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บทคัดย่อ 

   การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสถานภาพการดําเนินกิจกรรมการผลิตและการตลาดของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพืน้ท่ี 22 จังหวดัคือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

สระบรีุ สิงห์บรีุ อา่งทอง กาญจนบรีุ นครปฐม ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบรีุ ราชบรีุ สมทุรสงคราม สพุรรณบุรี จนัทบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมทุรปราการ และสระแก้ว ผู้ วิจยัทําการสํารวจสถานภาพของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือจดักลุ่มศกัยภาพในการผลิตและการตลาด พร้อมสมัภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ

ศกึษาสภาพจริงในการดําเนินกิจกรรมของวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จํานวน 22 คน รวมทัง้เจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐท่ีทําหน้าท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสํารวจและแบบ

สัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี  ร้อยละ  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์เนือ้หา   

  ผลการวิจยัพบว่า ในพืน้ท่ี 22 จงัหวดักลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารจํานวน 256 กลุ่ม ใน

จํานวนผลิตภณัฑ์เหลา่นีมี้เพียง 16 รายการท่ีได้รับการคดัสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์ OTOP ระดบั 5 ดาว ลกัษณะการ

จําหน่าย พบว่าส่วนใหญ่ขายเอง (ร้อยละ 34.68) และผลิตตามคําสัง่ซือ้ (ร้อยละ 21.29) รองลงมาคือฝากขาย 

(ร้อยละ 10.74)  และขายผ่านนายหน้า (ร้อยละ 24.89) นอกจากนีย้งัพบวา่กลุม่วิสาหกิจชมุชนร้อยละ 82.51  ไม่

มีแหล่งขายท่ีแน่นอน  เม่ือจัดประเภทกลุ่มโดยพิจารณาจากศกัยภาพการบริหารจัดการการผลิตและจําหน่าย 

พบวา่  กลุม่วิสาหกิจท่ีมีศกัยภาพระดบัดีมี 112 ราย (ร้อยละ 43.79) ระดบัปานกลาง  114 ราย (ร้อยละ 44.53) 

และระดบัควรปรับปรุง 30 ราย (ร้อยละ 11.68)  

ปัญหาท่ีพบในการดําเนินงานของกลุม่วิสาหกิจชมุชน การจดัการตลาดส่วนใหญ่ยงัคงอิงกบัการจดังาน 

ของภาคราชการ ขณะท่ีมีคูแ่ข่งขนัมากขึน้  เน่ืองจากการขยายตวัของกลุม่วิสาหกิจชมุชน รวมทัง้สินค้าของชุมชน 

ไม่สะท้อนถึงอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน  ลกัษณะของผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกัน  ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง

มาตรฐานยังไม่มากเท่าท่ีควร   บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม    สําหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ

สะท้อนความเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดความเข้าใจในเจตนารมณ์ของการก่อตัง้วิสาหกิจชุมชน  โดยแล

เห็นประโยชน์เพียงเป็นทางผ่านไปสูก่ารกู้ เงิน  อีกทัง้การเร่งการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในช่วงแรก เป็นเหตใุห้

เกิดกลุม่วิสาหกิจชมุชนเน้นการผลิตในเชิงปริมาณมากกวา่คณุภาพ 
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  ABSTRACT 

The purpose of this research aimed to study the status of production and marketing activities 

of the community enterprises with their food processing products in the areas of 26 provinces: 

Bangkok, Nonthaburi, Patumtani, Pranakornsri Ayuthaya, Saraburi, Singhaburi, Ang-tong, 

Kanchanaburi, Nakornpatom, Prachuabkirikan, Petchaburi, Rachaburi, Samutsongkram, Supanburi, 

Chanthaburi, Chacheongsao, Chonburi, Nakornayok, Pracheenburi, Rayong, Samutprakarn and Sa-

keaw.  The sources of food processing products of the community enterprises were first investigated 

in order to categorize them into groups of production and marketing capacity followed by interview 

with its 22 members.  This was to explore the situational facts in running business on their food 

processing products, including the interview with 12 government officials who supported the 

community enterprises.  The research tools included the survey form and questionnaires.  The data 

were then analysed with frequency, percentage and content analysis.   

The findings revealed that in the areas of 22 provinces, there were 256 groups of the 

community enterprises running the food processing products business.  There were only 16 items of 

their products selected as OTOP and ranked with five-star products.  Regarding selling activities, it 

was found that most of their products were sold directly by their owners (34.68%), made to order 

(21.29 %), given to other people to sell instead (10.74%) and sold through agents (24.89%).  In 

addition, it showed that 82.51 percent of the community enterprises did not possess an exact selling 

place for their products.  When classifying into groups according to  activities of yields  and 

marketing administration, there were 112 community enterprises gaining at the satisfactory level 

(43.79%), 114 were at the moderate level (44.53%) and 30 falling at the unsatisfactory level 11.68%).   

 However, the major problem was found in their business activities.  Their marketing strategy 

mostly depended on festivals organized by government sectors.  In the meanwhile, there was the 

increasing number of competitors resulting from the expansion of community enterprise groups. 

Another, the products themselves had no local identity.  All of them were similar in features.  Only a 

few of them were certified, and the packaging was less attractive.  The government officials reflected 

that the community enterprises lacked understanding in idealism of their foundation. It was seen as a 

way to getting some loan.  Also, a hurry in registration of the community enterprises in the first place 

affected in quantity rather than quality at present.   
 

Key words:    Production, Marketing, Community Enterprises, Food Processing Products. 
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คาํนํา 

นบัตัง้แตป่ระเทศไทยก้าวสูก่ารพฒันากระแสหลกั (Mainstream development) ตามแผน พฒันา

เศรษฐกิจฉบบัท่ี 1 ในปี พ.ศ.2504  ซึง่ได้รับอิทธิพลจากการปฏิวติัเขียว (Green revolution) ในปี ค.ศ.1960  

เกษตรกรทัว่ประเทศได้ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสูพื่ชเชิงเด่ียว (Monoculture) ซึง่เป็นผลให้วิถีชีวิตของผู้คน

เปลี่ยนไป การค้าเสรี (Free trade) ได้เข้ามามีบทบาทตอ่เกษตรกรทัง้ด้านการผลิตและด้านการตลาด  แตต่ลอด

ห้วงเวลาของการพฒันา แม้วา่รัฐบาลจะปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ในการบริหารประเทศเพ่ือให้เกษตรกรมีชีวิตความ

เป็นอยู่ท่ีดี  แตผ่ลของการพฒันากลบัไมป่ระสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี  7  ได้มีการขบัเคลื่อนการสง่เสริมการผลิตด้วยวิถีของเกษตรกรรมยัง่ยืนจากบคุลากรภาครัฐและบคุลากร

จากองค์กรพฒันาเอกชน (Non government organization) (วรรณดี สทุธินรากร, 2551)  ทําให้การผลิตในภาค

เกษตรกรรมท่ีมุง่การปลกูพืชและเลีย้งสตัว์หลายชนิดเพ่ือรักษาความสมดลุของระบบนิเวศและลดความเสี่ยงของ

การเอารัดเอาเปรียบระหวา่งผู้ผลิต พ่อค้าคนกลาง รวมทัง้มุง่ผลิตอาหารปลอดภยับนความสมัพนัธ์ท่ีเป็นมิตร

ระหวา่งผู้ผลิตและผู้บริโภครัฐบาลให้การสนบัสนนุองค์กรของภาคเกษตรกรรมมากขึน้ทัง้ในสว่นของผู้ผลิต

ผลิตผลทางการเกษตร และสนบัสนนุกลุม่ของชมุชนในการดําเนินธุรกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัสมาชิก

กลุม่และชมุชน 

   วิสาหกิจชมุชนเป็นองค์กรของชมุชนท่ีมีบทบาทในการทําธุรกรรมทางการตลาดสมาชิกในกลุม่จะ

ดําเนินการรวบรวมผลผลิตสูก่ารจําหน่าย รวมทัง้แปรรูปผลติภณัฑ์อาหาร (Food) และไมใ่ช่อาหารออกสูภ่าค

การตลาด การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของวิสาหกิจชมุชนดําเนินการด้วยความยากลําบาก เน่ืองจาก

เกษตรกรไมคุ่้นเคยกบักลไกทางการตลาดของตลาดกระแสหลกั ผู้ผลิตไมส่ามารถตอ่สู้แข่งขนัในระบบการค้าได้

เน่ืองจากมีต้นทนุท่ีสงูกวา่วิสาหกิจชมุชนจงึต้องยกระดบัความสามารถของตนเองเพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ใน

ตลาดกระแสหลกัได้ วิสาหกิจชมุชนบางกลุม่ประสบความสําเร็จในการพฒันาตนเอง บางกลุม่ได้รับการสนบัสนนุ

จากผู้ ค้ากระแสหลกั ทําให้เกิดพนัธมิตรทางการค้าและยงัมีหลายกลุม่ท่ีไมป่ระสบผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม

ทางการตลาดในระบบการค้ากระแสหลกัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัวิสาหกิจชมุชนมีทัง้สาเหตท่ีุเกิดจากข้อจํากดัของ

วิสาหกิจชมุชนท่ีขาดประสบการณ์และมีข้อจํากดัเร่ืองทนุและความรู้ รวมทัง้มีสาเหตจุากปัจจยัภายนอกท่ีมาจาก

กลไกทางการตลาดท่ีผกูกบัอํานาจของพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น 

ข้อจํากดัดงักลา่วทําให้เกิดแนวคิดตลาดทางเลือก (Alternative market)  ท่ีมุง่การค้าท่ีเป็นธรรม  เช่ือม

เส้นทางระหวา่งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ถงึกนั โดยลดพ่อค้าคนกลางลง  ซึง่ตลาดทางเลือกในประเทศไทยยงั

ต้องการช่วงเวลาในการพฒันา เช่นกนั     การวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัมุง่ศกึษาสถานภาพการทําธุรกรรมทางการตลาด

ของวิสาหกิจชมุชนในพืน้ท่ีภาคกลางของไทย โดยศกึษาในสถานะของการตลาดกระแสหลกั  โดยเน้นท่ีวิสาหกิจ

ชมุชนกลุม่แปรรูปผลิตภณัฑ์อาหาร  รวมทัง้ศกึษารูปแบบของตลาดทางเลือกท่ีปรากฎในประเทศไทย  เพ่ือนําผล

ท่ีได้สูก่ารกําหนดแนวทางในการให้การสนบัสนนุการดําเนินธรุกรรมทางการตลาดของวิสาหกิจชมุชนได้ตรงกบั

สภาพความเป็นจริง ซึง่จะนําไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชมุชน  ซึง่ถือเป็นองค์กรสําคญัของภาค

ประชาชนท่ีมีบทบาทในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กบัประเทศ  (เสรี พงศ์พิศ, 2548) การวิจยัในครัง้นีมี้

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการดําเนินกิจกรรมของกลุม่วิสาหกิจชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบัการแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหาร 

และศกึษาช่องทางการพฒันาตลาดทางเลือกให้กบักลุม่วิสาหกิจชมุชนท่ีผลิตผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร 
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การทบทวนเอกสาร 

 การตลาดกระแสหลกั (Mainstream marketing) หมายถึงการทําธุรกรรมการซือ้การขายท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการของซือ้ท่ีมีอยู่อย่างไม่จํากดั  ในโลกการค้าเสรี แนวคิดทางการตลาดมุ่งเน้นการทํากําไร

ให้ได้มากท่ีสุด  ขณะท่ีผู้ซือ้ต้องการซือ้สินค้าคณุภาพดีแต่มีราคาถูก  ทัง้สองฝ่ายต่างต้องการสนองความพอใจ

สูงสุดให้กับตนเอง  เป็นเหตุให้การดําเนินธุรกรรมเต็มไปด้วยการแข่งขัน  ทําให้การโฆษณามีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซือ้และการขายของผู้คนในสงัคม  ซึง่บ่อยครัง้ข้อมลูท่ีสื่อออกมาเกินความเป็นจริง อีกทัง้ผู้ผลิตและ

ผู้ซือ้ตา่งต้องแบกรับภาระ “ต้นทนุท่ีเกินจําเป็น” จากคา่โฆษณาท่ีผนวกรวมเข้าไปในราคาสินค้า (อรุณี เวียงแสง, 

2551)  สว่นตลาดทางเลือก (Alternative marketing)  เป็นแนวคิดท่ีแตกตา่งจากตลาดกระแสหลกั มีจดุมุง่หมาย

ท่ีสําคญัของตลาดทางเลือกคือการสร้าง  “การค้าท่ีเป็นธรรม” (Fair trade) ขณะท่ีตลาดกระแสหลกัเน้น “ตลาด

เสรี”(Free trade)   ซึง่ชมชวน บุญระหงษ์ (2543) ได้ให้ความหมายของการผลิตในเกษตรกรรมท่ีมีการจดัการ

การผลิตท่ีดี ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค และมีความสมัพนัธ์ท่ีเป็นธรรมระหวา่งผู้ผลิตและผู้บริโภคเพ่ือสร้างความมัน่คง

ทางอาหาร  เศรษฐกิจ  สขุภาพ สงัคม  วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม  โดยมีหลกัการท่ีให้การผลิตนําการตลาด  ให้

ความสําคญัในการจําหน่ายผลผลิตหรือสินค้าแก่ผู้บริโภคในชุมชนเดียวกนัก่อนขยายสู่ชุมชนอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง

หรือขยายกว้างออกไป   ทัง้นีเ้พ่ือให้คนในชุมชนได้บริโภคอาหารท่ีมีคุณค่า  เป็นการสร้างความมัน่คงทางด้าน

อาหารแก่คนในชมุชน   ในกระบวนการผลิตทางการเกษตรไมใ่ช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชในการผลิต 

หรือมีการใช้เท่าท่ีจําเป็น โดยสามารถควบคุมได้ในระดบัท่ีปลอดภัย   เม่ือมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือดําเนิน

กิจกรรมทางการตลาด  จะคํานึงถึงการใช้แรงงานท่ียุติธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบในการจ้างงาน  เป้าหมาย

หลกัของการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดคือความสมัพันธ์ท่ีมีมิตรภาพและเป็นธรรมระหว่างผู้ ผลิตและผู้ ซือ้ 

เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของสถานท่ีจําหน่ายและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทางด้านการตลาด แตกต่าง

จากตลาดกระแสหลกัเท่ีกษตรกรแทบไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของสถานท่ีในการจําหน่ายผลผลิต   สถานท่ีของตลาด

ทางเลือกไมจํ่าเป็นต้องใหญ่โตโออ่า่เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกินความจําเป็นและทําให้ต้นทนุการผลิตสงู 

  ประโยชน์ของตลาดทางเลือกคือ  ช่วยสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือเกือ้กูลกันและมีมิตรภาพ 

โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู้ผลิตกบัผู้บริโภค   (Kelly, 1995)  เกษตรกรมีโอกาสท่ีได้รับรู้ข้อมลูข่าวสาร

จากภายนอกชุมชน   เป็นการสร้างประสบการณ์และโอกาสทางการค้า (Rubin and Rubin, 2001)  ทัง้ยงัเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งเกษตรกรและผู้บริโภค  ในการทําความเข้าใจถึงสภาพการผลิต ช่วยให้ผู้บริโภคได้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีสอดคล้องกบัฤดกูาลของการผลิต และเอือ้ต่อการรักษาระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพในไร่นาให้ดํารงอยู่   รวมทัง้ก่อให้เกิดกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้กบัองค์กรเกษตรกรรายย่อย  (Brown  et  al., 2001; Jiggins and Röling, 1998) ส่งผลให้ เกษตรกรมีความ

มัน่คงทางรายได้   ผู้บริโภคได้ซือ้สินค้าในราคายุติธรรม   ตลาดทางเลือกทําให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ทัง้

ทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ซึง่สง่ผลตอ่ความมัน่คงทางสงัคม วฒันธรรมและการเมือง (Dick, 1997) 
 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยใช้วิธีการสํารวจข้อมูลเชิงปริมาณจากฐานข้อมูลของสํานักงานเลขานุการ

สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือจดักลุ่มตามศกัยภาพการดําเนินกิจกรรม

ทางการผลิตและการตลาด  และสมัภาษณ์เชิงลกึกบัสมาชิกวิสาหกิจชมุชน จํานวน 22 คน และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
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15 คน เก่ียวกบัสภาพจริงในการดําเนินกิจกรรมด้านการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์

อาหารในพืน้ท่ีภาคกลางจํานวน  22 จงัหวดัคือ    กรุงเทพฯ นนทบรีุ ปทมุธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี 

อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมทุรสงคราม สพุรรณบุรี จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา 

ชลบรีุ นครนายก ปราจีนบรีุ ระยอง สมทุรปราการ และสระแก้ว  เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสํารวจและแบบสมัภาษณ์  

ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์

เนือ้หา (Content analysis) 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

  ผลการวิจยัพบว่า ในพืน้ท่ี 22 จงัหวดักลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจํานวน 256 กลุ่ม  

โดยจงัหวดัท่ีมีกลุม่กิจกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารหนาแน่นอยู่ในจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 13 จงัหวดัได้แก่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สระบุรี กรุงเทพฯ  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี นครปฐม  

ประจวบคีรีขนัธ์  ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการคดัสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์ OTOP 

ระดบั 5 ดาว มีเพียง 16 รายการ ลกัษณะการจําหน่ายผลิตภณัฑ์พบว่าวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จําหน่ายเอง 

(ร้อยละ34.68)  และผลิตตามคําสั่งซือ้ (ร้อยละ 21.29) รองลงมาคือฝากขาย (ร้อยละ 10.74)  และขายผ่าน

นายหน้า (ร้อยละ 24.89)   นอกจากนีย้งัพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 82.51  ไม่มีแหล่งขายท่ีแน่นอน ส่วน

กลุม่ท่ีมีคําสัง่ซือ้พบวา่มีเพียงร้อยละ 17.49 เม่ือจดัประเภทกลุ่มโดยพิจารณาจากศกัยภาพในการบริหารจดัการ

การผลิตและจําหน่าย พบว่า  กลุ่มวิสาหกิจท่ีมีศกัยภาพในระดบัดีมี 112 ราย  (ร้อยละ 43.79) ระดบัปานกลาง  

114 ราย (ร้อยละ 44.53) และระดบัควรปรับปรุง 30 ราย (ร้อยละ 11.68)  
 

Table 1   Production and marketing characteristic  of  community enterprise 
 

Area Direct sale 
Sale to 

agency 

Sale by 

middle 

person 

Made to 

order 

Special 

channel  
Etc  

Bangkok 8 0 1 1 0 0 

Nonthaburi 7 7 5 7 1 0 

Patumtani 2 2 2 2 0 0 

Pranakornsri 

Ayuthaya   
32 15 13 29 4 5 

Saraburi 16 7 2 9 1 0 

Singhaburi 8 3 0 4 0 1 

Ang-tong 3 3 0 3 0 0 

Kanchanaburi 3 2 3 3 2 0 

Nakornpatom 43 25 25 38 6 7 

Prachuabkirikan 27 27 13 26 1 0 

Petchaburi 30 23 9 30 3 0 

Rachaburi 50 33 13 38 3 9 
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Samutprakarn 42 32 2 10 4 16 

Supanburi 14 12 2 13 0 0 

Chanthaburi 7 4 1 4 0 1 

Chacheongsao 49 16 5 23 2 20 

Chonburi 23 21 15 20 0 0 

Nakornayok 12 5 0 6 0 0 

Pracheenburi 62 33 14 36 1 2 

Rayong 54 40 34 40 14 12 

Samutsongkram 29 19 6 28 4 3 

Sa-keaw.   28 8 5 24 8 3 

Total 549 337 170 394 54 79 

Percentage 34.68 21.29 10.74 24.89 3.41 4.99 

 

 จากการสมัภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า ปัญหาท่ี

วิสาหกิจชุมชนเผชิญคือ ขาดช่องทางทางการตลาด ซึง่ในหนทางท่ีปฏิบติัส่วนใหญ่อิงกบัการจัดงานต่าง ๆ ของ

ภาคราชการ ขณะเดียวกนัมีคู่แข่งขันมากขึน้ เน่ืองจากการขยายตวัของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีมากขึน้ ขณะท่ี

ผู้ประกอบการสะท้อนวา่สินค้าของชุมชนไม่หลากหลาย  ผลิตภณัฑ์มกัมีชนิดท่ีคล้ายคลงึกนั ซึง่ไม่สะท้อนถึงอตั

ลกัษณ์ของพืน้ท่ี  นอกจากนีผ้ลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานยังไม่มากเท่าท่ีควร  รวมทัง้บรรจุภัณฑ์ยังมี

รูปลกัษณ์ท่ีไม่สวยงามเท่าท่ีควร ซึง่ข้อคิดเห็นดงักล่าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตให้ความเห็นว่า  บรรจุภณัฑ์ท่ีมี

รูปลกัษณ์สวยงามสง่ผลให้สินค้ามีต้นทนุท่ีสงูขึน้ ซึง่ไม่เป็นท่ีนิยมตามตลาดงาน event ต่าง ๆ ซึง่กลุ่มท่ีส่งสินค้า

สู่ศนูย์การค้าจะพฒันาบรรจุภณัฑ์ในรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม แต่ในช่วงงาน event  ต่าง ๆ  มกัถอดบรรจุภณัฑ์ออก 

เพ่ือลดราคาการจําหน่าย   สําหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการสะท้อนความเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาด

ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของการก่อตัง้วิสาหกิจชมุชน  โดยแลเห็นประโยชน์เพียงเป็นทางผ่านไปสูก่ารกู้ เงิน  อีก

ทัง้การเร่งการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในช่วงแรก เป็นเหตุให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเน้นปริมาณมากกว่า

คณุภาพ 

 จากผลการศึกษา มีข้อท่ีน่าสังเกตว่า  ช่องทางทางการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีมี

ศกัยภาพดีคือ   ตลาดกระแสหลัก   เช่น ศูนย์การค้าต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนงานของวิสาหกิจชุมชน ส่วนวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีมีศกัยภาพปานกลางควรเข้าสู่ตลาดทางเลือกต่าง ๆ  เช่น ตลาดงาน  event ท่ีจดั โดยหน่วยงานภาครัฐ

หรือภาคเอกชน รวมทัง้เข้าสู่ตลาดภายในชุมชน  โดยดึงฐานผู้บริโภคท่ีเป็นคนในชุมชนให้หันมาบริโภคสินค้า

ชมุชนแทนการบริโภคสินค้าจากตลาดกระแสหลกั   นอกจากนีวิ้สาหกิจชุมชนท่ีอยู่ในระดบัต้องปรับปรุง ควรมุ่ง

ตลาดภายในชุมชนเป็นหลกั  รวมถึงตลาดท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน โดยต้องยกระดบัมาตรฐานการผลิต การ

จําหน่ายตลอดจนเรียนรู้การบริหารจดัการกลุม่ให้มากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอต่อการยกระดับตนเองของวิสาหกจิชุมชน 

1.1 วิสาหกิจชมุชนควรกําหนดช่องทางการจําหน่ายท่ีสําคญัมี 3 ช่องทางคือ การจําหน่ายใน 
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ชุมชน  การจําหน่ายกับผู้บริโภคทั่วไป และนักท่องเท่ียว ซึ่งทัง้ 3 กลุ่มลูกค้าจะนําไปสู่การกําหนดพืน้ท่ีการ

จําหน่าย และพฒันาผลิตภณัฑ์  บรรจภุณัฑ์ให้พอเหมาะกบัลกูค้า 

            1.1.1 ตลาดกระแสหลกั  มีความเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศกัยภาพดี (ร้อยละ 30-40) 

องค์กรภาครัฐควรสนบัสนนุให้วิสาหกิจชมุชนเหลา่นีไ้ด้เป็นพ่ีเลีย้งให้กบัวิสาหกิจชมุชนท่ีมีศกัยภาพต่ํากว่า   รวมทัง้

สนับสนุนการยกระดบัวิสาหกิจชุมชนให้สูงขึน้ไปอีกเพ่ือให้เทียบเคียงกับฐานอุตสาหกรรมได้ เช่น การสนับสนุน

แหลง่เรียนรู้ในเร่ือง  การสร้างมลูคา่เพ่ิมในตวัสินค้า ให้มีความแตกตา่งไปจากผลิตภณัฑ์ของคูแ่ข่ง   เช่น   การสร้าง

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์   ซึง่ต้องรู้จกัผู้บริโภค  รู้จกัคู่แข่งขนั  รู้จกัช่องทางการจําหน่าย  รู้จกัเลือกช่องว่าง

ในตลาด รู้จกัเทคโนโลยีการผลิตและการควบคมุคณุภาพ   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ   การลดต้นทุนในการ

ผลิตและโดยใช้วิธีการของการศกึษาดงูานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภาคเอกชน และนําบทเรียนท่ีได้สู่การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัวิสาหกิจชมุชนท่ีมีศกัยภาพด้อยกวา่ 

      1.1.2  ตลาดทางเลือก มีความเหมาะสมกบัวิสาหกิจชมุชนท่ีมีศกัยภาพปานกลางและศกัยภาพท่ี

ต้องปรับปรุง 

                     1) วิสาหกิจชุมชนระดบัปานกลาง ควรมุ่งตลาดภายในชุมชนและระหว่างชุมชนเป็นหลกั 

เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจการซือ้การขายท่ีพึ่งตนเองได้    สําหรับบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าภายในชุมชนควรเป็นบรรจุ

ภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย  มีตราสญัลกัษณ์และรายละเอียดบ่งบอกท่ีมาของการผลิตและการรับรองคุณภาพท่ี

พอเหมาะ เพ่ือประหยดัต้นทนุ   

               2)  วิสาหกิจชุมชนท่ีมีระดบัต้องปรับปรุง กลุ่มนีค้วรเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งจําหน่ายในชุมชน 

เป็นหลกั และควรได้รับการสนับสนุนความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิตท่ีมีคณุภาพ หรืออาจสนับสนุนในการจดัหา

ผลิตภณัฑ์ตามคําสัง่ซือ้ท่ีมีปริมาณไมม่าก แตพ่อเหมาะกบักําลงัการผลิตเพ่ือให้สามารถประคองตวัและเติบโตได้ใน

อนาคต 

         1.1.3 ตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เป็นตลาดท่ีวิสาหกิจชุมชนสามรถจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในราคาท่ี

สูงได้  ผู้ ซือ้มกัเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ดีทัง้ชาวไทย และต่างชาติ  การตลาดประเภทนีอ้าจอยู่ไกลถึงต่างแดน 

ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการสร้างสรรค์มลูค่าจึงควรเผยแพร่ในรูปของ website ด้วย เพ่ือให้ลกูค้าท่ีอยู่ไกลสามารถ

เข้าถงึผลิตภณัฑ์ได้   การขบัเคลื่อนผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์จะทําให้วิสาหกิจชมุชนก้าวข้ามข้อจํากดัในเร่ืองต้นทุนท่ีสงู  

และสามารถกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ได้สงูกวา่เดิม   อย่างไรก็ตามหนทางทางการตลาดควรพิจารณาตามกลุ่มลกูค้า

ท่ีเป็นคนในชมุชนและคนนอกชมุชนท่ีเป็นผู้บริโภคโดยทัว่ไป และนกัท่องเท่ียว ซึง่รสนิยมของผู้บริโภคจะเป็นพืน้ฐาน

ในการกําหนดผลิตภณัฑ์ รวมทัง้การออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีมีรูปลกัษณ์แตกตา่งกนัไป  

 1.2  วิสาหกิจชมุชนควรดําเนินการวิจยัท้องถ่ินเพ่ือสํารวจลกูค้าและความต้องการของลกูค้าในท้องถ่ิน

ร่วมด้วย  ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถเคลื่อนตวัทางเศรษฐกิจในระดบัภายในและภายนอกชมุชน  

    1.3  วิสาหกิจชุมชนควรประสานความร่วมมือกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในการนําภูมิปัญญา

ท้องถ่ินทางด้านการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารสู่การเรียนรู้ในห้องเรียน ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการสืบสานภูมิปัญญา 

และสร้างความภาคภมิูใจให้กบัชมุชน รวมไปถงึการสร้างสํานกึรักถ่ินเกิดให้กบัเดก็และเยาวชน โดยผู้ รู้และครูภูมิ

ปัญญาได้มีบทบาทท่ีใกล้ชิดกับสถานศึกษา  นอกจากนีย้ังสามารถนําความรู้ท่ีมีสู่การต่อยอด และสรรสร้าง

ผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ให้กบัชมุชน ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการก้าวสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต  

  2.  ข้อเสนอต่อการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐ  
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       2.1 ภาครัฐควรสนบัสนนุการจดังาน event ตา่ง ๆ เน่ืองจากเป็นความต้องการของวิสาหกิจชุมชนและ

สามารถทําให้วิสาหกิจชุมชนเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย  ซึ่งอาจมีการประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมี

ศกัยภาพ เช่น ศนูย์การค้าตา่ง ๆ และจดัขึน้เองเป็นประจําตามเทศกาลตา่ง ๆ ในแตล่ะปีอย่างสม่ําเสมอและแน่นอน  

โดยควรกระตุ้นให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์มากขึน้ เพ่ือขับเคลื่อนให้วิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้  

       2.2. สํานกังานเลขานกุารสาํนกังานสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ควรเป็น

หน่วยงานหลกัในการขบัเคลื่อนการเติบโตของวิสาหกิจชมุชน  ได้แก ่

                           1) สง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่ผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ของชมุชน  โดยมีการจดัทํา website             

ทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ  และสนบัสนนุการยกระดบัวิสาหกิจชมุชนตามฐานข้อมลูท่ีมีการบนัทกึไว้      

             2) สนบัสนนุความรู้พืน้ฐานในเร่ืองอดุมคติของวิสาหกิจชมุชนในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน

ราก      

                            3) สนบัสนนุความรู้ในการบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชน  เช่น การวางแผนในการดําเนินงาน การ

ประเมินผลการดําเนินงาน  บทบาทของผู้ นํา การจดัทําบญัชีกลุม่ การบญัญติักฎ ระเบียบตาสง ๆ ของกลุม่  การมี

สว่นร่วมของสมาชิก  การประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก   

             4) สนบัสนนุความรู้ในการตอ่ยอดภมิูปัญญาท้องถ่ินในการพฒันาผลิตภณัฑ์  และการยกระดบั

คณุภาพและมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศกึษาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ เช่น สถาบัน

ค้นคว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ  

                5) สนบัสนนุความรู้เร่ืองตลาดกระแสหลกั ตลาดทางเลือก และตลาดสร้างสรรค์    

               6) สนับสนุนความรู้เร่ืองการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพ่ือนําสินค้าเข้าสู่ฐาน website เพ่ือให้

ผู้บริโภคสามารถเข้าถงึแหลง่ข้อมลูการซือ้การขายได้   
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