตําแหนง
ทางการตลาดของผลิตภัณฑและบริการการทองเที่ยวของศรีลังกา จากการเปนสถานที่
ทองเที่ยวดอยคุณคาและราคาถูก ไปสูการเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีคุณคามากขึ้นและราคา
สูงขึ้นอยางยั่งยืน กลยุทธหลักในยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถใหกับคลัสเตอร
ทองเที่ยวประกอบไปดวย 

• การพัฒนาและยกระดับสินคาและบริการทางการทองเที่ยว เพ่ือดึงดูด
นักทองเที่ยวในกลุมที่มีกําลังซ้ือสูง โดยเสนอใหมีการจัดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศน (Ecotourism) และการทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) 
ทั้งนี้มีการกอตั้งสมาคมเพื่อติดตามดูแลมาตรฐานของการจัดการทองเที่ยว 
ตลอดจนการประกันคุณภาพการทองเที่ยวอีกดวย นอกจากนี้คลัสเตอรยังมี
ความริเร่ิมในการผลักดันใหเกิดโครงการตัวอยางการจัดที่พักอาศัยเชิง
นิเวศน (Model Ecolodge Initiative) เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหแก
ผูประกอบการ และเปนการสรางมาตรฐานสําหรับคลัสเตอร 
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• การสรางคุณคาเพิ่มใหกับนักทองเที่ยว โดยเนนความเปนเอกลักษณของ
ศรีลังกา ตลอดจนมีการยกระดับคุณคาของสถานที่ทองเที่ยวในศรีลังกาให
เปนมรดกโลก  

• การปรับปรุงการบริหารขององคกรและหนวยงานทางการทองเที่ยวตาง ๆ 
ใหมีความทันสมัย สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม 

• การปรับปรุงนโยบายของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทั้งน้ีนโยบายเหลานี้ประกอบไปดวย นโยบาย
เกี่ยวกับภาษีอากร กฎระเบียบตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
นโยบายดานการบินพลเรือน การใชประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรตาง 
ๆ ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 
 ในป 2004 คลัสเตอรอุตสาหกรรมทองเที่ยวศรีลังกาไดยื่นจดทะเบียนอยางเปนทางการใน
ฐานะองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร ภายใตการบริหารของคณะกรรมการอํานวยการที่
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 คน โดยกรรมการเหลานี้มาจากสมาคมผูประกอบการโรงแรม
(The Tourist Hotels Association of Sri Lanka) และสมาคมผูประกอบการทองเที่ยวขาเขา 
(The Sri Lanka Association of Inbound Tour Operators) อยางละ 3 คน และทั้ง 2 สมาคม
รวมกันสรรหาประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก 3 คนจากผูมีบทบาทสําคัญใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวศรีลังกา  
 ผลจากการพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอรทําใหนักทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น และมีนักทองเที่ยว
จากกลุมที่มีกําลังซ้ือสูงขึ้นเขาสูประเทศศรีลังกา ทั้งน้ีพิจารณาไดจากการที่คาใชจายเฉลี่ยตอหัว
ของนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นมาอยูในระดับ 100 ดอลลารสหรัฐในป 2006 นอกจากนี้ การรวมตัว
ของผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทําใหเกิดความแนบแนนสนิทสนม ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญ
ประการหนึ่งในการผลักดันใหขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวศรีลังกาเพิ่มขึ้นตอไป 
 
2.3 พัฒนาการของคลัสเตอรในประเทศไทย 
 
 2.3.1 การผลักดันการพัฒนาคลัสเตอรในภาพรวม   
 รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคลัสเตอร โดยมีการบรรจุใหเปนแนวทางหนึ่ง
ในการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในการดําเนินการนั้น การผลักดันการพัฒนาคลัสเตอรมี
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายแหงที่มีสวนรวมในการพัฒนาคลัสเตอรใน
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ประเทศไทย ทั้งน้ีสามารถสรุปภาพรวมของการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอรที่ผานมาพอสังเขป 
ดังน้ี 

• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) ไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลในการจัดทํากรอบแนวทางในการพัฒนาคลัสเตอร และเปน
หนวยงานหลักในการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอรของประเทศ โดยความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ กพข. ไดจัดใหมีโครงการเครือขายวิสาหกิจ
สัญจรในภูมิภาค โดยจัดใหมีการประชุมไปตามภูมิภาคตาง ๆ เพ่ือสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ
สรางความรูความเขาใจในเรื่องการพัฒนาคลัสเตอรใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม    

• โครงการเผยแพรองคความรูดานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (คลัสเตอร) โดย กพข. 
จัดใหมีการทําเอกสารเผยแพร และสนับสนุนใหกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบใน
การพัฒนาหลักสูตรกลางสําหรับฝกอบรมผูประสานงานคลัสเตอร ซ่ึงในการนี้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ ไดมอบหมาย
ให เครือขายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมี
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแมขายในการจัดทําหลักสูตรกลางสําหรับฝกอบรมผู
ประสานงานคลัสเตอร เสร็จสิ้นแลวในป 2549  

• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนินการโครงการพัฒนา
พันธมิตรวิสาหกิจ (คลัสเตอร) ของภาคการผลิตและบริการ เพ่ือผลักดันใหมีการ
พัฒนาคลัสเตอรขึ้นในประเทศไทย  ผลจากการผลักดันทําใหเกิดคลัสเตอรนํารองที่
เปนตัวอยางของการพัฒนาที่เกิดความสําเร็จหลายคลัสเตอร ไดแก 

ก. คลัสเตอรอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถจักรยานยนต จังหวัดชลบุรี หรือมีชื่อ
เรียกของกลุมวา ‘SMEs 007 Plus’ เกิดจากการที่กลุมแกนนําในธุรกิจชิ้นสวน
รถจักรยานยนตในจังหวัดชลบุรี มีความตระหนักรวมกันถึงความจําเปนในการ
พัฒนากลุมโดยใชแนวทางการพัฒนาแบบคลัสเตอรเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ธุรกิจ โดยเล็งเห็นวา แนวทางคลัสเตอรจะทําใหมีโอกาสในการแขงขันเพิ่มมาก
ขึ้น เน่ืองจากมีการผสมผสานระหวางคุณคาและพลัง ทั้งดานการขาย การผลิต 
การตลาด การวิจัยและพัฒนาของกิจการ ซ่ึงผลจากการรวมตัวของผูเกี่ยวของ
ตลอดหวงโซมูลคาเพิ่ม จะทําใหธุรกิจสามารถแขงขันในตลาดได แกไขปญหา
การตัดราคา มีการพัฒนาคุณภาพของสินคา รวมทั้งมีโอกาสเกิดธุรกิจใหม ๆ 
ตามมา  คลัสเตอร มีแกนนําในการขับเคลื่อนชัดเจน โดยมีการสนับสนุนเปน
อยางดีจากภาครัฐ การดําเนินการเนนใหสมาชิกมีความรูความเขาใจและ
ทัศนคติที่ถูกตองตอแนวทางการพัฒนาแบบคลัสเตอร เนนใหความสําคัญกับ
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การพัฒนามาตรฐานในการผลิต การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม ๆ ทั้งนี้ คลัสเตอรมีแนวคิดสําคัญ คือ ตองไมสรางกลไกในการ
แขงขันภายในกลุม แตชวยกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ของตลาด สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และสรางรายไดเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กลุม โดยผูนําคลัสเตอรจะเปนแกนกลางในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ผลลัพธที่
เกิดขึ้นทําใหในปจจุบันมีสมาชิก 96 ราย เกิดการพัฒนาสินคาใหมระดับกลุม
และอุตสาหกรรม เกิดการสรางธุรกิจใหมระดับกลุมและประเทศ มีการจัดทํา
มาตรฐานชิ้นสวนรถจักรยานยนต ทําใหสินคาของสมาชิกในกลุมมีคุณภาพดี
ขึ้น  

ข. คลัสเตอรทองเท่ียว จังหวัดเชียงใหม คลัสเตอรน้ีมีจุดเริ่มตนจากการ
รวมกลุมเครือขายวิสาหกิจในนาม ‘Chiang Mai Charm Cluster’ โดยมี 4 
อ ง ค ก ร ห ลั ก  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ส ม า ค ม ธุ ร กิ จ ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชี ย ง ใ ห ม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม USAID และ JE. Austin Associates, Inc. รวมกันใน
การผลักดันใหเกิดการพัฒนากลุมธุรกิจทองเที่ยวแบบคลัสเตอร โดยมีสมาชิก 
ประกอบดวย 5 กลุมธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจโรงแรม บริษัทนําเที่ยว รานขายของที่
ระลึก ภัตตาคารและรานอาหาร และสายการบิน จากนั้นมีการศึกษาเพื่อ
กําหนดตําแหนง (Positioning) ของจังหวัดเชียงใหม ใหเปนแหลงทองเที่ยว
ระดับโลกดาน MICE, SPA, GOLF, และ ECO - Tourism และมีการจัดทํา
ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวรวมกัน การรวมกันเปนคลัสเตอรสงผลใหมีการ
รวมมือกันในดานการตลาด การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร ความรูและ
ประสบการณ ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถรองรับตลาด
นักทองเที่ยวกลุม Niche Market ไดตรงตามกลุมเปาหมาย อีกทั้งยังทําใหเกิด
การประสานงานกับภาครัฐอยางใกลชิด 

 
  กพข. ยังไดดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่เครือขายวิสาหกิจ (Cluster Mapping) โดย
การจางสถาบันคีนันแหงเอเชียดําเนินการ เพ่ือสํารวจใหทราบถึงแหลงที่ตั้ง ระดับการพัฒนา 
ลักษณะความเชื่อมโยง และศักยภาพของแตละเครือขายวิสาหกิจในประเทศไทย เพ่ือใชเปน
กรอบในการกําหนดนโยบายการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่เหมาะสม ผลจากการดําเนินการ
สํารวจพบวา ในประเทศไทยมี 152 คลัสเตอรที่ผานการคัดกรองเบื้องตนโดยใชเกณฑ 3 
ประการ ไดแก กรอบพื้นที่ ความเชื่อมโยงและลักษณะการรวมกลุมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
พ้ืนที่เดียวกัน และวัตถุประสงครวมกันของผูที่เขามารวมตัวกัน 
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แผนภาพที่ 2  แสดงการกระจายตัวของ 152 คลัสเตอร ไปตามภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย 
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 แผนภาพที่ 2  แสดงการกระจายตัวของ 152 คลัสเตอร ไปตามภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ
ไทย 

จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นไดวามีคลัสเตอรกระจายตัวอยูทั่วประเทศ โดยมีการ
กระจุกตัวมากที่สุดในภาคกลาง จํานวน 34 กลุม (22.4%) รองลงมาคือ ภาคตะวันออก จํานวน 
32 กลุม (21.1%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 28 กลุม (18.4%) ภาคใต จํานวน 24 กลุม 
(15.8%) ภาคเหนือ จํานวน 19 กลุม (12.5%) และภาคตะวันตก จํานวน 15 กลุม (9.9%) 
สามารถจําแนกตามขนาดของกิจการเปนกลุมตาง ๆ ไดแก กลุมการผลิตและบริการสวนใหญ
เปนกลุมการผลิตระดับชุมชน 94 กลุม (62%) และกลุมการผลิตระดับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) จํานวน 58 กลุม (38%) ในขณะที่ จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ ไดเปน คลัส
เตอรที่อยูในกลุมการผลิตภาคเกษตรพื้นฐานและเกษตรแปรรูประดับธุรกิจชุมชนจํานวน 66 
กลุม (43.42%) กลุมการผลิตประเภทหัตถอุตสาหกรรมจํานวน 47 กลุม (30.92%) กลุมการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรระดับธุรกิจ SMEs จํานวน 27 กลุม (17.76%) 
และเปนกลุมธุรกิจภาคบริการจํานวน 12 กลุม (7.89%) การศึกษายังไดมีการใหคาคะแนนความ
เขมแข็งของแตละคลัสเตอรโดยใชเกณฑการประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ 4 ดานตาม
องคประกอบของ Diamond Model แลวจัดเรียงลําดับตามคะแนนจากมากไปนอย ทั้งน้ี จะ
พบวา คลัสเตอรทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ระนอง เปนหน่ึงในคลัสเตอรที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว 12 คลัสเตอร ซ่ึงไดถูกจัดอยูในกลุมคลัสเตอรที่มีความเขมแข็ง 60 อันดับแรก ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1   แสดงอันดับความเข็มแข็งและระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจการ 
                ทองเที่ยว  

เครือขายวิสาหกิจ จังหวัด อันดับที ่ ระดับศักยภาพ 
คลัสเตอรทองเที่ยวเมืองพัทยา ชลบุรี 13 กําลังพัฒนา 
คลัสเตอรบูตกิสไตลโฮเต็ล เชียงใหม 17 ศักยภาพสูง 
คลัสเตอรทองเที่ยวเชิงนิเวศ สมุทรสงคราม 23 กําลังแสวงหาทิศทาง 
คลัสเตอรทองเที่ยวภูเกต็ ภูเก็ต 24 เพ่ิงรวมตวั 
คลัสเตอรทองเที่ยว กระบี ่ 26 เพ่ิงรวมตวั 
คลัสเตอรทองเที่ยว พังงา 28 เพ่ิงรวมตวั 
คลัสเตอรทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ระนอง 35 กําลังแสวงหาทิศทาง 
คลัสเตอรทองเที่ยวเกาะชาง ตราด 39 เพ่ิงรวมตวั 
คลัสเตอรทองเที่ยวเชิงทศันศึกษา เชียงใหม 44 กําลังแสวงหาทิศทาง 
คลัสเตอรทองเที่ยวเชิงนิเวศ นครนายก 46 เพ่ิงรวมตวั 
คลัสเตอรสปาไทย กรุงเทพฯ 75 # 
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เครือขายวิสาหกิจ จังหวัด อันดับที ่ ระดับศักยภาพ 
กลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยว นครราชสีมา 142 # 
#  ไมไดทําการประเมิน 
  
 2.3.2 การพัฒนาคลัสเตอรโดยการผลักดันของสํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) 

 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานที่มีสวน
อยาง  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานที่มีสวน
อยางสําคัญในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาคลัสเตอรในประเทศไทย จากพันธกิจสําคัญของ
หนวยงานที่มุงทําใหมีกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาและผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเหลานี้ ให มีศักยภาพและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันมากขึ้น สสว. ไดตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญในการ
ผลักดันการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยใชแนวคิดการพัฒนาในลักษณะคลัส
เตอร 

จากแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย พ.ศ. 2545-
2549 ซ่ึงเปนแผนแมบทระดับประเทศ   สสว. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม รายสาขา จําแนกตามพื้นที่ โดยมีแผนปฏิบัติการฯ สําหรับ 10 พ้ืนที่ 
ครอบคลุมภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ในแผนปฏิบัติการฯ รายพื้นที่ ไดกําหนดคลัสเตอรที่
เปนเปาหมายในการผลักดัน     ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่  2  แสดงคลัสเตอรที่เปนเปาหมายในการผลักดันของ สสว. 
 
กลุมพื้นที ่ คลัสเตอรเปาหมาย จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน 1. เครือขายวสิาหกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว จ.เชียงใหม จ.เชียงราย  
จ.ลําปาง จ.ลําพูน จ.พะเยา  
จ.แพร จ.นาน จ.แมฮองสอน 

ภาคเหนือตอนลาง 1. เครือขายวสิาหกิจการทองเที่ยว จ.เพชรบูรณ , จ.พิษณุโลก 
ภาคตะวันตก 1. เครือขายวสิาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.สมุทรสาคร 

2. เครือขายวสิาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.กาญจนบุรี 
3. เครือขายวสิาหกิจการทองเที่ยว  จ.เพชรบุรี 

ภาคตะวันออก 1. เครือขายวสิาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 

จ.ฉะเชิงเทรา,จ.นครนายก, 
จ.ปราจีนบุรี,  

จ.สมุทรปราการ,จ.สระแกว 
 2. เครือขายวสิาหกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวชายฝง จ.ชลบุรี,จ.ระยอง, 
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กลุมพื้นที ่ คลัสเตอรเปาหมาย จังหวัด 
ทะเลตะวันออก จ.จันทบุรี,จ.ตราด 

ภาคอีสานตอนบน
และตอนกลาง 

1. เครือขายวสิาหกิจทองเที่ยวลุมโขง จ.หนองบัวลําภู,จ.เลย 

ภาคอีสานตอนลาง 1. เครือขายวสิาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จ.นครราชสีมา,จ.ชัยภูมิ, 
จ.บุรีรัมย,จ.อุบลราชธานี, 
จ.ศรีสะเกษ,จ.อํานาจเจริญ, 

จ.ยโสธร 
ภาคใต 

ฝงอันดามัน 
1. เครือขายวสิาหกิจการทองเที่ยวเชิงสขุภาพ จ.ระนอง 
2. เครือขายวสิาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.กระบี่ 
3. เครือขายวสิาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ตรัง 
4. เครือขายวสิาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.สตูล 

ภาคใต 
ฝงอาวไทย 

1. เครือขายวสิาหกิจทองเที่ยว จ.ชุมพร จ.สุราษฎรธาน ี
จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง  

จ.สงขลา  จ.ปตตาน ี
จ.ยะลา จ.นราธิวาส        

กรุงเทพมหานคร 1. เครือขายวสิาหกิจธุรกิจบริการนําเที่ยว  
  
 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นคลัสเตอรเปาหมายในการผลักดันของ สสว. ทั้งสิ้น 66 คลัส
เตอร โดยมีคลัสเตอรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยูทั้งสิ้น 16 คลสัเตอร ซ่ึงกระจายไปตามกลุม
จังหวัดตาง ๆ ไดแก 
 
คลัสเตอรที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว จําแนกตามกลุมพื้นที่ 9 กลุม 

1) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน   
1.1 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว จ.เชียงใหม จ.เชียงราย  

จ.ลําปาง จ.ลําพูน จ.พะเยา จ.แพร จ.นาน และ จ.แมฮองสอน 
2) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

2.1 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว จ.เพชรบูรณ และ จ.พิษณุโลก 
3) กลุมจังหวัดภาคตะวันตก 

3.1 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จ.สมุทรสาคร 
3.2 เครือขายวิสาหกจิการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จ.กาญจนบุรี 
3.3 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว  จ.เพชรบุรี 
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4) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
4.1 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ฉะเชิงเทรา  

จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.สระแกว 
4.2 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก จ.ชลบุรี 

จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 
5) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง 

5.1 เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวลุมโขง  จ.หนองบัวลําภู และ จ.เลย 
5.2 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  จ.มุกดาหาร  

จ.นครพนม และ จ.สกลนคร 
6) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

6.1 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว   จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ  
จ.บุรีรัมย  จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.อํานาจเจริญ และ จ.ยโสธร 

7) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
7.1 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  จ.ระนอง 
7.2 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จ.กระบี่ 
7.3 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จ.ตรัง 
7.4 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จ.สตูล 

8) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 
8.1 เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว  จ.ชุมพร จ.สุราษฎรธาน ีจ.นครศรีธรรมราช 

จ.พัทลุง จ.สงขลา  จ.ปตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส        
9) กลุมกรุงเทพมหานคร 

9.1 เครือขายวิสาหกิจธุรกิจบริการนําเที่ยว  กรุงเทพมหานคร 
 
2.4   ตัวอยางการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวในประเทศไทย 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางมาก
อุตสาหกรรมหนึ่งทั้งในแงของมูลคาทางเศรษฐกิจและการสรางงานใหแกประชาชนในประเทศ 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงไดรับการให
ความสําคัญเปนอยางมากเสมอมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรวมกันจัดทําโครงการ
ศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ โดยใชกรอบการประเมิน และ
วิเคราะหโดยหลักทฤษฎี Diamond Model ของศาสตราจารย Michael E. Porter จากการศึกษา
ไดมีการสรุปภาพรวมในเรืองขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดย
ระบุวา 
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  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวประกอบดวยธุรกิจหลัก (Primary Core Activities) คือ ธุรกิจ
นําเที่ยว ธุรกิจการเดินทางเขาประเทศ ธุรกิจโรงแรม และมีธุรกิจรอง (Secondary Core 
Activities) ไดแก ธุรกิจการจําหนายของที่ระลึก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการเดินทางในประเทศ 
เปนตน นอกจากนี้ กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ยังมีความสําคัญในการเปนตัวจักรกระตุน
อุตสาหกรรมตอเน่ืองอ่ืน ๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตของที่ระลึก 
อุตสาหกรรมการกอสรางและพัฒนาที่ดิน เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดการกระจายรายไดไปสูระดับราก
หญา สงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อันเปนนโยบาย
หลักของรัฐบาลอีกดวย 
  ความสามารถในการแขงขันของไทยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีรากฐานมาจากการมี
ทรัพยากรพื้นฐาน (Basic Resources) ดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน มีแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่งดงาม การมีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ การตั้งอยูในเขตภูมิศาสตรที่เปน
ศูนยกลางของภูมิภาค และมีอากาศที่อบอุน สามารถทองเที่ยวไดตลอดป นอกจากนี้ ประชากร
ยังมีอัธยาศัยดี มีทัศนคติที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยว 
  ในชวงระยะเวลาที่ผานมา อุตสาหกรรมทองเที่ยวเติบโตอยางรวดเร็วโดยพึ่งพิงจากการ
มีทรัพยากรพื้นฐานที่สมบูรณ ซ่ึงนําไปสูการใชประโยชนอยางฟุมเฟอย และขาดการบํารุงรักษา 
โดยขาดการคํานึงถึงการสรางขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน หรือกลาวโดยสรุปคือ 
ความไดเปรียบดานการทองเที่ยวของไทยไดกลายเปนจุดออนในระยะยาว ดังน้ันเพ่ือให
อุตสาหกรรมทองเที่ยวสามารถคงอัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงและกาวไปสูการเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) ประเทศไทยจําเปนตองใหความสําคัญกับ
ประเด็นในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ดังน้ี 

• ดานมาตรฐานสินคาและบริการ การขาดการจัดทํามาตรฐาน และการควบคมุ
มาตรฐานของสินคาและบรกิารเปนปจจัยหลักที่ทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเกิด
การแขงขันอยางรุนแรงโดยมีการตัดราคาและลดคุณภาพ นักทองเที่ยวตางประเทศ
บางสวนไมพอใจในคุณภาพสินคาและบริการที่ไดรับ นําไปสูปญหาวงจรของกับดัก
ราคาต่ํา (Low Price Trap) ผูประกอบการไมใหความสําคัญกับคณุภาพสินคาและ
บริการของตน กําหนดราคาโดยไมมีหลักเกณฑ และเกิดการแขงขันกันลดราคา 
โดยเฉพาะธุรกิจนําเที่ยว 

• ดานระบบการศึกษา ระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวของไทย ไมไดเนนถึงความตองการของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งระบบแบบยั่งยืน ดังน้ัน 
ถึงแมวาประเทศไทยจะไดเปรียบประเทศอื่นจากการที่คนไทยโดยพื้นฐาน มี
อัธยาศัยดี โอบออมอารี มีนํ้าใจชอบใหบริการ แตในปจจุบันคุณสมบัติพ้ืนฐาน
เหลานี้อาจไมสามารถทําใหไทยแขงขันกับประเทศอื่นได บุคลากรดานการ
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ทองเที่ยวจึงยังจําเปนตองยกระดับใหทัดเทียมกับระดับสากลทั้งดาน ความรู ทักษะ 
และเปนมืออาชีพในการใหบริการดานการทองเที่ยวอยางแทจริง 

• ดานการวางแผนแบบบูรณาการและการปฏิบัติตามแผน ถึงแมรัฐบาลจะมี
นโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยว และมีการวางแผนในแตละสวนอยูมากมาย 
แตการวางแผนที่ผานมา มักเปนแผนที่ยังไมตอเน่ืองเชื่อมโยงระหวางกัน ทําใหผูที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งที่เปนหนวยงานราชการ และภาคเอกชน ยัง
ไมมีเปาหมายที่เปนเอกภาพรวมกันชัดเจน ที่จะเขาใจถึงแนวทางการพัฒนาและ
เปาหมายในอนาคตอยางเปนลําดับขั้นตอน ยิ่งไปกวานั้น การบังคับใชกฎหมายที่
หยอนยานในปจจุบัน เปนการสงเสริมใหผูประกอบการละเมิดกฎหมาย และทําให
ผูประกอบการอื่น ๆ ขาดกําลังใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางถูกตอง และไม
สงเสริมการประกอบธุรกิจเชิงสรางสรรค 

• มูลคาเพิ่มของแหลงทองเท่ียวและสภาพแวดลอมที่ถดถอย การสงเสริมการ
ทองเที่ยวของไทยมักพึ่งพิงการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเดิมเปนหลัก เชน 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และชายหาด ทะเล เกาะแกง ภูเขา โดยขาดการคํานึงถึง
การรักษาธรรมชาติเหลานี้ใหคงอยูในสภาพดีดังเดิม หรือการสรางมูลคาเพิ่มขึ้น
จากประวัติศาสตร วัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีอยูใหสามารถเพิ่มรายไดโดยไม
จําเปนตองใชทรัพยากรเพิ่มขึ้น ซ่ึงควรจะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดี เพ่ิมความรู และการจัดหาเงินทุนในการสรางมูลคาเพิ่ม 

• ดานสาธรณูปโภคในการเชื่อมโยงระดับประเทศและระดับภูมิภาค ถึงแมวา
ประเทศไทยจะมีสาธารณูปโภคพื้นฐานดานถนนที่คอนขางพรอมในระดับหน่ึง แต
เพ่ือใหดํารงไวซ่ึงการทองเที่ยวในอัตราสูงตอไป และเปนศนยกลางการทองเที่ยว
แหงเอเชียในอนาคต ประเทศไทยจะตองยกระดับความสะดวกที่จะเชื่อมตอดาน
คมนาคมกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ ทั้งในดานการบินระหวางประเทศ ดาน
ถนนที่เชื่อมโยงเมืองสําคัญในภูมิภาค ดานการรถไฟ ตลอดจนการเดินเรือระหวาง
ประเทศซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการทองเที่ยว จะเปนการสรางโอกาสการ
เขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวก รวดเร็ว หลากหลาย 

 การศึกษายังไดระบุถึงยุทธศาสตรเพ่ือทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยสามารถแขงขันได
อยางยั่งยืนตอไป และกาวไปสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย ประเทศไทย
จําเปนตองใหความสําคัญและแกไขประเด็นสําคัญดังกลาวขางตนอยางเรงดวน โดยตองดําเนิน
ยุทธศาสตรใน 2 ระนาบ คือ 
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• ยุทธศาสตรการยกระดับอุตสาหกรรมทองเที่ยวภายในทั้งระบบ (Up-lift the 
foundation) โดยการเสริมสรางรากฐานของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เนนการ
ยกระดับในเชิงคุณภาพเปนหลัก จะตองมีการใหความสําคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญของการทองเที่ยว ตลอดจนการสรางปจจัยและ
สิ่งแวดลอมของการแขงขันในเชิงสรางสรรคใหกับธุรกิจดานการทองเที่ยว
ภายในประเทศ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศการแขงขันที่เกื้อหนุนตอการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้คณะผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะใหมีการจด
ทะเบียนและรับรองคุณภาพและจัดอันดับสินคาและบริการเพื่อสรางมาตรฐาน ให
มีการจัดตั้งสถาบันการทองเที่ยวระดับนานาชาติ และใหมีการตั้งศูนยขอมูลดาน
การทองเที่ยว 

• ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงไปสูภูมิภาค (Future Reach to the Region) โดยการ
เชื่อมโยงเครือขายคมนาคมในภูมิภาคโดยอาศัยเครือขายการบินเปนตัวกลางใน
การเชื่อมโยงระยะไกล (Long Haul Connection) และอาศัยเครือขายทางบกคือ
ถนน และรถไฟ เปนตัวกลางในการเชื่อมตอระยะใกล (Short Haul Linkage) 
ทั้งน้ี ถนนจะสงเสริมความคลองตัว ความมีอิสระในการทองเที่ยวและเขาถึงการ
ทองเที่ยวในระดับรากหญา การเชื่อมโยงอาจรวมถึงการใชเครือขายทางเรือเปน
การเพิ่มทางเลือกใหกับนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังควรมีการสรางแมเหล็กการ
ทองเที่ยวระดับโลก เพ่ือใหนักทองเที่ยวนึกถึงประเทศไทยในฐานะที่เปนประเทศ
ที่ตองเดินทางไปทองเที่ยว โดยการยกระดับแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมใหมีความ
โดดเดนระดับโลก การสรางแหลงทองเที่ยวใหมเพ่ิมเติม (Man-made Tourism 
Spot) และการสรางกิจกรรมดานการทองเที่ยวใหม ๆ 

 
 2.4.1  ตัวอยางการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
 การพัฒนาคลัสเตอรทองเทีย่วที่มีการกลาวถึงมากที่สดุและสามารถถือเปนการพัฒนาคลัส
เตอรตวัอยางใหกับคลสัเตอรอ่ืน ๆ ไดแก การพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวภูเกต็ ซ่ึงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภูเกต็ไดรับการศึกษาโดยตรงจาก
ศาสตราจารย Michael E. Porter ตั้งแตป 2544 
 ศาสตราจารย Porter ไดนําเสนอแผนผังคลัสเตอร (Cluster Map) ของคลัสเตอรทองเที่ยว
ภูเก็ต โดยมองวาคลัสเตอรทองเที่ยวภูเกต็จะมีความสมบูรณเม่ือมีการเชื่อมโยงกันของผูมีสวน
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของภูเก็ตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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 หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหปจจัยแวดลอมตาง ๆ ตลอดจนวิเคราะหขีดความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยวภูเก็ต ไดมีการเสนอแนะวา การผนึกกําลังกันของผูมีสวน
รวมในคลัสเตอรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะเปนปจจัยสําคัญในการสรางความ
เขมแข็งใหกับคลัสเตอร (Strong cluster linkage and effective management are keys to 
cluster success) ทั้งน้ีควรจะมีการรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงประกอบดวย
วิสัยทัศนรวม และกลยุทธของคลัสเตอร ในดานการบริหารจะตองมีการบริหารแบบทุกคน
โดยเฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีสวนรวม นอกจากนั้นควรจัดใหมีคณะกรรมการบริหารคลัส
เตอรเพ่ือรับผิดชอบในการบริหารการพัฒนาภาพรวมทั้งหมดของคลัสเตอร 
 ศาสตราจารย Porter ยังไดแนะนําเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดสําหรับคลัสเตอร
ทองเที่ยวภูเก็ตอีกหลายประการ อาทิ ควรมีการตอบสนองความตองการของกลุมนักทองเที่ยว
ซ่ึงมีความตองการแตกตางกัน ควรมีการติดตอประสานงานกับสายการบินในเรื่องเก่ียวกับ
โปรแกรมการบินเขาสู ภูเก็ตเพ่ือใหนักทองเที่ยวเขาสู ภูเก็ตไดมากขึ้น ควรมีการติดตอ
ประสานงานกันระหวางบริษัททองเที่ยวกับสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยวของไทยใน
ตางประเทศเพื่อจัดใหมีโปรแกรมสงเสริมการตลาดของการทองเที่ยวภูเก็ต เปนตน 
 คลัสเตอรทองเที่ยวภูเก็ตยังไดรับการผลักดันและพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยในชวงป 2550 
สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทํา แผนปฎิบัติการแนวทางการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในรอบ 5 ป คือ ตั้งแตป 
พ.ศ.2550-2554 ซ่ึงเปนแผนตอเน่ืองจากแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2546 – 2550 โดยทางสภาพัฒน
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ไดกําหนดกรอบแนวคิดไว 3 แนวทาง  คือ สนับสนุนแนวทางที่ไดดําเนินการไปแลวบางสวน 
เรงรัด ผลักดันแนวทางที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว และสงเสริมแนวทางที่ควร
ริเริ่มเพ่ิมเติม พรอมทั้งไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวไวทั้งหมด 4 แนวทาง 
ประกอบดวย        

• แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว โดยการสงเสริมใหภูเก็ตเปน
แหลงทองเที่ยวที่มีบรรยากาศความเปนสวนตัวและสรางมนตเสนหของเกาะ
ภูเก็ตใหตอบสนองตอความความตองการของนักทองเที่ยว ซ่ึงในระยะเรงดวน
จะตองดําเนินการจัดระเบียบชายหาดใหเปนแหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัด 

ปรับปรุงภูมิทัศนและการใชประโยชนที่ดิน โดยมีขอสรุปที่ชัดเจน ในเรื่องของผัง
เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะรวมทั้งขอบังคับในเชิงกฎหมาย เรงรัดงบประมาณ
เตาเผาขยะ ศึกษาความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ สวนระยะกลางและระยะ
ยาว เห็นวา ควรที่จะมีแผนจัดการทองเที่ยวในภาพรวมที่ชัดเจน ศึกษาทบทวน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม กําหนดแนวทางแกไขปญหา
นํ้าเสียทั้งจังหวัด จัดทํามาตรฐานสินคา บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การทองเที่ยวและสงเสริมใหเปนระดับสากล ฟนฟูและบูรณะโลกใตทะเลและ
อาคารประวัติศาสตร เผยแพรวัฒนธรรมผสมผสานระหวางไทย จีน และมาเลเซีย 

มีสถานที่และกิจกรรมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวมากขึ้นเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มแกการ
ทองเที่ยว และเปดตลาดการทองเที่ยวใหมๆ ควบคูไปกับการรักษาตลาดเดิมและ
พิจารณาแนวทางจัดตั้งหนวยการตลาดเฉพาะทาง 

• แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลาการดานการทองเที่ยว โดยการสงเสริมการผลิต
บุคลากรสายอาชีพทองเที่ยว โดยการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงในระยะเรงดวนจะตองดําเนินการ
จัดใหมีหลักสูตรการอบรมการใหบริการที่มีมาตรฐานระยะสั้นไมเกิน 6 สัปดาห 
สงเสริมใหแรงงานมีทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาอื่นอีก 1-2 ภาษา รวมทั้ง
สงเสริมอัธยาศัยไมตรีที่สุภาพ และออนนอมแบบไทยๆ ของบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวเพ่ือสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว สวนระยะกลางและระยะ
ยาว ดําเนินการวิจัยเพ่ือการจัดทําตนแบบการฝกอบรม/ปฏิบัติในหลักสูตรดาน
ตางๆ ของงานบริการและงานดานโรงแรม รวมกันผลิตแรงงานสายอาชีพ/วิชาชีพ 

ที่เพียงพอกับความตองการของอุตสาหกรรมทองเที่ยว จัดทําแผนพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพของบุคลากร ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งระบบแบบยั่งยืน 

และสงเสริมการฝกแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมแซมเรือแบบครบ
วงจร 
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• แนวทางที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดวยการแกไขปญหาบริการสาธารณะ
อยางบูรณาการ โดยประสานความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในระยะ
เรงดวนจะตองดําเนินการ ปรับปรุงระบบขนสงรอบเกาะภูเก็ตอยางเพียงพอ 

สะดวกและเหมาะสมกับสภาพการเปนเมืองทองเที่ยวนานาชาติ แกปญหาคา
โดยสารที่เอาเปรียบนักทองเที่ยว ปรับปรุงทาเทียบเรือและทาเทียบเรือนํ้าลึก ให
มีมาตรฐานและความปลอดภัยเปนอยางดี เพ่ิมกําลังเจาหนาที่ตํารวจใหสอดคลอง
กับจํานวนประชากรที่แทจริงและนักทองเที่ยว เรงแกปญหาการขาดแคลนน้ําอุป
โคบริโภค โดยเตรียมแผนเพื่อกักเก็บนํ้าสําหรับผลิตน้ําประปาไดอยางตอเน่ือง 
ทั้งเรงการสรางอางเก็บนํ้าในพื้นที่คลองกระทะและคลองบางเหนียวดํา สวนระยะ
กลางและระยะยาว สนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ซ่ึงมี
การศึกษาขอมูลไวแลว เพ่ือแกไขปญหาการจราจรของจังหวัดในระยะยาว เชน 

ตัดถนนเพิ่ม รถไฟฟารอบเกาะเปนตน พัฒนาความยั่งยืนในการใชนํ้า เน่ืองจาก
ภูเก็ตไมมีแหลงน้ําธรรมชาติ จึงตองจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํารองรับในอนาคต 

ปรับปรุงทาอากาศยานใหสามารถรองรับเที่ยวบินในและตางประเทศ ซ่ึงคาดวาจะ
เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี และมีเจาภาพหลักหรือกลไกประสานงานเพื่อการ
ดูแลความปลอดภัยทางทะเลที่เปนระบบ และมีการคิดคาบริการที่เหมาะสมและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน 

• แนวทางที่ 4 การปรับปรุงกลไกลบริหารจัดการ โดยการสรางเอกภาพในการ
ทํางาน ทั้งกลไกการบริหารจัดการของภาครัฐและนโยบายที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งจากสวนกลาง ภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น ทั้งน้ีอาจพิจารณาทดลองใหภูเก็ตเปนเขตปกครอง
พิเศษ โดยการจัดใหมีเวทีประชุมระหวางผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวน 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีระดับนโยบายที่มีอํานาจตัดสินใจได
รวมประชุม สรางความเขาใจหนวยงานรัฐทั้ง 33 หนวยและทองถิ่นใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน สวนในระยะยาวตองการที่จะใหภูเก็ตปกครองรูปแบบพิเศษ 

 

 คลัสเตอรทองเที่ยวภูเก็ตยังมีการพัฒนาตอเน่ืองไปอยางเปนพลวัตร ทั้งน้ีอาจจะดวย
สาเหตุที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวภูเก็ตนับเปนแมเหล็กสําคัญในการดูดเงินตราเขาประเทศ 
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงองคความรูที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคลัสเตอรภูเก็ตก็ถือไดวา การ
พัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวภูเก็ตสามารถเปนตัวอยางหรือโครงการนํารองใหกับการพัฒนาคลัส
เตอรทองเที่ยวแหงอ่ืน ๆ ตอไป 
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2.5  ประเด็นและปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร (Key Success Factors) 
จากการเรียนรูและศึกษาเรื่องการพัฒนาคลัสเตอรตามแนวคิด/ทฤษฎีการพัฒนาคลัส

เตอรทั้งตางประเทศและในประเทศที่ศึกษามาทั้งหมด ทําใหสามารถสรุปปจจัยสําคัญที่จะ
นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาคลัสเตอรในประเทศไทยไดดังน้ี  

1) การคัดเลือกคลัสเตอรเพื่อสงเสริมและพัฒนา เปนกระบวนการที่มีความสําคัญ 
โดยจะตองพิจารณาองคประกอบหลาย ๆ ดาน ตั้งแตจุดออน จุดแข็ง โอกาส 
อุปสรรค ขีดความสามารถในการแขงขัน โอกาสในการพัฒนา การสนันสนุนจาก
หนวยงานในทองถิ่น ผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม และที่สําคัญ การพัฒนาคลัส
เตอรในประเทศไทยยังเปนเรื่องที่ใหมและยังไมมีตัวอยางการพัฒนาในอดีตให
ศึกษาเรียนรู การคัดเลือกคลัสเตอรที่จะพัฒนาจึงควรมองโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จไดจนเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนเปนปจจัยสําคัญ  

2) การคัดเลือกสมาชิกคลัสเตอร ในระยะเริ่มตนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาคลัสเตอร โดยสมาชิกควรมีทั้งความคลายคลึงหรือมี
ระดับใกลเคียงกันเพ่ือจะไดมีจุดรวมหรือจุดมุงหมายที่คลายกัน ในขณะเดียวกัน
ในคลัสเตอรควรมีความหลากหลายของสมาชิกดวย เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูและนวัตกรรมในกลุมดวย โดยในการเลือกสมาชิกคลัสเตอรคงจะตอง
พิจารณาทั้งวิสาหกิจที่ผลิตสินคาและบริการที่เหมือนกัน วิสาหกิจที่อยูในสายหวง
โซคุณคา (Value Chain) เดียวกัน วิสาหกิจที่ใชกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยี
คลายคลึงกัน หรือ วิสาหกิจที่ใชพนักงานที่มีทักษะใกลกัน และที่สําคัญคือวิสาหกิจ
ที่เขารวมจะตองมีเจตนารมณอยางแทจริงและเล็งเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตรวมกัน 

3) ผูประสานงานคลัสเตอร (Cluster Development Agent - CDA) เปนผูที่มี
บทบาทสําคญัเปนอยางยิ่งในการผลักดันและพัฒนาคลัสเตอร  เน่ืองจากคลัสเตอรป
ระกอบดวยสมาชิกหลากหลาย อีกทั้งยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวย CDA 
จึงตองเปนผูที่เขาใจในความตองการของสมาชิกแตละรายในคลัสเตอร และมี
ความสามารถในการประสานเชื่อมโยงระหวางทุกสวนที่เกี่ยวของภายในคลัสเตอร 
สามารถผลักดันใหคลัสเตอรเดินไปตามวสิัยทัศนรวมทีว่างไว CDA จะตองทํางาน
ตอเน่ือง หากมีการเปลี่ยนแปลง CDA จะทําใหการดําเนินการตางๆ สะดุดและตอง
เสียเวลาในการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางสมาชิกคลัสเตอรกับ CDA ใหม 
นอกจากนี้ CDA ควรจะมีความเปนกลางที่เปนที่ยอมรบัจากสมาชิกในคลัสเตอร  

4) กิจกรรมการละลายพฤตกิรรม เปนกิจกรรมที่สําคัญในขั้นตอนการสงเสริมใหเกิด
การรวมกลุม โดยควรจะดําเนินการเปนกิจกรรมในลําดับแรกๆ ของการสงเสริม
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พัฒนาคลัสเตอร ทั้งน้ี พบวากิจกรรมละลายพฤติกรรมจะชวยใหสมาชิกเกิดความ
ไวเน้ือเชื่อใจกนั ทําใหกลุมมีความรูสึกรวมกัน ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนของการสราง
วิสัยทศันใหเห็นประโยชนจากการรวมกลุม และความรวมมือในดานอ่ืนๆ ที่จะ
เกิดขึ้นตอไป  

5) การมีสวนรวม โดยหัวใจที่สําคัญอีกประการของการรวมกลุมคือการมีสวนรวมของ
ทุกฝายที่เกีย่วของทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และหนวยงานในทองถิ่น การดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ตองใหทกุฝายมีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของ นอกจากนั้น 
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ตองมีความตอเน่ืองและมีการเรียนรูแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณซ่ึงกันและกันภายในคลัสเตอรอยางสม่ําเสมอ 

6) ตัวแทนของวิสาหกิจที่เขารวมในกิจกรรมของคลัสเตอร ควรจะเปนผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ หรือเปนผูบริหารระดับสงู ซ่ึงมีเวลาใหกับการรวมกิจกรรม เพราะ
การรวมกลุมในลักษณะของคลสัเตอรจะตองมีการกําหนดวิสัยทศัน มีการวิเคราะห
สถานภาพของกลุม และมีการทําแผนกลยุทธรวมกัน รวมทั้งกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางของกลุม ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมดําเนินการโดย
ผูบริหารระดับสูงของวิสาหกิจ เม่ือคลัสเตอรเริ่มมีการขับเคลื่อนหรือมีทิศทางที่แน
ชัดแลว อาจใหผูแทนซึ่งไดรับการมอบหมายจากผูมีอํานาจในการตัดสินใจ มาเขา
รวมกิจกรรมไดบาง หากแตยงัตองรายงานการดําเนินการตางๆ ใหผูมีอํานาจทราบ
ดวย 

7) การถายทอดความรูและการขยายผลในการพัฒนาคลัสเตอร ในปจจุบัน
กระแสการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยใชการรวมกลุมแบบคลัสเตอรกําลังเปนที่
สนใจอยางมาก โดยเฉพาะจากแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจและงบประมาณในการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ หรือที่เรียกวาการ
บริหารของผูวาฯ CEO สงผลใหแตละจังหวัดตองการพัฒนาและผลักดัน
อุตสาหกรรมเดนในจังหวัดใหเติบโตเปนรูปธรรมเชน กลุมอุตสาหกรรมเกษตร
อินทรียในจังหวัดศรีสะเกษ กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดตาก และจังหวัด
อุบลราชธานี กลุมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา ใน
เขตภาคใตตอนบน กลุมผูผลิตมีดอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
ดังน้ันควรจะมีแผนการรองรับและตอบสนองตอความตองการดังกลาว โดยอาจ
จัดทําเปนคูมือการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมเผยแพร หรือจัดการสัมมนาให
ความรูตอบุคลากรที่เปนแกนหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชนอุตสาหกรรม
จังหวัด หรือบุคลากรจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อยางสม่ําเสมอ  

8) การแลกเปลี่ยนความรูในการพัฒนาคลัสเตอร เน่ืองจากในปจจุบันมีหนวยงาน
หลายแหงที่ไดเ ร่ิมนํากระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบคลัสเตอรมาใช
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ดําเนินการ เชน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันคีนันแหง
เอเซีย และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จึงควรจะมีการสรางเครือขายระหวาง
หนวยงานตางๆ เหลานี้ โดยอาจใหหนวยงานกลางเชน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนเจาภาพและจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลการดําเนินการและประสบการณตางๆ ตลอดเวลาเพื่อใหเปนบทเรียนสําหรับ
หนวยงานเครือขายอ่ืนๆ และเปนการสะสมองคความรูในการพัฒนาคลัสเตอรดวย  

โดยสรุปแลว ในการกระตุนใหเกิดคลัสเตอรและการพัฒนาคลัสเตอรใหประสบผลสําเร็จ 
ในทางปฏิบัติน้ันจําเปนตองศึกษารายละเอียดความเปนมาของกลุม/คลัสเตอร โครงสรางและ
ความสัมพันธ  ผลจากการรวมเปนกลุม/คลัสเตอร การเรียนรูและการถายทอดในการพัฒนา
กลุม/คลัสเตอร เพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/คลัสเตอรสูการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันอยางยั่งยืนตอไป 
 
2.6  หลักสูตรที่เก่ียวของกับการพัฒนาผูประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร 
       ในประเทศไทย 

         หลักสูตรในการพัฒนาผูประสานงานเพื่อสนับสนุนและผลักดันการพัฒนา 
            คลัสเตอร) 
 
           1)  ความเปนมาของหลักสูตร 

จากการที่ประเทศไทยไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง  จะเห็นไดจากผลของการ
พัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549 )  
พบวาประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยรอยละ 5.7  ตอป   นับไดวาเศรษฐกิจ
ไทยปรับตัวสูภาวะความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น  ดังน้ัน  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่  10  (พ.ศ.2550 – 2554)  รัฐบาลไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดวางยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของไทยใน
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10  ไปสูความสมดุลและยั่งยืน  โดยในเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการปรับ
โครงสรางการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานะความรูและความ
เปนไทย  เกี่ยวกับยุทธศาสตรดังกลาวนี้  ในสวนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม   ไดมีการพัฒนากระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงซาอุปทานมาในระยะหนึ่ง
แลว  โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันความสามารถในการแขงขัน
ของสินคาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถใหสามารถแขงขันไดทั่งในระดับประเทศและตลาดโลก  
แนวคิดการพัฒนาคลัสเตอรจึงถูกนํามาสูการปฏิบัติ   ซ่ึงกระบวนการในการพัฒนาคลัสเตอรจะ
มุงเนนในการปรับโครงสรางการผลิตสูการสรางคุณคา (Value Creation)  ของสินคาบน
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ฐานความรูและนวัตกรรม  รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสูงขึ้น  มีการถายทอด
ความรู  (Knowledge Transferring)  ระหวางผูประกอบการการดวยกันเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูประกอบการใหเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
 ในสวนของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ซ่ึงมีบทบาทใน
การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจของประเทศ ไดดําเนินโครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การสงเสริม SMEs รายสาขาจําแนกตามพื้นที่ โดยใชแนวคิดของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
(Cluster Development) เปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรแผนงานและโครงการพัฒนา
สําหรับเครือขายวิสาหกิจเปาหมายใน 10 ภูมิภาค ครอบคลุมทั้งประเทศไทย ซ่ึงขณะนี้อยูใน
ขั้นตอนของการทบทวนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ และผลักดันสูการปฏิบัติ   จาก
การศึกษาของโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ทําใหทราบวา ในกระบวนการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจมีกลไกที่สําคัญ คือ การมีผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (CDA : Cluster 
Development Agent)  ที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ  
ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจ  ทั้งน้ีจากการที่ สสว.ไดเขามีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทําโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ จึงทําใหทราบวาในแตละเครือขายวิสาหกิจ
จะมีผูแทนของภาคเอกชนที่มีความรูเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจเปนอยางดี เปนผูนําของกลุมโดย
ธรรมชาติอยูแลว  อยางไรก็ตามภาคเอกชนที่เปนแกนนํากลุมสวนหนึ่งยังไมมีความรูในศาสตร
และศิลปเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเทาที่ควร 
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการวางรากฐานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในภูมิภาค รวมทั้งเพ่ือสราง
เครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน ในภูมิภาค สสว. จึงไดริเร่ิมดําเนินโครงการพัฒนาผู
ประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาค (CDA : Cluster Development Agent)  
โดยจะคัดเลือกและพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริม SMEs 2550-2551 ไดแก เครือขายวิสาหกิจขาว และเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว เปน
การนํารองแลวจะติดตามผลเพื่อการขยายผลในระยะตอไป  ทั้ ง น้ี  ไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนคณะที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกลาว 
 

2)  วัตถุประสงคของหลกัสูตร 
    เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและประสบการณที่พรอมในการเปน

แกนนํา หรือผูประสานงานคลัสเตอร (CDA) ทองถิ่นในระยะตอไป 
 

3)  ผลที่จะไดรับ 
      -  ผูผานการอบรมสามารถทําหนาที่เปนแกนนําหรือผูประสานงานเพื่อผลักดันและ
สนับสนุนคลัสเตอรในทองถิ่น 
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    -  ผูผานการอบรมมีความรูความสามารถในการเปนวิทยากรแกนนําอบรมผู
ประสานงานคลัสเตอรในรุนตอไป (Training of trainers) 
 

4)  คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
     -  มีบทบาทในการพัฒนากลุม (ผูนํา/แกนนํากลุมผูประกอบการ และผูมีบทบาท
สนับสนุนกลุมผูประกอบการ-หนวยงานพัฒนาภาครัฐ สถาบันการศกึษา และสถาบันทาง
การเงินทองถิ่น) 
     -  ควรมีความรูพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 

5)  เกณฑการประเมินผูเขารับการฝกอบรม 
      - การมีสวนรวม 
   การเขาชั้นเรียนไมนอยกวารอยละ 80 
   การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
   การรวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
       - การประเมินผลการทดสอบกอนและหลังการเขาอบรม (Pre-test and Post-test) 
       - ผลงานผูเขารวมอบรม 
       - รายงานการศึกษาอสิระ 
 

6)  โครงสรางของหลักสตูร 
  หลักสูตรนี้ สามารถแบงออกเปน 2 สวนหลัก ประกอบดวย สวนแรก แนวคิด
และทฤษฎีในการพัฒนาคลัสเตอร เพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิด/ทฤษฎีคลัสเตอร ตวัอยางการพัฒนาคลัสเตอร ทั้งตางประเทศและในประเทศ  การ
วิเคราะหตามกระบวนการของแนวคิด/ทฤษฎี และ สวนที่สอง  เปนเทคนิคและเครื่องมือที่
จําเปนสําหรับ CDA ในการพัฒนาคลัสเตอร โดยมีโครงสรางของหลักสูตร  ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 3 
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7)  ขอบเขตและเนื้อหาของหลักสูตร 

        แนวคดิและทฤษฎใีนการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster Development 
Concept and Theory)  จํานวน 42-54 ชั่วโมง 

 ทฤษฎีการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster Development Theory)  จํานวน 3-6  
ชั่วโมง 

 การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอร (Cluster  
diagnosis) จํานวน 6-9 ชั่วโมง 

 การสรางแผนที่คลัสเตอร (Cluster Mapping) จํานวน 3 ชั่วโมง 
 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) จํานวน 3-6 ชั่วโมง 
 การศึกษาดูงานผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ  (Field Study in Best  

Practiced)  จํานวน 12 ชั่วโมง 

Pr
e-

te
st 

Post-test 

Cluster Development Concept 
and Theory 

Cluster Development Tools 

แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร 

• Cluster Development Theory 

• Cluster diagnosis 

• Cluster Mapping 

• Value Chain 

• Field Study in best practiced 

• Road Map of Cluster 

development 

• Independent Study 

• Motivation Technique 

• Network Building Technique 

• Team Building 

• Facilitator Skill 

• System Thinking 

• Quality Development 

Experience 

แผนภาพที่  3 โครงสรางหลักสูตร CDA 
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 แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร (Road Map of Cluster development) จํานวน  
6 ชั่วโมง 

 การศึกษาอิสระ (Independent Study)  จํานวน 12-20 ชั่วโมง 
 
       เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster Development 
Tool) จํานวน 24-36 ชั่วโมง 

   การสรางแรงจูงใจ (Motivation Technique)  จํานวน 3-4 ชั่วโมง 
   เทคนิคการสรางเครือขาย (Network Building Technique) จํานวน 3-4  

ชั่วโมง 
   การพัฒนาทีมงาน (Team Building) จํานวน 3-6 ชั่วโมง 
  ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ (Facilitator Skill) จํานวน 3-4 ชั่วโมง 
  การคิดเชิงระบบ (System Thinking) จํานวน 6-9 ชั่วโมง  
  การแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารเชิงคุณภาพ (Quality  

Development Experience) จํานวน 6-9 ชั่วโมง 
 
 การพัฒนาผูประสานงานครั้งนี้ ไดดําเนินการโดยใชวิธีการฝกอบรมตามโครงสรางและ
เน้ือหาที่จําเปนตามคูมือหลักสูตรฯ เปนเวลา 4 วัน โดยมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการโดยเฉพาะ
การศึกษาอิสระ ซ่ึงไดกําหนดใหผูเขารวมโครงการแบงกลุมตามพื้นที่ จัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจของตน ซ่ึงจากการประเมินผลการฝกอบรมพบวา ผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมดยังไมมีบุคคลใดเคยเขารวมการอบรมเกี่ยวกับความรูและทักษะการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจหรือคลัสเตอรมากอน แตเม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว ไดทําการประเมินผลความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจพบวา รอยละ 80 มีความเขาใจการพัฒนา
เครือขายตามแนวคิดของคลัสเตอร และมีความพึงพอใจตอเน้ือหาและรูปแบบในการจัดการ
ฝกอบรม  และภาพรวมของการจัดฝกอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด จํานวนรอยละ 75.50 ซ่ึง
แสดงใหเห็นวา ผูเขารวมโครงการมีความรูและทักษะในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ และมี
ความพรอมในการเปนผูประสานงานเครือขายวิสาหกิจโดยเฉพาะการจัดทําผลศึกษาอิสระ ซ่ึง
คณะที่ปรึกษาไดกําหนดใหผูเขารวมโครงการแบงกลุมตามพื้นที่และเครือขายวิสาหกิจและจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของตน ซ่ึงยุทธศาสตรที่ดําเนินจัดทําและนําเสนอในวัน
สุดทายของการฝกอบรม ถึงแมจะมีระยะเวลาจํากัด แตไดสะทอนถึงความรูความเขาใจและ
ความมุงม่ันที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆตามยุทธศาสตร เขารวมโครงการสนใจที่จะสรางเครือขาย
ในกลุมเครือขายวิสาหกิจของตนและการสรางความเชื่อมโยงระหวางเครือขายวิสาหกิจขาวและ
เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวในอนาคตดวย ทั้งน้ี ควรให สสว. หรือมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน
แกนกลางในการประสานงานในชวงเริ่มตน 
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 จากประสบการณที่ไดรับจากการออกแบบหลักสูตร และทําการทดลองฝกอบรมนํารอง 
รวมทั้งผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูเขาอบรมตามหลักสูตรดังกลาว คณะที่ปรึกษาฯ 
โครงการคาดวาจะสามารถนํามาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตอการพัฒนาผู
ประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในภูมิภาค ของ สสว. ซ่ึงมีบริบทของโครงการแตกตาง
กันไดดียิ่งขึ้น 
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สวนที่  :  กระบวนการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

 ตามแนวคิดและหลักการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ประเด็นสําคัญคือ การ
ขับเคลื่อนใหเกิดความรวมมือเพ่ือสนองตอบตอความตองการของสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจ
น้ันๆเปนหลัก ทั้งน้ี ความตองการของสมาชิกในเครือขายวิสาหกิจตางๆ จะมีความแตกตางกัน
ไปขึ้นอยูกับพ้ืนฐานของเครือขายตางๆที่พัฒนาขึ้นมา การคัดเลือกผูประสานงานการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาคเขามารับการพัฒนาตามโครงการของสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในครั้งน้ี หากพิจารณา จากผลการศึกษาของ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายพื้นที่ จําแนกตามสาขาสําหรับการพัฒนา
เครือขายใน 10 พ้ืนที่ ของประเทศ รวมทั้งผลการดําเนินการของโครงการพัฒนาผูประสานการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ- SMEs ในภูมิภาค ประกอบกับการศึกษาในประเด็นและปจจัย
ความสําเร็จในการพัฒนาคลัสเตอรหรือเครือขายวิสาหกิจดังที่กลาวมาแลว จึงสามารถสรุปเปน
กระบวนการในการพัฒนาผูประสานงานเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว จังหวัดระนอง ไดดังน้ี 
 3.1 การคัดเลือกเครือขายวิสาหกิจที่จะสงเสริมและพัฒนา 
 เปนกระบวนการแรกในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ซ่ึงตองพิจารณาระบบเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ในหลายองคประกอบทั้งทางดาน จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะหขีด
ความสามารถในการแขงขัน โอกาสในการพัฒนา  ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่นและผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งน้ีตองศึกษาปจจัยที่จะทํา
ใหเกิดลักษณะสําคัญของการรวมกลุมในลักษณะของเครือขายวิสาหกิจใน 6 ประการ
ประกอบดวย การรวมกลุมอยางหนาแนน (Concentration) ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
(Connectivity) ความรวมมือระหวางกัน (Collaboration) การเรียนรูสั่งสมรวมกัน (Collective 
Learning) การแขงขันกัน (Competition) และการมีประสิทธิภาพโดยรวมสูง (Collective 
Efficiency) ทั้งน้ีปจจัยสําคัญทั้ง 6 ประการนี้ จะเปนแนวทางในการคัดเลือกสมาชิกของ
เครือขายตางๆ ในขั้นตอไป 
 3.2 การคัดเลือกสมาชิกเครือขายวิสาหกิจ 
 ในการคัดเลือกสมาชิกเครือขายวิสาหกิจน้ัน จําเปนตองกระตุนและชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาเครอืขายฯ ชักชวนและจูงใจใหเขารวมเปนสมาชิก และ
มีกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธในระยะเริ่มตนใหกับกลุมสมาชิก โดยการสรางกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมซึ่งนับเปนกิจกรรมสําคัญในขั้นตอนการสงเสริม ใหเกิดการรวมกลุมซ่ึงจะชวยให
สมาชิกเกิดความไวเน้ือเชื่อใจกัน มีความรูสึกในการมีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของ
เครือขายรวมกัน โดยจะเปนบทบาทหนึ่งของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจและผูประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (CDA) ทั้งน้ีตองพิจารณา
ตัวแทนของสมาชิกเครือขายฯ เขารวมในกิจกรรมการพัฒนาเครือขาย โดยควรจะเปนผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ หรือเปนผูบริหารระดับสูง ซ่ึงมีเวลาใหกับการรวมกิจกรรม เพราะการรวมกลุม
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ในลักษณะของคลัสเตอรจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน มีการวิเคราะหสถานภาพของกลุม และมี
การทําแผนกลยุทธรวมกัน รวมทั้งกําหนดเปาหมายและทิศทางของกลุม ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมดําเนินการโดยผูบริหารระดับสูงของวิสาหกิจ เม่ือคลัสเตอรเร่ิมมีการ
ขับเคลื่อนหรือมีทิศทางที่แนชัดแลว อาจใหผูแทนซึ่งไดรับการมอบหมายจากผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ มาเขารวมกิจกรรมไดบาง หากแตยังตองรายงานการดําเนินการตางๆ ใหผูมีอํานาจ
ทราบดวย 
 3.3  การกําหนดผูประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

ผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ หรือ CDA (Cluster Development Agent) เปน
ผูที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการผลักดันและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ    เน่ืองจาก
เครือขายวิสาหกิจประกอบดวยสมาชิกหลากหลาย อีกทั้งยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวย 
CDA จึงตองเปนผูที่เขาใจในความตองการของสมาชิกแตละรายในเครือขายฯ และมี
ความสามารถในการประสานเชื่อมโยงระหวางทุกสวนที่เกี่ยวของภายในเครือขายฯ สามารถ
ผลักดันใหเครือขายฯ เดินไปตามวิสัยทัศนรวมที่วางไว CDA จะตองทํางานตอเน่ือง หากมีการ
เปลี่ยนแปลง CDA จะทําใหการดําเนินการตางๆ สะดุดและตองเสียเวลาในการสรางความไวเน้ือ
เชื่อใจระหวางสมาชิกเครือขายฯ กับ CDA ใหม นอกจากนี้ CDA ควรจะมีความเปนกลางที่เปน
ที่ยอมรับจากสมาชิกในเครือขายฯ 
 3.4 การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
 ผูประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (CDA) จะมีบทบาทสําคัญที่จะกระตุนและ
ขับเคลื่อนการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขายฯ โดยตองดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ที่มีหนาที่สงเสริมและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเพื่อกอใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขายรวม ทั้ง
การ 
กระตุนและอํานวยความสะดวกใหสมาชิกกลุมดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนดังน้ี  

1) ศึกษาขีดความสามารถในการแขงขันของเครือขายฯ 
2) พิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดตั้งแตธุรกิจตนน้ําถึงปลายน้ํา 
3) พิจารณาโครงสรางและองคประกอบของเครือขายฯ 
4) พิจารณาแนวโนมและชองทางในการพัฒนาเครือขายฯ 
5) พิจารณาผลการวิเคราะหสถานภาพกลุม 
6) กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของกลุม 
7) กําหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 
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3.5 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของเครือขาย 
 ในการดําเนินงานตามกระบวนการนี้ จําเปนตองอํานวยความสะดวกในดานของวิชาการ
หรือองคความรูหรืออ่ืนๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ
ของเครือขายฯ ซ่ึงจะทําใหเครือขายเกิดความมั่นใจและเกิดศรัทธา เพ่ือมุงม่ันดําเนินกิจกรรม
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม 
 3.6 การติดตามการประเมินผล 

เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของเครือขายวิสาหกิจ 
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว จึงควรมีกิจกรรมในการติดตามกรประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึง
จะเปนการชวยเหลือและใหคําแนะนํา รวมทั้งกําลังใจในการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย การ
สรุปบทเรียนในแตละชวงของการดําเนินกิจกรรมเพื่อใชในการแกปญหา / อุปสรรคหรือปรับปรุง
กิจกรรมหรือแผนในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการประเมินผลเพื่อวัดความสําเร็จ และใชเปน
มาตรฐานหรือแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของเครือขายในระยะตอไป 

3.7 การถายทอดความรูและการขยายผลในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
จากผลการดําเนินกิจกรรมขอ 3.1.5 และ 3.1.6 กระบวนการสําคัญในขั้นตอไปคือ การ

สรุปบทเรียนและองคความรูและนําสูการถายทอดองคความรูและขยายผลในการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวหรือเครือขายวิสาหกิจอ่ืนๆที่ สสว. รับผิดชอบดูแล โดยอาจจัดทํา
เปนคูมือการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพรและถายทอด
องคความรูในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจใชกับผูที่เกี่ยวของในวงกวางตอไป 

3.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรางเครือขายเพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
ในกระบวนการนี้ ซ่ึงนับเปนขั้นสุดทายของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว

ระนอง โดยเปนขั้นตอนในการการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายหรือพันธมิตรกับ
หนวยงาน องคกรหรือเครือขายวิสาหกิจหรือคลัสเตอรอ่ืนๆ      สสว. ควรเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลการดําเนินงานและประสบการณตางๆและหารือแนวทางในการ
สรางเครือขายเพื่อการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจหรือคลัสเตอรอุตสาหกรรมในระยะตอไปกับ
พันธมิตรโดยอาจจัดในรูปแบบของการประชุมประจําป เปนตน  
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สวนที่  :   ข้ันตอนการพัฒนาผูประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
                      ทองเที่ยว ระนอง 
 ในการพัฒนา CDA ตามโครงการพัฒนาผูประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
ทองเที่ยวระนอง เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจใหเกิดความเขมแข็ง
และกอใหเกิดความรวมมือในการรวมพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจในจังหวัดระนอง ตาม
โครงการพัฒนาผูประสานงานการพัฒนาเครือขายฯ   ควรมีขั้นตอนที่เปนระบบ ดังน้ี 

4.1 การคนหาผูประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว 
  ผูที่จะทําหนาที่ ในการประสานการพัฒนาเครือขายหรือ CDA จําเปนตองมีความรู 
ความสามารถและประสบการณในวิสาหกิจน้ันๆพอสมควรและไมควรเปนผูที่มีสวนไดเสียกับ
ธุรกิจของวิสาหกิจน้ันๆ ตลอดจนตองเปนผูที่มีความสามารถในการกระตุนและจุดประกายให
เกิดการรวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจโดยตองเปนที่ยอมรับ
และทําใหสมาชิกเครือขายเกิดความเชื่อม่ันวาจะชวยผลักดันและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจให
ประสบผลสําเร็จได  ดังน้ัน  จึงจําเปนตองกําหนดรายละเอียดเพ่ือเปนเกณฑในการคนหาและ
คัดเลือกผูประสานงานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายที่จะเขารับ
การพัฒนาตามโครงการ ดังน้ี 
 4.1.1  ความรูและทักษะของผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (CDA) 

1) มีความเขาใจพื้นฐานของธรุกิจหลักในเครือขายฯ น้ันๆ 
2) มีความเขาใจอยางลึกซึ้งในพื้นฐานทางธรุกิจ เชน หลักการบริหาร 

กลยุทธดานการตลาด 
3) มีความรูในวฒันธรรมทองถิ่น 
4) มีความสามารถและความชํานาญในการแกไขปญหาความขัดแยง 
5) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี 
6) มีความสามารถอยางดีในการสื่อสารทั้งการนําเสนอ การรับฟงและการ

ประสานงาน รวมถึงทักษะการบริหารการประชุม 
7) มีความสามารถในการใชทักษะการวเิคราะหและใชเครือ่งมือตางๆ เชน 

Diamond Analysis 
8) มีความสามารถสรางการยอมรับและความเชื่อถือจากเครือขายฯ 
9) มีทักษะในการสรางความมีสวนรวมของสมาชิกในเครอืขายฯ 
10) มีทักษะในการสรุปประเด็นและการจัดทํายุทธศาสตรของเครือขายฯ 

 
 4.1.2  บทบาทหนาที่ของผูประสานการพัฒนาเครอืขายวิสาหกิจ (CDA) 

1) จัดหาและชวยศึกษาวิเคราะหขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาเครือขายฯ 
2) กระตุนและประสานการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของเครือขายฯ 
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3) จัดประชุมสมาชิกเครือขายฯ และเปนผูประสานงานที่ประชุม 
4) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลยุทธและแผนปฏบิัตกิารของเครือขายฯ 
5) ติดตามความกาวหนาในการพัฒนาของเครือขายฯ 
6) สรรหาผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อชวยสนบัสนุนการพัฒนาเครือขายฯ 
7) ชวยคลี่คลายปญหาความขดัแยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสรมิสรางความสัมพันธ

ในมวลหมูสมาชิก 
8) เชื่อมโยงเครือขายฯ กับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการเงินสถาบันการศึกษา 

และองคกรเอกชนเครือขายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
9) สรรหาแหลงสนับสนุนเงินทนุในการพัฒนาเครือขายฯ 
10) สนับสนุนนโยบายของผูนําเครือขายฯ 

         4.1.3  คุณสมบัติของผูประสานการพฒันาเครือขายวิสาหกิจ (CDA) 
1) มีความรูพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีหรือมีประสบการณในธุรกิจทองเที่ยว 
2) มีความเขาใจธุรกิจ เขาใจผูประกอบการ และควรมีความรูและประสบการณ

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเครือขายหรือกลุมวิสาหกิจบาง โดยไมจําเปนตอง
มีความรูในเชิงเทคนิคของวิสาหกิจน้ัน ๆ 

3) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาองคความรู ทักษะและ
บทบาทหนาที่ของ CDA ตามที่กําหนด 

4) ควรเปนคนในพื้นที่หรือมีความคุนเคยกับพ้ืนที่ 
5) ควรไดรับการอบรมตามหลักสูตรผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ  

 
4.2  การรวบรวมขอมูลพืน้ฐานและขอมูลที่เก่ียวของกับวิสาหกจิ/เครือขายวิสาหกิจของ 
         ผูเขารับการอบรม 
 เปนขั้นตอนทีใ่หผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรนี้ ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจ/เครือขายวิสาหกิจของตนเอง เพ่ือ
ประกอบการศึกษาอิสระ (ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจ/เครือขายวิสาหกิจฯ)  
 
4.3 การเตรียมการเขารับการฝกอบรมผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ  

1) จัดทําหลักสูตรฝกอบรม โดยประมวล สังเคราะหจากบทที่ 2 รวมทั้ง 
กระบวนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจและขั้นตอนผูประสานงานพัฒนาเครือขาย 
วิสาหกิจ (รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ) 

2) จัดทํากําหนดการฝกอบรมใหสอดคลองกับหลักสตูรการฝกอบรมตามขอ 1) โดยมี
กําหนดระยะเวลา 4 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามขอ 5.4 
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3) ติดตอเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูที่มีประสบการณในการเปน CDA ของเครือขาย
วิสาหกิจทองเที่ยว รวมเปนวิทยากรตามหลักสูตรดวย 

 
4.4  ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร 
  (รายละเอียดปรากฏตามขอ 5.4 หนา 51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

42 

สวนที่  :   โครงสราง ขอบเขต เน้ือหา และรายละเอียดของหลักสูตรการพัฒนาคลัส
เตอรทองเท่ียว จังหวดัระนอง 
 
5.1  โครงสรางของหลักสตูร 
  เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของโครงการนี้ ซ่ึงมุงพัฒนาความรู
และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 
ทองเที่ยวจังหวัดระนอง ตลอดจนเพื่อใหเกดิการบูรณาการ การทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริม SMEs ในระดับจังหวัด ในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจนํารอง ดังน้ัน ผูที่จะเขา
รวมการพัฒนาตามหลักสูตรครั้งน้ี จําเปนตองมีความรูและประสบการณทั้งแนวคิดและทฤษฎีใน
การพัฒนาคลัสเตอร รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่จําเปนสําหรับผูประสานงานการพัฒนาคลัส
เตอร (CDA)  โดยมีโครงสรางหลักสูตร ปรากฏตามแผนภาพที่ 4 
 

 
 
  
 
 
 
 

หลักการการพัฒนาคลัสเตอร

•แนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร 
•การวิเคราะหศักยภาพของคลัสเตอร
•การสรางแผนที่คลัสเตอร 
•การวิเคราะหหวงโซคุณคา 
 

เครื่องมือในการพัฒนาคลัส

เตอร 
การสรางเครือขาย 

การจัดการความรู  

การพัฒนาผูประสานงานเครือขาย 
 

การบูรณาการ 

•การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
•การดูงาน 

•การจัดทําแผนยุทธศาสตรและโครงการนํารอง 

การทดสอบกอนเขาอบรม

การทดสอบหลังเสร็จการอบรม

แผนภาพที่ 4 โครงสรางหลกัสูตรการพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวิสาหกจิฯ 
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5.2    ขอบเขตและเนื้อหาของหลักสูตร   จํานวนรวมทั้งสิ้น  34  ชั่วโมง ประกอบดวย 
 5.2.1  ความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอรและแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร   จํานวน 2 
ชั่วโมง   
 5.2.2  เครื่องมือในการการพัฒนาคลัสเตอร  จํานวน 11  ชั่วโมง ประกอบดวย 

1) เทคนิคการสรางเครือขาย  จํานวน 5.5 ชั่วโมง 
2) การพัฒนาผูประสานงานเครือขาย จํานวน 2.5 ชั่วโมง 
3) การจัดการความรู จํานวน 3 ชั่วโมง 

   
 5.2.3 การบูรณาการองคความรูเพ่ือใชในการพัฒนาคลัสเตอร  จํานวนประมาณ 18 
ชั่วโมง ประกอบดวย 

1) การศึกษาดูงาน จํานวน 7 ชั่วโมง 
2) การแลกเปลีย่นประสบการณ จํานวน 4 ชั่วโมง 
3) การจัดทํายุทธศาสตรและโครงการนํารอง จํานวน 7 ชั่วโมง 

   
 5.2.4 การประเมินผลกอนและหลังการอบรม จํานวน  3  ชั่วโมง 
 
5.3  รายละเอียดแผนจัดการความรูตามเนื้อหาหลักสูตร (รายละเอียดของเอกสารคําสอน 
      ในรายวิชาตามเนื้อหาหลักสูตร ปรากฏตามภาคผนวก 1) 
 5.3.1  หลักการการพัฒนาคลัสเตอร   จํานวน  2  ชั่วโมง 

1) แนวทางการพัฒนาคลัสเตอรและตัวอยางการพัฒนาคลัสเตอร  

 เน้ือหา 
แนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร การจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร และ

การประเมินแผนกลยุทธ การศึกษาจากกรณีตัวอยางเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว 
 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูอบรมมีความรูความเขาใจในแผนการพัฒนาคลัสเตอร 
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถจัดทําแผนการพัฒนาคลัสเตอรได 
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถประเมินแผนการพัฒนาคลัสเตอรได 

 กิจกรรม 
 วิทยากรอธิบายวัตถุประสงคของการเรียนการสอน เน้ือหา กระบวนการ 

เรียนรู  
  วิทยากรบรรยายแนวคิดการพัฒนาคลัสเตอร การจัดทําแผนกลยุทธการ

พัฒนาคลัสเตอร และการประเมินแผนกลยุทธ 
  วิทยากรใชกรณีศึกษาวิสาหกิจทองเที่ยวเปนตัวอยาง ในกระบวนการเรียนรู 
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 แบงกลุมผูอบรมเปนกลุม ใหแตละกลุมจัดทําแผนการพัฒนาคลัสเตอร ของ
ตนเอง 

 ใหกลุมผูอบรมนําเสนอแผนกลยุทธของตนเองในรูปของนิทรรศการยอย  
เพ่ือใหผูอบรม วิทยากรรวมวิจารณและใหขอเสนอแนะ 

 วิทยากรสรุปภาพรวมทั้งหมดและสะทอนผล 
 สื่อ/อุปกรณ 

 power point 
 เอกสารประกอบการสอนเรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธการพัฒนาคลัสเตอร 
 ตัวอยางกิจกรรมการพัฒนาคลัสเตอรตัวอยางในประเทศไทย 

 การวัดและการประเมินผล 
 ประเมินจากแผนกลยุทธ 
 ประเมินการมีสวนรวม 

 
2) การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอร และการสรางแผน

ที่คลัสเตอร  
 

 เน้ือหา 
  การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันโดยใช Diamond Model การ
ประเมินศักยภาพของคลัสเตอร และการสรางแผนที่คลัสเตอร จากกรณีตัวอยางเครือขาย
วิสาหกิจทองเที่ยว 

 วัตถปุระสงค 

   เพ่ือใหผูอบรมมีความรูความเขาใจการวิเคราะหคลัสเตอร โดยใช Diamond  
Model  
  เพ่ือใหผูอบรมสามารถสรางแผนที่คลัสเตอรสําหรับเครือขายของตนเองได 
   เพ่ือใหผูอบรมสามารถระบุปจจัยบวก-ลบตาม Diamond Modelได 
   เพ่ือใหผูอบรมทราบขีดความสามารถในการแขงขันในคลัสเตอรของตนเอง 

 กิจกรรม 

   วิทยากรอธิบายวัตถุประสงคของการเรียนการสอน เน้ือหา กระบวนการ
เรียนรู 
   วิทยากรบรรยายการวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันตาม Diamond 
Model และบรรยายการจัดสรางแผนที่คลัสเตอร โดยใชกรณีศึกษาของการพัฒนาคลัสเตอร 
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   แบงกลุมผูอบรมเปนกลุม  ใหผูอบรมศึกษาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของคลัสเตอรของตนตาม Diamond Model 
   นําเสนอผลงาน 
   วิทยากรสรุปภาพรวมทั้งหมดและสะทอนผล 
 

 สื่อ/อุปกรณ 

  power point 
 เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การวิเคราะหคลัสเตอรโดยใช Diamond 

Model และการสรางแผนที่คลัสเตอร 
   กรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร  

 Template: แผนที่คลัสเตอร 
 

 การวัดผลและการประเมินผล 

   ประเมินผลงานการวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันตามDiamond 
Model ของคลัสเตอรของผูอบรม  
   ประเมินการมีสวนรวม 

 
3) การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) 

 เน้ือหา 
  แนวคิดตามทฤษฎีหวงโซคุณคา การวิเคราะหหวงโซคุณคา การระบุการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันจากหวงโซคุณคา กรณีตัวอยางเครอืขายวิสาหกิจทองเที่ยว 

 วัตถุประสงค 

   เพ่ือใหผูอบรมมีความรูความเขาใจการทําหวงโซคุณคา 
   เพ่ือใหผูอบรมสามารถระบุโอกาส การสรางความสามารถในการแขงขันจาก
การวิเคราะหหวงโซคุณคา 
 

 กิจกรรม 

   วิทยากรอธิบายวัตถุประสงคของการเรียนการสอน เน้ือหา กระบวนการ
เรียนรู 
   วิทยากรนําเสนอการวิเคราะหหวงโซคุณคา 
   แบงกลุมผูอบรมเปนกลุม  ใหผูอบรมจัดทําหวงโซคุณคา พรอมวิเคราะหให
เห็นโอกาสในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของคลัสเตอรของตน 
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   นําเสนอผลงาน 
   วิทยากรสรุปภาพรวมทั้งหมดและสะทอนผล 

 สื่อ/อุปกรณ 

 power point 
 เอกสารประกอบการสอนเรื่องหวงโซคุณคา 

   Template: หวงโซคุณคา (Value chain) 
 

 การวัดผลและการประเมินผล 

   ประเมินผลงานการวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) 
   ประเมินการมีสวนรวม 
  
 5.3.2  เครื่องมือในการพัฒนาคลัสเตอร  (จํานวน 11 ชั่วโมง)  

 
1) เทคนิคการสรางเครือขาย (Network Building Technique)  

เน้ือหา 
ความหมายของเครือขาย ความสําคัญของเครือขาย วัตถุประสงคของเครือขาย  

รูปแบบของเครือขาย ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย บทบาทหนาที่ของเครือขาย และกิจกรรม
ของเครือขายและการบริหารจัดการเครือขาย 

 วัตถุประสงค 

   เพ่ือใหผูอบรมสามารถอธิบายความหมายของเครือขายได 
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถเชื่อมโยงความรูเรื่องเครือขายกับการบริหารจัดการ 

ภายในคลัสเตอรได 
 

 กิจกรรม 

• วิทยากร อธิบายถึงความหมายและความสําคัญของเครือขายลักษณะที่ดี
และบทบาทหนาที่ของเครือขาย 

 แบงกลุมผูเขารับการอบรมกลุม และใหสมาชิกในกลุมเลือกประธาน 
และเลขากลุมเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของกลุม 

  วิทยากรแจกใบงาน (Work sheet)  ใหสมาชิกกลุมชวยกันระดมสมอง ซ่ึง 
เครื่องมือชวยการระดมสมองอาจใช  Card technique  หัวขอและประเด็นในการระดมสมอง
ไดแก 
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                               -  บทบาทหนาที่ของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว 
                               -  องคประกอบของโครงสรางของเครือขาย 
                               - การขับเคลื่อนเครือขายในการปฏิบัติ 

  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานของกลุมที่ไดจากการระดมสมอง 
  วิทยากรสรุปประเด็นที่แตละกลุมนําเสนอในกระดาษ Flip chart  
 วิทยากรบรรยายสรุปเร่ืองเครือขาย การสรางเครือขาย และการบริหาร 

จัดการเครือขาย 
 สื่อ/อุปกรณ 

   Power point 
 ใบงาน (Work sheet)   
 กระดาษ Flip chart  
 บัตรคํา  
 ปากกาเมจิก 
 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 การวัดผลและการประเมินผล 

 ประเมินจากชิ้นงานที่นําเสนอ 
2)  การพัฒนาผูประสานงานเครือขาย  

 เน้ือหา 
แนวทางในการพัฒนาผูประสานงานที่ มีประสิทธิภาพ และวิธีสรางและพัฒนาผู

ประสานงาน 
 วัตถุประสงค 

• เพ่ือใหผูอบรมมีความรูจักและคุนเคยในระหวางกันใหมากขึ้น 
 เ พ่ือใหผูอบรมเขาใจบทบาทหนาที่และคุณสมบัติที่ ดีของการเปนผู

ประสานงาน 
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถนําเอาประสบการณและทักษะจากการอบรมไปใชใน 

การพัฒนากลุม/เครือขายของตนเองได  
 กิจกรรม 

• วิทยากร อธิบายถึงคุณสมบตัิ บทบาทหนาที่และกระบวนการในการพัฒนาผู
ประสานงานแจกใบงานและใหสมาชิกกลุมชวยกันระดมสมองเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะ 

 แบงกลุม และใหสมาชิกในกลุมเลือกประธานและเลขากลุมเพ่ือ 
การดําเนินกิจกรรมของกลุม 

 ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานของกลุมที่ไดจากการระดมสมอง 
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 วิทยากรสรุปประเด็นที่แตละกลุมนําเสนอในกระดาษ Flip chart  และ 
บรรยายสรุป 

 วิทยากรแจกใบงาน และใหสมาชิกกลุมชวยกันระดมสมอง และวิเคราะหใน 
ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานเปนทีม และแนวทางในการแกปญหาเพื่อพัฒนาทีมงาน
ใหดีขึ้น 

 ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานของกลุมที่ไดจากการระดมสมอง 
 วิทยากรสรุปประเด็นที่แตละกลุมนําเสนอในกระดาษ Flip chart  และ 

บรรยายสรุป 

• วิทยากรนําทํากิจกรรมกลุม (เกมส) เพ่ือทําความรูจักมักคุนระหวางผูเขา
อบรม อาทิ เกมสวาดภาพ โดยใหผูเขาอบรมวาดภาพตนเอง และใหผูอ่ืนทํานายบุคลิกลักษณะ 
เกมสลากเสนจาก 1-100 จํานวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ลากคนเดียว ครั้งที่ 2 จับคูลากเสน และ
ครั้งที่ 3 จับกลุม 3 คน ชวยกันลากเสน 

• วิทยากรสรุปความหมายและความสําคัญของกิจกรรม (เกมส) 
 สื่อ/อุปกรณ 

 Power point 
 ใบงาน (Work sheet)   
 กระดาษ Flip chart  
 บัตรคํา  
 ปากกาเมจิก 
 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 การวัดผลและการประเมินผล 

   จากการเขารวมกิจกรรม 
   จากชิ้นงานที่นําเสนอ 
 

3)  การจัดการความรู 

 เน้ือหา 
หลักการและแนวทางในการจัดการความรูในเครือขายวิสาหกิจ 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูอบรมเกิดความเขาใจและสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ
ของการจัดการความรู 

 เพ่ือใหผูอบรมสามารถนําหลักการและแนวทางการจัดการความรูไปพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจของตนเองได  
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 กิจกรรม 
   วิทยากรอธิบายวัตถุประสงคของการเรียนการสอน เน้ือหาในสวนของ
แนวคิดและหลักการในการจัดการความรู ตลอดจนกระบวนการในการเรียนรู 
   ผูอบรมนําแนวคิดและหลักการการจัดการความรูไปประยุกตใชตลอด
ชวงเวลาของการฝกอบรม 
   วิทยากรจะเปนผูสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของผูอบรม เพ่ือเนน
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
   วิทยากรสรุปภาพรวมทั้งหมดและสะทอนผล 
 

 สื่อ/อุปกรณ 

 Power point 
 ใบงาน (Work sheet)   
 กระดาษ Flip chart  
 บัตรคํา  
 ปากกาเมจิก 
 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 การวัดผลและการประเมินผล 

   จากการเขารวมกิจกรรม 
   จากชิ้นงานที่นําเสนอ 
 
5.3.3  การบูรณาการองคความรูเพื่อใชในการพัฒนาคลัสเตอร (จํานวน 18 

ชั่วโมง) 
1)  การศึกษาดูงาน 

  เน้ือหา 
  ประกอบดวยระดับขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอร และปจจัยแหง
ความสําเร็จของการพัฒนาคลัสเตอร 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูอบรมมีความรูความเขาใจในพัฒนาการของคลัสเตอรตัวอยาง 
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถระบุระดับขีดความสามารถในการแขงขันของคลัส 

เตอรตัวอยางได 
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถระบุปจจัยแหงความสําเร็จของคลัสเตอรตัวอยางได 
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 กิจกรรม 
 วิทยากรอธิบายวัตถุประสงคของการเรียนการสอน เน้ือหา กระบวนการ 

เรียนรู  
  วิทยากรทบทวนการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอร 
 เดินทางศึกษาดูงานคลัสเตอรตัวอยาง 
 แบงกลุมผูอบรมเปนกลุม ใหทุกกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

นําเสนอระดับขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรและปจจัยแหงความสําเร็จในการ
พัฒนาคลัสเตอรตัวอยาง 

 วิทยากรสรุปภาพรวมทั้งหมดและสะทอนผล 
 สื่อ/อุปกรณ 

 เอกสารประกอบการสอนเรื่องขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอร 
 ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร: กรณีตัวอยางคลัสเตอรในประเทศ 

ไทย 
 การวัดผลและการประเมินผล 

 ประเมินผลงานการวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอร 
และปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร 

 ประเมินการมีสวนรวม 
 
2) การจัดทําแผนยุทธศาสตรและโครงการนํารอง 

 เน้ือหา 
การจัดทําการศึกษาอิสระ 

 วัตถุประสงค 

   เพ่ือใหผูอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขีดความสามารถในการ
แขงขันของคลัสเตอรตนเอง 

 เพ่ือใหผูอบรมสามารถวิเคราะหแผนที่คลัสเตอรของคลัสเตอรของตนเองได 
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) ของคลัสเตอร 

ตนเองได 
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถพัฒนาแผนกลยุทธของคลัสเตอรตนเองได 

 กิจกรรม 

 วิทยากรอธิบายวัตถุประสงคของการเรียนการสอน เน้ือหา กระบวนการ 
เรียนรู  

 ผูอบรมจัดทําการศึกษาอิสระของคลสัเตอรของผูอบรมเอง ในลักษณะของ 
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งานเดี่ยว 
 ผูอบรมจัดสงผลงานใหคณะวิทยากร เพ่ือประเมินผลและใหขอเสนอแนะ 

 สื่อ/อุปกรณ 

 เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การวิเคราะหคลัสเตอรโดยใช Diamond  
Model 

 เอกสารประกอบการสอนเรื่องการจัดทําแผนที่คลัสเตอร และการจัดทําหวง
โซคุณคา (Value Chain) 

 เอกสารประกอบการสอนเรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธเพ่ือการพัฒนาคลัส
เตอร 

 ผลงานจากกิจกรรมกลุมที่มีการแบงกลุมทํางานในชวงการวิเคราะห  
Diamond Model การทําแผนที่คลัสเตอร และการจัดทําหวงโซคุณคา (Value Chain) รวมทั้ง
แผนกลยุทธการพัฒนาคลัสเตอร 

 การวัดและการประเมินผล 

 ประเมินจากผลงาน 
 
3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ 

  การเชิญวิทยากรผูประกอบการ (ในทองถิ่น / ในชุมชน) ที่ประสบความสําเร็จ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเขาอบรม 
 
หมายเหตุ กิจกรรมและสื่ออุปกรณหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 
5.4  กําหนดการจัดฝกอบรม    รวม  4 วัน 
วันแรก 

08.00 - 09.00 น. • ลงทะเบียนรายงานตัวเขารบัการฝกอบรม 

09.00 - 09.30 น. • พิธีเปดการฝกอบรม 

   ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่ /รายสาขา  กลาวรายงาน 
   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ประธานในพธิกีลาวเปดการประชุม 
9.30 - 12.00 น. • ปฐมนิเทศ /ประเมินการฝกอบรม 

   แนะนําคณะวทิยากรและผูเกี่ยวของของ สสว. 
   แนะนําผูเขารวมรับการอบรม 
   ชี้แจงรายละเอียดการฝกอบรม 
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  โดย  คณะวทิยากร 
  รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืมในหองประชุม 
12.00 - 13.00 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. • บรรยาย  “ความเขาใจเก่ียวกับคลัสเตอรและแนวทางการพฒันาคลัสเตอร”             
โดย  คณะวทิยากร 

15.00 - 16.30 น. • กิจกรรมกลุมสัมพันธ   โดย  คณะวทิยากร 

16.30 - 17.00 น. • ชี้แจงการเดินทางไปศึกษาดูงาน   โดย  คณะวิทยากร 
Error! Not a valid link. • พักผอนตามอัธยาศัย 
Error! Not a valid link. • รับประทานอาหารเย็น 
Error! Not a valid link. • บรรยายเชงิอภิปราย  “การสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาคลัสเตอรทองเทีย่ว”         

โดย  คณะวทิยากร 
 
วันที่สอง 

07.00 - 08.00 น. • รับประทานอาหารเชา 

08.00 - 10.00 น. • ออกเดินทางไปศึกษาดูงานเครือขายวิสาหกิจที่ประสบความสําเร็จในเขตจังหวัดระนอง
หรือจังหวัดใกลเคียง (คลัสเตอรปาลมนํ้ามันจังหวัดชุมพร) 

  ฟงบรรยายสรปุกิจกรรมของกลุม/เครือขายฯ  โดย ผูแทนกลุม/เครอืขาย 
12.00 - 13.00 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00 - 15.00 น. • ศึกษาดูงาน (ตอ)  ดูงานในกิจกรรมกลุม/เครือขาย 

15.00 น. เปนตนไป • เดินทางกลับที่พัก จังหวัดระนอง 

18.00 - 19.00 น. • รับประทานอาหารเย็น 

19.00 - 22.00 น. • ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบักลุมเครือขายการทองเที่ยวโดย  คณะวิทยากร 

 • สรุปผลการศกึษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการพฒันาเครือขายการทองเที่ยว 

  ดําเนินการ โดย  คณะวิทยากร 
 
วันที่สาม 

07.00 - 08.00 น. • รับประทานอาหารเชา 

08.00 - 08.30 น. • กิจกรรมกลุมสัมพันธ  (2) 

08.30 – 9.30 น. • บรรยายเชงิอภิปราย “คุณสมบัตแิละแนวทางการพัฒนาผูประสานงาน
เครือขายวิสาหกิจ (CDA)”    โดย  คณะวทิยากร 

09.30 – 09.45 น. • พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
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09.45 – 11.15 น. • บรรยายเชงิอภิปราย “คุณสมบัตแิละแนวทางการพัฒนาผูประสานงาน
เครือขายวิสาหกิจ (ตอ)  / ระดมความเห็น โดย  คณะวทิยากร 

11.15 - 12.00 น. • บรรยายเชงิอภิปรายการสรางเครือขายการทองเที่ยวจงัหวัดระนอง                 
โดย  คณะวทิยากร   โดย  คณะวิทยากร 

12.00 - 13.00 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. • บรรยายเชงิอภิปรายการสรางเครือขายการทองเที่ยวจงัหวัดระนอง   (ตอ)        
โดย  คณะวทิยากร  /ระดมความเหน็ โดย  คณะวิทยากร 

15.00 - 15.15 น. • พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 

15.15 - 17.00 น. • นําเสนอผลการระดมความคิดเห็นสรุปผลการสรางเครือขายฯและคัดเลือก
คณะกรรมการของเครือขายวิสาหิจการทองเที่ยวจังหวัดระนอง  
โดย  คณะวทิยากร 

17.00 – 18.00 น. • พักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 – 19.00 น. • รับประทานอาหารเย็น 

19.00 – 22.00 น. • การจัดทําแผนยุทธศาสตรของเครือขายการทองเที่ยวจงัหวัดระนอง                
โดย    คณะวิทยากร 

วันที่สี ่
07.00 - 08.00  น. • รับประทานอาหารเชา 

08.00 - 10.00  น. • จัดทําแผนฯ (ตอ)  และเตรียมการนําเสนอผลการจัดทําแผนฯ                         
ดําเนินการโดย คณะวทิยากร 

10.00 - 10.15  น. • พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 

10.15 - 12.15  น. • นําเสนอผลการจัดทําแผนกลยุทธ โครงการนํารองภายใต แผนกลยุทธ    
โดย ตัวแทนผูเขาอบรม  ดําเนินการโดย  คณะวิทยากร 

12.15 - 13.15  น.   • พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 14.15  น. • อภิปรายแนวทางการขับเคลื่อนเครือขายในทางปฏิบัติ   
ดําเนินการโดย  คณะวทิยากร 

14.15-  15.15  น. • ประเมินผลการฝกอบรมแบบมีสวนรวม  ดําเนินการโดย  คณะวิทยากร 

15.15 - 15.30  น. • พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 

15.30 - 16.30  น. • มอบวุฒิบัตรและพิธีปดการฝกอบรม  โดย  ผูอํานวยการ สสว.หรือ ผูแทน 
 

หมายเหต ุ กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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5.5  การประเมินความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
 เพ่ือประเมินความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเครือขายวสิาหกิจและการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจของผูเขารับการอบรมทั้งกอนและหลังการอบรม เพ่ือเปนการประเมินสัมฤทธิผ์ลในการ
อบรมอีกทางหนึ่ง ดังภาคผนวก 2 
 
5.6   การประเมินผลการจัดฝกอบรม 
           เพ่ือประเมินผลภาพรวมในการจัดการฝกอบรมเนื้อหาวิชาและขอมูลการอบรม การมี
สวนรวมและผลที่ไดรับ ตลอดจนขอเสนอแนะจากผูเขารับการฝกอบรม โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามแบบประเมิน ดังภาคผนวก 3 
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ภาคผนวก 1 : ตัวอยางเอกสารคําสอนรายวิชาตามเนื้อหาของหลักสูตรการ
พัฒนาผูประสานงานคลสัเตอรทองเที่ยวระนอง 

ภาคผนวก 2 : แบบประเมนิความรูกอนและหลังการฝกอบรม 
ภาคผนวก 3 : แบบประเมนิผลการจัดฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

    ตัวอยางเอกสารคําสอนรายวิชา 

 
1.1  หลักการการพัฒนาคลัสเตอร 
1.2  การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน 
       ของคลัสเตอร 
1.3  การวิเคราะหหวงโซคุณคา 
1.4  การสรางแผนท่ีคลัสเตอร 
1.5  เทคนิคการสรางเครือขาย 
1.6  การศึกษาอิสระ 
1.7  วิทยากรกระบวนการ : บทบาทสําคัญของผู

ประสานการพัฒนาคลัสเตอร 
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1.1 หลกัการการพัฒนาคลสัเตอร 

Cluster  Development Concept 
 

โดย  อาจารยศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คลัสเตอร คือ 

• กลุมธุรกิจและสถาบันที่เกีย่วของมาดําเนินกิจการรวมกันในพื้นที่ใกลเคียงกัน 

• มีความรวมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและกันอยางครบ
วงจร 

• เชื่อมโยงแนวตั้ง : ตนนํ้าถึงปลายน้ํา 

• เชื่อมโยงแนวนอน : เชื่อมอุตสาหกรรมสนับสนุน ธุรกจิใหบริการ สมาคม
การคา สถาบนัการศึกษา วจัิยพัฒนา หนวยงานของรัฐ 

• มีเปาหมายรวมกัน 
 
 
 

แผนคลัสเตอรRoad Map

สรางความยอมรบัในการพัฒนาแบบคลัสเตอร

ทําใหรูจักหลักการพัฒนาคลัสเตอร

เขาใจและสามารถใชงาน Diamond Model

เขาใจและสามารถเขียน Cluster Map

เขาใจและสามารถใชงาน Value Chain

SWOT Analysis
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การรวมกลุมทั่ว ๆ ไป ไมใชคลัสเตอร 

• กลุมสหกรณ    

• เขตอุตสาหกรรม 

• กลุมจังหวัด 

• กลุมโอท็อป 
ขอบเขตทางภูมิศาสตร 

• เมืองเดียว 

• ภาค 

• ประเทศ 

• เครือขายระดบัประเทศ 
 

 

 

 

Cluster คืออะไร?

เช่ือมโยงกัน 
ท้ังแนวตั้ง

แนวนอน

มีจ
ุดเ
นน
ท่ี

ยุท
ธศ
าส
ตร


ขับเคลื่อน

โดยอุปสงค

สง
เส
ริม
กา
ร

เป
ดก
วา
ง

ทา
งก
าร
คา

CLUSTERCLUSTER

ภาคเอกชนภาคเอกชน  ::

ธุรกิจที่เก่ียวของธุรกิจที่เก่ียวของ

ต้ังแตตนนํ้าตั้งแตตนนํ้า

ถึงปลายนํ้าถึงปลายนํ้า

สถาบันสถาบัน//สมาคมสมาคม//

ผูใหบริการตางๆผูใหบริการตางๆ::

พื้นฐานการพัฒนาพื้นฐานการพัฒนา

เทคนิคและการรวมเทคนิคและการรวม

กลุมธุรรกิจกลุมธุรรกิจ

ภาครัฐบาลภาครัฐบาล  ::

นโยบายนโยบาย  กฎกฎ  

ระเบียบเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  

สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษา

และและ R R&D&D ::  พัฒนาพัฒนา

เสริมสรางพื้นฐานดานเสริมสรางพื้นฐานดาน  

ทรัพยากรมนุษยทรัพยากรมนุษย

และนวัตกรรมและนวัตกรรม

คลัสเตอรทําใหเกิดการเพ่ิมผลผลิต 
(Productivity) และนําไปสูความ

สามารถในการแขงขัน 
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ลักษณะสําคัญของการรวมกลุมในลักษณะของคลัสเตอร 

1. มีการรวมกลุมอยางหนาแนน  (Concentration) 
2. มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  (Connectivity) 
3. มีการรวมมือระหวางกัน  (Collaboration) 
4. มีการเรียนรูสั่งสมรวมกัน  (Collective  LearningX 
5. มีการแขงขันกัน  (Competition) 
6. มีประสิทธิภาพโดยรวมสูง (Collective  Efficiency) 
 

ความรวมมือเพื่อผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร

• การลงนามใน MOU (Memorandum of 
Understanding) เมื่อ10 มิ.ย. 47 เพื่อสราง
แนวรวมในการสนับสนุนและผลักดันการ

พัฒนาใหเปนไปในทศิทางเดียวกัน 

• การดําเนินโครงการ Cluster Road Show 
(4 ภมิูภาค)  เพ่ือใหมีเจาภาพการพัฒนาของ

แตละ Cluster ในระยะยาว โดยไดจัดประชมุ
ในภาคกลาง และภาคเหนือ

KIASIA

 
 

ชวยลดตนทุนของ

ธรุกจิทีเ่ก่ียวของ

ชวยลดตนทุนของ

ธรุกจิทีเ่ก่ียวของ

ชวยเพ่ิม

ประสทิธภิาพและ

คุณภาพอยาง

ตอเน่ือง

ชวยเพ่ิม

ประสทิธภิาพและ

คุณภาพอยาง

ตอเน่ือง

สงเสรมิการสราง

นวตักรรม

สงเสรมิการสราง

นวตักรรม

สงเสรมิการเกดิ

ธรุกิจใหมและ

การขยายตัวของ

ธรุกิจเดิม

สงเสรมิการเกดิ

ธรุกิจใหมและ

การขยายตัวของ

ธรุกิจเดิม

ชวยใหเกิดการ

แลกเปลีย่นขอมลู

และองคความรูของ

สมาชกิ

ชวยใหเกิดการ

แลกเปลีย่นขอมลู

และองคความรูของ

สมาชกิ

ประโยชนของคลสัเตอร
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เซรามิก 
ลําปาง

ตัวอยางคลสัเตอรในประเทศไทย  

 
 

พัฒนาการ ... คลัสเตอรเซรามกิ  ลําปาง

มีแหลงวัตถดิุบมีแหลงวัตถดุิบ

ท่ีอุดมสมบูรณที่อุดมสมบูรณ  ::
คนพบแหลงแรคนพบแหลงแร

ดินชาวที่ดินชาวท่ี  ออ..  แจหมแจหม

คนจีนอพยพมาคนจีนอพยพมา

กอต้ังโรงงานกอต้ังโรงงาน

ถวยชามถวยชาม  โดยใชโดยใช

เทคโนโลยรีะดับลางเทคโนโลยรีะดับลาง

ผูผลติถวยชามรวมตวักนัผูผลติถวยชามรวมตวักนั  เปนเปน  

ชมรมเครือ่งปนดินเผาลาํปางชมรมเครือ่งปนดนิเผาลาํปาง  

เพื่อเจรจาดานราคาเพื่อเจรจาดานราคา  และรวมมอืและรวมมอื

ในการบรหิารตนทุนในการบรหิารตนทุน

ประสานหนวยงานรฐัประสานหนวยงานรฐั

เปดเปดศนูยพัฒนาศนูยพัฒนาอุตสาหอุตสาห--
กรรมเครือ่งเคลอืบกรรมเครือ่งเคลอืบ

ดินเผาภาคเหนอืดินเผาภาคเหนอื

25362536

ปจจุบันมียอดสงออกสูงปจจุบันมียอดสงออกสูง

เกอืบเกอืบ  44  พันลานบาทพันลานบาท  

มีโรงงานมีโรงงาน  200200  โรงโรง  

และจางงานเกอืบและจางงานเกอืบ  

10,00010,000  คนคน

กาวตอไปกาวตอไป  ::  พัฒนาพัฒนา

ใหเปนลาํปางใหเปนลาํปาง

เมืองเซรามคิเมืองเซรามิค  

โดยใชแนวทางโดยใชแนวทาง  

Dynamic ClusterDynamic Cluster
ใหบริการขอมูลขาวสารดานใหบริการขอมูลขาวสารดาน

เทคโนโลยีเทคโนโลยี    การผลิตการผลิต  วัตถดิุบวัตถดิุบ  

และการทดสอบวัตถดิุบและและการทดสอบวัตถดิุบและ

ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

24982498--9999
25162516

25452545

 

องคกร
ภาคเอกชน

หนวยงาน
ภาครฐัฯ

ชมรม
เกาะคา

ศูนยฯ
เคร่ืองเคลือบ

สมาคม
เครื่องปน

สถาบันดาน
แรงงาน

บรรจุภัณฑ

แกส

บิสกิต

แมพิมพ

เครื่องจักร

เคมีภัณฑ

ดิน

ของชํารวย&เคร่ืองประดับ (121)
L = 0,  M = 14,  S = 107

เคร่ืองใชบนโตะอาหาร (48)
L = 8,  M = 15,  S = 25

เซรามิคสําหรับการกอสราง (19)
ลูกกรง : M = 5, S = 10
กระเบื้องเคลือบ : M = 2,  S = 1
สุขภัณฑ : M = 1, S = 0

Wholesalers

Buying Agent

Sale Rep.

Retailers

Wholesaler

Retailers

Retailers

CU
ST

OM
ER

S

Traders

สมาคมเหมืองดิน สมาคมขนสง สถาบันการศกึษา สถาบันการเงิน

บริการตางๆ

LampangLampang Ceramic Cluster MapCeramic Cluster Map

ที่มา : IFCT

ตัวอ
ยาง 

Cluster Map
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ความกาวหนาในการพัฒนาคลัสเตอรเซรามิก ลําปาง

กลยุทธการพัฒนา

• สรางทัศนคติและแรงจูงใจใหผูเกี่ยวของพัฒนา

ไปสูวิสัยทัศน

• พัฒนาระบบฐานขอมูลในคลัสเตอร

• สงเสริมดานการตลาด

• สงเสริมใหเกิด BDS และการสนับสนุนเชิงกลยุทธ
• พัฒนาศักยภาพขององคกร/สมาคมฯ ใหเขมแข็ง

วิสัยทัศน : ลําปางเปน
ศูนยกลางเซรามิคแหงเอเซีย 

ภายในป 2555

ที่มา : IFCT

 
 

• ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

• เปดโลกทัศนดานการตลาดแกผูประกอบการ
รายเล็ก โดยจดัทัศนศึกษาไปกรุงเทพฯ

• ผลักดันการรวมกลุมออกแสดงสินคา
รวมกัน เชน งาน BIG

จากกลยุทธ...สูการปฏิบตัิ

การปรับ

ทัศนคติ

การปรับการปรับ

ทัศนคติทัศนคติ

พฒันา

ระบบขอมูล

พฒันาพฒันา

ระบบขอมูลระบบขอมูล

การตลาดการตลาดการตลาด

สนับสนุน BDS 
และกลยุทธ

สนับสนุนสนับสนุน  BDS BDS 
และกลยุทธและกลยุทธ

พฒันาองคกร 
และสมาคม

พฒันาองคกรพฒันาองคกร   
และสมาคมและสมาคม

• ประชุมโตะกลมถกปญหาดานการผลิต แรงงาน และพลังงาน
• ทัศนศึกษาคลัสเตอรเซรามิก ในอติาลี

• จดั Workshop แนวทางการพัฒนา

คลัสเตอร

ปจจุบันคลัสเตอร

เซรามิก ลําปาง 
ไดรวมตัวกันใน

ลักษณะกลุมยอย 
ประกอบดวย 
กลุม Trust,  

Believe, Active 
และศิรลําปาง

ท่ีมา : IFCT

• ศึกษาขอมูลตลาดใหมๆ
• สํารวจความตองการของประเทศคูแขง
• สํารวจความตองการแรงงาน

 
 

คลัสเตอรชิ้นสวน

รถจักรยานยนต

ตัวอยางคลัสเตอรในประเทศไทย  
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Cluster Map กลุมคลัสเตอรชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

M-2  SALE
Domestic & Export (OEM & REM)

M-1
LEADER COMPANY 

BUSINESS PLAN
Marketing Mix, Product, Engineer

M-3
MAKER FOR 

MOTORCYCLE 
FAST MOVING 

PARTS
Driven Chain

Sprocket
Shock Up

Gasket
Others

M-4
HARDWARE 
SUPPLYING

Machine & Equipments

Cutting Tools

Jig & Fixture

Measuring Devices
Materials

(Direct & Indirect)
Others

M-5
SERVICING

R&D (Product & Process)

Marketing

Pre-Production

Testing & Certification
Packaging
Logistics

SUPPORTING
M-7

ORGANIZATION
DIP (BSID), TAI, 

Educational Institute, 
Finance …

M-6
INFORMATION FOR 

BUSINESS 
DECISION

ท่ีมา : กลุมคลัสเตอร SMEs 007 Plus

ตัวอย
าง 

Cluster Map

 
 

 

รวบรวม

สมาชิก

3
4

1
รวมกันอยางไร?

โครงสราง

และกลไก

สมาชิก

ระเบียบ

ปฏิบัติ

ฐานปฏิบัติการ

สํานักงานกลุม

SMEs
007+

มีผูริเร่ิม..

เหนือเสน

ปกติ

2
รวมเพื่อน

พองรวมวิถี

เรียนรูการ

รวมกลุมและ

เรียนรูซ่ึงกนั

และกนั
ลงมือสราง

ผลงานตนแบบ

56
ผนึกกําลัง

รวมกนัจัดทํา

แผนธุรกจิ

7
กําหนด

เจามือและ

เจาภาพ

ที่มา : กลุมคลัสเตอร SMEs 007 Plus

 
 

"เปนเครือขายธุรกิจชิ้นสวนรถจักรยานยนตชั้นนํา

ของประเทศ ภายในป 2550 ดวยการบริหาร
เครือขายแบบคลสัเตอร"

วิสัยทัศน

กาวแรก...เร่ิมจากสมาชิก 19 บริษัท ขยายเปน 
40 บริษัท...รวมกําหนดวิสัยทศันและพันธกิจ

•2 บริษัทรวมสรางผลงานนวัตกรรม
ตนแบบ : โซ-สเตอร SCC-Diichi

•ประกาศตัวกลุม 13 พ.ค. 47
•ประชุมชางสัญจรทั่วประเทศ :
ดําเนินการแลว 2 ครั้ง ท่ีเชียงใหม
และหาดใหญ

กิจกรรมสําคัญ

ที่ดําเนนิการ

ตามพันธกิจ

กิจกรรมสําคัญ

ท่ีดําเนนิการ

ตามพันธกิจ

ท่ีมา : กลุมคลัสเตอร SMEs 007 Plus
ปจจุบันคลสัเตอร SME007 มีสมาชิกรวม 80 บริษัท
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คลัสเตอรผักปลอด

สารพิษ ภาคตะวันตก
(GAP)

ตัวอยางคลัสเตอรในประเทศไทย  

 
 

GAP Cluster MapGAP Cluster MapGAP Cluster Map
GOVERNMENT AGENCIES

• Ministry of Agriculture, DOA, DOE, FDA
• Provincial Governor
• Local authorities

Collectors/
Traders 7

Exporters 
22

Growers/Producers 93

Suppliers 10

CORE BUSINESSES

RELATED 
BUSINESSES
Fresh Markets

Super & Hyper 
Markets

Hotel & 
Restaurants

Packaging

Transport

Specific Institutes Cluster 
organizations

KU Kampaeng Saen Cooperatives

NFI KIASIACEDIS

SUPPORTING 
INDUSTRIES

Financial Firms

Insurance

Certification 
body

Perishable 
storage

Strong linkage with cluster Weak linkage Missing pieces

ท่ีมา : สถาบันคีนันแหงเอเซีย

ตัวอ
ยาง 

Cluster Map

 
 

 

เครือขายผลติพืชผักปลอดภัยจากสารพิษภาคตะวันตก

ตลาด
ตางประเทศ

ผูจําหนายผูจําหนาย
ปจจัยการผลิตปจจัยการผลิต    

หนวยงานรัฐท่ีหนวยงานรัฐท่ี
เกี่ยวของเกี่ยวของ    

ระบบ
ขอมูล 

ระบบขนสงระบบขนสง//
หองเยน็หองเยน็

ซุปเปอรซุปเปอร
มารเก็ตมารเก็ต  

ผูตรวจ/
รบัรอง 

ผูสง
ออกผูสง
ออก

ผูคา/
รวบรวม
ผูคา/

รวบรวม
เกษตรกร
ผูปลูก

เกษตรกร
ผูปลูก

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ท่ีมา : สถาบันคีนนัแหงเอเซีย
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• เทคโนโลยีทันสมัย

• การจัดการ

Strategic Issues and Action plans

Production
Certification

Logistics
Data Base

Eurep
GAP

Inter
national

Acceptance

Cool 
Chain/ 

Perishable 
storage

Trace
ability

ภาคเอกชน + 
สถาบันการศึกษา

• ฝกทักษะ
• สรางเครือขาย

• ICT
• Coaching• รับมาตรฐานใหม

• พัฒนาผูตรวจสอบ

มาตรฐาน 

ภาครัฐ + เอกชน + 
สถาบันการศึกษา

ภาครัฐ + เอกชน  
ภาคเอกชน + รัฐ + 
สถาบันการศึกษา

ท่ีมา : สถาบันคีนันแหงเอเซีย

 
 

Phuket Tourism Cluster
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Cluster Map: 

 
 

ผลักดันการดําเนินงาน

ในระดับปฏิบัติ

ผลักดันการดําเนินงาน

ในระดับปฏิบัติ

ติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ 

ติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ 

สรางความรูความ

เขาใจในการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ 

สรางความรูความ

เขาใจในการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ 

กําหนดยุทธศาสตร

การพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ

กําหนดยุทธศาสตร

การพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ

แนวทางการดําเนินงานพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
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•มัลติมีเดีย กรุงเทพฯ   
•อาหารทะเลและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
สงขลา

การดําเนินงานพฒันาคลัสเตอรของ

หนวยงานตางๆ ในปจจุบัน

สถาบนัคนัีน

แหงเอเชีย

สถาบนัคนัีนสถาบนัคนีัน

แหงเอเชียแหงเอเชีย

• ผักปลอดสารพิษ ภาคตะวันตก
• ทองเท่ียว เชียงใหม
• อัญมณี จันทบุรี

กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม

กรมสงเสริมกรมสงเสริม

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

• อาหาร ภาคกลาง
• ส่ิงทอ ชัยภูมิ
• ชิ้นสวนมอเตอรไซด

• ชิ้นสวนยานยนต กทม.

สํานักพัฒนา

อุตสาหกรรม

สนับสนุน

สํานักพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและ

ผูประกอบการ +
JICA

• ชิ้นสวนยานยนต ชลบุรี
• ผาไหม ขอนแกน 
• ไมยางพารา 

สุราษฎรธานี

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IFCTIFCTIFCT

ม. เชียงใหม+
สมาคมผูผลิตและ

สงออกสินคา

หัตถกรรม

มม..  เชียงใหมเชียงใหม++

สมาคมผูผลิตและสมาคมผูผลิตและ

สงออกสินคาสงออกสินคา

หัตถกรรมหัตถกรรม

ธนาคาร

กรงุเทพ

ธนาคารธนาคาร

กรงุเทพกรงุเทพ

• กลวยไม

• กุงกลุาดํา

• หัตถกรรม
 ลานนา

• เซรามิก  
 ลําปาง สวทช.สวทชสวทช..

• Hard Disk Drive
• ยานยนต
• กุง
• อาหารแปรรปู

การดําเนินงานพัฒนาคลัสเตอรของ

หนวยงานตางๆ ในปจจุบัน (ตอ)
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1.2 การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอร  
(Cluster Diagnosis) 

 

โดย  อาจารยศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล 

ความเปนมา 

        ศาสตราจารยไมเคิล อี. พอรทเตอร ไดศึกษาวาทําไมในบางประเทศมีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูง อาทิเชน ประเทศเยอรมัน มีศูนยกลางของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพิมพ  ประเทศ
ญ่ีปุน มีผูนําดานหุนยนตอุตสาหกรรมและเครื่องเสียง และประเทศอิตาลี มีศูนยกลางของการ
ผลิตกระเบื้อง เปนตน  ดังนั้น การรวมกลุมเปนคลัสเตอร ไมใชเพ่ือเปาหมายเฉพาะของแตละ
บริษัท  แตเปนวิธีการเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diamond Model 

ตัวแบบในการวิเคราะหขดีความสามารถในการแขงขันของ Cluster 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diamond Modelองคประกอบของ

การแขงขันและกลยุทธของธุรกิจ

เง่ือนไขปจจยั

การผลิต

เงื่อนไขดาน

อุปสงค

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

ภาครัฐ

Cluster

โอกาส
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เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขปจจัยการผลิต (Factor Condition) 
 ประเมินอะไร :  การประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของปจจัยการผลิต คือ 
การประเมินความไดเปรียบของสิ่งที่เปนองคประกอบโดยตรงของการผลิต ไดแก ทรัพยากรดาน
กายภาพ ทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู ทรัพยากรทุนและสาธารณูปโภค 
 การประเมินเงื่อนไขปจจัยการผลิต 
 - ทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบดวยที่ดิน นํ้า แรธาตุ ปาไม ภูมิอากาศ และอ่ืนๆ ที่
เรียกกนัวาทรพัยากรธรรมชาต ิ
   ประเมินวา มีความอุดมสมบูรณ มีคุณภาพสูง หาไดงาย ตนทุนไมสูงหรือไม 

- ทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย บุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตทกุคนตั้งแต
แรงงานมีฝมือ ไมมีฝมือ ชางเทคนิค นักวทิยาศาสตร ผูบริหาร เปนตน 

การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของ Cluster 

การวิเคราะหจากคุณภาพของปจจัยแวดลอมที่เอ้ือให
บริษัทตาง ๆ ใน Cluster น้ัน สามารถเพิ่มผลิตภาพของ
ตนเองไดอยางตอเน่ือง 

การวิเคราะหปจจัย 4 ดาน 

เงื่อนไขปจจยัการผลิต 

ทรัพยากรมนุษย 

โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 

ทรัพยากรทุน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรม 

พื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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   ประเมิน ระดับความสามารถ ทักษะพเิศษ ความมีอยูของแรงงาน จํานวนชั่วโมง
ทํางาน คาแรงและทักษะหรือไม เปนการประเมินในภาพรวมทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอก 

- ทรัพยากรความรู ประกอบดวยสองสวน คือ 1. องคความรูที่มีอยูในคลัสเตอรน้ันไม
วาจะเปนเรื่องวิทยาศาสตร เทคนิค การตลาดสินคาและบริการ  2. สถานที่ที่มีองคความรูน้ัน 
ปรากฎอยูในที่น้ี ไดแก มหาวิทยาลยั สถาบันวิจัยของรฐั สถาบนัวิจัยในหนวยงาน เอกชน 
วรรณกรรมดานวิทยาศาสตรและธุรกิจ รายงานและฐานขอมูลดานการวิจัยตลาดและสมาคม
การคา 
   ประเมินวา มีคุณภาพและปริมาณเอื้อตอการพัฒนาผลิตภาพและนวัตกรรมในคลัส
เตอรหรือไม 

- ทรัพยากรทุน ประกอบดวย หลักๆ คอื การสนับสนุนของสถาบันการเงิน โครงสราง
อัตราดอกเบี้ย ตลาดทุน 
   ประเมิน  ความมีอยูของเงินทุน อัตราดอกเบี้ยที่ใชกูยืมในทองถิ่น การสนับสนุนของ
สถาบันการเงนิ 

- สาธารณูปโภค ประกอบดวย ไฟฟา นํ้าประปา เครือขายโทรคมนาคม Internet การ
ขนสง ไปรษณีย การโอนเงิน การจายเงิน บริการสาธารณสุข การเคหะและสถาบันวัฒนธรรม 
   ประเมิน ความมีอยู ความเพียงพอตอการยกระดับขีดความสามารถของคลัสเตอร 
คุณภาพของสาธารณูปโภค และดูวาตนทนุในการใชสูงหรือไม 
 

เงื่อนไขอุปสงค 
 

 

 

 

 

เงื่อนไขของอุปสงค (Demand Condition) 
 ประเมินอะไร : การประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรในดานของ
เง่ือนไขอุปสงค เปนการประเมินปจจัยทีมี่อิทธิพลตออุปสงคสามมิติ คือ 1. องคประกอบของอุป
สงคในทองถิน่  2.  ขนาดอุปสงคและรปูแบบการเจรญิเติบโต  3. การยกระดับอุปสงคในทองถิ่น
สูตลาดโลก 
 

เงื่อนไขอุปสงค 

องคประกอบของอุปสงคในทองถิ่น 

ขนาดอุปสงคและรูปแบบการเจริญเติบโต 

การยกระดับอุปสงคในทองถิ่นสูตลาดโลก 
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• องคประกอบของอุปสงคในทองถิ่น มีปจจัยที่มีอิทธิพล 3 ประการ คือ 
1. อุปสงคในแตละสวนแบงของตลาด เชน ตลาดที่เนนการขายทีละมากๆ หรือ 

ตลาดเฉพาะ 
2. ลูกคาที่มีความซับซอนและเรียกรองคณุภาพสูง คือ ลูกคาที่มีความรู รูวาสินคา
และ 

บริการที่ดีคืออะไร และสนใจคุณภาพของงาน จนมีอิทธิพลใหผูประกอบการตองใสใจควบคุม
และพัฒนาคณุภาพสนิคา 

3. ผูซ้ือในประเทศเปนผูกําหนดแนวโนมตลาด หมายถึงผูบริโภคในทองถิ่น มีการ 
ติดตอสื่อสาร และเรียกรองคุณภาพจากคลัสเตอรผลติสินคาใหทันกบัความตองการและความ
ซับซอนนั้น เปนผลใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรมและผลติภาพ และในทีสุ่ดสงผลใหคลัสเตอร
น้ันกลายเปนผูกําหนดแนวโนมของโลกได 

• ขนาดอุปสงคและรูปแบบการเจริญเติบโต มีปจจัยที่มีอิทธิพล 4 ประการ คือ 
1. ความตองการสินคา 
2. การขยายตวัของความตองการ วัดจากคําสั่งซ้ือ และอัตราการเจรญิเติบโตของ
คําสั่ง 

ซ้ือ ยิ่งมากก็ยิ่งทําใหเกิดการประหยัดจากขนาด เนนที่ในทองถิ่น 
3. จํานวนของผูซ้ืออิสระ (ซ้ือไปขายตอ) ถานอยอาจเกิดการผูกขาด 
4. มีอุปสงค หรือความตองการที่เกิดขึ้นแตเน่ิน หรืออ่ิมตัวแตเน่ินๆ ซ่ึงหากมีพลวัต
ใน 

ประการหลังน้ียอมทําใหสินคาจากคลัสเตอรน้ันมีความไดเปรียบเนื่องจากมากอน 

• องคประกอบของอุปสงคในทองถิ่น มีปจจัยที่มีอิทธิพล 2 ประการ คือ 
1. อิทธิพลที่มีตอตลาดตางประเทศ หมายถึง ผลิตภัณฑมาตรฐาน คณุภาพการ 

ออกแบบผลิตภัณฑของคลสัเตอร สามารถสรางอิทธิพลกับตลาดโลกไดหรือไม 
2. ผูซ้ือทองถิ่นที่เปนบรษิัทขามชาติในตวั : หมายถึง ผูซ้ือในทองถิ่นที่นอกจากจะ
รับ 

สินคาในประเทศไปขายตางประเทศแลวยังเปนผูซ้ือสินคาประเภทเดียวกันในประเทศอ่ืนดวย 
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การแขงขันและการดําเนินกลยุทธของธุรกิจ 

 

 

 

 

 

การแขงขันและการดําเนินกลยุทธของธุรกิจ 
 การประเมิน 

- ลักษณะการแขงขันระหวางผูประกอบการ 
- ระดับความรนุแรงของการแขงขันในทองถิ่นเปนอยางไร 
- มีการแขงขันแลวทําใหเกิดนวัตกรรมหรอืไม 
- การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน พิจารณาจาก Value Chain 
- มีความตอเน่ืองในการพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงคุณภาพหรือไม 
- มีธุรกิจใหมๆ เกิดขึ้นในคลัสเตอรหรือไม เปนสัญญาณถงึความดึงดูดของคลัสเตอร

และโอกาสการยกระดับของคลัสเตอร 
 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน 
 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

 การประเมิน จะมีการพิจารณาใน 2 ลักษณะ 
 1. ความเชื่อมโยงเชิงกิจกรรม  ดูที่ความมีอยูและคุณภาพของผูปอนวัตถุดิบในทองถิ่น 
ซ่ึงชวยเสริมใหหวงโซอุปทานเขมแข็งขึ้น 
 2. ความเชื่อมโยงเชิงความรวมมือ ดูจากระดับความรวมมือในเครือขายและดูที่บทบาท
ขององคกรตัวกลาง 
 
 

การแขงขันและการดําเนินกลยุทธของธุรกิจ 

บทบาทภาครัฐมีผลตอบริบทของการแขงขัน 

ระบบจูงใจที่มีพื้นฐานบนระบบคุณธรรมขององคกร 

บรรยากาศการแขงขันในประเทศที่โปรงใสและเขมขน 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและ

สนับสนุนกัน 

การมีอยูของอุตสาหกรรมเกี่ยวของ 

การมีอยูของอุตสาหกรรมสนับสนุน 
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บทบาทของภาครัฐ (Role of Government) 
 ประเมินอะไร : ความมีอยูของบทบาทรฐัในดานตางๆ 

1. การออกกฎหมายควบคุม 
2. การสนับสนุนดานงบประมาณ 
3. นโยบายตอตลาดทุน การศกึษา เชน รัฐเปดโอกาสใหองคกรที่ใชจายงบประมาณ

เพ่ือ 
การฝกอบรมสามารถนําคาใชจายไปหักภาษีได 

4. มาตรฐานผลติภัณฑ เชน รัฐกําหนดมาตรฐานโอทอปหาดาว หรือมาตรฐานตางๆ ใ 
กรณีสินคาพื้นเมืองอะไรไดมาตรฐานหาดาว ก็มีโอกาสไปจัดแสดงสินคาที่งานโอทอปทเูดอะ
เวิลด 

5. กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
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Strategy
Structure
Rivalry

Demand 
Condition

Supported
Related 
Industry

Factor
Condition คลัสเตอร

ทองเที่ยวเชงิ
นิเวศน

Government

Firm, Structure, Rivalry

-มีการแขงขันไมมากเนื่องจากตลาดยังไมโต

-ยังมีโครงสรางผลตอบแทนไมนาดึงดูด ทําให
รักษากําลังคนดานการทองเท่ียวไมได

Demand Conditions

-ผูใชบริการในประเทศนอย

-ถูกใชเปนทางผานของทั้งขาเขาและขา
ออกของประเทศเพื่อนบาน

-ทัศนคติดานลบของคนลาวตอคนไทย

Factor Conditions
+มีวัฒนธรรม งานประเพณี ธรรมชาติจํานวนมาก
+มีหมูบานวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ท่ีหลบภัยของโฮจิมินห
+ทิวทัศนฝงโขงสวยงามเคยถูกถายทําเปนสารคดีใน National 
Geographics
+ภูมิอากาศเหมาะแกการทองเที่ยวในฤดูหนาว
+มีเสนทางเช่ือมโยงกับเพื่อนบานหลายทิศทาง
+ระยะทางจากไทยไปชายฝงทะเลเวียดนามประมาณ 300 กม.
+กําลังพัฒนาสวนปลาบึก
+กําลังศึกษาความเปนไปไดในการสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่สาม
-มีมัคคุเทศกที่ผานการอบรมนอย
-มีปญหาเรื่องภาษา
-มีสายการบินใหบริการนอย
-ไมมีทางรถไฟ
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรูดานโบราณคดี วัฒนธรรม
-ผูประกอบการรายยอยเขาถึงแหลงเงินทุนไดลําบาก

Supported and related Industries

+ มีลองเสตย  รานอาหารรองรับ

+มีฟารมเพาะปลาเผาะสงออกไปยุโรป

+มีความพยายามยกระดับการบริการทาง
การแพทยใหเปนมาตรฐานสากล

+มีการทองเที่ยวเชิงผจญภัยในฤดูน้ําหลาก

+ กลุมจังหวัดสนุกใหการ
สนับสนุน

-เวียดนามมีการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเชิงรุกมากกวาไทย

-การขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองในลาว

-ขาดการสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่หลากหลายเพียงพอ

-ขาดการเช่ือมโยงระหวาง
ภาครัฐกับเอกชน
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1.3  การวิเคราะหหวงโซคุณคา  
(Value Chain) 

 

โดย  รศ.รังสรรค  เนียมสนิท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value Chain  เกี่ยวของกับ 
 

• การจัดการกบัตนทนุ (COSTS) และ 

• การสรางความแตกตาง (DIFFERENTIATION) 
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Value Chain ขาวไทย

ตลาด
กลาง

ขาวเปลีอก

การ
แปรสภาพ
ขาวสารและ
ผลผลิตขาว

การ
พัฒนา
คุณภาพ
เพื่อสงออก กลยทุธ

การตลาด

ศูนย
กระจาย
สินคา
และ

โลจสิติกส

เพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ และลดตนทนุ

การแปรรูปขาว การตลาด

สงเสริม
การผลิต
และ

ใชเมล็ด
พันธุดี

การ
ปรับปรุง
ดิน

การจดั
การศัตรู
พืช

การบริหาร
 น้ํา

ขายให
โรงสี

การ
บริโภค
ในประเทศ

การเก็บ
เกี่ยว 
การนวด

การจดั
ระเบยีบ
พื้นท่ี

การวจิัยและพฒันา  การเสริมสรางบุคลากร และโครงสรางสารสนเทศ

การขนสง การขนสง

การ
กระจาย
สูผูบริโภค

การ
เก็บรักษา

การขนสง

สนับสนุนการใชความรูและเทคโนโลยี 
พรอมการบรหิารปจจยัการผลิตทีม่ี

ประสิทธิภาพ

สงเสรมิการแปรรปูและพัฒนา
ผลิตภณัฑจากเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

การขับเคลื่อนโดยใช
การตลาดนํา

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูรับจาง ผูคาวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต 
พอคาตัวแทน ธนาคาร

โรงสี โรงงาน คลังสินคา ธนาคาร ผูคา ผูสงออก ผูบริโภค ผูขนสง
และกระจายสนิคาตัว

อย
าง

 
 

Value Chain ขาวไทย

ตลาด
กลาง

ขาวเปลีอก

การ
แปรสภาพ
ขาวสารและ
ผลผลิตขาว

การ
พัฒนา
คุณภาพ
เพื่อสงออก กลยทุธ

การตลาด

ศูนย
กระจาย
สินคา
และ

โลจสิติกส

เพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ และลดตนทนุ

การแปรรูปขาว การตลาด

สงเสริม
การผลิต
และ

ใชเมล็ด
พันธุดี

การ
ปรับปรุง
ดิน

การจดั
การศัตรู
พืช

การบริหาร
 น้ํา

ขายให
โรงสี การ

บริโภค
ในประเทศ

การเก็บ
เกี่ยว 
การนวด

การจดั
ระเบยีบ
พื้นท่ี

การ
กระจาย
สูผูบริโภค

การ
เก็บรักษา

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูรับจาง ผูคาวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต 
พอคาตัวแทน ธนาคาร

โรงสี โรงงาน คลังสินคา ธนาคาร ผูคา ผูสงออก ผูบริโภค ผูขนสง
และกระจายสนิคา

การวจิยัและพัฒนา  การเสรมิสรางบคุลากร และโครงสรางสารสนเทศ

เพิม่ประสทิธิภาพ 
การผลิตขาว

พฒันาเทคโนโลยี

ที่ใชในการปลูกขาว

พฒันาปจจัยที่

ใชในการผลิตขาว

สงเสรมิใหมีหนวย

งานภาครฐัเกี่ยวกับขาว

อยูในพท.กลุมจังหวัด

การจัดการพืน้ที่

เพาะปลูกที่เหมาะสม

พฒันาระบบ

เกษตรอินทรยี และ GAP

พฒันาปจจัยผลิต

สําหรบัเกษตรอินทรยี

สงเสรมิการรบัรู

ของผูบรโิภค

สงเสรมิผูผลิต

ผูประกอบการ

พฒันาประสทิธิภาพ

และเพิม่จํานวนหนวยที่

ออกมาตรฐาน

สงเสรมิ
การแปรรปูขาว

สนับสนุน 
การวิจัยพฒันา
การแปรรปู

สงเสรมิ

ผูประกอบการใหม

ตอยอดงานวิจัย

ดานการแปรรปู
พฒันา

ระบบโครงสราง

พืน้ฐานเพือ่อุตฯแปรรปู

สงเสรมิการ วิจัยเพือ่
 เพิม่มูลคาขาว

พฒันา 
เมล็ดพนัธขาว

สงเสรมิการใช

ผลผลิตจาก

ขาวเพือ่ประหยัดพลังงาน

สงเสรมิการเพิม่

ผลิตภัณฑ 

จากขาวที่ไมใชประเภทอาหาร

สงเสรมิการสรางตราสนิคาขาวและ
พฒันากลไกตลาด

ขึ้นทะเบียนผูปลูกขาว 
เพือ่จําแนกชนิดพนัธ

สรางมาตรฐาน
การรบัรอง การจําแนกทาง

ภูมิศาสตร

พฒันาระบบ 
ลอจิสติกส

สนับสนุนใหมีผูประกอบการ

คาสงออกโดยตรง

วิจัยตลาด

หาความตองการ

การประชาสมัพนัธ

ตัว
อย
าง
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Value Chain ขาวไทย

ตลาด
กลาง

ขาวเปลีอก

การ
แปรสภาพ
ขาวสารและ
ผลผลิตขาว

การ
พัฒนา
คุณภาพ
เพื่อสงออก กลยทุธ

การตลาด

ศูนย
กระจาย
สินคา
และ

โลจสิติกส

เพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ และลดตนทนุ

การแปรรูปขาว 
การสรางมูลคาเพ่ิม

การตลาด

สงเสริม
การผลิต
และ

ใชเมล็ด
พันธุดี

การ
ปรับปรุง
ดิน

การจดั
การศัตรู
พืช

การบริหาร
 น้ํา

ขายให
โรงสี

การ
บริโภค
ในประเทศ

การเก็บ
เกี่ยว 
การนวด

การจดั
ระเบยีบ
พื้นท่ี

การ
กระจาย
สูผูบริโภค

การ
เก็บรักษา

จดัตัง้ศนูยการขนสง
ตอเน่ืองหลาย

รปูแบบ

โครงการตลาด
ขาวไทยแกรง 
แขงทั่วโลก

โครงการตนน้ํา โครงการกลางน้ํา โครงการปลายน้ํา

วสิัยทัศน : ศูนยกลางธรุกจิขาวชั้นนําของภูมภิาคเอเชีย (Rice Hub of Asia)

โครงการสรางระบบฐานขอมูลและภมิูสารสนเทศขาว

โครงการการผลิต
ขาวคุณภาพไทย

โครงการสงเสริม
และพฒันาศักยภาพ
การเพิม่มูลคาขาว

สถาบันวิจยัขาวไทย

ตัว
อย
าง
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1.4 การสรางแผนที่คลัสเตอร 
 

โดย  อาจารยศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล 
 
แผนที่คลัสเตอร (Cluster Map) 

คืออะไร: เปนแผนผังที่แสดงความสัมพันธในแนวดิ่งและแนวระนาบ ความสัมพันธใน
แนวระนาบคอืความสัมพันธของตวัคลสัเตอรเองกับอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง สวนความสัมพันธในแนวดิ่งเองเปนความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐ สถาบันเฉพาะ
ทาง 

เพื่ออะไร:  

• เพ่ือใหรูวาใครมีสวนเกี่ยวของกับคลัสเตอรบาง  

• เพ่ือเปนตัวประเมินสภาพปจจุบันวาความสัมพันธของคลัสเตอรกับผูมีสวนไดเสียตางๆ
น้ัน อยูในระดับใด 

วิธีการ: 
1. เริ่มดวยจากการกําหนดขอบเขตของคลสัเตอรวา มีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด แลว

พิจารณาวา กลุมธุรกิจหลักของคลัสเตอรมีผูใดบาง 
     ตัวอยางเชน ในคลัสเตอรน้ี ประกอบดวย 

 ตนน้ํา (จุดที่มีการผลิตวัตถดิุบ) - กลุมเกษตรกรปลูกฝาย  
 กลางน้ํา (จุดที่มีแปรรูปวตัถุดิบ) – กลุมทอผา ยอมผา  
 ปลายน้ํา (จุดที่มีการขายใหกับผูบริโภค) - หองเสื้อ รานคา ธุรกิจสงออก 
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2.  ใส อุตสาหกรรมสนับสนุน ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่ปอนวัตถุดิบ และบริการตางๆใหกับคลัส
เตอร เชน ผูผลิตวัตถุดิบที่อยูนอกพื้นที่ ลอจิสติกส สถาบันการเงิน ใน Cluster Map 
 

 

 

 

 

 

3.  ใส อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยกีารผลิต หรือวัตถุดิบ หรือ
เครื่องจักรแบบเดียวกัน หรือสินคาที่ตองขายคูกัน เชน ผาฝาย นอกจากจะใชในการตัดเย็บ
เสื้อผา ก็ยังสามารถใชทําสนิคาตกแตงบานและผาหมได เม่ือระบุไดแลวก็นําไปใสไวใน Cluster 
Map 
 

 

 

 

 

 

4. ระบุหนวยราชการที่มีบทบาทตอคลัสเตอร 
 

 

 

 

 

5. ระบุองคกรเอกชน สถาบนัการศึกษา หรือสถาบันวจัิย ที่มีบทบาทตอคลสัเตอร 
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GAP Cluster MapGAP Cluster MapGAP Cluster Map
GOVERNMENT AGENCIES

• Ministry of Agriculture, DOA, DOE, FDA
• Provincial Governor
• Local authorities

Collectors/
Traders 7

Exporters 
22

Growers/Producers 93

Suppliers 10

CORE BUSINESSES

RELATED 
BUSINESSES
Fresh Markets

Super & Hyper 
Markets

Hotel & 
Restaurants

Packaging

Transport

Specific Institutes Cluster 
organizations

KU Kampaeng Saen Cooperatives

NFI KIASIACEDIS

SUPPORTING 
INDUSTRIES

Financial Firms

Insurance

Certification 
body

Perishable 
storage

Strong linkage with cluster Weak linkage Missing pieces

ท่ีมา : สถาบันคีนันแหงเอเซีย

ตัวอ
ยาง 

Cluster Map

6. เขียนทั้งหมดรวมกันเปน Cluster Map 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การระบุระดับความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสยีในคลัสเตอร 
1. ความสัมพันธที่เขมแข็ง: ทาํเปนกลองสี่เหลี่ยมลอมรอบดวยเสนทึบ 
2. ความสัมพันธแบบไมเขมแข็ง ทําเปนกลองสี่เหลี่ยมลอมรอบดวยเสนปะ 
3. ไมมีความสัมพันธในระดับใด ใชวงรอบดวยวงร ี
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Cluster Map กลุมคลัสเตอรชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

M-2  SALE
Domestic & Export (OEM & REM)

M-1
LEADER COMPANY 

BUSINESS PLAN
Marketing Mix, Product, Engineer

M-3
MAKER FOR 

MOTORCYCLE 
FAST MOVING 

PARTS
Driven Chain

Sprocket
Shock Up

Gasket
Others

M-4
HARDWARE 
SUPPLYING

Machine & Equipments

Cutting Tools

Jig & Fixture

Measuring Devices
Materials

(Direct & Indirect)
Others

M-5
SERVICING

R&D (Product & Process)

Marketing

Pre-Production

Testing & Certification
Packaging
Logistics

SUPPORTING
M-7

ORGANIZATION
DIP (BSID), TAI, 

Educational Institute, 
Finance …

M-6
INFORMATION FOR 

BUSINESS 
DECISION

ที่มา : กลุมคลสัเตอร SMEs 007 Plus

ตัวอ
ยาง 

Cluster Map

Cluster Map: 
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1.5  เทคนิคการสรางเครอืขาย 
 

รศ.สุจินต  สิมารักษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สมาชิกแตละกลุมอาจมีเปาหมายและธรรมชาติขององคการตางกัน มีวัตถุประสงครวม
และทํางานรวมกันได 

- ไมใชการแขงขันกันปกปองตนเอง 
- มีการขามองคกร ขามสาขา  ขามพื้นที่  ขามความคิด ระบบคิด 

ประเภทเครอืขาย 
 1.  เสมือน   2.  จริง  3.  ผสม  และ  4.  ทางการ/ไม/กึ่ง 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจุดสนใจรวม เชน พวกเลนพระเครื่อง จส100 ถาเปนเสมือนผานอินเตอรเน็ต
หรือคลื่นเสียง 

2) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน พวกที่ใชกระบวนการ   วธิีการเดียวกันมักเปนแบบจริง 
ตองมีเวทีคุยกัน 

3) เพ่ือนําเสนอผลและการใชประโยชน  มักเปนแบบจริงตองมีเวท ี
4) เพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามเปาหมายรวม 

 
ลักษณะเครอืขาย 

1. การทํางานตองเปนแบบรวมกันทํา ไมใชประสานอยางเดียว   
2. ความสัมพันธเปนแนวราบมากกวาแนวดิ่ง  (เชิงอํานาจ)   

แลก เป ล่ียน

เรี ยน รู  /  
ทํ า งาน

ร วมกั น

แลก เป ล่ียน

เรี ยน รู/  
ทํ า งาน

ร วมกั น

แ ลก เปลี่ ยน

เรี ยน รู/

ทํ า งาน

ร วม กั น

เค รื อข าย

การจัด ก ารและขยายความ รู/  การป ฏิบั ติ/  สมาชิ ก

สม าชิ ก
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3.  เปดใจเปดความคิด ขางนอกเขาขางใน  (OUTSIDE IN) ไมแคบ 
4.  งานเครือขายกับงานสถาบันตนสังกัด  ไมขัดขวางซึ่งกันและกัน 
5.  ตองมีหนวยบริหารจัดการกลางและยอย  ไมเปนเชิงอํานาจ 

 
หลักการคิด 

- HUMANISM/PEOPLE CENTER  
-  SYSTEM APPROACH 
-  HOLISTIC/CONTEXTUALISM 
-  DYNAMISM/CHANGES 
-  INTERPRETIVE 
-  ITERATIVE/LEARNING 
- KNOWLEDGE BASED 
- COLLABORATIVE 
- FACILLITATIVE 
- TEAM/INTEGRATION 
- COMMUNICATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการสรางกลไกจัดการความรูกรอบแนวคิดการสรางกลไกจัดการความรู

ปฏิบัติ

คิด

วางแผน

กลไก 
(Facilitator)

สัมผสัที่ 6

สัมผสัท้ัง5

กิจกรรมขาเขา

ตระหนัก/คุณคา

การทําซ้ํา

มีการทําซ้ํา

ทุกขันตอน

หลายๆ ครัง้

แรงบันดาลใจ

ปรัชญา

อุดมการณ

จริยธรรม

ถามได นําไดติดตามไดพูดไดทําไดเลือกไดคิดได

คิดไดแลวเปล่ียน เชน
การทําตลาดชุมชน

การเลิกสูบบุหร่ี/ 
กจิกรรมคิดเอง

เชื่อมโยงในสมอง
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 ระดับการมีสวนรวม 
 ถูกกระทําภายนอก ไดแก  -  ถูกบังคบัดวยเหตใุดเหตหุน่ึง (จบก็เลิก ไมรวม) 
         -  ถูกจูงใจดวยเหตุใดเหตุหน่ึง (หมดการจูงใจก็เลิกรวม) 
         -  ถูกจางดวยเหตใุด (กลอม, อาจรวมบาง) 
         -  ถูกใหชวยบอกปญหา (อาจรวมบาง) 
 เปน facilitator จากภายนอก -  ใหโอกาสแสดงความคิดเห็น (รวมพอสมควร) 
     -  ใหโอกาสใหคําปรึกษา (รวมกันมากขึน้) 
     -  ใหโอกาสรวมไปถึงการตดัสินใจ (รวมสูง) 
 อิสระภายใน -  เริ่มเอง ทําเอง ไมตองมีภายนอกมาเกี่ยวของ 
   -  สูงสุด (พ่ึงตนเองเต็มที่) อุดมการณเขมแข็ง 
 

รวมอะไร 
 - รูปญหา (เขาใจปญหา)   -  วางแผน 
 - ทุน (ตางๆ ) และดําเนินงาน  -  ติดตามงาน 
 - ประเมิน 
 
ขอจํากัดตอการพัฒนาเครือขาย 
 - ขาดความเขาใจปญหา โครงการ กิจกรรม   - สูญเสียผลประโยชน/เกิดความขัดแยง 
 - กฎ ระเบียบ อํานาจ       - เศรษฐกจิ และสังคม (สถานะและฐานะ) 
 - สุขภาพ        - ความลําเอียงสวนบุคคล 
 -  สมาชิกในครอบครัว       - ไมมีเวลาพอ ไมสําคัญพอ 
 
การเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม 
 -  การประชุม    - ระดับการปฏิสัมพันธ 
 -  คนที่มีสวนรวม   - ขอตกลงของขัดแยง และการตกลง 
 
การปฏิบัติและการเชื่อมโยง 

o ปฏิบัตินอกเหนือโครงการ 
o ระดับปฏิสัมพันธกับคนภายนอก 
o ระดับปฏิสัมพันธกับโครงการอื่นๆ กลุมอ่ืนๆ 
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ทําไมตองสรางเครือขาย 
 การสรางเครือขายขึ้นอยูกับสถานการณ และความจําเปน ตองวิเคราะหสถานการ
รวมกันใหดีปญหาที่อาจพบ 

- การหาความรู   -  ตามเขาไมทัน 
- ขาดทักษะ / แข็งขัน  -  ขาดทรัพยากร/ เขาไมถึง 
-     เขาไมถึงสารสนเทศ  -  โลกาภิวัตนมีแรงกดดัน 

       -     เขาไมถึงตลาด 
 
ขุมสมบัติของเครือขายเกิดพลังรวม 
       -     ความรู   -  หวงโซมูลคา 
       -     ทรัพยากร   -  หวงโซตลาด 
       -     ทักษะ                               -  แลกเปลี่ยนสินคา 
       -     นวัตกรรม                          -  ทางการเมือง/ตอรอง 
 
 

************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
85 

1.7  การศึกษาอิสระ 
 

แบบฟอรมการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาคลัสเตอร 
(แผนการศึกษาอิสระ) 

 

• ความเปนมาของกลุมหรือคลัสเตอร  

• ลักษณะเดนและความสําคญัของกลุม 

• การพัฒนาที่สําคัญของกลุม 

• องคประกอบและโครงสรางของคลัสเตอร – อธิบายโดยใช Diamond Model 

• ความเชื่อมโยงของคลัสเตอร – อธิบายโดยใช Cluster  Mapping 

• กระบวนการสรางคุณคาของกลุม – อธิบายโดยใช Value Chain 

• ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินการของคลัสเตอร 

• SWOT  Analysis 

• วิสัยทศัน 

• เปาประสงค 

• แผนกลยุทธ 
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1.7  วิทยากรกระบวนการ : บทบาทสําคัญของ 

ผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร 
สุจินต สิมารักษ 

คํานํา 

ผลพวงที่ไมพึงปรารถนาจากการพัฒนาที่ผานมาไมวาจะเปนดานสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีหรือสิ่งแวดลอม เชน ชองวางระหวางความรวยความจน ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร มลพิษความขัดแยงของคนกลุมตางๆ ปญหาจริยธรรมและศีลธรรม ทําใหมีการ
เปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาทั้งในรูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการ ทั้งน้ีทั้งน้ันอาจเปนเพราะการ
พัฒนาที่ผานมาเปนการพัฒนาที่แยกสวน ตางคนตางทํา มองความสําเร็จในเชิงประสิทธิภาพ
สูงสุดในแตละประเด็น แขงขันอยางเอาเปรียบ เห็นเงินเปนชีวิต ขาดการเชื่อมโยงกับดานอ่ืนที่
อาจเกี่ยวของหรือคํานงึถึงผลกระทบและความเดือดรอนของสวนอ่ืน เนนการพัฒนาเปนชุด เปน
สูตรที่ไมคอยคิดเอง ขาดการใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพคนอยางทั่วถึง ขาดการมีสวน
รวมและกระบวนการการเรียนรูและที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเห็นความสําเร็จของหนวยงาน
และคนในหนวยงานเปนสิ่งสําคัญกวาชุมชนหรือประชาชน ทําใหภาพของกลุมคนเปาหมายที่
จะตองพัฒนาเปนเพียงองคประกอบทั่วไปเทานั้น 

ในภาคธุรกิจก็เชนกันการพัฒนาเปนแบบตางคนตางไป แขงขันกันจนบางครั้งตางคน
ตางเจ็บปวด จากการใชกลยุทธตางๆ ไมไดคิดถึงคนอื่น และไมไดคิดวาเราจะตองแขงขันกับ
ประเทศอื่นดวย และหากเราไมชวยกันในที่สุดเราเองเปดโอการใหประเทศอื่นเขามากินรวบได
งายนอกจากนี้ไมไดคิดวาที่จริงแลวการที่จะแขงขันกันเองหรือกับประเทศอื่นความรูและการ
จัดการความรูเปนเรื่องสําคัญ เพราะความรูที่ตอยอดหรือสรางขึ้นใหมจะทําใหเราไมตองพ่ึงพา
และกลายเปนผูนําในที่สุด การที่จะสรางความรูใหม หรือตอยอดนั้น ไมวาจะเปนความรูทางดาน
เทคโนโลยี ดานการบริหาร ดานการตลาด หรอดานใดก็ตาม ตองมีความรวมมือเปนเครือขาย 
ทําใหเกิดการมีสวนรวม ในการเรียนรู การสรางวามรู หรือสรางนวัตกรรม 

รัฐธรรมนูญใหมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่   8-9 เนนการมีสวน
รวม การบูรณาการและการทํางานของหนวยงานของรัฐ เอกชนและชุมชนในลักษณะมีผูหนุน
เสริม(facilitate) มากกวาเปนผูดําเนินการเอง มีการเรียนรูรวมกันเพ่ือทําใหเกิดความเขมแข็ง 
การพัฒนาในกรอบแนวคิดใหมซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน จําเปนตองมี
กระบวนการการทํางานแบบเปนกลุม มีการระดมความคิด มีการจัดการองคกรและเครือขาย 
การแสวงหาองคความรูและจัดการความรู การวิเคราะหสถานการณขององคกรหรือชุมชน ใน
การทํางานในลักษณะดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองมีผูอํานวยใหเกิดการมีสวนรวม ทําหนาที่
เชื่อมความคิดและการปฏิบัติใหมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางการพัฒนาแนวใหม ผูที่ทําหนาที่
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ลักษณะนี้มีชื่อเรียกตางๆ เชน วิทยากรกลุม วิทยากรกระบวนการ(facilitator) ขณะนี้ความ
ตองการวิทยากรกระบวนการมีสูง แมแตในสวนของเอกชน 

วิทยากรกระบวนการจึงเปนตัวกลางในการชวยใหมีสวนรวมและการตัดสินใจ (ไมใชให
ความรวมมือตามหนาที่) ระหวางบุคคล กลุม องคกรหรือเครือขาย เพ่ือใหเกิดผลในเชิงการ
เรียนรูการตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติการและประเมินผล ผูที่จะเปนวิทยากรกระบวนการ
จึงตองพัฒนาทักษะตางๆ 

หลักการทํางาน 

 วิทยากรกระบวนการคือผูทีช่วย(facilitate)ใหเกิด หรือเปนผูทําใหเกดิสภาพแวดลอมให
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ไดมาชวยกันคิดและตัดสินใจ วิทยากรจึงไม
จําเปนตองเปนคนเกงในสาขาใดสาขาหนึง่ หลักการสําคัญคือทําใหเกิด 

 เจตคตริวม จิตสํานึกรวมและ/หรือวิธีคดิของผูรวมกระบวนการเพื่อเขาใจปญหา
และหาทางเลอืกหรือการพัฒนา 

 รวมกันวิเคราะหเพ่ือหากลยุทธ กลวธิีและแผนการทํางานรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย 

 รวมกับทดลองหรือปฏิบัติตามแผนและสรุปบทเรียนจากการปฏิบัตเิพ่ือนํามา
ปรับปรุงตามเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการนี้จะไดผลตองทําเปนวงจรของกระบวนการเรยีนรูรวมกัน ในแตละรอบของ
วงจรเม่ือเรียนรูแลวมีการปรับทั้งแนวคดิ แผน และการปฏิบัติจนกวาจะเปนทีย่อมรับ ในแตละ
รอบมีองคความรูสะสมเพิ่มขึ้น ในการทํางานไมจําเปนตองเร่ิมจากการปรับเจตคต ิจะเร่ิมจากจุด
ใดก็ได เชน กลุมในชุมชนอาจเริ่มจากการทดลองใชเทคโนโลยี เม่ือทําแลวไมสําเร็จอาจเปลี่ยน
ใจ ไปหาทางเลือกอ่ืนหรือคิดปรับปรุงของเดิมที่ไมสําเร็จใหดีขึ้น เม่ือทําไดอยากใหคนอ่ืนรวม

เรียนรูรวมกนั
เปนวงจร  

ปรับวิธีคิด 

จิตสํานึก 

อุดมการณ 

คิดวิเคราะห 

กลยุทธ 

แผน 

ทดลอง

ปฏิบัติ 
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ตองมีการรวมกลุม มีแผน และทดลองกนัอีกรอบขณะที่ทําไปก็เรียนรูเรื่องกลุมไปดวย สิ่งสําคญั
คือวิทยากรกระบวนการควรทําใหเกิดการวิเคราะหรวมกันเพ่ือสรุปบทเรียนและหาทางเลือกใหม
หรือปรับปรุง ซ่ึงในแตละรอบมีมิติอีกมากมายที่สามารถนํามาใชเปนบทเรียนได 

ทักษะที่ตองพัฒนาในการเปนวิทยากรกระบวนการ 

 เครื่องมือสําคัญในการเปนวิทยากรกระบวนการคือการจัดเวทีระดมสมอง ใหผูเกี่ยวของ   
”ทําบุญสมอง”ในการจัดเวทวีิทยากรกระบวนการควรแสวงหาทักษะตางๆเพื่อทําใหการ
ดําเนินการไดผล 

1-การฟง 
การฟงที่ดีเปนเรื่องสําคัญ สวนใหญสมาธิการตั้งใจฟงของมนุษยมักสั้นจึงไดยินหรือฟง

อยางไมตั้งใจทําใหเกิดการตีความที่ผิด หรือไมเขาใจชัดเจน หลายกรณีเกิดขึ้นกับนักวิชาการที่
มีเจตคตวิาชมุชนเปนผูมีความรูนอยหรือฉันรูดีที่สุด ชุมชนพูดอะไรฉันรูหมดแลว เชน เกษตรกร
ตองการปลูกออยเพ่ือทําน้ําหมักชีวภาพ นักวิชาการทีรู่เรื่องนี้อาจไมฟงใหดีวาเกษตรกรตองการ
อะไรแน อาจใหคําแนะนําวาไมจําเปนเพราะที่เคยทํามาใชกากน้ําตาลก็ไดผลด ี ในสวนลกึ
เกษตรกรไมไดตองการผลดีเลิศ แตตองการพึ่งตนเองไมตองเสียเวลาและเงินไปหาซื้อ
กากน้ําตาล มีวิธีการฝกการฟงที่ดีได แตจะไมขอกลาวในเนื้อหานี้ จากประสบการณที่ผานมา
การฝกฟงอาจเปนเรื่องยากสําหรับบางคนโดยเฉพาะผูที่เคยแตสอนหรือสั่งการคนอื่นมาเปน
เวลานาน นอกจากนี้ยังมีผูที่เรียนรูเพ่ิมไดยากเนื่องจากไมสามารถลมืความรูเดิมไวชัว่คราวกอน
(unlearn) คือเปนเสมือนน้ําเต็มแกวตลอดเวลา การลมืชั่วคราวไมไดหมายถึงการลืมของเกาแต
เปนการเพิ่มพ้ืนที่การรับฟง การฟงไดดีถือเปนการสรางพลังใหตวัเอง และคนที่เรารับฟงจะให
ความนับถือเรา 

2-เขาใจสมาชิกที่เขารวมเวท ี
วิทยากรกระบวนการตองทราบขอมูลวาผูเขารวมเวทีคราวๆกอน อยางนอยควรรูวา

ผูเขารวมเกี่ยวของกับเวททีี่จัดหรือไมอยางไร และมีขอมูลวากลุมหรือสมาชิกแตละคนนี้มี
จุดออนจุดแข็งอะไร มีการดําเนินการกอนหนานี้หรือประวตัิเปนมาอยางไรและมีเปาหมายอะไร 
บอยครั้งมักมีผูสนใจที่ไมไดเกี่ยวของเขารวม และรวมระดมสมอง อาจทําใหการดําเนินการไม
เปนไปตามเปาหมาย เชน ในการประชมุกลุมโคกระบือในพื้นที่โครงการ ปรากฏวามีเกษตรกร
เขารวมมากมายกวาที่คาดไว และทุกทานบอกวาสนใจเรื่องโคกระบือ แตเม่ือเปดเวทีไปไดนาน
พอสมควรจึงทราบวากวาครึ่งของผูเขารวมตองการเพยีงใหมีการแจกปศุสัตว ที่เหลือตองการ
สรางกลุมเพ่ือกิจกรรมนี้ 

3-มีความชัดเจนในวัตถุประสงคของเวทีหรือกลุม 
          ผูดําเนินการจะตองทราบวาในแตละเวททีี่จัดตองการบรรลุถึงขัน้ใดของเปาหมาย แตมิได
หมายถึงการทําใหผลการจดัเวทีเปนไปตามความตองการของคนใดคนหนึ่ง รวมถึงตัววิทยากร
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เองดวย มีหลายกรณีที่วิทยากรพยายามตะลอมใหผูเขารวมแสดงความคิดหรือพยายามสรุป
ตามความคิดของตน เชน ถาวิทยากรชํานาญเรื่องเกษตรปลอดสารพิษเม่ือมีโอกาสจะแทรก
เรื่องนี้ตลอดเวลา ทําใหบดบังความคิดเห็นของผูเขารวมเวท ี แตควรใหความสําคัญตอ
วัตถุประสงคในเชิงเปาหมายมากกวาเนื้อหาเชน ตองใหเขาใจปญหา ไดทางเลือก ทักษะ
กระบวนการ การรวมกลุม การปรับเจตคติ หรือลดความขัดแยงได 
              ขณะเดียวกันวทิยากรตองทราบดวยวาประเด็นที่จะจัดเวทมีีขอบเขตคราวๆขนาด
ไหน เชนประเด็นความมัน่คงทางอาหารมีความหมายและครอบคลุมมากนอยเพียงใด ฉะน้ัน
ตองเตรียมกรอบคําถามใหเหมาะสมดวยเพื่อปองกันการออกนอกเนื้อหามากไป แตก็ไมควรยึด
กรอบจนมากไปเพราะอาจทําใหไมเห็นความเชื่อมโยงกับบริบทอ่ืน เชนกัน ความหมายและ
ขอบเขตจะเปนเครื่องบอกดวยวาใครบางและหนวยงานไหนบางควรมีสวนรวม 

การจัดเวทีจะดําเนินไปไดดวยดีควรมีกตกิา หรือขอตกลงรวมกัน วิทยากรจะควรมีการ
สังเกตที่ดีหรือมีขอมูลวาผูเขารวมเวทีมีพ้ืนฐานอารมณหรือวุฒิภาวะอยางไร หรือประเด็นที่จะ
ระดมสมองเปนเรื่องของความขัดแยงหรือไม ถาพิจารณาแลวเห็นวาควรมีกตกิา ควรให
ผูเขารวมชวยกันสรางกติกาขึ้นมาเชน ตองเปดใหทกุคนแสดงความคิดเห็น ไมยึดเวทีพูดคน
เดียว แสดงความคิดเห็นในทางสรางสรรค มองในแงบวก หรือลดความเปนปจเจก ถาจําเปน
อาจเขียนติดใหทุกคนเห็น อยางไรก็ตามสถานการณที่ตึงเครียดมักเกิดขึ้นไมบอย แตตรงกนั
ขามมักพบสมาชิกที่ไมคอยแสดงความคดิเห็น ซ่ึงเปนหนาที่ของวิทยากรที่จะตองกระตุน 

4-ชวยใหเกิดกระบวนการการพัฒนาเปนทีม  
ถาเวทีมีวัตถปุระสงคที่จะสรางการทํางานเปนกลุม ซ่ึงเปนแนวโนมในกรอบการพัฒนา

ใหม วิทยากรตองเนนการกระตุนการทํางานแบบมีสวนรวม วิทยากรอาจใชการเลนเกมที่สื่อการ
ทํางานเปนทมีขณะเดียวกนัเปนการสันทนาการไปดวย แตการใชเกมตองระวัง สมาชิกบางกลุม 
บางทานอาจไมชอบ และขึน้กับชนิดของเกมดวย ผูอาวุโสบางทานไมเห็นดวย โดยเห็นวาเปน
เรื่องเด็กๆ ในทํานองเดียวกันการใชพิธกีรรมทางความเชื่อหรือศาสนา เพ่ือผลทางจิตใจ ควรมี
การพิจารณาใหดี ทั้งการใชพิธีกรรมและเกมเปนสื่อตองมีการเตรียมการที่ดี มีตัวอยางมากมาย
ที่สามารถนํามาใชได แตตองคํานึงถึงความเรียบงายและความเปนจริง และเปนทองถิ่นดวยถา
เปนเวทีชาวบาน 

5-ใหความสนใจตอโอกาสการพัฒนางาน/ความคิดจากประเด็นตางๆ 
             วิทยากรกระบวนการตองฟงใหดีและจับใจความเพื่อปรึกษาหารือถึงทางเลือกในการ
พัฒนา ถาวัตถุประสงคของเวทีคือการแกปญหาหรือการพัฒนา เชนปญหาของกลุมผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษคือการขนสงที่ไกลทําใหตนทุนสงู และเปนภาระของสมาชิก หลังจาก
ปรึกษากันพบวาทางออกคือเปดตลาดในทองถิ่นเอง หรือขยายเครือขายผูบริโภคในทองถิ่น 
กรณีน้ีจะเห็นโอกาสการพัฒนา 
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6-กระตุนใหทีมจับประเดน็เพื่ออภิปราย (ไมใชการสรุปวาถูกหรือผิด) 
             พยายามชวยใหสมาชิกจับและกลับสูประเด็นใหได อยาปลอยใหออกนอกกรอบไป
มาก แตบางครั้งก็ตองเปดโอกาสใหออกนอกเรื่องบางเพื่อใหเกิดสีสันและคลายเครียด การจับ
ประเด็นไมใชการสรุปวาอะไรผิดอะไรถูก การทําเชนน้ันอาจทําใหหลายคนไมกลาอภิปราย
เพราะกลวัวาตนเองจะผิด แตเปนการชี้ใหเห็นความสําคัญของเน้ือหาในบริบทของมันเอง เชน 
ประเด็นเรื่องขยะมีความสําคัญหรือไมในบริบทของการทองเที่ยวเชิง อนุรักษ และจะเปนปญหา
หรือไม มีทางออกอะไรบางที่เหมาะสม การฟงและการเคารพความคิดเห็นของทุกคนทําใหทุก
คนกลาแสดงออก  

7-ทําใหมีสวนรวมของทกุคนตามบุกคลิกและความถนัดของแตละคน 
การมีสวนรวมอาจแบงไดเปนสามลักษณะคือ การพูด การเขียน และ พฤติกรรมหรือ

การแสดงออก ซ่ึงอาจเกิดขึ้นพรอมๆกัน วิทยากรตองพิจารณาวาจะใชอะไรเปนหลัก ทั้งน้ีขึ้นกับ
ภูมิหลังของผูเขารวม หากมีผูเขารวมมากอาจจําเปนตองแบงเปนกลุมยอยเพ่ือใหทุกคนมีโอกาส
ไดแสดงออก และใชวธิีการอภิปรายและมีผูบันทึก การบันทึกตองทําใหทุกคนสามารถอานได
ชัดเจนและอยูในตําแหนงที่เห็นงายการที่ทุกคนไดอานทําใหคิดตอหรือนึกถึงประสบการณของ
ตนเองไดทําใหมีการเสนอขอมูลเพ่ิมเตมิสมบูรณขึ้น หรืออาจใหผูรวมเวทีปรึกษากันแลวเขียน 
โดยที่วิทยากรเปนคนตั้งกรอบและคําถามให หากมีการแบงกลุมยอยควรใหแตละกลุมมา
รายงานในกลุมใหญเพ่ืออภิปรายเพิ่มเติมและบันทึกเพิม่เติม ทุกคนในเวทีจะไดรับทราบและมี
โอกาสอภิปรายเพิ่ม วิทยากรควรสังเกตวามีใครบางอภิปรายมากไป ไมเขากรอบหรือใครบาง
ไมไดอภิปรายเลย ผูอภิปรายมากไป ตองมีกลวิธทีําใหอภิปรายนอยลง เชน บอกวาทานเปนผูรู
ดีและใหขอมูลเปนประโยชน แตเวทีน้ีตองการฟงผูที่ยังไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นดวย 
เพราะอาจมีมุมมองตางไปจะเปนประโยชนเชนกัน หรืออาจตองโยนคําถามตรงไปผูที่ยังไมได
แสดงความคดิเห็นเลย หรือถาไมถนัดพูดอาจใชการเขียนโดยตองเตรียมการดคาํไวดวย หรือ
อาจใชการดคําตั้งแตตนเลยก็ได การใชการดคําวิทยากรตองมีความสามารถจัดการดคําที่เขียน
แลวออกเปนหมวดหมูตามประเด็นตางๆได และโยงความสัมพันธได ถาสถานการณการมีสวน
รวมไมดีขึ้นอาจกลับไปอาศัยเกมได แตตองอยาลืมวากอนการเริ่มเวทีการแนะนาํตัวและการ
ละลายพฤติกรรมเปนเรื่องสําคัญถาเริ่มตนดีทําใหทุกคนเห็นวามีจุดรวมและเปนเวทขีองสมาชิก
เอง เปนผลประโยชนตอสมาชิกเองเอง การมีสวนรวมจะเปนไปดวยดี 

8-แกปญหาเชิงสรางสรรค 

ถาเกิดความขดัแยงขึ้นวิทยากรตองชวยใหลดความขัดแยงในทางบวกโดยพยายาม
ใหผูเขารวมเวทีเขาใจวาความขัดแยงจะไมนําไปสูการแกปญหาในภาพรวมได หรือชี้ใหเห็นการ
ทําใหปญหากลายเปนโอกาส เชน การขดัแยงจากการแยงกันใชทรพัยากรจากปา ถาไมรวมกัน
ดูแล ทรัพยากรอาจหมดไป แลวใครรบัเคราะห ในทางตรงกันขามถาชวยกันรกัษา โดยอาจ
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ยกตัวอยางทีก่ลุมอ่ืนทําแลวไดผล สามารถทําใหทรพัยากรมีใชอยางยั่งยืนหรือทางเลือกอ่ืนที่
เหมาะสม ดังน้ันวิทยากรจึงตองมีมุมมองที่กวาง และมีเจตคติในทางบวก ในจุดนี้อาจตอง
ยอนกลับไปพจิารณาวากลุมไดผานเวทีการปรับเจตคตหิรือยัง ถายังเปนปญหาควรยอนกลับมา
เรียนรูใหม เครื่องมือที่ดีในการปรับเจตคติคือกระบวนการวิเคราะหปญหาของกลุม ชุมชนหรือ
ตัวเอง เชน การวิเคราะหคาใชจายตางๆ อาจพบวาคาใชจายบางเรือ่งสูง อาจทําใหกลุมปรับเจต
คติจากการซือ้ใชเปนผลติใชเอง หรือการวิเคราะหเชงิธุรกิจเห็นวาขาดทุนอาจเลกิแลวหันไปทํา
อยางอ่ืนที่ไดผลดีกวาแทน 

9-ตรวจสอบประเด็นที่อภิปรายใหชัดเจนและเปนที่ยอมรับ 
             วิทยากรจะตองสรุปประเด็นที่อภิปรายใหชัดเจนและตรวจสอบกับสมาชิกตลอดวาใช
หรือไมยอมรับหรือไม การสรุปไมใชการยอแตเปนการสังเคราะหวาที่พูดมามีความหมายสั้นๆ
อะไร เชนการที่กลุมอภิปรายมากมายถึงปญหาทรัพยากรปลาและกลาวถึงการชวยกันทําไซให
ปลาไมหมดไปจับไดยาวนานและตองมีการควบคุมการจับ อาจสรุปไดวากลุมตองการอนุรักษ
ทรัพยากรปลาไวใชประโยชนอยางยั่งยืน วิทยากรควรมีความสามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดในเชงิ
ลําดับขึ้นหรือลงชั้น การลําดับชั้นขึ้น เชน การจับปลาอยางมีการควบคุม ทําไมตองควบคุม 
เพราะตองการมีปลาไวใหจับตลอดไป ทําไมตองตลอดไป เพราะตองการความมั่นคงทางอาหาร 
ทําไมตองการความมั่นคงทางอาหาร เพราะตองการใหสุขภาพดี หรือหารายไดไดนาน จะเห็น
วาเปนการวิเคราะหความตองการระดับสูงขึ้น จะทําใหวิทยากรสามารถถามคําถามในเชิงสรุปได
ดี และทําใหสรุปในภาพรวมได ซ่ึงเปนบทบาทของวิทยากรดวย ในทางตรงกันขาม ถาถามเชิง
ระดับลงจะทําใหไดขอมูลทีจ่ะนํามาประมวลเปนความรูของกลุมและสรุปเน้ือหาไดสมบูรณขึ้น 
เชน ปลาที่จะอนุรักษ มีชนิดใดบาง คาํตอบอาจมีหลายสิบชนิด ปลาแตละชนิดมีจงจรชีวิตและ
นิเวศอยางไร จะไดขอมูลอีกมากมาย ทําใหรูปญหาการหายหรือลดจํานวนของปลาดวย  การ
สรุปไมใชการตัดสินวาอะไรดีหรือไมดีถูกหรือไมถูก แตเปนการชี้ใหเห็นวาสิ่งน้ันคอือะไรเปน
อยางไร การตัดสินเปนเรื่องของสมาชิกที่จะพิจารณารวมกันเองแลวบันทึกไววาเปนการตัดสิน
ของกลุม การดวนสรุปจะทาํใหระบบการคิดแคบลงและรวมถึงการไดขอมูลที่แคบดาย เพราะ
เม่ือสรุปแลวมักถือวาจบไมอภิปรายหรือคิดตอ วิทยากรเองก็ไมควรเปนคนดวนสรุป การมี
ความคิดเชิงระบบเปนตวัชวยวทิยากรในเรื่องที่กลาวมาไดมากและสามารถฝกได 

10-ทําใหสมาชิกตกลงกันไดในการดําเนินการตอไป 
เม่ือเวทีไดขอสรุปแลว ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของเวทีวาตองการเปาหมายถึงไหนขั้น

ไหน วิทยากรควรปรึกษาวาขั้นตอนตอไปจะทําอะไรบาง ตองการขอมูลอะไรเพิ่มเติมบาง 
ตองการไดการสนับสนุนอะไร อะไรที่จัดการเองได มีแผนการอยางไร และตองกระตุนใหเกิด 
ผูรับผิดชอบ การหารับผิดชอบในสังคมเราอาจยากเพราะอาจอายหรือไมอยากเปนภาระ 
วิทยากรจะตองชี้ใหเห็นวาในกลุมที่เขมแข็งและตัวอยางที่ทําสําเร็จมักมีอาสาสมัครหรือทีม
อาสาสมัคร ในกรณีที่แตละคนอาจไมกลาอาสา การชี้ใหเห็นวาเปนอาสาสมัครมีความสําคัญ
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อยางไรกับความสําเร็จ หรืออาจหาขอมูลวาแตละคนหรือทีมมีความสามารถดานไหนและกระตุน
ใหรับผิดชอบดานที่ถนัด โดยธรรมชาติผูที่ถนัดมักอยากที่จะอาสาแสดงฝมือ ขณะเดียวกัน
วิทยากรอาจใหกําลังใจหรือการสนับสนุนที่เหมาะสม ในการเปดเวทีครั้งตอไปตองทบทวนของ
เกาเพื่อความตอเน่ืองดวย  

11-การเรียนรู 
วิทยากรตองถามและสรุปชวงสุดทายดวยวาเวทีน้ีมีการเรียนรูอะไรบาง ไมได

หมายถึงการไดขอมูลอะไรบางเทานั้น แตการที่ไดเขามามีปฏิสัมพันธรวมกันในกลุม จะเกิดหรือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง เชน เจตคติ ความคิด แนวทางการนําไปปฏิบัติที่ตางจากเดิม ถา
เปนการทํางานระยะยาวอาจใชเปนฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลงจริง และการขยายขอบเขตการ
เรียนรูตอไป การเรียนรูอาจไมเกิดขึ้นชัดเจนในระยะสั้น แตเปนวงจรหลายรอบและสะสม 
ความสําเร็จของวิทยากรที่สําคัญคือการสรางองคกรการเรียนรูขณะเดียวกันวิทยากรเรียนรูไป
ดวย วิทยากรจึงควรมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูบาง โดยเฉพาะปจจุบันการเรียนรูที่
ผูเรียนเปนสําคัญเปนทิศทางใหมที่จะเสริมความเข็มแข็งใหกลุมเปาหมาย 

12-การสะทอนกลับความคิดเห็น(feed back) และการใหขอมูล 
การสะทอนกลับเปนเรื่องสําคัญสําหรับวิทยากรเพื่อใหสมาชิกเห็นมุมมองที่ตนเอง

แสดงออกมา แตตองระวังถาทําไมดีอาจกลายเปนการเขาใจผิดและเกิดความขัดแยงได 
วิทยากรควร ทราบความแตกตางของการวิพากษวิจารณ(criticize) กับการสะทอนกลับ และทํา
ความเขาใจวาทําอยางไรจะเกิดความสรางสรรค และเชิงบวก ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 

การวิจารณ การสะทอนกลับ 

มักเนนตัวบุคคลทําใหขุนเคอืง เนนประเด็นและเน้ือหาของปญหา 

กลับสูอดีต วาซ้ําซาก เปนนิจ(พูดแตสิ่งที่ผานมา) มุงสูอนาคต 

โทษหรือโยนความผิด หมกมุนกับปญหา แสวงหาทางแกปญหารวมกนั 

มักสรุปวาเปนเหมือนกันหมด เลวหมด วากันเปนเรื่องๆ เปนประเด็นไป เฉพาะเจาะจง 

กาวราว ไมเปนมิตร มักเปนมิตรและไปในทางบวก 

 
 ในการดําเนินเวทีการระดมสมองหรือเสวนาการใหขอมูลที่เปนประโยชนเปนเรื่องสาํคัญ
แตตองคํานึงถึงวาการระดมสมองเราตองการความคิดเห็น ความรูหรือการตัดสินใจจากผูมีสวน
รวม วิทยากรตองระวังวาการใหขอมูลของวิทยากรอาจไปมีอิทธิพลชี้นําหรือทาํใหผลออกมา
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เปนไปตามความคิดของวทิยากร เชน วิทยากรเคยมีประสบการณการจัดการการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ อาจใหขอมูลเนนใหเห็นความสาํเร็จหรือสําคัญเรื่องนี้ ทางที่ดีความใหขอมูลที่ไมไดชี้วา
ถูกหรือไมถูก ดีหรือไมดีแตใหขอมูลในเชิงธรรมชาตขิองสิ่งน้ัน และแจงชัดเจนวาเปนขอมูลหรอื
ความรูที่มีอยู ไมใชความเหน็ของวิทยากรเอง 

13-การมีสวนรวม 
วิทยากรควรตระหนักถึงความหมายของการมีสวนรวม และระดับของการมีสวนรวม 

การมีสวนรวม คือ กระบวนการที่มีเปาหมาย ทําใหกลุม องคกรหรือชุมชนสามารถจัดตัวการเอง
ได พ่ึงตัวเองได พ่ึงกันเองได มีการรวมคิดรวมมือกันของชุมชน ประชาชนรวมกันริเร่ิม รวม
ตัดสินใจ และรวมลงมือปฏิบัติเอง แตอาจมีการสนับสนุนจากภายนอกที่เหมาะสมจากการตัด
สนใจของกลุมหรือชุมชนเอง นําไปสูความเข็มแขง ถาการเปนวิทยากรไมระวังทําใหเกิดผลตรง
ขามและผิดวัตถุประสงค เชนทําใหวิทยากรหรือองคกรภายนอกกลายเปนที่พ่ึงของชุมชนแทนที่
ชุมชนจะชวยกันและพ่ึงกันเอง 
  

14-เครื่องมือ 
  การเปนวิทยากรควรมีความชํานาญในการใชเครื่องมือพอสมควร เครื่องมือไมใชของตา
ตัวอาจสรางขึน้เองหรือปรับใชได เครื่องมืออาจแบงเปนหลายประเภทและมีตั้งแตงายไปยากแต
เครื่องมือที่ยากไมควรนํามาใช ควรเปนประเภทที่เขาใจงายใชงายหางายไมแพง ในที่น้ีจะไมลง
ลึกถึงการใชแตอาจฝกไปเรยีนรูไปไดในภาคปฏิบัต ิ อาจแบงเครื่องมือดังกลาวเปนประเภทดัง
แสดงในตาราง  

ประเภทของเครื่องมือในการประมวลขอมูลหรือความรู 

ประเภท ตัวอยางเครือ่งมือ 

- เชิงเวลา ประวัต ิ - ปฏิทินตาง ๆ เสนเวลา แผนที่ตางเวลา 
- เชิงพ้ืนที ่ - แผนที่ตาง ๆ การกระจายของสิ่งตางๆ 
- เชิงการใหลทรัพยากร และคน - แผนภูมิการไหลของสิ่งตาง ๆ การตัดสินใจ  
- เชิงกระบวนการ - ลําดับกิจกรรม และความสัมพันธ 
- เชิงลําดับความสําคัญ - ตารางการใหคะแนนอยางงายๆ 
- เชิงกรอบ - แผนภูมิกรอบแนวคิด แผนที่ความคดิ(mind map) 

ตนไมปญหาและพัฒนา แผนที่ทางเดิน(road map) 
- เชิงวิเคราะหความสัมพันธ - ตารางเมตรกิของปจจัยตางที่อาจมีความสัมพันธ 
- เชิงโครงสรางทางสังคม - โครงสรางและความสัมพันธครอบครวั เครือญาติ ฐานะ 
- เชิงคําถาม - ตัวชวยทั้ง 8 
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สิ่งที่วิทยากรไมสามารถละเลยไดคืออุปกรณที่จะใชในการสื่อกับสมาชิก เชน การดคํา 
แผนกระดาษขนาดใหญ(flip chart) เครื่องเขียนเพื่อใชเขียนหรือติดขอมูลที่ไดจากเวที สิ่งที่
สําคัญคือทุกคนตองเห็นสื่อน้ีงายและเห็นพรอมๆกัน การเห็นขอมูลที่คนหน่ึงเสนออาจกระตุนใน
คนอ่ืนไดคิดตอหรือมีแนวคิดอ่ืนเพ่ิมเติม วิทยากรควรมีทักษะในการวาดหรือแปลงขอมูลที่อาจ
ซับซอนเปนรูปหรือสัญลักษณที่เขาใจงาย เชน ระบบครัวเรือนอาจวาดเปนสัญลักษณบานและ
คน และโยงใยกับสิ่งอ่ืนๆไดชัดเจน  วิทยากรควรเปนคนตั้งคําถามที่ดี  เครื่องมือชวยที่สําคัญคือ
คํา 8 คําคือ ใคร อะไร ที่ไหน เม่ือไร อยางไร เทาไร ทําไมและถา  ใครและอะไรเปนลักษณะของ
โครงสรางทั้งทางสังคมและทางกายภาพ เชน  กํานัน หรือธนาคารขาว ที่ไหนเปนการกระจาย
ตัวบนพื้นที่ของโครงสรางตางๆ เม่ือไร เปนการกระจายตัวบนเวลา คือ การเกิดขึ้นของ
ปรากฏการณหรือเหตุการณตางๆ ที่มีโครงสรางตางๆ มาเกี่ยวของ อยางไรเปนเรื่องของวิธีการ 
กระบวนการ กลไก และการปฏิบัติที่เกิดผลตางๆของ เหตุการณตางๆ เทาไร เปนเรื่องของการ
เปรียบเทียบ เชน มากนอย เล็กใหญ ทําไม เปนการแสวงหาหรืออธิบายเหตุผลหรือทําความ
เขาใจเหตุการณตางๆ และถาเปนเรื่องของการหาทางเลือกหรือการตัดสินใจ เชน ถาฝนทิ้งชวง
จะทําอยางไร คําถามและเครื่องมือเหลานี้ถาวิทยากรโดยเฉพาะมือใหม ฝกใชบอยจะทําให
สามารถกระตุนการอภิปรายไดดี 

 

 วิทยากร 
 ตัววิทยากรเองเปนประเด็นสําคัญ วิทยากรทุกคนไมเหมือนกันตางคนตางมีบุคลิก
ตางกันการจะไปเรียนแบบกันทั้งหมดคงไมไดและไมไดเรียนรูอะไรมาก จึงไมควรถามหาสูตร
สําเร็จ วิทยากรเองเปนเสมือนตัวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง(change agent) แตถาวิทยากรเอง
ไมพยายามเปลี่ยนทั้งเจตคติและปรับปรุงทักษะจะทําใหผูอ่ืนเปลี่ยนไดอยางไร ดังนั้น วิทยากร
เองตองแสวงหาความรูและประสบการณ บางทานอาจมีพรสวรรคใชเวลาไมมากในการฝกฝน 
แตไมไดหมายความวาคนมีพรสวรรคนอยกวาฝกใหดีขึ้นไมได  

การวางตัวของวิทยากรควรลบการเปนจาวนายหรือความเหนือกวาออก ความสัมพันธ
ควรเปนแนวราบ มีความจริงใจ เปนเพ่ือน จะชวยทําใหสมาชิกในเวทีกลาแสดงออกอยางจริงใจ
ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง วิทยากรควรมีวิธีทําใหเวทีไมเครียดและมีความ
เปนกันเอง ดังน้ัน การตลกบางการออกนอกเรื่องบางอาจเปนสิ่งที่ดี ควรจําไวเสมอวาวิทยากรที่
ดีสามารถทําใหเวทีบรรลุวัตถุประสงคไดโดยไมตองผลักดันมากคือทําใหเวทีดําเนินไปไดเอง
และวิทยากรชวยหนุนเสริมตามความเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
 วิทยากรตองตระหนักวาตัวเองไมใชผูมีสวนไดสวนเสียในเวทีจึงควรเปนหนาที่ของ
สมาชิกที่เขารวมเปนผูอภิปรายและตัดสินใจ ไมควรเขาไปเกี่ยวของในสวนนี้ ในบางกรณี
วิทยากรอาจตองสวมหมวกสองใบ วิทยากรตองทําใจและทําความชัดเจนวาการอภิปรายนั้น
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ตัวเองอยูในบทบาทไหน และควรระมัดระวังไมใหบทบาทหนึ่งไปเบียดบังอีกบทบาทหนึ่ง เชน 
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเมื่อเปนวิทยากรในเวทีเพ่ือทราบปญหาชุมชน จะใหความสําคัญ
และสนใจนําการอภิปรายไปสูประเด็นหนาที่ของตนเองหรือหนวยงานตนเอง เพ่ือจะไดมีงานทํา
ตอโดยไมพยายามเขาใจขอมูลวาเรื่องน้ีสําคัญตอเวทีหรือไม อยางไร ปญหาสําคัญอาจไมใช
เรื่องนี้ หรือเจาหนาที่อาจมีเทคโนโลยีอยูแลวอยากนํามาใชแตสมาชิกอาจอยากแกปญหาโดยวิธี
อ่ืน ผูที่ชํานาญในสาขาใดสาขาหนึ่งอาจเปนวิทยากรไดแตตองตระหนักเสมอวาเปนวิทยากร
กระบวนการไมใชวิทยากรเพื่อถายทอดความรูหรือทักษะ(ไมใชผูบรรยาย) อยางไรก็ตามเม่ือ
เวทีตองการความรูอาจใหไดแตไมไหเปาหมายของเวทีที่ตั้งไวเสียไป ในหลายกรณีวิทยากรอาจ
เปนคนภายในองคกรนั้นได แตในสังคมเรามักไมไดการยอมรับ บอยครั้งจึงตองใชวิทยากรจาก
ภายนอกองคกรหรือชุมชน 
 

 สรุป 
 ทิศทางการพัฒนาแนวใหมไมวาจะเปนในภาคชนบท เอกชน องคกรพัฒนาเองชนหรือ
รัฐ กระบวนการการมีสวนรวมและการเรียนรูกําลังมีบทบาทมากขึ้น ไมวาการมีสวนรวมของแต
ละเวทีจะมีวัตถุประสงคอะไร เชน การพัฒนาบุคลากร การวางแผน การบริหารองคกรหรือกลุม 
หรือการมีสวนรวมจะใชวิธีการอะไร เชน AIC (appreciation interaction and control) 
RRA/PRA (rapid/participatory rural appraisal) FSC (future search conference) 
ZOPP/GOPP (goal oriented project planning) PTD (participatory technology 
development) การแกปญหาความขัดแยง กระบวนการประชาคม การระดมสมองทั่วๆไป ตาง
จําเปนตองมีวิทยากรกระบวนการชวย และการเปนวิทยากรกระบวนการไมจําเปนตองผูกขาด
เปนตัวบุคคลเสมอไป หรือคนที่ไดรับการศึกษา ชาวบานอาจเปนวิทยากรที่ดีไดในบริบทของ
เขาเอง ขณะน้ีความตองการวิทยากรกระบวนการยังมีมากและหลายระดับ 
 อยางไรก็ตามในองคกรหรือชุมชนไมควรมีการผูกขาดการเปนวิทยากรกระบวนการ คน
ที่เปนวิทยากรที่ดีจะทราบดีทําไมในองคกรหรือชุมชนขาดการมีสวนรวมและไมสามารถแสวงหา
กระบวนการหาทางเลือก หากสามารถทําใหทุกคนหรือคนสวนใหญมีความเปนวิทยากร
กระบวนการคือสรางภาวะความเปนวิทยากรกระบวนการในการทํางานขององคกรหรือชุมชนได 
จะสามารถทําใหเกิดความเขมแข็งไดเพราะทุกคนหรือคนสวนใหญที่มีใจเปนวิทยากรจะ
ตระหนักถึงหลักการของวิทยากรคือการสรางพลังรวมกันปรับเปลี่ยนเจตคติและเพื่อแกปญหา 
พัฒนาและการทํางานรวมกัน การแสวงหาความรวมมือจะงายขึ้น 
 ผูสนใจที่จะพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการควรแสวงหากลวิธียอยๆ 
ทั้งหลายเพื่อนํามาปรับใชซ่ึงมีมากมายแตมักไมอยูในรูปของเอกสารแตอาจหาไดจากการรวม
สังเกตและถาจะใหดีตองฝกปฏิบัติและเรียนรู เบื้องหลังของทั้งหมดอยูที่เจตคติของตนเอง 
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ภาคผนวก 2 
แบบประเมนิความรูกอนและหลังการฝกอบรม 

 
ขอมูลผูเขาทําการทดสอบ 
1) ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................ 
2) ที่อยู  ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................         
...................................................................................................................................................................          
3) วุฒิการศึกษา  
.................................................................................................................................................................. 
4) ชื่อคลัสเตอร  
................................................................................................................................................................... 
5) ทานเกี่ยวของกับคลัสเตอร ในบทบาท  .................................................................................................. 
6) ทานเคยเขารับการฝกอบรมในเรื่องเกี่ยวของกับการพัฒนาคลัสเตอรหรือไม   
 � เคย    � ไมเคย  
7) ทานเคยไดรับการอบรมในหัวขอใดมาบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � คลัสเตอรและการพัฒนาคลัสเตอร  � การจัดการเชิงกลยุทธ 
 � การบริหารความขัดแยง   � เทคนิคการสรางเครือขาย 
 � การพัฒนาทีมงาน   � การคิดเชิงระบบ 
 � ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ � ความเปนผูนํา 

 การจัดการดานการตลาด 
 � อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................ 
        ............................................................................................................................
ความเขาใจในเรื่องคลสัเตอร 

8)  จงกา �  หนาขอความที่ถูกตอง  X  หนาขอความที่ผิด 

 --------  การรวมตัวกันเปนกลุมจังหวัดก็เปนคลัสเตอร จึงสามารถใชแนวทางการพัฒนาคลัสเตอรได 
 --------  คลัสเตอรจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการรวมตัวกันผลิตสินคา 
 -------- การรวมกลุมกันเปนสหกรณ เชน สหกรณการเกษตรเปนการรวมตัวแบบคลัสเตอร 
 -------- การกอตัวของคลัสเตอรจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการริเริ่มจากทางราชการเทานั้น 
 --------  ผลิตภาพ หมายถึงการที่เราสามารถขายสนิคาไดมากๆ  
 --------  ปจจัยเง่ือนไขดานอุปสงคมีความสําคัญมากกวาปจจัยทางดานอื่นๆ ในคลัสเตอร 
 --------  สมาชิกที่อยูภายในคลัสเตอรเดียวกันจะไมตองแขงขันกันทางธุรกิจอีกตอไป 
 --------  เราสามารถอธิบายความสัมพันธตอกันของผูมีสวนเกี่ยวของภายในคลัสเตอรโดยใช Value  

          Chain 
 --------  คลัสเตอรตางๆ จะมีกลยุทธในการพัฒนาที่เหมือนกันหรือไมแตกตางกัน 
 --------  ผูประสานงานคลัสเตอร (Cluster Development Agent = CDA) จะตองเปน 
              ผูประกอบการที่ทําธุรกิจนั้น 
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9) จงใหความหมายของคําตางๆ ตอไปนี้ 
 คลัสเตอร 
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
 
 ไดมอนดโมเดล (Diamond Model) 
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  

อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

แผนท่ีคลัสเตอร (Cluster Map) 
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 สายโซแหงคุณคา (Value Chain) 
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก 3 
 

แบบประเมนิผลการฝกอบรม 
 

ตอนท่ี   ขอมูลท่ัวไป 

       คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
             สถานภาพของผูเขารวมฝกอบรม 

     ผูประกอบการ          ผูใหการสนับสนุนดานการเงิน 
          ผูเกี่ยวของในระดับนโยบาย      นักวิชาการ  นักวิจัย และนักออกแบบ 

ตอนท่ี   การบรรลุวัตถุประสงค 

คําชี้แจง   ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความพึงพอใจของทานมากที่สุด 
 

การฝกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

 ภาพรวมของการจัดฝกอบรม      

1 รูปแบบของการจัดฝกอบรม      
2 คุณภาพ/เนื้อหาของการฝกอบรม      
3 อุปกรณและการอํานวยความสะดวก      
4 เอกสารประกอบการฝกอบรม      
5 ระยะเวลาการจัดฝกอบรม      
6 สถานที่จัดฝกอบรม       
7 การอํานวยความสะดวก อาหาร อาหารวาง      

 เน้ือหาวิชาการและขอมูลในการฝกอบรม      

8 เนื้อหาจากเอกสารประกอบการฝกอบรม      
9 การนําเสนอเนื้อหาวิชาการและขอมูลจาก

วิทยากร 
     

10 ความเหมาะสมของระยะเวลาการนําเสนอ      
 การมีสวนรวมในการฝกอบรม และผลที่ทานไดรับ      

11 โอกาสในการแสดงความคิดเห็น      
12 ทานไดรับทราบถึงวัตถุประสงคของการจัด

ฝกอบรม 
     

13 ทานไดรับประโยชนตามที่คาดหวัง      
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ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
1.  โปรดแสดงความคิดเห็น ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะตอการจัดประชุมโดยภาพรวม 
      ....................................................................................................................................... 
2.  ขอเสนอตอการดําเนินการขั้นตอไป 
      ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
 
 

************************************** 
 



กําหนดการอบรม 
การพัฒนาผูประสานการพัฒนาเครือขายวสิาหกิจทองเที่ยว ระนอง 

ระหวางวันที่  16-19 ตุลาคม 2551 
ณ. โรงแรมจันทรสม ฮอท สปา ระนอง  จังหวัดระนอง 

******************************* 
วันพฤหัสบดทีี่  16 ตุลาคม 2551 

08.00 - 09.00 น. • ลงทะเบียนรายงานตัวเขารบัการฝกอบรม 

09.00 - 09.30 น. • พิธีเปดการฝกอบรม 

  - ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่ /รายสาขา  กลาวรายงาน 
  - ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประธานใน

พิธีกลาวเปดการประชุม 
9.30 - 12.00 น. • ปฐมนิเทศ/ประเมินการฝกอบรม 

  - แนะนําคณะวทิยากรและผูเกี่ยวของของ สส.ว. 
  - แนะนําผูเขารวมรับการอบรม 
  - ชี้แจงรายละเอียดการฝกอบรม 

- ประเมินความคาดหวังในการฝกอบรม 
- ประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอร 

  โดย  คณะวิทยากร 
  (รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืมในหองประชุม) 
12.00 - 13.00 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. • บรรยาย  “ความเขาใจเกี่ยวกับคลัสเตอรและแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร”             
โดย  คณะวิทยากร 

15.00 - 16.30 น. • กิจกรรมกลุมสัมพันธ   โดย  คณะวิทยากร 

16.30 - 17.00 น. • ชี้แจงการเดินทางไปศึกษาดูงาน   โดย  คณะวิทยากร 

17.00 - 18.00 น. • พักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 - 19.00 น. • รับประทานอาหารเย็น 

19.00 - 22.00 น. • บรรยายเชิงอภิปราย  “การสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว”          
โดย  คณะวิทยากร 

 
 
 
 
 



วันศุกรที่  17 ตุลาคม 2551 
07.00 - 08.00 น. •  รับประทานอาหารเชา 

08.00 - 10.00 น. •  ออกเดินทางไปศึกษาดูงานเครือขายวิสาหกิจที่ประสบความสําเร็จในเขตจังหวัด
ระนองหรือจังหวัดใกลเคียง (คลัสเตอรปาลมนํ้ามันจังหวัดชุมพร) 

  ฟงบรรยายสรปุกิจกรรมของคลัสเตอรปาลมนํ้ามันจังหวัดชุมพร  
โดย ผูแทนคลัสเตอรปาลมนํ้ามันจังหวัดชุมพร 

12.00 - 13.00 น. •  พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00 - 15.00 น. •  ศึกษาดูงานในกิจกรรมของคลัสเตอรปาลมนํ้ามัน 

15.00 น. เปนตนไป •  เดินทางกลับที่พัก จังหวัดระนอง 

18.00 - 19.00 น. •  รับประทานอาหารเย็น 

19.00 - 22.00 น. •  สรุปผลการศกึษาดูงาน ดําเนินการ โดย  คณะวิทยากร 

 •  แลกเปลีย่นความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนาเครือขาย
ทองเที่ยวจังหวัดระนอง 
โดย นายวิโรจน  สิตะประเสริฐนันท นายกสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 

 
วันเสารที่  18  ตุลาคม  2551 

07.00 - 08.00 น. •  รับประทานอาหารเชา 

08.00 - 08.30 น. •  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  (2) 

08.30 - 09.30 น. •  ระดมความคดิเห็นในการสรางเครือขายการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 

09.30 - 09.45 น. •  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 

09.45 - 11.15 น. •  ระดมความคดิเห็นฯ และคัดเลือกคณะกรรมการเครือขายการทองเที่ยว 
จังหวัดระนอง 

11.15 - 12.00 น. •  บรรยายเชิงอภิปราย “คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาผูประสานงานเครือขาย
การทองเที่ยวจังหวัดระนอง” ดําเนินรายการโดยคณะวทิยากร 

12.00 - 13.00 น. •  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. •  จัดทําแผนยุทธศาสตรของเครือขายการทองเที่ยวจังหวดัระนอง โดย คณะวิทยากร 

15.00 - 15.15 น. •  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 

15.15 - 17.00 น. •  จัดทําแผนฯ (ตอ) โครงการนํารองภายใตแผนฯ และการเตรียมนําเสนอ 
ดําเนินการโดย คณะวิทยากร 

17.00 - 18.00 น. •  พักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 - 21.00 น. •  รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 
 



 
วันอาทิตยที่  19  ตุลาคม  2551 

07.00 - 08.30  น. •  รับประทานอาหารเชา 

08.30 - 10.00  น. •  นําเสนอผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรและโครงการนํารองภายใตแผนฯ 
โดย ตัวแทนผูเขาอบรม  
- ใหขอเสนอแนะตอแผนฯ และโครงการนํารอง  

โดยคณะวิทยากร และผูบรหิารของ สสว. 
10.00 - 10.15  น. •  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 

10.15 - 11.00  น. •  อภิปรายแนวทางการขับเคลื่อนเครือขายในทางปฏิบตัิ  ดําเนินการโดย  คณะวิทยากร 

11.00 - 11.30  น. •  ประเมินผลการฝกอบรมแบบมีสวนรวม  ดําเนินการโดย  คณะวิทยากร 

11.30 - 12.30  น.   •  มอบวุฒิบัตรและพิธีปดการฝกอบรม  โดย  ผูอํานวยการ สสว.หรือ ผูแทน 

12.30 - 13.30  น. •  พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกันและเดินทางกลับ 
 
 

************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 3 
แบบประเมนิความรูกอนและหลังการฝกอบรม 

 
ขอมูลผูเขาทําการทดสอบ 
1) ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................ 
2) ที่อยู  ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................         
...................................................................................................................................................................          
3) วุฒิการศึกษา  
.................................................................................................................................................................. 
4) ชื่อคลัสเตอร  
................................................................................................................................................................... 
5) ทานเกี่ยวของกับคลัสเตอร ในบทบาท  .................................................................................................. 
6) ทานเคยเขารับการฝกอบรมในเรื่องเกี่ยวของกับการพัฒนาคลัสเตอรหรือไม   
 � เคย    � ไมเคย  
7) ทานเคยไดรับการอบรมในหัวขอใดมาบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � การจัดการเชิงกลยุทธ  � การบริหารความขัดแยง 
 � เทคนิคการสรางเครือขาย � การพัฒนาทีมงาน 
 � การคิดเชิงระบบ  � ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ 
 � ความเปนผูนํา   � การจัดการดานการตลาด 
 � อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................ 
        ............................................................................................................................
  
ความเขาใจในเรื่องคลัสเตอร 

8)  จงกา �  หนาขอความที่ถูกตอง  X  หนาขอความที่ผิด 

 --------  การรวมตัวกันเปนกลุมจังหวัดก็เปนคลัสเตอร จึงสามารถใชแนวทางการพัฒนาคลัสเตอรได 
 --------  คลัสเตอรจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการรวมตัวกันผลิตสินคา 
 -------- การรวมกลุมกันเปนสหกรณ เชน สหกรณการเกษตรเปนการรวมตัวแบบคลัสเตอร 
 -------- การกอตัวของคลัสเตอรจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการริเริ่มจากทางราชการเทานั้น 
 --------  ผลิตภาพ หมายถึงการที่เราสามารถขายสนิคาไดมากๆ  
 --------  ปจจัยเง่ือนไขดานอุปสงคมีความสําคัญมากกวาปจจัยทางดานอื่นๆ ในคลัสเตอร 
 --------  สมาชิกที่อยูภายในคลัสเตอรเดียวกันจะไมตองแขงขันกันทางธุรกิจอีกตอไป 
 --------  เราสามารถอธิบายความสัมพันธตอกันของผูมีสวนเกี่ยวของภายในคลัสเตอรโดยใช Value  

          Chain 
 --------  คลัสเตอรตางๆ จะมีกลยุทธในการพัฒนาที่เหมือนกันหรือไมแตกตางกัน 
 --------  ผูประสานงานคลัสเตอร (Cluster Development Agent = CDA) จะตองเปน 
              ผูประกอบการที่ทําธุรกิจนั้น 



 

9) จงใหความหมายของคําตางๆ ตอไปนี้ 
 คลัสเตอร 
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
 
 ไดมอนดโมเดล (Diamond Model) 
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  

อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

แผนท่ีคลัสเตอร (Cluster Map) 
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 สายโซแหงคุณคา (Value Chain) 
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 



 

 

ภาคผนวก 4 
 

แบบประเมนิผลการฝกอบรม 
 

ตอนท่ี   ขอมูลท่ัวไป 

       คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
             สถานภาพของผูเขารวมฝกอบรม 

     ผูประกอบการ          ผูใหการสนับสนุนดานการเงิน 
          ผูเกี่ยวของในระดับนโยบาย      นักวิชาการ  นักวิจัย และนักออกแบบ 

ตอนท่ี   การบรรลุวัตถุประสงค 

คําชี้แจง   ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความพึงพอใจของทานมากที่สุด 
 

การฝกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

 ภาพรวมของการจัดฝกอบรม      

1 รูปแบบของการจัดฝกอบรม      
2 คุณภาพ/เนื้อหาของการฝกอบรม      
3 อุปกรณและการอํานวยความสะดวก      
4 เอกสารประกอบการฝกอบรม      
5 ระยะเวลาการจัดฝกอบรม      
6 สถานที่จัดฝกอบรม       
7 การอํานวยความสะดวก อาหาร อาหารวาง      

 เน้ือหาวิชาการและขอมูลในการฝกอบรม      

8 เนื้อหาจากเอกสารประกอบการฝกอบรม      
9 การนําเสนอเนื้อหาวิชาการและขอมูลจาก

วิทยากร 
     

10 ความเหมาะสมของระยะเวลาการนําเสนอ      
 การมีสวนรวมในการฝกอบรม และผลที่ทานไดรับ      

11 โอกาสในการแสดงความคิดเห็น      
12 ทานไดรับทราบถึงวัตถุประสงคของการจัด

ฝกอบรม 
     

13 ทานไดรับประโยชนตามที่คาดหวัง      
 
 



 

 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
1.  โปรดแสดงความคิดเห็น ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะตอการจัดประชุมโดยภาพรวม 
      ....................................................................................................................................... 
2.  ขอเสนอตอการดําเนินการขั้นตอไป 
      ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผูเขาอบรมเชิงปฏบิัติการ และคณะที่ปรึกษาโครงการ 
“ผูประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร (CDA) กลุมทองเที่ยวจังหวัดระนอง” 

 
1 

 

นางพรรณี  โศรกหาย 
บ.โรงแรมจันทรสม ฮอท สปา ระนอง จํากัด 
โทรศัพท 0-7782-2516-9, 081-3730505 
โทรสาร 0-7783-5529 
E-mail : jamsom_thara@hotmail.com 

   

2 

 

วาที่ ร.ต.สุขสันต  กมลานนท 
บานสุขสันต 
โทรศัพท 0-7783-2585, 089-8735123 
โทรสาร 0-778-23094 

E-mail : - 

   

3 

 

นายเกียรติศักดิ์  หงสหาญ 
รานอาหารคุนล้ิน  
โทรศัพท 0-7782-2863, 081-8020679 
โทรสาร  

E-mail : - 

   

4 

 

นางตติมา  หอมแกว 
โรงพยาบาลระนอง 
โทรศัพท 0-7782-3281, 089-7245090 
โทรสาร - 

E-mail : tatime_homkaew@yahoo.com 

   

5 

 

นายสนชัย  อุยเต็งเคง 
267 (J&T) ต.เขานิเวศน  อ.เมือง  จ.ระนอง 
โทรศัพท 0-7783-2483, 081-8915990 
โทรสาร - 
E-mail : JT2497@gmail.com 

   



6 

 

นายศิลป  ศรีสวาง 
วิกตอเรีย เอนเตอรเทนเมนท รีสอรท 
โทรศัพท 0-7782-2837, 080-1224045 
โทรสาร 0-7782-2837 
E-mail : verc.office@yahoo.com 

   

7 

 

นางอรุณพร  อนุตราภิบาล 
เทศบาลเมืองระนอง 
โทรศัพท 0-7781-1422, 081-9583979 
โทรสาร 0-7781-1888 

E-mail : Juk_anutra@hotmail.com 
   

8 

 

นายสุพล  เอ้ียวตระกูล 
Pon' s Place  อ.เมือง  จ.ระนอง 
โทรศัพท 0-7782-8344, 081-5974549 
โทรสาร 0-7781-3328 
E-mail : ponplace@hotmail.com 

   

9 

 

จาสิบเอกกฤษดา  เอกวานิช 
Ranong Ecotourism  
โทรศัพท 081-6073424 
โทรสาร 0-7782-3774 
E-mail : jada1th@hotmail.com 

   

10 

 

น.ส.ปทมา  นทีธร 
ธุรกิจประมง 
โทรศัพท 0-7781-1190, 081-8190737 
โทรสาร 0-7781-1546 
E-mail : jummumbo@yahoo.com 

   

11 

 

นายเอกรัฐ  เชื่องยาง 
กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานทะเลนอก 
โทรศัพท 086-9450035 
โทรสาร - 
E-mail : chaace@hotmail.com 



12 

 

นางสาวดรุณี  ภักดี 
กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานทะเลนอก 
โทรศัพท 087-3848437 
โทรสาร - 
E-mail : chaace@hotmail.com 

   

13 

 

นางสุจิตรา  โกยวานิช 
โรงพยาบาลระนอง 
โทรศัพท 0-7781-2630-3, 086-2732869 
โทรสาร 0-7782-3267 
E-mail : - 

   

14 

 

นางสุดาพร  ยอดพินิจ 
ประธานหอการคาจังหวัดระนอง 
โทรศัพท 0-7782-3901-2 
โทรสาร 0-778-23903 
E-mail : ranonggpcc@gmail.com 

   

15 

 

นายสมยศ  เครือมาลี 
รานอาหาร ที่อยู 99 หมูที่ 5 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัด
ระนอง 
โทรศัพท 0-7787-1054 
โทรสาร   0-7787-1055 

E-mail : - 
   

16 

 

นางเสาวรส  ภูทอง 
เจาหนาที่กีฬาและนันทนาการจังหวัดระนอง 
โทรศัพท 0-7782-4057 
โทรสาร 0-7782-4057 
E-mail : ranong-tourist@hotmail.com 

   

  
 
 
 
 
 

 
 
 



 • ผูบริหารจาก สสว. และเจาหนาท่ี รวมท้ังเจาหนาท่ีหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  

1 

 

นางอมรวรรณ  มาสําราญ 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โทรศัพท  02-2788800 ตอ 437 
โทรสาร  02-2738851 

E-mail : Amonwan@sme.go.th 
   

2 

 

นายวรพงศ  ดอกเกี๋ยง 
หนส.รส.  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โทรศัพท   02-2788800 ตอ 314 
โทรสาร     02-2738851 
E-mail :  woraphong@sme.go.th 

   

3 

 

นายกิตติ  บุญเพ็ชร 
พ.บริหารระดับกลาง สส. 
โทรศัพท   02-2788800  ตอ 536 
โทรสาร     02-2738851 
E-mail :  Kitti@sme.go.th 

   

4 

 

นายวิโรจน  เจริญสกุลวงศ 
พ.บริหารระดับตน สส. 
โทรศัพท   02-2788800 ตอ 112 
โทรสาร      02-2738851 
E-mail : Wirote@sme.go.th  

   

5 

 

น.ส.ชุดาพรรณ  พวงทอง 
พ.บริหารระดับกลาง รส. 
โทรศัพท  02-2788800 ตอ 265 
โทรสาร    02-2738851 
E-mail :  Chudaphan@sme.go.th 

   

6 

 

น.ส.เบญจมาศ  ทินโนรศ 
พ.บริหารระดับตน รส. 
โทรศัพท   02-2788800 ตอ 524 
โทรสาร    02-2738851 
E-mail :  benjamaed@sme.go.th 

   



 

7 

 

นายสมยศ  พิกุลเงิน 
พ.บริหารระดับตน รส. 
โทรศัพท   02-2788800 ตอ  312 
โทรสาร     02-2738851 
E-mail :  somyot@sme.go.th 

   

8 

 

นายวิกรม  สิงหเสม 
ผูจัดการศูนยพังงา 
โทรศัพท   086-276-4742 
โทรสาร   - 
E-mail :  - 

 • คณะที่ปรึกษาโครงการ และเจาหนาที่ชวยงานโครงการ 
   

1 
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3 
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นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 สํานักบริหารการวิจัย 
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ก. การวิเคราะหข์ีดความสามารถในการแขง่ขันและแผนงานคลสัเตอร ์

 



 



ผลวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) 
 
จุดเดน 

1. นํ้าแร  
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ชีวมณฑลโลก 
3. อาหารสดจากภาคประมงและภาคการเกษตร 
4. เมืองชายแดน เมืองประวัตศิาสตร และเมืองตนกําเนิดนักปกครอง 

 
จุดดอย 

1. การคมนาคมไมสะดวก 
2. ขาดการประชาสัมพันธของภาครัฐ 
3. ขาดการทําการตลาด 
4. ขาดองคความรูในการบริหารจัดการ 
5. นโยบายขาดความตอเน่ือง และทิศทางการพัฒนาไมชัดเจน 
6. ขาดการประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชน 
7. ขาดความเชื่อมโยงของสินคาและบริการทางการทองเที่ยว 
8. คนในทองถิ่นขาดการรับรู และไมเห็นความสําคัญของน้ําแร 
9. ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ 
10. มาตรฐานการใหบริการทางการแพทยยังต่ํากวาความคาดหวังของนักทองเที่ยวตางชาต ิ
11. ขาดผูประกอบการดานทองเที่ยวสขุภาพ 

 
โอกาส 

1. แนวโนมการรักสุขภาพ/ธรรมชาติกําลังอยูในความสนใจนักทองเที่ยว 
2. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
3. สามารถยกระดับเปนเมืองทองเที่ยวสุขภาพ 
4. สามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญระดับโลก 
5. นโยบายของภาครัฐเปนสถานที่ขนถายสินคาทางทะเล 

 
ภาวะคุกคาม 

1. ภาวะเศรษฐกจิถดถอยของโลก 
2. ปญหาแรงงานตางดาว 

 



ภาคผนวก 7 
โครงการจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวเชงิสุขภาพ 

 
วัตถุประสงค 

- เพ่ือเพ่ิมรายไดการทองเที่ยวของการทองเที่ยวระนอง 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
- มีแพ็คเก็จการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีการเชื่อมโยงภายในเครือขายคลัสเตอร  
- มีแพ็คเก็จทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ใหบริการลูกคาหลากหลาย 

 
ตัวชี้วัด 

- อัตราการเขาพักของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
- รายไดตอหัวนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
- นักทองเที่ยวรูจักระนองเพิ่มขึ้น (ดูสถิติ การSEO เวบจากสถิติ GoolGle) 

 
กิจกรรมของโครงการ 

- สรางแพ็คเก็จทองเที่ยว โดยการระดมความคิดจากกลุมเครือขาย 
- จัดทําโบชัวร และสรางเวบไซค  Blog แพ็คเก็จทองเที่ยวสุขภาพ 
- จัดประชาสัมพันธ แพ็คเกจ็ทองเที่ยว โดยการจัด Framtrip นักขาวและเอเยนต 
- เพ่ือทดลองใช และเขียนขาว 
- เสนอขายแพ็คเก็จ ออกงานแสดงสินคา 
 

ระยะเวลาและสถานที ่
- ระยะเวลา 3 เดือน 

 
งบประมาณ  -  บาท 

 
ผูรับผิดชอบ 

- กลุมคัสเตอรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 



โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคลัสเตอร 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายทองเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนอง 
2. เพ่ือพัฒนาองคความรูและทักษะของสมาชิกในเครือขายการทองเที่ยวเชิงสขุภาพ

จังหวัดระนอง 
3. เพ่ือสรางขอตกลงในการดําเนินงานรวมกันของสมาชิกในเครือขาย 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีเครือขายคลสัเตอรทองเทีย่วเชิงสขุภาพอยางครอบคลุมครบวงจร  
2. สมาชิกมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสขุภาพ 
3. มีขอกําหนด แนวทางปฏิบตัิ และขอบังคบัของเครือขาย 

 

ตัวชี้วัด 
ดานปริมาณ 
1. จํานวนและประเภทของสมาชิกในเครือขาย  ไมนอยกวารอยละ 30 ของ

ผูประกอบการแตละประเภท 
2. จํานวนสมาชิกที่มีองคความรูในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ครบ 

รอยละ 100 
ดานคุณภาพ 
1. มีขอกําหนดและขอบังคบัเปนที่ยอมรับของสมาชิกในเครือขาย 

 

กิจกรรมโครงการ 
1. จัดประชุมกําหนดโครงสรางคลัสเตอรและแตงตั้งคณะกรรมการ 
2. กําหนดบทบาทหนาที่และผูรับผิดชอบ 
3. จัดทําขอกําหนดของเครือขาย 
4. จัดอบรมสมาชิกเครือขาย 
5. ทัศนะศึกษาทัง้ในประเทศและตางประเทศ      
6. สรางผูนํากลุมและตนแบบเครือขาย 

ระยะเวลาและสถานที ่   ตุลาคม  2551- กันยายน 2552 
งบประมาณ       -   บาท 
ผูรับผิดชอบ  เทศบาลเมืองระนอง และ คณะกรรมการเครือขายทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
                    จังหวัดระนอง  



ภาคผนวก 8 
สรุปเนื้อหาจากการศึกษาดูงานตามหลักสูตร 

 
โครงการกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน พื้นที่ภาคใต 

 
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ  

1. เพ่ือสงเสริมและตอยอดการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน พ้ืนที่ภาคใต ที่ได
เริ่มดําเนินการภายใตโครงการพัฒนาพันธมิตรวิสาหกิจ (คลัสเตอร) ของภาคการผลิตและบริการ 
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระยะที่ 1 มาแลวใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือสงเสริมใหกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน พ้ืนที่ภาคใต มีการเชื่อมโยง
กระบวนการธุรกิจตางๆ ทั้งในแนวนอนและแนวดิ่งมากยิ่งขึ้น  

3. เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการทํางานหรือ
บริการตางๆ ที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันของวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ปาลมนํ้ามัน พ้ืนที่ภาคใต  

4. เพ่ือใหกลุมอุตสาหกรรมมีการแลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกันและกัน มีกลยุทธในการ
ดําเนินการและมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถแขงขันได  

5. เพ่ือใหเกิดเครือขายของหนวยงานบริการที่รวมกันผลักดันใหเกิดการพัฒนาคลัสเตอร ที่
มีเปาหมายและการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสงเสริมใหกลุมมีศักยภาพอยางยั่งยืน  
  
เปาหมาย 

1. กลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันในจังหวัดสุราษฎรธานีและชุมพร มีความ
แข็งแกรงและยั่งยืน 

2. กลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันในจังหวัดสุราษฎรธานีและชุมพร มีการเชื่อมโยง
การดําเนินการทั้งภายในวิสาหกิจและระหวางวิสาหกิจ 

3. เกิดความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือกระบวนการทํางานหรือบริการ
ตางๆ ที่เปนนวัตกรรมใหมๆ 

4. วิสาหกิจที่ เขารวมกลุมคลัสเตอร มีแผนการพัฒนาทั้งภายในวิสาหกิจและแผน
แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางวิสาหกิจ 

5. กลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันในจังหวัดสุราษฎรธานีและชุมพร มีเปาหมาย
การดําเนินกิจกรรมของกลุมที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับของสมาชิก  
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. จํานวนวิสาหกิจที่เขารวมในกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันพ้ืนที่ภาคใต อยาง

นอยจํานวน 30 วิสาหกิจ สามารถดําเนินการรวมกลุมอุตสาหกรรมไดอยางม่ันคงและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้น  

2. มีการพัฒนาบุคลากรจากวิสาหกิจที่เขารวมกลุมคลัสเตอร จํานวนไมนอยกวา 120 ราย  
3. เกิดนวัตกรรมใหมดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ หรือดานบริการ รวมกัน ไมนอย

กวา 5 นวัตกรรม  
4. เกิดเครือขายของหนวยงานบริการที่รวมกันผลักดันใหเกิดการพัฒนาคลัสเตอร ที่มี

เปาหมายและทิศทางเดียวกันในการดําเนินงานและมีการแลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกันและกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการรวมกลุมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมพื้นที่ภาคใต 

โครงสรางคลัสเตอรปาลมน้ํามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางน้ํา 
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

ตนนํ้า 
ตนพันธุ 
สวนปาลม 
ลานเท 

ปลายน้ํา 
โรงงานกลั่น 

ตนนํ้า 

สรางกลุมตนแบบ 

- คัดเลือกนักธุรกิจสวนปาลมเปนตนแบบ (Role Model) 
- พัฒนาใหเปนกลุมตนแบบ 

o ขายปาลมสุก 
o พัฒนาปาลมใหมีคุณภาพ 
o ลดตนทุนเพิ่มผลผลิต 

ลดตนทุน 

- รวมกลุมซ้ือปุยเคมีคุณภาพดี ราคาถูก 
- ผลิตปุยหมัก ปุยอนิทรียภายในกลุม 
- พัฒนาคุณภาพปุยอินทรียเพื่อใชทดแทนปุยเคมี 

เพ่ิมผลผลิต 

- จัดทําคูมือการจัดการสวนปาลม 
- สรางใหมีผูเชี่ยวชาญประจํากลุม 
- พัฒนาใหสมาชิกกลุมเพิ่มผลผลิตใหได 6 ตัน/ไร/ป 
ภายใน 3 ป 

กลางน้ํา 

 
 

ไดปาลมดี 
มีคุณภาพ 

ในระยะเวลาที่กําหนด 
และมากเพียงพอ 

ในการผลิต 



 
โครงสรางการบริหาร 

ผังโครงสรางกลุมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันพื้นที่ภาคใต 
 

1. ประธานกลุม 
2. รองประธานกลุม  2 ทาน 
3. ฝายวิชาการ   3 ทาน 
4. ฝายประชาสมัพันธ  3 ทาน 
5. กรรมการ   15 ทาน 
6. เลขานุการ   2 ทาน 
7. เหรัญญิก   1 ทาน 

 
วิสัยทศัน (Vision) 

ผลิตปาลมดี มีคุณภาพภายในป 2552 พัฒนารวมกันอยางยั่งยืน เปนแบบอยางของการ
รวมกลุม Cluster ที่ประสบความสําเร็จ 
 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดหลักสูตรฝกอบรม จํานวน 3 หลักสูตร 
ผลลัพธจากการดําเนินงาน 

1. รูและเขาใจการบริหารจัดการสวนปาลมที่ใหผลผลิตสูงขึ้น 
2. สามารถนําแผนธุรกิจสวนปาลมไปใชเปนแนวทางในการ  บริหารจัดการสวนปาลมอยางมี

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. รูเทคนิคการเปนผูนํา  รูวิธีการบริหารคนไปสูความสําเร็จ 
 

กิจกรรมการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 7 แหง 
ผลลัพธจากการดําเนินงาน 

1. สรางความมั่นใจในการพัฒนาจัดการสวนปาลมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
2. เขาใจวธิีการปลูกปาลม และการจัดการสวนปาลมอยางละเอียด 
3. เรียนรูและทําความเขาใจขัน้ตอนการเพาะพันธุปาลม 
4. เรียนรูวธิีการผลิตปุยหมัก  ปุยอินทรีย  ที่มีคุณภาพ 
5. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคดิการพัฒนาดวยกลยทุธคลสัเตอร  
6. ไดแนวคิดเพือ่ตอยอดการทํานวัตกรรมในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 

 
 



การสรางนวตักรรมดานความยั่งยืน 
1. สรางกลุมตนแบบผูทําธุรกจิสวนปาลม ต.ทุง อ.ไชยา เปน  Model  ตัวอยาง เพ่ือขยายผล

ตอไปยังตําบลและอําเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดเปนการรวมกลุมของกลุมตนน้ําที่เปนเจาของ
สวนปาลม จํานวน 40 ราย 

2. สรางกลุมผูนํา อ.สวี จ.ชุมพร  
 
การสรางนวตักรรมดานการเพิ่มผลผลิต 

1. จัดทําคูมือ การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 
2. จัดทําคูมือวิทยากร ชุดฝกอบรมปาลมนํ้ามัน 

 
นวัตกรรมดานการลดตนทุน 

• วิธีการ  
- เยี่ยมชม และศึกษาการผลติปุยเคมีจากโรงงานผลิต  
- ศึกษาโครงสรางสวนประกอบของปุยแตละประเภท  
- เจรจาตอรอง กําหนดเงื่อนไขการซื้อ-ขาย  
- กําหนดรอบระยะเวลาการใสปุย (ตามสภาพน้ําฝน)  
- ใหสมาชิกกลุมคลัสเตอรแจงความจํานงปริมาณการใชปุย  
- การจายเงิน  

 จายสด  
 จายผานระบบเงินกูกองทุนหมูบาน  

– สามารถลดตนทุนปุยเคมีได 20-25%  
• ผลิตปุยอินทรยี ปุยหมัก เพ่ือใชภายในกลุม 

 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. โครงการการรวมกลุมคลัสเตอรในกลุมอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันตองใชระยะเวลาอยางนอย 
3 ป จึงจะเห็นผลสัมฤทธิ์ได เพราะตองรอเวลาการพัฒนาหรอืการเปลี่ยนแปลง  

2. ความไมตอเน่ืองของโครงการจากระยะที่ 1 ไปสูระยะที่ 2 สงผลให  
- ตองเริ่มตนกิจกรรมใหม เพราะกิจกรรมเดิมไมสามารถทําไดตอเน่ือง และปญหา
เปลี่ยนไปตามสถานการณ  
- สมาชิกกลุมเกิดความไมแนใจในทิศทาง และนโยบายคลัสเตอรของ ภาครัฐ  

3. ความหลากหลายและแตกตางของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ทําใหการกําหนดเงื่อนไขการ
ทํากิจกรรมรวมกันคอนขางมีจํากัด 



4. การเกิดขึ้นของเสนแบงระหวางผูประกอบการสวนปาลมและผูประกอบการโรงงานสกัด ที่
มองปญหาเดียวกันแตคนละจุดยืน ผูประกอบการสวนปาลมมองวาเพราะโรงงานสกัดรับ
ซ้ือปาลมทุกประเภททั้งปาลมดิบ สุก มีคุณภาพ ไมมีคุณภาพ ในราคาเดียวกัน ทําให
ผูประกอบการสวนปาลมไมจําเปนตองตัดปาลมสุกก็ได ในขณะที่ผูประกอบการโรงงาน
สกัดมองวา ถาผูประกอบการสวนปาลมตัดปาลมสุก       ก็จะไมมีปาลมดอยคุณภาพสง
เขาโรงงาน  

 
ปญหาอุปสรรคจากปจจัยภายนอกโครงการ 

1. ความไมชัดเจนในนโยบายของภาครัฐ เรื่องการใหเงินกูพิเศษผานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ที่ในความเปนจริงกับนโยบายไมสอดคลองกัน   

2. ปริมาณผูประกอบธุรกิจลานเทที่เพ่ิมมากขึ้นกวา 3 เทาตัว เม่ือเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ.
2549 กับป พ.ศ.2550 เน่ืองจากปริมาณผลปาลมไมเพียงพอทําใหเกิดธุรกิจพอคาคนกลาง
ที่ตองใชกลวิธีเพ่ือสามารถหาซื้อปาลมไปขายโรงงานใหได และตองมีกําไรจึงเกิดแขงขัน
กันดวยราคา 
- การซื้อปาลมดิบ 
- การฉีดน้ํา ทราย กรวด 
- การตัดทะลายปาลมตั้งแตโคนกาน 
- การสงปาลมเขาโรงงานเมื่อเวลาผานไปมากกวา 3 วัน 
- การโกงตาชั่ง 
ผูประกอบการธุรกิจลานเทใชเงินลงทุน 5-10 ลานบาท ในการทําธุรกิจลานเท ดังน้ันเพ่ือ

ความอยูรอดผูประกอบการจึงตองใชกลวิธีทุกอยางใหสามารถซื้อมา-ขายไปและมีกําไร 
3. การทําคลัสเตอรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน ตองเขาไปสํารวจและศึกษาขอมูลในพ้ืนที่ เชน 

ศึกษาเปรียบเทียบพันธุปาลมของแตละอําเภอ ศึกษาวิธีการจัดการสวนปาลมของแตละ
ตําบล การสํารวจขอมูลลานเท เปนตน และตองไดรับการยอมรับจากกลุมเปาหมายจึงจะ
ทํางานไดอยางปลอดภัย  

4. ไมเกิดการบูรณาการในการใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันของภาครัฐ  
 
บทเรียนสําคญั 

เปนการยากมากในการทํากิจกรรมกลุม  คลัสเตอรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน ใหประสบ
ความสําเร็จอยางยั่งยืน ภายในระยะเวลา 6-8 เดือน  
 
 
 



ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินโครงการในลักษณะเดยีวกัน 

• การใชกลยุทธคลัสเตอรในการพัฒนาและสรางความแข็งแกรงเปนวิธีการที่เหมาะสม แต
ควรเพิ่มระยะเวลาเปนอยางนอย 3 ป จึงจะพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม  

• สรางองคความรูที่เปน Tacit Knowledge ความรูที่ติดอยูกับตัวบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู
จากประสบการณ การเรียนรูจากนักวิชาการมาผสมผสานกัน ออกมาเปนองคความรูที่
สามารถขยายผลหรือตอยอดไปถึงบุคคลอื่นๆ ไดอยางไมจํากัด 

 
แผนปฏิบัตงิานระยะที่ 3 (ป 2552) 

• จัดทําคูมือการจัดการสวนปาลมในแตละพ้ืนที ่ 
• สรางและพัฒนา Trainer ประจําอําเภอ  
• จัดตั้งศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน จ.สุราษฎรธานี  
• จัดทํา Grading ปาลมนํ้ามัน  
• สงเสริมการผลติปุยอินทรยีคุณภาพสูงทดแทนปุยเคมี  
• จัดตั้งศูนยบรกิารวิเคราะหใบปาลมนํ้ามันเชิงพาณิชย  

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 

• พัฒนาเกษตรกรอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไรซ่ึงไดประโยชนมากกวาการเพิ่มพ้ืนที่
ปลูก ตองทําอยางตอเน่ืองอยางนอย 3 ปเพ่ือกํากับดูแลใหเห็นผลแบบครบวงจร เนนย้ํา
พฤติกรรมการทํางานของเกษตรกรใหถูกตองเปนแบบแผนวิชาการ ทั้งที่ปลูกใหมหรือปลูก
ทดแทน 

• ควรมีการบูรณาการเปาหมายการทํางานทั้งหมดใหเปนหนึ่งเดียว ทั้งจังหวัดเพื่อนํารองการ
ทํางาน และเพ่ิมอํานาจตอรองทุกสวนการทํางาน 

• ควรสงเสริมจิตสํานึกใหตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการมีสวนเกี่ยวของโดยให
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม  

• การแลกเปลี่ยนเทคนิครายละเอียดการผลิตการพัฒนาที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ควร
ปรับจิตสํานึกการมีสวนรวมผลประโยชน จังหวัด  ชาติ  และทายสุดจะสงผลตอตนเอง 

• โรงงานในขนาดที่เทากันควรรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองการซื้อวัตถุดิบ อะไหล
เครื่องจักร เทคนิคการผลิต รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

• มีความพรอมเปนศูนยปาลมครบวงจร เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มภายในจังหวัดแลวคอยขยายตอ
เปนสินคาสําเร็จรูปขาย ไมขายสินคาคุณภาพ เชน ปาลมดิบ  



• ควรมีการสงเสริมและบังคับใหโรงงานสรางมูลคาเพิ่มจากของเสีย ในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและงายในการกํากับดูแลรวมถึงการผลิตบุคลากรที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อประหยัดและพัฒนาไปดวยกัน 

• ควรมีการสงเสริมใหมีการสรางโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กในแตละพ้ืนที่เพ่ือเสริม
ระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพ่ือขนน้ํามัน CPO แทนขนผลปาลม ประหยัดคา
ขนสง และคาซอมถนน สวนของเสียรวมกันเพ่ือผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• ควรมีการอบรมผูที่จะทํางานเกี่ยวของกับเรื่องปาลมอยางจริงจัง ใหเกิดเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เฉพาะทางเพื่อการดําเนินการและแกปญหาไดถูกตอง ผูประกอบการจะไดมีคน
ที่มีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับปาลมเพ่ือการผลิตในโรงงานทดแทนการไปทํางานแลวเรียนรูใน
โรงงาน  

• ควรมีหลักสูตรอบรมการวิเคราะหนํ้ามันที่สูญเสียออกจากระบบ ทุกจุดทุกทางออกเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน ลดการสูญเสีย 

• ควรใหมีศูนยการเรียนรู วิจัยและพัฒนาเรื่องปาลมเพ่ือการพัฒนาและแกปญหาตางๆเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรและโรงงานทุกดานที่เกี่ยวกับปาลม 

• ควรสรางจังหวัดใหเปนศูนยปาลมครบวงจร เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มแลวคอยขยายตอเปน
สินคาสําเร็จรูปขาย ไมขายสินคาทุนออก เชน ปาลมดิบ  

 
 



ภาคผนวก 9 
ภาพบรรยากาศ 

“การฝกอบรมเชิงปฏบิัตกิารผูประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร (CDA)  
ทองเที่ยว จังหวัดระนอง” 

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม 

  
 

ประธานกลาวเปดการอบรม และบรรยากาศใหหองอบรม 

  

  
 

 
 



ฟงบรรยายสรุปกิจกรรมของคลัสเตอรปาลมน้ํามันจังหวัดชุมพร 

  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การผลิตปาลมน้ํามัน ณ บริษัทสวีอุตสาหกรรมปาลม จํากัด 



  

  
 

ไรปาลมน้ํามันของสมาชิกคลัสเตอรปาลมน้ํามัน จังหวัดชุมพร 

  

  
นําเสนอแผนยุทธศาสตรของเครือขายการทองเที่ยวจงัหวัดระนอง 



  

  
 

มอบวุฒิบัตรแกผูผานการอบรม 

  

  
 

รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
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