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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณี
ศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ
ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร และ
3) เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดยโสธร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนจ�ำนวน 1 กลุม่ 10 ราย อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป จังหวัดยโสธร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) และแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
Analysis)
ผลการศึกษา 1) การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยง
ปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ควบคูก่ นั ไป โดยค้นหาสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ หาวิธแี ก้ไขหรือค�ำตอบใหม่สำ� หรับปัญหาต่าง ๆ และอาศัยกรรมวิธี
การผลิตด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้า ท�ำความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาสู่การคิดออกแบบสร้างสรรค์ และ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมีปัญหาในภาพรวมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89) โดยมีปัญหาด้านเทคโนโลยีสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31) และ
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University
*
e-mail: chottagamart.polsri@gmail.com
2
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University
3
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1

Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University Volume 13 Number 2 May - August 2020

87

การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป
กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19)
โดยมีความต้องการในเรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สูงที่สุด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) และ 3) แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร ต้องใช้หลักการที่ส�ำคัญ 5 ประการ คือ 1) หลักการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม (Participation Development) 2) การพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Development) 3) การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning & Knowledge Sharing) 4) แนวคิด
ทางการตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�ำคัญ (Marketing Concept providing customers is the best) และ
5) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)
ค�ำส�ำคัญ: อาหารแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม วิสาหกิจชุมชน
Abstract
The current study of potential development to increase productivity for food
processing community-based enterprise by a case study of Crap Fish Farming, Ban Khamkornta, Sai Moon district, Yasothon province, aimed 1) to study and synthesize the concept
of creating products value-added, 2) to study current barriers and requirement in the food
development processes, and 3) to study product development process model of food
processing to enhance product’s value–added in Yasothon province.
The population and sample were a community-based enterprise (Crap Fish
Farming) of Ban Khamkornta, Sai Moon district, Yasothon province by which composing
of 10 listed food processing. Researchers used semi-structured interview and
questionnaires to collect data. Data were analyzed by descriptive statistics including
frequency, percentage, mean, and standard deviation, and used content analysis to
interpret the qualitative data.
The result found that first, to create products value-added in community-based
enterprise of Crap Fish Farming, product development and design were employed together
for further finding initiatives and new ideas for solving problem. Furthermore, using
advanced technology, problem recognition to creative design and product development
were preferable. Second, community-based enterprise of Crap Fish Farming revealed a
middle-level of overall problems ( X = 2.89) in which technology problem was at high
level ( X = 3.31). Moreover, the requirement for creative product development was at
medium level ( X = 3.19) in which preferring to create new differentiated product and
made value-added to the products at highest item ( X = 3.28). Lastly, the alternative

88

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

Potential Development to Increase Productivity for Food Processing Community-based
Enterprise by a Case Study of Crap Fish Farming, Ban Khamkornta, Sai Moon District, Yasothon Province

guidelines for the development of food processing products to create value-added for
community-based enterprises in Yasothon province, it could employ 5-key principles
namely 1) Participation development, 2) Community-based development, 3) Learning and
knowledge sharing, 4) Marketing concept providing customers is the best, and 5) Human
capital development.
Keywords: Food processing, Creating value-added, Community-based enterprise
บทน�ำ
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญ ได้แก่ การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนอ�ำนาจมาอยู่ที่
ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ ปัญหาด้านพลังงาน และปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552 : 9) อันส่งผลให้เกิดการเร่งปรับโครงสร้าง
การผลิตของประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงหลายประการ เช่น เศรษฐกิจโลกที่เติบโตแบบ
เปราะบางและมีความเสี่ยงรุมเร้ารอบด้านซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย รวมทั้งความผันผวน
ของค่าเงิน อัตราเงินเฟ้อ และราคาน�้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงมี
แนวโน้มขัดแย้งรุนแรง (สมาคมธนาคารไทย, 2553 : 13)
ทั้งนี้รัฐบาลได้พยายามปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทุกระดับให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน (Community
Enterprise) ซึ่งเป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการด�ำเนินงานด้านอื่น ๆ
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ทั้งที่เป็นนิติบุคคล
หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้ของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน พร้อมกับการพึ่งพาตนเอง
กล่าวคือ วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ “ทุนของชุมชน” อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการ
พึ่งตนเอง ทั้งนี้ “ทุนของชุมชน” ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม (ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2554 : 15)
แม้ว่าวิสาหกิจชุมชนจะเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจ
ชุมชนก็ยังเป็นธุรกิจที่มีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือสหกรณ์ และยังมี
วิสาหกิจจ�ำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมในการแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ (ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2554 : 19) โดยที่ผ่านมา
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การประกอบการของวิสาหกิจชุมชนยังคงประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
โดยเอกลักษณ์ไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีน้อย ขาดการออกแบบและการมีตรายี่ห้อหรือแบรนด์ที่เป็น
ของไทยโดยตรง ดังนั้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้นจึงจ�ำเป็นต้อง
พัฒนาการออกแบบและการมีตรายี่ห้อหรือแบรนด์ให้ก้าวหน้าต่อไป จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนบางส่วนยังมีปัญหาในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์
ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาและ
การแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเพื่อน�ำไปสู่การพึ่งตนเองได้ของชุมชน ชุมชน
เข้มแข็ง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้
แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร โดยเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะ
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้มีศักยภาพทางการแข่งขันอันจะเป็นรากฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคและประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ผลการศึกษาท�ำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของ
วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2. ผลการศึกษาท�ำให้ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา
อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ซึ่งจะเป็นข้อมูลส�ำคัญของวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ที่จะน�ำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอื่น ๆ
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3. ผลการศึกษาท�ำให้ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยโสธร
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหาร
แปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีขอบเขต
การวิจัย ดังนี้
ด้านประชากร คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ�ำนวน 1 กลุ่ม 10 ราย เป็นอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
จังหวัดยโสธร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาเจาะจงกลุม่ วิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งปลาตะเพียน
บ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (เนื่องจากงานวิจัยครั้งได้รับจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 7 อุบลราชธานี สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก�ำหนดให้คณะวิจยั ศึกษาเฉพาะเจาะจงกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนอาหารแปรรูปกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต้นแบบของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมในส่วนงาน
4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดยโสธร จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด)
ด้านพื้นที่วิจัย คือ จังหวัดยโสธร
ด้านเนื้อหา คือ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มอาหารแปรรูปบรรลุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมจะจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความพร้อม มีบุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ให้สามารถเพิม่ ผลิตภาพตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ให้กบั สมาชิกกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนอาหาร แปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกลุ่มผู้เลี้ยงปลา
ตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ที่ผลิตอาหารแปรรูปที่มีความสมัครใจจะเข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวน 1 กลุ่ม 10 ราย (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี, 2561 : 2)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
และแบบสอบถาม
โครงสร้างของแบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบไปด้วย 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ต�ำแหน่ง
ปัจจุบัน วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ด้านท�ำงาน
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การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป
กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ตอนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธรควรเป็นอย่างไร
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 4 ข้อ ลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสภาพปัญหาการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา
อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร แบ่งออกปัญหาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้าน
การตลาด ปัญหาด้านการผลิต และปัญหาด้านเทคโนโลยี จ�ำนวน 20 ข้อ จะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อความต้องการในการพัฒนารูป
แบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร จ�ำนวน 4 ข้อ จะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ตอ้ งด�ำเนินการควบคูก่ นั ไป โดยเป็นการพยายาม
ค้นหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หาวิธีแก้ไขหรือค�ำตอบใหม่ ส�ำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยวิทยาการที่ก้าวหน้า
กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้วัสดุและหลักในการออกแบบ เข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา การคิดออกแบบ
สร้างสรรค์ และการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น อันดับแรกผู้ออกแบบต้องค�ำนึงถึงหลักการออกแบบโดยทั่วไปที่ส�ำคัญ
คือ ประโยชน์ใช้สอย (Function) ซึ่งต้องพิจารณาทั้งในส่วนของประโยชน์ใช้สอยด้านจิตใจ (Psychological Function) โดยการท�ำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความพึงพอใจหรือถูกใจ อย่างหนึ่งส�ำหรับ
การออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คือ การสร้างคุณค่า
รวมในสายตาของลูกค้า (Total Customer Value) ซึ่งเป็นผลรวมของประโยชน์หรืออรรถประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ โดยคุณค่าของผลิตภัณฑ์จะเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขันซึ่งประกอบด้วยความแตกต่าง
ด้านผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างด้านบริการ ความแตกต่างด้านบุคลากร และความแตกต่างด้านภาพลักษณ์
โดยเฉพาะความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Product Competitive Differentiation)
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จะเป็นการออกแบบลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขันและความแตกต่างนั้นจะต้องมี
คุณค่าในสายตาของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ โดยคุณค่านั้นจะต้องสูงกว่าต้นทุนหรือ
ราคาสินค้า ทั้งนี้ยึดหลักว่าคุณค่าที่ส่งมอบแก่ลูกค้าต้องมากกว่าราคาสินค้านั้นเอง
2. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ 8
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปร
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
รูปมีปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
    แปรรูปมีปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ปัญหา

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปัญหาด้านการเงิน

3.06

0.69

ความหมาย
ปานกลาง

ปัญหาด้านการตลาด

3.10

0.60

ปานกลาง

ปัญหาด้านการผลิต

3.07

0.59

ปานกลาง

ปัญหาด้านเทคโนโลยี
รวม

3.31
2.89

0.56
0.49

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที
กลุ่ม่มวิวิสสาหกิ
าหกิจจชุชุมมชนผู
ชนผู้ผ้ผลิลิตตผลิ
ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ออาหารแปรรู
าหารแปรรูปปมีมีปปัญัญหาในภาพรวมใน
หาในภาพรวม
จากตารางที่ ่ 1 พบว่า กลุ
ในระดั
บปานกลาง
(ค่า่ยเฉลี
กับ 2.89)
หาด้านเทคโนโลยี
ูงทีา่สเฉลี
ุด ่ย(ค่เท่าเฉลี
ากับรองลงมา
3.31)
ระดั
บปานกลาง
(ค่าเฉลี
เท่า่ยกัเท่
บ า2.89)
โดยมีปโดยมี
ัญหาด้ปาัญนเทคโนโลยี
สูงที่สุดส(ค่
ากับ่ยเท่
3.31)
ปัญหาด้านการตลาด
่ยเท่และหากพิ
ากับ 3.10)จารณาในรายละเอี
และหากพิจารณาในรายละเอี
ยดของปั
ญหา
คืรองลงมา
อ ปัญหาด้คืาอนการตลาด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากั(ค่บาเฉลี
3.10)
ยดของปัญหาด้
านเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยี พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีปัญหาเกี่ยวกับไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ
พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีปัญหาเกี่ยวกับไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ เนื่องจากมีเงินลงทุนต�่ำ  สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33) รองลงมา คือ ปัญหาใน
เนื่องจากมีเงินลงทุนต่า สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33) รองลงมา คือ ปัญหาในการเลือก/พัฒนาดัดแปลง
การเลือก/พัฒนาดัดแปลงเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ให้เหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29)
เทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ให้เหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29)
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การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป
กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านค�ำครตา อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ตารางที
แสดงค่
่ยและส่
่ยงเบนมาตรฐานของกลุ
วิสาหกิ
ชุมชนผู
ลิตตผลิภัณตภัฑ์ณอาหาร
ฑ์อาหารแปรรูป
ตารางที่ 2่ 2  ค่
าเฉลีา่ยเฉลี
และส่
วนเบีวนเบี
่ยงเบนมาตรฐานของกลุ
่มวิส่มาหกิ
จชุมจชนผู
้ผลิต้ผผลิ
มี   
ความต้องการในการพั
นาผลิอตงการในการพั
ภัณฑ์เชิงสร้าฒงสรรค์
    แปรรูปมีคฒวามต้
นาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ระดับความคิดเห็น
ความต้องการ

ค่าเฉลี่ย

การควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีตน้ ทุนที่ต่ากว่าคูแ่ ข่งขัน
การหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อน่ามาใช้ใน
การพัฒนาและออกแบบสินค้า
การพัฒนาสินค้าใหม่ให้มีความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์สูงที่สุด
การควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน
รวม

ความหมาย

3.27

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.69

4.13

0.62

มาก

3.28

0.93

ปานกลาง

4.13

0.63

มาก

3.19

0.44

ปานกลาง

ปานกลาง

จากตารางที
จารณาถึ
งความต้
องการจ�
นในการพั
ฒนาผลิ
สร้างสรรค์
จากตารางที่ ่ 22  
เมื่อเมืพิ่อจพิารณาถึ
งความต้
องการจ
าเป็นำเป็
ในการพั
ฒนาผลิ
ตภัณตฑ์ภัเณ
ชิงฑ์สร้เชิางงสรรค์
พบว่า
กลุ่มจวิชุสมาหกิ
ชนมีอคงการในการพั
วามต้องการในการพั
ฑ์เาชิงสรรค์
งสร้างสรรค์
ในภาพรวมในระดั
บปาน
กลุพบว่
่มวิาสาหกิ
ชนมีจชุคมวามต้
ฒนาผลิฒตนาผลิ
ภัณฑ์ตเภัชิณงสร้
ในภาพรวมในระดั
บปานกลาง
ากับโดยมี
3.19)ความต้
โดยมีอคงการในเรื
วามต้องการในเรื
ให้มีความแตกต่
างและเพิ
(ค่กลาง
าเฉลี่ย(ค่เท่าเฉลี
ากับ่ยเท่
3.19)
่องการพั่อฒงการพั
นาสินฒค้นาสิ
าใหม่นใค้ห้ามใหม่
ีความแตกต่
างและเพิ
่มมูลค่า่มให้
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) รองลงมา คือ การควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีต้นทุนที่
ผลิตภัณฑ์สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) รองลงมา คือ การควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีต้นทุนที่ต่ากว่าคู่
ต�่ำกว่าคู่แข่งขัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27) และมีความต้องการในเรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ
แข่งขัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27) และมีความต้องการในเรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลู กค้าเพื่อ
ลูกค้าเพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาและออกแบบสินค้าและการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน ต�่ำ
นทีามาใช้
่สุด (ค่ในการพั
าเฉลี่ยเท่ฒานาและออกแบบสิ
กับ 4.13 เท่ากัน)นค้าและการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน ต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13
ากันก) ษาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ของกลุม่
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1) สมาชิ ก กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ
2) ผู้
ด้านต่าง ๆ ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด และ
ประสานงาน ซึ่งทาหน้าที่ในการประสานความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พัฒนากร วิสาหกิจจังหวัด
4) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด
อย่างต่อเนือ่ ง โดยทีร่ ปู แบบการพัฒนาต้องใช้หลักการส�ำคัญ 5 ประการคือ 1) หลักการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม
และ
4) หน่วยงานภาครั
ฐและเอกชนที
กี่ยวข้ำอหนดระดั
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ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยที่รูปแบบการพัฒนาต้องใช้หลักการสาคัญ 5 ประการคือ 1) หลักการพัฒนาแบบมีส่วน
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Potential Development to Increase Productivity for Food Processing Community-based
Enterprise by a Case Study of Crap Fish Farming, Ban Khamkornta, Sai Moon District, Yasothon Province

เป็นการพัฒนาที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ คือ
การมีสว่ นร่วมในการศึกษาชุมชนเพือ่ ค้นหาปัญหา และวิเคราะห์ปญ
ั หาความต้องการของชุมชน การก�ำหนด
วัตถุประสงค์ นโยบายของแผนงาน และโครงการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานตามโครงการ การติดตามและประเมินผล การทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และการ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา โดยโครงการนั้นต้องตรงกับความต้องการ
สอดคล้อง และเหมาะสมกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนในชุมชน คนจึงเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและ
ประสบความส�ำเร็จ 2) การพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Development) โดยการ
ด�ำเนินการควรจะต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนบนฐานของวิถีชีวิตของชุมชน มีเป้าหมายใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ในชุมชนหรือทุนทางสังคมเป็นฐานในการพัฒนา
สังคมและประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 3) การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning & Knowledge Sharing) คือ การทีก่ ลุม่ คนทีม่ คี วามสนใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ มารวมตัวกันเพือ่ เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องนั้น ๆ เช่น วิธีการ
ผลิตใหม่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น 4) แนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�ำคัญ ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่ให้ความส�ำคัญกับความต้องการของลูกค้าว่าเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจการท�ำกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยไม่มีกลยุทธ์ใดที่จะประสบความส�ำเร็จได้หากไม่มีการท�ำวิจัยผู้บริโภคก่อน การน�ำเสนอสิ่งต่าง ๆ ทั้ง
สินค้า บริการ และการสื่อสารในการท�ำตลาดนั้นควรจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เป้าหมายและ
การท�ำการตลาดนั้นควรจะต้องเริ่มต้นจากลูกค้าเสมอ และ 5) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital
Development) คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ที่คนแต่ละ
คนได้สั่งสมในตัวเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน�ำมาสร้างคุณค่าให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันได้
การอภิปรายผล
1. จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ พบว่า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องด�ำเนินการควบคู่กันไป เพื่อเป็นการพยายามค้นหา
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ หาวิธแี ก้ไขหรือค�ำตอบใหม่สำ� หรับปัญหาต่าง ๆ ทีต่ อ้ งอาศัยวิทยาการทีก่ า้ วหน้า กรรมวิธี
การผลิต การเลือกใช้วัสดุและหลักในการออกแบบ เข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา การคิดออกแบบสร้างสรรค์
และการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยมีหลักการในออกแบบผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1) หน้าที่ของการน�ำไปใช้
(Function) 2) การประหยัด (Economy) 3) ความทนทาน (Durability) 4) วัสดุ (Material) 5) โครงสร้าง
(Construction) 6) ความสวยงาม (Beauty) 7) ลักษณะเด่นพิเศษเฉพาะอย่าง (Personality) และสิ่ง
ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับการออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่ม คือ การสร้างคุณค่ารวมในสายตาของลูกค้า (Total Customer Value) ซึ่งเป็นผลรวมของประโยชน์
หรืออรรถประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ โดยคุณค่าของผลิตภัณฑ์จะเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน
ซึ่งประกอบด้วยความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างด้านบริการ ความแตกต่างด้านบุคลากร และ
ความแตกต่ า งด้ า นภาพลั ก ษณ์ โดยเฉพาะความแตกต่ า งทางการแข่ ง ขั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
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Competitive Differentiation) จะเป็นการออกแบบลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน
และความแตกต่างนั้นจะต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ โดยคุณค่า
นั้นจะต้องสูงกว่าต้นทุนหรือราคาสินค้า ทั้งนี้ยึดหลักว่าคุณค่าที่ส่งมอบแก่ลูกค้าต้องมากกว่าราคาสินค้า
นั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงแข สพันธุพงศ์ (2560 : 260-281) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารจากพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารในชุมชน ต�ำบลหนองลาน อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรของชุมชนถูกออกแบบบนพื้นฐานการวิจัยตลาดและ
ศักยภาพของกลุ่มท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ตามที่ตลาดต้องการและยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช
สมุนไพรจากแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบเชิงประยุกต์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับ
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2556 : 1-5) ที่ได้ศึกษาชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ด้วยงานวิจัย พบว่า
ผู้สนใจและผู้จ�ำหน่ายมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและพัฒนามีความสวยงาม มีประโยชน์ใน
การใช้สอย และสามารถแสดงลักษณะเฉพาะถิ่นอยู่ในระดับมาก จึงเป็นที่ต้องการของตลาด
2. จากการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน
พบว่า มีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.19) โดยมีความต้องการจ�ำเป็นในเรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) รองลงมา คือ การควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีต้นทุนที่ต�่ำกว่า
คู่แข่งขัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27) และมีความต้องการจ�ำเป็นในเรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาและออกแบบสินค้าและการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน
ต�่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เท่ากัน) ซึ่งสอดคล้องกับ ธนกรณ์ ศิริสุขโภคา (2555 : 141-150) ได้ท�ำการ
ศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสานผักตบชวา กรณีศกึ ษาต�ำบลไทรงาม อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการผลิตมีขั้นตอนการท�ำผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจากกลุ่มอื่นมากนัก แต่ในส่วน
ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นก็จะมีการน�ำวัสดุต่าง ๆ มาผสมผสานตกแต่งให้เกิดเป็นงานที่แปลกใหม่ และสิ่ง
ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ประธานกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นผู้น�ำในการหาตลาดจ�ำหน่ายสินค้า และมี
ความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
3. จากการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ของกลุม่
วิสาหกิจชุมชน พบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดยโสธรจะต้องประกอบด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 กลุ่มคือ 1) สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ผู้ประสานงาน ซึ่งท�ำ
หน้าที่ในการประสานความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พัฒนากร วิสาหกิจจังหวัด 3) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ ทีม่ อี งค์ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิม่ และการตลาด และ 4) หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยที่รูปแบบการพัฒนาควรจะต้องใช้หลักการที่ส�ำคัญ 5 ประการคือ 1) หลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
2) การพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3) การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) แนวคิดทางการตลาดที่
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�ำคัญ และ 5) การพัฒนาทุนมนุษย์นั้น สอดคล้องกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

96

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

Potential Development to Increase Productivity for Food Processing Community-based
Enterprise by a Case Study of Crap Fish Farming, Ban Khamkornta, Sai Moon District, Yasothon Province

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557 : 16-23) กล่าวว่า การที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนั้น สามารถกล่าวได้ว่า มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
อยู่ 2 ส่วน คือ 1) เป็นองค์ประกอบจากภายในชุมชน ได้แก่ ภูมิปัญญา ศักยภาพท้องถิ่น วัตถุดิบท้องถิ่น
เทคโนโลยีชาวบ้าน แรงงานท้องถิ่น ทุนประกอบการของท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ 2) เป็นองค์ประกอบจากภายนอกชุมชน ได้แก่ เทคโนโลยีสมัยใหม่
เครื่องจักรสมัยใหม่ แรงงาน วัตถุดิบ ทุน ที่มาจากภายนอกชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนเป็นที่ดึงดูดความสนใจ ซึ่งปัจจุบันพบว่า องค์ประกอบใน
ส่วนนี้มีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำการผลิตของวิสาหกิจชุมชนควรท�ำการศึกษา
และพัฒนาในเรือ่ งการขยายตลาด การพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์ไปสูช่ อ่ งทางใหม่ ๆ
2. จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ควรพัฒนาเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
3. จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มควรมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านผู้น�ำและการบริหารวิสาหกิจ ด้านการวางแผนการด�ำเนินงาน ด้านการบริหารการตลาด
ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล ด้านการบริหารสมาชิก และด้านการจัดการสินค้าและบริการ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
ชุมชนให้สามารถเติบโตต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน  
2. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์
ให้แก่วิสาหกิจชุมชน
3. ควรมีการวิจัยเพื่อการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เครือข่ายอื่นๆ ให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ ให้แก่ชมุ ชนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางทางการแข่งขันให้มากขึน้
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