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บทคัดย่ อ
วิสาหกิจชุ มชนการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรผสมสาน เป็ นอีกหนึ่ งกลุ่มชุมชนที่ตอ้ งเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง ดังนั้นการจัดการ
ซัพพลายเชนที่ดีจะสามารถช่วยให้มีความสามารถในการแข่งขันได้สูงขึ้น งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากิจกรรมในระบบการจัดการ
ซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตภัณฑ์ประ 2) ประเมินระบบการจัดการธุรกิจโดยรวม (System) ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของการ
จัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตภัณฑ์ประ 3) เสนอแนวทางกระบวนการจัดการการจัดการซัพพลายเชนของกลุ่มวิสาหกิจ โดย
สัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) ใช้สถิติเทคนิคของ Radar Chart ใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า การดาเนิ นงานของวิสาหกิ จชุ มชนเกิ ดกิ จกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ
คาสั่งซื้ อ การขนส่ ง การจัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการผลิต 2) กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนหรื อแปรรู ป
วัตถุดิบให้ออกมา เป็ นสิ นค้า 3) กิจกรรมภายนอก เช่น การจัดจาหน่ ายสิ นค้าไปยังลูกค้า 4) กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อ
สิ นค้า เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการหา ช่องทางการจัดจาหน่ าย 5) กิจกรรมการบริ การที่ครอบคลุมถึงการให้บริ การเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กบั สิ นค้า ส่ วนกิจกรรมสนับสนุ น ทั้งสิ้ น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมในการจัดซื้ อ-จัดหาวัตถุดิบเพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก
การเจรจาต่ อรองกับผูข้ ายผลิ ตภัณฑ์ประ 2) กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารทรั พยากรบุ คคล 3) โครงสร้ างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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ระบบบัญชี ระบบการเงิน ในส่ วนการบริ หารจัดการตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินระบบการจัดการธุ รกิจโดยรวม พบว่า
ด้านที่ มี ค่ าคะแนนน้อ ยกว่ า 2 ควรท าการปรั บ ปรุ ง คื อ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ค่ าคะแนน 1.3 ด้านการผลิ ต ค่ าคะแนน 1.4
ผังโครงสร้างองค์กรในหน่ วยการผลิตกับบทบาทหน้าที่ในหน่ วยการผลิตไม่มีการกาหนดที่ชดั เจนอย่างเป็ นรู ปธรรม ด้านการจัดซื้ อจัดหา ค่า
คะแนน 1.8 ด้านบุคลากร ค่าคะแนน 1.8 ผูว้ จิ ยั จึงวิเคราะห์และเสนอแนวทางกระบวนการจัดการซัพพลายเชนของกลุ่มวิสาหกิจ ดังนี้ คือ ทาง
วิสาหกิจชุมชนทาการประเมินผลการดาเนินการที่ผ่านมาวางแผนการจัดการผลผลิตและเพิ่มปริ มาณการผลิตให้เพียงพอหรื อเพิ่มขึ้น การจัดหา
ช่ องทางการจาหน่ ายที่เพิ่มขึ้น ควรมีการจัดอบรมเพิ่มการเรี ยนรู ้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิ จ และนามาถ่ายทอดให้กับสมาชิ กเพื่อทาให้กลุ่มมีแนว
ทางการดาเนินงานใหม่และนาเทคโนโลยี ความรู ้ใหม่มาช่วยในการบริ หารจัดการทั้งระบบของการดาเนินงานและควรมีการสร้างความเชื่ อมัน่
ในคุณภาพของผลผลิตผลิตภัณฑ์ประ เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคและเป็ นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประ
คาสาคัญ : การจัดการซัพพลายเชนประ / ผลิตภัณฑ์ประ / วิสาหกิจชุมชน / การท่องเที่ยวเกษตรผสมผสาน

Abstract
Integrated agricultural tourism community enterprises should be strengthened to ensure efficient supply-chain management and
maximize competitive advantages. This hypothesis states the aims of this research which were to 1) study the supply chain management activities
of Pra community enterprises, 2) determine problems, bottlenecks and obstacles in the operation of Pra community enterprise supply-chain
management by evaluating the overall business management system, and 3) recommending suitable process guidelines for improvement.
Results revealed that five main activities occurred in the operation of community enterprises as 1) internal activities relating to
order receiving, transporting, storing, and distributing raw materials to the production process area, 2) transformation of t he raw materials
into finished products, 3) external activities such as product delivery, 4) marketing-related activities, such as product advertising, and
5) service-related activities including maximizing product value. Their support activities were identified as 1) raw-material purchasing
activity which supported the first main activity, 2) human resource management, and 3) structural organization such as financ ial and
accounting systems. A sustainable supply chain is paramount for efficient business management. The aspects of the system recorded a score
lower than 2 and required improvement. These were identified as innovation and technology with a score of 1.3, production wit h a score of
1.4 as many roles in the organizational structure were not clearly specified, procurement with a score of 1.8, and personnel also with a score
of 1.8. To resolve these problems, a supply chain management process guideline was proposed suitable for community enterprise s. First,
past performance should be evaluated to plan whether future production quantities and distribution channels should be increased. Increased
training for staff members would allow profitable implementation of new technology to improve all operation system functions. Product
quality should also be validated to cement strong customer connections and reaffirm brand identity.
Keywords : Supply Chain Management, Pra Production, Community Enterprise, Integrated Agricultural Tourism

บทนา
ทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม ถือได้วา่ เป็ นขุมทรัพย์แห่งชีวติ มนุษย์ ซึ่งมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้และ
สิ่ งแวดล้อมมาเป็ นเวลานานตั้งแต่ยคุ สมัยเก่าก่อนจนถึงยุคปั จจุบนั ก็ยงั มีความสาคัญกับมนุษย์ไม่นอ้ ยลงไป จากความหลากหลาย
ทางชี วภาพในป่ าไม้ ถือเป็ นระบบนิ เวศที่มีความสาคัญแหล่งหนึ่ งบนพื้นพิภพนี้ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็ นระบบนิ เวศที่สาคัญที่สุด
เพราะเป็ นถิ่นกาเนิ ดของสรรพสิ่ งต่าง ๆ และเป็ นศูนย์รวมความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เป็ นที่ มาของการเกิ ด
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างมากมาย อาทิเช่น อาหาร เชื้อเพลิง ยารักษาโรค และเครื่ องนุ่งห่ ม ซึ่ งเป็ นปั จจัยสี่ ที่มนุษย์ตอ้ งการ เป็ นต้น
อีกทั้งยังช่วยเป็ นเกราะป้ องกันภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัยและดิ นถล่ม เป็ นต้น รวมทั้งเป็ นแหล่งต้นน้ าที่ ผลิตน้ าสะอาด
ออกมาให้ได้อุปโภคบริ โภค มีส่วนในการสนับสนุนการดารงชีวติ ของคนทัว่ โลกให้อยูด่ ีมีสุข ตลอดจนการเป็ นแหล่งที่มาของการ
สร้างแรงบันดาลใจทางด้านสุนทรี ยภาพ ความเชื่อและศาสนา ประเพณี และศิลปะต่าง ๆ ฯลฯ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
131
10 (January - April) 129 - 139 (2020) Vol. 10, No. 1

จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นอี กหนึ่ งพื้นที่ ที่มีการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ โดยที่ มีที่ต้ งั อยู่ทาง
ตอนกลางของภาคใต้มีเนื้ อที่ประมาณ 6,214,064 ไร่ มีพ้ืนที่มากเป็ นอันดับที่ 16 ของประเทศ มีอาณาเขตทางทิศเหนื อติดต่อกับ
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยเป็ นชายฝั่งทะเล มี
ความยาวประมาณ 225 กิ โลเมตร ทิ ศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และจังหวัดกระบี่ โดยลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะของเทือกเขานครศรี ธรรมราชเป็ นเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาว
ของคาบสมุทร โดยเฉพาะอาเภอนบพิตามีเนื้อที่ 452,456 ไร่ เป็ นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขานัน 256,121 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 37.87
ของพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขานันมีพ้นื ที่อุทยานที่ครอบคลุม 3 อาเภอ ใน 2 ตาบล คือ ตาบลกรุ งชิงและตาบลนบพิตา โดยตาบลกรุ ง
ชิงเป็ นพื้นที่อุทยาน 158,883 ไร่ คิดเป็ นร้อยล่ะ 59.49 ของพื้นที่ท้ งั หมดของตาบล และในตาบลนบพิตาเป็ นพื้นที่อุทยาน 12,469 ไร่
คิดเป็ นร้อยล่ะ15.65 ของพื้นที่ท้ งั หมดของตาบลนบพิตา ดังนั้น ประชากรส่ วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกร ทาสวนยางพารา
สวนผลไม้ ทานา ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์และทาการผลิตผลิตภัณฑ์จกั สาน และได้อาศัยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ดว้ ย
การเก็บของป่ า และผลไม้ป่าตามฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ป่ าดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์มีตน้ ประขึ้นอย่างหนาแน่นชาวบ้านได้
เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่ าประด้วยการเก็บหาลูกประมาเพื่อบริ โภคเองและเพื่อจาหน่ ายสามารถสร้างรายได้เป็ น
จานวนมาก ป่ าประในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถือเป็ นป่ าประผืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ
ยังเชื่อว่าเป็ นป่ าประผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก [1]
ประ เป็ นพืชยืนต้นที่มีถิ่นกาเนิดในภาคใต้ของประเทศไทย มีขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร เปลือกมียางเหนียว ใบเดี่ยวเรี ยง
สลับกัน ใบเป็ นรู ปรี ฐานใบมน กิ่งแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็ นคลื่นเล็กน้อย เมื่อแตกใบอ่อนจะมีสีชมพูแดง ออกดอกที่
ปลายกิ่ งเป็ นช่ อสี ขาวนวล ดอกแยกเพศ ดอกตัวผูม้ ี กลี บเลี้ ยง 4-6 กลี บ มี เกสรตัวผูจ้ านวนมาก ดอกตัวเมี ยรั งไข่มีสีชมพูอ่อน
ออกดอกเดือนมีนาคมถึงเมษายน เป็ นผลในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ผลมีเปลือกแข็งลักษณะเป็ นพู มี 3 พู ผลอ่อนสี เขียว เมื่อแก่
เป็ นสี ดาปนน้ าตาล ภายในมี 3 เมล็ด ผลแก่จะแตกเมล็ดจะกระเด็นไปได้ไกล เมล็ดมีเปลือกแข็งหุม้ สี น้ าตาลผิวมัน เนื้อข้างในเป็ นสี
ขาวนวล [4] ประชากร หมู่ที่ 4 ของกิ่งอาเภอนพพิตา มีการใช้ประโยชน์จากป่ าประทั้งเพื่อใช้ในครัวเรื อนและเพื่อการค้ามีมูลค่า
เท่ากับ 1,593,581 บาทต่อปี ซึ่ งเป็ นมูลค่าที่คานวนจากกลุ่มครัวเรื อนตัวอย่างจานวน 215 ครัวเรื อน ดังนั้น มูลค่าการใช้ประโยชน์
รวมของครัวเรื อนทั้งหมดจะมีมูลค่าสู งกว่านี้มาก โดยผลผลิตจากป่ าที่ชาวบ้าน นิ ยมนามาใช้มากที่สุด ได้แก่ ลูกประ ซึ่ งจะเก็บหา
ได้ในช่วงเดือนสิ งหาคมถึงเดือนกันยายน [2] นอกจากนี้ ประ เป็ นพืชที่เป็ นอาหารของคนในท้องถิ่น ส่ วนที่นามาบริ โภค ได้แก่
เมล็ด เมื่อเมล็ดแก่จดั ชาวบ้านจะถางใต้โคนจนโล่งเตียนเพื่อเก็บลูกประที่แตกหล่นลงมาจากต้น ลูกนามาประกอบอาหารได้หลาย
ชนิ ด โดยการต้มทาให้สุกแล้วนาไปดองในน้ าเกลื อ เป็ นลูกประดองเก็บไว้บริ โภคได้นาน ลูกประดองแกะเปลื อกออกนาไป
ประกอบอาหารได้หลายอย่าง ได้แก่ นาลูกประไปใส่ แกงส้ม แกงไตปลา และต้มกะทิ เป็ นต้น ซึ่ งลูกประจะให้รสชาติเปรี้ ยวมัน
อร่ อยมาก ลูกประสดนาไปปิ้ ง ทาน้ าพริ กลูกประเก็บไว้ได้นาน และยังนาไปคัว่ กับทรายรับประทานเป็ นอาหารว่าง หรื อนาไปหัน่
เป็ นชิ้นบาง ๆ นาไปทอดหรื ออบ ลูกประได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคมากขึ้น [6] ในปี 2561 มีผลิตผลลูกประจากเทือกเขาหลวง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งประกอบด้วย 4 อาเภอหลักคือ อาเภอนบพิตา พรหมคีรี ลานสกา และช้างกลาง รวมตลอดฤดูกาล ไม่
ต่ากว่า 1,000 ตัน โดยมีศูนย์รวบรวมเมล็ดประดิบและส่งไปตลาดอื่น ๆ โดยเฉพาะตลาดเยาวราช ในปี นี้พอสรุ ปข้อมูลเบื้องต้นจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บลูกประในพื้นที่ตาบลกรุ งชิง อาเภอนบพิตา ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเมล็ดประในปี 2561 ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ โดยมีคนที่เก็บลูกประ และคนกลาง รวมรวบได้ประมาณ วันละ 2,000 กิโลกรัม [4]
ปั จจุบนั พบว่า ชุมชนยังไม่มีแนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์จากต้นประยังที่เป็ นระบบอย่างชัดเจน ยังไม่สามารถ
แสดงเป็ นโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นตามลักษณะของการดาเนินชีวติ วิถีชุมชน มีเพียงการบอกกล่าวถึงแหล่งที่เก็บหาแบบปากต่อปากจาก
ผูท้ ี่เข้าไปเก็บหาในพื้นที่ป่า ไม่ได้มีการรวบรวมเป็ นเอกสารอย่างเป็ นรู ปธรรม คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาศึกษาศึกษากิจกรรมและ
รู ปแบบการจัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตภัณฑ์ประ ประเมินระบบการจัดการธุรกิจโดยรวม (System) และสภาพ
ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิ จชุ ม ชนผูผ้ ลิ ตภัณฑ์ประ นาผลการศึ กษาที่ ได้ไปเสนอแนวทาง
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กระบวนการจัดการการจัดการซัพพลายเชนของกลุ่ มวิสาหกิ จ สร้ างความรู ้ ความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ อนั จะก่ อให้เ กิ ด
ตระหนักและความเข้าใจในระบบการจัดการที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและได้เห็นความสาคัญ จนนาไปสู่
การพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจและเกิดการนาประในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุ ดต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากิจกรรมในระบบการจัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตภัณฑ์ประ
2. เพื่อประเมิ นระบบการจัดการโดยรวม (System) ถึ งสภาพปั ญหาและอุป สรรคของการจัดการซัพ พลายเชนของ
วิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตภัณฑ์ประ
3. เพื่อเสนอแนวทางกระบวนการจัดการการจัดการซัพพลายเชนของกลุ่มวิสาหกิจ

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้ านเวลา ดาเนินการศึกษาวิจยั เป็ นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ สถานที่ ที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่ วิส าหกิ จ ชุ ม ชนการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การเกษตรผสมสาน
พื้นที่อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานวน 1 คน
กรรมการจานวน 10 คน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานวน 20 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั ได้ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลักษณะ
คาถามมีท้ งั คาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการค้นคว้าหนังสื อ เอกสารการประชุม ข่าว บทความ วารสาร ตลอดจนงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) โดยคณะผูว้ จิ ยั จะดาเนินการ
จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการวิจยั แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการซัพพลายเชน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวบข้อมูลจนกระทัง่ ได้ขอ้ มูลครบตามวัตถุประสงค์ในงานวิจยั
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ นามาตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งข้อมูลทัว่ ไปที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง
(Focus Group Interviews) เป็ นการสนทนาเป็ นกลุ่ม ซึ่ งต้องมีประเด็นปั ญหาที่ เฉพาะเจาะจงในการสนทนาแต่ละครั้งมีการบันทึก
เทป/จดบันทึก ตามกระบวนการเทคนิ ค Radar Chart [7] เกณฑ์ระดับคะแนน : 4 - ดี , 3 - ปานกลาง , 2-พอใช้ , 1 – ควรปรับปรุ ง
และ กระบวนการเทคนิค เทคนิค SWOT ANALYSIS [8] โดยมีผวู ้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั ดาเนินการปฏิบตั ิการเป็ นแบบบันทึกผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้แบบเก็บข้อมูลปลายเปิ ด กาหนด จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และภัยอุปสรรค (T) นาประเด็นที่
ได้มาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการจัดการต่อไป

ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสารวจและลงพื้นที่เพื่อทาการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และสังเกต การประชุมกลุ่มย่อย จัดสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ตลอดจนการใช้รูปแบบที่ ได้จากการสื บค้น ข้อมูลเอกสารงานวิจยั และบทความที่ เกี่ ยวข้อง โดยส่ วนที่ 1
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นาเสนอผลของข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน ส่ วนที่ 2 ผลที่ได้จากการศึกษากิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งรู ปแบบการจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน และความเชื่อมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ วนที่ 3 เพื่อประเมินระบบการจัดการโดยรวม (System) และสภาพปั ญหา
และอุ ป สรรคของการจัด การซัพ พลายเชนของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การเกษตรผสมสานผู ผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์ป ระ
ตาบลกรุ งชิ ง อาเภอนบพิตา จังหวัด นครศรี ธรรมราช และส่ วนที่ 4 ผลจากการเสนอแนวทางกระบวนการจัดการการจัดการ
ซัพพลายเชนของกลุ่มวิสาหกิจ ซึ่งสามารถ สรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพื้นฐานของ “วิสาหกิจชุ มชนการท่ องเที่ยวเชิ งการเกษตรผสมสาน” โดยวิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews)
“วิสาหกิจชุมชนการท่ องเทีย่ วเชิงการเกษตรผสมสาน” ในการดาเนินงานของกลุ่มเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้สมาชิกใน
กลุ่มสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าให้กบั วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยรวมตัวกันเพื่อจัดการท่องเที่ยวและการผลิตสิ นค้าที่ทาจากหลากหลาย
รู ปแบบ เป็ นการสร้างรายได้เสริ มให้กบั คนในชุมชน เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ รวมทั้งเป็ นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีมาแต่โบราณ อีกทั้งยังได้ใช้วตั ถุดิบที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาให้เกิดความสามัคคีในการทางานร่ วมกันตลอดจนทาให้
คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนดีข้ ึน รู ้จกั การสร้างรายได้และการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็ นผลให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะทาให้ครอบครัวและชุมชนมีความมัน่ คง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งเป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนต่อไป วิสาหกิ จชุ มชนการท่ องเที่ ยวเชิ งการเกษตรผสมสาน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตาบลกรุ งชิ ง อ.นบพิตา จ.นครศรี ธรรมราช
ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เพาะปลูกยางพารา และยังมีอาชีพเสริ มคือ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร ซึ่ งทา
กันมาแต่โบราณ ส่ วนมากทาไว้ใช้เองและขายในราคาที่ถูกหรื อนามาเป็ นของฝากญาติพี่นอ้ งเวลาไปเยี่ยมกัน ได้เกิดการรวมตัวของ
แม่บา้ นจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา ในปี พ.ศ.2559 จึงจดทะเบียนเป็ น “วิสาหกิจชุมชนการท่ องเทีย่ วเชิงการเกษตรผสมสาน”
ส่ วนที่ 2 ผลการศึ กษากิจกรรมในระบบการจัดการซั พพลายเชนของวิสาหกิจชุ มชนผู้ ผลิตภัณฑ์ ประ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews)
จากการศึกษาและสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรผสมสาน พบว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นสามารถ
สร้างคุณค่าในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แบ่งกิจกรรมภายในองค์กร เป็ น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรม
สนับสนุ น (Support Activities) โดยกิ จกรรมทุกประเภทมี ส่วนในการช่ วยเพิ่มคุณค่าให้กับสิ นค้าหรื อบริ การของวิสาหกิ จจะ
ประกอบไปด้วยกิ จกรรมหลัก 5 กิ จกรรมเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิตหรื อสร้างสรรค์สินค้าหรื อบริ การ การตลาดและ
การขนส่งสิ นค้าหรื อบริ การไปยังผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
1. กิ จ กรรมภายใน (Inbound Logistics) เมื่ อ ทางกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได้รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ จะท าการจัด หาวัต ถุ ดิ บ
การจัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต สามารถแสดงดังภาพที่ 1

ประสด
แปรรู ป

ภาพที่ 1 การแจกจ่ ายวัตถุดบิ ประสดเข้ าสู่ กระบวนการผลิต
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2. กิ จ กรรมการด าเนิ นงาน (Operations) ที่ เ กี่ ย วข้องกับการเปลี่ ยนหรื อ แปรรู ปวัต ถุดิ บให้อ อกมา เป็ นสิ นค้า
เป็ นขั้นตอนการผลิต การบรรจุ ลักษณะของประสด การแปรรู ป แล้วทาการบรรจุสินค้าในบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อทาการขนส่ งไปยัง
ผูบ้ ริ โภค สามารถแสดงดังภาพที่ 1 สามารถแสดงดังภาพที่ 2

เริ่ ม
รับคาสั่งซื้ อ
ไม่มี

มี

สไลด์เป็ นชิ้น
เช็ควัตถุดิบ
จัดหาวัตถุดิบ

รับวัตถุดิบ

ทอด สะเด็ดน้ ามัน
บรรจุหีบห่ อ

วางแผนผลิต

จัดส่ ง

เตรี ยมอุปกรณ์
แปรรู ปประ

จบ

กะเทาะเปลือก

ล้าง

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ประ
3. Outbound Logistics ทางกลุ่มมีกิจกรรมภายนอก โดยมีการจัดจาหน่ายกับผูบ้ ริ โภคทั้งที่เป็ นรายย่อย และรายใหญ่
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4. Marketing and Sales กิ จ กรรมการตลาดที่ เกี่ ย วกับ การชัก จู งให้ลู กค้า ซื้ อ สิ นค้า และบริ ก าร เช่ น ทางกลุ่มมี
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อโซเชียล เฟสบุ๊ค รวมถึงการหาช่องทางการจัดจาหน่ายโดยการนาสิ นค้าแสดงในงานต่าง ๆ
5. Services กิ จกรรมการบริ การที่ครอบคลุมถึงการให้บริ การเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบั สิ นค้า การสาธิ ตการใช้สินค้า
โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการนาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้า
ส่ ว นกิ จ กรรมสนับ สนุ น เป็ นกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ กิ จ กรรมหลัก สามารถด าเนิ น ไปได้
1. Procurement กิจกรรมในการจัดซื้ อ-จัดหาลูกประ มีการเจรจาต่อรองกับผูข้ ายทั้งที่เป็ นรายย่อยและรายใหญ่ใน
พื้ น ที่ ต าบลนบพิ ต า ต าบลกรุ ง ชิ ง อ าเภอนบพิ ต า จัง หวัน ครศรี ธรรมราช โดยใช้ช่ อ งทางการสื่ อ สารผ่ า นการโทรศัพ ท์
2. Human Resource Management ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การรับ
สมัครมาทางานภายในกลุ่ม พัฒนา ฝึ กอบรม ระบบค่าจ้าง มีการปั นผลกาไรทุก 15 วัน และมีการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มคือการ
กาหนดการประชุมร่ วมกันเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้จะมีการจัดเสริ มความสัมพันธ์โดยการจัดงานวันปี ใหม่
3. Firm Infrastructure โครงสร้ า งพื้ น ฐานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ทางกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ มี ก ารจั ด ท าระบบบั ญ ชี
ระบบการเงิ นโดยการที่ มีการมอบหมายให้สมาชิ กในกลุ่มได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบทาการบันทึ กข้อมูลรายได้และรายจ่ายของกลุ่ม
โดยหลังจากที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับโอกาสได้เข้าร่ วมการอบรมการจัดทาระบบฐานบัญชีครัวเรื อน
ทั้งนี้รูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ของการจัดการโซ่อุปทานประและผลิตภัณฑ์ประ เป็ นแบบเส้นตรง (Linear Supply chain)

ผูเ้ ก็บหาประ

ผูผ้ ลิตและแปรรู ป

ผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ของการจัดการโซ่อุปทานประและผลิตภัณฑ์ประ
ส่ วนที่ 3 ผลการศึ กษาการประเมินระบบการจัดการโดยรวม (System) และสภาพปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพ
พลายเชนของวิสาหกิจชุมชนการท่ องเที่ยวเชิงการเกษตรผสมสานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ประ ตาบลกรุงชิง อ.นบพิตา จ.นครศรีธรรมราช

ภาพที่ 4 ผลการประเมินระบบการจัดการธุรกิจโดยรวม (System)
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จากภาพที่ 4 ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินระบบการจัดการธุ รกิ จโดยรวม (System) โดยแบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ดังนี้ คือ
1. การบริ หารจัดการ 2.การตลาดและการขาย 3.การผลิต 4.บัญชีและการเงิน 5.บุคลากร 6.การจัดซื้อ การจัดหา 7.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ8.การจัดการชุมชนและสิ่ งแวดล้อม พบว่า ด้านที่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 2 ควรทาการปรับปรุ ง คือ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ไม่มีการลงทุนหรื อพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค่าคะแนน 1.3 เพื่อช่วยให้การผลิตเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
และสามารถผลิตได้ทนั เวลาเกิดการรอคอยของผูบ้ ริ โภค ด้านการผลิต ค่าคะแนน 1.4 ต้องปรับปรุ งผังโครงสร้างองค์กรในหน่วย
การผลิ ตกับบทบาทหน้าที่ ในหน่ วยการผลิตให้มีการกาหนดที่ ชัดเจนอย่างเป็ นรู ปธรรม ยังต้องทาการวางแผนการผลิ ต และ
ควบคุมการผลิตโดยการกาหนดเวลาแต่ละขั้นตอนของการผลิต ระบบการสั่งงานไม่ชดั เจน ไม่มีการตรวจสอบ QC (การควบคุม
ของเสี ย) โดยกาหนดอยูใ่ นคู่มือการปฏิบตั ิงาน วิสาหกิจชุมชนไม่มีการควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ตน้ ทุน ที่แท้จริ งที่เกิดขึ้น
ไม่ดาเนิ นการคิดค่าแรงในการผลิต สมาชิ กส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ดา้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้ านการจัดซื้ อจัดหา ค่าคะแนน 1.8
ทางกลุ่มไม่มีอานาจในการจัดซื้ อ ไม่สามารถซื้ อได้ในราคาเดิม เนื่ องจากระบบราคาถูกาหนดโดย พ่อค้าคนกลางเป็ นส่ วนใหญ่
ด้านบุคลากร ค่าคะแนน 1.8 เนื่องจาก สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู ้ ไม่ได้รับการฝึ กอบรมการสร้างทักษะพนักงาน จะมีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามระบบของการทางาน โดยอาศัยความรวดเร็ วเพื่อให้งานผลิตออกมาแต่เกิดสิ นค้าด้อยคุณภาพ
เมื่ อทาการการสัมภาษณ์ บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องเพื่อศึ กษาสภาพปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของ
วิสาหกิ จชุมชนการท่องเที่ ยวเชิ งการเกษตรผสมสานผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ประ ตาบลกรุ งชิ ง อ.นบพิตา จ.นครศรี ธรรมราช จากการ
ประเมินระบบการจัดการนามาวิเคราะห์สภาพปั ญหาโดยรวมในการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ ของสถานประกอบการแล้ว สามารถ
สรุ ปเป็ น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT) ได้ดงั ภาพที่ 5

S-Strength
1. สถานที่ ท าการผลิ ต ตั้ งอยู่ ใ นพื้ น ที่ จ ั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช ที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบประ
2. ประธานมี ค วามมุ่ ง มั่น ในการด าเนิ น งานให้
กิจการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. โครงสร้ างการบริ หารจัดการวิสาหกิ จไม่ยุ่งยาก
ประธานมีอานาจการตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ ว

W-Weakness
1. ประธานกลุ่ม ยังมีประสบการณ์ในธุ รกิจน้อย
2. ไม่ มี ก ารเก็ บ ข้อมู ล คุ ณภาพสิ นค้า ที่ ออกมาจาก
กระบวนการผลิต
3. กิจการไม่ให้ความสาคัญกับการนาอุปกรณ์ หรื อ
เครื่ องจักรที่ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต
4. กิ จการมี สภาพคล่ องน้อย เนื่ องจากกิ จการมี ผ ล
ก าไรลดลงไม่ เ ป็ นไปตามเป้ า หมายที่ ว างไว้และ
ธุ รกิจไม่ต่อเนื่อง
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T-Threat

O-Opportunity

1. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีน้อยมาก
สาหรับธุ รกิจการแปรรู ปประ
2. ปั ญหาสภาพภู มิ อากาศในบางช่ ว ง โดยเฉพาะ
ฤดูฝน มีผลต่อกระบวนการผลิต
3. ราคาประผันผวน ในปั จจุ บนั มี ราคาสู ง และไม่
สามารถต่อรองราคากับ Supplier ได้ เนื่ องจากซื้ อ
ผูกขาดรายเดียว
4. คู่ แ ข่ ง ทางการตลาดมี ก ารเพิ่ ม รายชิ้ น เกิ ด การ
แข่งขันสู ง

1. กิจการหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่
ให้การช่วยเหลือดูแลกากับการดาเนินงานของ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน การยางแห่ ง ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย เป็ นต้น

ภาพที่ 5 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT)
ส่ วนที่ 4 ผลจากการเสนอแนวทางกระบวนการจัดการการจัดการซัพพลายเชนของกลุ่มวิสาหกิจ
จากสภาพปั ญหาของวิสาหกิจชุมชน สามารถลาดับความสาคัญพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้
ตารางที่ 1 สภาพปั ญหาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งงาน
หัวข้ อ

สภาพปัญหาเบื้องต้น

4.1.นวัตกรรม 1. การพัฒนาเทคโนโลยีและ
และระบบ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 การผลิต 1. ไม่มีขอ้ มูลขั้นตอนการทางาน
2. ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการบันทึ กผลการ
ผลิตอย่างเป็ นระบบ
3. มีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตแบบทดลอง
ผิดลองถูก ทาให้เกิดของเสี ยในกระบวนการ
ผลิต

ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
1. พัฒนานวัตกรรมใหม่ดา้ นการแปรู ปประ
2. ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

1. ควรมี ก ารจัดทาคู่มือ ขั้นตอนในการปฏิ บัติงาน
เ พื่ อ ใ ห้ คุ ณ ภ า พ สิ น ค้ า ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ มี
ประสิ ทธิภาพสูง
2. ทาการปรับปรุ งกระบวนการผลิต
3. มีการบันทึกกระบวนการผลิตและการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีกระบวนการฝึ กฝี มือและความชานาญ โดยการ
อบรมให้ความรู ้เพิ่มเติมโดยประธานกลุ่ม
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ตางรางที่ 1 (ต่อ)
หัวข้ อ

สภาพปัญหาเบื้องต้น

ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน

4.3 การจัดซื้ อ 1. ไม่ ส ามารถต่ อ รองราคาประสดที่ ใ ช้ใน
และจัดหา กระบวนการผลิ ต ได้ และมี อ านาจการ
ต่อรองน้อย เนื่ องจากซื้ อจากซัพพลายเออร์
รายเดียว การส่งมอบล่าช้า

1. หาแหล่งขายประสดจากรายอื่น และรวมตัวกัน
กับ กลุ่ ม ผู ้ป ระกอบกิ จ การเดี ย วกัน โดยการสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยเพื่ อ เพิ่ ม อ านาจการต่ อ รองราคาและลด
ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
สัง่ ซื้อครั้งละมาก ๆ
2. ทาการเก็บข้อมูลวัตถุดิบเริ่ มต้นที่ใช้ในการนาเข้า
กระบวนการผลิต
4.4 บุคลากร 1. การสื่ อ สารระดับ ผูบ้ ริ ห ารและหัวหน้า 1. มีกระบวนการสื่ อสารและจัดการประชุมกลุ่มเพื่อ
งานมี น้อย ไม่ มี ก ารจัดประชุ มเพื่ อติ ดตาม ทบทวนกระบวนการบริ หารงาน
ความก้าวหน้าของกิจการ

ลาดับ
ความสาคัญ

3

3

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึ กษาการวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการจัดการซัพพลายเชนผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผลประ โดยใช้ห่วงโซ่ คุณค่าที่ใช้เป็ น
เครื่ องมือวิเคราะห์การติดต่อสื่ อสาร ประสานงานและความสัมพันธ์ระหว่างกิ จกรรมทั้งหมดที่ มีอยู่ในระบบ จากการวิเคราะห์
ประเมินผล พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของการจัดการโซ่ อุปทานประและผลิตภัณฑ์ประ เป็ นแบบเส้นตรง (Linear Supply
chain) สอดคล้องกับงานวิจยั ของสนัน่ เถาชารี และ ระพีพนั ธ์ ปิ ตาคะโส เรื่ องการประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า การจัดการข้าวมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง คือ
เกษตรกรปลูกข้าว ส่งแปรรู ป และขายไปยังผูบ้ ริ โภคในส่วนกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบที่เป็ นกิจกรรมหลัก
มีปฏิ สัมพันธ์ของกิ จกรรม คล้ายกับแต่ละข้อโซ่ ที่เชื่ อมต่อกัน [5] โดย ห่ วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) สอดคล้องกับแนวคิดของ
Michael E. Porter เป็ นแนวคิดที่ช่วยในการทาความเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบตั ิการว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กร
ธุรกิจก่อกาเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างไร โดยคุณค่าที่บริ ษทั สร้างขึ้นสามารถวัดได้โดยการพิจารณาว่าผูบ้ ริ โภคยินยอมที่จะจ่ายเงิน
เพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั หรื อมากน้อยเพียงใด แนวคิดนี้ แบ่งกิจกรรมภายในองค์กร เป็ น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก
(Primary Activities) และกิ จกรรมสนับสนุ น (Support Activities) โดยกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้นทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่า
ให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั หรื อการเกิด กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรื อสร้างสรรค์สินค้า
หรื อบริ การ การตลาดและการขนส่ งสิ นค้าหรื อบริ การไปยังผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ ในส่ วนการวิเคราะห์ SWOT Analysis ต้องมีจุดที่ควร
พัฒนาคุณภาพการผลิตที่ถูกสุขลักษณะเป็ นไปตามหลักสุขาภิบาลโรงงาน ทาให้ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน สามารถผลักดันใน
การยืน่ ขอรับรองมาตรฐาน อย. และมผช. ซึ่งเป็ นการสร้างมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ เพิ่ม เครื่ องจักร อุปกรณ์บางอย่างที่ทนั สมัยเพื่อใช้
ผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสู งขึ้นสามารถผ่านการรับรองจาก หน่วยงาน เช่น อย. มผช.การส่ งเสริ มการตลาด การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของวิทยา สุ หฤทดารงและคณะ ได้ศึกษาการพัฒนา
แบบจาลองโซ่ อุปทานในการทางานร่ วมกันระหว่างธุ รกิ จ ค้าส่ ง-ค้าปลีก และการพัฒนาดัชนี ช้ ี วดั สมรรถนะโซ่ อุปทาน ธุ รกิ จ
การค้าปลีก พบว่า ปั ญหาที่พบคือความไม่เข้าใจกัน ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก และความไม่เข้าใจกันของคณะกรรมการ
กลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สมาชิกส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ดา้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมาชิกส่ วนใหญ่ทากิจกรรม
เพื่อเสริ มรายได้ ทาให้ไม่ได้มาร่ วมกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง ผลิตภัณฑ์จึงออกสู่ ตลาดไม่ต่อเนื่ อง ต้นทุนการผลิตสู ง ผลิตภัณฑ์ยงั
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ไม่ตรง กับความต้องการของตลาด [3] วิจยั จึงได้เสนอแนวทางพัฒนาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านการผลิต โดยการอบรมให้
ความรู ้ การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังมีตลาดอยูใ่ นวงจากัด ในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์
และบรรจุภณั ฑ์ยงั ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เนื่องจากขาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานกลุ่มจึง ได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้เป็ นไปความต้องการของตลาด

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
วิสาหกิ จชุ มชนไม่เพียงแต่ให้ความสาคัญกับกิ จกรรมภายในองค์กรเท่านั้น เช่ น กระบวนการจัดหากระบวนการผลิต
เป็ นต้น แต่ควรให้ความสาคัญกับระบบการบริ หารจัดการซัพพลายเชนที่ ทุกกิ จกรรมจะต้องได้รับความร่ วมมื อ โดยจะต้องมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกันตั้งแต่ตน้ น้ า ไปจนถึงปลายน้ าหรื อลูกค้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ การบริ หารซัพพลายเชน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ควรพัฒนานวัตกรรมใหม่ดา้ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษเหลือในกระบวนการผลิต
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการศึ กษาครั้งต่อไปควรทาการศึ กษากิ จกรรม ที่ ไม่เพิ่มมูลค่าของกิ จการเพื่อทาการปรับลดหรื อตัดทอน กิ จกรรมที่
ไม่เกิดประโยชน์ให้ลดน้อยลงหรื อหมดไป
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