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  โองมังกรหรือโองราชบุรีในจังหวัดราชบุรี
มีความเปนมาโดยกลาวกันวา  เร่ิมจากมีชางจีนซ่ึงมี
ความชํานาญในการทําเคร่ืองเคลือบช่ือ นายจือเหม็ง 
แซอ้ึง และพรรคพวกไดรวบรวมทุนกันได 3,000 
บาท ตั้งโรงงาน “เถาเซงหลี”  ข้ึนเปนคร้ังแรกในป 
พ.ศ. 2476 เปนโรงงานขนาดเล็กเพราะไดทดลองดู
แลวพบวา ดินจากทองนาบริเวณน้ีมีความเหมาะสม
อยางยิ่งท่ีจะทําเคร่ืองปนดินเผา ในระยะแรกโรงงาน
นี้ผลิตเฉพาะภาชนะสําหรับใสเคร่ืองดองของเค็ม
ประเภทไห กระปุกและโองบางเล็กนอย ตอมาเม่ือ
กิจการรุ ง เ รือง  ความตองการของตลาดมีมาก 
โรงงานจึงไดขยายกิจการและผลิตโองเพิ่มมากข้ึน 
โองราชบุรีจึงเปนมรดกทางศิลปะท่ีสืบทอดตอกัน
มาจนถึงปจจุบัน  ไดมีการพยายามประยุกตใหเขากับ
ยุคสมัย   โองลายมังกรหรือโองราชบุรีถือเปน
สัญลักษณของจังหวัดราชบุรีเปนงานฝมือท่ีตอง
อาศัยความชํานาญในการผลิตเปนอยางยิ่งท้ังในการ
ท่ีจะ เ ลือกใช วัสดุและ เทคนิคตลอดจนความ
ละเอียดออนในดานฝมือในการผลิตโองข้ึนมาใหมี
ความสวยงาม 
  สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโลกในยุค
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ี

มีผลกระทบตอการประกอบกิจการโองราชบุรีของ
ไทย  โดย เฉพาะอย างยิ่ งการก าว เข า สู ยุ คของ
เทคโนโลยี ด า นข า วส า รและโทรคมนาคม 
(Information and Communication Technology: 
ICT) อิทธิพลของ ICT ทําใหโลกมีพลวัตสูงมาก 
การเปล่ียนแปลงตางเกิดข้ึนไดรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวัฒนธรรมและคานิยม ทําใหวงจรชีวิตของ
สินคาและบริการจะส้ัน ซ่ึงเปนไดท้ังโอกาสและ
วิกฤติ ถาปรับตัวไมทันปลอยใหโอกาสผานไปก็อาจ
กลายเปนวิกฤติได   
 

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตโองราชบุรี 
  ป จจุ บันการผ ลิตโอ ง ร าช บุ รี มีปญหา
อุปสรรคท่ีสําคัญ แยกออกเปนดานๆ ไดดังนี้ 

1 )  ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ชิ ง เ ท ค โ น โ ล ยี    
เ ทคโนโลยี ท่ี ใช ในการผ ลิตโอ ง ร าช บุ รี เป น
เทคโนโลยีท่ีใชกันมาต้ังแตดั้งเดิม โดยใชการข้ึนรูป
ดวยมือ (ภาพท่ี 1)  ซ่ึงมีขอจํากัดคือความหนาของ
โองท่ีไดไมเทากัน ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ
เสียหายหลังจากเผา ทําใหผลผลิตท่ีไดเสียหายเกิน
รอยละ 50 

บทความวิชาการ
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                                        ภาพท่ี 1.  การข้ึนรูปดวยมือ                      

 
2) ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ  

การผลิตโองราชบุรียังขาดความสามารถในการ
ดัดแปลงผลิตภัณฑท่ีมีอยูให เหมาะสมกับความ
ตองการของตลาด เนื่องจากวัฒนธรรมของไทยมี
การเปล่ียนแปลงไปตามยุคโลกาภิวัตนเชน รูปแบบ
ของหองน้ําท่ีเปล่ียนไปทําใหโองราชบุรีไมเหมาะ
กับการใสน้ําในหองนํ้าสมัยใหม ทําใหยอดจําหนาย
ลดลง 

และยังไม มีการกําหนดแผนการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑแตละตัวรวมท้ังยังไมไดใหความสําคัญกับ
การสํารวจความพอใจของลูกคาอยางเปนทางการ 
ทําใหขยายตลาดไมได และไมทราบวาลูกคายัง
ตองการสินคาแบบเดิมหรือไม 

3) ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การผลิตโองราชบุรียังขาดการนําคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนไมวาจะเปนการโฆษณาขาย
สินคาผานส่ืออิเล็กทรอนิกสเชน Website หรือมา
ชวยในการบันทึกขอมูลตางๆ 

4) 

5) ประสิทธิภาพการผลิต  การผลิตโอง
ราชบุรีใชเทคโนโลยีท่ีถายทอดกันมาแตดั้งเดิม  
เตาเผาท่ีใชก็ยังเปนเตาเผาแบบเดิม (ภาพท่ี 2) การ
ควบคุมอุณหภูมิในการเผาก็ยังคงใชการกะไฟโดยดู
จากความสวางของไฟ ไมมีการวัดอุณหภูมิในขณะท่ี
เผา ดังนั้นอุณหภูมิจึงไมคงท่ี ผลท่ีตามมาคือโองท่ี
เผาแลวเสียหายมาก  และท่ีสําคัญยังขาดการนําหลัก
สถิติมาใชในการบันทึกขอมูลวาแตละคร้ังท่ีผลิตมี
สินคาเสียหายมากนอยเทาใดและอยางไร  

ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม
การตลาด   การผลิตโองราชบุรียังขาดการกําหนด
เปาหมายทางการตลาดท่ีสําคัญเปนลายลักษณอักษร  
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ภาพท่ี 2. การเผาโองราชบุรีโดยใชเตาเผาแบบดั้งเดิม 
 

 

6) ขาดความรูดานการเงิน  ในการผลิตโอง
ราชบุรีนั้นไมไดมีการศึกษาตนทุนในการผลิตวา

ตนทุนการผลิตสูงหรือต่ําอยางไร มีสวนไหนท่ี
สามารถลดได (ภาพท่ี 3 และ 4) 
 

 

คาใชจายผันแปร

คาใชจายคงท่ี

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.  สัดสวนของตนทุนการผลิต 
 

คาวัสดุ

คาแรงงาน

คาซอมแซม

คาสาธารณูปโภค

คาเช้ือเพลิง

โบนสั

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4. สัดสวนตนทุนผันแปรในการผลิต 
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จากภาพท่ี 3 และ4 จะเห็นไดวาตนทุนผัน
แปรมีสัดสวนสูงมากเกินรอยละ 80 ดังนั้นในการลด
ตนทุนการผลิตตองมุงประเด็นไปท่ีตนทุนผันแปร 
และเม่ือพิจารณาท่ีตนทุนผันแปรส่ิงท่ีมีสัดสวน
สูงสุดคือตนทุนดานแรงงาน จึงควรมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อลด
ตนทุนดังกลาวจึงจะทําใหการผลิตโองราชบุรีมีกําไร
มากข้ึน 

7) ขาดความรูดานโลจิสติกส   ในการจัด
จําหนายโองราชบุรีส่ิงท่ีสําคัญท่ีไมอาจลืมไดคือ การ
ขนโองไปจําหนาย ซ่ึงผูประกอบการยังมองวาคา
ขนสงเม่ือเทียบกับคาใชจายหรือตนทุนอ่ืนๆแลวยัง
ไมสูงนัก  จึงไมไดใหความสนใจเทาท่ีควร  ปญหา
การสงไมทันทําใหตองเนนการสงใหทันเสียกอน  
ถึงแมวาจะตองเสียคาขนสงใหมากขึ้นก็ตาม รวมท้ัง
ตนทุนการผลิตสวนอ่ืนก็ยังสูงอยูจึงตองไปลดใน

สวนนั้นเสียกอน  สวนคาใชจายคลังสินคาหรือการ
เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคายังไมมีความชัดเจน  
หรืออยู ในขอบเขตท่ีจะพิจารณาถึงแมวาคําวา         
โลจิสติกส  จะเปนคําท่ีนิยมมากก็ตามในปจจุบัน 

 

การพัฒนาการผลิตโองราชบุรี 
ในการผลิตโองราชบุรีตองพัฒนาในดาน

ตางๆ ดังนี้   (1) ปจจัยพื้นฐาน   (2) ศักยภาพในการ
แขงขันดานตลาดและตนทุน  (3) การสรางมูลคาเพิ่ม  
(4) การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพ
ของสินคา  (5) การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(6) การพัฒนาดานโลจิสติกส  ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขันผลิตโองราชบุรีอยางยั่งยืนแสดงดังใน
ภาพท่ี 5 
 

ทักษะ / องคความรู  

ภูมิปญญา

ความมั่นคง

 
 

ภาพท่ี 5.  แนวทางการพัฒนาการผลิตโองราชบุรี 
 

 
 

การสราง 
มูลคาสวน

เพ่ิม

•  ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและผลิตภาพ 

•  เนนการสรางขีดความสามารถ 
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1) ปจจัยพื้นฐาน ผูผลิตโองราชบุรีควรมี
การพัฒนาดานกําลังความสามารถของแรงงานใหมี
ความชํานาญ และเขาใจในเทคโนโลยีท่ีใชใหมาก
ข้ึน นั่นคือตองเอาระบบการฝกอบรมมาใช และมี
การหมุนเวียนการทํางานเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
ทํางานใหแกคนงาน 
 2) ศักยภาพในการแขงขันดานตลาดและ
ตนทุน ในสวนนี้คงตองมีการศึกษาดานการตลาด
และดานการเงินใหลึกซ้ึงข้ึน  และมีการพัฒนา
รูปแบบออกมาใหชัดเจน โดยทําเปนงบการเงิน
ออกมาใหชัดเจน อันประกอบดวย  งบดุล (Balance 
Sheets)   งบกําไรขาดทุน (Income Statement)  งบ
กําไรสะสม (Retained Earning Statement)  และงบ
กระแสเงินสด (Cash Flows Statement)  

เม่ือมีงบการเงินดีควรทําแผนธุรกิจตอแผน
ธุรกิจเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจ
โดยในแผนธุรกิจประกอบดวยลักษณะความ
ตองการของผูซ้ือ  สถานการณการแขงขันในตลาด  
ข้ันตอนการผลิตและการขาย   โดยนําขอมูลเหลานี้
มาแปลงเปนรายไดตนทุนการผลิต  ตนทุนการขาย  
ความตองการเงินทุน  สัดสวนของเงินกูและกําไร  
ซ่ึงจะทําใหสามารถวิ เคราะหกํ า ลังการพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขันและตองมีการทําแผนธุรกิจ
อันประกอบไปดวย 

1. 

2. ทําบัญชีรายรับรายจายแตละเดือนอยาง
ละเอียด 

3. จากการทําบัญชีทําการแยกสวนตนทุนชนิด
ตางๆ 

4. ทํางบกําไรขาดทุนข้ึนมา 
5. หาแหลงเงินทุนมาปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของการผลิต 
6. ทําการพยากรณ  Demand  ในอนาคตและ

งบกําไรขาดทุนในอนาคตเพ่ือวางแผนพัฒนาธุรกิจ
ใหสอดคลองกับสถานการณทางการเงินท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนี้การสงเสริมการบริหารการตลาด 
ท่ีเปนอีกปจจัยท่ีจะนําการผลิตโองราชบุรีไปสูการ
แขงอยางยั่งยืนโดยมุงเนนไปที่   การวิจัยตลาด 
(Marketing Research)  การวางแผนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product Planning & Development)   
การกําหนดราคาผลิตภัณฑ (Product Price)   การ
จําหนาย (Distribution)  การโฆษณาและสงเสริมการ
ขาย (Advertising & Sales Promotion)  

3) การสรางมูลคาเพิ่ม    ในอดีตโองมังกร
เปนท่ีนิยมใชบรรจุน้ํากันอยางแพรหลายแตปจจุบัน
ความนิยมลดลงเน่ืองจากมีสินคาอ่ืนๆ มาแทนท่ีใน
การบรรจุน้ํา  จึงควรมีการผลิตสินคาอ่ืนเพิ่มเติม
นอกจากโองราชบุรี ดังแสดงในภาพท่ี 6 เพื่อเปน
การสรางมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ 

ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา
ทําใหทราบวาลักษณะของสินคาท่ีลูกคาตองการคือ
อะไร 
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ภาพท่ี 6.  การพัฒนาผลิตภณัฑโองราชบุรี 
  

4) การพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ  การ
เพิ่มผลิตภาพของการผลิตโองราชบุรี สามารถ
ดําเนินการไดโดยท่ีผูประกอบการตองดําเนินงานให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงรวมท้ังการ
ใชปจจัยการผลิตอยางคุมคาและการเพิ่มผลผลิตภาพ  
ซ่ึงผูประกอบการตองศึกษาดวยวาจะเพ่ิมผลิตภาพ
ทางดานใดเชน ทางดานยอดขาย ทางดานตนทุน 
ทางดานแรงงาน หรือทางดานคุณภาพ แตโดยท่ัวไป
ผูประกอบการจะทราบอยูแลววาตองการเพิ่มผลิต

ภาพทางดานใด ท้ังนี้เพราะการดําเนินงานมักมีส่ิง
บอกเหตุใหทราบเสมอ นั่นคือมีปญหาเกิดข้ึนจาก
การดํ า เนินงาน   ดั ง เชนงาน เส ร็จไม ทันตาม
กําหนดการ งานไมมีคุณภาพ ตนทุนการดําเนินงาน
สูง กําไรลดลง หรือลูกคาตําหนิ เปนตน ดังนั้นถา
สามารถปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆ สําเร็จ ก็
เปรียบเสมือนกับได เ พ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานแลว แตก็ยังไมสามารถสรุปไดวา ไมเพ่ิม
ผลิตภาพ ท้ังนี้เพราะผูประกอบการตองพิจารณาดวย
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- พัฒนาศักยภาพของแรงงานใหมีทักษะใน
การผลิตเพิ่มข้ึน 
 - ป รับป รุ ง อุ ปก รณ ใ นก า รผ ลิ ต ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อันไดแกการติดเครื่องระบาย
อากาศ และอุปกรณควบคุมอุณหภูมิในเตา 
 - ควบคุมตนทุนในการผลิตใหต่ําลงเพื่อจะ
ไดมีกําไรมากข้ึน 
 - ปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงงานโดย
ใชหลักการ 5ส. มาชวย 
 - หาอุปกรณการขนถายวัสดุมาชวยในการ
ผลิตเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
 - ปรับผังการผลิตใหมใหมีการไหลของงาน
สะดวกข้ึนผลผลิตก็จะเพิ่มข้ึน 
 - ปรับผังโรงงานใหมใหมีพื้นท่ีในการผลิต
มากข้ึน และเปนระเบียบมากข้ึน การผลิตก็จะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 -  การวางแผนการผลิตท่ีชัดเจน 
 ในการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีไดผล
ผลิตออกมาเปนสินคา ผูดําเนินการผลิตจําเปนตอง

ดําเนินการวางแผนและการปฏิบัติการตางๆ เพื่อให
ไดผลผลิตออกมาเปนท่ียอมรับของผูบริโภค เพราะ
การผลิตยุคปจจุบันมีการแขงขันกันมาก ดังนั้น
ผลผลิตควรท่ีจะสามารถสนองความตองการของ
ลูกคาตางๆใหมากท่ีสุด หากผลผลิตไมสามารถ
สนองตอบความตองการของผูใชแลว ยอมทําให
ยอดปริมาณการผลิตและยอดการจําหนายลดลงไป
ดวย ปจจัยสําคัญท่ีทําใหผลผลิตเปนท่ียอมรับและ
สนองความตองการของผูบริโภคไดก็คือคุณภาพ
ของสินคาวา เหมาะสมกับราคาท่ีตั้งไว  เหมาะสมท่ี
จะนําไปใชงานไดอยางดี  และถูกตองตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวเพียงใด  อาจกลาวไดวา
คุณภาพของผลิตภัณฑคือ ผลิตภัณฑตองมีความ
คงทน ม่ันคง มีสภาพดี สามารถใชและทํางานไดดี 
รวมท้ังมีรูปรางสวยงาม เรียบรอยกลมกลืนทําใหนา
ใช  ท้ังนี้และท้ังนั้นตองทําใหลูกคาพอใจอีกดวย  ใน
การผลิตโอ งก็ตอง มีการควบคุมคุณภาพโดย
ตรวจสอบไมใหโองร่ัวหรือชํารุด  ตลอดจนมีการ
เคาะเพ่ือแบงเกรดโอง (ภาพที่ 7) และควรมีการจด
บันทึกเปนขอมูลทางสถิติไวโดยทําในรูปของ 
Control Chart เพื่อพิจารณาวามีขอบกพรองในการ
ผลิตมากนอยเพียงไร เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง
ตอไป (ภาพท่ี 8) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7. การทดสอบรูร่ัวของโองและการเคาะโอง 
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ภาพท่ี 8. แสดง Control Chart 
 

5) การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปจจุบันทุกคนตางยอมรับวาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือท่ีนิยมเรียกวา IT มีความสําคัญตอการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเทียบเทากับท่ีเทคโนโลยี
เ ค ร่ื อ ง จั ก รกล มี ต อ ก า รป ฏิ วั ติ อุ ตส าหกรรม  
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีท่ีประกอบข้ึน
ด ว ย ร ะ บ บ จั ด เ ก็ บ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ มู ล 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและอุปกรณสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานสารสนเทศที่มีการจัดการรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเปนความหมายท่ีกวางและ
เปนผลจากการพลวัตของเทคโนโลยีท่ีไมสามารถ
กลาวอยางเฉพาะเจาะจง  อยางไรก็ตามสามารถ
กลาวไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศตองมีองคประกอบ
สํ า คั ญ  3  ป ร ะ ก า ร คื อ  ร ะ บ บ ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
ระบบ ส่ือสารโทรคมนาคม  และการ จัดการ
เทคโนโลยีและขอมูลอยางเปนระบบ ปจจุบันการใช
งานระบบสารสนเทศไม เพียงเปนระบบขอมูล
ภายในองคการ แตระบบการติดตอส่ือสารและการ
จัดการสารสนเทศไดบูรณาการปจจัยภายนอกเชน 

ผูขายวัตถุดิบ ลูกคา และบุคคลอื่นท่ีมีผลตอองคการ
เขาดวยกัน ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้ 
 1.  ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ี
ตองการไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 2.  ชวยผูใชในการกําหนดเปาหมายกลยุทธ
และการวางแผนปฏิบัติการ 
 3. ชวยผูใชในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน 
 4. ชวยผูใชในการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา 
 5.  ชวยใหผูใชสามารถวิเคราะหปญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนเพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุง และ
แกไขปญหา 
 6.  ชวยลดคาใชจาย  

6) การพัฒนาทางดานโลจิสติกส  ระบบ 
Logistic มีความสําคัญตอธุรกิจโองราชบุรีอยางมาก 
เพราะตองมีการสงโองราชบุรีให ถึงมือลูกค า 
เนื่องจากโองมีขนาดใหญลูกคาไมสามารถมารับ
สินคาไดถึงราน จึงจําเปนตองปรับปรุงในส่ิงตางๆ 
ดังตอไปนี้ (ภาพท่ี 9) 
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- การจัดการระบบการกระจายสินคา 
- ระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ก็จะทําใหตนทุนในการขนสงลดลง 
- การนําระบบ CRM (Customer 

Relationship Management) 
- 

- มีคลังสินคาท่ีดีซ่ึงจะทําใหโองท่ีเก็บใน
คลังมีการชํารุดเนื่องจากการจัดเก็บนอยลง 

- การจัดการคําส่ังซ้ือท่ีดี  โดยการนํา
แบบฟอรมมาใชจะทําใหจดบันทึกการส่ังซ้ือได
อยางชัดเจนและสามารถเก็บเปนขอมูลสถิติได 

การนําระบบสารสนเทศมาชวยในการ
กระจายสินคาหรือโฆษณาและขายสินคาทาง  Web 
Site  

- ความรูดานโลจิสติกส  จะชวยเพิ่ม
ศักยภาพใหถึงผูผลิตโองในดานการกระจายสินคาท่ี
ดี  ท่ีจะเปนการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันไปใน
ตัว 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9. การพัฒนาโองราชบุรีในอนาคต 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน
ดานการตลาดและตนทุน 

การพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ 

การสรางมูลคาเพ่ิม 

ปจจัยพ้ืนฐาน 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส 

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สรุป สิริอร วิชชาวุธ. (2544). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 
องคการเบื้องตน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ  เม่ือพัฒนาการผลิตโองราชบุรีไปสูความ

เปน SME’s แลวจะทําใหการผลิตโองราชบุรีมีความ
เขมแข็งในดานตาง ๆ เชน มีศักยภาพในการผลิต
เพิ่มข้ึน  มีศักยภาพทางดานการตลาดมากข้ึน  
สามารถควบคุมตนทุนในการผลิตไดดีข้ึน และ
พั ฒ น า ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส ท่ี ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ  เม่ือเปน SME’s โองราชบุรีก็จะไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลมากข้ึน ท้ังดานเทคโนโลยี 
การฝกอบรม ตลอดจนแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่าจาก
หนวยงานที่สนับสนุน SME’s ในท่ีสุดโองราชบุรีก็
จะมีศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืน 
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