การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตา”
เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเชือ่ มโยงสินค้า OTOP กับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดราชบุรี
นริ นทร์ สังข์รกั ษา1 สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ 2
และ สมชาย ลักขณานุรกั ษ์3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี
้ เ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา วัตถุประสงค์การวิจยั เพือ่ 1) ศึกษาสภาพการณ์
และความต้องการในการจัดการเชิงกลยุทธ์เมืองสร้างสรรค์ เพือ่ การแข่งขันทางการค้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน 2) ศึกษารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ การแข่งขันทางการค้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน  3) ทดลองรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ การแข่งขันทางการค้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน 4) ศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่ การแข่งขันทางการค้า
สูป่ ระชาคมอาเซียนของวิสาหกิจเมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา ด�ำเนินการวิจยั 4 ขัน้ ตอน
คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการ ขัน้ ตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนา
เครือ่ งมือ ขันตอนที
้
่ 3 การทดลองใช้ และขันตอนที
้
่ 4 การประเมินและปรับปรุง เครือ่ งมือทีใ่ ช้
เป็ นแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม  แนวทางการสัมภาษณ์ ระดับลึก แนวทาง
การสนทนากลุม่ และการสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป สถิตทิ ใ่ี ช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา  ผลการวิจยั พบว่า (1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์
SWOT Analysis การจัดท�ำกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix  ของจังหวัดราชบุรมี ศี กั ยภาพ
และความพร้ อ มในพัฒ นาเมือ งสร้ า งสรรค์ ส่ ว นระดับ ของกลยุ ท ธ์ เ พื่อ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของปจั จัยภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมในการเข้าสู่
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ประชาคมอาเซียนอยูใ่ นระดับน้อย การรับรูผ้ ลกระทบจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความต้องการในการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (2) การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ การแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ได้รปู แบบ
มีชอ่ื เรียกว่า “CREATION Model” มีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้ มีองค์ประกอบย่อย
ได้แก่ 1) C = creation (การสร้างสรรค์งาน) 2) R = resource (การมีทรัพยากรทีพ่ ร้อม
ใช้) 3) E = efficacy (ความสามารถทีท่ ำ� ให้เกิดผล) 4) A = appropriate technology
(การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม) 5) T = the determination  target group of purchaser
(การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายของผูซ้ ้อื ) 6) I = identification (การมีอตั ลักษณ์ เฉพาะ)
7) O = organization (การจัดองค์กร) และ 8) N = networking (การมีเครือข่าย)
(3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการและหลังการอบรมเฉลีย่ แตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 การจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จงั หวัดราชบุร ี พ.ศ. 2557–2560 การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศของเมืองสร้างสรรค์
และ 4) แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่ การแข่งขันทางการค้า ได้แก่ การก�ำหนดวิสยั ทัศน์
ร่วมกันของภาคี การพัฒนาคนรุน่ ใหม่ การพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์งาน การพัฒนา
กระบวนการผลิต การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสอบถามความพึงพอใจ
ของลูกค้า การรวมกลุม่ เครือข่าย การพัฒนาฝีมอื แรงงาน การส่งเสริมการผลิต การประชาสัมพันธ์
และการตลาด รวมถึงการเชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ ว
ค�ำส�ำคัญ : 1. เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์. 2. เมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา.
     3. ขีดความสามารถในการแข่งขัน. 4. ประชาคมอาเซียน.
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Development on “Dolls and DIN City” Model of Creative Economy
for Enhancement in ASEAN Market Competition and Linkage to OTOP
and Creative Tourism of Ratchaburi Province
Narin Sungrugsa4, Soomboon Yeunyoungsuwan5
and Somchai Lakananulak6
Abstract
This was research and development project and aimed to 1) study
situations and demand about how to develop the city model of creative economy
for enhancement in ASEAN market competition 2) formulate the draft model as
mentioned earlier 3) try out the draft model and propose the practical model which
can be actually used 4) study the guideline of Ratchaburi strategic management
for market competition and entering into ASEAN community. To conduct the
research it was divided into 4 stages as stage 1: study the necessary data and
demand; stage 2: design and develop the research instruments; stage 3: try out
the draft model; stage 4: evaluate, improve and propose the practical model. The
research instruments employed here were questionnaire, guideline of document
analysis, guideline of in-depth interviewing, guideline of focus group discussion
and guideline for non-participatory observation. The data collection was analyzed
and presented into percentage, mean, standard deviation and outcomes of its
content analysis. From the results they could be presented as follows: 1) When
considering into SWOT Analysis and TOWS Matrix Method-Based Strategic
Management Plan of Ratchaburi Province, it was found that the province had
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potentials and readiness to serve the development of creative economy. The
strategic plan used to support any external change, the readiness of entering into
ASEAN Community, and the perceived impacts of entering were evaluated at
moderate, low and moderate level respectively 2) The one model of strategic
management for competition in ASEAN Community was constructed and named
to “CREATION Model” and this was appropriate to utilize and had its 8 components
as (1) Creation (C): Creation on Work (2) Resource (R): Adequacy of Resources
(3) Effectiveness (E): Abilities on Utilizing in Effectiveness (4) Appropriate
Technology: Usage of Appropriate Technology (5) Targeting of Purchasers (T):
Targeting of Purchaser Groups (6) Identification (I): Identification of Creative
Economy (7) Organizing (O): Organizing of Networking Groups (8) Networking
(N): Having and Mobilizing of Networking Groups.   After trained the trainees had
their post-test mean score significant higher than the pre-test at P <.05  3) Under
Strategic Plan for Development on City Model of Creative Economy of Ratchaburi
Province during 2013-2017, it is needed to generate about how to have good
practices. 4) Guidelines of Strategic Management for Market Competition, it should
have determination of shared-vision among alliances, development of new
generation, design and development in pieces of works, development on processes
of manufacturing, responding to customer demand, interrogation of customer
satisfaction, clustering of networking groups, development of labor skills, promoting
in manufacturing, marketing and public relation,  and linkage to tourism.     
Keywords: 1. Creative economy city development model. 2. Dolls and “DIN” city.
    3. Capacity in competition. 4. ASEAN Community.
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บทน�ำ

ในต้นปี 2559 ประเทศไทยจะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมาก
ต่อวิสาหกิจชุมชน ทีเ่ ป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ท�ำให้มกี ารแข่งขันในกลุม่ ประชาคมอาเซียน
ทัง้ 10 ประเทศ ทัง้ นี้ ในอนาคตประเทศไทยจะต้องปรับตัวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจโลก รวมทัง้
ภูมภิ าคเอเชีย ทีท่ วีความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ ในขณะทีแ่ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้มกี ารก�ำหนดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (creative product) เพือ่ สามารถสร้างสรรค์มลู ค่า (value creation)
ให้กบั สินค้าได้มากกว่าแค่เป็ นการเพิม่ มูลค่า (value added) (Sungrugsa et al., 2012)
           การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิสาหกิจ
“เมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา (Dolls & “DIN” city)” จังหวัดราชบุร ี ให้เป็ นเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทม่ี ศี กั ยภาพและเพิม่ ขีดความสามารถ พร้อมต่อการแข่งขันทางการค้า
และการท่องเทีย่ ว ทังในระดั
้
บภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพือ่ รองรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ พี ลวัตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ วิสาหกิจเมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตา จังหวัดราชบุร ี
จะต้องตระหนักและเตรียมองค์กรให้มคี วามพร้อมต่อความท้าทาย อันเนื่องมาจาก
การปรับตัวสูงขึน้ ของราคาต้นทุน วัตถุดบิ และต้นทุนการด�ำเนินงาน ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ หรืออุปสรรค
ทีห่ ลากหลาย ซับซ้อน รุนแรง และแตกต่างไปจากเดิม ดังนัน้ การจัดการเชิงกลยุทธ์
(strategic management) จึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับการบริหารองค์กรในปจั จุบนั
เนื่องจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการทีป่ ระกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ประกอบกับจังหวัดราชบุร ี ได้จดั ท�ำโครงการในปี 2555
ราชบุร ี : เมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา (Dolls & “DIN” city) เป็ นเมืองแห่งหัตถศิลป์
สร้างสรรค์กอ้ นดินเป็นผลิตภัณฑ์ดนิ เผาอันทรงคุณค่าและตุก๊ ตาผ้า ด้วยจินตนาการและ
สีสนั จึงเป็ นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดา้ นงานฝีมอื และหัตถกรรมทีช่ าวราชบุร ี
ภาคภูมใิ จ
ดังนัน้ วิสาหกิจชุมชนเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะต้องเตรียมความพร้อม
เพือ่ ปรับตัว และสร้างโอกาสการแข่งขันทีจ่ ะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ในอนาคต และประสบผลส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดทีก่ ำ� หนดไว้  
แต่การด�ำเนินการท่องเทีย่ วชุมชนทีผ่ า่ นมามีปญั หาในเรื่องของทีร่ ะลึก ของฝาก และ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP) ไม่สามารถแข่งขันได้ ไม่มตี ลาดรองรับเพียงพอ และนักท่องเทีย่ ว
ไม่สามารถซื้อสินค้าทีร่ ะลึก ของฝาก ซึง่ เป็ นสินค้าพืน้ เมืองหรือของดีจงั หวัดราชบุร ี
ในแหล่งท่องเที่ยวได้ ท�ำให้ไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวได้ครบวงจร
เพือ่ จะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วสนใจมาเยือนได้อย่างยังยื
่ น จึงต้องมีการพัฒนาเมืองต้นแบบ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตา” เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และสนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดราชบุร ี
เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชนในการน�ำไปสูก่ ารพึง่ ตนเอง รวมทัง้ การสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ให้ชมุ ชนพร้อมเผชิญต่อการเปลีย่ นแปลงได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์ และความต้องการในการจัดการเชิงกลยุทธ์เมืองสร้างสรรค์
เพือ่ การแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันทางการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อทดลองรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันทางการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน
4. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการแข่งขันของเมืองโอ่งดินสุกและตุ๊กตาเพือ่
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
คณะผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D)
ร่วมกับการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (participatory action research) ด�ำเนินการวิจยั 4 ขันตอน
้
ได้แก่ ขันตอนที
้
่ 1 การวิจยั   (research:  R1)  เป็นการศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานและ
ความต้องการในการพัฒนา (analysis: A) วิเคราะห์เอกสารด้วยการศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน
ด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis และสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST analysis
และ The Five Force Model ของ Porter (1998) การวิเคราะห์กลยุทธ์ดว้ ยวิธี TOWS Matrix
การวิจยั เชิงปริมาณ ประชากร คือ ผูป้ ระกอบการเมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตาในจังหวัดราชบุร ี
ได้กลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ  52 คน ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)
กลุม่ เป้าหมาย เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสัมภาษณ์ระดับลึกคือ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
เมืองโอ่ง ดินสุก และตุ๊กตาของจังหวัดราชบุร ี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 20 คน
หรือจนข้อมูลอิม่ ตัว (saturated data) ใช้การเลือกแบบเจาะจง (purposive selection)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ แบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณ์ระดับลึก และการวิเคราะห์เอกสาร
แล้วไปท�ำการทดลองใช้ (try out) การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป สถิตทิ ใ่ี ช้
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ขันตอนที
้
่2
การพัฒนา  (development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (design and  development:
D and D)  เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแนวทางการสนทนากลุม่
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ทีม่ ตี ่อรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันทางการค้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของวิสาหกิจชุมชนเมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา จังหวัดราชบุร ี และรับรองรูปแบบฯ โดย
การจัดสัมมนาผูเ้ ชีย่ วชาญ (connoisseurship) จ�ำนวน 5 คน ขัน้ ตอนที่ 3 การวิจยั   
(research: R2) การน�ำเครือ่ งมือทีไ่ ด้ไปใช้ (implementation: I) และน�ำเสนอรูปแบบทีไ่ ด้
โดย 1) การจัดอบรมความรู้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการอบรม
(pre-test and post-test) การจัดเวทีประชุมเสวนาเครือข่าย 1 ครัง้ จ�ำนวน 35 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นการสนทนากลุม่ (focus group discussion) 3) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วม (participatory workshop) การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ workshop ร่วมกับการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม กลุม่ เป้าหมาย
30 คน ขันตอนที
้
่ 4 การพัฒนา (development: D2) เป็นการประเมินผล (evaluation: E)
โดยใช้แบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการเครือ่ งเคลือบดินเผาและ
ตุ๊กตาผ้าจ�ำนวน 30 คนเครือ่ งมือทีใ่ ช้แบบสอบถาม
ผลการวิ จยั
1. การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ พบว่า
		1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน หรือสภาพแวดล้อม
ทางอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุปสรรคในการเข้าสูธ่ รุ กิจของคูแ่ ข่งขันรายใหม่ มีความไม่ชดั เจน
ของผูป้ ระกอบการใน AEC การลดลงของโอ่งเพิม่ ของตุ๊กตา คู่แข่งต่างชาติตน้ ทุนต�่ำ 
2) การต่อสูแ้ ข่งขันของคูแ่ ข่งในปจั จุบนั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน ผูป้ ระกอบการไม่แข่งขัน
แต่รว่ มมือกัน ความต้องการสินค้าลดลง 3) คุกคามจากสินค้าทดแทน มีสนิ ค้าทดแทน
เช่น ซีเมนต์ พลาสติก การหารูปแบบ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 4) อ�ำนาจต่อรองผูซ้ อ้ื เป็นตลาดของผูซ้ อ้ื
เศรษฐกิจตกต�่ำ 5) อ�ำนาจต่อรองของผูข้ าย วัตถุดบิ เชือ้ เพลิงแพง/ขึน้ ราคา ค่าแรงแพง
และการก�ำหนดราคาขัน้ ต�่ำ 
		1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ดว้ ยตัวแบบ
PEST analysis ได้แก่ 1) ด้านการเมือง-กฎหมาย รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้า (FTA)
และได้จดั ท�ำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกบั ประเทศต่างๆ แต่การเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในปี 2558 ที่มเี ข็มมุ่งให้เป็ นตลาดเดียว (single market) 2) ด้านเศรษฐกิจ
มีผลิตภัณฑ์ชมุ ชนติดระดับ 4 ของประเทศ สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ จนเป็ นค�ำขวัญ
ของจังหวัดราชบุร ี แต่เนือ่ งจากตลาดหลักของจังหวัดราชบุร ี เป็นกลุม่ ผูบ้ ริโภคภายในประเทศ
ถึงร้อยละ 90 มีสนิ ค้าทีส่ ง่ ออกเพียงร้อยละ 10 ตลาดหลักของไทยคือ ญีป่ นุ่ มาเลเซีย
และสิงคโปร์ 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม สินค้าเครื่องเคลือบดินเผาและตุ๊กตาผ้า
เป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภคเสมอ แม้วา่ จะเป็นสินค้าประเภทฟุม่ เฟือย โดยรูปแบบการเลือกซือ้
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การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตา”

นรินทร์ สังข์รกั ษา และคณะ

ขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรม ค่านิยม ฐานะ และรายได้ของผูบ้ ริโภคแต่ละกลุม่ 4) ด้านเทคโนโลยี :
การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาและตุ๊กตาผ้าของไทย ยังมีการน� ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต และเพิม่ มูลค่าของสินค้าน้อย ต้องน�ำเข้าเครือ่ งจักร
และอุปกรณ์จากต่างประเทศ ซึง่ มีราคาแพง ส่วนผูผ้ ลิตขนาดกลางและเล็ก
		1.3 การวิ เคราะห์ SWOT เมืองสร้างสรรค์เมืองโอ่งดิ นสุกและ
ตุก๊ ตาจังหวัดราชบุรี 1) จุดแข็ง มีศลิ ปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา ทีห่ ลากหลายและน่าสนใจ
สามารถน�ำมาต่อยอดไปสูเ่ ศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้ มีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ซึง่ สามารถน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงหลายแห่ง
2) จุดอ่อน ขาดการสร้างตราสินค้าเพือ่ สะท้อนจุดยืนและแนวคิดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ของจังหวัด สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ คยมีชอ่ื เสียงระดับโลกในอดีต เช่น ตลาดน�้ำด�ำเนินสะดวก
ขาดการพัฒนาและการรักษาชือ่ เสียง รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ๆ ภาคประชาชน
ยังไม่มอี งค์ความรูม้ ากนักเรื่องการพัฒนาธุรกิจไปสู่แนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3) โอกาส รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเรือ่ งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และมีโครงการสนับสนุน
การสร้างเมืองความส�ำคัญและสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภาคเอกชน
โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจ เช่น สมาคมเครือ่ งเคลือบดินเผา เห็นความส�ำคัญของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์และพร้อมจะสนับสนุน ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ ชี อ่ื เสียงด้านการเป็นเมือง
แห่งศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ 4) อุปสรรค สภาพเศรษฐกิจโลกทีผ่ นั ผวน
ส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าต่างๆให้ไม่คงที่ ปญั หาสภาวะเศรษฐกิจส่งผลโดยตรง
ั
ต่อความสนใจในการปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ ปญหาจากต้
นทุน
ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นค่าจ้าง
		
1.4 ความพร้อมในการแข่งขันของเมืองสร้างสรรค์  ได้แก่  1) กลยุทธ์
ขององค์กร มีการวางแผน ไม่แข่งขันกันและรวมกลุม่ 2) การผลิต มีการผลิตต่อเนื่อง การ
ออกแบบสินค้าหลากหลาย 3) การตลาด แสวงหาตลาดใหม่ๆ ควบคุมต้นทุนต่อยอดธุรกิจ
4) ทรัพยากรบุคคล ต้องอาศัยแรงงานฝี มอื ปรับตัว พัฒนาอาชีพ 5) การเงิน/บัญชี
ขาดแหล่งเงินทุน แสวงหาแหล่งทุน 6) เทคโนโลยี ผลิตด้วยมือ (hand-made) หน่วยงานรัฐ
ให้การสนับสนุน
		1.5 ผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริมาณ พบว่า 1) ระดับของกลยุทธ์
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของปจั จัยภายนอก ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล�ำดับทีห่ นึง่ คือด้านทรัพยากรบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง
รองลงมาคือ ด้านการตลาด อยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านทีต่ ่ำ� ทีส่ ดุ คือ ด้านเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ 2) ประเมินความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านสูงสุด คือ
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มีการรับรูผ้ ลกระทบจากการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนด้านต�ำ่ สุด คือ การเตรียม
ความพร้อ มของวิส าหกิจเมืองโอ่ง ดินสุก และตุ๊ ก ตาในการเข้า สู่ป ระชาคมอาเซีย น
อยู่ใ นระดับ น้ อย
		1.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ พบว่า 1) เครือ่ งเคลือบดินเผา
สภาพการณ์ได้พฒ
ั นาจาก 1-2 โรงงานขยายมาถึง 40 กว่าโรงงาน ปจั จุบนั เหลือไม่ถงึ
30 โรงงาน ได้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและค่าแรง ความต้องการลดลง
ขายในประเทศร้อยละ 90 และส่งขายต่างประเทศร้อยละ 10 จุดเด่น ดินมีคุณภาพ  
ั ้ น้ รูป โอ่งสามารถทนต่อการกัดกร่อนเหมาะส�ำหรับดองผัก ผลไม้ การสร้าง
เหนียวปนขึ
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมถึงพัฒนารูปแบบและรูปทรง การปรับการผลิต
ในการใช้เชือ้ เพลิง เป็ นสินค้า hand-made จุดอ่อน ขาดฝีมอื แรงงาน ค่าแรง 300 บาท
ท�ำให้ตน้ ทุนสูงท�ำให้ 40-50 % ความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้อง  การหาแหล่งวัตถุดบิ การตลาด
ภาษี ลดขันตอนแรงงานต่
้
างด้าว การสนับสนุนของฝาก ของทีร่ ะลึก ตัง้ ศูนย์รวมการตลาด
2)  ตุ๊กตาผ้า ได้แก่ ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจและค่าแรง ความต้องการลดลง  ภาครัฐ
สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุร ี และสร้างตราสินค้า  จุดเด่น สร้างอาชีพ
และรายได้อย่างมันคง
่ การใช้ประโยชน์เป็ นเครือ่ งบันเทิงจิตใจ วันเกิด การแข่งขันกีฬา
การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เป็นสินค้า Hand-made จุดอ่อน สร้างอัตลักษณ์
ประจ�ำจังหวัด จุดอ่อน มลพิษฝุน่ ละออง การแพ้วสั ดุจากตุ๊กตา ได้แก้ไขปรับผ้าไม่ให้แพ้
ความต้องการ การพัฒนาสินค้า สร้างตราสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การตลาด
และการประชาสัมพันธ์ขน้ึ คัทเอาต์ของดีจงั หวัดราชบุร ี
2. รูปแบบการจัดการเชิ งกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันทางการค้าสู่ประชาคม
อาเซี ยนของวิ สาหกิ จชุมชนเมืองโอ่ง ดิ นสุกและตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี มีช่อื ว่า
“CREATION Model” มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) C = creation (การสร้างสรรค์งาน)
2) R = resource (การมีทรัพยากรทีพ่ ร้อมใช้) 3) E = efficacy (ความสามารถทีท่ ำ� ให้เกิดผล)
4) A = appropriate technology (การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม) 5) T = the determination  
target group of purchaser (การก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายของผูซ้ อ้ื )  6) I = identification
(การมีอตั ลักษณ์เฉพาะ) 7) O = organization (การจัดองค์กร) และ 8) N = networking
(การมีเครือข่าย) ซึง่ มีองค์ประกอบร่วม ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่ การแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคมอาเซียน องค์ประกอบที  ่ 2
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่ การแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในด้านกลยุทธ์หลัก
ขององค์กร ด้านการตลาด ด้านการผลิต หรือบริการ ด้านทรัพยากรบุคคล  ด้านการเงิน
และบัญชี และด้านเทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 3 ปจั จัยทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ ระกอบการ ได้แก่ 1) นโยบายชัดเจน 2) ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญ 3) การมีสว่ นร่วม
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ของภาคเครือข่าย องค์ประกอบที่ 4 ปจั จัยสนับสนุ นการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
1) ระบบบริหารจัดการ 2) ความเชือ่ มโยงของแผนยุทธศาสตร์ 3) ความเชือ่ มโยงระหว่าง
หน่ วยงาน องค์กร และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย 4) การจัดการความรู้ องค์ประกอบที  
่ 5
การเชือ่ มโยงสินค้าเมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตากับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบที  ่ 6  
การพัฒนาสินค้าให้โดดเด่นของผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ซ้ือ/ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยว
มีความสนใจ ดึงดูดใจและตัดสินใจซือ้ สินค้า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ ในภาพรวมทัง้ 9 องค์ประกอบหลัก อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
จากองค์ประกอบดังกล่าว แสดงเป็ นแผนภูมริ ูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์
เพือ่ การแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิสาหกิจชุมชนเมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตา
จังหวัดราชบุร ี ได้ดงั แผนภูมทิ ่ี 1
รูปแบบการจัดการเชิ งกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันทางการค้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิ สาหกิ จเมืองโอ่ง ดิ นสุกและตุก๊ ตา

หลักการ : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของวิสาหกิจเมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา
วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการเครือ่ งเคลือบดินเผาและตุ๊กตาผ้า

CREATION Model
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เฉพาะ
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แผนภูมิที ่ 1 รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ การแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิสาหกิจ
  เมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา
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ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

การวิเคราะห์สถานการณ์เพือ่ การใช้โมเดล พบว่า จังหวัดราชบุร ี มีศกั ยภาพ
และความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ “เมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตา (Dolls &
“DIN” city)” แต่มปี ญั หาในการจัดการเชิง   กลยุทธ์ทส่ี อดรับกับนโยบายของจังหวัดใน
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำแผนทีย่ ุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดราชบุร ี
เงื่อนไขของการใช้โมเดล “CREATION Model” ทีไ่ ด้น้ีเป็ นเพียงแบบจ�ำลอง
ซึง่ ต้องน�ำไปจัดท�ำเป็ นแผนกลยุทธ์ (strategic plan) และแผนปฏิบตั กิ าร (action plan)
เพือ่ ให้เกิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ครอบคลุมทังต้
้ นน�้ำ กลางน�้ำและปลายน�้ำของเมืองโอ่ง
ดินสุกและตุ๊กตาอย่างเป็ นรูธรรม รวมถึงก�ำหนดแนวทางการเชื่อมโยงการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดราชบุรใี นพืน้ ทีต่ ่อไป
3. ผลการทดลองใช้เป็ นการวิจยั (research: R2) การน�ำไปใช้ (implementation: I)
		1) การจัดอบรมความรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขัน
ทางการค้าสู่ประชาคมอาเซียน  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลัง
การอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
		2) การจัดเวทีประชุมเสวนาเครือข่าย เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ได้ขอ้ สรุป
ว่า (1) เครือ่ งเคลือบดินเผา ได้แก่ 1) การพัฒนาผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ 2) การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของสินค้า 3) การพัฒนากระบวนการผลิต ต้นทุน 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์
ทีห่ ลากหลาย 5) การรวมกลุม่ จัดตัง้ สมาคมเครือ่ งเคลือบดินเผา 6) การสร้างพลังเครือข่าย
ความร่วมมือ การเตรียมพร้อมสู่ AEC 7) การพัฒนาแรงงานช่างฝีมอื 8) การส่งเสริม
การผลิตการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและการตลาด 9) การเชือ่ มโยง
กับการท่องเทีย่ วของจังหวัดราชบุร ี 10) การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
และ (2) ตุ๊กตาผ้า ได้แก่ 1) การออกแบบสร้างสรรค์งาน 2) การใส่ใจคุณภาพสินค้า
3) การพัฒนาคุณภาพทีม่ คี วามแตกต่างและโดดเด่น 4) การตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 5) การสังเกตและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 6) การจัดหาทีจ่ ำ� หน่าย
สินค้าในแหล่งท่องเทีย่ ว 7) การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (การออกแบบ
การผลิตการตลาดและการประชาสัมพันธ์) 8) การเตรียมพร้อมสู่ AEC ให้กบั ผูป้ ระกอบการ  
9) การจัดหาแหล่งเงินทุนและภาษีทเ่ี หมาะสม ส่วนการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศของเมืองสร้างสรรค์
(1) เครือ่ งเคลือบดินเผา ได้แก่ 1) การปรับตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย การควบคุม
ั
ต้นทุน 2) การจัดตังศู
้ นย์การเรียนรูภ้ มู ปิ ญญาท้
องถิน่ 3) การพัฒนาศักยภาพเพือ่ การส่งออก
(พัฒนาคุณภาพสินค้า) 4) การจัดตัง้ ศูนย์จดั จ�ำหน่ายของจังหวัดโดยภาครัฐและเอกชน
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5) การมีสว่ นร่วมและการประสานงานของรัฐและเอกชน 6) การพัฒนาคลัสเตอร์และการจับคู่
ธุรกิจ matching 7)  มีการจัดตัง้ สมาคมเครือ่ งเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุร ี ตัง้ แต่ปี 2514
8) การจัดโครงสร้างเมืองสร้างสรรค์ 9) การเชื่อมโยงกับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
10) การส่งเสริมให้เป็ นค�ำขวัญจังหวัดราชบุร ี และ (2) ตุ๊กตาผ้า 1) การปรับตัวพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย การควบคุมต้นทุน 2) การก�ำหนดราคามีความเหมาะสม เป็นธรรม
แม้วา่ บางส่วนจะมีการตัดราคา 3) มีการพัฒนามาตรฐานสินค้าด้วย มอก./มผช. และ
ประเภทดาวของ OTOP 4) การควบคุมสต๊อกสินค้า 5) การพัฒนาทักษะความช�ำนาญ
และแรงงานฝีมอื 6) การศึกษาตลาดและความต้องการของลูกค้า 7) มีการจัดตัง้ กลุม่ ผูผ้ ลิต
และจ�ำหน่ายตุก๊ ตาราชบุร ี ตังแต่
้ ปี 2528 8) การพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ละการท่องเทีย่ ว
ของราชบุ รี 9) มีก ารพัฒนาการขายสินค้า ทาง Website และ 10) การออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์
		3) การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่วม (participatory
workshop) การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“เมืองโอ่ง ดินสุก และตุ๊กตา” ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จงั หวัดราชบุร ี พ.ศ. 2557–2560 โดยก�ำหนดเป็ น 2 ระยะ ระยะแรกในปี
2557-2558 และระยะที่ 2 ปี 2559-2560 วิสยั ทัศน์ ปี 2557-2560 “กิจการดินสุกและ
ตุ๊กตามันคง
่ ด�ำรงอยูไ่ ด้ สนับสนุ นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเติบโต” พันธกิจ 1) ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทย่ี งยื
ั ่ น 2) เครือ่ งเคลือบ
ั
ดินเผา และตุ๊กตา รวมไปถึงงานหัตกรรมจากโอ่ง ทีเ่ ป็ นภูมปิ ญญาของแต่ละท้องถิน่ ใน
จังหวัดราชบุร  ี 3) ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สสู่ ากล
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของกิจการเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
เครือข่าย 5) ส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการบริหารจัดการเมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตา ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและการมีสว่ นร่วมของประชาชน 6) ส่งเสริมและพัฒนาเครือ่ งเคลือบ
ดินเผา และตุ๊กตา รวมไปถึงงานหัตกรรมและสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน ทีเ่ ป็ น
ั
ภูมปิ ญญาของแต่
ละท้องถิน่   7) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำ� หน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ งเคลือบดินเผา
และตุก๊ ตา และศูนย์การท่องเทีย่ วในจังหวัดราชบุรใี ห้มชี อ่ื เสียงและมีเสน่หด์ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากขึน้
ยุทธศาสตร์ ช่วงที่ 1 (ปี 2557-2558) 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างเสริมศักยภาพ
ของเครือข่ายการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทย่ี งยื
ั ่ น 2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สสู่ ากล 3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิม่ ศักยภาพทางการตลาด
ของกิจการเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเครือข่าย 4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เร่งรัดพัฒนาการบริหาร
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จัดการเมืองโอ่งดินสุกและตุ๊ กตา ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ ช่วงที่ 2 (ปี 2559-2560) 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บูรณาการองค์ความรู้
ด้านเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุ๊กตา รวมไปถึงงานหัตกรรมจากโอ่งและสินค้า OTOP/
วิสาหกิจชุมชน 2) ยุทธศาสตร์ท  ่ี 2 พัฒนาบุคลากรด้านเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุ๊กตา
รวมไปถึงงานหัตกรรมจากโอ่งและสินค้า OTOP/วิสาหกิจชุมชน 3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลงานเครื่องเคลือบดินเผา และตุ๊กตา รวมไปถึงงาน
หัตถกรรมจากโอ่ง 4) ยุทธศาสตร์ท  
่ี 4 สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์และผลงาน
เครือ่ งเคลือบดินเผา และตุก๊ ตา รวมไปถึงงานหัตกรรมจากโอ่งและสินค้า OTOP/วิสาหกิจ
ชุมชน 5) ยุทธศาสตร์ท  ่ี 5 สนับสนุนด้านการตลาดเชิงรุก 6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 จัดตัง้ ศูนย์
จ�ำหน่ายเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุ๊กตา เชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ และ
ปรับปรุงทัศนียภาพและสาธารณูปโภคของศูนย์จำ� หน่ายเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุ๊กตา
ในแหล่งท่องเทีย่ ว 7) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาบุคลากรด้านการจ�ำหน่ายสินค้าเครือ่ งเคลือบ
ดินเผา และตุ๊กตา รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว 8) ยุทธศาสตร์ท่ี 8 สร้างแบรนด์
“เมืองโอ่ง ดินสุก และตุก๊ ตา (Dolls & “DIN” city)” ให้แก่จงั หวัดราชบุร ี รวมถึงการจดสิทธิบตั ร
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งเคลือบดินเผาและตุก๊ ตาผ้าของจังหวัดราชบุร ี 9) ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ท�ำการตลาด
เชิงรุกเพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ 10) ยุทธศาสตร์ท่ี 10 สร้าง
ความร่วมมือระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในจังหวัดราชบุรที กุ ภาคีเครือข่าย
จากการศึกษาผูเ้ กีย่ วข้องกับวิสาหกิจชุมชนเมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา จังหวัด
ราชบุร ี สามารถสังเคราะห์ ตามแผนภูมทิ ่ี 2
4. ผลการพัฒนา (development: D2) การประเมิ นผล (evaluation: E)
เป็ นการประเมิ นผลและปรับปรุง รูปแบบ “CREATION Model” มีความเหมาะสมใน
การน�ำไปใช้ ระดับความความเห็นของกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ระกอบการทีม่ ตี อ่ รูปแบบการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคมอาเซียนใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน คือ ด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์ของ
ผูป้ ระกอบ อยูร่ ะดับมาก อยูใ่ นล�ำดับทีห่ นึง่ รองลงมาคือ ด้านการถ่ายทอดความรูก้ ารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ อยูใ่ นระดับมาก และด้านทีต่ ่ำ� ทีส่ ดุ คือ ด้านการจัดการเมืองโอ่งดินสุกและ
ตุ๊กตา อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามล�ำดับ     
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การวิ เคราะห์ศกั ยภาพราชบุรีเมืองสร้างสรรค์
คูแ่ ข่งรายใหม่

การต่อสูข้ องคูแ่ ข่ง

- ความไม่ชดั เจนของ
- ไม่แข่งขันแต่รว่ มมือกัน
  ผูป้ ระกอบการในAEC - ความต้องการสินค้า
- การลดลงของโอ่งเพิม่ ลดลง
  ของตุ๊กตา
- คูแ่ ข่งต่างชาติตน้ ทุนต�่ำ

คุกคามจากสินค้าทดแทน อ�ำนาจต่อรองผูซ้ อ้ื
- สินค้าทดแทน เช่น - เป็ นตลาดของผูซ้ อ้ื
  ซีเมนต์ พลาสติก - เศรษฐกิจตกต�่ำ
- การหารูปแบบ/
  ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

- การก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของภาคีเครือข่าย
- การจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา
- การมีสว่ นร่วม/การจัดตัง้ กลุม่ /สมาคม
- การพัฒนาคลัสเตอร์ และการจับคู่ (matching)
- การจัดโครงสร้างเมืองสร้างสรรค์
- การส่งเสริมให้เป็ นค�ำขวัญจังหวัด
- การเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
- การควบคุมสต๊อกและการพัฒนามาตรฐาน

อ�ำนาจต่อรองผูข้ าย
- วัตถุดบิ เชือ้ เพลิง
  แพง/ขึน้ ราคา
- ค่าแรงแพง
- การก�ำหนดราคาขันต�
้ ำ 
่

- การจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
- การพัฒนาถนนเศรษฐกิจ “เจดียห์ กั ” เป็ นแหล่ง
   ซือ้ ขายเครือ่ งเคลือบดินเผา
- การเป็ นแหล่งรวมของดี ของฝากราชบุร ี
- การเป็ นแหล่งเรียนรูศ้ กึ ษา ดูงาน
- การจัดแพคเกตทัวร์
- การพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่เชิง
   สร้างสรรค์

แผนภูมิที ่ 2 แสดงการพัฒนาเมืองต้นแบบเมืองโอ่งดินสุกและตุ๊กตาเพือ่ รองรับการเข้าสูอ่ าเซียนและ
                เชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์

การอภิ ปรายผล
1. การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการ พบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน หรือสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุปสรรคในการเข้าสู่
ธุรกิจของคูแ่ ข่งขันรายใหม่ มีความไม่ชดั เจนของผูป้ ระกอบการใน AEC การลดลงของ
โอ่งเพิม่ ของตุ๊กตา คูแ่ ข่งต่างชาติตน้ ทุนต�่ำ 2) การต่อสูแ้ ข่งขันของคูแ่ ข่งในปจั จุบนั ทีอ่ ยู่
ในธุรกิจเดียวกัน ผูป้ ระกอบการไม่แข่งขันแต่รว่ มมือกัน ความต้องการสินค้าลดลง 3) การคุกคาม
จากสินค้าทดแทน มีสนิ ค้าทดแทนเช่น ซีเมนต์ พลาสติก การหารูปแบบ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
4) อ�ำนาจต่อรองผูซ้ อ้ื เป็ นตลาดของผูซ้ อ้ื เศรษฐกิจตกต�่ำ  5) อ�ำนาจต่อรองของผูข้ าย
วัตถุดบิ เชือ้ เพลิงแพง/ขึน้ ราคา ค่าแรงแพง และการก�ำหนดราคาขัน้ ต�่ำ  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ดว้ ยตัวแบบ PEST analysis ได้แก่ 1) ด้านการเมืองกฎหมาย รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้า (FTA) และได้จดั ท�ำข้อตกลงเขตการค้าเสรี
กับประเทศต่างๆ แต่การเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทีม่ เี ข็มมุง่
ให้เป็ นตลาดเดียว (single market) 2) ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์ชมุ ชนติดระดับ 4 ของ
ประเทศ สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ จนเป็นค�ำขวัญของจังหวัดราชบุร ี แต่เนื่องจากตลาดหลัก
ของจังหวัดราชบุร ี เป็นกลุม่ ผูบ้ ริโภคภายในประเทศถึง ร้อยละ 90 มีสนิ ค้าทีส่ ง่ ออกเพียง
ร้อยละ 10 ตลาดหลักของไทยคือ ญีป่ นุ่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
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สินค้าเครือ่ งเคลือบดินเผาและตุ๊กตาผ้า เป็ นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภคเสมอ แม้วา่ จะเป็ น
สินค้าประเภทฟุม่ เฟือย โดยรูปแบบการเลือกซือ้ ขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรม ค่านิยม ฐานะ และ
รายได้ของผูบ้ ริโภคแต่ละกลุ่ม 4) ด้านเทคโนโลยี : การผลิตเครือ่ งเคลือบดินเผาและ
ตุ๊กตาผ้าของไทย ยังมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต และ
เพิม่ มูลค่าของสินค้าน้อย ต้องน�ำเข้าเครือ่ งจักร และอุปกรณ์จากต่างประเทศ ซึง่ มีราคาแพง
ส่วนผูผ้ ลิตขนาดกลางและเล็ก
สอดคล้องกับการวิจยั ของ Siljaru (2006) ทีพ่ บว่า จุดแข็งของธุรกิจ ได้แก่ ผูน้ �ำ
มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง มีการประสานงานภายในกลุม่ ได้เป็นอย่างดี จุดอ่อน
ของธุรกิจ ได้แก่ การขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ยงั ท�ำไม่ได้ผล
ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั โอกาสของธุรกิจ ได้แก่ ระบบการติดต่อ
สือ่ สารทีส่ ะดวกและรวดเร็ว จ�ำนวนวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตมีจำ� นวนมาก เพียงพอต่อ
ความต้องการ คุณภาพของวัตถุดบิ ได้มาตรฐาน การวิเคราะห์ SWOT เมืองสร้างสรรค์
ั ทีห่ ลากหลาย
เมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตาจังหวัดราชบุร ี 1) จุดแข็ง มีศลิ ปวัฒนธรรม ภูมปิ ญญา
และน่ าสนใจ สามารถน� ำมาต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้ มีความพร้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติซง่ึ สามารถน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ทีม่ ชี อ่ื เสียงหลากหลายแห่ง 2) จุดอ่อน ขาดการสร้างตราสินค้าเพือ่ สะท้อนจุดยืนและ
แนวคิดของผลิตภัณฑ์และบริการของจังหวัด สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ คยมีชอ่ื เสียงระดับโลก
ในอดีต เช่น ตลาดน�้ำด�ำเนินสะดวก ขาดการพัฒนาและการรักษาชือ่ เสียง รวมถึงการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วใหม่ๆ ภาคประชาชนยังไม่มอี งค์ความรูม้ ากนักเรื่องการพัฒนาธุรกิจ
ไปสูแ่ นวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3) โอกาส รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเรือ่ งเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์และมีโครงการสนับสนุ นการสร้างเมืองความส�ำคัญและสร้างสรรค์และ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจ เช่น สมาคมเครือ่ งเคลือบ
ดินเผา เห็นความส�ำคัญของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และพร้อมจะสนับสนุน  ประเทศไทย
เป็ นประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงด้านการเป็ นเมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
4) อุปสรรค สภาพเศรษฐกิจโลกทีผ่ นั ผวน ส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าต่างๆ ให้ไม่คงที  ่
ั
ปญหาสภาวะเศรษฐกิ
จส่งผลโดยตรงต่อความสนใจในการปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการ ปญั หาจากต้นทุนที่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าจ้าง (Ratchaburi Official,
2014)  การสร้างกลยุทธ์จาก TOWS Matrix กลยุทธ์ SO (SO strategies) S1O2O3
บูรณาการองค์ความรูด้ า้ นศิลปะทัง้ ทีเ่ ป็ นศิลปะร่วมสมัยและศิลปะดัง้ เดิม พัฒนาให้เป็ น
เมืองสร้างสรรค์ “เมืองโอ่งดินสุกและตุ๊กตา” S2O3O4 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
ผลงานด้านศิลปะของเมืองสร้างสรรค์ “เมืองโอ่งดินสุกและตุ๊กตา” S2O4  สนับสนุ น
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ศลิ ปะของเมืองสร้างสรรค์ “เมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตา” S5O2O3
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ท�ำการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ “เมืองโอ่งดินสุกและตุ๊กตา” S6O2O3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ กลยุทธ์ WO (WO strategies)  W4W6O2O3  พัฒนาบุคลากรด้านงานศิลปะ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์เมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตา W1O4  สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์
และผลงานด้านศิลปะ เมืองสร้างสรรค์ “เมืองโอ่งดินสุกและ ตุ๊กตา” W3O2 พัฒนาและ
ปรับปรุงทัศนียภาพและสาธารณู ปโภคของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้มคี วามพร้อม
ในการรองรับนักท่องเทีย่ ว W5O2O3 สร้างความร่วมมือระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ในจังหวัดราชบุรที กุ ภาคส่วน W1W2O4 สร้างตราสินค้าภายใต้ เมืองสร้างสรรค์ “เมือง
โอ่งดินสุกและตุ๊กตา” ให้แก่จงั หวัดราชบุร ี กลยุทธ์ ST (ST strategies)  S1T2 พัฒนา
ผูป้ ระกอบการสร้างสินค้าสร้างสรรค์และรูปแบบทีห่ ลากหลายเพือ่ สร้างความสนใจของ
ผูบ้ ริโภค S3T4น�ำเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาใช้ในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพือ่ ลดต้นทุน
ค่าจ้างแรงงาน กลยุทธ์ WT (WT strategies) W1T1 การสร้างตราสินค้าเพือ่ สะท้อน
จุด ยืน ที่ส่ง ผลกระทบต่ อ ราคาของสิน ค้า ต่ า งๆให้ไ ม่ค งที่   W6T2 พัฒ นาบุ ค ลากร
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์
ความพร้อมในการแข่งขันของเมืองสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ขององค์กร
มีการวางแผน ไม่แข่งขันกันและรวมกลุม่ 2) การผลิต มีผลิตต่อเนื่องการออกแบบ สินค้า
หลากหลาย 3) การตลาด แสวงหาตลาดใหม่ๆ ควบคุมต้นทุนต่อยอดธุรกิจ 4) ทรัพยากร
บุคคล ต้องอาศัยแรงงานฝีมอื ปรับตัว พัฒนาอาชีพ 5)  การเงิน/บัญชี ขาดแหล่งเงินทุน
แสวงหาแหล่งทุน 6) เทคโนโลยี ผลิตด้วยมือ (hand-made) หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุน
เปรียบเหมือนสินทรัพย์ส�ำคัญทีเ่ คลื่อนทีไ่ ปทัวโลก
่
เพื่อแสวงหาสถานทีท่ เ่ี หมาะสม
ส�ำหรับการอยูอ่ าศัยและประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ (Laistrooglai, 2010) เมืองสร้างสรรค์
จึงเป็นพืน้ ทีท่ ก่ี จิ กรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายประเภท เป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์
ในหน้าทีท่ างเศรษฐกิจและสังคมของเมือง อันจะน�ำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ในการผลิตและ
การบริการ (UNCTAD, 2008: 15-21) การพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ทท่ี กุ ประเทศก�ำลัง
ให้ความส�ำคัญเพิม่ ขึ้น คือ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่มกี ารใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ผสมผสานกระบวนการผลิตและวัฒนธรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะหลากหลาย และมีมลู ค่าเพิม่ สามารถตอบสนองผูบ้ ริโภคตัง้ แต่ระดับ
ท้องถิน่ จนถึงระดับโลก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ พบว่า 1) ระดับของกลยุทธ์เพื่อรองรับ
ั ยภายนอก ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (x̄ = 2.14 ,S.D. = .435)  
การเปลีย่ นแปลงของปจจั
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล�ำดับทีห่ นึง่ คือด้านทรัพยากรบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง
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(x̄ = 2.31, S.D. = .426)  รองลงมาคือ ด้านการตลาด อยูใ่ นระดับปานกลาง (x̄ = .26,
S.D. = .486)  และด้านทีต่ ่ำ� ทีส่ ดุ คือ ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
(x̄ = 1.93, S.D. = .557) ตามล�ำดับ 2) ประเมินความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (x̄ = 1.59,S.D.= .252) เมือ่ พิจารณารายด้าน ด้านสูงสุด
คือ มีการรับรูผ้ ลกระทบจากการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (x̄ = 1.69,S.D.= .392)
ส่วนด้านต�่ำสุด คือ การเตรียมความพร้อมของวิสาหกิจเมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน อยูใ่ นระดับน้อย (x̄ = 1.53,S.D.= .268) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
พบว่า 1) เครือ่ งเคลือบดินเผา สภาพการณ์ได้พฒั นาจาก 1-2 โรงงานขยายมาถึง 40 กว่า
โรงงาน ปจั จุบนั เหลือไม่ถงึ 30 โรงงาน ได้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และค่าแรง ความต้องการลดลง ขายในประเทศร้อยละ 90 และส่งขายต่างประเทศร้อยละ
ั ้ น้ รูป โอ่งสามารถทนต่อการกัดกร่อนเหมาะส�ำหรับ
10 จุดเด่น ดินมีคณ
ุ ภาพ  เหนียวปนขึ
ดองผัก ผลไม้ การสร้างความแตกต่างและหลากหลาย รวมถึงพัฒนารูปแบบและรูปทรง
การปรับการผลิตในการใช้เชือ้ เพลิง เป็ นสินค้า hand-made จุดอ่อน ขาดฝีมอื แรงงาน
ค่าแรง 300 บาทท�ำให้ตน้ ทุนสูงท�ำให้ 40-50 % ความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้อง การหาแหล่ง
วัตถุดบิ การตลาด ภาษี ลดขัน้ ตอนแรงงานต่างด้าว การสนับสนุนของฝาก ของทีร่ ะลึก
ตังศู
้ นย์รวมการตลาด 2)  ตุก๊ ตาผ้า ได้แก่ ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจและค่าแรง ความต้องการ
ลดลง ภาครัฐสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุร ี และสร้างตราสินค้า จุดเด่น
สร้างอาชีพและรายได้อย่างมันคง
่ การใช้ประโยชน์เป็นเครือ่ งบันเทิงจิตใจ วันเกิด การแข่งขันกีฬา
การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เป็นสินค้า hand-made จุดอ่อน สร้างอัตลักษณ์
ประจ�ำจังหวัด จุดอ่อน มลพิษฝุน่ ละออง การแพ้วสั ดุจากตุ๊กตา ได้แก้ไขปรับผ้าไม่ให้แพ้
ความต้องการ การพัฒนาสินค้า สร้างตราสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การตลาด
การประชาสัมพันธ์ขน้ึ คัทเอาต์ของดีจงั หวัดราชบุร  ี
สอดคล้องกับการวิจยั ของ Sirikuta (2013: 428-429) ที่พบว่า กลยุทธ์ท่ี
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมภาคกลางตอนบนน�ำมาใช้มากทีส่ ดุ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ รองลงมากลยุทธ์การผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กลยุทธ์
นวัตกรรมกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์พนักงาน และกลยุทธ์การ เป็นพันธมิตร สอดคล้องกับ
Phongphit (2008 : 148 ) ทีว่ า่ การจัดการการผลิตและการตลาด เป็ นเรือ่ งทีช่ มุ ชนต้อง
เรียนรู้ และ Atipanan (2007: abstract) ทีพ่ บว่า ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กิจกรรม
ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการผลิต จัดท�ำแผนพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละความต้องการตลาด
2. การวิ เคราะห์รปู แบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ การแข่งขันทางการค้าสู่
ประชาคมอาเซีย นของวิส าหกิจ ชุม ชนเมือ งโอ่ ง ดิน สุก และตุ๊ ก ตา จัง หวัด ราชบุ ร ี
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“CREATION Model” มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) C = creation (การสร้างสรรค์งาน)
2) R = resource (การมีทรัพยากรทีพ่ ร้อมใช้) 3) E = efficacy (ความสามารถทีท่ ำ� ให้เกิดผล)
4) A = appropriate technology (การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม  ) 5) T = the determination  
target group of purchaser (การก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายของผูซ้ อ้ื )  6) I = identification
(การมีอตั ลักษณ์เฉพาะ) 7) O = organization (การจัดองค์กร) และ 8) N = networking
(การมีเครือข่าย) ส�ำหรับการพัฒนารูปแบบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Keeves
(1988: 49) ที่ว่าการสร้างรูปแบบ คือ การก�ำหนดมโนทัศน์ ท่เี กี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
อย่างเป็นระบบเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพือ่ ให้ได้อะไร และสิง่ ทีไ่ ด้นนั ้
อธิบายปรากฏการณ์อะไร และน�ำไปสูข่ อ้ ค้นพบอะไรใหม่ๆ ส่วน Getzels and Guba
(1957) ได้กล่าวถึงรูปแบบจะต้องเป็นทีร่ วมของแนวคิด และแสดงถึงความสัมพันธ์ตา่ งๆ
ั
ของแนวคิดซึง่ ไม่เพียงแต่จะสามารถตอบปญหาที
เ่ คยมีมาก่อนเท่านัน้ แต่จะต้องสามารถ
แก้ปญั หาทีจ่ ะเกิดตามมาได้อกี ด้วย โครงสร้างของแนวคิด และความสัมพันธ์ดงั กล่าว
จะต้องสามารถปฏิบตั ิ และวางอยูใ่ นรูปขององค์การได้รปู แบบทีเ่ กิดขึน้ จะต้องยึดหลักการ
และอยูบ่ นพืน้ ฐานทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือผลงานทีเ่ กีย่ วโยงกับการจัดการภายใต้
แนวคิดและความสัมพันธ์ดงั กล่าว รูปแบบที่อธิบายความหมายหรือให้ความหมาย
(semantic models) คือ เป็นรูปแบบทีใ่ ช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้
จะช่วยใช้วธิ กี ารอุปมาในการพิจารณาด้วยภาษา มากกว่าทีจ่ ะใช้วธิ อี ปุ มาในการพิจารณา
ด้วยโครงสร้างกายภาพ และการส่งเสริมรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่ การแข่งขัน
ทางการค้าสู่ประชาคมอาเซียนทีไ่ ม่ส่งผลกระทบต่อเมืองสร้างสรรค์ การรับรองโดย
การตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการเชิง กลยุทธ์เพือ่ การแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนของวิสาหกิจชุมชนเมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา จังหวัดราชบุร ี พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันทางการค้า
สูป่ ระชาคมอาเซียนของวิสาหกิจชุมชนเมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตา จังหวัดราชบุรใี นภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (μ = 4.66, σ = 0.519)  สอดคล้องกับการวิจยั ของ Kosolkitiamporn
(2009: abstract) ทีพ่ บว่า ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาการด�ำเนินงานของธุรกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าชุมชน มีกจิ กรรมในการพัฒนาธุรกิจชุมชน 12 กิจกรรม คือ ด้านผูน้ � ำ  1
กิจกรรม ด�ำเนินการฝึ กอบรมการพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะภาวะผูน้ � ำและปฏิบตั จิ ริง
ด้านการบริหารการตลาดมี 6 กิจกรรม ได้แก่ การอบรม การตลาดธุรกิจชุมชน  การฝึก
ปฏิบตั กิ ารเขียนแผนการตลาด
3. ผลการทดลองใช้เป็ นการวิจยั (research: R2) การน�ำไปใช้ (implementation: I)
1) การจัดอบรมความรู้ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ การแข่งขันทางการค้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่าง
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของLelanut (2004: abstract) ทีพ่ บว่า
ั
ด้านการผลิต ผูป้ ระกอบการส่วนมาก ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ด้านการตลาด
ผูป้ ระกอบการส่วนมากจะออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
สอดคล้องกับการวิจยั ของ Vutsavong (2007: abstract)  ทีพ่ บว่า ด้านกระบวนการผลิต
มีปญั หามากทีส่ ดุ คือบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ด้านการตลาดและ
เชื่อมโยงเครือข่าย มีปญั หามากทีส่ ุด คือการขาดประชาสัมพันธ์สนิ ค้าอย่างต่อเนื่อง  
2) การจัดเวทีประชุมเสวนาเครือข่าย เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ขอ้ สรุปว่า
(1) เครือ่ งเคลือบดินเผา ได้แก่ 1) การพัฒนาผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ 2) การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของสินค้า 3) การพัฒนากระบวนการผลิต ต้นทุน 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์
ทีห่ ลากหลาย 5) การรวมกลุม่ จัดตัง้ สมาคมเครือ่ งเคลือบดินเผา 6) การสร้างพลังเครือข่าย
ความร่วมมือ การเตรียมพร้อมสู่ AEC 7) การพัฒนาแรงงานช่างฝีมอื 8) การส่งเสริม
การผลิตการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและการตลาด 9) การเชือ่ มโยงกับ
การท่องเทีย่ วของจังหวัดราชบุร ี 10) การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
และ (2) ตุ๊กตาผ้า ได้แก่ 1) การออกแบบสร้างสรรค์งาน 2) การใส่ใจคุณภาพสินค้า
3) การพัฒนาคุณภาพทีม่ คี วามแตกต่างและโดดเด่น  4) การตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 5) การสังเกตและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 6) การจัดหาทีจ่ ำ� หน่ายสินค้า
ในแหล่งท่องเทีย่ ว 7) การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (การออกแบบ
การผลิตการตลาดและการประชาสัมพันธ์) 8) การเตรียมพร้อมสู่ AEC ให้กบั ผูป้ ระกอบการ  
9) การจัดหาแหล่งเงินทุนและภาษีท่เี หมาะสม ส่วนการปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นเลิศของเมือง
สร้างสรรค์ (1) เครือ่ งเคลือบดินเผา ได้แก่ 1) การปรับตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย
ั
การควบคุมต้นทุน 2) การจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูภ้ มู ปิ ญญาท้
องถิน่ 3) การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการส่งออก (พัฒนาคุณภาพสินค้า) 4) การจัดตัง้ ศูนย์จดั จ�ำหน่ ายของจังหวัด
โดยภาครัฐและเอกชน 5) การมีสว่ นร่วมและการประสานงานของรัฐและเอกชน 6) การพัฒนา
คลัสเตอร์และการจับคูธ่ รุ กิจ matching 7)  มีการจัดตัง้ สมาคมเครือ่ งเคลือบดินเผาจังหวัด
ราชบุร ี ตังแต่
้ ปี 2514 8) การจัดโครงสร้างเมืองสร้างสรรค์ 9) การเชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ 10) การส่งเสริมให้เป็นค�ำขวัญจังหวัดราชบุร ี และ (2) ตุก๊ ตาผ้า 1) การปรับตัว
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย การควบคุมต้นทุน 2) การก�ำหนดราคามีความเหมาะสม
เป็นธรรม แม้วา่ บางส่วนจะมีการตัดราคา 3) มีการพัฒนามาตรฐานสินค้าด้วย มอก/มผช.
และประเภทดาวของOTOP 4) การควบคุมสต๊อกสินค้า 5) การพัฒนาทักษะความช�ำนาญ
และแรงงานฝีมอื 6) การศึกษาตลาดและความต้องการของลูกค้า 7) มีการจัดตัง้ กลุม่ ผูผ้ ลิต
และจ�ำหน่ายตุก๊ ตาราชบุร ี ตังแต่
้ ปี 2528 8) การพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ละการท่องเทีย่ ว
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ของราชบุร ี 9) มีการพัฒนาการขายสินค้าทาง website  และ 10) การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ Malaytong (2010: 26) ได้เสนอว่า
ต้องค�ำนึงถึงปจั จัยแวดล้อมและภูมทิ ศั น์ทางวัฒนธรรมทีเ่ อือ้ ให้เกิดการสร้างสรรค์งาน
ั ยพืน้ ฐานทีอ่ ำ� นวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจสร้างสรรค์
รวมทังต้
้ องมีการจัดเตรียมปจจั
เพือ่ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (value creation economy) และ3) ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (creativity) ท�ำให้เกิดข้อได้เปรียบ และความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
(Sungrugsa et al., 2012)  3) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (participatory
workshop) การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“เมืองโอ่ง ดินสุก และตุ๊กตา” ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จงั หวัดราชบุร ี พ.ศ. 2557 – 2560 โดยก�ำหนดเป็ น 2 ระยะ ระยะแรกในปี
2557-2558 และระยะที่ 2 ปี 2559-2560 วิสยั ทัศน์ ปี 2557-2560 “กิจการดินสุกและ
ตุ๊กตามันคง
่ ด�ำรงอยูไ่ ด้ สนับสนุ นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเติบโต” พันธกิจ 1) ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทย่ี งยื
ั ่ น 2) เครือ่ งเคลือบ
ั
ดินเผา และตุ๊กตา รวมไปถึงงานหัตกรรมจากโอ่ง ทีเ่ ป็ นภูมปิ ญญาของแต่ละท้องถิน่ ใน
จังหวัดราชบุร  ี 3) ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สสู่ ากล
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของกิจการเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
เครือข่าย 5) ส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการบริหารจัดการเมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตา ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและการมีสว่ นร่วมของประชาชน 6) ส่งเสริมและพัฒนาเครือ่ งเคลือบ
ั
ดินเผา และตุก๊ ตา รวมไปถึงงานหัตกรรมและสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน ทีเ่ ป็นภูมปิ ญญา
ของแต่ละท้องถิน่   7) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำ� หน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ งเคลือบดินเผา
และตุก๊ ตา และศูนย์การท่องเทีย่ วในจังหวัดราชบุรใี ห้มชี อ่ื เสียงและมีเสน่หด์ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว
ทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติได้มากขึน้ ยุทธศาสตร์ ช่วงที่ 1 (ปี 2557-2558) 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1
สร้ า งเสริม ศัก ยภาพของเครือ ข่ า ยการออกแบบและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ย ัง่ ยืน
2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สสู่ ากล 3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3
เพิ่ม ศัก ยภาพทางการตลาดของกิจ การเมือ งเศรษฐกิจ สร้า งสรรค์แ ละเครือ ข่ า ย
4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการเมืองโอ่งดินสุกและตุ๊กตา ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ยุทธศาสตร์ ช่วงที่ 2 (ปี 2559-2560)
1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บูรณาการองค์ความรูด้ า้ นเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุ๊กตา รวมไปถึง
งานหัตกรรมจากโอ่งและสินค้า OTOP/วิสาหกิจชุมชน 2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
บุคลากรด้านเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุ๊กตา รวมไปถึงงานหัตกรรมจากโอ่งและสินค้า
OTOP/วิสาหกิจชุมชน  3) ยุทธศาสตร์ท  ่ี 3 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลงานเครือ่ ง
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เคลือบดินเผา และตุ๊กตา รวมไปถึงงานหัตกรรมจากโอ่ง4) ยุทธศาสตร์ท  ่ี 4 สร้างมูลค่า
เพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์และผลงานเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุ๊กตา รวมไปถึงงานหัตกรรม
จากโอ่งและสินค้า OTOP/วิสาหกิจชุมชน 5) ยุทธศาสตร์ท  ่ี 5 สนับสนุนด้านการตลาด
เชิงรุก 6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 จัดตัง้ ศูนย์จำ� หน่ายเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุก๊ ตา เชือ่ มโยงกับ
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ และปรับปรุงทัศนียภาพและสาธารณูปโภคของศูนย์จำ� หน่าย
เครือ่ งเคลือบดินเผา และตุ๊กตา ในแหล่งท่องเทีย่ ว 7) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาบุคลากร
ด้านการจ�ำหน่ายสินค้าเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุก๊ ตา รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
8) ยุทธศาสตร์ท่ี 8 สร้างแบรนด์ “เมืองโอ่ง ดินสุก และตุก๊ ตา (Dolls & “DIN” city)” ให้แก่
จังหวัดราชบุร ี รวมถึงการจดสิทธิบตั รผลิตภัณฑ์เครือ่ งเคลือบดินเผาและตุ๊กตาผ้าของ
จังหวัดราชบุร ี 9) ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ท�ำการตลาดเชิงรุกเพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างชาติ 10) ยุทธศาสตร์ท่ี 10 สร้างความร่วมมือระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียใน
จังหวัดราชบุรที ุกภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับการวิจยั ของ Thai National Defence
College (2010: abstract) ทีพ่ บว่า ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ดา้ นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ข้อมูลเศรษฐกิจพืน้ ฐานในประเทศ ตลาดและสัดส่วนเศรษฐกิจพืน้ ฐานใน
ปจั จุบนั และสอดคล้องกับ Miguel Goede (2009) ทีพ่ บว่า เหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ประเทศ
คูราโซ (Curacao) ไม่พฒั นาไปในทิศทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากไม่มกี ารแบ่งปนั
วิสยั ทัศน์ ทีจ่ ะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ รัฐบาลจ�ำเป็นต้องเข้าใจความส�ำคัญขององค์ประกอบ
ต่างๆ (Creative Class) และวางนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ โดยให้ความส�ำคัญ
กับการจัดการองค์กร
4. ประเมิ นและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการตลาดของผูเ้ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ความคิดเห็นของผูร้ บั การอบรม
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด พบว่า ผูร้ บั การอบรมมีความเห็น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 3.56, S.D. = .641) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้าน
การน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูป้ ระกอบ อยูร่ ะดับมาก อยูใ่ นล�ำดับทีห่ นึง่ (x̄ = 3.87, S.D. = .684)  
รองลงมาคือ ด้านการถ่ายทอดความรูก้ ารจัดการเชิงกลยุทธ์ อยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 3.54,
S.D. = .648)  และด้านทีต่ ่ำ� ทีส่ ดุ คือ ด้านการจัดการเมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตา อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (x̄ = 3.41, S.D. = .631) ตามล�ำดับ ได้น�ำแนวทางการจัดการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมสูม่ ลู ค่าเชิงสร้างสรรค์ ร้อยละ 14.28  และรูปแบบ “DVARAVATI  Model”
ทีไ่ ด้มคี วามเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ สอดคล้องกับ Tanvisut (2005:
ั
abstract) ทีพ่ บว่า ปญหาและแนวทางการบริ
หารจัดการ ของวิสาหกิจชุมชน 1) ด้านการวางแผน
ปญั หาทีพ่ บคือ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน ไม่มคี วามพร้อมในการรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน
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การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตา”

นรินทร์ สังข์รกั ษา และคณะ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเชิ งนโยบาย
1. จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้รปู แบบ “CREATION Model” ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกระดับในจังหวัดราชบุร ี ควรด�ำเนินการสนับสนุนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ การแข่งขัน
ทางการค้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิสาหกิจชุมชนเมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตา จังหวัดราชบุร ี
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. จากผลการวิจยั การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน พบว่า สภาพเศรษฐกิจโลก
ทีผ่ นั ผวน ส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าต่างๆให้ไม่คงที่ ปญั หาจากต้นทุนทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นค่าจ้าง ดังนัน้ รัฐบาลควรก�ำหนดการพัฒนาวิสาหกิจ SMEs เครือ่ งเคลือบดินเผาและ
ตุ๊กตาผ้าของเมืองสร้างสรรค์ให้เป็ นวาระแห่งชาติ การลดภาษีและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ป ระกอบการให้ม ขี ดี ความสามารถ สนับสนุ นทัง้ ต้นน�้ ำ ในด้า นกระบวนการผลิต
นวัตกรรมการออกแบบ การสร้างตราสินค้า กลางน�้ำในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การขนส่ง ภาษี และปลายน�ำ้ ในด้านการตลาดและการแข่งขันกับประเทศในกลุม่ ประชาคมอาเซียน
รวมถึงการเชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ วของจังหวัดราชบุร ี
3. จากผลการวิจยั ที่ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จงั หวัดราชบุร ี พ.ศ. 2557–2560 ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในจังหวัดราชบุร ี ควรน�ำไปจัดท�ำเป็ นแผนกลยุทธ์ (strategic plan) และแผนปฏิบตั กิ าร
(action plan) ในระยะปี 2557-2560 ทีส่ อดรับกับยุทธศาสตร์เมืองสร้างสรรค์ทเ่ี ชือ่ มโยง
กับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และยุทธ์ศาสตร์
การท่องเทีย่ วของจังหวัดราชบุร ี รวมถึงการขับเคลือ่ น “CREATION Model” ให้เกิดขึน้
ในจังหวัดราชบุรอี ย่างจริงจังเพือ่ เป็นการสร้างเมืองสร้างสรรค์ “เมืองโอ่งดินสุกและตุก๊ ตา  
4. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ด้านต�่ำสุด คือ การเตรียมความพร้อมของวิสาหกิจ
เมืองโอ่งดินสุกและตุ๊กตาในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทัง้ ระดับของกลยุทธ์เพือ่ รองรับ
ของปจั จัยภายนอกและความพร้อมในการแข่งขันของเมืองสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับน้อย
ดังนัน้ หน่ วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและจังหวัดราชบุร ี ควรเร่งรัด
จัดประชุมชีแ้ จง ผูป้ ระกอบการเครือ่ งเคลือบดินเผา และตุ๊กตา ให้มคี วามพร้อมรองรับ
การสูป่ ระชาคมอาเซียน ทังด้
้ านกลยุทธ์หลักขององค์การ ด้านการผลิตหรือบริการ  ดา้ นการตลาด
ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและบัญชี ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม รวมถึงการก�ำหนด
จุดยืนทางยุทธ์ศาสตร์ในการแข่งขันกับประเทศในประเทศประชาคมอาเซียนบวก 3 คือ
จีน เกาหลีและญีป่ นุ่   
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิ จยั ไปใช้
1. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน อุปสรรคในการเข้าสูธ่ รุ กิจ
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ของคูแ่ ข่งขันรายใหม่ทผ่ี พู้ บว่า ผูป้ ระกอบการเครือ่ งเคลือบดินเผา ลดจ�ำนวนลง แต่กลุม่ ตุก๊ ตา
กลับมีผผู้ ลิตเพิม่ ขึน้ รวมถึงการเปิดเสรีสปู่ ระชาคมอาเซียนทีส่ นิ ค้าต่างประเทศทีม่ ตี น้ ทุน
ต�่ำจะเข้ามาแทนที่ ดังนัน้ รัฐบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของจังหวัดราชบุร  ี ควรก�ำหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเมืองโอ่งดินสุกและตุ๊กตา เร่งพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูป้ ระกอบการในการพัฒนานวัตกรรมการผลิต การสร้างตราสินค้า และการประชาสัมพันธ์
และแสวงหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและตลาดใหม่
2. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ภาคผูป้ ระกอบการยังขาดความชัดเจนในทิศทาง
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีบางส่วนทีย่ งั ขาดองค์ความรูเ้ รื่องการพัฒนาธุรกิจ
ไปสูแ่ นวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของจังหวัดราชบุร ี ควรมี
การเร่งรัดในการจัดประชุมสัมมนาในวาระเร่งด่วนการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ต้องเตรียมตัว รับรูต้ ลาดต่างประเทศทัง้ การเข้าสูธ่ รุ กิจของคูแ่ ข่งรายใหม่ การต่อสูแ้ ข่งขัน
ของคูแ่ ข่งในปจั จุบนั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน สิง่ คุกคามจากสินค้าทดแทน  อ�ำนาจต่อรอง
ผูซ้ อ้ื และอ�ำนาจต่อรองของผูข้ ายวัตถุดบิ เป็ นต้น   
3. จากการวิเคราะห์ SWOT analysis ทีพ่ บว่า จุดอ่อนทีส่ ำ� คัญคือการขาดการสร้าง
ตราสินค้า เพื่อสะท้อนจุดยืนและแนวคิดของผลิตภัณฑ์และบริการของจังหวัดราชบุร ี
ดังนัน้ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของจังหวัดราชบุร ี ควรเร่งรัดการสร้างตราสินค้าทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์ ของจังหวัด การให้ผูป้ ระกอบการผลิตสินค้าที่มคี ุณภาพ การสร้างสินค้า
ให้มคี วามโดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าพืน้ ฐานทีผ่ ลิตอยู่ ด้วยการพัฒนาฝี มอื ช่าง
แรงงานของการเป็ นเมืองสร้างสรรค์
4. ด้านความพร้อมในการแข่งขัน ในด้านผูป้ ระกอบการไม่ทราบข้อมูลทีค่ แู่ ข่ง
จากต่างชาติท่จี ะเข้ามาในตลาดไทย อยู่ในระดับต�่ำสุด และการรับรูผ้ ลกระทบจาก
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในด้านการเคลือ่ นย้ายการลงทุนอย่างเสรีอยูใ่ นระดับต�่ำสุด  
ดัง นัน้ ส�ำ นัก งานพาณิ ช ย์จ งั หวัด ราชบุ ร ีค วรมีก ารติด ตามข้อ มูล และประชุ ม ชี้แ จง
ผูป้ ระกอบการในกรณีของคูแ่ ข่งต่างชาติทจ่ี ะเข้ามาท�ำตลาดในประเทศไทย จาก AEC
และ FTAAC หน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องของจังหวัดราชบุร ี ควรมีการเร่งรัดน�ำแผน
ยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆทัง้ 5 ด้านในการเพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการทีต่ รงกับ
ปญั หาและความต้องการทีแ่ ท้จริง ทัง้ ปจั จัยเอือ้ และปจั จัยสนับสนุนให้เกิดขึน้ ของราชบุร ี
เมืองสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านการผลิตทีผ่ ปู้ ระกอบการบางส่วนยังมีวถิ กี ารผลิตแบบ
ดัง้ เดิม ไม่สามารถปรับตัวด้วยเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางการ
ตลาดใหม่ๆ
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการแสวงหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของเครือ่ งเคลือบ
ดินเผา และตุ๊กตา ในกลุม่ ตลาดนักท่องเทีย่ วและกลุม่ ประชาคมอาเซียน
2. ควรมีก ารศึก ษาขีด ความสามารถในการบริห ารระบบโลจิส ติก ส์แ ละ
การจัดการซัพพลายเชนของผูป้ ระกอบการเครือ่ งเคลือบดินเผา ตุ๊กตา
3. ควรมีก ารประเมินแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเมือ งต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จงั หวัดราชบุร ี พ.ศ. 2557–2560 ในระหว่างด�ำเนินการและหลังการด�ำเนินการ
4. ควรมีการวิจยั รูปแบบการพัฒนากิจกรรมของเมืองสร้างสรรค์ เมืองโอ่ง ดินสุก
และตุ๊กตาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วและเรียนรูแ้ นวใหม่ให้กบั นักท่องเทีย่ วในประเทศและ
ต่างประเทศ
กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ การแข่งขันทางการค้า
สูป่ ระชาคมอาเซียนของวิสาหกิจชุมชนเมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา จังหวัดราชบุรฯี ได้รบั
ทุนวิจยั จากงบประมาณแผ่นดินผ่านสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีงบประมาณ  2557





68



ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

References
Atipanan, S. (2007). Report of Community Enterprise Development Strategies
for Self-Reliance. Bangkok: Department of  Agricultural Extention,
Ministry of Agriculture and Cooperatives.
Best, J. and Kahn, J. V. (2006). Research in Education (10th ed.). Boston:
Pearson Education .Inc.
Getzels, J. W. and Guba, E. G.  (1957).  Social Behavior and the Administrative
Process. The School Review, 65(4): 423-441.
Keeves, J. P.  (1988).  Educational Research, and Methodology, and Measurement:
An International Handbook. Oxford: Pergamon Press.
Krejcie, R. V. and Morgan, D.W.  (1970).  Determining Sample Size for Research
Activities. Education and Psychological Measurement, 30: 608.
Kosolkitiamporn, S.  (2009).  The model Development of the Community
Business Operation in Mahasarakham Province (การพัฒนารูปแบบ
การด�ำเนิ นงานของธุรกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม).  Doctoral dissertation,
Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand.
Kotler, P.  (2012).  Principle of Marketing.  Boston: Pearson Prentice Hall.
Laistrooglai, A. (2010). Creative City: The Story of Construct about Creative
Thinking Culture and City (Creative City เรื่องราวของการบ่มเพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และเมือง). [Online]. Retrieved February 16,
2014 from http://www.creativethailand.org/th/articles/article_detail.php?id=20.         
Lelanut, A. (2004).  Marketing Strategies of Enterprenious and Export on Jewelry
and Decoration in Thailand. (กลยุทธ์การตลาดของผูผ้ ลิ ตและส่งออก
อัญมณีและเครือ่ งประดับในประเทศไทย). Master’s dissertation, King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang University, Bangkok, Thailand.
Malaytong, T. (2010). Changmai: The Road of Creation (เชียงใหม่ : บนเส้นทาง
แห่งการสร้างสรรค์). Journal of Economic and Social, 17(4): 25-31.
Miguel, G.  (2009). Can Curacao Become a Creative Economy? A case study.
International Journal of Social Economics, 36(½): 47-69.
Office of the National Economic and Social Development Board. (2009). Analysis
of Development Creative Economy in Thailand (การวิเคราะห์การพัฒนา
69

การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองโอ่ง ดินสุกและตุก๊ ตา”

นรินทร์ สังข์รกั ษา และคณะ

เศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ในประเทศไทย). Bangkok: Action Plan for Thai
Strong Plan 2012.
Phongphit, S. (2008).  Concept of Practices and Development Local Strategies
(แนวคิดแนวปฏิ บตั ิและยุทธศาสตร์พฒ
ั นาท้องถิ่น). Bangkok:  Palungpunya.
Ratchaburi Official. (2014). Ratchaburi Province Plan. B.E. 2557-2560 (แผนพัฒนา
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557-2560). Ratchaburi:  Ratchaburi Head Official.       
Siljaru, T. (2006). SWOT Analysis of product of OTOP Business (การวิเคราะห์จดุ แข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจผลิตสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์).  
University of the Thai Chamber of Commerce, 26(3): 15-17.  
Sungrugsa, N. (2012). Research for Development and Changing in Cultural
Tourism toward Creative Economy through Participation Process of
Sustainable Network Alliances in Ratchaburi Province (การวิจยั เพือ่ พัฒนา
และยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ผา่ นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างยังยื
่ นในจังหวัดราชบุรี). Bangkok:
National Research Council of Thailand.
Sirikuta, S. (2013). Creative Economy Strategies Affecting Business Organization
Success: Case Study of Upper Central Part Industrial Entrepreneurs
(กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทม่ี ผี ลต่อความส�ำเร็จขององค์กรธุรกิจ : กรณีศกึ ษา
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมภาคกลางตอนบน).  Journal of Agriculture (Social),  
34: 428-439.  
Thai National Defence College. (2010).  Creative Economy Strategies: Creative Industry
Development (ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนา อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์). Bangkok: Thai National Defence College.
Tanvisut S. (2005). The Comparative of Administration Process and Result
of Community Enterprise Groups in Amphur Bangfang Khon Kaen
Province.  Master’s dissertation, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.
UNCTAD. (2008). World Investment Report 2008: Transnational Corporations
and the Infrastructure Challenge. Geneva: United Nations Publication.   
Vutsavong, P. (2007). The Need of Developing Operational Community Enterprise
of Community Enterprise Member Amhur Kongchai Kalasin Province.
Master’s dissertation, Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok,
Thailand.
70

