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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพการดําเนินกิจกรรมการผลิตและการตลาดของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผลิตภัณฑ์ อาหารพืน้ ที่ 22 จังหวัดคือ กรุ งเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา
สระบุรี สิงห์บรุ ี อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ ว ผู้วิจยั ทําการสํารวจสถานภาพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อจัดกลุ่มศักยภาพในการผลิตและการตลาด พร้ อมสัมภาษณ์ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ศึกษาสภาพจริ งในการดําเนินกิจกรรมของวิสาหกิจแปรรู ปผลิตภัณฑ์ อาหาร จํานวน 22 คน รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่
ภาครัฐที่ทําหน้ าที่ส่งเสริ มและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสํารวจและแบบ
สัม ภาษณ์ ข้ อมูลเชิ งปริ มาณวิ เคราะห์ ด้วยค่าความถี่ ร้ อยละ ส่วนข้ อมูล เชิ ง คุณ ภาพวิเคราะห์ ด้วยวิธี ก าร
วิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่า ในพื ้นที่ 22 จังหวัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารจํานวน 256 กลุ่ม ใน
จํานวนผลิตภัณฑ์เหล่านี ้มีเพียง 16 รายการที่ได้ รับการคัดสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ลักษณะการ
จําหน่าย พบว่าส่วนใหญ่ขายเอง (ร้ อยละ 34.68) และผลิตตามคําสัง่ ซื ้อ (ร้ อยละ 21.29) รองลงมาคือฝากขาย
(ร้ อยละ 10.74) และขายผ่านนายหน้ า (ร้ อยละ 24.89) นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุม่ วิสาหกิจชุมชนร้ อยละ 82.51 ไม่
มีแหล่งขายที่แน่นอน เมื่อจัดประเภทกลุ่มโดยพิจารณาจากศักยภาพการบริ หารจัดการการผลิตและจําหน่าย
พบว่า กลุม่ วิสาหกิจที่มีศกั ยภาพระดับดีมี 112 ราย (ร้ อยละ 43.79) ระดับปานกลาง 114 ราย (ร้ อยละ 44.53)
และระดับควรปรับปรุ ง 30 ราย (ร้ อยละ 11.68)
ปั ญหาที่พบในการดําเนินงานของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน การจัดการตลาดส่วนใหญ่ยงั คงอิงกับการจัดงาน
ของภาคราชการ ขณะที่มีคแู่ ข่งขันมากขึ ้น เนื่องจากการขยายตัวของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน รวมทังสิ
้ นค้ าของชุมชน
ไม่สะท้ อนถึงอัตลักษณ์ ของท้ องถิ่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีความคล้ ายคลึงกัน ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรั บรอง
มาตรฐานยังไม่มากเท่าที่ควร บรรจุภัณฑ์ ยังไม่มีรูปลักษณ์ ที่สวยงาม สําหรั บผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
สะท้ อนความเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดความเข้ าใจในเจตนารมณ์ ของการก่อตังวิ
้ สาหกิจชุมชน โดยแล
เห็นประโยชน์เพียงเป็ นทางผ่านไปสูก่ ารกู้เงิน อีกทังการเร่
้
งการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในช่วงแรก เป็ นเหตุให้
เกิดกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเน้ นการผลิตในเชิงปริ มาณมากกว่าคุณภาพ
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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 Sakeaw. 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.
e-mail address: feduwdsu@ku.ac.th
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คํานํา
นับตังแต่
้ ประเทศไทยก้ าวสูก่ ารพัฒนากระแสหลัก (Mainstream development) ตามแผน พัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.2504 ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากการปฏิวตั ิเขียว (Green revolution) ในปี ค.ศ.1960
เกษตรกรทัว่ ประเทศได้ ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสูพ่ ืชเชิงเดี่ยว (Monoculture) ซึง่ เป็ นผลให้ วิถีชีวิตของผู้คน
เปลี่ยนไป การค้ าเสรี (Free trade) ได้ เข้ ามามีบทบาทต่อเกษตรกรทังด้
้ านการผลิตและด้ านการตลาด แต่ตลอด
ห้ วงเวลาของการพัฒนา แม้ วา่ รัฐบาลจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริ หารประเทศเพื่อให้ เกษตรกรมีชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่ดี แต่ผลของการพัฒนากลับไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 7 ได้ มีการขับเคลื่อนการส่งเสริ มการผลิตด้ วยวิถีของเกษตรกรรมยัง่ ยืนจากบุคลากรภาครัฐและบุคลากร
จากองค์กรพัฒนาเอกชน (Non government organization) (วรรณดี สุทธินรากร, 2551) ทําให้ การผลิตในภาค
เกษตรกรรมที่มงุ่ การปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์หลายชนิดเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและลดความเสี่ยงของ
การเอารัดเอาเปรี ยบระหว่างผู้ผลิต พ่อค้ าคนกลาง รวมทังมุ
้ ง่ ผลิตอาหารปลอดภัยบนความสัมพันธ์ที่เป็ นมิตร
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริ โภครัฐบาลให้ การสนับสนุนองค์กรของภาคเกษตรกรรมมากขึ ้นทังในส่
้ วนของผู้ผลิต
ผลิตผลทางการเกษตร และสนับสนุนกลุม่ ของชุมชนในการดําเนินธุรกรรมเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั สมาชิก
กลุม่ และชุมชน
วิสาหกิจชุมชนเป็ นองค์กรของชุมชนที่มีบทบาทในการทําธุรกรรมทางการตลาดสมาชิกในกลุม่ จะ
ดําเนินการรวบรวมผลผลิตสูก่ ารจําหน่าย รวมทังแปรรู
้
ปผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) และไม่ใช่อาหารออกสูภ่ าค
การตลาด การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนดําเนินการด้ วยความยากลําบาก เนื่องจาก
เกษตรกรไม่ค้ นุ เคยกับกลไกทางการตลาดของตลาดกระแสหลัก ผู้ผลิตไม่สามารถต่อสู้แข่งขันในระบบการค้ าได้
เนื่องจากมีต้นทุนที่สงู กว่าวิสาหกิจชุมชนจึงต้ องยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อให้ สามารถดํารงอยู่ใน
ตลาดกระแสหลักได้ วิสาหกิจชุมชนบางกลุม่ ประสบความสําเร็ จในการพัฒนาตนเอง บางกลุม่ ได้ รับการสนับสนุน
จากผู้ค้ากระแสหลัก ทําให้ เกิดพันธมิตรทางการค้ าและยังมีหลายกลุม่ ที่ไม่ประสบผลสําเร็ จในการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาดในระบบการค้ ากระแสหลักปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับวิสาหกิจชุมชนมีทงสาเหตุ
ั้
ที่เกิดจากข้ อจํากัดของ
วิสาหกิจชุมชนที่ขาดประสบการณ์และมีข้อจํากัดเรื่ องทุนและความรู้ รวมทังมี
้ สาเหตุจากปั จจัยภายนอกที่มาจาก
กลไกทางการตลาดที่ผกู กับอํานาจของพ่อค้ าคนกลาง เป็ นต้ น
ข้ อจํากัดดังกล่าวทําให้ เกิดแนวคิดตลาดทางเลือก (Alternative market) ที่มงุ่ การค้ าที่เป็ นธรรม เชื่อม
เส้ นทางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริ โภคให้ ถงึ กัน โดยลดพ่อค้ าคนกลางลง
ซึง่ ตลาดทางเลือกในประเทศไทยยัง
ต้ องการช่วงเวลาในการพัฒนา เช่นกัน การวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั มุง่ ศึกษาสถานภาพการทําธุรกรรมทางการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนในพื ้นที่ภาคกลางของไทย โดยศึกษาในสถานะของการตลาดกระแสหลัก โดยเน้ นที่วิสาหกิจ
ชุมชนกลุม่ แปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทังศึ
้ กษารู ปแบบของตลาดทางเลือกที่ปรากฎในประเทศไทย เพื่อนําผล
ที่ได้ สกู่ ารกําหนดแนวทางในการให้ การสนับสนุนการดําเนินธุรกรรมทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนได้ ตรงกับ
สภาพความเป็ นจริ ง ซึง่ จะนําไปสูก่ ารสร้ างความเข้ มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ซึง่ ถือเป็ นองค์กรสําคัญของภาค
ประชาชนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ กบั ประเทศ (เสรี พงศ์พิศ, 2548) การวิจยั ในครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดําเนินกิจกรรมของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหาร
และศึกษาช่องทางการพัฒนาตลาดทางเลือกให้ กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
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การทบทวนเอกสาร
การตลาดกระแสหลัก (Mainstream marketing) หมายถึงการทําธุรกรรมการซื ้อการขายที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของซื ้อที่มีอยู่อย่างไม่จํากัด ในโลกการค้ าเสรี แนวคิดทางการตลาดมุ่งเน้ นการทํากําไร
ให้ ได้ มากที่สุด ขณะที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการซื ้อสินค้ าคุณภาพดีแต่มีราคาถูก ทังสองฝ่
้
ายต่างต้ องการสนองความพอใจ
สูง สุด ให้ กับ ตนเอง เป็ นเหตุใ ห้ ก ารดํ าเนิ น ธุ ร กรรมเต็ ม ไปด้ วยการแข่ ง ขัน ทํ าให้ ก ารโฆษณามี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อและการขายของผู้คนในสังคม ซึง่ บ่อยครัง้ ข้ อมูลที่สื่อออกมาเกินความเป็ นจริ ง อีกทังผู
้ ้ ผลิตและ
ผู้ซื ้อต่างต้ องแบกรับภาระ “ต้ นทุนที่เกินจําเป็ น” จากค่าโฆษณาที่ผนวกรวมเข้ าไปในราคาสินค้ า (อรุ ณี เวียงแสง,
2551) ส่วนตลาดทางเลือก (Alternative marketing) เป็ นแนวคิดที่แตกต่างจากตลาดกระแสหลัก มีจดุ มุง่ หมาย
ที่สําคัญของตลาดทางเลือกคือการสร้ าง “การค้ าที่เป็ นธรรม” (Fair trade) ขณะที่ตลาดกระแสหลักเน้ น “ตลาด
เสรี ”(Free trade) ซึง่ ชมชวน บุญระหงษ์ (2543) ได้ ให้ ความหมายของการผลิตในเกษตรกรรมที่มีการจัดการ
การผลิตที่ดี ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค และมีความสัมพันธ์ที่เป็ นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริ โภคเพื่อสร้ างความมัน่ คง
ทางอาหาร เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม โดยมีหลักการที่ให้ การผลิตนําการตลาด ให้
ความสําคัญในการจําหน่ายผลผลิตหรื อสินค้ าแก่ผ้ ูบริ โภคในชุมชนเดียวกันก่อนขยายสู่ชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้ เคียง
หรื อขยายกว้ างออกไป ทัง้ นี ้เพื่อให้ คนในชุมชนได้ บริ โภคอาหารที่มีคุณค่า เป็ นการสร้ างความมัน่ คงทางด้ าน
อาหารแก่คนในชุมชน ในกระบวนการผลิตทางการเกษตรไม่ใช้ ปยเคมี
ุ๋
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชในการผลิต
หรื อมีการใช้ เท่าที่จําเป็ น โดยสามารถควบคุมได้ ในระดับที่ ปลอดภัย เมื่อมีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ หรื อดําเนิ น
กิจกรรมทางการตลาด จะคํานึงถึงการใช้ แรงงานที่ยุติธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรี ยบในการจ้ างงาน เป้าหมาย
หลักของการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดคือความสัมพันธ์ ที่มีมิตรภาพและเป็ นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้ซือ้
เกษตรกรสามารถเป็ นเจ้ าของสถานที่จําหน่ายและมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทางด้ านการตลาด แตกต่าง
จากตลาดกระแสหลักเที่กษตรกรแทบไม่มีโอกาสเป็ นเจ้ าของสถานที่ในการจําหน่ายผลผลิต สถานที่ของตลาด
ทางเลือกไม่จําเป็ นต้ องใหญ่โตโอ่อา่ เนื่องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกินความจําเป็ นและทําให้ ต้นทุนการผลิตสูง
ประโยชน์ ข องตลาดทางเลื อ กคื อ ช่ วยสร้ างสัง คมแห่ ง การช่ วยเหลื อเกื อ้ กูล กัน และมี มิ ต รภาพ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริ โภค (Kelly, 1995) เกษตรกรมีโอกาสที่ได้ รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
จากภายนอกชุมชน เป็ นการสร้ างประสบการณ์ และโอกาสทางการค้ า (Rubin and Rubin, 2001) ทังยั
้ งเกิด
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างเกษตรกรและผู้บริ โภค ในการทําความเข้ าใจถึงสภาพการผลิต ช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคที่สอดคล้ องกับฤดูกาลของการผลิต และเอื ้อต่อการรักษาระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพในไร่ นาให้ ดํารงอยู่ รวมทังก่
้ อให้ เกิดกลุ่มและเครื อข่ายเกษตรกรเพื่อสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั องค์กรเกษตรกรรายย่อย (Brown et al., 2001; Jiggins and Röling, 1998) ส่งผลให้ เกษตรกรมีความ
มัน่ คงทางรายได้ ผู้บริ โภคได้ ซื ้อสินค้ าในราคายุติธรรม ตลาดทางเลือกทําให้ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ทงั ้
ทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ส่งผลต่อความมัน่ คงทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง (Dick, 1997)
วิธีการวิจัย
การวิ จัย ในครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ใช้ วิธี ก ารสํ ารวจข้ อมูล เชิ ง ปริ ม าณจากฐานข้ อมูล ของสํ านัก งานเลขานุก าร
สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดกลุ่มตามศักยภาพการดําเนินกิจกรรม
ทางการผลิตและการตลาด และสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จํานวน 22 คน และเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
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15 คน เกี่ยวกับสภาพจริ งในการดําเนินกิจกรรมด้ านการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผลิตภัณฑ์
อาหารในพื ้นที่ภาคกลางจํานวน 22 จังหวัดคือ กรุ งเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ ว เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ์
ข้ อมูลเชิ งปริ มาณที่ ได้ วิเคราะห์ ด้วยค่าความถี่ ร้ อยละ ส่วนข้ อมูลเชิ งคุณภาพวิเคราะห์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า ในพื ้นที่ 22 จังหวัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผลิตภัณฑ์ อาหารจํานวน 256 กลุ่ม
โดยจังหวัดที่มีกลุม่ กิจกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารหนาแน่นอยู่ในจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว 13 จังหวัดได้ แก่
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สระบุ รี กรุ ง เทพฯ เพชรบุ รี ราชบุ รี สมุ ท รสงคราม สุ พ รรณบุ รี นครปฐม
ประจวบคีรีขนั ธ์ ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการคัดสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์ OTOP
ระดับ 5 ดาว มีเพียง 16 รายการ ลักษณะการจําหน่ายผลิตภัณฑ์พบว่าวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จําหน่ายเอง
(ร้ อยละ34.68) และผลิตตามคําสั่งซือ้ (ร้ อยละ 21.29) รองลงมาคือฝากขาย (ร้ อยละ 10.74) และขายผ่าน
นายหน้ า (ร้ อยละ 24.89) นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้ อยละ 82.51 ไม่มีแหล่งขายที่แน่นอน ส่วน
กลุม่ ที่มีคําสัง่ ซื ้อพบว่ามีเพียงร้ อยละ 17.49 เมื่อจัดประเภทกลุ่มโดยพิจารณาจากศักยภาพในการบริ หารจัดการ
การผลิตและจําหน่าย พบว่า กลุ่มวิสาหกิจที่มีศกั ยภาพในระดับดีมี 112 ราย (ร้ อยละ 43.79) ระดับปานกลาง
114 ราย (ร้ อยละ 44.53) และระดับควรปรับปรุ ง 30 ราย (ร้ อยละ 11.68)

Table 1 Production and marketing characteristic of community enterprise
Sale by
middle
person

Made to
order

Special
channel

Etc

Area

Direct sale

Sale to
agency

Bangkok
Nonthaburi
Patumtani
Pranakornsri
Ayuthaya
Saraburi
Singhaburi
Ang-tong
Kanchanaburi
Nakornpatom
Prachuabkirikan
Petchaburi
Rachaburi

8
7
2

0
7
2

1
5
2

1
7
2

0
1
0

0
0
0

32

15

13

29

4

5

16
8
3
3
43
27
30
50

7
3
3
2
25
27
23
33

2
0
0
3
25
13
9
13

9
4
3
3
38
26
30
38

1
0
0
2
6
1
3
3

0
1
0
0
7
0
0
9
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Samutprakarn
Supanburi
Chanthaburi
Chacheongsao
Chonburi
Nakornayok
Pracheenburi
Rayong
Samutsongkram
Sa-keaw.
Total
Percentage

42
14
7
49
23
12
62
54
29
28
549
34.68

32
12
4
16
21
5
33
40
19
8
337
21.29

2
2
1
5
15
0
14
34
6
5
170
10.74

10
13
4
23
20
6
36
40
28
24
394
24.89

4
0
0
2
0
0
1
14
4
8
54
3.41

16
0
1
20
0
0
2
12
3
3
79
4.99

จากการสัมภาษณ์ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเจ้ าหน้ าที่ภาครั ฐมีความเห็นที่สอดคล้ องกันว่า ปั ญหาที่
วิสาหกิจชุมชนเผชิญคือ ขาดช่องทางทางการตลาด ซึง่ ในหนทางที่ปฏิบตั ิส่วนใหญ่อิงกับการจัดงานต่าง ๆ ของ
ภาคราชการ ขณะเดียวกันมีค่แู ข่งขันมากขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีมากขึ ้น ขณะที่
ผู้ประกอบการสะท้ อนว่าสินค้ าของชุมชนไม่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์มกั มีชนิดที่คล้ ายคลึงกัน ซึง่ ไม่สะท้ อนถึงอัต
ลักษณ์ ของพืน้ ที่ นอกจากนี ้ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรั บรองมาตรฐานยังไม่มากเท่าที่ควร รวมทัง้ บรรจุภัณฑ์ ยังมี
รู ปลักษณ์ที่ไม่สวยงามเท่าที่ควร ซึง่ ข้ อคิดเห็นดังกล่าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตให้ ความเห็นว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มี
รู ปลักษณ์สวยงามส่งผลให้ สินค้ ามีต้นทุนที่สงู ขึ ้น ซึง่ ไม่เป็ นที่นิยมตามตลาดงาน event ต่าง ๆ ซึง่ กลุ่มที่ส่งสินค้ า
สู่ศนู ย์การค้ าจะพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ในรู ปลักษณ์ ที่สวยงาม แต่ในช่วงงาน event ต่าง ๆ มักถอดบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
เพื่อลดราคาการจําหน่าย สําหรั บผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการสะท้ อนความเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาด
ความเข้ าใจในเจตนารมณ์ของการก่อตังวิ
้ สาหกิจชุมชน โดยแลเห็นประโยชน์เพียงเป็ นทางผ่านไปสูก่ ารกู้เงิน อีก
ทัง้ การเร่ งการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในช่วงแรก เป็ นเหตุให้ เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เน้ นปริ มาณมากกว่า
คุณภาพ
จากผลการศึก ษา มีข้อที่ น่าสังเกตว่า ช่องทางทางการตลาดที่ เ หมาะสมสําหรั บวิส าหกิ จชุม ชนที่ มี
ศักยภาพดีคือ ตลาดกระแสหลัก เช่น ศูนย์ การค้ าต่าง ๆ ที่ สนับสนุนงานของวิสาหกิ จชุมชน ส่วนวิสาหกิ จ
ชุมชนที่มีศกั ยภาพปานกลางควรเข้ าสู่ตลาดทางเลือกต่าง ๆ เช่น ตลาดงาน event ที่จดั โดยหน่วยงานภาครัฐ
หรื อภาคเอกชน รวมทัง้ เข้ าสู่ตลาดภายในชุมชน โดยดึงฐานผู้บริ โภคที่เป็ นคนในชุมชนให้ หันมาบริ โภคสินค้ า
ชุมชนแทนการบริ โภคสินค้ าจากตลาดกระแสหลัก นอกจากนี ้วิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง ควรมุ่ง
ตลาดภายในชุมชนเป็ นหลัก รวมถึงตลาดที่ภาครั ฐให้ การสนับสนุน โดยต้ องยกระดับมาตรฐานการผลิต การ
จําหน่ายตลอดจนเรี ยนรู้ การบริ หารจัดการกลุม่ ให้ มากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอต่ อการยกระดับตนเองของวิสาหกิจชุมชน
1.1 วิสาหกิจชุมชนควรกําหนดช่องทางการจําหน่ายที่สําคัญมี 3 ช่องทางคือ การจําหน่ายใน
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ชุมชน การจํ าหน่ายกับผู้บริ โภคทั่วไป และนักท่องเที่ ยว ซึ่งทัง้ 3 กลุ่มลูกค้ าจะนําไปสู่การกํ าหนดพืน้ ที่การ
จําหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ พอเหมาะกับลูกค้ า
1.1.1 ตลาดกระแสหลัก มีความเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนที่ มีศกั ยภาพดี (ร้ อยละ 30-40)
องค์กรภาครัฐควรสนับสนุนให้ วิสาหกิจชุมชนเหล่านี ้ได้ เป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั วิสาหกิจชุมชนที่มีศกั ยภาพตํ่ากว่า รวมทัง้
สนับสนุนการยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้ สูงขึน้ ไปอีกเพื่อให้ เทียบเคียงกับฐานอุตสาหกรรมได้ เช่น การสนับสนุน
แหล่งเรี ยนรู้ ในเรื่ อง การสร้ างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้ า ให้ มีความแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่ง เช่น การสร้ าง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึง่ ต้ องรู้ จกั ผู้บริ โภค รู้ จกั คู่แข่งขัน รู้ จกั ช่องทางการจําหน่าย รู้ จกั เลือกช่องว่าง
ในตลาด รู้ จกั เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ การลดต้ นทุนในการ
ผลิตและโดยใช้ วิธีการของการศึกษาดูงานหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั หน่วยงานภาคเอกชน และนําบทเรี ยนที่ได้ ส่กู าร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั วิสาหกิจชุมชนที่มีศกั ยภาพด้ อยกว่า
1.1.2 ตลาดทางเลือก มีความเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนที่มีศกั ยภาพปานกลางและศักยภาพที่
ต้ องปรับปรุ ง
1) วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง ควรมุ่งตลาดภายในชุมชนและระหว่างชุมชนเป็ นหลัก
เพื่อให้ เกิดเศรษฐกิจการซื ้อการขายที่พึ่งตนเองได้ สําหรั บบรรจุภัณฑ์ สําหรั บสินค้ าภายในชุมชนควรเป็ นบรรจุ
ภัณฑ์ ที่มีลกั ษณะเรี ยบง่าย มีตราสัญลักษณ์ และรายละเอียดบ่งบอกที่มาของการผลิตและการรั บรองคุณภาพที่
พอเหมาะ เพื่อประหยัดต้ นทุน
2) วิสาหกิจชุมชนที่มีระดับต้ องปรับปรุ ง กลุ่มนี ้ควรเน้ นผลิตภัณฑ์ที่ม่งุ จําหน่ายในชุมชน
เป็ นหลัก และควรได้ รับการสนับสนุนความรู้ ในเรื่ องกระบวนการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ หรื ออาจสนับสนุนในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ตามคําสัง่ ซื ้อที่มีปริ มาณไม่มาก แต่พอเหมาะกับกําลังการผลิตเพื่อให้ สามารถประคองตัวและเติบโตได้ ใน
อนาคต
1.1.3 ตลาดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ เป็ นตลาดที่วิสาหกิจชุมชนสามรถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่
สูงได้ ผู้ซื ้อมักเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ ดีทงั ้ ชาวไทย และต่างชาติ การตลาดประเภทนีอ้ าจอยู่ไกลถึงต่างแดน
ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ที่ได้ รับการสร้ างสรรค์มลู ค่าจึงควรเผยแพร่ ในรู ปของ website ด้ วย เพื่อให้ ลกู ค้ าที่อยู่ไกลสามารถ
เข้ าถึงผลิตภัณฑ์ได้ การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สร้ างสรรค์จะทําให้ วิสาหกิจชุมชนก้ าวข้ ามข้ อจํากัดในเรื่ องต้ นทุนที่สงู
และสามารถกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ได้ สงู กว่าเดิม อย่างไรก็ตามหนทางทางการตลาดควรพิจารณาตามกลุ่มลูกค้ า
ที่เป็ นคนในชุมชนและคนนอกชุมชนที่เป็ นผู้บริ โภคโดยทัว่ ไป และนักท่องเที่ยว ซึง่ รสนิยมของผู้บริ โภคจะเป็ นพื ้นฐาน
ในการกําหนดผลิตภัณฑ์ รวมทังการออกแบบบรรจุ
้
ภณ
ั ฑ์ที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันไป
1.2 วิสาหกิจชุมชนควรดําเนินการวิจยั ท้ องถิ่นเพื่อสํารวจลูกค้ าและความต้ องการของลูกค้ าในท้ องถิ่น
ร่ วมด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจในระดับภายในและภายนอกชุมชน
1.3 วิสาหกิ จชุมชนควรประสานความร่ วมมือกับโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาในการนําภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นทางด้ านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสู่การเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการสืบสานภูมิปัญญา
และสร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั ชุมชน รวมไปถึงการสร้ างสํานึกรักถิ่นเกิดให้ กบั เด็กและเยาวชน โดยผู้ร้ ู และครู ภูมิ
ปั ญญาได้ มีบทบาทที่ใกล้ ชิดกับสถานศึกษา นอกจากนีย้ ังสามารถนําความรู้ ที่ มีสู่การต่อยอด และสรรสร้ าง
ผลิตภัณฑ์สร้ างสรรค์ให้ กบั ชุมชน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการก้ าวสูเ่ ศรษฐกิจสร้ างสรรค์ในอนาคต
2. ข้ อเสนอต่ อการสนับสนุนขององค์ กรภาครั ฐ
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2.1 ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดงาน event ต่าง ๆ เนื่องจากเป็ นความต้ องการของวิสาหกิจชุมชนและ
สามารถทํ าให้ วิส าหกิ จ ชุมชนเข้ าถึง กลุ่มลูกค้ าได้ ง่ าย ซึ่ง อาจมี การประสานงานกับหน่ วยงานภาคเอกชนที่ มี
ศักยภาพ เช่น ศูนย์การค้ าต่าง ๆ และจัดขึ ้นเองเป็ นประจําตามเทศกาลต่าง ๆ ในแต่ละปี อย่างสมํ่าเสมอและแน่นอน
โดยควรกระตุ้นให้ ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเชิ งสร้ างสรรค์ มากขึน้ เพื่ อขับเคลื่อนให้ วิสาหกิ จชุมชนเข้ าสู่ระบบ
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ได้
2.2. สํานักงานเลขานุการสํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรเป็ น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ได้ แก่
1) ส่งเสริ มการพัฒนาและเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์สร้ างสรรค์ของชุมชน โดยมีการจัดทํา website
ทังภาคภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ และสนับสนุนการยกระดับวิสาหกิจชุมชนตามฐานข้ อมูลที่มกี ารบันทึกไว้
2) สนับสนุนความรู้ พื ้นฐานในเรื่ องอุดมคติของวิสาหกิจชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก
3) สนับสนุนความรู้ ในการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน เช่น การวางแผนในการดําเนินงาน การ
ประเมินผลการดําเนินงาน บทบาทของผู้นํา การจัดทําบัญชีกลุม่ การบัญญัติกฎ ระเบียบตาสง ๆ ของกลุม่ การมี
ส่วนร่ วมของสมาชิก การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
4) สนับสนุนความรู้ ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น สถาบัน
ค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรื อหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
5) สนับสนุนความรู้ เรื่ องตลาดกระแสหลัก ตลาดทางเลือก และตลาดสร้ างสรรค์
6) สนับสนุนความรู้ เรื่ องการใช้ เทคโนโลยีสื่อสารเพื่ อนําสินค้ าเข้ าสู่ฐาน website เพื่อให้
ผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลการซื ้อการขายได้
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