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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ วิเคราะห์ประเมินศักยภาพ และจัดทาแนวทางการบริ หารจัดการและ
การส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจของตลาดเป้าหมาย ทั้งในด้านกายภาพ การบริ หาร จัดการและ
ด้านบุคลากร 2) เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มผูป้ ระกอบการตลาดเป้ าหมาย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ให้มีศกั ยภาพเพิม่ ขึ้นในด้านการบริ หารจัดการ การตลาด การผลิต การจาหน่าย และการพัฒนา
คุณภาพสิ นค้าและบริ การ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่สาคัญในการให้ขอ้ มูลได้แก่ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ ผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก จานวน 15 คน และการสนทนากลุ่ม จานวน 15 คน ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มอาชีพที่ใช้ในการศึกษามีจุดแข็งในด้านภาวะผูน้ าและความเป็ นเอกลักษณ์
ของสิ นค้า มีจุดอ่อนในด้านขาดแคลนแรงงาน ไม่มีตราสิ นค้าและขาดการประชาสัมพันธ์ มีโอกาสที่จะได้รับ
การสนับสนุ นจากภาครัฐและจากกระแสความนิ ยมรักสุ ขภาพ และอุปสรรคจากปั ญหาด้านเศรษฐกิจและ
วัตถุดิบที่ ตอ้ งพึ่งจากธรรมชาติ เท่านั้น 2) รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการธุ รกิ จชุ มชน โดยใช้
รู ปแบบ "Social Creative Potential Development Model" (SCPD Integrated Model) เป็ นการสร้างการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการให้สอดรั บกับบริ บทความต้องการในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ สามารถสรุ ปแนวคิดในการ
พัฒนา ได้แก่ (ก) การสร้าง Story telling เพื่อเน้นเรื่ องราวของผลิตภัณฑ์ (ข) เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ (ค) การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่สวยงาม น่ าสนใจ และเหมาะที่ จะเป็ นของฝาก (ง) การหา
แนวทางในการเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้วยการสร้างเครื อข่ายชุมชน (จ) การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มา
จากชุมชน และ (ฉ) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสู่ การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, ธุรกิจชุมชน, บึงบอระเพ็ด
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Abstract
This research has two main objectives. 1) to analyze, evaluate business potential and establish
management guidelines and promoting and developing business potential of the target market both in physical,
administrative, and human resource aspects. 2) to promote and develop target market entrepreneurs, farmers,
farmers groups, community enterprises in order to have more potential in management, marketing, production,
distribution and development of quality products and services. The tools used to collect data are in-depth interview
member of 15 persons and group discussions of 15 people. The qualitative data use content analysis and descriptive
analysis.
The results of the study showed that: 1) the occupation groups used in the study had strength in leadership
and uniqueness of the product. The occupation groups have a weakness in labor shortage. There do not have
branding and publicity. There is an opportunity to receive support from the government and from the trend of health.
They concern obstacles from economic problems and raw materials that have to rely on nature only 2) a model for
development of entrepreneurial potential, community business by using the "Social Creative Potential Development
Model" (SCPD) to create entrepreneurial development. According to the context of development needs in each area
Development ideas can be summarized as follows: (a) creating storytelling to highlight the story of the product (b)
to emphasize publicity through social media (c) to design product that is attractive and suitable as a souvenir (d) to
find ways to increase productivity through community networking, (e) to integrate a strong group for communitybased products, and (f) to develop standardized products towards community product standards.
Keyword: Potential development, Business community, Bung Boraphet
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บทนา
สังคมปั จจุบนั ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และรัฐบาลมี
นโยบายที่สาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ การประกอบธุรกิจเกิดขึ้นอย่างอย่าง
แพร่ หลาย ส่ งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น ด้วยแนวทางการพัฒนาประเทศของไทยเน้นหนักที่การ
กระจายความเจริ ญไปสู่ ทอ้ งถิ่นโดยดาเนิ นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจฐานรากหรื อเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น (local economy) ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับรายได้
ให้กบั ผูม้ ีรายได้นอ้ ยอย่างทัว่ ถึง ผูป้ ระกอบการชุมชน หรื อวิสาหกิจชุมชนนับเป็ นกลุ่มหนึ่งที่เป็ นรากฐาน
สาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาชีพก็ยงั เป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดไม่ถึง
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อสหกรณ์ อีกทั้งมีผปู ้ ระกอบการธุรกิจชุมชนจานวนหนึ่งที่ยงั ขาด
ความพร้ อ มในการแข่ ง ขัน ทางการค้า ทั้ง ในระดับ ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ (ส านัก งาน
เลขานุการคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, 2559)
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริ งนั้นต้องเริ่ มพัฒนาในระดับฐานรากของระบบ ได้แก่ เศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน ซึ่ ง ในปั จจุบนั เศรษฐกิจในระดับชุมชนนั้นยังมีอีกจานวนไม่นอ้ ยที่อยูใ่ นระดับของการไม่
พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทั้งใน ระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มเศรษฐกิ จชุ มชนที่ไกลจากเขตเมือง หรื ออยู่ในแถบชนบท ถึ งแม้รัฐจะสนับสนุ นและส่ งเสริ มการ
กระจายงบประมาณลงสู่ กลุ่มเหล่านี้ เพื่อหวังให้เกิดการกระตุน้ การพัฒนากลุ่ม แต่ก็ยงั ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
เนื่องจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเหล่านี้ยงั ขาดการส่ งเสริ มความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้าง รายได้ การ
พัฒ นาความสามารถในการจัด การ การพัฒ นารู ป แบบของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและช่ อ งทางการตลาดที่
สอดคล้อ งกับ กระแสสั ง คมโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สภาพความพร้ อ มที่ จ ะแข่ ง ขัน ทางการค้า ในระดับ
ภายในประเทศผ่านรู ปแบบธุ รกิจชุมชนหรื อวิสาหกิจชุมชนที่เป็นรู ปแบบการดาเนิ นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยเอื้อกับชาวบ้านให้สามารถดารงชี วิตได้อย่างมัน่ คงและเข้มแข็ง โดยความสาเร็ จของวิสาหกิจ
ชุ มชนดังกล่าวนั้น มิใช่ ว่าจะทาได้ง่ายดายแต่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือของคนในชุ มชน โดยเน้นเรื่ องการ
บริ หารจัดการกลุ่มเป็ นสาคัญในการเสริ มสร้างรายได้ โดยใช้สินทรัพย์ชุมชน อาทิความรู ้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม
ทักษะฝี มือ วัฒนธรรมธรรมชาติหรื ออื่น ๆ ที่เป็ นพื้นบ้านผ่านการจัดการจัดการสมัยใหม่โดยคนในชุมชน
เป็ น กิ จการของคนในชุ มชนและเพื่อคนในชุ มชนเอง (ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิ ตย์, 2551) ในการพัฒนา
ชุมชนของทุกพื้นที่ประเทศเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมด้านการศึกษาการเรี ยนรู ้การอาชี พ
และการพัฒนาการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งเป็ นการสร้ างรากฐานเศรษฐกิ จให้ประชาชนในระดับ
รากหญ้า ให้พ่ ึ ง ตนเองได้ในอนาคต ทั้ง นี้ ให้มี ความเหมาะสมสอดคล้อ งกับสภาพพื้ น ที่ โ ดยเน้น การ
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ยกระดับ ศักยภาพอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้โดดเด่น เป็นจุดขายจุดของการเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชน
ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ชุมชน ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั้น ๆ มาสร้างรายได้ให้
เศรษฐกิจบนรากฐานมัน่ คงและยัง่ ยืน พัฒนาศักยภาพผูน้ าให้เป็นนักบริ หารจัดการชุมชน เชิงยุทธศาสตร์
เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็ นผูน้ านวัตกรรมที่มีรูปแบบการทางานภายใต้การมีส่วนร่ วมของประชาชน
เสริ มสร้างขีดสมรรถนะในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยยึดเอา
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นที่ต้ งั (วรรณพงค์ ช่วยรักษา, 2560) ตลอดจนการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิมให้
คุณสมบัติที่ดีข้ ึน โดยอาศัยความร่ วมกาลังของประชาชนในชุมชนนั้นในการช่วยเหลือตนเอง และร่ วมมือ
กัน ดาเนินงาน และมักได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการหรื ออาสาสมัครอื่น ๆ (Kotler &Armstrong,
2007; Arthur Dunham, 1958)
หากพิจารณาถึ งกลุ่มอาชี พพื้นที่โดยรอบบึงบอระเพ็ดของจังหวัดนคสวรรค์น้ นั พบว่า มีกลุ่ม
อาชี พในชุมชนประเภทแปรรู ปพืช สัตว์และทาการเกษตร ซึ่ งกลุ่มอาชี พมีแนวโน้มในการพัฒนาเพื่อต่อ
ยอดธุ ร กิ จ และเป็ นการสร้ า งความอยู่ร อดให้ แ ก่ ชุ ม ชนได้ ซึ่ งหากพิ จ ารณาเบื้ อ งต้น ถึ ง ศัก ยภาพของ
ผูป้ ระกอบการชุมชน แต่ละชุมชนจะมีความชานาญในด้านการผลิตเป็ นอย่างดี แต่ยงั ขาดองค์ความรู ้ ใน
ด้านการบริ หารจัดการ และการพัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ จึ งควรมี หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้การ
ส่ งเสริ ม โดยเฉพาะในเรื่ องการหาตลาดจาหน่ายและการจัดฝึ กอบรมทางด้านการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งยกระดับผูป้ ระกอบการในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนไป โดยการสร้ างและ
พัฒนาตลาด เพราะที่ใดมีตลาด ที่นนั่ จะเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า การขายในลักษณะการเชื่อมโยง
และขยายความร่ วมมือ (collaborative) ระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบการตลาดชุมชนจนเกิดเป็ น
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน เชื่อมโยง
ในทุกระดับ
จากที่กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการชุมชนและการ
พึ่งพาอาศัยบึงบอระเพ็ดอย่างยัง่ ยืน” โดยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เริ่ มจากการ
สังเคราะห์องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง ทาการศึกษาบริ บทเบื้องต้นสาหรับผูป้ ระกอบการชุมชน จัดทารู ปแบบ
และเข้าสู่ กระบวนการการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการชุมชน เพื่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กบั กลุ่มอาชีพ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ชุมชนให้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ และจัดทาแนวทางการบริ หารจัดการและการส่ งเสริ มพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจของตลาดเป้าหมาย ทั้งในด้านกายภาพ การบริ หาร จัดการและด้านบุคลากร
2. เพื่อ ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่ มผูป้ ระกอบการตลาดเป้ าหมาย เกษตรกร กลุ่ มเกษตรกร กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน ให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นในด้านการบริ หารจัดการ การตลาด การผลิต การจาหน่ าย และการ
พัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้วางกรอบแนวคิดการวิจยั ไว้เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการชุ มชนและการพึ่งพาอาศัยบึงบอระเพ็ดอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งในรายละเอียดนั้น
จะต้องทาการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ และจัดทาแนวทางการบริ หารจัดการและการส่ งเสริ มพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุ รกิจของตลาดเป้ าหมาย ทั้งในด้านกายภาพ การบริ หาร จัดการและด้านบุคลากร
และท้ายสุ ดเป็ นการหาวิธีที่จะทาส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มผูป้ ระกอบการตลาดเป้ าหมาย เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นในด้านการบริ หารจัดการ การตลาด การผลิ ต การ
จาหน่าย และการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ สามารถเขียนเป็ นภาพได้ดงั นี้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
กลุ่มเป้ าหมาย/แหล่ งข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดประชากรตามลักษณะการเก็บข้อมูล โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ดังนี้
1) การสัมภาษณ์เชิ งลึก เพื่อ วิเคราะห์ประเมินศักยภาพ และจัดทาแนวทางการบริ หารจัดการ
และการส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพการประกอบธุ รกิ จของตลาดเป้ าหมาย ทั้งในด้านกายภาพ การบริ หาร
จัดการและด้านบุคลากรด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ สาคัญในการให้ขอ้ มูลได้แก่
ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 15 คน
2) การสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) เพื่อเป็ นการรวบรวมข้อมูลและระดมความ
คิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่ ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม ตัวแทนคณะกรรมการ ตัวแทนชุมชน นักวิชาการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 15 คน เพื่อหาแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มผูป้ ระกอบการตลาด
เป้ าหมาย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นในด้านการบริ หารจัดการ
การตลาด การผลิต การจาหน่าย และการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ
การคัดเลือกพืน้ ทีใ่ นงานวิจัย
ผูว้ ิจยั ทาการคัดเลือกกลุ่มอาชีพเพื่อใช้ในการศึกษา จานวน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรี ย ์ ปลอดสารพิษ 100% จังหวัดนครสวรรค์ อยูใ่ นพื้นที่ตาบล
พนมเศษ อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
2) กลุ่ มอาชี พแปรรู ปปลาและทาปลาย่าง ในพื้นที่ ตาบลพระนอน อาเภอเมื องนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
3) กลุ่มอาชี พผลิตภัณฑ์จากรากบัว ในพื้นที่ตาบลทับกฤช อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
สาหรับเหตุผลในการเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ เนื่องจาก
1) เป็ นลักษณะของกลุ่มผูป้ ระกอบการชุ มชนที่เกิ ดจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุ มชน
มีการทางานร่ วมกัน และมีทศั นคติในการเปิ ดรับองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
2) มีลกั ษณะของทุนทางกายภาพ และองค์ความรู ้ภูมิปัญญา
3) เป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการประกอบกิจการ มีอตั ลักษณ์ของตนเองในการผลิตสิ นค้าเพื่อ
จัดจาหน่าย และใช้วตั ถุดิบจากบึงบอระเพ็ดเป็ นปัจจัยสาคัญในการผลิตสิ นค้า
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ มีรายละเอี ยดและเนื้ อหาสาระตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั (Cooper &
Schindler, 2001) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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1. แบบสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เป็ นแบบสัม ภาษณ์ ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า ง เป็ นแบบ
สัมภาษณ์ที่มีประเด็นคาถามกาหนดขึ้นไว้ในการสนทนาอย่างกว้าง ๆ เพียงประเด็นหลัก ๆ ส่ วนประเด็น
อื่น ๆ มักจะมีเพิ่มเติมขึ้นระหว่างการสนทนา โดยไม่มีการเรี ยงลาดับคาถามไว้แน่ นอนตายตัวจะปิ ดการ
สัมภาษณ์เมื่อไหร่ ก็ได้ ตามที่ผสู ้ ัมภาษณ์เห็นว่าข้อมูลที่สัมภาษณ์มีความอิ่มตัวและเป็นที่เพียงพอแล้ว ซึ่ ง
ประเด็นข้อคาถามต้องตอบวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพ
ประเด็นที่ 2 สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส และปัจจัยส่ งผลต่อความสาเร็ จในการ
ประกอบธุรกิจชุมชน
ประเด็นที่ 3 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศกั ยภาพเพิม่ ขึ้น
2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นการร่ วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางใน
การส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มผูป้ ระกอบการตลาดเป้ าหมาย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นในด้านการบริ หารจัดการ การตลาด การผลิต การจาหน่ าย และการพัฒนาคุณภาพ
สิ นค้าและบริ การ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ดาเนินการขอหนังสื อจากคณบดีคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประสานไป
ยัง ประธานกลุ่มอาชีพ เพื่อขอความร่ วมมือในลงพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั และคณะเดินทาง
ไปพบและอธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการด้วยตนเอง
2. วางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ได้แจ้งให้
ทราบและได้มีการประสานล่วงหน้าแล้ว
3. กาหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่ม
ผูป้ ระกอบการให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นในด้านการบริ หารจัดการ การตลาด การผลิต การจาหน่ าย และการ
พัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ จานวน 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
รายบุคคล และภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยเลื อกวิธีใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา (Content Analysis) (Babbie, 2001, Cooper & Schindler, 2001) โดยมี ข้ นั ตอน
การวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
1. รวบรวมผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยแยกประเด็นออกเป็ น 3 ด้าน คือ
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพ
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1.2 สภาพปั ญหา จุ ดอ่ อน จุ ดแข็ง อุ ปสรรค โอกาส และปั จจัยส่ งผลต่อความสาเร็ จในการ
ประกอบธุรกิจชุมชน
1.3 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในลักษณะเชิ งบรรยาย และอ่านทา
ความเข้าใจตามเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตที่ศึกษาทั้ง 3 ด้านข้างต้น
3. คัดเลื อกคา ประโยค หรื อเนื้ อ หาที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็น ในการศึ ก ษาในแต่ ล ะด้านข้า งต้น
ออกมาให้ได้มากที่สุด
4. ผูว้ ิจยั ลดทอนข้อมูล โดยการพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้กบั ประเด็นเหล่านั้นว่า ข้อความใดควร
เป็ นประเด็ น หลัก และข้อ ความใดควรเป็ นประเด็ น ย่อ ยที่ อ ยู่ภ ายใต้ป ระเด็ น หลัก ประเด็ น ที่ ต ัด ออก
เนื่องจากเป็ นคาตอบที่ซ้ าซ้อนกันก็จะตัดออกไป เพื่อหาข้อสรุ ปตามความเป็ นจริ งที่ปรากฏและครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์การศึกษา
5. ผูว้ ิ จัย น าข้อ สรุ ปที่ ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม ระดมความคิ ด เห็ น เขี ย นใน
ลักษณะเชิงบรรยาย ปรากฏการณ์ท้ งั หมด และข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สรุปผลการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ และจัดทาแนวทางการบริ หารจัดการและการส่ งเสริ มพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจของตลาดเป้าหมาย ทั้งในด้านกายภาพ การบริ หารจัดการ และด้านบุคลากร
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
ปัจจัยพิจารณา
จุดแข็ง

ปัจจัยพิจารณา

กลุ่มข้ าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษ 100%
1. ผูน้ ากลุ่มมีภาวะผูน้ า มีความตั้งใจ
จริ ง
2. สิ นค้าปลอดภัยจากสารเคมี

กลุ่มข้ าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษ 100%

กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาและทาปลาย่ าง
1. ภาวะความเป็ นผูน้ าของผูน้ ากลุ่ม
2. สิ นค้าเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า
ประจาเป็ นเวลายาวนาน
3. ผูป้ ระกอบมีทกั ษะความรู ้ ความชานาญ
ในการผลิตและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาและทาปลาย่ าง
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กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
จากรากบัว
1. สิ นค้ามีจุดเด่น มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
2. สิ นค้าเป็ นที่รู้จกั

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
จากรากบัว
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จุดอ่ อน

1. จานวนสมาชิกที่เข้าร่ วมกลุ่มเกษตร
อินทรี ยย์ งั มีนอ้ ย
2. ทัศนคติที่มีต่อการผลิต
3. สิ นค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของท้องตลาด

1. ยังไม่มีการสร้าง
brand story
2. ขาดแคลนแรงงาน

1. ได้รับความร่ วมมือ
จากหน่วยงานของรัฐ
2. กระแสนิยมรัก
สุ ขภาพ
3. สรรพคุณของบัว
1. ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจาก
1. ปริ มาณน้ าในบึงบอระเพ็ดส่ งผลให้ปลา 1. ชาวบ้านที่มีอาชีพ
อุปสรรค
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
มีจานวนเพิ่มขึ้นหรื อลดลงทาให้ขาด
ขุดรากบัวขาย มีนอ้ ย
2. ภัยแล้ง ขาดน้ าในการทานา
วัตถุดิบในการแปรรู ป
ราย
2. ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง/น้ าท่วม ไม่
2. สภาพแวดล้อมทาง
สามารถออกหาปลาได้
ธรรมชาติ เช่น น้ า
3. การลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทาการ
ท่วม/ภัยแล้ง ส่ งผลต่อ
ประมง
การเก็บรากบัวมาแปร
รู ป
ผูน้ ากลุ่มมี การติดต่อ
ปัจจัยทีส่ ่ งผล การมีส่วนร่ วมของสมาชิกกฎระเบียบ ผูน้ ากลุ่ม/ ตัวแทนกลุ่มเป็ นบุคคลที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้าง
ประสานงานกับกลุ่ม
ต่ อความสาเร็จ การทาเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างเคร่ งครัด
การแบ่งปั นผลประโยชน์ การ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าในระยะยาวได้ ภาคีต่าง ๆ การมีส่วน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความสามัคคี
จะเห็นได้วา่ กลุ่มฯนี้จะอยูร่ อดได้
ร่ วมของสมาชิกใน
ความร่ วมมือของสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากมีลูกค้าประจาที่มีติดต่อซื้ อ-ขาย การดาเนินงาน การ
การควบคุมคุณภาพของข้าว มีการ
กันเป็ นระยะเวลานาน
ควบคุม คุณภาพของ
พัฒนาศักยภาพของผูน้ าและสมาชิก
สิ นค้า
ในกลุ่ม และมีการติดต่อ ประสานงาน
กับภาคีต่าง ๆ
โอกาส

1. ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงาน
ของรัฐและสถาบันการศึกษา
2. กระแสนิยมรักสุ ขภาพ

1. ยังไม่มีการสร้างตราสิ นค้า รวมถึงบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์
2. การกระจายสิ นค้ายังไม่กว้างขวาง
3. ยังขาดการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มลูกค้า
ใหม่
4. ขาดแรงงานที่จะต่อยอดการผลิต
5. ทาเลที่ต้ งั
1. ฤดูกาลที่มีน้ ามาก จะทาให้มีปลา
จานวนมาก
2. ผลิตภัณฑ์จากปลาในบึงบอระเพ็ดเป็ น
ที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค
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2. เพื่อ ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่ มผูป้ ระกอบการตลาดเป้ าหมาย เกษตรกร กลุ่ มเกษตรกร กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน ให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นในด้านการบริ หารจัดการ การตลาด การผลิต การจาหน่ าย และการ
พัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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จากการสนทนากลุ่ม พบว่า การพัฒนาศักยภาพและปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ คือ การมีส่วน
ร่ วมของสมาชิ กภายในกลุ่มความสามัคคี มีเป้ าหมายในการดาเนิ นงานที่ชดั เจน มีกฎระเบียบ มีการแบ่ง
หน้า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบในการทางานอย่า งชัด เจน อี ก ทั้ง ผูน้ ากลุ่ ม ที่ มี วิ สัย ทัศ น์ แสวงหาโอกาส
มีความรู ้ ความสามารถได้รับการยอมรับและศรัทธาจากสมาชิ กภายในกลุ่ม ส่ งผลให้กลุ่มอาชี พประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนิ นงานได้ รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการธุ รกิจชุ มชน โดยใช้รูปแบบ
"Social Creative Potential Development Model" (SCPD Integrated Model) เป็ นการสร้ า งการพั ฒ นา
ผูป้ ระกอบการให้สอดรั บกับบริ บทความต้องการในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ /แต่ละกลุ่ มและมีการจัด
อบรม สามารถสรุ ปแนวคิดในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ได้ดงั นี้
1.การสร้าง Story telling เพื่อเน้นเรื่ องราวของผลิตภัณฑ์
2. เน้นการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์, Facebook, เว๊ปไซต์ เป็ นต้น
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม น่าสนใจ และเหมาะที่จะเป็ นของฝาก
4. การหาแนวทางในการเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้วยการสร้างเครื อข่ายชุมชน
5. การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชน
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสู่ การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
อภิปรายผลการวิจัย
สาหรับประเด็นการอภิปราย ผูว้ ิจยั ได้กาหนดประเด็นออกเป็ น 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ดังต่อไปนี้
(1) ศักยภาพและจัดทาแนวทางการบริ หารจัดการและการส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพ
พบว่า บึงบอระเพ็ด มีแหล่งทรัพยากรที่สาคัญสาหรับประชาชนที่อยูอ่ าศัยโดยรอบได้พ่ ึงพาอาศัย
ทั้งในด้านการเป็นพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ าอุปโภค เลี้ยงปลา การประมง สามารถประกอบอาชีพได้เป็ น
อย่างดี คนในชุมชนโดยรอบบึงบอระเพ็ดมีอาชีพหลัก คือ การทานา การทาประมง และการนาวัตถุดิบจาก
บึงบอระเพ็ดมาทาให้เกิดประโยชน์โดยการแปรรู ป โดยการรวมกลุ่มกับสมาชิกในชุมชน จัดตั้งเป็นกลุ่ม
อาชี พ รวมตัวกันผลิตสิ นค้า เพิ่มมูลค่าสิ นค้าโดยกระบวนการผลิต การแปรรู ปสิ นค้าเพิ่มมูลค่า โดย (ก)
กลุ่มข้าวหอมมะลิ เกษตรอิ นทรี ย ์ ปลอดสารพิษ 100% จังหวัดนครสวรรค์ ได้รวมตัวกันเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่ขา้ ว เนื่ องจากพื้นที่จงั หวัดนครสวรรค์โดยส่ วนใหญ่มีอาชีพทานา ประสบกับปั ญหาราคาข้าวตกต่า
อย่างไรก็ตาม ข้าวอินทรี ย ์ และข้าวปลอดสารพิษ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด ดังนั้น เพื่อ
เป็ นการลดปั ญหาราคาข้าวตกต่า กลุ่มฯจึงเลือกรวมกลุ่มกันเพื่อทาเกษตรอินทรี ย ์ ไม่ใช้สารเคมีในการทา
นา เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถขายข้าวอินทรี ยไ์ ด้ในราคาที่สูงขึ้น ด้วยการจัดจาหน่ายเองโดยตรง
การขายผ่านช่องทางออนไลน์ และขายผ่านร้านค้าชุมชน (ข) กลุ่มอาชีพแปรรู ปปลาและทาปลาย่าง ตาบล
พระนอน อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้ท่าปลาอุทยานนกน้ าบึงบอระเพ็ด เป็ น
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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แหล่งรับซื้ อปลาของชาวประมงในชุมชนที่หาปลาจากบึงบอระเพ็ด ประกอบด้วยปลาน้ าจืดหลากหลาย
ชนิ ด ในแต่ละปี จะมี ปลาจานวนมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ปริ มาณน้ าในบึงบอระเพ็ดทางกลุ่มจึ งเลื อกนา
วัตถุดิบที่ได้มาแปรรู ป ถนอมอาหาร ยืดอายุสินค้าในอยู่ในตลาดได้ยาวนานขึ้น เป็ นการสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กลุ่มคนในชุมชนและกลุ่มอาชีพ กระบวนการ/วิธีการผลิต แปรรู ปใช้สูตรตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
จัดจาหน่ายสิ นค้าผ่านพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้ อสิ นค้าไปจาน่ายต่อทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
และ (ค) กลุ่มอาชี พผลิ ตภัณฑ์จากรากบัว ตาบลทับกฤช อาเภอชุ มแสง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในพื้นที่
ชุ มชนที่ชาวบ้านส่ วนหนึ่ งมีอาชี พเสริ มคือ การขุดรากบัวมาขาย ซึ่ งรากบัวสดสามารถนาไปประกอบ
อาหารได้ ทางกลุ่มได้เลือกรากบัวมาแปรรู ปเพิ่มมูลค่า ยืดอายุการเก็บรักษา เป็นของหวานและเครื่ องดื่ม
ได้แก่ รากบัวเชื่ อม (แบบแห้ง และแบบน้ า) น้ ารากบัว มีจดั จาหน่ ายหน้าร้านและการออกบูธ ปั จจุบนั นี้
3 กลุ่มอาชีพมีหน่วยงานของภาครัฐหรื อสถาบันการศึกษาเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู ้
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีการขยายตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ภาพร มากแจ้ง และ
พรศิริ กองนวล (2550) เรื่ องการวิจยั และพัฒนา ระบบการจัดการเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริ มสร้าง
ขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็น ระบบและยัง่ ยืน: การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปากคลองบาง
ปลากด อาเภอพระสมุทรเจดี ยจ์ งั หวัด สมุทรปราการ พบว่า ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนปากคลองบางปลากดมี
คุณสมบัติเป็นวิสาหกิจชุมชน คือ เป็นกิจการของชุมชนที่ดาเนิ นการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถี
ชี วิตร่ วมกันและรวมตัวกัน ประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองของครอบครัวและระหว่าง
ชุ ม ชน สภาพเครื อ ข่ า ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นความร่ ว มมื อ ภายในกลุ่ ม ผลิ ต ภัณฑ์ ส่ ว นเครื อ ข่ า ยระหว่า งกลุ่ ม
ผลิ ตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นระบบ เป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะบังเอิญ สาหรั บเครื อข่ายสนับสนุ นภาครัฐเป็ น
ระบบ ความสัมพันธ์ทางเดียว แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริ มสร้าง
ขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน จึงควรประกอบด้วยการบูรณาการเครื อข่าย
ทั้งภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่ วยงานสนับสนุ นวิสาหกิ จชุ มชนภาครัฐในทุกระดับ รวมทั้งองค์กรท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมและกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือ กิจกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย การ
สนับสนุนส่ งเสริ ม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการประสานงาน
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของกลุ่มอาชีพ พบว่า ความสาเร็ จของกลุ่มอาชีพ สามารถแบ่งได้เป็น
2 ปั จ จัย ได้แ ก่ ปั จ จัย ภายใน ประกอบด้ว ย มี ผูน้ ากลุ่ ม ที่ มี ความรู ้ ความสามารถ ความช านาญในการ
ดาเนิ นงาน เป็ นที่ ยอมรั บของคนในชุ มชน มี การพัฒนาศักยภาพของผูน้ าและสมาชิ กกลุ่ มอาชี พ และ
ผลิ ตภัณฑ์ของทางกลุ่มอาชี พ มีความเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ และเป็ นที่ยอมรั บของ
ผูบ้ ริ โ ภค อี ก ทั้ง การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ในการวางกฎระเบี ย บ การแบ่ ง บทบาทหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ การระดมทุน การแบ่งผลประโยชน์ ความเสี ยสละ ความสามัคคี ความร่ วมมือของสมาชิกและ
ครอบครัว การดาเนิ นกิ จกรรมที่ต่อเนื่ อง การควบคุมคุณภาพสิ นค้า การจัดสรรเวลาในการทากิ จกรรม
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ทาให้กลุ่มอาชีพประสบความสาเร็ จ และสามารถอยูร่ อดในสภาวะการแข่งขันที่สูงจนถึงถึงทุกวันนี้ ปั จจัย
ภายนอก ประกอบด้ว ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ กลุ่ ม อาชี พ ในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
สนับสนุ นด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยการหาสถานที่จดั จาหน่ าย การออกบูธตามงานต่าง ๆ การจัด
อบรมพัฒนาความรู ้ความสามารถให้คาแนะนาแก่สมาชิ กกลุ่มอาชี พ สอดคล้องกับการศึกษาของ ปุณฑ
ริ กา สุ คนธสิ งห์ (2557) เรื่ องปั จจัยที่มีผลสาเร็ จของกลุ่มอาชี พ: กรณี ศึกษากลุ่มอาชี พผลิ ตภัณฑ์จากผ้า
ในเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จกลุ่มอาชีพ ได้แก่ สิ นค้าของกลุ่มมีคุณภาพและ
ความรู ้ ทักษะ และความสามารถด้านการผลิ ตสวยงามตรงความต้องการของลูกค้า สมาชิ กกลุ่ มมี การ
พัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ มีความพร้อมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรสาหรับการผลิต
กลุ่ ม มี ก ารแต่ ง ตั้ง ประธานและคณะกรรมการในการด าเนิ น งานที่ มี ความรู ้ ความสามารถที่
เหมาะสม ผูน้ ากลุ่มสามารถสร้างความสามัคคีให้เกิ ดขึ้นในกลุ่ม และมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ มีการ
สนับสนุ นด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย เช่ น พาไปออกร้ านหรื อจัดหาตลาดให้ สนับสนุ นวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องจักร หรื อปั จจัยการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและสอดคล้องกับการศึกษาของ สมิทธิ์ บรรณคร (2553) เรื่ อง
ความสาเร็ จของงานกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนแก้วเจ้าจอม ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัด สุ พรรณบุรี
พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จประกอบด้วยการผลิตสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้า สร้ างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ การสร้างเอกลักษณ์ของสิ นค้า และการสร้างความเอื้ออาทรมีการพึ่งพาอาศัยและ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังข
รัตน์ (2556) เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า
การจะพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชนผูส้ นับสนุ นสาคัญที่จะทาให้เกิ ดการพัฒนาคือ หน่ วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้ง
รั ฐบาลส่ ว นกลาง เช่ น กระทรวง กรม ฝ่ าย แผนกต่ า ง ๆ และองค์ก ารปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยทุ ก
หน่ วยงานภาครัฐจะต้องร่ วมมือกันทางานเชิ งบูรณาการ ทางานร่ วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ไม่ใช่ ต่าง
หน่วยงานก็ต่างทากันไปโดยขาดการประสานงานกันอย่างเช่น ในปัจจุบนั
ปั ญหาของกลุ่มอาชี พ พบว่า สามารถแบ่งได้ 2 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยภายใน คือปั ญหาด้าน
การตลาด เนื่ องจากกลุ่มอาชีพ ไม่มีความรู ้ในด้านการจัดการการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า
ทาให้การกระจายของสิ นค้าไปสู่ มือผูบ้ ริ โภคนั้นยังไม่ทวั่ ถึง และปั ญหาด้านการกระจายสิ นค้า กลุ่มอาชีพ
ไม่มีช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ หลากหลาย เนื่ องจากผลิ ตเอง และส่ งสิ นค้าเอง มี เพียงตัวแทนจาหน่ าย
(ร้ านค้าสะดวกซื้ อในชุ มชน) ไม่กี่ราย อีกทั้งมีปัญหาทางด้านแรงงาน แรงงานคนรุ่ นใหม่ในชุ มชนโดย
ส่ วนใหญ่ไปทางานโรงงานมากขึ้น มีรายได้ที่แน่ นอนกว่าการทางานกลุ่มอาชี พ คนรุ่ นใหม่ไม่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญในการผลิต จึงคิดว่าไปหาอาชีพอื่นที่เหมาะสมมากกว่า กลุ่มอาชีพไม่มีความรู ้ในการสร้าง
ตราสิ นค้าและการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และปั จจัยภายนอก ปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ ส่ งผลโดยตรงต่อการ
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ดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย รายได้ของผูบ้ ริ โภคไม่สูงมาก ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ต้องจัดซื้ อหาสิ นค้าทดแทนที่มีราคาต่าลงมา สอดคล้องกับการศึกษาของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
และอุทิศ สังขรัตน์ (2556) เรื่ องแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบ
สงขลา พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา
มีดงั นี้ ด้านการตลาด ผูป้ ระกอบการส่ วนมากไม่มีความรู ้ข้ นั สู งในด้านการจัดการทางการตลาด เช่น ไม่มี
ช่องทางการจัดจาหน่ าย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ปั ญหาการทาการตลาดต่างประเทศ เป็ นต้น ปั ญหา
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบ สงขลา มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตน
อง รวมไปถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต เช่น ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน และต้นทุน
วัตถุดิบมีราคาสู ง ทาให้สินค้าที่ผลิตออกมามีราคาสู ง กว่าสิ นค้าประเภทเดียวกันในตลาด
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส อุ ปสรรคของกลุ่ มอาชี พ พบว่า จุ ดแข็ง (Strength) และ
โอกาส (Opportunity ) ด้านภาวะผูน้ า ผูน้ าเป็ นปั จจัยสาคัญต่อ ความสาเร็ จของงานและองค์กร มีบุคลิก
นิ สัยในการเป็ นผูน้ าเพื่อให้คนในชุ มชนเกิ ดความไว้วางใจ และสามารถกระตุน้ คนในชุ มชนปฏิบตั ิและ
ร่ วมมือกันทาให้ประสบความสาเร็ จ การมีส่วนร่ วมในการ ดาเนิ นงานของชุ มชน ก่อให้เกิ ดผลดีต่อการ
ขับเคลื่อนในกลุ่มอาชีพ เพราะทุกคนได้มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น ผูน้ ารับฟั งและนาไปปฏิบตั ิเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และทางกลุ่มอาชีพ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยจากหน่วยงานของรัฐบาลเรื่ องความรู ้
การเงิน การศึกษาดูงาน การออกบูธต่าง ๆ ทาให้ผลิตภัณฑ์เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จุ ด อ่ อ น (Weakness) และอุ ป สรรค (Threat) ด้า นแรงงาน ปั จ จุ บ ัน ขาดแคลนแรงงานที่ มี มื อ และมี
ประสบการณ์ เนื่ องจากกลุ่มอาชีพ ชุมชนก่อตั้งด้วยการรวมตัวของสมาชิ กในชุมชน สมาชิกหลายท่านมี
อายุมาก ทาให้สมาชิกขาดความรู ้ความสามารถในการผลิตหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัย สอดคล้อง
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งจานวนแรงานที่ผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิตสิ นค้าในครั้ง
ที่มีคาสั่งซื้ อมาก ๆ และปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ ธุ รกิ จไม่สามารถเปิ ดดาเนิ นการได้ อี กทั้งการใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริ โภคลดลง ส่ งผลกระทบต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์ ทาให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนัก สอดคล้องกับ
การศึกษาของอังกาบ บุญสู ง (2554) เรื่ อง การศึกษาแนวทางการสร้างเครื อข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอ
พื้นเมื อง จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ พบว่า จุ ดแข็งกลุ่ มอาชี พ มี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น มี ความรู ้ ความสามารถ มี การ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น จุดอ่อน บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่สวยงาม ไม่มีรายละเอียดบ่งบอกถึงตัว
ผลิตภัณฑ์ โอกาส พื้นที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีความเป็ นเป็ นไปได้ในการสร้างเครื อข่าย กับ
สถานที่ท่องเที่ยว ทาให้มีแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น อุปสรรค กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ
ภาคชุมชน ยังไม่มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการพัฒนาเครื อข่ายและการบูรณาการในการส่ งเสริ มน้อย
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังกล่าวทาให้สมาชิกกลุ่มอาชีพได้ทราบถึง อุปสรรคของกลุ่มเพื่อนาไป
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จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชี พให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และส่ งผลให้เกิดกระบวนการระดม
สมองของสมาชิกกลุ่ม และหาแนวทางป้องกันอุปสรรคที่กาลังเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ส่ ง เสริ ม และพัฒ นากลุ่ ม ผูป้ ระกอบการ ให้มี ศ ัก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น ในด้า นการบริ ห ารจัด การ
การตลาด การผลิต การจาหน่าย และการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ
จากการสนทนากลุ่ ม พบว่ า กลุ่ ม อาชี พ แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกัน ระดมความคิ ด เห็ น ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านนั้น ๆ คอยให้คาแนะนากรรมวิธี/กระบวนการ และ
สนับ สนุ น การออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ แล้ว น าเสนอรู ป แบบการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ และบรรจุ ภ ัณ ฑ์ใ ห้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบรู ปแบบและให้ขอ้ เสนอแนะ ทางกลุ่มอาชี พมีแนวคิดในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพ โดยการนาวัตถุดิบที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ผ่านเรื่ องเล่า/ตานานของผลิตภัณฑ์ เป็ น
การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการธุ รกิ จชุ มชน โดยใช้รูปแบบ "Social Creative Potential Development
Model" (SCPD Integrated Model) การสร้างการพัฒนาผูป้ ระกอบการให้สอดรับกับบริ บทความต้องการ
ในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่/แต่ละกลุ่มและมีการจัดอบรม สามารถสรุ ปแนวคิดในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 6
แนวทาง ได้แก่ (1) การสร้าง Story telling เพื่อเน้นเรื่ องราวของผลิตภัณฑ์ (2) เน้นการประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่ อสังคมออนไลน์ เช่ น ไลน์, เฟสบุค, เว๊ปไซต์ เป็ นต้น (3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม น่ าสนใจ
และเหมาะที่จะเป็ นของฝาก (4) การหาแนวทางในการเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้วยการสร้างเครื อข่ายชุมชน
(5) การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชน และ (6) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสู่ การขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ บุญอุม้ วงศ์บุตร (2558) เรื่ อง การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุ มชน OTOP ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า มีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
พื้นเมื องของจังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่ ตลาด โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิ จ เชิ ง
สร้ างสรรค์มุ่งเน้นการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอัตลักษณ์ สอดคล้องกับศักยภาพและวิถีชีวิต เพื่อ
โอกาสในการขยายธุ รกิ จ และเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ ถูกจุ ด คือ ลดปั ญหาการผลิ ตสิ นค้าที่ ซ้ ากัน หรื อ
ลอกเลียนแบบกันสอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์ ธร เลิศมงคล (2557) เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์และผลการดาเนิ นงานของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี พบว่า
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่ วนใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาด้านการออกแบบผลิ ตภัณฑ์โดยรวมและเป็ นรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเน้นเรื่ องการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความทันสมัย แตกต่างจากคู่แข่ง และให้เกิดความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ภาพร อภิรัตนานุสรณ์ และ กฤตภาส จินาภาค (2556) เรื่ อง การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์น้ าพริ กพร้ อ มบริ โภค พบว่าผูบ้ ริ โภคมี ความสนใจบรรจุ ภณ
ั ฑ์น้ าพริ ก บริ โภคหมดในครั้ งเดี ยว
(1 มื้อ) เพราะมีความสะดวกในการบริ โภค บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมหาซื้ อได้ในตลาดคือ ถุงรี ทอร์ ท
เพาซ์ (retort pouch) เช่นเดียวกัน
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ข้ อเสนอแนะ
1. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และผลิตผลิตภัณฑ์ยงั เป็ นรู ปแบบเดิม ๆ ซึ่ งทาให้รูปแบบผลิตภัณฑ์
ขาดความสร้างสรรค์ ขาดความสวยงาม ไม่ทนั สมัย และไม่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น
หน่วยงานของรัฐควรให้การสนับสนุนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามทันสมัยเหมาะกับ
การใช้เป็ นของฝาก
2. การหาตลาดรองรั บ การจ าหน่ า ยสิ น ค้า ต้อ งมี ก ารพัฒ นาความรู ้ เ กี่ ย วกับการทาการตลาด
ออนไลน์ การสร้ างภาคีเครื อข่ายการตลาดร่ วมกับร้านค้าหรื อการพัฒนากลุ่มอาชี พให้มีศกั ยภาพในการ
ดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรเน้นหลักการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยผ่านเรื่ องเล่า (Story
Telling) เกี่ยวกับวัตถุดิบในธรรมชาติ ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตลาดให้กว้างมากขึ้น และ
เป็ นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น
4. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ควรจัดการบริ การวิชาการให้แก่สงั คม ให้ความรู ้ ข้อเสนอแนะกับคน
ในชุมชนให้มีการพัฒนาต่อยอดเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
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