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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อพัฒนา

ขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

รวมกับการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ผลการศึกษาพบวาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมมีจุดแข็ง คือ        

ใชวัตถุดิบในชุมชน จุดออน คือ มาตรฐานของสินคาหรือบริการ บรรจุภัณฑ ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และประสิทธิภาพการทําธุรกิจ โอกาส คือ รัฐใหการสนับสนุน การเติบโตของการทองเที่ยวและเทคโนโลยีการส่ือสาร อุปสรรค 

คือ คูแขงขัน สินคาทดแทน ดังน้ันแนวทางในการพัฒนาที่ไดจากการกําหนดกลยุทธ ไดแก การพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชน  

การประชาสัมพันธเนนสินคาชุมชน การพัฒนาสินคาหรือบริการใหม ๆ การพัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ รวมทั้งการขยาย

ธุรกิจทั้งในสวนฐานของลูกคา ชองทางการจัดจําหนายเพื่อเพิ่มรายได 
 

คําสําคัญ: สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  วิสาหกิจชุมชน  จังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to study business environment of community enterprises 

and 2) to develop strategic recommendations for community enterprises in Nakhon Pathom province. 

This research used both of the qualitative and documentary research. The results showed that community 

enterprises’s strength was the use of raw materials in the community. Weaknesses were the standard of 

goods or services, packaging, marketing and information technology knowledges, and business performance. 

Opportunities were government support, the growth of tourism and communication technology. Threats 

were competitors and goods substitution. Therefore the strategies to develop are goods and service standards 

development, packaging development, marketing and information technology knowledge development, 

Strength of community enterprises development, public relations focused on community goods, new product 

and service development, business performance Improvement, including business expansion in the customer 

base and distribution channels to increase revenue. 
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1. บทนํา   
 ปจจุบันเปนยุคของการแขงขัน มีการเปล่ียนแปลงเปนพลวัตตลอดเวลา รวมทั้งมีแนวโนมที่รุนแรงทําใหสังคมไทย
ไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได เชน การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจอยางหลีกเล่ียงมิได เปนเหตุใหรัฐบาลเล็งเห็นถึงความจําเปนที่ตองเพิ่มศักยภาพและโอกาสใหกับประชาชน 
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและม่ันคงและเพิ่มขีดความสามรถในการแขงขัน จากการวิเคราะหของธนาคารกสิกร
ไทยคาดการณวาในป 2560 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 3.3 การตลาดของภาคธุรกิจ ไมดอยไปกวาป 2559 สงผลให
สภาวะทางการตลาดโดยรวมของภาคธุรกิจนาจะมีทิศทางที่ฟนตัวไดตอเน่ือง ซ่ึงปจจัยที่ทําใหธุรกิจฟนตัวสรุปไดคือ กําลังซ้ือ
ครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น รัฐออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และผูสงออกนํ้ามันมีแนวโนมขยายตัว
ดีขึ้น แมภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนมปรับตัวไดดีขึ้น แตยังคงตองระวังเรื่องปจจัยที่ทําใหตนทุนและเงินเฟอในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจดวยเชนกัน ตนทุนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจเพิ่มขึ้น น้ันคือราคานํ้ามัน คาแรง
ขั้นต่ําที่ปรับเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอัตราเงินเฟอในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น ดังน้ันผูประกอบการ SME ทั้งในธุรกิจที่
มีแนวโนมขยายตัวและธุรกิจที่ยังเผชิญความทาทาย จําเปนตองเรงปรับตัวและพัฒนาจุดแข็งของตนอยูเสมอ (ธนาคารกสิกร
ไทย, 2560)  และจากขอมูลสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2560, หนา 1)  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ (GDP) ของธุรกิจขนาดยอม (SMEs) ไตรมาสแรกของป 2560 ขยายตัวไดรอยละ 4.9 สูงกวาไตรมาสกอนที่ขยายตัว
รอยละ 4.3 ในขณะที่จีดีพ ีประเทศขยายตัวรอยละ 3.3 โดยมีสัดสวนตอจีดีพี ประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ 42.2 ในปกอน เปน 
รอยละ 42.5คิดเปนมูลคากวา 1.61 ลานลานบาท  จะเห็นไดวาธุรกิจขนาดยอมน้ันมีโอกาสที่จะเติบโตและสรางความม่ันคง
ทางดานเศรษฐกิจใหกับประเทศ  
 รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสําคัญจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของภาคครัวเรือน ชุมชนและสังคม เปน
รากฐานที่ม่ันคงของประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสูความสมดุลที่ยั่งยืน โดยจะตองใหความสําคัญตอการเสริมสรางทุน
ของประเทศที่มีอยูใหมากขึ้น โดยมีแนวคิดในการสรางฐานรากที่ดีจะสงผลใหเศรษฐกิจแข็งแกรง รัฐบาลจึงมีการออกกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนน่ันคือ พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 19 เดือน
มกราคม 2548 เปนตนไป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2548)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเปน
พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงจํานวนหน่ึงอยูในระดับที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคา ใหไดรับการ
สงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถิ่น การสรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และ
พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการของ
หนวยธุรกิจที่สูงขึ้น (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) 
 จังหวัดนครปฐมก็เชนเดียวกันเปนจังหวัดหน่ึงที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากตั้งอยูทางดานใต
ของจังหวัดกรุงเทพมหานครเพียง 56 กิโลเมตร เปนเมืองแหงอาหารและมีแหลงทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม จากขอมูลของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมพบวาปจจุบันมีจํานวนวิสาหกิจชุมชนจํานวน 240 กลุม สวนใหญผลิตสินคามีสวนนอยที่
ใหบริการ  ปญหาหลักน้ันพบวายังขาดความรูในการพัฒนาในหลาย ๆ สวนไมวาจะเปนตัวสินคาหรือบริการ  การตลาด 
ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการแขงขันและการที่ประเทศไทยมีนโยบายนําประเทศเขาสูไทยแลนด 4.0 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560)  จึงมีความจําเปนที่จะตองยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะใหสามารถเติบโตไดอยาง
ม่ันคง ยั่งยืนและยืนหยัดในยุคของการแขงขันที่ทวีความรุนแรง  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ในอันจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนา เพื่อให
วิสาหกิจชุมชนน้ันทันตอการเปล่ียนแปลงและสามารถแขงขันในยุคของการแขงขันไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
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3. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ สรุปไดดังน้ี 

3.1 วิสาหกิจชุมชน 
ขอมูลของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (2548) นําสรุปใหเห็นภาพวิสาหกิจชุมชน ดังน้ี 
ความหมาย  

       วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือ
การอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติ
บุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน  
      ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" อยางสรางสรรคเพื่อ
การพึ่งตนเอง "ทุนของชุมชน" ไมไดหมายถึงแตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางสังคม (กฎเกณฑทางสังคมที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันเปนชุมชน เปนพี่เปนนองไวใจกัน)    

ลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชน  มีองคประกอบอยางนอย 7 ประการ 
1. ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการ  
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน เปนหลัก   
3. ริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน  
4. เปนฐานภูมิปญญาทองถิ่น ผสมผสานภูมิปญญาสากล  
5. มีการดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ  
6. มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ  
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเปนเปาหมาย เครือขายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัว

กัน โดยมีวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมอยางหน่ึงอยางใด เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย  
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

        ความเปนมา 
           ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญาอยูมากมาย ซ่ึงเปนธุรกิจที่ยังมีขนาดไมถึงวิสาหกิจขนาด
กลาง  และขนาดยอม (SME) หรือสหกรณ แตเปนธุรกิจที่สามารถชวยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไดในระดับหน่ึง ธุรกิจใน
ระดับน้ียังมีปญหาที่ประสบอยู คือ  
            1. ไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานรัฐหรือเอกชนอ่ืน ๆ เน่ืองจากไมมีกฎหมายรองรับ  
            2. การสนับสนุนจากภาครัฐไมตรงกับความตองการที่แทจริง เน่ืองจากขอมูลกลุมเปาหมาย และความตองการไม
ชัดเจน รัฐบาลจึงกําหนดใหมีการออกกฎหมายรองรับการประกอบการ   
           หลักการ  
             เพื่อสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงจํานวนหน่ึงอยูใน
ระดับที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคา ใหไดรับการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถิ่น การสรางรายได การชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมี
ความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการของหนวยธุรกิจที่สูงขึ้น 

การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
       กฎหมายกําหนดใหมีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอยางครบวงจร  

  1. ระดับปฐมภูมิ สงเสริมการจัดตั้ง การใหความรู การศึกษาวิจัย ในการนําทุนชุมชนมาใชเหมาะสม การรวมมือกัน
ในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได  

  2. ระดับสูงขึ้น สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด  
การสรางความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแกผูบริโภค การประสานงานแหลงเงินทุน เพื่อใหสามารถเปน
ผูประกอบการหรือพัฒนาไปสูการประกอบธุรกิจขนาดยอม และขนาดกลาง ตอไป  

 3. การสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะใหการสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ
และความรวมมือกันระหวางเครือขาย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน เพื่อขยายและสรางความม่ันคงใหแกกิจการ
วิสาหกิจชุมชน  
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 วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
 จังหวัดนครปฐมใหความสําคัญกับยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของสํานักงานเลขานุการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ไดกําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐม ใหสอดคลองกัน และใชกระบวนการ
เรียนรูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม โดยใชกระบวนการจัดทําแผน
แมบทชุมชน สงเสริมใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเขามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาระดับตําบลใหมีการเสนอเพื่อบรรจุแผน
ความตองการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไวในแผนแมบทชุมชน และมีการแปลงแผนไปสูการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการสงเสริม
การเรียนรูของชุมชนในประเด็นที่เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น ปจจุบันมี
จํานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จํานวนรวม 240 วิสาหกิจ
ชุมชน/เครือขาย (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560) 

3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่

คุกคามหรือเรียกกันทั่วไปวา SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสภาวะแวดลอมปจจุบันทั้งภายในและภายนอก
องคกรหรือโครงการเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานไปสูสภาพที่ตองการในอนาคต 
(Humphrey cited in Armstrong, 1996) 

3.2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) เปนการประเมินสภาวะแวดลอมปจจุบันภายในของ

องคกรหรือโครงการมีหลักการดังน้ี (กีรติ ยศยิ่งยง. 2549: 118-119 และคุณากร เพชรคง.2554: 12-15) 
     1. Strengths (S): จุดแข็ง จุดเดนหรือขอไดเปรียบที่องคกรมีอยู จุดแข็งเปนแหลงที่มาของความสามารถที่จะ

นํามาพัฒนาเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได กรอบในการวิเคราะหไดแกความสามารถ จุดขาย ทรัพยากร ประสบการณ 
ความรู ขอมูล ระบบการทํางาน การประสานงาน วัฒนธรรมองคกร วิสัยทัศน เปาหมาย เชน บุคลากรมีความสามารถในการ
ใช ITและมีความพรอมที่จะพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ความนาเชื่อถือขององคกรเน่ืองจากเปนหนวยงานของภาครัฐ การมี
งบประมาณอยางเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผน มีวิธีการเฉพาะที่จะไดมาซ่ึงทรัพยากรที่มีคุณภาพสูง เปนตน จุดแข็งของ
องคกรตองนํามาใชใหเหมาะสมและควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเข็มแข็งขององคกร 

     2. Weaknesses (W): จุดออนหรือจุดดอยซ่ึงเปนปญหาขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกรและ
ทาใหองคกรเสียเปรียบคูแขง ดังน้ันองคกรจึงควรปรับปรุงจุดออนใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร
และการดําเนินโครงการ กรอบในการวิเคราะหไดแก งบประมาณ บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ผลกระทบของกิจกรรม 
ความนาเชื่อถือของขอมูล แผนงาน ผูนํา การบริหาร ระบบและขั้นตอนการทํางาน เปนตน ยกตัวอยางเชน ขาดระบบการ
บริหารงานและการบริหารเงินที่เปนมาตรฐาน ขาดการนําแผนงานไปปฏิบัติ บุคลากรมีความรูจํากัดและไมไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เปนตน 

3.2.2 การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค: การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เปนการ
ประเมินสภาวะแวดลอมปจจุบันภายนอกองคกร เชน การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี 
เปนตน การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคมีหลักการดังน้ี (กีรติ ยศยิ่งยง. 2549: 119 และคุณากร เพชรคง. 2554: 16-19) 

     1. Opportunities (O): เปนการประเมินโอกาสใหมที่สามารถดําเนินการไดเพื่อใหองคกรเติบโตและมีกําไร 
กรอบในการวิเคราะหไดแก นวัตกรรม ความเปล่ียนแปลงดานตางๆ กลยุทธการดําเนินงาน การรวมมือในเครือขายและ
หนวยงานที่เก่ียวของ การพัฒนาดานเทคโนโลยียกตัวอยางเชน นโยบายของรัฐและกฎหมายเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจ มี
กฎระเบียบที่เอ้ือตอการขยายความรวมมือกับองคกรเครือขาย สมาชิกในเครือขายมีความเขมแข็ง เทคโนโลยีมีความกาวหนา 
เปนตน ผูบริหารที่ดีตองแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสน้ัน 
                2. Threats (T): อุปสรรค เปนปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคกรที่ทําใหประสบความสําเร็จไดยาก กรอบ
ในการวิเคราะหไดแก ผลกระทบทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองผลกระทบจากกฎระเบียบ ส่ิงแวดลอม การพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ความสามารถในการแขงขันการใหการสนับสนุนจากผูบริหาร การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู
ความสามารถ การขาดแคลนงบประมาณ ยกตัวอยางเชน แนวทางหรือมาตรการตามนโยบายไมชัดเจนและเปล่ียนแปลงบอย 
ขาดอํานาจทางการบริหารเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว เปนตน องคกร
จําเปนตองปรับกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น 
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3.3 การกําหนดกลยุทธดวยสวอตเมทริกซ (SWOT matrix) 
เม่ือไดวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกและภายในแลวสามารถนาส่ิงที่วิเคราะหไดมากําหนดเปนกลยุทธเพื่อใหสะดวก

แกการเลือกใชกลยุทธใหเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน โดยใชหลักการสวอตเมทริกซ (SWOT Matrix)  
ในการกําหนดกลยุทธ (สิริวัฒก หมีทอง, 2554: 1 และคุณากร เพชรคง, 2554: 23-24) ไดแก 

1. S-O กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (Strategy to increase potential) หรือกลยุทธรุกเต็มที่ เปนการใชประโยชนจากจุด
แข็งที่มีอยูผนวกกับสภาพโอกาสที่เอ้ืออานวยจากภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูง
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

2. S-T กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (Strategy to build security) เปนการใชจุดแข็งที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เพื่อหลบหลีกหรือบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอการทางานใหลดนอยลง 

3. W-O กลยุทธเรงพัฒนา (Strategy to accelerate development) เปนการใชโอกาสจากสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เอ้ืออํานวยตอการทํางานมาปดจุดออนขององคกร กลยุทธน้ีจึงอาศัยปจจัยผลักดันจากภายนอกใหเกิดการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงภายในหนวยงานและแกไขจุดออนหรือจุดดอยที่องคกรมีอยู 

4. W-T กลยุทธแกวิกฤติ (Strategy to solve the crisis) หรือกลยุทธตั้งรับเปนการใชประโยชนอยางระมัดระวัง
จากสภาพโอกาสที่เลวรายและจุดออนของหนวยงานที่มีอยูเพื่อแสวงหาแนวทางใหมๆ และปรับรื้อระบบการทางานใหตางจาก
เดิม เพื่อหาทางอยูรอดใหไดภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเอ้ืออานวยจากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการวิเคราะห SWOT ชวยให
องคกรรูระดับศักยภาพของตนเองและของคูแขงได ตลอดจนสามารถกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวไดอยางชัดเจน 

3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     งานวิจัยที่เก่ียวของสวนใหญจะศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจดวยการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis) โดยผูวิจัย
ขอนําเสนอ ดังน้ี 
 อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล (2554) ที่ศึกษาสถานการณการประกอบการและแนวโนมทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ของจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวาดวยขอปฏิบัติในเรื่องการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่จะตองมีการยื่นแผน
ประกอบการ และการที่ตองมีการจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายไวเพื่อการตรวจสอบดานภาษีของวิสาหกิจชุมชน คาดวา     
ในปถัดไป มีแนวโนมวาจะมีวิสาหกิจชุมชนที่ไมมาตอทะเบียนเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน
และมีการดําเนินกิจการอยางตอเน่ือง (ประมาณรอยละ 33) ซ่ึงเปนวิสาหกิจชุมชนที่มีผูนําที่เขมแข็งและเขาใจในหลักการ
บริหารจัดการที่ดี สําหรับแนวโนมทิศทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐมในปถัดไป กําหนดใหมีการบูรณา
การกับสถาบันการศึกษาที่มีอยูในจังหวัดไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลวิสาหกิจชุมชนและวางแผนการพัฒนา ทั้งใน
ดานการใหความรู การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ การปรับปรุงสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐาน การปรับปรุงใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีการบูรณาการการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตนแบบดาน อย. และการจัดงานแสดงสินคาระดับ
จังหวัด นอกจากน้ี การลดรายจายดานพลังงานยังไดรับการสนับสนุนดวยดีจากพลังงานจังหวัดนครปฐมอยางตอเน่ือง 
  ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตลุมทะเลสาบสงขลาผลการศึกษาสภาวการณของวิสาหกิจชุมชนพบวา ปจจัยดานการเมือง ปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ และปจจัยทางดานสังคม เอ้ืออํานวยตอผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน สวนปจจัยทางดานเทคโนโลยี และ
ปจจัยทางนิเวศวิทยา เปนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน ในดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนมีดังน้ี ปญหาดานการตลาด ปญหาดานบัญชีและการเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปญหาดานการออกแบบผลิตภัณฑ และปญหาตนทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
หนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในดานการใหความรู การพัฒนาทักษะดานตางๆ การ
สนับสนุนดานการตลาด และการกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
 รัชนี รูปหลอ ดุษฎี พรหมหัต   และ วัลภา วองวิวิธกุล (2556) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืนและ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมซน ผลการศึกษาพบวาวิสาหกิจชุมซนเกิดจากหนวยงานภาครัฐเขาไปสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม
ของคน ในชุมซนเพื่อขอรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตและเงินทุน แตการดําเนินงานเปนลักษณะกิจการสวนตัว ปญหาที่พบ 
คือไมสามารถขยายตลาดได ไมสามารถดําเนินงานในรูปแบบของกลุมวิสาหกิจได ทําใหวิสาหกิจชุมซนออนแอและมี แนวโนม
การยกเลิกกลุม แตยังดําเนินการผลิตในลักษณะของผลิตภัณฑชุมซน แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมซนสูความ ยั่งยืน มี
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โอกาสขยายตัวเซิงธุรกิจไดจึงตองเริ่มจากผูนํามีความสามารถ มีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของสมาซิกและมี ความสัมพันธที่ดี
กับชุมซน และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมซน และสรางตลาดภายในทองถิ่น 
 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยจะนําประเด็นวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ดวยสวอต (SWOT analysis) และการกําหนดกลยุทธดวยสวอตเมทริกซ (SWOT Matrix) มาใชเปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อ
ตอบคําถามตามวัตถุประสงค 
 
4. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
Research) เพื่อใหผลการวิเคราะหมีความครบถวนสมบูรณและมีความลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

ขั้นที่ 1 วิจัยเชิงเอกสารดวยการศึกษาขอมูลเอกสาร (documentary Research) โดยการศึกษาคนควารวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ รายงานวิจัย และขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต มาเปนขอมูลเบื้องตน จากน้ันนําขอมูลเหลาน้ีมาพิจารณารวมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาสราง
กรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  
 ขั้นที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยน้ีเครื่องมือที่ใชในการแบบสัมภาษณก่ึง
โครงสราง (semi-structured Interviews)    

ขั้นที่ 3 การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก  
โดยมีรายละเอียดในการวิจัย ดังน้ี 

4.1 ผูใหขอมูลหลัก (key informant) 
ผูใหขอมูลหลัก ในงานวิจัยน้ีคือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม  และบุคลากรภาครัฐที่ทําหนาที่

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม 
4.2 วิธีการเก็บขอมูล 
ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก (key informant) คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมและ

บุคคลที่เก่ียวของกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม  โดยการใชการสุมตัวอยางแบบกอนหิมะ(snowball technique) เก็บ
ขอมูลจนกระทั่งขอมูลมีการอ่ิมตัว ซ่ึงงานวิจัยน้ีสัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview) ดวยแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางกับ
ตัวแทนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมจํานวน 10 กลุมๆ ละ1รายโดยมีตําแหนงประธานกลุมหรือตัวแทนที่
ไดรับมอบหมาย  บุคลากรภาครัฐที่ทําหนาที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมจํานวน 2 ราย รวมทั้งส้ิน 12 ราย 

4.3 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 
4.4 การวิเคราะหขอมูล 
    4.4.1 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการสัมภาษณเชิงลึก ดวยการวิเคราะหเน้ือหา (content   analysis)  

ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 การจัดระเบียบขอมูล ไดแก การถอดเทปสัมภาษณ การเขียนบันทึกส่ิงที่สังเกตพบและสรุปขอมูลในทันที
หลังการสัมภาษณแตละครั้ง หลังจากน้ันอานขอความหลาย ๆ รอบใหเขาใจ และเลือกขอความที่บงบอก ถึงสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน และขั้นตอนที่ 2 การสรุป/การตีความ ผูวิจัยหาขอสรุปโดยมองหาแบบแผนที่ปรากฏในขอมูล 
และมองหาความแตกตาง-ความเหมือนของขอมูลในสวนตาง ๆ โดยถาขอมูลมีความลงรอยกัน (เหมือนกัน) ประมาณรอยละ 
90 หรือมากกวาน้ัน ถือวาขอมูลที่ไดน้ันมีความนาเชื่อถือสูง หลังจากน้ันนําขอสรุปมาตีความ 

    4.4.2 วิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมดวยกรอบสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจ 
         4.4.3 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล ระหวางขอมูลจากผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมกับ
บุคลากรภาครัฐที่ทําหนาที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม นอกจากน้ันยังใชการตวจสอบดานวิธีการรวมดวยการ
สัมภาษณกับการใชเอกสาร 

4.5 เครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 จากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการสัมภาษณเชิงลึก  เอกสารที่เก่ียวของ ใชการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis)  
เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค รวมกับสวอตเมทริกซ (SWOT Matrix)  ในการกําหนดกลยุทธ 
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5. ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกและเอกสารที่เก่ียวของ ผูวิจัยขอสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยดังตารางที ่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
จุดแข็ง (Strengths: S) 1.ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น 

2. เปนลักษณะการรวมตัวของกลุมบุคคล รวมความสามารถ 
จุดออน (Weaknesses: W) 1.เงินทุนในการขายกิจการ 

2.มาตรฐานของสินคาและบริการ 
3.บรรจุภัณฑ 
4.ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.การดําเนินงานมีลักษณะกิจกรสวนตัว ไมสามารถดําเนินการในรูปแบบคณะบุคคลได  

โอกาส (Opportunities: O) 1.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 
2.การเติบโตการทองเที่ยว  
3.ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสาร 

อุปสรรค (Threats: T) 1.คูแขงขันที่มีจํานวนมากขึ้น 
2. คูแขงขันหนาใหมเพิ่มมากขึ้น 
3. สินคาทดแทน 

 
 จากตารางที่ 1 สามารถนํามากําหนดกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา  โดยใชสวอตเมทริกซ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหกลยุทธดวยสวอตเมทริกซ (SWOT matrix) 
 
                         ปจจัยภายใน 
 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1.ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น 
S2. เปนลักษณะการรวมตัวของกลุม
บุคคล รวมความสามารถ 
 
 

จุดออน (W) 
W1.ตนทุนสินคาหรือบริการสูง 
W2.มาตรฐานของสินคาและบริการ 
W3.บรรจุภัณฑ 
W4.ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
W5.การดําเนินงานมีลักษณะธุรกิจสวนตัว ไม
สามารถดําเนินการในรูปแบบคณะบุคคลได 

โอกาส (O) 
O1.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 
O2.การเติบโตการทองเที่ยว  
O3.ความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยีการส่ือสาร 

กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (SO) 
1. ขยายฐานลูกคา (S1+O1+O2) 
2.ขยายชองทางการจัดจําหนาย 
(S1+O1+O3) 
3. ขยายธุรกิจ (S1+O1+O2+O3) 
 

กลยุทธเรงพัฒนา (WO) 
1.พัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ
(W2+O1+O2) 
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ  (W3+O1) 
3.พัฒนาความรูดานการตลาด การทําธุรกิจ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (W4+O1+O2+O3) 
4.พัฒนาความเขมแขงกลุม (W5+O1) 

อุปสรรค (T) 
T1.คูแขงขันที่มีจํานวนมากขึ้น 
T2. คูแขงขันหนาใหมเพิ่มมากขึ้น 
T3. สินคาทดแทน 

กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (ST) 
1.ประชาสัมพันธชูสินคาชุมชน 
(S1+T1+T2) 
2. พัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ 
(S1+S2+T1+T2+T3) 

กลยุทธแกวิกฤติ (WT) 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ 
(W1+T1+T2) 
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6. สรุปผล 
 จากผลการวิจัย จากการสัมภาษณเชิงลึกและเอกสารที่เก่ียวของในการศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครปฐมดวยการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis)  น้ันสรุปไดวา 

จุดแข็งคือ 1) ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น 2) เปนลักษณะการรวมตัวของกลุมบุคคล รวมความสามารถ 
จุดออนคือ 1) ตนทุนสินคาหรือบริการสูง 2) มาตรฐานของสินคาและบริการ 3) บรรจุภัณฑ 4) ความรูดานการตลาด

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  5) การดําเนินงานมีลักษณะธุรกิจสวนตัว ไมสามารถดําเนินการในรูปแบบคณะบุคคลได 
โอกาสคือ  1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 2) การเติบโตการทองเที่ยว 3) ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสาร 
อุปสรรคคือ 1) คูแขงขันที่มีจํานวนมากขึ้น 2) คูแขงขันหนาใหมเพิ่มมากขึ้น 3) สินคาทดแทน 

สวนการพัฒนาขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมดวยการวิเคราะหดวยสวอตเมทริกซ 
(SWOT Matrix) ในการกําหนดกลยุทธน้ันสรุปไดคือ 

1. กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (SO) ในการขยายธุรกิจและมุงเติบโตดังน้ันจึงตองใชกลยุทธขยายฐานลูกคา หรือขยายชอง
ทางการจัดจําหนาย หรือขยายธุรกิจ เพื่อสรางยอดขายเพิ่มรายได 

2. กลยุทธเรงพัฒนา (WO) เน่ืองจากผลที่ไดจะพบวามีจุดออนคอนขางมาก แตมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจมาก
เชนกน ดังน้ันจึงควรที่จะตองจัดการกับจุดออนเพื่อที่จะสามารถควาโอกาสที่มีดวยกลยุทธ ไดแก 1) พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ 2) พัฒนาบรรจุภัณฑ  3) พัฒนาความรูดานการตลาด การทําธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4)พัฒนาความ
เขมแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชน  

3. กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (ST) ดวยปญหาที่เกิดจากอุปสรรคที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได จึงจําเปนที่วิสาหกิจชุมชน
จะตองใชจุดแข็งมาจัดการปองกันหรือสรางภูมิคุมกันจากอุปสรรคที่มีดวยกลยุทธไดแก 1) ประชาสัมพันธชูสินคาชุมชน และ 
2) พัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ 

4. กลยุทธแกวิกฤต ิ(WT) ดวยปญหาที่เกิดจากจุดออนที่มีและอุปสรรคที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได    ดังน้ันจึงตองใช
กลยุทธพัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ ดวยการลดคาใชจายตางๆ การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต การสรางความพึง
พอใจในการใหบริการ เปนตน 

 
7. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดวา  

7.1 วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมมีจุดออนมากกวาจุดแข็ง  แตมีโอกาสมากกวาอุปสรรค  ดังน้ันการปรับจุดออนและ
เสริมสรางจุดแข็งจึงเปนส่ิงที่มีความจําเปนในการพัฒนาเพื่อที่จะสามารถควาโอกาสที่มีอยู 

7.2 สามารถนํามากําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจดวยกลยุทธตางๆ  ซ่ึงจากผลการวิจัยในครั้งน้ีผูที่สนใจสามารถนําไป
ตอยอดในการวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมในดานตางๆ ไดแก 1)พัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ2)
พัฒนาบรรจุภัณฑ  3)พัฒนาความรูดานการตลาดและการทําธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)พัฒนาความเขมแข็งของกลุม
วิสาหกิจชุมชน 5) ประชาสัมพันธชูสินคาชุมชน  6) พัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ และ 7) พัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ 
เปนตน 
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