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การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูค่วามส าเร็จ : กรณศีกึษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลติและ
พฒันาการแปรรปูกล้วยต าบลระหาน  อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

 
วิมลสิริ  กูกขุนทด และณัฐชนน  มาพิจารณ์1 

อิสสราพร  กล่อมกล่ านุ่ม2 และณัฐพล  บ้านไร่3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา ปัญหา

อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยต าบลระหาน 
อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชรให้ประสบความส าเร็จจนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักรวม จ านวน 
8 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงพรรณนา วิเคราะห์เนื้อหา และน ามาสรุปข้อมูล 

จากการศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยต าบลระหาน อ าเภอ
บึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร มีการด าเนินงานที่เป็นระบบมีการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตเพื่อควบคุม
ตรวจสอบและรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้น ากลุ่มและสมาชิกมีความรับผิดชอบและมีความ
เสียสละที่จะท างานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนสมาชิกในกลุ่มมีทักษะและความช าน าญใน 
การท างานเป็นอย่างดีอีกทั้งสมาชิกในกลุ่มมีอุดมการณ์และทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้ 
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยต าบลระหาน เกิดความเข้มแข็งจน
สามารถพึ่งตนเองได้ 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, วิสาหกิจชุมชน, ความส าเร็จ 
 
หลักการเหตุผล 

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคา
ตกต่ าเกษตรกรหลายจังหวัดในประเทศไทยต่างต้องต่อสู้กับปัญหานี้ เช่นเดียวกันกับกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดก าแพงเพชร ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว แนวทางที่ จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกร
หลุดพ้นจากปัญหา เกษตรกรจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า 

วิสาหกิจชุมชนเกิดข้ึนจากการน าเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ค าว่า “วิสาหกิจชุมชน” จัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได้
จากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าเพื่อมุ่งสู่ตลาดใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมที่ซับซ้อน ล้วนแล้วแต่เป็นการท า
กินท าใช้ทดแทนการซื้อจากตลาดได้ และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน 

                                                             
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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เช่น การจัดการเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือน หรืออื่น ๆ ที่ชุมชนท าได้เองโดยไม่มีข้ันตอนที่
ซับซ้อน การท ากินท าใช้ทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจ่ายและยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจใหญ่เข้มแข็งข้ึน 
(ส านักงานเกษตรอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มุ่งแปรรปู
ผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภัณฑ์โดยครอบครัวในชุมชน โดยองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กร
ชุมชน เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีหลักคิดส าคัญคือ สร้างความหลากหลายของผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครัว สร้างเสริม สุขภาพ
อนามัยที่ดีให้ตนเอง และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกันในชุมชน ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ด้านก าไรสูงสุดและเอาเปรียบผู้บริโภค (เสรี  พงศ์พิศ และคณะ, 2544 : 20)  

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัด
ก าแพงเพชร เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่มีอุดมการณ์และทัศนคติเดียวกันเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เดิมเกษตรกรที่บ้านดงเย็น ต าบลระหาน มีอาชีพปลูกกล้วยไข่ และกล้วยน้ าว้า
ส่งขายที่ตลาดไทและจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาในปี 2560 เกษตรกรได้ประสบกับปัญหาราคากล้วยตกต่ า จึงได้
มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัด
ก าแพงเพชรข้ึน และเข้าร่วมในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตร
ที่ยั่งยืน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุน จึงน าต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
โดยการรับซื้อกล้วยน้ าว้าของเกษตรกรในชุมชนมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบรสต่าง ๆ แล้วส่งจ าหน่าย ท าให้
การแก้ไขปัญหากล้วยน้ าว้าล้นตลาดเป็นไปได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น และพัฒนามาจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชรแล้ว ยังมี
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร และอีก
หลาย ๆ หน่วยงานได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนโดยถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
ตลอดจนถึงการสร้างความหลากหลายของสินค้าให้เพิ่มมากข้ึน เช่น การแปรรูปเป็นกล้วยกวนและ 
กล้วยตากในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยเป็นศูนย์
เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเรื่องการแปรรูป ซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตต่ าแบบมีส่วนร่วม เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถ่ินและพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพที่
สร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี (เดลินิวส์, 2561) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จของ 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จ กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูป
กล้วยต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร โดยศึกษาสภาพการบริหารจัดการปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาปัญหาอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยต าบลระหาน 
อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ว่าเป็นอย่างไร และแนวทางการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยต าบลระหานอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชรให้ประสบ
ความส าเร็จจนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอย่างไร 
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บริบทของพ้ืนท่ีศึกษา 
เดิมต าบลระหานข้ึนอยู่กับอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ต่อมาเมื่ออ าเภอ  

ขาณุวรลักษบุรี แยกการปกครองออกมาเป็นกิ่งอ าเภอบึงสามัคคี ต าบลระหานจึงเป็นต าบลหนึ่งของกึ่ง
อ าเภอบึงสามัคคี ประกอบด้วย 5 หมู่บ้านคือ บ้านโพธ์ิเอน บ้านระหาน บ้านหนองบัว บ้านคอปล้อง และ 
บ้านสามขา ราษฎรประกอบอาชีพท านาและหาของป่า เช่น ท าน้ ามันยา ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2470  
มีราษฎรจากอ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 30 ครอบครัวได้อพยพมาอาศัยอยู่บ้านชายเคือง 
และปี พ.ศ. 2457 มีราษฎรจากจังหวัดนครปฐม อพยพมาอยู่ที่บ้านทุ่งสนุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง ปี พ.ศ. 2475 ได้มี
การแยกการปกครองจากอ าเภอคลองขลุงยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอแสนตอ (อ าเภอขาณุวรลักษบุรีในปัจจุบัน) 
ท าให้ต าบลระหานเปลี่ยนมาข้ึนการปกครองกับอ าเภอขาณุวรลักษบุรี ประมาณปี พ.ศ.2485 มีราษฎร
จากอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อพยพมาตั้งถ่ินฐานอยู่ที่บ้านโนนพลวงอีกกลุ่มหนึ่ง ราษฎร
เหล่านี้ได้บุกเบิกถางพงเข้าจับจองที่ดินประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ต้องต่อสู้กับสัตว์ร้าย โรคภัยไข้เจ็บ 
และโจรผู้ร้าย ด้วยความทรหดอดทน แม้จะต้องประสบกับภยันตรายต่าง ๆ แต่ราษฎรดังกล่าวต่างก็
ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ ด้วยเหตุที่พื้นที่มีบริเวณกว้างขวางอาศัย 
การเข้าจับจองบุกร้างถางพง ท าให้ราษฎรจาก ภาคอีสาน เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์  
ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และ ภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท 
นครปฐม และจังหวัดข้างเคียง เช่น พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี เข้ามาจับจองที่ดินและจัดตั้งข้ึนเป็น
หมู่บ้าน ท าให้ต าบลระหานมีหมู่บ้านถึง 21 หมู่บ้าน จึงได้แยกการปกครองออกเป็นอีกต าบลหนึ่ง คือ 
ต าบลวังชะโอน 

เมื่อ พ.ศ.2515 ต่อมาได้มีการแยกต าบลวังชะโอน ซึ่งขณะนั้นมี 19 หมู่บ้าน เป็นต าบลบึงสามัคคี 
เมื่อ พ.ศ.2528 ด้วยความสามัคคีของราษฎร ผสมผสาน ความสามารถและภูมิปัญญาของผู้น าและ
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจึงได้ รวมต าบลระหาน วังชะโอน และบึงสามัคคี ยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอบึงสามัคคี 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2537 โดยใช้ช่ือว่า "กิ่งอ าเภอบึงสามัคคี"  
เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยแยกการปกครองจากอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร แล้วต่อมา
แยกต าบลระหานออกเปน็ต าบลเทพนิมิตและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอบึงสามคัคี 
ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยมีผลบังคับในัวนที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน (กาญจนา จันทร์สิงห์, 
2561) 

ในเขตเทศบาลต าบลระหานมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่  พื้นดินเป็นดินร่วนและดินร่วน
ป่นทรายซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์  มีแหล่งน้ าต่าง ๆ  ได้แก่ คู คลอง ล าห้วย และสระน้ า คุณภาพน้ าอยู่ใน
ระดับที่ดีเหมาะแก่การท าการเกษตรประชากรส่วนใหญ่ของต าบลจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา 
ท าสวน และท าไร่ พืชเศรษฐกิจของต าบล คือ ส้มเขียวหวาน ข้าว และอ้อยนอกจากนี้ยังมีเกษตรกรปลูก
กล้วยน้ าว้าจ านวนมาก (เทศบาลต าบลระหาน, ม.ป.ป.) 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย

ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาปจัจัยที่มผีลต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลติและพัฒนาการแปรรปูกล้วย

ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
3. เพื่อศึกษาปญัหาอปุสรรคและแนวทางการพฒันาเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ

พัฒนาการแปรรูปกล้วยต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชรประสบความส าเร็จเกิดความ
เข้มแข็งอย่างยัง่ยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  รูปแบบการศึกษา 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จ : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ

พัฒนาการแปรรูปกล้วยต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเชิง
คุณภาพ 

2.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลูบทความวิจัยในครัง้นี้มกีลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลัก จ านวน 8 คน 

ประกอบด้วย 
2.1 นายมิตรสาคร จ าปาศักดิ์ ต าแหน่ง ประธานกลุ่มให้ข้อมูลด้านการก่อตั่งกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนและแนวทางในการพัฒนาของกลุ่มที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 
2.2 นายปริญญา ทรัพย์เย็นต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์กลุ่มให้ข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาใน

การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มและปัญหาและอุปสรรคใน 
การท างานหรือปัญหาที่เกิดข้ึนของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.3 นางธัญญาพร เรพสงฆ์ ต าแหน่งฝ่ายการตลาด ให้ข้อมูลด้านการส่งออกของผลติภัณฑ์ว่า
มีการส่งออกไปที่ไหนบ้างและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปัญหาและอุปสรรคในการส่งสินค้า 

2.4 นางสาวนราธิป เนตรถาวร ต าแหน่ง พนักงานบัญชี ให้ข้อมูลด้านด้านการส่งออกของ
ผลิตภัณฑ์ว่ามีการส่งออกไปที่ไหนบ้างและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปัญหาและอุปสรรคในการส่งสินค้า 

2.5 ต าแหน่งแม่บ้าน ให้ข้อมูลด้านการผลิตสินค้าและการแปรรูปกล้วยว่ามีวิธีการท าอย่างไร
และรายได้ในการท าผลิตภัณฑ์ 

3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักอย่างกว้าง ๆ  
4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จ : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต

และพัฒนาการแปรรูปกล้วยต าบลระหาน  อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ผู้ศึกษาด าเนินการวิจัย
ในเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้  
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4.1 เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บจากข้อมูลจากเอกสารเป็นหลักซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการรวมกลุ่มวิสาหกจิชุมชน การบริหารจัดการกลุม่ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นเอกสาร
ภาษาไทย เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์ 

4.2 เมื่อได้ข้อมูลจนครบถ้วนครอบคลุมแล้วผู้วิจัยก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
(Fieldwork) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการส ารวจพื้นที่ด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 

4.3 น าหัวข้อค าถามที่ก าหนดไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยจะใช้รูปแบบ 
การสัมภาษณ์แบบที่ไม่เป็นทางการ รวมทั้งผู้วิจัยจะใช้วิธีเก็บข้อมูลในลักษณะการสังเกตการณ์แบบมี  
ส่วนร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

4.4 น าข้อมูลที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการน าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและ
เขียนเป็นรายงานวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพการบริหารจัดการกลุ่ม 
1.1 โครงสร้างองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย 

ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจ มีหน้าที่จัดการ
ดูแลเรื่องภายในกลุ่มรองประธานกลุ่มวิสาหกิจ มีหน้าที่จัดการดูแลเรื่องภายในกลุ่มปรึกษามีหน้าที่จัดการ
ดูแลเรื่องภายในกลุ่มและฝา่ยประชาสัมพันธ์กลุ่ม เป็นผูท้ี่ดูแล และบ ารงุรกัษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่าง ๆ  
ภายในกลุ่ม 

1.2 บทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม 
คณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้บริหารงานเองหรือมีการแบ่งหน้าที่กันท า

เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็มีความรู้ทั่วไปและสามารถช่วยกันบริหารจัดการได้อย่างดี 
(1) นายมิตรสาคร  จ าปาศักดิ์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ มีหน้าที่จัดการดูแลเรื่อง

ภายในกลุ่ม 
(2)  นายทรงกลด บันเทิง เป็นรองประธานกลุ่มวิสาหกิจ มีหน้าที่จัดการดูแลเรื่อง  

ภายในกลุ่ม 
(3)  นายสถาพร  วายุภาพ เป็นที่ปรึกษามีหน้าที่จัดการดูแลเรื่องภายในกลุ่ม 
(4)  นายเสรี  เกษหอม เป็นที่ปรึกษามีหน้าที่จัดการดูแลเรื่องภายในกลุ่ม 
(5)  นายปริญญา ทรัพย์เย็น มีหน้าที่ เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มเป็นผู้ที่ดูแลและ

บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในกลุ่ม 
(6)  นายนิยม  มูลสัน มีหน้าที่เหรัญญิก ดูแลเรื่องการเงิน 
(7)  นางธัญญาพร  เรพสงฆ์ มีหน้าที่ดูแลด้านการตลาด และตรวจสอบสินค้าก่อนบรรจุ

ลงบรรจุภัณฑ์  
(8)  นายสมชาย  ธรรมรัตน์ มีหน้าที่เป็นผู้วางแผนและวิเคราะห์ในการพัฒนากลุ่ม 
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(9)  นางสาวนราธิป เนตรถาวร มีหน้าที่ดูแลเรื่องบัญชี คอยจัดการเรื่องเงินภายในกลุ่ม
และยังเป็นผู้ช่วยบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ 

1.3 ด้านวัตถุดิบ ผู้ที่เป็นประธานกลุ่มจะรับซื้อกล้วยน้ าว้าจากชาวบ้านในต าบลระหานเพื่อ
เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกกล้วยน้ าว้าให้สามารถมีเงินใช้จ่ายในครอบครัวได้ 

1.4 ด้านการผลิต คณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้บริหารงานเองมีการ
แบ่งหน้าที่กันท าชัดเจน เพราะสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีความรู้ จึงสามารถช่วยกันบริหารจัดการได้เป็น
อย่างด ี

1.5 ด้านการขนส่ง ทางกลุ่มมีการจัดส่งสินค้าให้กับทางร้านค้าด้วยตนเองรู้จัก ปัจจุบันก็มี
การส่งออกให้กับลูกหลานอยู่เป็นประจ า ในช่วยเทศกาลวันหยุดยาวลูกหลานคนในชุมชนจะกลับมารับ
ผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่าย 

1.6 ด้านการตลาดได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ช่วยประสานงานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ให้สามารถขายได้ตามจุดปั๊มน้ ามันที่มีคนเข้าใช้ปริการเป็น
จ านวนมากมีการขายทั้งปลีกและส่ง มีการออกบูธในที่ต่าง ๆ คนในชุมชนได้มีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต
และแปรรูปกล้วย อ าเภอระหาน ได้มีการให้ลูกหรือหลานของตนเองที่ท างานอยู่ในสถานที่ราชการหรือ 
พนักงานโรงงาน ได้น าเอาผลิตภัณฑ์ไปจัดจ าหน่ายในสถานที่ท างานของตนเองและได้มีการโฆษณาให้กับ
กลุ่มการพัฒนาและแปรรูปกล้วย อ าเภอระหาน ให้ได้เป็นที่ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ก็คือการโฆษณาทางเพจ Facebook  

1.7 ด้านการบริการ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างเพื่อเป็นการท าการตลาดอีกทั้งยัง
เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่าง ๆ ถือเป็นการโฆษณาให้คนทั่วไปได้รู้จัก
ผลิตภัณฑ์ 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนากลุ่ม  
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย 

ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ให้ประสบความส าเร็จมี 2 ปัจจัยได้แก่ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก  

2.1 ปัจจัยภายใน 
 (1) การบริหารจัดการกลุ่ม ประธาน คณะกรรมการและสามชิกกลุ่มเป็นผู้ที่มีบทบาท

หน้าที่ส าคัญ มีประสบการณ์ในการท างานและมีการแบ่งหน้าที่กันท าชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
ประสานงาน ติดต่อการตลาด สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้ที่มีความสามารถมีทักษะและมีความช านาญ จึงท าให้
สามารถช่วยกันบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง หากเกิดปัญหาข้ึนกลุ่ม
คณะกรรมการจะร่วมกันแก้ปัญหาน้ัน ๆ ให้ลุล่วงไปร่วมกัน 

 (2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก มารเปิดโอการสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มทุกกระบวนการ มีการร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติงานตามที่กลุ่มก าหนด มีการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอต่างเพื่อให้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของกลุ่ม 
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 (3) การส่งเสริมการเรียนรู้ มีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างสม่ าเสมอโดยการฝึก
ทักษะจาการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดข้ึน  

 (4) ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เมื่อน ากล้วยมาแปรรูปแล้วรสชาติจะ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น ๆ 

2.2 ปัจจัยภายนอก 
 (1) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมใน

ด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ส านักงานพานิชย์จังหวัด  

 (2) เงินทุน ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐแบบทุนให้เปล่า มีการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

 (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเข้ามาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังมอบโรงเรือนแบบมีมาตรฐานให้กับทางกลุ่มได้น ามาใช้ตากกล้วย นอกจากนี้ 
ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้าเข้ามามอบเครื่องแปรรูปกล้วย และช่วยท าการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3. ปัญหาในการพัฒนากลุ่ม  
3.1  อุปกรณ์ในการผลิตยังไม่เพียงพอและยังไม่ค่อยทันสมัย ท าให้ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ

ต่อความต้องการเมื่อลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์จ านวนมาก 
3.2 รูปแบบการท างานของรัฐบาล ที่มีการให้การสนับสนุนที่ความล่าช้า หรือบางครั้งให ้

การช่วยเหลือแต่ก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
3.3 ด้านงบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐจัดสรรใหไ้ม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เพราะงบประมาณ

ส่วนใหญ่จะลงในพื้นที่เขตเมือง ยังไม่ค่อยกระจายมาถึงเขตชุมชนนอกเมือง 
3.4 การใช้งานเรื่องเทคโนโลยียังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพอแต่

คณะกรรมการก็พร้อมที่จะบริหาร 
5. แนวทางในการพัฒนา  

5.1 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เริ่มมีการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากข้ึน เช่น  
มีการเพิ่มรสชาติโดยการเคลือบช็อกโกแลตและเพิ่มขนาดของผลิตภัณฑ์มากขึ้นในอนาคตอาจจะพัฒนา
แป้งกล้วยให้มีความหลากหลายมากขึ้นและสามารถพัฒนาในรูปแบบอื่นๆได้อีกมากมาย เช่น แป้งกล้วย
รสมอลต์ แป้งกล้วยรสช็อกโกแลต แปรรูปให้เป็นครีมเทียม เพื่อใช้ชงกาแฟหรือเป็นยาแก้ปวดท้อง เป็น
ต้น 

5.2 ด้านสถานที่ในอนาคตอาจจะมีการขยายพื้นที่ของสถานที่ตั้งในการผลิต เพื่อให้สามารถ
รองรับพนักงานได้หลายอัตรา สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ านวนมากข้ึนและยกระดับสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและปรับให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 
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