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กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญ 
ตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

The Competitiveness Development Strategy of Ban Mon Earthenware 
Community Enterprise, Ban KeangSub District, Muang District, Nakhonsawan 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการดําเนินงานและจัดทํากลยุทธ์พัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
จุลภาพและปัจจัยภายนอกทางธุรกิจโดยใช้แบบจําลอง PRIMO-F Analysis,PEST Analysis, SWOT 
Analysis, Nice Cell Matrix และวางแผนกลยุทธ์ด้วยเทคนิค TOWS Matrixผลการวิจัย พบว่า 
กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ 1) เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับหน่วยงานภาครัฐ 2) พัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
แก่ผู้บริโภค 3) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และการจําหน่ายด้วยสื่อสารสนเทศ และ 4) เปิดตลาด
ในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN กลยุทธ์แก้ไข ได้แก่ 1) พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  
2) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการรูปแบบสินค้าท่ีหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่ 1) พัฒนาหน้าร้านท่ีมีความโดดเด่นน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะ 2) 
รวมกลุ่มพัฒนาสินค้าและ 3) พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือสร้าง brand loyalty กลยุทธ์เชิงรับ 
ได้แก่ 1) การรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานในพ้ืนท่ี และ 2) พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพสินค้า
และการส่งมอบสินค้า (supply chain) 
คําสําคัญ: กลยทุธ์วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
 
Abstract 
  The purposes of this research were 1) to investigate the potentiality of 
operation and 2) to prepare the competitiveness development strategy of Ban Mon 
earthenware community enterprise, Ban Keang Subdistrict, Muang District, 
Nakhonsawan. Qualitative research was used in this study. The research instrument, 
in-depth interview, was used to collect the data which were analyzed by PRIMO-F 
model in the part of microscopic data (context within the organization). Moreover, 
the data were analyzed by PEST Analysis, SWOT Analysis, Nice Cell Matrix, and TOWS 
Matrix strategic planning techniques in the part of macroscopic data (external 
environment of business). The results showed that SO Strategy were 1) joining the 
expo with government agencies 2) developing the brand to be known to the 
consumer  
3) enhancing public relations and distribution by media information and 4) opening 
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market in ASEAN member countries. WO Strategy were 1) technological 
developments in the production process and 2) joining with educational institutions 
in the development of a variety of unique product. ST Strategy were 1) compelling 
and unique storefront development; 2) integration development product and 3) 
developing relationships with customers to build Brand Loyalty. WT Strategy were 1) 
joining a group to develop skilled workers in the area and 2) management system 
development of quality supply chain. 

 Keywords: strategy, community enterprise, earthenware 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ เพ่ือการจัดการ
ทุนของชุมชนโดยคนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์นํามาซ่ึงการสร้างรายได้ และการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัว และชุมชน นอกจากน้ีวิสาหกิจชุมชนยังเป็นรากฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคงและย่ังยืนของระบบ
เศรษฐกิจซ่ึงในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลให้รัฐบาลมี
แนวความคิดที่จะหาวิธีทําให้ประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยมีการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็น
ระบบและมีเป้าหมายที่จะรักษาไว้ซ่ึงการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเสถียรภาพ เน้นความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก และการสร้างความเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับ
เศรษฐกิจโลก ด้วยความเชื่อม่ันว่าสังคมไทยยังมีศักยภาพและสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ รัฐบาลจึง
หาทางที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยเปลี่ยนมุมมองในชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่ตน 
มีอยู่ คือ ทรัพย์สินที่มีราคาสามารถเพ่ิมรายได้ หากรู้จักการจัดการกับทรัพย์สินน้ันอย่างชาญฉลาด
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่มีภายในชุมชน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีจุดเด่น  
มีมูลค่าเพ่ิม มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ และจากความสําคัญดังกล่าวรัฐบาลโดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้กําหนดยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2555-2559) ซ่ึงประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 2เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 3ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนท่ี และยุทธศาสตร์ที่ 4เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558) 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์เป็นหมู่บ้านท่ีมีประวัติระยะเวลายาวนานประมาณ 200 ปี โดยเริ่มจากชุมชนชาวมอญท่ี
อพยพมาจากเกาะเกร็ดโดยทางเรือรวม4ครอบครัวระหว่างหยุดพักบางคนหุงข้าวบางคนลงไปหาผัก
หาปลาในบึงจึงบังเอิญพบแหล่งดินเหนียว และด้วยความชํานาญในการทําเครื่องป้ันดินเผาอยู่แล้วจึง
ลองนําดินบริเวณนั้นมาปั้นเป็นภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนเม่ือเห็นว่าดินบริเวณน้ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
จึงได้ชวนกันต้ังรกรากซ่ึงปัจจุบันคือหมู่ที่1ตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยมีครอบครัวชาวมอญที่อพยพรวม 4 ตระกูลด้วยกัน คือ 1) ตระกูลช่างปั้น 2) ตระกูลเลี้ยงสุข 3) 
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ตระกูลแก้วสิทธิ และ 4)ตระกูลเรืองบุญ ในการทําเคร่ืองปั้นดินเผาในสมัยปู่ย่าตายายน้ันทําไว้เพ่ือข้าว
แลกอาหารทุกอย่างที่นํามาเลี้ยงชีพได้ต่อมามีการป้ันเพ่ือเอาไว้ขาย เช่น โอ่งใส่นํ้า หวดนึ่งข้าวเหนียว 
อ่างนวดขนมจีน กระปุกดับถ่าน อ่างรองน้ําข้าว และเตาขนมครกจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบ
ที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ทันกับความต้องการของตลาดและได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเม่ือวันที่ 23 
มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา และในสภาพปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญ
ตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสบปัญหาในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน
แรงงาน ด้านวัตถุดิบ ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนด้านการตลาด ซ่ึงส่งผลต่อขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

จากเข้าสู่การแข่งขันของธุรกิจ และปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการนํากลยุทธ์ที่ได้จากผลของการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผาบ้านมอญตําบลบ้านแก่ง 
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญตําบล
บ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

2. เพ่ือจัดทํากลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผา
บ้านมอญตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพผู้ประกอบการ โดยกําหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญ ตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์จํานวน 15 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)จากจํานวน
สมาชิก 24 คน 
  เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับสถานะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้าน

มอญตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ซ่ึงประกอบด้วย1) ประวัติความ
เป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญ2) ด้านการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
3) ด้านผลิตภัณฑ์4)ด้านนวัตกรรม5) ด้านการตลาด6)ด้านงบประมาณ และ 7) ด้านปัญหาและ
อุปสรรคการดําเนินงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ SWOT Analysis วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านมอญตําบลบ้านแก่ง 
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจุลภาพหรือบริบทภายในตาม
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แบบจําลอง PRIMO-F Analysisโดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงมหภาค
หรือสภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจโดยใช้แบบจําลอง PEST Analysis และวิเคราะห์ความน่าสนใจ
ในการลงทุนด้วย Nice Cell Matrix  

2. กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา
บ้านมอญตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา
บ้านมอญฯ โดยใช้แบบจําลองPRIMO-F Analysis 

1.1 P=People (บุคลากร) พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านมอญฯ มี
บุคลากรที่มีความสามารถความชํานาญในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ สมาชิกของกลุ่มจะเป็น
บุคลากรในชุมชนซ่ึงมีความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดําเนินงาน แต่ยังคงประสบปัญหาการขาด
แรงงานเนื่องจากความสนใจด้านงานป้ันเริ่มลดน้อยลงจึงส่งผลต่อความล่าช้าในการผลิตสินค้า 

1.2 R = Resources(ทรัพยากร) พบว่า วัสดุที่ใช้ในการทําเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสําคัญ คือ
ดินเหนียว โดยนํามาจากบึงบ้านแก่งซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน และใช้ทรายจากท่าทรายของจังหวัด
นครสวรรค์ซ่ึงอยู่ในไม่ไกลจากชุมชน นอกจากน้ีเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตคือไม้ไผ่ในชุมชนซ่ึงหาได้
ง่ายและสะดวกในส่วนของเครื่องมือในกระบวนการผลิต ประกอบด้วย เคร่ืองนวดดิน เครื่องป้ันแป้น
หมุนด้วยมอเตอร์ เตาเผา ซ่ึงเครื่องมือในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นในลักษณะด้ังเดิมยัง 
ไม่มีการนําเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต 

1.3 I = Innovations and Ideas (นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์) พบว่า 
ผลิตภัณฑ์จะมีการออกแบบอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวคิดในการออกแบบท่ีหลากหลาย เช่น การนําเอา
ลวดลายดอกบัวตูมดอกบัวบานลวดลายประจํายามสองช้ัน ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นในรูปแบบ
ของลวดลายและรูปทรงลักษณะต่างๆ นอกจากน้ียังมีเทคนิคในการใช้สีมาผสมโคลนนํามาแต่งสีให้มี
ความสวยงามและการวาดลวดลายในผลิตภัณฑ์ 

1.4 M = Marketing (การตลาด) พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านมอญฯ 
มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายทั้งการขายปลีก การออกงานแสดงสินค้า มีลูกค้าประจําใน
การซ้ือสินค้าอย่างต่อเน่ืองส่วนใหญ่ซ่ึงการผลิตสินค้าเป็นไปตามออเดอร์ของลูกค้าและบางครั้งการ
ออกแบบรูปทรงและลวดลายจะมาจากลูกค้าเป็นผู้กําหนด ทั้งน้ี สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนจะมี 
หน้าร้านเป็นของตัวเองในการจําหน่ายสินค้า ในส่วนการกําหนดราคาน้ัน ทางกลุ่มไม่ได้มุ่งเน้น  
การเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งแต่จะขึ้นอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ ความยากง่ายของลวดลายและ
รูปทรงของผลิตภัณฑ์ โดยหักต้นทุนในการผลิตแล้วซ่ึงทางกลุ่มยังมีความม่ันใจในด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

1.5 O = Operations (การดําเนินงาน) พบว่า ในการบริหารจัดการ และการดําเนินงาน 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญฯ มีการประชุมของสมาชิกทุกเดือนเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และสวยงาม โดยจัดประชุมท่ีบ้าน
นางเป้า เลี้ยงสุข ซ่ึงเป็นประธานกลุ่มฯ นอกจากน้ีในการดําเนินงานจะมีการแบ่งสายงานในการ
รับผิดชอบตามความถนัด เช่น การออกแบบลวดลายรูปทรงการเตรียมวัตถุดิบ การข้ึนรูป การเผา 
และการตรวจประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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1.6 F = Finance (การเงิน) พบว่า ในระยะเริ่มต้นของการดําเนินงาน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านมอญฯ ได้กู้เงินธนาคารเพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซ่ึงปัจจุบัน 
ไม่มีแหล่งทุนให้การสนับสนุน แต่ได้รับการส่งเสริมในรูปของการอบรม สัมมนา ต่างๆ นอกจากน้ี 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านมอญ มีการจัดทําบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นรายเดือนและ
รายปีแต่ยังขาดการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) อัตราส่วน
สินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) เป็นต้น 
 ทั้งนี้ จากการนําข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางภายในโดยใช้แบบจําลองPRIMO-F 
Analysis มาวิเคราะห์คะแนนค่าน้ําหนักขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผา
บ้านมอญฯ พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.19 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี1การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors Analysis Summary: IFAS) 

 
2. ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมทางภายนอกทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

เครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญฯ โดยใช้แบบจําลอง PEST Analysis 
2.1 P = Politic (ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง) พบว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการ

ยกระดับและขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยกําหนดยุทธศาสตร์ของ
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 ช่วงระหว่าง2558 – 2559ซ่ึง

Internal Strategic Factor Weight Rating 
Weighted 

Score 

Strengths 
S1 บุคลากรกลุ่มมีฝีมือ ความชํานาญ  0.08 5 0.40 

S2 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตสามารถหาได้ในชุมชน 0.06 5 0.30 

S3 มีรางวัลรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0.03 3 0.09 

S4 มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าท่ีหลากหลาย และมีหน้าร้านติดถนน 0.06 3 0.18 
S5 มีลูกค้าประจําในการส่ังซ้ือสินค้าอย่างต่อเน่ือง 0.05 4 0.20 
S6 สินค้ามีคุณภาพ มีและเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความหลากหลาย 0.04 4 0.16 

S7 มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าท่ีมีคุณภาพ 0.05 4 0.20 

Weakness 
W1 แรงงานไม่เพียงพอต่อการผลิต 0.08 3 0.24 
W2 คุณภาพวัตถุดิบ (ดินเหนียว) มีวัตถุเจือปน เช่น เปลือกหอย หิน 0.06 3 0.18 

W3 การพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต และสินค้า 0.15 2 0.30 
W4 การออกแบบตามความต้องการของตลาด 0.09 3 0.27 
W5 กระบวนการผลิต (การเผา) ใช้ระยะเวลานาน 3วัน 3 คืน 0.04 2 0.08 
W6 ความเสียหายจากการจัดส่งสินค้า 0.06 4 0.24 
W7 ระบบการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ทางการเงินยังขาดคุณภาพ 0.05 3 0.15 

W8 ขาดงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 0.10 2 0.20 
Total 1.00 - 3.19 
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ประกอบด้วย4 ยุทธศาสตร์คือ 1) บูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือส่งเสริม SMEs ให้มี
ประสิทธิภาพซ่ึงประกอบด้วย แผนการส่งเสริม SMEs และงบประมาณแบบบูรณาการ การจัดทํา
ฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs การสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงตลาด 
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และการลดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ2) ส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ (progress) ประกอบด้วย การจัดต้ังศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร 
การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ธุรกิจ SMEs ออนไลน์ และการสนับสนุนและพัฒนา SME ที่มีศักยภาพสูง 
3) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการของ SMEs (product) ประกอบด้วย โครงการ 1 
มหาวิทยาลัย/ 1 อาชีวะ: 100 SMEs และการจัดทําทําเนียบผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แ ล ะ  
4) เช่ือมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs 
ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ SMEs เป็นสมาชิกองค์การเอกชน การสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 
กลุ่ม และการสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ SMEs ใน ASEAN 

2.2 S = Social (ปัจจัยทางสังคม) พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคค่อนข้างให้ความสําคัญ
กับเรื่องคุณภาพ ราคา และรูปแบบของสินค้า แต่ยังคงมีรสนิยมในการใช้เคร่ืองป้ันดินเผาไปใช้เป็น
ภาชนะต่างๆ เช่น ใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ใช้เป็นภาชนะ หรือของตกแต่งบ้านเรือน 
นอกจากน้ี กระแสนิยมสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภค 

2.3 T = Technology (ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม)พบว่าการพัฒนาของ
เทคโนโลยีเป็นโอกาสในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค นอกจากน้ี การพัฒนาเทคโนโลยีระดับโมเลกุล (molecular economy) ซ่ึงประกอบด้วย  
3 สาขาหลัก คือ 1) เทคโนโลยีชีวภาพ (bio-technology) 2) เทคโนโลยีนาโน
(nanotechnology)และ 3) วัสดุศาสตร์ (material science) เริ่มมีบทบาทมากข้ึนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมตลอดจนความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานใน
ด้านของการพัฒนาด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการจัดจําหน่าย  

2.4 E = Economic (ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ) พบว่า การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยยังล่าช้า 
การลงทุนส่วนใหญ่ยังคงต้องรอการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยง 
แต่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นโอกาสสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่ม 
ASEAN โดยเฉพาะจากการขยายตัวของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
(CLMV) ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยได้รับประโยชน์จากการค้าชายแดน ตลอดจนการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมโยง ระหว่างเศรษฐกิจภูมิภาคของประเทศไทย (ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจทีเอ็มบี, 2558)  
 ทั้งน้ี จากการนําข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางภายนอกทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญฯ โดยใช้แบบจําลอง PEST Analysisมาวิเคราะห์คะแนนค่านํ้าหนักใน
การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญตําบลบ้านแก่ง 
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.17 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี2การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis Summary: EFAS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี1วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญฯ 

External Strategic Factor Weight Rating 
Weighted 

Score 

Opportunities 

O1รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อยกระดับและขีดความสามารถ  SMEs 0.15 4 0.60 

O2 การส่งเสริมการลงทุนจากสถาบันการเงิน 0.07 3 0.21 

O3 การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษานําความรู้พัฒนาธุรกิจ SMEs 0.08 4 0.32 

O4 ความนิยมของผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญา 0.12 4 0.48 

O5 การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและ 
ช่องทางการตลาด 

0.08 3 0.24 

Threats 

T1 แนวโน้มต้นทุนการผลิต การขนส่งท่ีสูงข้ึน 0.12 3 0.36 

T2 มีคู่แข่งท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกัน  0.10 3 0.30 

T3 เทคโนโลยีมีต้นทุนสูงในการนํามาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต 0.10 3 0.30 

T4 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ 0.18 2 0.36 

Total 1.00 - 3.17 
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3. จากผลการวิเคราะห์SWOT Analysisวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านมอญฯ ตาม
แบบจําลอง PRIMO-F Analysis และPEST Analysis จึงนําผลคะแนนมาวิเคราะห์ความน่าสนใจใน
การลงทุนด้วย Nice Cell Matrix พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญฯ มีความ

น่าสนใจในการลงทุนระดับปานกลาง ดังภาพ  

ภาพท่ี2การประเมินความน่าสนใจในการลงทุนด้วย Nice Cell Matrix 
 
4. ผลการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ด้วยเทคนิค 
TOWS Matrixดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี3 การกําหนดกลยุทธ์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

Strength (S) จุดแข็ง 
1. บุคลากรกลุ่มมีฝีมือ ความชํานาญ 
2. วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต

สามารถหาได้ในชุมชน 
3. มีรางวัลรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
4. มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าท่ี
หลากหลาย และมีหน้าร้านติด
ถนน 

5. มีลูกค้าประจําในการสั่งซ้ือ
สินค้า 

6. สินค้ามีคุณภาพ มีและเอกลักษณ์
เฉพาะ และมีความหลากหลาย 

7. มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ท่ีมีคุณภาพ 

Weakness (W) จุดอ่อน 
1. แรงงานไม่เพียงพอ 
2. คุณภาพวัตถุดิบ (ดินเหนียว)  
3. การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า 

และกระบวนการผลิต 
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความ

ต้องการของตลาด  
5. กระบวนการผลิตใช้ระยะนาน  
6. ความเสียหายจากการจัดส่งสินค้า 
7. ระบบการบริหารจัดการ การ

วิเคราะห์ทางการเงิน 
8. ขาดงบประมาณในการพัฒนา 

Opportunity (O) โอกาส 
1. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนใน

การยกระดับและขีด
ความสามารถของ  SMEs 

2. การส่งเสริมการลงทุนจาก
สถาบันการเงิน 

3. การส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษานําความรู้
พัฒนาธุรกิจ SMEs 

4. ความนิยมของผู้บริโภคใน
การซ้ือสินค้าท่ีเกิดจากภูมิ
ปัญญา 

5. การนําเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการพัฒนา
กระบวนการผลิตและ
ช่องทางการตลาด 

SO (กลยุทธ์เชิงรุก) 
1. S6O1 เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับ

หน่วยงานภาครัฐ  
2. S3O4 พัฒนาตราสินค้าให้เป็นท่ี

รู้จักแก่ผู้บริโภค  
3. S5O4 เพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์และการจําหน่ายด้วย
ส่ือสารสนเทศ 

4. S6O1 เปิดตลาดในกลุ่มประเทศ
สมาชิก ASEAN 

WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
1. W3O5 พัฒนาเทคโนโลยีใน

กระบวนการผลิต  
2. W4O3 ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน

การพัฒนาการรูปแบบสินค้าที่
หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะ 

Threats (T) อุปสรรค 
1. แนวโน้มต้นทุนการผลิต การ

ขนส่งท่ีสูงขึ้น 
2. มีคู่แข่งท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าใน

ลักษณะเดียวกัน  
3. เทคโนโลยีมีต้นทุนสูง 
4. การชะลอตัวของภาวะ

เศรษฐกิจ 

ST (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
1. S4T2 พัฒนาหน้าร้านท่ีมีความ 

โดดเด่นน่าสนใจและมีเอกลักษณ์
เฉพาะ  

2. S1S3T2 รวมกลุ่มพัฒนาสินค้า 
3. พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือ

สร้าง brand loyalty 

WT (กลยุทธ์เชิงรับ) 
1.W1T2 พัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นท่ี  
2. W7T1T4 พัฒนาระบบการจัดการ

คุณภาพสินค้าและการส่งมอบสินค้า 
(supply chain) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
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1. ผลการศึกษาศักยภาพการดําเนินงาน (SWOT Analysis) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญฯ ด้านปัจจัยภายในตามแบบจําลอง PRIMO-F Analysis พบว่า วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญฯ มีความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลางโดยมี
จุดแข็งในด้านการมีบุคลากรท่ีมีฝีมือ มีความชํานาญในการทําเครื่องป้ันดินเผาในด้านวัตถุดิบในการ
ผลิต คือ ดินเหนียว สามารถหาได้จากแหล่งดินเหนียวภายในชุมชนนอกจากน้ี ในส่วนของผลิตภัณฑ์
ยังมีรางวัลรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะมีความหลากหลายในการใช้งาน 
โดยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ มี คุณภาพ ในด้านการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญฯมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายมีหน้าร้านในการจําหน่ายสินค้า
โดยมีที่ต้ังท่ีติดริมถนน อีกทั้ง มีลูกค้าประจําในการสั่งซ้ือสินค้าอย่างต่อเน่ือง แต่ในขณะเดียวกัน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญฯยังคงมีจุดอ่อนด้านการขาดแรงงานเน่ืองจากปัจจุบัน
บุคลากรในชุมชนไม่ค่อยมีความสนใจในงานเครื่องป้ันดินเผาอีกท้ังดินเหนียวซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตมีคุณภาพตํ่าลงโดยพบสิ่งเจือปน เช่น หิน เปลือกหอย เป็นต้นและยังพบว่าจากการพัฒนา
นวัตกรรมทั้งในด้านกระบวนการผลิตและตัวสินค้าอีกทั้งมีข้อจํากัดในการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันในการจัดส่งสินค้ายังคงพบความ
เสียหายจากการดําเนินงานนอกจากน้ีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านมอญฯยังมีข้อจํากัดใน
ด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนา และขาดความรู้ในการวิเคราะห์ทางการเงินซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิศาล บุญประกอบ (2557) ที่ศึกษาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาของชุมชนบ้านแก่ง
เป้า อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยรูปทรงของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตยังคงลักษณะของการสืบทอดภูมิ
ปัญญา และยังคงพบปัญหาความเช่ือม่ันของชาวบ้านว่าการประกอบอาชีพป้ันโอ่งจะทําให้เกิดรายได้ 
เนื่องจาก มีความเห็นว่าความต้องการโอ่งในปัจจุบันลดลง อีกทั้ง พบปัญหาในด้านราคา ปัญหาขาด
แรงงานฝีมือช่างปั้น และการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นาถวุฒิ พรึงลําภู (2555) ที่ศึกษารูปแบบเครื่องป้ันดินเผาเกาะเกร็ด ภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
ออกแบบชุดตกแต่งสวนไทยกรณีศึกษา รีสอร์ทบางพลัด โดยผลการวิจัย พบว่า รูปแบบ
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดส่วนใหญ่เป็นลายด้ังเดิม โดยประยุกต์กับลายไทยตามจินตนาการ เช่น ลาย
บัวควํ่าบัวหงาย ด้านวัสดุมีลักษณะเด่นเป็นดินเหนียวท่ีมีทรายและกรวดปะปน และเครื่องมือใน
กระบวนการผลิตยังคงขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน และการเผาโดยไม่เคลือบ  

ในส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกตามแบบจําลอง PEST Analysisพบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญฯมีความสามารถในการตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอกในระดับ 
ปานกลาง โดยสามารถใช้โอกาสจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ ต้องการยกระดับและขีด
ความสามารถของ SMEsอีกท้ัง การส่งเสริมการลงทุนจากสถาบันการเงินเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมช่องทางด้าน
การตลาด นอกจากน้ี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญฯยังสามารถประสานความร่วมมือ
จากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียงในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจอีกทั้ง ในปัจจุบัน
กระแสนิยมของผู้บริโภคยังคงมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นในด้านอุปสรรค 
พบว่า แนวโน้มต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าขนส่งการชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตมีต้นทุนที่สูงอีกทั้ง คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิต
สินค้าในลักษณะเดียวกัน  
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2 .  ผลการจัดทํากลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่ง ขันของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ ม
เครื่องป้ันดินเผาบ้านมอญตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์พบว่า กลยุทธ์เชิง
รุก ประกอบด้วย1) เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับหน่วยงานภาครัฐ 2) พัฒนาตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักแก่
ผู้บริโภค 3) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และการจําหน่ายด้วยสื่อสารสนเทศ และ 4) เปิดตลาดใน
กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN กลยุทธ์แก้ไข ประกอบด้วย 1) พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  
2) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการรูปแบบสินค้าท่ีหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะ  
กลยุทธ์เชิงป้องกัน ประกอบด้วย 1) พัฒนาหน้าร้านที่มีความโดดเด่นน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
2) รวมกลุ่มพัฒนาสินค้า3) พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือสร้าง brand loyalty กลยุทธ์เชิงรับ 
ประกอบด้วย1) การรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานในพ้ืนที่ 2) พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ
สินค้าและการส่งมอบสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาศ บุญประกอบ (2557) โดยมี
ข้อเสนอแนะจากงานผลการวิจัยว่า กลุ่มเครื่องป้ันดินเผาของชุมชนบ้านแก่งเป้า อําเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ควรฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปั้นให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ การพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาท่ีเน้นด้านศิลปกรรม ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเตาเผาเนื่องจากชุมชนมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ ซ่ึงสอดคล้องกับ  
สุวิทย์ อินทิพย์ (2555) ที่ศึกษาวิจัยการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาในเอกลักษณ์ของชุมชน
มอญปากเกร็ด สําหรับเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย พบว่า ในการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องป้ันดินเผาควร
คํานึงถึงแนวคิดของการออกแบบใน 5 ประการคือ 1) ลักษณะเฉพาะถิ่น 2) ความสวยงาม  
3) ประโยชน์ใช้สอย 4) ขนาดสัดส่วน และ 5) กรรมวิธีการผลิต  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการในผลการวิจัยไปใช้ 
 ในการนํากลยุทธ์ไปใช้ในการดําเนินงานควรมีการกําหนดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย
ความสําเร็จท่ีชัดเจน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ที่กําหนด 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาศักยภาพ และกําหนดกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมของกลุ่ม
สินค้าประเภทเดียวกัน หรือในระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นข้อมูลในการนําเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ผู้ที่สนใจในการศึกษาสามารถนําแนวทางการศึกษาของงานวิจัยน้ีไปใช้ในการศึกษาใน
องค์กรภาคธุรกิจท่ีสนใจ  
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