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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารโครงการยกระดับผูป้ ระกอบการ OTOP ทีม่ ศี กั ยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมด�ำเนินการตาม
แผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) น�ำแผนพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้จดั ท�ำไว้มาด�ำเนินการพัฒนาเพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาวิสาหกิจให้กา้ วไปสูก่ ารเป็น SMEs ในอนาคต สร้าง
ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ SMEs ให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน และ 2) เพือ่ พัฒนาศักยภาพการประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรใี ห้มคี วามสามารถในการแข่งขันและด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน การวิจยั นีใ้ ช้
ข้อมูลปฐมภูมทิ รี่ วบรวมจากผูป้ ระกอบการและการส�ำรวจผูซ้ อื้ ส�ำหรับการทดสอบตลาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2555 ในการด�ำเนินงานวิจัย คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือร่วมกันกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
เครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี เพือ่ ให้แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้จดั ขึน้ ในปีงบประมาณ 2554-2558 เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็น SMEs นอกจากนี้ คณะวิจยั ได้ชแี้ จงเพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ SMEs ให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันโดยใช้ระบบเพชรซึ่งแสดงว่าวิสาหกิจได้คะแนน
ระดับศักยภาพในการแข่งขันในระดับปานกลาง
มีการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นในโครงการโดยการสัมภาษณ์ผู้ซื้อลูกค้าที่สนใจจ�ำนวน 109 ราย
ซึง่ ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทงั้ 19 แบบ ประกอบด้วย นาฬิกาข้อมือ 12 แบบ นาฬิกาแขวน 2 แบบ และพวงกุญแจ
ส�ำหรับสุภาพสตรี 5 แบบ มีความสวยงาม มีความเหมาะสมในด้านราคา รูปแบบ สี ขนาด การตกแต่ง และมีประโยชน์ในการ
ใช้งาน แต่นาฬิกาแขวนผนังมีรูปแบบกรอบที่ไม่ประณีต และผลิตภัณฑ์พวงกุญแจส�ำหรับสุภาพสตรีมีราคาแพงเกินไป
การประเมินผลการด�ำเนินโครงการในภาพรวมแสดงว่าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ท�ำให้รายได้ของวิสาหกิจเพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 27 ต่อเดือน ท�ำให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการเชือ่ มโยงกับชุมชนเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจาก
ยอดขายของกลุม่ เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้แรงงานภายในชุมชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าให้กบั วิสาหกิจเพิม่ มากขึน้ แสดงว่าวิสาหกิจ
มีการพัฒนาศักยภาพสูก่ ารเป็น SMEs มากขึน้ และผูป้ ระกอบการของวิสาหกิจมีความพึงพอใจในการด�ำเนินงานและผลลัพธ์
ของการด�ำเนินงานโครงการในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจควรมีการพัฒนาตามแผนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด และ ด้านปัจจัยการผลิต
ค�ำส�ำคัญ : OTOP วิสาหกิจชุมชน การด�ำเนินงานตามแผน การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
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Abstract

The action research project to enhance potential OTOP entrepreneurs towards SMEs according
to activities implementation under the development plans has two main objectives. Firstly, to implement
the development plan formulated for Fashion Jewelry Community Enterprise, Nonthaburi Province as a
guideline for development towards SMEs, including to construct knowledge and understanding of SMEs
concepts. Secondly, to improve the potential of Fashion Jewelry Community Enterprise to increase
competitiveness and conduct business sustainability. Primary data were collected from entrepreneurs and
customers during February to June. 2013. In the research process, the researchers organized meetings
and discussions, together with the community entrepreneurs and adopt the development plan formulated
in the fiscal year 2011-2015 as a guideline for enhancing towards the SMEs. In addition, the researchers
create knowledge and understanding of SMEs concepts to the enterprise, including competitiveness
evaluation using diamond model. The assessment indicates that the enterprise has a moderate level of
competitiveness.
Under the formulated development plan, the entrepreneurs selected the design and development
of new products as a pilot project for the implementation. There are new 19 products including 12
wristwatches, 2 wall clocks, and 5 key chains for ladies. The market test by interviewing 109 interested
customers, mostly state that all new products are beautiful and appropriate in terms of price, style,
color, size, decor and useful applications. However, the frame style of wall clock is inelegant and key
chains for ladies are too expensive. The evaluation of the project as a whole shows that the design and
development of new products increases income of the enterprise approximately 27 percent per month.
Furthermore, this improves an ability to connect the enterprise with the community since the increase in
sales lead to the rising demand for workers within the community who earns more revenue from the increase
in production of the enterprise. These reflect that the enterprise has been enhancing potential to become
SMEs. The entrepreneurs are satisfied with the project implementation and performance at a relatively high
level. However, the enterprise should further develop according to plan, especially in the areas of
management, marketing and input factors.
Keywords : OTOP, Community Enterprise, plan implementation, project performance evaluation.
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1. บทนำ�
รัฐบาลได้ก�ำหนดกรอบแผนปฏิบตั กิ ารโครงการหนึง่
ต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยก�ำหนดแนวทางการพัฒนาผ่าน
กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
(OTOP Product Champion: OPC) มีการจัดระดับ
ผลิตภัณฑ์ ออกเป็นระดับ 1-5 ดาว โดยให้การสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการและผลิตภัณฑ์ในด้าน
ต่างๆ เช่น การพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการการเงินและ
บัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด และการเชือ่ มโยง
กับชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
OTOP ให้มกี ารพัฒนาในฐานะทีเ่ ป็นธุรกิจในชุมชน โดยผ่าน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในระยะที่ผ่านมาวิสาหกิจ
ชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งแต่ยงั อยูใ่ นขอบเขตทีจ่ �ำกัด
เนื่องจากยังขาดข้อมูลและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ทักษะการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการผลิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน อันมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันในตลาด (กรมการพัฒนาชุมชน, 2552)
ในปีงบประมาณ 2553 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการประเมินศักยภาพและการ
จัดท�ำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจ�ำนวน 12 วิสาหกิจขึ้น
โดยวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรเี ป็น
หนึง่ ใน 12 วิสาหกิจดังกล่าว สืบเนือ่ งต่อมาในปีงบประมาณ
2554 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ได้ด�ำเนินการ
ต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้มกี ารประเมินศักยภาพ
และจัดท�ำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยสนับสนุนให้มกี าร
ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ยกระดับการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการอย่างเป็นระบบ ให้สามารถขยายลักษณะการ
ประกอบธุรกิจสู่ SMEs และสามารถด�ำเนินกิจการได้อย่าง
ยัง่ ยืน ซึง่ โครงการจะด�ำเนินการเพือ่ ผลักดันเรือ่ งทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ และความรู้ความสามารถด้านบริหาร
จัดการ ด้านกระบวนการผลิต และด้านการตลาดจ�ำหน่ายให้
มากขึน้ โดยด�ำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับผูป้ ระกอบ
การ OTOP ทีม่ ศี กั ยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมด�ำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ดั ง นั้ น กิ จ กรรมด�ำเนิ น งานตามแผนการพั ฒ นา
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเครื่ อ งประดั บ แฟชั่ น
จังหวัดนนทบุรีนี้ จึงเป็นการด�ำเนินงานภายใต้โครงการ
ดังกล่าวเพือ่ สนับสนุนให้วสิ าหกิจมีการพัฒนาสูก่ ารประกอบ
กิจการในรูปแบบ SMEs

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
คณะผูว้ จิ ยั ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน
ไว้สองประการ คือ
2.1 เพือ่ น�ำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาด�ำเนินการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้กา้ วไปสูก่ ารเป็น SMEs ในอนาคต และสร้าง
ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ SMEs ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี โดยผ่าน
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบการของผู้
ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จังหวัด
นนทบุรี ให้มคี วามสามารถในการแข่งขันและสามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืนด้วยตนเอง โดยผ่านการด�ำเนินโครงการ
ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ภายใต้วัตถุประสงค์ทั้งสองข้อดังกล่าวคณะผู้วิจัย
ได้ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ (KPIs) ของการด�ำเนินโครงการ
4 ประการ คือ 1) รายได้ของวิสาหกิจเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 ของ
รายได้ต่อเดือน 2) ผู้ประกอบการวิสาหกิจสามารถพัฒนา
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายได้อย่างน้อย 1 ช่องทาง 3) วิสาหกิจ
มีความเชือ่ มโยงกับชุมชนมากขึน้ และ 4) ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการคิดเป็นคะแนน
ร้อยละ 85
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎี
ในการด�ำเนินงานครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การติดตามและประเมินผล แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของ
บริการ รวมทัง้ การตรวจสอบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปสาระ
ส�ำคัญดังนี้
3.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการติดตามและประเมินผล
ในการด�ำเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ต้องประกอบด้วยปัจจัยส�ำคัญหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท�ำแผน (Plan
Formulation) อย่างเหมาะสม การน�ำแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ิ
(Plan Implementation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการติดตามและประเมินผล (Monitoring
and Plan Evaluation) ของการปฏิบตั ติ ามแผน แผนงาน
และโครงการตามที่บรรจุไว้ในแผนที่ได้จัดท�ำขึ้น ทั้งนี้ การ
ติดตามผลเป็นกระบวนการตรวจสอบหรือการศึกษาการ
เปลีย่ นแปลงของทรัพยากร กิจกรรมต่างๆ และผลผลิต โดย
กระท�ำอย่างต่อเนือ่ งในช่วงทีโ่ ครงการด�ำเนินงานอยู่ ปกติแล้ว
การติดตามมักจะเกีย่ วข้องกับเรือ่ งของการได้มา การจัดสรร
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และการใช้ทรัพยากรของโครงการ เพือ่ ให้เกิดผลผลิต ในเวลา
ทีก่ �ำหนด ประโยชน์ของการติดตามผลคือ การบ่งชีถ้ งึ ปัญหา
และอุปสรรคทีม่ อี ยูเ่ กีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากร การด�ำเนิน
กิจกรรมหรือการปฏิบตั งิ านต่างๆ ซึง่ จะช่วยให้มกี ารตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการควบคุมและปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ และภายใน
ระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้อกี ด้วย ในขณะทีก่ ารประเมินผลเป็น
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับทรัพยากรหรือปัจจัย
น�ำเข้า กิจกรรมต่างๆ และผลลัพธ์ของโครงการ เพือ่ เปรียบเทียบ
กับบรรทัดฐานหรือสิ่งที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, 2553)
3.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะห์ความสามารถใน
การแข่งขัน
สุรชัย รัตนกิจตระกูล (2536) อ้างถึง Porter (1990)
ได้เสนอแนวคิดการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันตาม
แบบจ�ำลองระบบเพชร (Diamond Model) ซึง่ ประกอบด้วย
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันตาม
แบบจ�ำลองระบบเพชร ได้แก่ 1) ปัจจัยการผลิตในประเทศ
(Factor Conditions) ได้แก่ เงินทุน ทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน 2) อุปสงค์หรือความ
ต้องการซือ้ สินค้า (Demand Conditions) ได้แก่ ผูซ้ อื้ และ
ขนาดของอุปสงค์ 3) อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและสนับสนุน
กัน (Related and Supporting Industries) ได้แก่ ความ
ร่วมมือในการเข้าถึงวัตถุดบิ และกระบวนการนวัตกรรม และ
4) ยุทธการ โครงสร้างและสภาพการแข่งขัน (Firm Strategy,
Structure and Rivalry) ได้แก่ การแข่งขันทางด้านการ
พัฒนานวัตกรรม การแสวงหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพิ่ม
เติม และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพของบริการ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2541) อ้างถึง Kotler
(1994) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่น�ำมาใช้เป็นตัวตัดสินระดับ
คุณภาพของบริการในสายตาผูใ้ ช้บริการ ซึง่ สรุปได้วา่ มีปจั จัย
ทีล่ กู ค้าอ้างอิง 10 ปัจจัย ได้แก่ 1) การเข้าถึงบริการ 2) การ
ติดต่อสือ่ สาร ว่ามีการอธิบายอย่างถูกต้อง และเข้าใจง่าย 3)
ความสามารถ 4) ความมีนำ�้ ใจ 5) ความน่าเชือ่ ถือ 6) ความ
ไว้วางใจ 7) การตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว 8) ความ
มัน่ คงปลอดภัยต่างๆ 9) การสร้างบริการให้เป็นทีร่ จู้ กั และ
10) การเข้าใจและรูจ้ กั
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Apibunyopas (2007) ได้ศกึ ษาถึงปัจจัยทีม่ คี วาม
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ SMEs ไทย กรณีศกึ ษาบริษทั ABC

Furniture จ�ำกัด สรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของ
SMEs ไทย ได้แก่ 1) ผูน้ �ำองค์กร 2) ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยการตลาดและหน่วยการผลิต 3) เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ในการผลิต 4) โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงาน และ 5) การ
สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
ความส�ำเร็จของ SMEs ไทย ได้แก่ 1) การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุน
การผลิต 2) การลอกเลียนแบบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ผลิตภัณฑ์ และ 3) การมีจ�ำนวนคู่แข่งขันมาก ในส่วนของ
Bhutta, Rana, Arif and Asad (2008) ผูซ้ งึ่ น�ำเสนอบทความ
เรือ่ ง Owner Characteristics and Health of SMEs in
Pakistan พบว่า 1) การจ้างงานทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นตัวชีว้ ดั การ
เจริญเติบโตของธุรกิจขนาดเล็ก 2) ผู้ประกอบการในธุรกิจ
ขนาดเล็กทีป่ ระสบความส�ำเร็จ จะได้รบั การถ่ายทอดความรู้
ในการด�ำเนินกิจการจากบิดา 3) การดัดแปลงเทคโนโลยีใน
ท้องถิน่ มีสว่ นช่วยให้ธรุ กิจขนาดเล็กประสบความส�ำเร็จ 4)
ธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบความส�ำเร็จ มีการใช้วัตถุดิบที่มีใน
ท้องถิน่ เพือ่ ผลิตสินค้า 5) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เป็น
ปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ยผลักดันให้ธรุ กิจขนาดเล็กประสบความส�ำเร็จ
จากการศึกษาพบว่าธุรกิจขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ
ของเมื อ ง จะประสบความส�ำเร็ จ มากกว่ า ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ
นอกจากนี้ ในบทความดังกล่าวยังได้กล่าวถึง ปัจจัยหลักและ
ลักษณะการด�ำเนินงาน ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จและการบริหาร
จัดการจัดการ SMEs ในประเทศต่างๆ อีกด้วย สุมาลี สันติ
พลวุฒิ และคณะ (2554) ได้ท�ำการประเมินศักยภาพและการ
จัดท�ำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจ�ำนวน 12 กลุ่ม เพื่อยก
ระดับการพัฒนาผูป้ ระกอบการอย่างเป็นระบบ ให้สามารถ
ขยายลักษณะการประกอบธุรกิจสู่ SMEs และสามารถด�ำเนิน
กิจการได้อย่างยั่งยืน โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ความ
สามารถในการแข่งขันตามแบบจ�ำลองระบบเพชร (Diamond
Model) และผลการศึกษาของ Hashim (2000) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ ว
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยได้กล่าวถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่ ประกอบด้วย
ปัจจัย 3 กลุม่ หลัก ได้แก่ 1) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพ ปัจจัยทางด้านสังคม
และปัจจัยทางประชากร 2) บริบทขององค์กร และ 3)
สิง่ แวดล้อมภายนอก

4. วิธกี ารดำ�เนินการวิจยั
4.1 การด�ำเนินงาน
โครงการนีม้ ลี กั ษณะเป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
มีส่วนร่วม เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายในการ
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ด�ำเนินโครงการได้มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องและคณะนักวิจยั ในขัน้ ตอนตัง้ แต่การจัดท�ำแผน การ
คัดเลือกโครงการมาสูก่ ารปฏิบตั ิ การด�ำเนินโครงการ และ
การติดตามและประเมินผล ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็น
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการด�ำเนินงานของโครงการที่ได้รับการ
คัดเลือกมาด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ซึง่ ใช้เวลาใน
การด�ำเนินงานตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถนุ ายน 2555
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมมาในขั้นตอนต่างๆ ของการ
ด�ำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลโครงการ การด�ำเนิน
โครงการนีจ้ �ำแนกได้ 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 เป็นการ
ยื น ยั น ผลการประเมิ น ศั ก ยภาพและการจั ด ท�ำกลยุ ท ธ์
แผนงาน และโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่
จังหวัดนนทบุรี รวมถึงจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการ

และคัดเลือกโครงการน�ำมาพัฒนาวิสาหกิจเพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็น
SMEs ซึ่งวิสาหกิจได้เลือกเฉพาะโครงการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มาด�ำเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 คณะผู้วิจัย
ผูบ้ ริหารเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และตัวแทนวิสาหกิจร่วมกันก�ำหนด
แผนการด�ำเนินโครงการ การด�ำเนินงานตามแผนทีก่ �ำหนดไว้
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
ตามรายละเอียด ดังภาพที่ 1 แผนทีก่ �ำหนดไว้
ส�ำหรับขอบเขตของการวิจัยนี้ คือ การคัดเลือก
โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชุน
เครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี มาด�ำเนินงานเฉพาะด้าน
การตลาดเท่านั้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-เดือนมิถนุ ายน 2555

การประเมินศักยภาพและจัดท�ำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ทีไ่ ด้จดั ท�ำในปีงบประมาณ 2553)
การยืนยันและการคัดเลือกโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท�ำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบทีอ่ อกแบบใหม่
ทดสอบตลาดและพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ตน้ แบบทีอ่ อกแบบใหม่
ท�ำการผลิตสินค้าต้นแบบตามทีอ่ อกแบบใหม่ส�ำหรับนาฬิกาและพวงกุญแจทีท่ �ำจากผลิตภัณฑ์ลกู ปัด
ตรวจสอบสินค้าทีผ่ ลิตได้
น�ำสินค้าทีอ่ อกแบบใหม่ส�ำหรับนาฬิกาและพวงกุญแจทีท่ �ำจากผลิตภัณฑ์ลกู ปัดวางจ�ำหน่ายทีร่ า้ นค้าของกลุม่
และตามงานแสดงสินค้าของกลุม่
ได้รบู แบบผลิตภัณฑ์ใหม่ วิสาหกิจชุมชนเพิม่ ยอดขายและมีความสามารถในการเชือ่ มโยงกับชุมชนเพิม่ มากขึน้
เนือ่ งจากยอดขายของกลุม่ เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้แรงงานภายในชุมชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าให้กบั วิสาหกิจเพิม่ ขึน้

ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการด�ำเนินโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
		
และผลการด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชุมเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี
ทีม่ า : จากการปรึกษาหารือระหว่างคณะผูว้ จิ ยั และวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี
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คณะผูว้ จิ ยั ได้ก�ำหนดการเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากลูกค้าทีส่ นใจและมาทีร่ า้ นวิสาหกิจชุมชนเครือ่ ง
ประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี ในงานแสดงสินค้าของวิสาหกิจ
และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ได้
เนือ่ งจากไม่ทราบจ�ำนวนประชากร ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั ได้ก�ำหนด
เป้าหมายกลุม่ ตัวอย่างไม่ตำ�่ กว่า 100 ราย แต่เก็บรวบรวมได้
จริง 109 ราย
4.2 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการนี้ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ดังนี้
4.2.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์
ทีใ่ ช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน น�ำเสนอด้วยภาพหรือตารางประกอบการพรรณนา
ข้อเท็จจริงและผลการด�ำเนินต่างๆ และผลการประเมินความ
พึ ง พอใจของวิ ส าหกิ จ เป้ า หมายของโครงการ ส่ ว นการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของโครงการ ในส่วนของการ
ประเมินความพึงพอใจของวิสาหกิจเป้าหมายของโครงการได้
ท�ำการประเมินโดยใช้แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพของบริการ ซึง่
ได้ประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ จ�ำนวน 10 ด้าน ได้แก่
1) การเข้าถึงบริการ ได้แก่ การมีเวลาให้ค�ำปรึกษาหารือ
การก�ำหนดช่วงเวลา และการก�ำหนดสถานที่ในการด�ำเนิน
กิจกรรม 2) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน ได้แก่
ความสามารถในการอธิบายให้สมาชิกเกิดความเข้าใจเกีย่ วกับ
การด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการวิสาหกิจชุมชน ความ
สามารถในการถ่ายทอดภารกิจให้แก่สมาชิกเพือ่ ด�ำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ความรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานกับวิสาหกิจชุมชน และการประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการตามแผนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนอย่างรวดเร็ว ทันการ 3) ความรูค้ วามสามารถ
ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และความช�ำนาญในการด�ำเนิน
การในโครงการตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 4) ความ
มีนำ�้ ใจ ได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์กบั วิสาหกิจชุมชน ความ
เอาใจใส่และความกระตือรือร้นในการด�ำเนินงาน 5) ความ
น่าเชือ่ ถือ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและศึกษาลักษณะของ
วิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนให้มีการด�ำเนินกิจกรรมตาม
แผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างชัดเจน การดูแลให้มกี าร
ปฏิบัติงานตามโครงการที่ก�ำหนด และภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด 6) ความไว้วางใจ ได้แก่ ความสม�ำ่ เสมอในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการด�ำเนินการตามโครงการในแผนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ตลอดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตาม

เป้าหมายทีก่ �ำหนด 7) การตอบสนองต่อสมาชิก ได้แก่ ความ
รวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของวิสาหกิจชุมชน
และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชน
8) ความมัน่ คงและความต่อเนือ่ งของโครงการ ได้แก่ การผลัก
ดันให้การด�ำเนินการตามโครงการในแผนการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนตามก�ำหนดเวลา อย่างต่อเนื่อง และการประเมินผล
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้ด�ำเนินการ 9) การสร้างบริการ
ให้เป็นทีร่ จู้ กั ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการด�ำเนิน
การตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รบั ทราบ และสูส่ าธารณชน และ 10) การเข้าใจและรูจ้ กั
สมาชิกในวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การร่วมปรึกษาหารือ และ
การอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชน ทั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีบทบาทส�ำคัญของ
วิสาหกิจ จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่ ประธานกลุม่ และกรรมการ
ฝ่ายการตลาด หรือกรรมการทีท่ �ำหน้าทีต่ ดิ ต่อประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับคณะผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน นอกจากนี้ยังได้
ประเมินระดับการรับรู้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการ
ในการด�ำเนินงาน ตลอดเป้าหมายของการด�ำเนินโครงการ
การประเมินความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
อันประกอบด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจกรรม
การด�ำเนิ น การตามแผนการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
การตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินการตาม
แผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และความส�ำคัญของการ
ด�ำเนินการตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและประโยชน์
ต่อการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยผูป้ ระเมินให้
คะแนนตามรายการที่ประเมิน ก�ำหนดคะแนนเต็ม 10
คะแนน ในแต่ละประเด็นของหัวข้อที่ท�ำการประเมิน และ
คณะผูว้ จิ ยั ได้ก�ำหนดอันตรภาคชัน้ เท่ากับ 5 อันตรภาคชัน้
คือคะแนนสูงสุด-คะแนนต�่ำสุด และหารด้วย 5 จึงแบ่ง
คะแนนออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้ คือ ช่วงคะแนน 0 - 2.0, มากกว่า
2.0 - 4.0, มากกว่า 4.0 - 6.0, มากกว่า 6.0 - 8.0 และ
มากกว่า 8.0 - 10 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับต�่ำ,
ค่อนข้างตำ�่ , ปานกลาง, ค่อนข้างสูง และสูง ตามล�ำดับ
ในการประเมินผลการด�ำเนินงาน มีตัวชี้วัดที่ใช้
ประเมิ น ความส�ำเร็ จ ของการด�ำเนิ น โครงการ (KPIs)
4 ประการ คือ 1) กลุม่ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อราย/เดือน หรืออย่างน้อย
23,000 บาท/ราย/เดือน หลังการด�ำเนินงานโครงการ
3 เดือน 2) ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สามารถพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายได้อย่างน้อย 1
ช่องทาง 3) ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
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มี ค วามสามารถในการเชื่ อ มโยงกั บ ชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น และ
4) ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยมีระดับคะแนนการ
ประเมินความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
4.2.2 จากการปรึกษาหารือร่วมกันทุกฝ่าย ได้ข้อ
สรุปว่าโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาที่ได้จัดท�ำขึ้นที่จะ
น�ำมาด�ำเนินงานเป็นล�ำดับแรกคือโครงการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทจี่ ะน�ำมาออกแบบคือ นาฬิกา
ข้อมือ นาฬิกาแขวนผนัง และพวงกุญแจที่ใช้ลูกปัดหรือ
หินมาตกแต่ง เพื่อขยายฐานลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย และ
เพือ่ ให้มกี ารพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มคี วามโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ จึงมีการน�ำผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์แสดง
ความเป็นไทย อาจเป็นผ้าลายไทยหรือผ้าปาเต๊ะ มาประยุกต์
ใช้ในการออกแบบ โดยมีแผนการด�ำเนินโครงการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ออกแบบผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่ 2) จัดท�ำ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทอี่ อกแบบใหม่ 3) พัฒนา ปรับปรุง หรือ
แก้ไขผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ออกแบบใหม่ 4) ผลิตสินค้าตาม
ต้นแบบทีอ่ อกแบบใหม่ 5) ท�ำการตรวจสอบสินค้าทีผ่ ลิตได้
6) น�ำสินค้าใหม่ทดสอบตลาด 7) ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ และ 8) การจัดท�ำรายงาน

5. ผลการวิจยั
5.1 การน�ำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้จดั ท�ำไว้
มาด�ำเนินการพัฒนาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวิสาหกิจ
ให้กา้ วไปสูก่ ารเป็น SMEs การสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกีย่ วกับ SMEs ให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวคิดในการ
ด�ำเนินงาน และวิธีการด�ำเนินงาน เพื่อด�ำเนินการตาม
แผนการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชุ ม ชนเครื่ อ งประดั บ แฟชั่ น
จังหวัดนนทบุรี ที่ได้จัดท�ำขึ้นในปีงบประมาณ 2553 และ
ปรับปรุงเป็นแผนในปีงบประมาณ 2554-2558 และร่วม
ปรึ ก ษาหารื อ กั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเครื่ อ งประดั บ แฟชั่ น
จังหวัดนนทบุรี เพือ่ คัดเลือกโครงการในแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน มาด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน เห็นด้วยกับแผนการพัฒนาที่ได้ปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 2554-2558 ประกอบด้วยข้อสรุปกลยุทธ์
4 กลยุทธ์ โดยมีแผนงานและโครงการดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การตลาดเชิงรุก ประกอบด้วย แผนงาน
พัฒนาภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม
มี 3 โครงการดังนี้ 1) โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูอ้ ตุ สาหกรรม
สร้างสรรค์เครือ่ งประดับลูกปัด 2) โครงการจัดท�ำเว็บไซต์เพือ่

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ 3) โครงการเข้าร่วมแสดง
สินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
บุคลากร ประกอบด้วยแผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการบริหารจัดการมี 1 โครงการคือ โครงการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาสินค้าและมาตรฐาน ประกอบ
ด้วยแผนงานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
สูส่ ากล มี 2 โครงการดังนี้ 1) โครงการศึกษาตลาดเพือ่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่ และ 2) โครงการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 การพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของกลุ ่ ม
ประกอบด้ ว ยแผนงานการพั ฒ นากลุ ่ ม อย่ า งยั่ ง ยื น มี 2
โครงการ ดังนี้ 1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่ม ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น และ 2) โครงการ
สนับสนุนการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิน่
ส�ำหรับโครงการวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่
จังหวัดนนทบุรี และคณะผูว้ จิ ยั ได้ปรึกษาหารือและเห็นชอบ
ร่วมกันให้เลือกโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
มาด�ำเนินการจริงเป็นอับดับที่ 1 ในปีงบประมาณ 2554
นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงเพือ่ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ SMEs ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ทราบเกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โดยใช้ระบบ
เพชร ตามแนวคิดของ Porter (1990) คณะผูว้ จิ ยั ได้ก�ำหนด
คะแนนการประเมินศักยภาพในการแข่งขัน โดยก�ำหนดตัว
ชี้วัดต่างๆ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ตามระบบเพชรได้แก่
1) ด้านปัจจัยการผลิต ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ดังนี้ การเพิม่ ขึน้
ของสมาชิก การเพิม่ ขึน้ ของการจ้างงาน สัดส่วนของแรงงาน
ในการผลิต การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต การปรับปรุง
กระบวนการผลิต การมีบุคลากรที่สมารถใช้คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต ระบบบัญชี การลงทุนเพือ่ ดูแลสิง่ แวดล้อม
ของกลุม่ การถ่ายทอดความรูร้ ะหว่างสมาชิก 2) ด้านอุปสงค์
ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ดังนี้ ยอดขาย จ�ำนวนลูกค้า การจัดท�ำ
ฐานข้อมูลของลูกค้า 3) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนและ
เกีย่ วเนือ่ ง ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ดังนี้ การได้รบั การสนับสนุน
จากหน่วยงานในระดับชุมชน อ�ำเภอ และจังหวัด และการให้
ความช่วยเหลือแก่ชมุ ชน และ 4) ด้านยุทธการ โครงสร้าง
และสภาพการแข่งขัน ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ดังนี้ การต่อยอด
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ราคาสินค้าทีก่ ลุม่ ได้รบั การส่งเสริมการ
ขาย ช่องทางในการจัดจ�ำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การควบคุมคุณภาพสินค้า การรับรองมาตรฐานสินค้า และ
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การได้รับรางวัล รวมทั้งการก�ำหนดคะแนนการประเมิน
ศักยภาพในการแข่งขันเป็น 5 ช่วง ดังนี้ คือ ช่วงคะแนน
ร้อยละ 0 - 20, มากกว่า 20 - 40, มากกว่า 40 - 60, มากกว่า
60 - 80 และ มากกว่า 80 - 100 หมายถึง มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันอยูใ่ นระดับต�ำ่ , ค่อนข้างตำ�่ , ปานกลาง, ค่อนข้างสูง
และสูง ตามล�ำดับ
จากการก�ำหนดตัวชีว้ ดั และคะแนนศักยภาพในการ
แข่งขันดังกล่าว พบว่า วิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่
จังหวัดนนทบุรี ได้คะแนนศักยภาพในการแข่งขันอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง กล่าวคือได้คะแนนในองค์ประกอบ 4 ด้านรวมกัน
เท่ากับร้อยละ 45.45 ส�ำหรับองค์ประกอบแต่ดา้ น ได้คะแนน
การประเมินศักยภาพดังนี้ 1) ด้านปัจจัยการผลิต ได้คะแนน
ร้อยละ 60.98 2) ด้านอุปสงค์ ได้คะแนนร้อยละ 66.67 3)
ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่ วเนือ่ ง ได้คะแนนร้อยละ
23.53 และ 4) ด้านยุทธการ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน
ได้คะแนนร้อยละ 31.25 กล่าวได้ว่า ด้านที่ 1) และ 2)
ได้คะแนนศักยภาพ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านที่ 3)
และ 4) ได้คะแนนศักยภาพ อยูใ่ นระดับค่อนข้างต�ำ่ เนือ่ งจาก
วิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี มีปญ
ั หา
และอุปสรรคในการด�ำเนินงานดังนี้ 1) ด้านปัจจัยการผลิต
ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรด้านจัดท�ำระบบบัญชี และด้านการ
พัฒนาการค้าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 2) ด้านอุปสงค์ ได้แก่
ไม่มีการจัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3) ด้าน
อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่ วเนือ่ ง ได้แก่ ขาดการมีสว่ น
ร่วมและการสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมจากชุมชนและ
องค์กรในท้องถิ่น มีเพียงแต่การให้ค�ำปรึกษาและการจัด
ฝึกอบรม และ 4) ด้านยุทธการ โครงสร้าง และสภาพการ
แข่งขัน ได้แก่ มีความจ�ำกัดในด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
การวิจัยตลาด และการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งไม่สามารถผลิต
ได้ทนั การสัง่ ซือ้ จ�ำนวนมากๆ

5.2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพการประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จังหวัดนนทบุรีให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการประกอบการของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จังหวัด
นนทบุรี ให้มคี วามสามารถในการแข่งขัน และสามารถด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยตนเอง ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาที่ ไ ด้
จัดท�ำขึ้น ในปีงบประมาณ 2554 คณะผู้วิจัยและวิสาหกิจ
ชุ ม ชนได้ ป รึ ก ษาหารื อ และเห็ น ชอบร่ ว มกั น ให้ คั ด เลื อ ก
โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโครงการ
น�ำร่องส�ำหรับด�ำเนินการจริง ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานสรุป
พอสั ง เขปเฉพาะประเด็ น ส�ำคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ การออกแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นา
ขึ้นมาใหม่ และต่อจากนั้นเป็นการประเมินผลความส�ำเร็จ
ของโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้
5.2.1 ผลการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ก่ อ นมี โ ครงการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
วิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี ท�ำการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งประดับทีท่ �ำจากลูกปัด ได้แก่ สร้อยคอ
ต่างหู แหวน ก�ำไล และเข็มขัด เท่านัน้ (ภาพที่ 2)
วิสาหกิจจึงมีความต้องการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและสามารถ
ขยายกลุม่ ลูกค้าให้กว้างขวางขึน้ เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ของกลุม่
เป็นทีย่ อมรับในเรือ่ งความละเอียด ประณีต สวยงาม ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจได้รบั รางวัล OTOP 5 ดาว เป็นเวลา
3 ปีต่อเนื่องกัน คือในปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2549 และ
ปี พ.ศ. 2552
เมื่อด�ำเนินงานในโครงการการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ท�ำให้วสิ าหกิจมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทงั้ หมด 19 แบบ
ประกอบด้วยนาฬิกาข้อมือ จ�ำนวน 12 แบบ นาฬิกาแขวน
ผนัง จ�ำนวน 2 แบบ และพวงกุญแจส�ำหรับสุภาพสตรี จ�ำนวน
5 แบบ (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์เดิมของวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี ก่อนด�ำเนินโครงการ
ทีม่ า : วิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี (2555)

นาฬิกาข้อมือรูปแบบใหม่ จ�ำนวน 12 แบบ

นาฬิกาแขวนผนังรูปแบบใหม่ จ�ำนวน 2 แบบ

พวงกุญแจส�ำหรับสุภาพสตรีรปู แบบใหม่ จ�ำนวน 5 แบบ
ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี
		
หลังมีโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทีม่ า : ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการปรึกษาหารือระหว่างคณะผูว้ จิ ยั และวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี
ภายใต้โครงการมีโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
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5.2.2 การทดสอบตลาด
คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์
ทีม่ กี ารออกแบบและการพัฒนาขึน้ ใหม่ จ�ำนวน 3 ครัง้ คือ
ครัง้ ที่ 1 งานมหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพเพือ่ คนไทย ณ ศูนย์
แสดงสินค้าเมืองอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5 บูทที่ 793
ในวันที่ 3-8 เมษายน 2555 ครัง้ ที่ 2 งานตลาดนัดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 2012 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง
Meeting Room 3 ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม
2555 และครั้ ง ที่ 3 งานเกษตรแฟร์ ประจ�ำปี 2555
“นวัตกรรมเพือ่ ประชาชน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน บริเวณหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555 โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ลูกค้าทีส่ นใจในผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ของวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่
การทดสอบตลาดได้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 109 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 30-39 ปี รองลงมาคือ อยู่ในช่วง 50 ปีขึ้นไป
มีรายได้ตอ่ เดือนอยูใ่ นช่วงตำ�่ กว่า 10,000 บาท รองลงมาคือ
มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท และ
30,001 - 40,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั รองลงมา
คือ มีอาชีพเป็นแม่บา้ น มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี
รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูใ่ นระดับสูงกว่าปริญญาตรี สรุป
ผลการทดสอบตลาดได้ ดังนี้
ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ออกแบบใหม่ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 19 แบบ ประกอบด้วย 1) นาฬิกา
ข้อมือรูปแบบใหม่ จ�ำนวน 12 แบบ 2) นาฬิกาแขวนผนัง
รูปแบบใหม่ จ�ำนวน 2 แบบ 3) พวงกุญแจส�ำหรับสุภาพสตรี
รูปแบบใหม่ จ�ำนวน 5 แบบ (ภาพที่ 3) ดังนี้ ในกรณีของ
นาฬิกาข้อมือรูปแบบใหม่ทงั้ 12 แบบ กลุม่ ตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่ามีความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 35.14 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ คือ
ในด้านราคา ร้อยละ 77.03 ด้านรูปแบบ ร้อยละ 77.03
ด้านสี ร้อยละ 71.67 ด้านขนาด ร้อยละ 6.57 ด้านการตกแต่ง
ร้อยละ 77.03 และมีประโยชน์ในการใช้งานที่เหมาะสม
ร้อยละ 95.95 ในกรณีของนาฬิกาแขวนผนังรูปแบบใหม่ทงั้
สองแบบ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์
มีความทันสมัย ร้อยละ 30.00 มีความเหมาะสมในด้านราคา
ร้อยละ 60.00 ด้านสี ร้อยละ 80.00 ด้านขนาด ร้อยละ 60.00
ด้านการตกแต่ง ร้อยละ 60.00 และมีประโยชน์ในการใช้งาน
ทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 80.00 แต่รปู แบบของกรอบนาฬิกายัง
ไม่ ป ระณี ต ในกรณี ข องพวงกุ ญ แจส�ำหรั บ สุ ภ าพสตรี

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงาม ร้อยละ 56.00 มีความเหมาะสมในด้านรูปแบบ
ร้อยละ 100.00 ด้านสี ร้อยละ 92.00 ด้านขนาด ร้อยละ
60.00 ด้านการตกแต่ง ร้อยละ 80.00 และมีประโยชน์ในการ
ใช้งานทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 69.00 แต่สว่ นใหญ่เห็นว่ามีราคา
แพงเกินไป
ข้ อ มู ล จากการทดสอบตลาดข้ า งต้ น ได้ ช ่ ว ยให้ ผู ้
ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จังหวัด
นนทบุรี สามารถน�ำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่การจ�ำหน่าย
ภายในประเทศเท่านั้น ภายหลังโครงการสิ้นสุดลงแล้ว
วิสาหกิจได้น�ำผลิตภัณฑ์ไปจ�ำหน่ายทีป่ ระเทศเวียดนามและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างได้ผลดีอกี ด้วย
5.3 การประเมิ น ผลความส�ำเร็ จ ของโครงการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การด�ำเนินงานของโครงการของวิสาหกิจชุมชน
เครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชีว้ ดั ของโครงการ (KPIs) 4 ประการ คือ 1) การมี
รายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27 ของรายได้ตอ่ เดือน (ไม่รวมรายได้
จากการจ�ำหน่ายในต่างประเทศภายหลังโครงการสิน้ สุดลง)
ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้รอ้ ยละ 15 2) ผูป้ ระกอบการ
สามารถพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายได้ 1 ช่องทาง ภายหลัง
เมือ่ สิน้ สุดโครงการ กล่าวคือ สามารถจ�ำหน่ายในต่างประเทศ
ได้ แ ก่ ประเทศเวี ย ดนามและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
3) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยอดขายของกลุ่ม
เพิม่ มากขึน้ จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ทอี่ อกแบบและพัฒนา
ขึน้ ส่งผลให้แรงงานภายในชุมชนมีรายได้จากการผลิตสินค้า
ให้กับวิสาหกิจเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า วิสาหกิจมีการ
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็น SMEs มากขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดผ่านการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมกับคณะผูว้ จิ ยั ตลอดจนการ
จัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการ
เพิม่ ปริมาณการผลิตเพือ่ เสริมศักยภาพดังกล่าว และ 4) ผูเ้ ข้า
ร่วมโครงการของวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัด
นนทบุรี มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการยกระดับ
ผูป้ ระกอบการ OTOP ทีม่ ศี กั ยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรม
ด�ำเนิ น การตามแผนการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในระดั บ
ค่อนข้างสูง คิดเป็นคะแนนเฉลีย่ ร้อย 70.6 ซึง่ ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย
ทีก่ �ำหนดไว้รอ้ ยละ 85 เนือ่ งจากการด�ำเนินงานโครงการตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ค่อนข้างจ�ำกัด โดยมีสาเหตุมาจาก
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การที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจประสบปัญหาน�้ำท่วมหนักใน
ปลายปี พ.ศ. 2554 วิสาหกิจจึงมีปญ
ั หาต่างๆ ทีต่ อ้ งแก้ไข
เสียก่อน ท�ำให้เริม่ ด�ำเนินงานโครงการนีล้ า่ ช้าและในบางครัง้
การด�ำเนินงานไม่ค่อยต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในด้านการเข้าใจและการรูจ้ กั สมาชิก
ในวิสาหกิจชุมชนสูงที่สุด โดยหลังจากโครงการสิ้นสุดลง
วิสาหกิจได้น�ำผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มาไปจ�ำหน่ายทีป่ ระเทศ
เวี ย ดนามและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ อ ย่ า งประสบ
ความส�ำเร็จ

6. สรุปและอภิปรายผล
การน�ำแผนพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมาด�ำเนิ น การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้กา้ วไปสูก่ ารเป็น SMEs ในอนาคต และสร้าง
ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ SMEs ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี โดยผ่าน
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ช่วยให้วสิ าหกิจชุมชน
เครือ่ งประดับแฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี มีแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนในปีงบประมาณ 2554-2558 เพื่อเป็นกรอบในการ
ด�ำเนินงานพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่การเป็น SMEs นอกจากนี้
คณะวิจัยได้ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
SMEs ให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน เกีย่ วกับการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขัน โดยใช้ระบบเพชรตามองค์ประกอบ
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยการผลิต 2) ด้านอุปสงค์ 3) ด้าน
อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่ วเนือ่ ง และ 4) ด้านยุทธการ
โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน ท�ำให้วสิ าหกิจได้ทราบระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันว่าอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ
ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 45.45
การด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ซึ่ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเครื่ อ งประดั บ แฟชั่ น จั ง หวั ด นนทบุ รี
ได้คดั เลือกโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ได้
ผลิตภัณฑ์ทอี่ อกแบบใหม่จ�ำนวน 19 แบบ ได้แก่ นาฬิกาข้อ
มือ จ�ำนวน 12 แบบ นาฬิกาแขวนผนัง จ�ำนวน 2 แบบ และ
พวงกุญแจส�ำหรับสุภาพสตรี จ�ำนวน 5 แบบ มีการทดสอบ
ตลาดจ�ำนวน 3 ครั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทอี่ อกแบบใหม่ทงั้ หมด 19 แบบ
มีความสวยงาม มีความเหมาะสมในด้านรูปแบบ สี ขนาดการ
ตกแต่งและมีประโยชน์ในการใช้งาน ยกเว้นนาฬิกาแขวนผนัง
ทีร่ ปู แบบของกรอบยังไม่ประณีต และผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ
ส�ำหรับสุภาพสตรีมรี าคาแพงเกินไป ข้อค้นพบดังกล่าวนีจ้ ะ
ช่วยให้วสิ าหกิจพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และก�ำหนดราคา
ขายได้อย่างสอกคล้องกับความต้องการของผูซ้ อื้ ต่อไป

การด�ำเนิ น งานโครงการออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จังหวัด
นนทบุรีสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ
(KPIs) 4 ประการ คือ 1) การมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 27
ของรายได้ต่อเดือน (ไม่รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายใน
ต่างประเทศภายหลังโครงการสิน้ สุดลง) ซึง่ สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ15 2) ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา
ช่องทางการจ�ำหน่ายได้ 1 ช่องทางภายหลังเมื่อสิ้นสุด
โครงการ กล่าวคือ สามารถจ�ำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) ผูป้ ระกอบ
การที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับ
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยอดขายของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ทอี่ อกแบบและพัฒนาขึน้ ส่งผล
ให้แรงงานภายในชุมชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าให้กับ
วิสาหกิจเพิม่ มากขึน้
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการของวิสาหกิจชุมชนเครือ่ งประดับ
แฟชั่น จังหวัดนนทบุรี มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
โครงการยกระดับผูป้ ระกอบการ OTOP ทีม่ ศี กั ยภาพก้าวไป
สู่ SMEs กิจกรรมด�ำเนินการตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนในระดับค่อนข้างสูง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อย 70.6
ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 85 เนื่องจากการ
ด�ำเนินงานโครงการตามระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้คอ่ นข้างจ�ำกัด
โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจประสบ
ปัญหานำ�้ ท่วมหนักในปลายปี พ.ศ. 2554 วิสาหกิจจึงมีปญ
ั หา
ต่างๆ ที่ต้องแก้ไขเสียก่อน ท�ำให้เริ่มด�ำเนินงานโครงการนี้
ล่าช้าและในบางครัง้ การด�ำเนินงานไม่คอ่ ยต่อเนือ่ ง อย่างไร
ก็ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านการเข้าใจ
และการรูจ้ กั สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนสูงทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตาม ผลการด�ำเนินงานโครงการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับ
แฟชัน่ จังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกับงานของ Hashim (2000)
ที่ระบุลักษณะเฉพาะขององค์กรที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีส่ ามารถรักษาความได้เปรียบ
ขององค์กรไว้ได้ ในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับ
แฟชั่น จังหวัดนนทบุรี สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ และสามารถเพิม่ ช่อง
ทางจ�ำหน่ายได้ในตลาดต่างประเทศ คือ เวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ท�ำให้สามรถรักษาความได้เปรียบ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียด ประณีต และมี
การเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท�ำให้มีศักยภาพและขีดความสามารถใน
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การแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็น
ตลาดใหม่ของวิสาหกิจชุมชน

7. ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาต่อไป
จากผลการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ มี ข ้ อ เสนอ
แนะแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับ
แฟชั่น จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้วิสาหกิจ
มีความสามารถในการแข่งขันและด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบ
SMEs ได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเองต่อไป โดยการด�ำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการทีบ่ รรจุไว้ในแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้จัดท�ำในปีงบประมาณ 2553 อาทิเช่น 1) การพัฒนา
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ โดยเฉพาะด้ า นการค้ า พาณิ ช ย์
อิเล็คทรอนิกส์ (E-Commerce) เนือ่ งจากวิสาหกิจ มีเว็บไซต์
เพือ่ จัดจ�ำหน่ายอยูแ่ ล้ว แต่ควรมีการปรับปรุงโดยการเพิม่ ข้อมูล
ลงบนเว็บไซต์ เช่น รูปภาพ ราคาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น อีกทัง้
วิสาหกิจควรเรียนรู้การจัดท�ำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างครบวงจร นอกจากนี้ วิสาหกิจควรมีการจัดท�ำระบบ
การจัดท�ำบัญชีงบกระแสเงินสดและงบก�ำไรขาดทุน เพื่อ
รองรับการขยายตัวของวิสาหกิจ 2) การพัฒนาด้านการตลาด
วิสาหกิจควรมีการเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายให้มากขึน้ เพือ่
รองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าที่ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบใหม่ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้บคุ คล
ทัว่ ไป รูจ้ กั สินค้ารูปแบบใหม่ รวมทัง้ ศึกษาวิจยั ตลาดทัง้ ตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อวางต�ำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ (Product Position) ให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการขยายตลาดต่อไป และ 3) การพัฒนา
ด้านปัจจัยการผลิต วิสาหกิจมีความขาดแคลนแรงงานในการ
ผลิตค่อนข้างมาก ท�ำให้ก�ำลังการผลิตสินค้ามีน้อยกว่า
ความต้องการของตลาด จึงสูญเสียโอกาสในการเพิม่ ยอดขาย
ดังนั้น วิสาหกิจควรมีการพัฒนาแรงงานเดิมเพื่อเพิ่มทักษะ
และศั ก ยภาพในการผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ในขณะเดียวกันควรมีการพัฒนาแรงงานใหม่เพือ่ เพิม่ จ�ำนวน
แรงงานรองรับการขยายก�ำลังการผลิตที่ต้องเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับกับความต้องการสินค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ซึ่ง
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การพัฒนาดังกล่าวอาจด�ำเนินการในรูปแบบศูนย์เรียนรู้
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด ซึ่งอาจจะน�ำ
ไปสู่การพัฒนาด้านปัจจัยการผลิตอย่างครอบคลุมมากขึ้น
ไม่เพียงแต่การพัฒนาแรงงานเท่านั้น หากรวมถึงการเป็น
แหล่งจ�ำหน่ายวัตถุดบิ ในการผลิต การเป็นสถานทีแ่ สดงสินค้า
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลูกปัดอย่างครบวงจร
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