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บทคัดยอ 

 การจัดตั้งองคกรขึ้นมาขับเคลื่อน SMEs จะมองไปในเรื่องระบบเงินทุนเปนสวนใหญ แตใน

กรณีธุรกิจระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการกลับกลายเปนปญหา

ที่ถูกมองขามและรอการเยียวยา เพื่อหาทางรอดมีอยู 3 ประการ หลักดวยกันคือ 1) ปญหาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ (Product Development) 2) ปญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging Design) 3) ความ

ทาทายในการแสวงหาโอกาสกลยุทธการตลาด ยิ่งไปกวานั้นกลุมธุรกิจเหลานี้ ยังขาดองคความรูในการ

สรางการความเชื่อมโยงกับภูมิปญญาและอัตลักษณทองถิ่น หรือเรื่องราวความเปนมา เพื่อเพิ่มคุณคา

ของผลิตภัณฑนำไปสูการจดจำของลูกคา ทางรอดถาหากภาครัฐจัดตั้งใหมีผูรับผิดชอบในทองถ่ินเองเขา

มามีบทบาทจัดการปญหา โดยใหองคกรที่มีความเชี่ยวชาญ เชน สถานศึกษา องคกรธุรกิจตางๆ กลุม

วิสาหกิจอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ ทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยใหความชวยเหลือ ก็จะทำใหการพัฒนามี

ทิศทางมากยิ่งขึ้น การพัฒนาประเทศใหไปสูความมั่นคงและยั่งยืนนั้น มิไดอิงอาศัยแตเศรษฐกิจกระเเส

หลักเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ตองพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคูไปพรอมๆ กัน ควรหาความรวมมือเชิง

เครือขาย แสวงหาแนวทางในการเพิ่มมูลคาภูมิปญญา สรางอาชีพ สงผลตอการกระจายรายไดสูชุมชน

อีกทางหนึ่ง 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

 To set up the organization to move forwards SMEs in the view of huge financial 

capital but in case of house and community level business. For the problems and 

obstacles of entrepreneurs are overlooked and waiting for solutions that the three 

solutions consist of 1.  product development problem, 2 .  packaging design problem, 3. 

changing for searching the market strategy opportunity. Moreover, these businesses lack of 

knowledge to connect with local wisdom and identity or background for the value of 

product to impress the customers. If the government set up the authority in the 

community to have the major role to solve the problem by giving the specialization group 

like educational institutes, business organizations and other successful local   to help to 

be the advisors and then it will have the more development direction. So, the national 

development will have the security and sustainability that does not depend on only 

stream economy but also community economy and should have the network co-

operation to create the value of local enterprise wisdom, create the career that will effect 

on income distribution to community 

Keywords:. Problems, Survivals and Challenges, SMEs Entrepreneurs 

 
บทนำ 
 โครงการออมสินยุวพัฒนร ักษถิ ่น ซึ ่งเปนโครงการที ่ร ิเร ิ ่มจากความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและธนาคารออมสิน ในฐานะภาคีเครือขายที่สำคัญ รวมกัน

เล็งเห็นความสำคัญใหสถาบันการศึกษาท้ังอาจารยและนิสิต ไดมีสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 

ดานการดำรงชีวิตควบคูไปกับการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยกลุมวิสาหกิจชุมชนเปนฐาน นำมาสูการการ

ทำขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการเสริมสรางทักษะและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน รวมกับธนาคาร

ออมสินเพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน

ที่ประกอบการโดยมีการใหหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

 กลุมวิสาหกิจชุมชน นับเปนจัดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญมาก ซึ่งจาก

ขอมูลของกรมสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พบวาไดมีการอนุมัติจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 มีสูงถึง 80,000 แหง และมีศักยภาพสามารถดำเนินการอยูถึง 

50,000 แหงทั่วประเทศ (การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2560) และสวน

ใหญมักจะเริ่มตนจากการใชภูมิปญญาทองถิ่น ในการผลิตและการดำเนินการ โดยปจจุบันวิสาหกิจ
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ชุมชนไดสรางเม็ดเงินสะพัดทางเศรษฐกิจมูลคาสูงถึง 2.55 ลานบาท (ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2561,กรม

สงเสริมการเกษตร)  

 ในขณะเดียวกันภาครัฐไดใหความสนใจในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จะเห็นไดจาก

การขับเคลื่อนนโยบายโดยรัฐบาลที่ผานๆ มา จนกระทั้งรัฐบาลปจจุบัน ไมวาจะเปนแนวคิดหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ กาวยางสูชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีหนวยงานขึ้นมารองรับ อาทิ สำนักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ สสว. ขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 มีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ มีวิสัยทัศน (Vision) พ.ศ. 2560-2564 

"เปนผูชี้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MICRO และ SMEs สูความมั่งคั่งอยางยั่งยืน" พันธกิจ 

(Mission) บูรณาการ และผลักดันการสงเสริม MICRO และ SMEs ของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

เพ่ือให MICRO และ SME สามารถเติบโตและแขงขันไดในระดับสากล และมีกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

กรมสงเสริมการเกษตร ภายใตการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทำงานเชิงคูขนาน 

  ภาพประกอบที่ 1  ผูบริหารธนาคารออมสิน คณาจารยและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

ก ร ณ

ร า ช

วิทยาลัย เก็บขอมูลภาคสนาม 

 ดังนั้น ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ ธนาคารออมสิน หลักการสำคัญในการศึกษาครั้งนี้เพื่อตองการที่จะ

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่ ผสมผสานกับการใชสหวิทยาการสมัยใหมในสถาบันอุดมศึกษา มาชวยเติม

เต็มใหกับวิสาหกิจในชุมชน ในขณะเดียวกันยังเปนการสรางพื้นที่การเรียนรูของอาจารยและนิสิตจาก

สถานการณจริง ในการศึกษาปญหาและความตองการอยางตรงจุดของผูผลิตการบูรหอมอำเภอบางปะ

อิน จังหวัดอยุธยา หลังจากนั้นธนาคารออมสินจะทำหนาที่เปนพี่เลี ้ยงใหคำปรึกษาพรอมกับชวย

สนับสนุนตอยอดธุระกิจท่ีมีศักยภาพใหสามารถตอหนาตอไปได  

 
จุดมุงหมายและการพลิกฟน SMEs 
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 ชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2539 ถึง 2542 ธุรกิจหลายประเภทไดปดตัวลง ผูวางงานจำนวนมาก

ไดหันมาสู SMEs มากขึ้น และทางการไดใหความสำคัญกับ SMEs เปนลำดับ โดยในป 2543 ไดออก

กฎหมายสงเสริม SMEs โดยมีสาระสำคัญในการเขาชวยเหลือ สงเสริมสนับสนนุและพัฒนาศักยภาพของ 

SMEs รวมทั้งจัดตั้งสถาบันที่เกี่ยวของกับการพัฒนา SMEs ขึ้นมาอีกหลายแหง เชน สถาบันสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) การปรับบทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดยอม (บอย.) เปนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยธนาคาร 

SMEs เปนตน ในขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินเฉพาะกิจตาง ๆ ไดแก ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน 

รวมท้ังบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมก็มีนโยบายใหความสำคัญกับ SMEs มากข้ึน 

 อยางไรก็ตามการดำเนินธุรกิจ SMEs ยังมีปญหาหลายประการท้ังดานการผลิตและการตลาด

รวมถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบไดยากกวากิจการขนาดใหญซึ่งมีความมั่นคงมี

ความนาเชื ่อถือมีหลักทรัพยค้ำประกันและมีความพรอมของเอกสารทางการเงินงบดุลและงบกำไร

ขาดทุนที่เปนระบบทำใหผูประกอบการ SMEs ประสบปญหาขาดสภาพคลองสงผลกระทบตอการผลิต

และการจางงานนอกจากนี้ธุรกิจ SMEs ยังประสบกับปญหาของหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) อีกดวย 

(สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย,2551) 

  ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่ทางการจะตองหาแนวทางในการใหความชวยเหลือและสนับสนุน

ใหธุรกิจที่มีจำนวนมากนี้สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางสภาพคลอง

ในการดำเนินการ อันจะสงผลดีตอการลงทุน การผลิต และการจางงานในระบบเศรษฐกิจตอไป 

  

ปญหาและความตองการของชุมชนที่ตองการใหภาคีเครือขายรวมพัฒนา 
 SMEs นับเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจาก SMEs มีบทบาททั้งในการ

จำหนาย การรับชวง การผลิต และการเปนผูผลิตวัตถุดิบปอนผูประกอบการรายใหญ ปจจุบัน SMEs 

ของไทยมีถึงรอยละ 98.6 ของจำนวนผูประกอบการท้ังหมด มีมูลคาการผลิตรอยละ 39.4 ของ GDP (ไม

รวมภาคเกษตรกร) และมีมูลคาสงออกรอยละ 29.0 ของมูลคาการสงออกทั้งประเทศ รวมถึงมีการจาง

งานรอยละ 76.4 ของแรงงานท้ังประเทศ (สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย,2551) 

 3.1 ปญหาและขอจำกัดของ SMEs ในภาพรวม 

 ปญหาและขอจำกัดของ SMEs ในภาพรวมสามารถสังเคราะหไดตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 1) ปญหาดานการตลาด SMEs สวนใหญมักตอบสนองความตองการของตลาดในทองถ่ิน 

หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรูความสามารถในดานการตลาดในวงกวาง โดยเฉพาะตลาด

ตางประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนสงตลอดจนการเปดเสรีทางการคา ทำ
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ใหวิสาหกิจขนาดใหญ รวมทั้งสินคาจากตางประเทศเขามาแขงขันกับสินคาในทองถิ่นหรือในประเทศท่ี

ผลิตโดยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากข้ึน (สาระดีดี.คอม.,2562) 

 2) ขาดแคลนเงินทุน SMEs มักประสบปญหาการขอกูเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อมาลงทุน

หรือขยายการ ลงทุนหรือเปนเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้เนื่องจากไมมีการทำบัญชีอยางเปนระบบและขาด

หลักทรัพยค้ำประกันเงินกูทำใหตองพ่ึงพาเงินกูนอกระบบ และตองจายดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูง  

 3) ปญหาดานแรงงาน แรงงานที่ทำงานใน SMEs จะมีปญหาการเขาออกสูง กลาวคือ เมื่อมี

ฝมือและมีความชำนาญมากข้ึนก็จะยายออกไปทำงานโรงงานขนาดใหญท่ีมีระบและผลตอบแทนท่ีดีกวา 

จึงทำใหคุณภาพของแรงงานไมสม่ำเสมอการพัฒนาไมตอเนื่องสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิต

และคุณภาพสินคา  

 4) ปญหาขอจำกัดดานเทคโนโลยีการผลิต โดยทั่วไป SMEs มักใชเทคนิคการผลิตไมซับซอน

เนื่องจากการ ลงทุนต่ำและผูประกอบการ/พนักงานขาดความรูพ้ืนฐานท่ีรองรับเทคนิควิชาท่ีทันสมัยจึงทำ

ใหขาดการพัฒนารูปแบบผลติภัณฑตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีดี  

 5) ขอจำกัดดานการจัดการ SMEs มักขาดความรูในการจัดการหรือการบริหารท่ีมีระบบใช

ประสบการณจาก การเรียนรู โดยเรียนถูกเรียนผิดเปนหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นองมา

ชวยงานการบริหารภายในลักษณะนี้แมจะมีขอดีในเรื่องการดูแลที่ทั่วถึง (หากธุรกิจไมใหญนัก) แตเม่ือ

กิจการเริ่มขยายตัวหากไมปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีระบบก็จะเกิดปญหาเกิดข้ึนได  

 6) ปญหาการเขาถึงบริการการสงเสริมของรัฐ SMEs จำนวนมากเปนการจัดตั้งกิจการที่มี

รูปแบบไมเปน ทางการ เชน ผลิตตามบานผลิตในลักษณะโรงงานทองแถวไมมีการจดทะเบียนโรงงาน 

ทะเบียนพาณิชย หรือทะเบียนการคาดังนั้นกิจการโรงงานเหลานี้ จึงคอนขางปดตัวเองในการเขามาใช

บริการของรัฐ เนื่องจากปฏิบัติไมคอยถูกตองเกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดลอม หรือ

รักษาความปลอดภัยท่ีกำหนดตามกฎหมาย นอกจากนี้ในเรื่องการสงเสริมการลงทุนก็เชนเดียวกัน แมวา

รัฐจะไดลดเงื่อนไขขนาดเงินทุนและการจางงาน เพื่อจูงใจให SMEsเพียง 8.1 % เทานั้นที่มีโอกาสไดรับ

การสงเสริมการลงทุนจากรัฐ  

 7) ปญหาขอจำกัดดานบริการสงเสริมพัฒนาขององคการภาครัฐและเอกชน การสงเสริม

พัฒนา SMEs ที่ผานมาไดดำเนินการโดยหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เนื่องจากอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอมมีจำนวนมากและกระจายอยูทั่วประเทศ ประกอบกับขอจำกัดของหนวยงาน

ดังกลาว เชน ในเรื ่องบุคลากร งบประมาณ จำนวนสำนักงานสาขาภูมิภาคการใหบริการสงเสริม

สนับสนุนดานตาง ๆ จึงไมอาจสนองตอบไดท่ัวถึงและเพียงพอ  

 8) ปญหาขอจำกัดในการรับรูขาวสารขอมูล เนื่องจากปญหาและขอจำกัดตาง ๆ ขางตน 

SMEs โดยทั่วไป จึงคอนขางมีจุดออนในการรับรูขาวสารดานตาง ๆ เชน นโยบายและมาตรการของรัฐ 

ขอมูลขาวสารดานการตลาด ฯลฯ  
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 3.2 ปญหาและขอจำกัดของ SMEs กรณีศึกษา 

 ผูผลิตการบูรหอมอำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา เปนอีกพื้นที่เปาหมายหนึ่งของโครงการ

ออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น อยูภายใตความดูแลของธนาคารออมสินภาค 14 ไดประสานความรวมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของภูมิ

ปญญาทองถิ่น สรางโอกาสดวยการตอยอดธุรกิจครัวเรือนใหสามารถเดินหนาได โดยการลดประเด็น

ปญหาและสนองความตองการของกลุมชุมชนที่ตองการใหคณาจารยและนักศึกษา ไปชวยพัฒนาและ

เสริมสรางเพื ่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ ่ม เชนดานการบัญชี ดานการจัดการ ดานการตลาดและ

ประชาสัมพันธ ดานเทคโนโลยี ดานบรรจุภัณฑ  การคิดคนผลิตภัณฑ/บริหารใหม หลังจากการลงพ้ืนท่ี

ในเบื้องตนทำใหผูรับผิดชอบโครงการไดทราบถึงปญหาพอสังเขป สรุปไดดังตอไปนี้ 

ภาพประกอบท่ี 2  ภาคีเครือขายรวมสนทนา 

 1) บรรจุภัณฑที่ยังไมมีมาตรฐาน ในขณะท่ีตองเผชิญกับปญหาการระเหิดของการบูร จึงทำ

ใหมีเกล็ดการบูรระเหิดเกาะติดภายในถุง เรื่องดังกลาวนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการคา (LOGO) ยังไม

ดึงดูดพอและเปนท่ีจดจำของกลุมลูกคาท้ังเกาและใหม 

 2) กลุมผูผลิตการบูรหอมตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีหลากหลายกลิ่น เชน การบูร

กลิ่นสมุนไพรที่หาไดงายตามทองถิ่น และกลิ่นลาเวนเดอร เปนตน เพื่อใหเกิดความหลากหลายเปน

ตัวเลือกใหกับลูกคา (รังสรรค เลิศในสัตย,2549) 

 3) ชองทางการจัดจำหนาย ยอนไปเม่ือในระยะแรก 7-8 ปกอน เริ่มตนดวยการขายเอง กลุม

ลูกคาตอนนั่นคือกลุมผูเดินทางเขามาในปมน้ำมัน จะขายไดเฉลี่ยวันละ 1,000 บาท  มีความตองการท่ี

จะขยายชองทางใหเขาถึงกลุมลูกคาท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 

 ดังนั้น ผูเขียนจึงไดรวบรวมขอเสนอและปญหาดังกลาว มาจัดกลุมและจัดลำดับความสำคัญ 

แบงเปนบันได 5 ข้ัน โดยเรียงลำดับความสำคัญ ดังตอไปนี ้
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คาอันดับความสำคัญ ประเด็นปญหา 

  

    5 ระบบบัญชีการเงิน 

   4 การขยายตลาดและแนวทางการประชาสัมพันธ 

  3 พัฒนาผลิตภัณฑ 

 2 พัฒนาบรรจุภัณฑ 

1 พัฒนาเครื่องหมายการคา (LOGO) 

ภาพประกอบท่ี 3  ลำดับความตองการแกปญหาของผูประกอบการ 

 
ทางรอดและความทาทายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 จากแผนภาพดานลางนี้ เมื ่อพิจารณาและอาจเกิดขอสงสัยวา ทำไมถึงไดมีการจัดลำดับ

ความสำคัญไวเชนนี้ ในความเปนจริงเมื่อสรางธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง ควรคิดวาจะขายอะไรและจะ

พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการนั้นอยางไร แตในกรณีดังกลาวนี้ เปนการนำเอาภูมิปญญามาเปนตัวผลิตภัณฑ 

ซ่ึงสวนใหญจะมีการสงตอจากรุนสูรุน ทำใหมีการพัฒนาตอยอดมาโดยตลอด จึงไขปญหาท่ีวาผลิตภัณฑ

จากภูมิปญญามีคุณคาในตัวอยูแลว บางธุระกิจมีการปรับปรุงเพียงเล็กนอย และบางธุรกิจก็ตอยอดได

เลย จึงเปนท่ีมาของจุดเริ่มตนท่ีการออกแบบบรรจุภัณฑ ท่ีควรไดรับการแกไขเปนอันดับแรก 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพประกอบท่ี 4  ทางรอดและความทาทายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 ในหัวขอนี้ ไดพยายามตีแผเสียงสะทอนของผูประกอบการถึงทางรอดและความทาทายของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ปญหาที่ผูประกอบการขนาดเล็กเองไมสามารถจัดการได สวนหนึ่ง

เปนเรื่องของระบบทุน แตสวนท่ีเหลือคือขาดองคความรูท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการใน 3 ประเด็นดังนี้ 

การ

ออกแบบ

บรรจภัณฑ 

การแสวงหา

โอกาสกลยุทธ

การตลาด 

 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

1 
2 

3 
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 1) การออกแบบบันจุภัณฑ (Packaging Design) ใหมีมาตรฐานเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกลูก

คา ซึ่งผลิตภัณฑบางประเภท โดยเฉพาะเครื่องบริโภคจะตองสรางจะดึงดูดใหลูกคามาใหความสนใจใน

สินคา และควรจะไดรับการหยิบยกมาเปนประการแรกในข้ันตอนการพัฒนา 

 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เมื่อมองถึงภูมิหลังของผลิตภัณฑที่มา

จากภูมิปญญาแลวก็จะพบวา ผลิตภัณฑแตละชนิดจะมาพรอมดวยคุณคามากกวาสรรพคุณ เชนตัวยา

สมุนไพร การถนอมอาหาร อาหารพื้นบาน เสื้อผาพื้นเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย แฝงไปดวยคุณคาเชิง

ภูมิปญญาและมีความเกี่ยวของกับเรื่องราวประวัติศาสตร ในประเด็นนาแลวนอกจะพยายามสะทอนให

ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน ความหลากหลายแลว อีกประเด็นที่อยางจะสื่อสารสาธารณะคือ 

ควรสรางความเชื่อโยงกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมในสถานท่ีนั้นๆ เพ่ือยะระดับเปนของฝากท่ีหนา

ภาคภูมิใจ (นภาภรณ หะวานนท เพ็ญสิริ จีระเดชากุล และสุรวุฒิ ปดไธสง,2550) 

 3) การแสวงหาโอกาสกลยุทธการตลาด SMEs ในประเด็นนี้เปนความทาทายหลังมีการพัฒนา

ตามแนวคิดบันได 5 ขั ้น 1) พัฒนาเครื ่องหมายการคา (LOGO) 2) พัฒนาบรรจุภัณฑ 3) พัฒนา

ผลิตภัณฑ จะเห็นไดวาการแสวงหาโอกาสกลยุทธการตลาด SMEs นี้ จะอยูในขั้นที่ 4) การขยายตลาด

และแนวทางการประชาสัมพันธ โดยมีเรื่องของการแขงขันระหวางผูประกอบการเอง การคนหาความ

ตองการของลูกคา และคนหาตลาดใหมทั้งที่เปนตลาดออฟไลนและตลาดออนไลน โดยการขยายชอง

ทางการขายท่ีตางไปจากเดิม สรางความเชื่องโยงในมิติการทองเท่ียว การยอมรับนำข้ึนทะเบียนเปนของ

ของดีชุมชน (ทีม SME Group,2541) 

 
บทสรุป 
 สาระสำคัญของบทความนี้  ไดพยายามนำเสนอการบูรณาการทำงานเชิงเครือขายความ

รวมมือภายใตขับเคลื่อน“โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น” นำไปสูการหยิบยกประเด็นดังกลาวมา

ศึกษาอยางจริงจัง ทำใหคนพบหลัก วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และกอเกิด

ประโยชนดังนี้ 

 กลุมแรก ไดแก ผูประกอบการ SMEs ไดทราบถึงสภาพปญหา ทางรอดและความทาทายใน

ธุรกิจของตน เกิดเครือขายความรวมมือในการผลักดันภูมิปญญาทองถิ่นพรอม ๆ กับการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม สูการสรางอาชีพในชุมชนแบบถอยทีถอยอาศัย ใหกาวขามปญหา อุปสรรคพรอมเปน

ธุรกิจท่ีมีความเขมแข็งในระดับครัวเรือน และชุมชน  

 กลุมที่สอง ธนาคารออมสินซึ่งเปนสถาบันการเงินที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งมีรัฐบาลเปนผู

ถือหุนสำคัญไดเล็งเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จึงริเริ่มโครงการสรางความ

รวมมือระหวางธนาคารและสถาบันการศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและสรางความ

เขมแข็งแกกลุมวิสาหกิจชุมชน ใหกาวสูการเปนธุรกิจชุมชนที่มีความเขมแข็งและยั่งยืนประกอบดวย



43การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาควบคูกับความเจริญกาวหนาในทางธุรกิจ โดยมีธนาคารออมสินเปน

ผูสนับสนุนงบประมาณท่ีสำคัญ 

 กลุมท่ีสาม คณาจารยและนิสิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการ

ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูและทักษะในการปฏิบัติงานกับสถานการณ

จริง โดยไดมีโอกาสนำองคความรูที่ไดศึกษามาประยุกตใชกับการทำงานกับผูประกอบการภายในชุมชน 

โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไมวาจะเปนการสรางงาน 

สรางอาชีพ สรางรายได และเนนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการ

บริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการเงิน และดานการจัดสวสัดิการเพ่ือประโยชนของสมาชกิและชุมชน 
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