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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอแม่ระมาด จ านวน 2 คน และสัมภาษณ์
ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย 3 กลุ่ม จ านวน 6 คน และขั้นตอนที่ 2 การ
สร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการศึกษาแนวปฏบัติที่ดีจากวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านแคว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ปัจจัยเอื้อ  5 ปัจจัย                
มีปัจจัยบุคลากรเป็นปัจจัยเอื้อมากท่ีสุด และปัจจัยขัดขวาง 7 ปัจจัย โดยมีปัจจัยการตลาดเป็นตัวขัดขวางมากที่สุด 
2) กลุ่มมีความต้องการในการพัฒนาด้านการตลาดมากที่สุด และ 3) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้ วย 4 แนวทาง ได้แก่  (1) การพัฒนาบุคลากร (2) การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ (3) การสร้างเครือข่าย และ (4) การสร้างความมีส่วนร่วมและคืนประโยชน์ 
ค าส าคัญ: ศักยภาพการด าเนินงาน, วิสาหกิจชุมชน, กล้วย 
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ABSTRACT 

The research objectives were to studies factors, needs and guidelines development the 
operational potential of the community enterprises processing of banana products in Mae Ramat 
district, Tak province. The research has 2 steps; Step 1) factors and needs study to develop the 
operational potential of the community enterprises processing of banana products by 
interviewing 2 provincial agriculture officials, 3 group leaders and 3 members of three community 
enterprises; and Step 2) the guidelines development of the potential for operation of community 
enterprises by studying the best practices of Ban Kai community enterprise, Saraphi district, 
Chiang Mai province. 

The results showed that: 1) Operational factors of community enterprises were consists 5 
supporting factors, the most favorable factor is the personnel factor. And 7 hampering factors, 
with the marketing factor is the most obstructive. 2) The group has the most demand for 
marketing development. And 3) guidelines development the operational potential of the 
community enterprises consist of four approaches: (1) personnel development, (2) knowledge 
development, (3) networking, and (4) participation and corporate social responsibility. 
Keywords: operational potential, community enterprise, banana 
 
บทน า  

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มุ่งเน้นการพัฒนา
ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกร ลดการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร ลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมข้อที่ 1.3.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และข้อที่ 1.3.11 การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันเองในชุมชน 
ส่งเสริมให้เกิดการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท า ให้มี
จ านวนวิสาหกิจชุมชนเพิ่มสูงขึ้น จนในปี 2560 มีจ านวนมากถึง 83,670 แห่ง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) แต่
การด าเนินการโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศประสบความล้มเหลวจนถึงขั้นต้องสลายการจัดตั้ง
กลุ่ม ทั้งนี้เนื่องมาจากการขาดประสบการณ์การรวมกลุ่มและความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ ส่งผลให้ไม่
สามารถท าการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสินค้าของตนได้ (นงนุช และสถาพร , 2554) การประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้วิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การก าหนดทิศทางของวิสาหกิจชุมชน การวางแผนด าเนินงาน การด าเนินงานด้านการตลาด การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน การบริหารสมาชิก เป็นต้น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555)  
 พื้นที่อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เกษตร ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เป็นแหล่งปลูกกล้วย 
ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่ให้คุณภาพรสชาติกล้วยที่ดี มีการส่งเสริมให้มีการปลูกกล้วยจากแผนงานโครงการพัฒนา
เกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด ต าบลแม่ระมาด พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ได้ระบุแผนการพัฒนาในการส่งเสริม
อาชีพ เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรมอาชีพการพัฒนาอาชีพ มีแผนงานเรื่องการอบรมส่งเสริมการปลูกกล้วย
น้ าว้าอีกด้วย ซึ่งคนในชุมชนจึงมีการน ากล้วยมาแปรรูปโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น  มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลาย ได้แก่ กล้วยอบน้ าผึ้งจากเตาถ่าน ซึ่งเป็นวิธีอบกล้วยที่มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักกันดีในอ าเภอแม่ระมาด
และอ าเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยอื่น ๆ เช่น กล้วยฉาบ กล้วยทอดกรอบ และได้มีการจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยขึ้นหลายกลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มมีศักยภาพในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
เข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดการด าเนินงานเป็นเครือข่าย มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

2. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย ใน
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และขั้นตอนที่  2 การสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

1. ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านแหล่งข้อมลู ผู้ให้ข้อมูลในแตล่ะขั้นตอน ประกอบด้วย 
 1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1) ปัจจัยในการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยศึกษาในปัจจัยเอื้อ และปัจจัยขัดขวางการ

ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ เงินทุนงบประมาณ บุคลากร ผลิตภัณฑ์ 
การตลาด ท่ีตั้ง การบริหารจัดการองค์กร และปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายรัฐ เครือข่าย คู่แข่งขัน การมีส่วนร่วม
จากภายนอก และการคมนาคม 

  2) การบริหาร การด าเนินงาน และศักยภาพของวิสาหกิจชุมชมต้นแบบ 9 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
ทิศทาง (2) ด้านวิสัยทัศน์ ศักยภาพความเป็นผู้น า (3) ด้านสมาชิก การบริหารสมาชิกและการมีส่วนร่วม (4) ด้าน
การบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินการ (5) ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้า (6) ด้านการตลาด (7) 
ด้านต้นทุน และการบริการการเงิน (8) ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร และ (9) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ภายนอก 

 1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
  1) เอกสารของหน่วยงานราชการ งานวิจัย เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน  
  2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน จากส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก จ านวน 2 คน ได้แก่ เกษตรอ าเภอแม่ระมาด และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน 
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ABSTRACT 

The research objectives were to studies factors, needs and guidelines development the 
operational potential of the community enterprises processing of banana products in Mae Ramat 
district, Tak province. The research has 2 steps; Step 1) factors and needs study to develop the 
operational potential of the community enterprises processing of banana products by 
interviewing 2 provincial agriculture officials, 3 group leaders and 3 members of three community 
enterprises; and Step 2) the guidelines development of the potential for operation of community 
enterprises by studying the best practices of Ban Kai community enterprise, Saraphi district, 
Chiang Mai province. 

The results showed that: 1) Operational factors of community enterprises were consists 5 
supporting factors, the most favorable factor is the personnel factor. And 7 hampering factors, 
with the marketing factor is the most obstructive. 2) The group has the most demand for 
marketing development. And 3) guidelines development the operational potential of the 
community enterprises consist of four approaches: (1) personnel development, (2) knowledge 
development, (3) networking, and (4) participation and corporate social responsibility. 
Keywords: operational potential, community enterprise, banana 
 
บทน า  

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มุ่งเน้นการพัฒนา
ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกร ลดการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร ลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมข้อที่ 1.3.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และข้อที่ 1.3.11 การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันเองในชุมชน 
ส่งเสริมให้เกิดการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท า ให้มี
จ านวนวิสาหกิจชุมชนเพิ่มสูงขึ้น จนในปี 2560 มีจ านวนมากถึง 83,670 แห่ง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) แต่
การด าเนินการโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศประสบความล้มเหลวจนถึงขั้นต้องสลายการจัดตั้ง
กลุ่ม ทั้งนี้เนื่องมาจากการขาดประสบการณ์การรวมกลุ่มและความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ ส่งผลให้ไม่
สามารถท าการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสินค้าของตนได้ (นงนุช และสถาพร , 2554) การประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้วิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การก าหนดทิศทางของวิสาหกิจชุมชน การวางแผนด าเนินงาน การด าเนินงานด้านการตลาด การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน การบริหารสมาชิก เป็นต้น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555)  
 พื้นที่อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เกษตร ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เป็นแหล่งปลูกกล้วย 
ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่ให้คุณภาพรสชาติกล้วยที่ดี มีการส่งเสริมให้มีการปลูกกล้วยจากแผนงานโครงการพัฒนา
เกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด ต าบลแม่ระมาด พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ได้ระบุแผนการพัฒนาในการส่งเสริม
อาชีพ เพ่ิมพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรมอาชีพการพัฒนาอาชีพ มีแผนงานเรื่องการอบรมส่งเสริมการปลูกกล้วย
น้ าว้าอีกด้วย ซึ่งคนในชุมชนจึงมีการน ากล้วยมาแปรรูปโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น  มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลาย ได้แก่ กล้วยอบน้ าผึ้งจากเตาถ่าน ซึ่งเป็นวิธีอบกล้วยที่มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักกันดีในอ าเภอแม่ระมาด
และอ าเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยอื่น ๆ เช่น กล้วยฉาบ กล้วยทอดกรอบ และได้มีการจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยขึ้นหลายกลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มมีศักยภาพในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
เข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดการด าเนินงานเป็นเครือข่าย มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

2. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย ใน
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และขั้นตอนที่  2 การสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

1. ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านแหล่งข้อมลู ผู้ให้ข้อมูลในแตล่ะขั้นตอน ประกอบด้วย 
 1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1) ปัจจัยในการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยศึกษาในปัจจัยเอื้อ และปัจจัยขัดขวางการ

ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ เงินทุนงบประมาณ บุคลากร ผลิตภัณฑ์ 
การตลาด ท่ีตั้ง การบริหารจัดการองค์กร และปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายรัฐ เครือข่าย คู่แข่งขัน การมีส่วนร่วม
จากภายนอก และการคมนาคม 

  2) การบริหาร การด าเนินงาน และศักยภาพของวิสาหกิจชุมชมต้นแบบ 9 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
ทิศทาง (2) ด้านวิสัยทัศน์ ศักยภาพความเป็นผู้น า (3) ด้านสมาชิก การบริหารสมาชิกและการมีส่วนร่วม (4) ด้าน
การบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินการ (5) ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้า (6) ด้านการตลาด (7) 
ด้านต้นทุน และการบริการการเงิน (8) ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร และ (9) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ภายนอก 

 1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
  1) เอกสารของหน่วยงานราชการ งานวิจัย เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน  
  2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน จากส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก จ านวน 2 คน ได้แก่ เกษตรอ าเภอแม่ระมาด และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน 
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หลากหลาย ได้แก่ กล้วยอบน้ าผึ้งจากเตาถ่าน ซึ่งเป็นวิธีอบกล้วยที่มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักกันดีในอ าเภอแม่ระมาด
และอ าเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยอื่น ๆ เช่น กล้วยฉาบ กล้วยทอดกรอบ และได้มีการจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยขึ้นหลายกลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มมีศักยภาพในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
เข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดการด าเนินงานเป็นเครือข่าย มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

2. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย ใน
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และขั้นตอนที่  2 การสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

1. ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านแหล่งข้อมลู ผู้ให้ข้อมูลในแตล่ะขั้นตอน ประกอบด้วย 
 1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1) ปัจจัยในการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยศึกษาในปัจจัยเอื้อ และปัจจัยขัดขวางการ

ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ เงินทุนงบประมาณ บุคลากร ผลิตภัณฑ์ 
การตลาด ท่ีตั้ง การบริหารจัดการองค์กร และปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายรัฐ เครือข่าย คู่แข่งขัน การมีส่วนร่วม
จากภายนอก และการคมนาคม 

  2) การบริหาร การด าเนินงาน และศักยภาพของวิสาหกิจชุมชมต้นแบบ 9 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
ทิศทาง (2) ด้านวิสัยทัศน์ ศักยภาพความเป็นผู้น า (3) ด้านสมาชิก การบริหารสมาชิกและการมีส่วนร่วม (4) ด้าน
การบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินการ (5) ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้า (6) ด้านการตลาด (7) 
ด้านต้นทุน และการบริการการเงิน (8) ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร และ (9) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ภายนอก 

 1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
  1) เอกสารของหน่วยงานราชการ งานวิจัย เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน  
  2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน จากส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก จ านวน 2 คน ได้แก่ เกษตรอ าเภอแม่ระมาด และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน 

วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2562 17



  3) ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์ชุมชนดอนแก้ว (2) กลุ่มแปรรูปกล้วยอบน้ าผึ้งค าหล้า/กล้วยอบน้ าผึ้งอินทวงศ์ และ (3) กลุ่มแปรรูป
สมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ 6 ต าบลแม่ระมาด รวมจ านวน 6 คน 

  4) ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการ
ยอมรับหรือได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  (ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2556) จ านวน 2 คน 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 2.1 แบบสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการบริหาร ปัจจัยในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
 2.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ปัจจัยในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากล้วย 

ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 2.3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ปัจจัยในการด าเนินงาน และความต้องการของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ส าหรับประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 2.4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การบริหาร การด าเนินงานและศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ  
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้ก าหนดเป็น

กรอบในการสร้างแบบสัมภษณ์ และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการพิจารณาตรวจสอบคลอบคลุมตรง
ประเด็นเนื้อหา ของเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พบว่าแบบสัมภาษณ์ทุกฉบับ 
คะแนนความเห็นผู้เช่ียวชาญต่อข้อค าถามมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป แสดงว่าค าถามมีความครอบคลุมตรง
ประเด็นเนื้อหา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง: ผู้วิจัยด าเนินรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

และจัดท าแบบสังเคราะห์เอกสารตามที่ก าหนดไว้ในขอบเขตด้านเนื้อหา น าเนื้อหามาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบสังเคราะห์เอกสาร สร้างปแบบสัมภาษณ์ 

 3.2 การสัมภาษณ์ : ผู้วิจัยติดต่อประสานงานเพื่อขอเข้าเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยด าเนินการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) เกษตรอ าเภอแม่ระมาด และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1 คน รวม 2 คน 2) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
กล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 3 แหง่ และสมาชิกกลุ่มของแต่ละกลุ่ม อีกกลุ่มละ 1 คน รวมเป็น 6 คน และ 
3) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกลุ่ม 
จ านวน 1 คน รวม 2 คน โดยในการด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสัมภาษณ์พร้อมการบันทึกเสียง และจดบันทึกด้วย
ตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าข้อมูลจากการศึกษา

เอกสาร มาวิเคราะห์ก าหนดเป็นประเด็น และข้อค าถามส าหรับแบบสัมภาษณ์ และน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มา
วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยขัดขวางการด าเนินงาน และความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธานและสามาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว มาศึกษาวิธีการด าเนินงาน และเปรียบเทียบศักยภาพ
กับกลุ่มวิสาหกิจชุมนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากนั้น น าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์สร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ใน
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 
ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาตอนที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแมร่ะมาด จังหวัดตาก 

 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ปัจจัยการด าเนินงาน ความต้องการ 
ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยขัดขวาง 

1. ปัจจัยบุคลากร: ผู้น าวสิาหกิจ
ชุมชนมีความตั้งใจในการ
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ปลูกกล้วย
ในพื้นที ่เนื่องจากเป็นกล้วย
ท้องถิ่นมีผู้ปลูกและส่งขายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ปัจจัยเครือข่าย: มีเครือข่าย
การส่งวัตถุดิบมากกว่า มี
ชาวบ้านที่ปลูกกล้วยมาขาย
ให้กับวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องและ
มีปริมาณเพียงพอ 
3. ปัจจัยที่ตั้ง: ที่ตั้งของวิสาหกิจ
ตั้งอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ของ
แหล่งท่องเที่ยว แต่ไมม่ีหน้าร้าน
แต่มีการส่งสินค้าไปขายตาม
แหล่งจ าหน่ายสินค้า OTOP 
และหน่วยงานตา่ง ๆ  
4. ปัจจัยการคมนาคม: มีการ
คมนาคมสะดวก เนื่องจากได้มี
การน าสินค้าไปขายท่ีแหล่ง
จ าหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่ม
วิสาหกิจในอ าเภอแม่ระมาด ท า

1 ปัจจัยการตลาด: การตลาดของวิสาหกิจยังคงใช้
การตลาดแบบเกา่ โดยการมาซื้อดว้ยตนเองและ
การส่งขายตามค าสั่งซื้อ เป้าหมายลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเทีย่วและผูป้ฏิบัติงานตามหน่วยงานใน
พื้นที ่
2. ปัจจัยผลติภณัฑ์: ผลิตภณัฑ์ส าคัญของวิสาหกิจ 
คือ กล้วยอบน้ าผึ้ง โดยใช้วิธีอบเตาถ่าน ซึ่งใช้เวลา
ในการผลตินาน ท าให้การผลติต้องใช้เวลาและท า
ได้จ ากดั และมีรูปแบบผลติภณัฑไ์ม่หลากหลาย  
3. ปัจจัยเงินทุนงบประมาณ: เงินทุนการ
ด าเนินงานน้อย ใช้พื้นที่บ้านของประธานกลุม่ มี
การลงทุนในการจัดตั้งโรงเรือน มกีารจ้างแรงงาน
ในการผลติ ไดร้ับการสนับสนุนการหน่วยงานด้าน
การเงินพอสมควร 
4. ปัจจัยคู่แข่งขัน: คู่แข่งขัน่ของวิสาหกิจมจี านวน
มาก เนื่องจากวัตถุดิบมจี านวนมาก ท าให้มี
วิสาหกิจชุมชนและผูผ้ลติรายย่อยที่มีการผลิต
สินค้าเหมือนกันในท้องถิ่น โดยเฉพาะในหมู่ที่ 6 
ต าบลแมร่ะมาด  
5. ปัจจัยเครือข่าย: กลุ่มแปรรูปท่ีมีการผลิตสินค้า
คล้ายกันไม่มีการร่วมมือ มีคณุภาพสินค้าที่มี
มาตรฐานแตกต่างกัน สินคา้ไมเ่ปน็เอกลักษณ์

- ด้านการ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพร่ให้ประชาชน
รู้จักมากยิ่งขึ้น ทางเว็ป
ไซต์ และสร้างเรื่องราว 
(story) ดึงดูดลูกค้า 
- ด้านการตลาด ยังไม่
ทั่วถึง ต้องการให้มีการ
พัฒนาการตลาด  
- ด้านบัญชี อยากมี
ความรู้การจัดท าบญัชี  
- ด้านการอบรมรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อท่ีจะได้มี
การพัฒนาสินค้าใหเ้ป็น
ที่นิยม เป็นที่น่าสนใจ
มากยิ่งข้ึน พัฒนาตัว
ผลิตภณัฑ์ เช่น ผงกล้วย 
- ด้านโรงเรือนและ
อุปกรณ์ในการผลติไม่
ทันสมัย ไม่เพียงพอ  
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  3) ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์ชุมชนดอนแก้ว (2) กลุ่มแปรรูปกล้วยอบน้ าผึ้งค าหล้า/กล้วยอบน้ าผึ้งอินทวงศ์ และ (3) กลุ่มแปรรูป
สมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ 6 ต าบลแม่ระมาด รวมจ านวน 6 คน 

  4) ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการ
ยอมรับหรือได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  (ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2556) จ านวน 2 คน 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 2.1 แบบสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการบริหาร ปัจจัยในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
 2.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ปัจจัยในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากล้วย 

ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 2.3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ปัจจัยในการด าเนินงาน และความต้องการของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ส าหรับประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 2.4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การบริหาร การด าเนินงานและศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ  
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้ก าหนดเป็น
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 3.2 การสัมภาษณ์ : ผู้วิจัยติดต่อประสานงานเพื่อขอเข้าเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยด าเนินการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) เกษตรอ าเภอแม่ระมาด และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่
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จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธานและสามาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว มาศึกษาวิธีการด าเนินงาน และเปรียบเทียบศักยภาพ
กับกลุ่มวิสาหกิจชุมนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากนั้น น าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์สร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ใน
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 
ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาตอนที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแมร่ะมาด จังหวัดตาก 

 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัย และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ปัจจัยการด าเนินงาน ความต้องการ 
ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยขัดขวาง 

1. ปัจจัยบุคลากร: ผู้น าวสิาหกิจ
ชุมชนมีความตั้งใจในการ
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ปลูกกล้วย
ในพื้นที ่เนื่องจากเป็นกล้วย
ท้องถิ่นมีผู้ปลูกและส่งขายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ปัจจัยเครือข่าย: มีเครือข่าย
การส่งวัตถุดิบมากกว่า มี
ชาวบ้านที่ปลูกกล้วยมาขาย
ให้กับวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องและ
มีปริมาณเพียงพอ 
3. ปัจจัยที่ตั้ง: ที่ตั้งของวิสาหกิจ
ตั้งอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ของ
แหล่งท่องเที่ยว แต่ไมม่ีหน้าร้าน
แต่มีการส่งสินค้าไปขายตาม
แหล่งจ าหน่ายสินค้า OTOP 
และหน่วยงานตา่ง ๆ  
4. ปัจจัยการคมนาคม: มีการ
คมนาคมสะดวก เนื่องจากได้มี
การน าสินค้าไปขายท่ีแหล่ง
จ าหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่ม
วิสาหกิจในอ าเภอแม่ระมาด ท า

1 ปัจจัยการตลาด: การตลาดของวิสาหกิจยังคงใช้
การตลาดแบบเกา่ โดยการมาซื้อดว้ยตนเองและ
การส่งขายตามค าสั่งซื้อ เป้าหมายลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเทีย่วและผูป้ฏิบัติงานตามหน่วยงานใน
พื้นที ่
2. ปัจจัยผลติภณัฑ์: ผลิตภณัฑ์ส าคัญของวิสาหกิจ 
คือ กล้วยอบน้ าผึ้ง โดยใช้วิธีอบเตาถ่าน ซึ่งใช้เวลา
ในการผลตินาน ท าให้การผลติต้องใช้เวลาและท า
ได้จ ากดั และมีรูปแบบผลติภณัฑไ์ม่หลากหลาย  
3. ปัจจัยเงินทุนงบประมาณ: เงินทุนการ
ด าเนินงานน้อย ใช้พื้นที่บ้านของประธานกลุม่ มี
การลงทุนในการจัดตั้งโรงเรือน มกีารจ้างแรงงาน
ในการผลติ ไดร้ับการสนับสนุนการหน่วยงานด้าน
การเงินพอสมควร 
4. ปัจจัยคู่แข่งขัน: คู่แข่งขัน่ของวิสาหกิจมจี านวน
มาก เนื่องจากวัตถุดิบมจี านวนมาก ท าให้มี
วิสาหกิจชุมชนและผูผ้ลติรายย่อยที่มีการผลิต
สินค้าเหมือนกันในท้องถิ่น โดยเฉพาะในหมู่ที่ 6 
ต าบลแมร่ะมาด  
5. ปัจจัยเครือข่าย: กลุ่มแปรรูปท่ีมีการผลิตสินค้า
คล้ายกันไม่มีการร่วมมือ มีคณุภาพสินค้าที่มี
มาตรฐานแตกต่างกัน สินคา้ไมเ่ปน็เอกลักษณ์

- ด้านการ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพร่ให้ประชาชน
รู้จักมากยิ่งขึ้น ทางเว็ป
ไซต์ และสร้างเรื่องราว 
(story) ดึงดูดลูกค้า 
- ด้านการตลาด ยังไม่
ทั่วถึง ต้องการให้มีการ
พัฒนาการตลาด  
- ด้านบัญชี อยากมี
ความรู้การจัดท าบญัชี  
- ด้านการอบรมรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อท่ีจะได้มี
การพัฒนาสินค้าใหเ้ป็น
ที่นิยม เป็นที่น่าสนใจ
มากยิ่งข้ึน พัฒนาตัว
ผลิตภณัฑ์ เช่น ผงกล้วย 
- ด้านโรงเรือนและ
อุปกรณ์ในการผลติไม่
ทันสมัย ไม่เพียงพอ  
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ปัจจัยการด าเนินงาน ความต้องการ 
ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยขัดขวาง 

ให้มีช่องทางในการรู้จักสินค้า
เพิ่มขึ้น และสะดวกในการซื้อ
เป็นของฝากด้วย 
5. ปัจจัยนโยบายภาครัฐ: มี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือหลายเรื่อง เช่น การ
อบรมให้ความรู้ การสนบัสนุน
อุปกรณ์ครื่องมือการผลิต และ
บรรจภุัณฑ์ของสินค้า  

เดียวกันในพื้นที ่
6. ปัจจัยการมสี่วนร่วม: ชุมชนยังไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมกับวิสาหกจิมากนัก เนื่องจากวิสาหกิจส่วน
ใหญ่เป็นแบบเครือญาติและมีสมาชิกจ านวนน้อย 
รายได้ของวิสาหกิจยังมีน้อยท าใหชุ้มชนยังไม่ค่อย
เห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมวสิาหกิจ และยังไม่มี
การกระจายรายได้ให้ชุมชนที่ชัดเจน 
7. ปัจจัยนโยบายภาครัฐ: มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือแต่งบประมาณจ ากัด และไม่ต่อเนื่อง 

 
ผลการศึกษาตอนที่ 2  ผลการสรา้งแนวทางการพัฒนาศัยกยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน

แปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
ผลการศึกษาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินการ ซึ่งมีผล ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านทิศทางของกลุ่ม การรวมกลุ่มเพื่อให้คนได้มารวมตัวกัน เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีรายได้
ร่วมกัน ชุมชนมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น เน้นสินค้าที่เป็นธรรมชาติ  

ด้านที่ 2 ด้านวิสัยทัศน์ ศักยภาพ ความเป็นผู้น าของผู้น ากลุ่ม  ประธานกลุ่มเป็นบุคคลที่มีความรู้ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า สามารถบริหารสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอยา่งดี และสามารถชักจูงคนใน
ชุมชนเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว   

ด้านที่ 3 ด้านสมาชิก การบริหารสมาชิก และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม สมาชิกเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเป็นกลุ่ม
แม่บ้าน มีกฏระเบียบของกลุ่มโดยมีประธานกลุ่มคอยดูแลบริหารกลุ่ม ลักษณะการด าเนินงานกลุ่มมีลักษณะ
ครอบครัวสามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้ มีการพัฒนาสมาชิกโดยการได้รับการอบรมและพาไปศึกษาดูงาน  

ด้านที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินการของกลุ่ม มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าเนื่องจาก
มีค าสั่งซื้อล่วงหน้าจาก การผลิตสินค้าแบบ Original Equipment Manufacturer (OEM) รับจ้างผลิตสินค้า มีการ
วางแผนการผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้าในตราสินค้าของตนเอง การค านวณยอดขายของปีที่แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการ
พยากรณ์ยอดขายปีถัดไป มีการจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่ม โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ เข้ามาช่วยในการจัดท า  

ด้านที่ 5 ด้านการผลิต และกระบวนการจัดการสินค้าของกลุ่ม สถานท่ีโรงงานเป็นของประธานกลุ่ม สินค้า
มาจากผลผลิตในชุมชนท้องถิ่น ไม่ใช่การผลิตโดยการใช้เครื่องจักรแบบโรงงานขนาดใหญ่  อุปกรณ์ในการผลิตนั้น
นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังจัดซื้อจัดหาด้วยตัวเอง ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) GMP และอาหารฮาลาล 
(Halal Food) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเครือข่ายของวัตถุดิบที่ดี มีโรงงานท่ีที่เป็น partner เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้
ทันตามค าสั่งซื้อ  

ด้านที่ 6 ด้านการตลาด กลุ่มน าผลผลิตไปขายในห้างสรรพสินค้า มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
เว็บไซต์ โบว์ชัวร์ วีดีทัศน์ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ Facebook และออกอากาศทางวิทยุ มีการขายสินค้าทาอยู่หน้า
โรงงานท่ีเป็นพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง และมีการจัดจ าหน่ายในลักษณะ OEM  

ด้านที่ 7 ด้านต้นทุน และการบริหารการเงิน มีธนาคารเพื่อการเกษตรได้เข้ามาช่วยเหลือ ทั้งในด้านของ
สินเช่ือ การตลาด จัดงานให้กลุ่มมีการแสดงสินค้า โดยกลุ่มมีการจัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย มีหุ้นและมีการกู้ยืม
เงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม มีการปันผลให้กับสมาชิก มีการจ้างสมาชิกเป็นลูกจ้างใน
การด าเนินการผลิต  

ด้านที่ 8 ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร มีการประชุมแผนการผลิตเพื่อร่วมกันวางแผน
ด าเนินการ ให้สามารถผลิตได้ทันตามค าสั่งซื้อ มีการช้ีแจงผลก าไร เงินปันผลให้กับสมาชิกได้รับทราบ รวมถึงสมาชิก
มีการถ่ายทอดความรู้จากกการได้รับการอบรมเพื่อพัฒนางาน  

ด้านที่ 9 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในด้านเงินทุน 
และความรู้ด้านต่างๆ ได้รับการสนับสนุนของคนในหมู่บ้าน เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว 
คือ สินค้ามาจากผลผลิตในชุมชน ทุกอย่างหมุนเวียนและคนก าไรแก่ชุมชนให้ทุกคนอยู่อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ 
ตนเองมีความสุข ครอบครัวมีความสุข 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

ปัจจัยในในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีทั้งที่เป็นปัจจัยเอื้อและปัจจัยขัดขวาง โดยปัจจัยเอื้อที่
ส าคัญคือบุคลากร โดยผู้น าของกลุ่มต้องมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีควมยุติธรรมกล้าตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพล และคณะ 
(2560) ที่พบว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จในการพฒันาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือด้านผู้น า นอกจากน้ีปัจจัยเอื้ออื่น ๆ ได้แก่ ปัจจัยที่ตั้ง การคมนาคม นโยบาย
ภาครัฐ และปัจจัยเครือข่าย ส าหรับปัจจัยขัดขวาง ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ การตลาด เงินทุน
งบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธงพล และอุทิศ (2556) ที่พบว่าด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา คือ ปัญหาด้านการตลาด ด้านบัญชีและการเงิน ด้าน
การผลิต ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  และต้นทุนการผลิต และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปลื้มใจ และชาญวิทย ์(2560) ที่พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนแปรูป 
และผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ขาดความรู้การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
โครงสร้างการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน และปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอในการขยายกิจการและขาดตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และปัจจัยขัดขวางที่เป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยคู่แข่ง เครือข่าย การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และนโยบายภาครัฐ ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นว่าปัจจัยเรื่องเครือข่าย และนโยบายภาครัฐเป็นทั้ งปัจจัยเอื้อและ
ปัจจัยขัดขวาง ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้ปัจจัยทั้งสองเป็นปัจจัย
เอื้อ ส าหรับความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การตลาด ทั้งช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การบริหารทางการเงินในการท าบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการ
ของลูกค้า และด้านอุปกรณ์ 
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ปัจจัยการด าเนินงาน ความต้องการ 
ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยขัดขวาง 

ให้มีช่องทางในการรู้จักสินค้า
เพิ่มขึ้น และสะดวกในการซื้อ
เป็นของฝากด้วย 
5. ปัจจัยนโยบายภาครัฐ: มี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือหลายเรื่อง เช่น การ
อบรมให้ความรู้ การสนบัสนุน
อุปกรณ์ครื่องมือการผลิต และ
บรรจภุัณฑ์ของสินค้า  

เดียวกันในพื้นที ่
6. ปัจจัยการมสี่วนร่วม: ชุมชนยังไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมกับวิสาหกจิมากนัก เนื่องจากวิสาหกิจส่วน
ใหญ่เป็นแบบเครือญาติและมีสมาชิกจ านวนน้อย 
รายได้ของวิสาหกิจยังมีน้อยท าใหชุ้มชนยังไม่ค่อย
เห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมวสิาหกิจ และยังไม่มี
การกระจายรายได้ให้ชุมชนที่ชัดเจน 
7. ปัจจัยนโยบายภาครัฐ: มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือแต่งบประมาณจ ากัด และไม่ต่อเนื่อง 

 
ผลการศึกษาตอนที่ 2  ผลการสรา้งแนวทางการพัฒนาศัยกยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน

แปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
ผลการศึกษาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินการ ซึ่งมีผล ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านทิศทางของกลุ่ม การรวมกลุ่มเพื่อให้คนได้มารวมตัวกัน เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีรายได้
ร่วมกัน ชุมชนมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น เน้นสินค้าที่เป็นธรรมชาติ  

ด้านที่ 2 ด้านวิสัยทัศน์ ศักยภาพ ความเป็นผู้น าของผู้น ากลุ่ม  ประธานกลุ่มเป็นบุคคลที่มีความรู้ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า สามารถบริหารสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอยา่งดี และสามารถชักจูงคนใน
ชุมชนเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว   

ด้านที่ 3 ด้านสมาชิก การบริหารสมาชิก และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม สมาชิกเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเป็นกลุ่ม
แม่บ้าน มีกฏระเบียบของกลุ่มโดยมีประธานกลุ่มคอยดูแลบริหารกลุ่ม ลักษณะการด าเนินงานกลุ่มมีลักษณะ
ครอบครัวสามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้ มีการพัฒนาสมาชิกโดยการได้รับการอบรมและพาไปศึกษาดูงาน  

ด้านที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินการของกลุ่ม มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าเนื่องจาก
มีค าสั่งซื้อล่วงหน้าจาก การผลิตสินค้าแบบ Original Equipment Manufacturer (OEM) รับจ้างผลิตสินค้า มีการ
วางแผนการผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้าในตราสินค้าของตนเอง การค านวณยอดขายของปีที่แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการ
พยากรณ์ยอดขายปีถัดไป มีการจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่ม โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ เข้ามาช่วยในการจัดท า  

ด้านที่ 5 ด้านการผลิต และกระบวนการจัดการสินค้าของกลุ่ม สถานท่ีโรงงานเป็นของประธานกลุ่ม สินค้า
มาจากผลผลิตในชุมชนท้องถิ่น ไม่ใช่การผลิตโดยการใช้เครื่องจักรแบบโรงงานขนาดใหญ่  อุปกรณ์ในการผลิตนั้น
นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังจัดซื้อจัดหาด้วยตัวเอง ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) GMP และอาหารฮาลาล 
(Halal Food) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเครือข่ายของวัตถุดิบที่ดี มีโรงงานท่ีที่เป็น partner เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้
ทันตามค าสั่งซื้อ  

ด้านที่ 6 ด้านการตลาด กลุ่มน าผลผลิตไปขายในห้างสรรพสินค้า มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
เว็บไซต์ โบว์ชัวร์ วีดีทัศน์ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ Facebook และออกอากาศทางวิทยุ มีการขายสินค้าทาอยู่หน้า
โรงงานท่ีเป็นพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง และมีการจัดจ าหน่ายในลักษณะ OEM  

ด้านที่ 7 ด้านต้นทุน และการบริหารการเงิน มีธนาคารเพ่ือการเกษตรได้เข้ามาช่วยเหลือ ท้ังในด้านของ
สินเช่ือ การตลาด จัดงานให้กลุ่มมีการแสดงสินค้า โดยกลุ่มมีการจัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย มีหุ้นและมีการกู้ยืม
เงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม มีการปันผลให้กับสมาชิก มีการจ้างสมาชิกเป็นลูกจ้างใน
การด าเนินการผลิต  

ด้านที่ 8 ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร มีการประชุมแผนการผลิตเพื่อร่วมกันวางแผน
ด าเนินการ ให้สามารถผลิตได้ทันตามค าสั่งซื้อ มีการช้ีแจงผลก าไร เงินปันผลให้กับสมาชิกได้รับทราบ รวมถึงสมาชิก
มีการถ่ายทอดความรู้จากกการได้รับการอบรมเพื่อพัฒนางาน  

ด้านที่ 9 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในด้านเงินทุน 
และความรู้ด้านต่างๆ ได้รับการสนับสนุนของคนในหมู่บ้าน เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว 
คือ สินค้ามาจากผลผลิตในชุมชน ทุกอย่างหมุนเวียนและคนก าไรแก่ชุมชนให้ทุกคนอยู่อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ 
ตนเองมีความสุข ครอบครัวมีความสุข 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

ปัจจัยในในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีทั้งที่เป็นปัจจัยเอื้อและปัจจัยขัดขวาง โดยปัจจัยเอื้อที่
ส าคัญคือบุคลากร โดยผู้น าของกลุ่มต้องมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีควมยุติธรรมกล้าตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพล และคณะ 
(2560) ที่พบว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จในการพฒันาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือด้านผู้น า นอกจากน้ีปัจจัยเอื้ออื่น ๆ ได้แก่ ปัจจัยที่ตั้ง การคมนาคม นโยบาย
ภาครัฐ และปัจจัยเครือข่าย ส าหรับปัจจัยขัดขวาง ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ การตลาด เงินทุน
งบประมาณ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ธงพล และอุทิศ (2556) ที่พบว่าด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา คือ ปัญหาด้านการตลาด ด้านบัญชีและการเงิน ด้าน
การผลิต ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  และต้นทุนการผลิต และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปลื้มใจ และชาญวิทย ์(2560) ที่พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนแปรูป 
และผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ขาดความรู้การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
โครงสร้างการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน และปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอในการขยายกิจการและขาดตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และปัจจัยขัดขวางที่เป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยคู่แข่ง เครือข่าย การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และนโยบายภาครัฐ ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นว่าปัจจัยเรื่องเครือข่าย และนโยบายภาครัฐเป็นทั้ งปัจจัยเอื้อและ
ปัจจัยขัดขวาง ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้ปัจจัยทั้งสองเป็นปัจจัย
เอื้อ ส าหรับความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การตลาด ทั้งช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การบริหารทางการเงินในการท าบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการ
ของลูกค้า และด้านอุปกรณ์ 
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ด้านที่ 6 ด้านการตลาด กลุ่มน าผลผลิตไปขายในห้างสรรพสินค้า มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
เว็บไซต์ โบว์ชัวร์ วีดีทัศน์ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ Facebook และออกอากาศทางวิทยุ มีการขายสินค้าทาอยู่หน้า
โรงงานท่ีเป็นพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง และมีการจัดจ าหน่ายในลักษณะ OEM  

ด้านที่ 7 ด้านต้นทุน และการบริหารการเงิน มีธนาคารเพ่ือการเกษตรได้เข้ามาช่วยเหลือ ท้ังในด้านของ
สินเช่ือ การตลาด จัดงานให้กลุ่มมีการแสดงสินค้า โดยกลุ่มมีการจัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย มีหุ้นและมีการกู้ยืม
เงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม มีการปันผลให้กับสมาชิก มีการจ้างสมาชิกเป็นลูกจ้างใน
การด าเนินการผลิต  

ด้านที่ 8 ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร มีการประชุมแผนการผลิตเพื่อร่วมกันวางแผน
ด าเนินการ ให้สามารถผลิตได้ทันตามค าสั่งซื้อ มีการช้ีแจงผลก าไร เงินปันผลให้กับสมาชิกได้รับทราบ รวมถึงสมาชิก
มีการถ่ายทอดความรู้จากกการได้รับการอบรมเพื่อพัฒนางาน  

ด้านที่ 9 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในด้านเงินทุน 
และความรู้ด้านต่างๆ ได้รับการสนับสนุนของคนในหมู่บ้าน เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว 
คือ สินค้ามาจากผลผลิตในชุมชน ทุกอย่างหมุนเวียนและคนก าไรแก่ชุมชนให้ทุกคนอยู่อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ 
ตนเองมีความสุข ครอบครัวมีความสุข 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

ปัจจัยในในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีทั้งที่เป็นปัจจัยเอื้อและปัจจัยขัดขวาง โดยปัจจัยเอื้อที่
ส าคัญคือบุคลากร โดยผู้น าของกลุ่มต้องมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีควมยุติธรรมกล้าตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพล และคณะ 
(2560) ที่พบว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จในการพฒันาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือด้านผู้น า นอกจากน้ีปัจจัยเอื้ออื่น ๆ ได้แก่ ปัจจัยที่ตั้ง การคมนาคม นโยบาย
ภาครัฐ และปัจจัยเครือข่าย ส าหรับปัจจัยขัดขวาง ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ การตลาด เงินทุน
งบประมาณ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ธงพล และอุทิศ (2556) ที่พบว่าด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา คือ ปัญหาด้านการตลาด ด้านบัญชีและการเงิน ด้าน
การผลิต ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  และต้นทุนการผลิต และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปลื้มใจ และชาญวิทย์ (2560) ที่พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนแปรูป 
และผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ขาดความรู้การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
โครงสร้างการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน และปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอในการขยายกิจการและขาดตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และปัจจัยขัดขวางที่เป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยคู่แข่ง เครือข่าย การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และนโยบายภาครัฐ ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นว่าปัจจัยเรื่องเครือข่าย และนโยบายภาครัฐเป็นทั้ งปัจจัยเอื้อและ
ปัจจัยขัดขวาง ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้ปัจจัยทั้งสองเป็นปัจจัย
เอื้อ ส าหรับความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การตลาด ทั้งช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การบริหารทางการเงินในการท าบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการ
ของลูกค้า และด้านอุปกรณ์ 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก เป็นแนวทางที่พัฒนาภายในกลุ่ม 2 แนวทาง และแนวทางที่พัฒนาร่วมกับภายนอก 2 แนวทาง 
โดยแนวทางที่พัฒนาภายใน ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร ทั้งผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 2) การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ในด้านผลิตภัณฑ์ และการจัดการ การบริหารการเงิน แนวทางที่พัฒนาร่วมกับภายนอก ได้แก่ 1) การ
สร้างเครือข่าย และ 2) การสร้างความมีส่วนร่วมและคืนประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพล และคณะ 
(2560) ที่เสนอกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปของ “SPRIT” โดย S แทน Standard และ Safety/ P แทน Product/ R แทน 
Resource/ I แทน Image และ T แทน Technology 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัย และความต้องการของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กับศักยภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก ประกอบ 4 แนวทาง ดังภาพที่ 1 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย  

                      ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 
 

การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

พัฒนาผู้น า: 
- ภาวะผู้น า  
- การบริหารจัดการ 
- การบริหารสมาชกิ 
- เตรียมความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาสมาชิก: 
- การอบรมความรู ้
- สร้างขวัญก าลังใจ 

ผลิตภัณฑ์:  
- พัฒนามาตรฐาน สร้างความ
เป็นเอกลักษณ ์
- ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า  
- รูปแบบหลากหลาย 
การจัดการ บริหารการเงิน: 
- แผนธุรกิจ 
- การจัดการบัญช ี
การตลาด: 
- พัฒนาชอ่งทาง 
- สร้างเร่ืองราวเพื่อการรับรู้ 

การสร้างเครือข่าย การสร้างความมีส่วนร่วม 
นชยโะรปนคืะลแ  

เครือข่ายกลุ่มวิสาหกจิ: 
- องค์ความรู ้
- อุปกรณ์ เทคโนโลย ี
- วัตถุดิบ 
เครือข่ายชุมชุน/
ผู้ประกอบการ: 
- วัตถุดิบ 
- ส่งต่อการผลิต 
เครือข่ายหน่วยงาน
ราชการ: 
-
 องคความรู

 การสนับสนุน
 

-  

การสร้างปฏิสัมพนัธท์ี่ดีกับ
ชุมชน 
- คนในชมุชน 
- วัด หนว่ยงานทางศาสนา  
- ศูนย์รวมของชุมชน 
- โรงเรียน 

การพัฒนาศักยภาพการด าเนินการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย 

-

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานด้านการเกษตรและหน่วยงานด้านการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

ควรน าโอกาสจากปัจจัยเอื้อไปใช้ยกระดับวิสาหกิจชุมชนและควรปรับปรุงปัจจัยขัดขวางที่เป็นอุปสรรคของวิสาหกิจ
ชุมชนให้ลดลง และสอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน  

2. หน่วยงานภาครัฐควรหาแนวทางยกระดับและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชน
ตามอัตลักษณ์ของทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาและศักยภาพของแต่ละวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถพัฒนาและ
แข่งขันกับภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูง (High value) เป็นต้น  

3. หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเกษตร ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานพาณิชย์ 
ส านักงานวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา เป็นต้น ควรร่วมมือกันในยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอย่างเช่ือมโยง
บูรณาการทุกมิติ (Value Chain) เช่น การผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การสร้างการรับรู้ การตลาด เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research: PAR) โดยให้สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และคนในชุมชน ร่วมในขั้นตอนของการดเนินการวิจัย เพือ่ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนถึงความมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและปัญหาด้าน
ต่างๆ ของชุมชน 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานกองทุนการวิจัย (สกว.) ส านักประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก เป็นแนวทางที่พัฒนาภายในกลุ่ม 2 แนวทาง และแนวทางที่พัฒนาร่วมกับภายนอก 2 แนวทาง 
โดยแนวทางที่พัฒนาภายใน ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร ทั้งผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 2) การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ในด้านผลิตภัณฑ์ และการจัดการ การบริหารการเงิน แนวทางที่พัฒนาร่วมกับภายนอก ได้แก่ 1) การ
สร้างเครือข่าย และ 2) การสร้างความมีส่วนร่วมและคืนประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพล และคณะ 
(2560) ที่เสนอกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปของ “SPRIT” โดย S แทน Standard และ Safety/ P แทน Product/ R แทน 
Resource/ I แทน Image และ T แทน Technology 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัย และความต้องการของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กับศักยภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก ประกอบ 4 แนวทาง ดังภาพที่ 1 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย  

                      ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 
 

การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

พัฒนาผู้น า: 
- ภาวะผู้น า  
- การบริหารจัดการ 
- การบริหารสมาชกิ 
- เตรียมความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาสมาชิก: 
- การอบรมความรู ้
- สร้างขวัญก าลังใจ 

ผลิตภัณฑ์:  
- พัฒนามาตรฐาน สร้างความ
เป็นเอกลักษณ ์
- ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า  
- รูปแบบหลากหลาย 
การจัดการ บริหารการเงิน: 
- แผนธุรกิจ 
- การจัดการบัญช ี
การตลาด: 
- พัฒนาชอ่งทาง 
- สร้างเร่ืองราวเพื่อการรับรู้ 

การสร้างเครือข่าย การสร้างความมีส่วนร่วม 
นชยโะรปนคืะลแ  

เครือข่ายกลุ่มวิสาหกจิ: 
- องค์ความรู ้
- อุปกรณ์ เทคโนโลย ี
- วัตถุดิบ 
เครือข่ายชุมชุน/
ผู้ประกอบการ: 
- วัตถุดิบ 
- ส่งต่อการผลิต 
เครือข่ายหน่วยงาน
ราชการ: 
-
 องคความรู

 การสนับสนุน
 

-  

การสร้างปฏิสัมพนัธท์ี่ดีกับ
ชุมชน 
- คนในชมุชน 
- วัด หนว่ยงานทางศาสนา  
- ศูนย์รวมของชุมชน 
- โรงเรียน 

การพัฒนาศักยภาพการด าเนินการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกล้วย 

-

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานด้านการเกษตรและหน่วยงานด้านการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

ควรน าโอกาสจากปัจจัยเอื้อไปใช้ยกระดับวิสาหกิจชุมชนและควรปรับปรุงปัจจัยขัดขวางที่เป็นอุปสรรคของวิสาหกิจ
ชุมชนให้ลดลง และสอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน  

2. หน่วยงานภาครัฐควรหาแนวทางยกระดับและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชน
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของ
นักเรียน เป็นการศึกษากลุ่มประชากรซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 406 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียน และแบบประเมินสุขอนามัยด้าน
ร่างกาย 3 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนระดั บ ช้ัน
ประถมศึกษาในเขตต าบลแม่ยาว 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะสุขภาพด้านความสะอาดของร่างกายแลเสื้อผ้า ด้าน
โรคหรือความผิดปกติของร่างกายและด้านสายตากับการได้ยิน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุและ
ระดับช้ันที่ก าลังศึกษามีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพด้านความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ () เท่ากับ 0.171 และ 0.161 ตามล าดับ ปัจจัยด้านเพศ ระดับช้ันท่ีก าลังศึกษาและ
ภาวะสุขภาพด้านความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพด้านโรคหรือความ
ผิดปกติของร่างกาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ () เท่ากับ -0.206, 0.099 และ 0.231 ตามล าดับ ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.01 ปัจจัยด้านอายุและเกรดเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพด้านโรคหรือความ
ผิดปกติของร่างกาย มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ () เท่ากับ 0.123 และ -0.123 ตามล าดับที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  
ค าส าคัญ:  ความสัมพันธ์, ภาวะสขุภาพ, นักเรียนระดับประถมศึกษา 
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