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บทคดัย่อ 
 วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสาน เป็นอีกหน่ึงกลุ่มชุมชนท่ีตอ้งเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ดงันั้นการจดัการ 
ซพัพลายเชนท่ีดีจะสามารถช่วยใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัไดสู้งข้ึน งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษากิจกรรมในระบบการจดัการ
ซพัพลายเชนของวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ 2) ประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม (System) ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของการ
จดัการซพัพลายเชนของวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ 3) เสนอแนวทางกระบวนการจดัการการจดัการซัพพลายเชนของกลุ่มวสิาหกิจ โดย
สัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) ใชส้ถิติเทคนิคของ Radar Chart  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจยัพบว่า  การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกิดกิจกรรมหลกั 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดรั้บ
ค าส่ังซ้ือ การขนส่ง การจดัเก็บและการแจกจ่ายวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต 2) กิจกรรมการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนหรือแปรรูป
วตัถุดิบให้ออกมา เป็นสินคา้ 3) กิจกรรมภายนอก เช่น การจดัจ าหน่ายสินคา้ไปยงัลูกคา้ 4) กิจกรรมการตลาดท่ีเก่ียวกบัการชกัจูงให้ลูกคา้ซ้ือ
สินคา้ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการหา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  5) กิจกรรมการบริการท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้กบัสินคา้ ส่วนกิจกรรมสนับสนุน ทั้งส้ิน 3 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมในการจดัซ้ือ-จดัหาวตัถุดิบเพ่ือมาใชใ้นกิจกรรมหลกั 
การเจรจาต่อรองกับผูข้ายผลิตภัณฑ์ประ 2) กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร ได้แก่  
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ระบบบญัชี ระบบการเงิน ในส่วนการบริหารจดัการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทางผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม พบว่า 
ด้านท่ีมีค่าคะแนนน้อยกว่า 2 ควรท าการปรับปรุง คือ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี  ค่าคะแนน 1.3  ด้านการผลิต  ค่าคะแนน 1.4   
ผงัโครงสร้างองคก์รในหน่วยการผลิตกบับทบาทหน้าท่ีในหน่วยการผลิตไม่มีการก าหนดท่ีชดัเจนอย่างเป็นรูปธรรม  ดา้นการจดัซ้ือจดัหา ค่า
คะแนน 1.8  ดา้นบุคลากร ค่าคะแนน 1.8  ผูว้จิยัจึงวิเคราะห์และเสนอแนวทางกระบวนการจดัการซัพพลายเชนของกลุ่มวสิาหกิจ ดงัน้ี คือ ทาง
วสิาหกิจชุมชนท าการประเมินผลการด าเนินการท่ีผ่านมาวางแผนการจดัการผลผลิตและเพ่ิมปริมาณการผลิตให้เพียงพอหรือเพ่ิมข้ึน  การจดัหา
ช่องทางการจ าหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ควรมีการจดัอบรมเพ่ิมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ และน ามาถ่ายทอดให้กับสมาชิกเพ่ือท าให้กลุ่มมีแนว
ทางการด าเนินงานใหม่และน าเทคโนโลย ีความรู้ใหม่มาช่วยในการบริหารจดัการทั้งระบบของการด าเนินงานและควรมีการสร้างความเช่ือมัน่
ในคุณภาพของผลผลิตผลิตภณัฑป์ระ  เพ่ือท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคและเป็นมาตรฐานของผลิตภณัฑป์ระ   
 

ค าส าคัญ : การจดัการซพัพลายเชนประ / ผลิตภณัฑป์ระ / วสิาหกิจชุมชน / การท่องเท่ียวเกษตรผสมผสาน 
 

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 identifie d 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.  
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บทน า   
  ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม ถือไดว้า่เป็นขมุทรัพยแ์ห่งชีวติมนุษย ์ซ่ึงมนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมแ้ละ
ส่ิงแวดลอ้มมาเป็นเวลานานตั้งแต่ยคุสมยัเก่าก่อนจนถึงยคุปัจจุบนัก็ยงัมีความส าคญักบัมนุษยไ์ม่นอ้ยลงไป จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าไม ้ถือเป็นระบบนิเวศท่ีมีความส าคญัแหล่งหน่ึงบนพ้ืนพิภพน้ี อาจจะกล่าวไดว้่าเป็นระบบนิเวศท่ีส าคญัท่ีสุด 
เพราะเป็นถ่ินก าเนิดของสรรพส่ิงต่าง ๆ และเป็นศูนยร์วมความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์ เป็นท่ีมาของการเกิด
ผลิตภณัฑต์่าง ๆ อยา่งมากมาย อาทิเช่น อาหาร เช้ือเพลิง ยารักษาโรค และเคร่ืองนุ่งห่ม ซ่ึงเป็นปัจจยัส่ีท่ีมนุษยต์อ้งการ เป็นตน้  
อีกทั้งยงัช่วยเป็นเกราะป้องกนัภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั อุทกภยัและดินถล่ม เป็นตน้ รวมทั้งเป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีผลิตน ้ าสะอาด
ออกมาใหไ้ดอุ้ปโภคบริโภค มีส่วนในการสนบัสนุนการด ารงชีวติของคนทัว่โลกใหอ้ยูดี่มีสุข ตลอดจนการเป็นแหล่งท่ีมาของการ
สร้างแรงบนัดาลใจทางดา้นสุนทรียภาพ ความเช่ือและศาสนา ประเพณีและศิลปะต่าง ๆ ฯลฯ 
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  จังหวดันครศรีธรรมราช เป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติป่าไม ้โดยท่ีมีท่ีตั้ งอยู่ทาง
ตอนกลางของภาคใตมี้เน้ือท่ีประมาณ 6,214,064 ไร่ มีพ้ืนท่ีมากเป็นอนัดบัท่ี 16 ของประเทศ มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกบั
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทิศใตติ้ดต่อกบัจงัหวดัสงขลา จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัตรัง ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่าวไทยเป็นชายฝ่ังทะเล มี
ความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกติดต่อกบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดักระบ่ี โดยลกัษณะภูมิประเทศของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นเทือกเขาท่ีมีความยาวตามแนวยาว
ของคาบสมุทร โดยเฉพาะอ าเภอนบพิต ามีเน้ือท่ี 452,456 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีของอุทยานแห่งชาติเขานนั 256,121 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.87 
ของพ้ืนท่ี อุทยานแห่งชาติเขานนัมีพ้ืนท่ีอุทยานท่ีครอบคลุม 3 อ าเภอ ใน 2 ต าบล คือ ต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต า โดยต าบลกรุง
ชิงเป็นพ้ืนท่ีอุทยาน 158,883 ไร่ คิดเป็นร้อยล่ะ 59.49 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของต าบล และในต าบลนบพิต าเป็นพ้ืนท่ีอุทยาน 12,469 ไร่ 
คิดเป็นร้อยล่ะ15.65 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของต าบลนบพิต า ดงันั้น ประชากรส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกร ท าสวนยางพารา 
สวนผลไม ้ท านา ปลูกพืชไร่ เล้ียงสตัวแ์ละท าการผลิตผลิตภณัฑจ์กัสาน และไดอ้าศยัประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติป่าไมด้ว้ย
การเก็บของป่า และผลไมป่้าตามฤดูกาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ป่าดงักล่าวมีความอุดมสมบูรณ์มีตน้ประข้ึนอยา่งหนาแน่นชาวบา้นได้
เขา้มาใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในป่าประดว้ยการเก็บหาลูกประมาเพ่ือบริโภคเองและเพ่ือจ าหน่ายสามารถสร้างรายได้เป็น
จ านวนมาก ป่าประในพ้ืนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติเขานนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ถือเป็นป่าประผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและ
ยงัเช่ือวา่เป็นป่าประผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก [1]   

ประ เป็นพืชยนืตน้ท่ีมีถ่ินก าเนิดในภาคใตข้องประเทศไทย มีขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร เปลือกมียางเหนียว ใบเด่ียวเรียง
สลบักนั ใบเป็นรูปรี ฐานใบมน ก่ิงแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบหยกัเป็นคล่ืนเลก็นอ้ย เม่ือแตกใบอ่อนจะมีสีชมพแูดง ออกดอกท่ี
ปลายก่ิงเป็นช่อสีขาวนวล ดอกแยกเพศ ดอกตวัผูมี้กลีบเล้ียง 4-6 กลีบ มีเกสรตวัผูจ้  านวนมาก ดอกตวัเมียรังไข่มีสีชมพูอ่อน  
ออกดอกเดือนมีนาคมถึงเมษายน เป็นผลในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ผลมีเปลือกแขง็ลกัษณะเป็นพ ูมี 3 พ ูผลอ่อนสีเขียว เม่ือแก่
เป็นสีด าปนน ้ าตาล ภายในมี 3 เมลด็ ผลแก่จะแตกเมลด็จะกระเด็นไปไดไ้กล เมลด็มีเปลือกแขง็หุม้สีน ้ าตาลผิวมนั เน้ือขา้งในเป็นสี
ขาวนวล [4] ประชากร หมู่ท่ี 4 ของก่ิงอ าเภอนพพิต า มีการใชป้ระโยชน์จากป่าประทั้งเพ่ือใชใ้นครัวเรือนและเพ่ือการคา้มีมูลค่า
เท่ากบั 1,593,581 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีค  านวนจากกลุ่มครัวเรือนตวัอยา่งจ านวน 215 ครัวเรือน ดงันั้น มูลค่าการใชป้ระโยชน์
รวมของครัวเรือนทั้งหมดจะมีมูลค่าสูงกวา่น้ีมาก โดยผลผลิตจากป่าท่ีชาวบา้น นิยมน ามาใชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลูกประ ซ่ึงจะเก็บหา
ไดใ้นช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน [2] นอกจากน้ี ประ เป็นพืชท่ีเป็นอาหารของคนในทอ้งถ่ิน ส่วนท่ีน ามาบริโภค ไดแ้ก่ 
เมลด็ เม่ือเมลด็แก่จดั ชาวบา้นจะถางใตโ้คนจนโล่งเตียนเพ่ือเก็บลูกประท่ีแตกหล่นลงมาจากตน้ ลูกน ามาประกอบอาหารไดห้ลาย
ชนิด โดยการตม้ท าให้สุกแลว้น าไปดองในน ้ าเกลือ เป็นลูกประดองเก็บไวบ้ริโภคได้นาน ลูกประดองแกะเปลือกออกน าไป
ประกอบอาหารไดห้ลายอยา่ง ไดแ้ก่ น าลูกประไปใส่แกงส้ม แกงไตปลา และตม้กะทิ เป็นตน้ ซ่ึงลูกประจะให้รสชาติเปร้ียวมนั
อร่อยมาก ลูกประสดน าไปป้ิง ท าน ้ าพริกลูกประเก็บไวไ้ดน้าน และยงัน าไปคัว่กบัทรายรับประทานเป็นอาหารวา่ง หรือน าไปหัน่
เป็นช้ินบาง ๆ น าไปทอดหรืออบ ลูกประไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมากข้ึน [6] ในปี 2561 มีผลิตผลลูกประจากเทือกเขาหลวง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงประกอบดว้ย 4 อ าเภอหลกัคือ อ าเภอนบพิต า พรหมคีรี ลานสกา และชา้งกลาง รวมตลอดฤดูกาล ไม่
ต ่ากวา่ 1,000 ตนั โดยมีศูนยร์วบรวมเมลด็ประดิบและส่งไปตลาดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะตลาดเยาวราช ในปีน้ีพอสรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้จาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บลูกประในพ้ืนท่ีต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า ในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวเมลด็ประในปี 2561 ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ โดยมีคนท่ีเก็บลูกประ และคนกลาง รวมรวบไดป้ระมาณ วนัละ 2,000 กิโลกรัม [4]   
 ปัจจุบนัพบวา่ ชุมชนยงัไม่มีแนวทางการจดัการการใชป้ระโยชน์จากตน้ประยงัท่ีเป็นระบบอย่างชดัเจน ยงัไม่สามารถ
แสดงเป็นโซ่อุปทานท่ีเกิดข้ึนตามลกัษณะของการด าเนินชีวติวถีิชุมชน มีเพียงการบอกกล่าวถึงแหล่งท่ีเก็บหาแบบปากต่อปากจาก
ผูท่ี้เขา้ไปเก็บหาในพ้ืนท่ีป่า ไม่ไดมี้การรวบรวมเป็นเอกสารอยา่งเป็นรูปธรรม คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาศึกษาศึกษากิจกรรมและ
รูปแบบการจดัการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ ประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม (System) และสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภัณฑ์ประ น าผลการศึกษาท่ีได้ไปเสนอแนวทาง



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

132 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

กระบวนการจัดการการจัดการซัพพลายเชนของกลุ่มวิสาหกิจ สร้างความรู้ความเขา้ใจกับชาวบ้านในพ้ืนท่ีอนัจะก่อให้เกิด
ตระหนกัและความเขา้ใจในระบบการจดัการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้ลุ่มวสิาหกิจชุมชนและไดเ้ห็นความส าคญั จนน าไปสู่
การพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืของเศรษฐกิจและเกิดการน าประในพ้ืนท่ีมาใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดมูลค่าสูงสุดต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
               1.  เพ่ือศึกษากิจกรรมในระบบการจดัการซพัพลายเชนของวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ  
               2.  เพื่อประเมินระบบการจัดการโดยรวม (System) ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของ
วสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ 

3.  เพ่ือเสนอแนวทางกระบวนการจดัการการจดัการซพัพลายเชนของกลุ่มวสิาหกิจ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ขอบเขตด้านเวลา   ด าเนินการศึกษาวจิยัเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562  ถึง 13 กมุภาพนัธ์ 2563   
            ขอบเขตด้านพื้นที่ สถานท่ีท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสาน  
พ้ืนท่ีอ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
            ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจ านวน 1 คน 
กรรมการจ านวน 10 คน สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจ านวน 20 คน  
      เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
         1. แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงคณะผูว้จิยัได ้ใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลกัษณะ
ค าถามมีทั้งค  าถามปลายเปิดและปลายปิด  
      การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการคน้ควา้หนงัสือ เอกสารการประชุม ข่าว บทความ วารสาร ตลอดจนงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการตน้ทุนฐานกิจกรรม  
            2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสมัภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) โดยคณะผูว้จิยั จะด าเนินการ
จดัประชุมเพ่ือช้ีแจงโครงการวจิยัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการซพัพลายเชน  
  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวบขอ้มูลจนกระทัง่ไดข้อ้มูลครบตามวตัถุประสงคใ์นงานวิจยั
ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์  น ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง   ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง 
(Focus Group Interviews) เป็นการสนทนาเป็นกลุ่ม ซ่ึงตอ้งมีประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงในการสนทนาแต่ละคร้ังมีการบนัทึก
เทป/จดบนัทึก ตามกระบวนการเทคนิค Radar Chart  [7]  เกณฑร์ะดบัคะแนน :  4 - ดี , 3 - ปานกลาง , 2-พอใช ้ , 1 – ควรปรับปรุง
และ กระบวนการเทคนิค เทคนิค SWOT ANALYSIS  [8]   โดยมีผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั ด าเนินการปฏิบติัการเป็นแบบบนัทึกผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชแ้บบเก็บขอ้มูลปลายเปิด ก าหนด จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และภยัอุปสรรค (T) น าประเด็นท่ี
ไดม้าวเิคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางการจดัการต่อไป 

 

ผลการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการส ารวจและลงพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเก็บขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์และสังเกต การประชุมกลุ่มยอ่ย จดัสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)   ตลอดจนการใชรู้ปแบบท่ีไดจ้ากการสืบคน้ ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่วนท่ี 1 
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น าเสนอผลของขอ้มูลพ้ืนฐานวิสาหกิจชุมชน ส่วนท่ี 2 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งรูปแบบการจดัการห่วงโซ่
อุปทาน และความเช่ือมโยงกบักลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 3 เพื่อประเมินระบบการจดัการโดยรวม (System) และสภาพปัญหา
และอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสานผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์ประ  
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช  และส่วนท่ี 4 ผลจากการเสนอแนวทางกระบวนการจดัการการจดัการ 
ซพัพลายเชนของกลุ่มวสิาหกิจ ซ่ึงสามารถ สรุปไดด้งัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ “วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรผสมสาน” โดยวิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) 
    “วสิาหกจิชุมชนการท่องเทีย่วเชิงการเกษตรผสมสาน” ในการด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือสนบัสนุนและช่วยเหลือใหส้มาชิกใน
กลุ่มสร้างรายไดจ้ากการเพ่ิมมูลค่าให้กบัวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน โดยรวมตวักนัเพ่ือจดัการท่องเท่ียวและการผลิตสินคา้ท่ีท าจากหลากหลาย
รูปแบบ เป็นการสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และพฒันาส่ิงใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
มีมาแต่โบราณ อีกทั้งยงัไดใ้ชว้ตัถุดิบท่ีมีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าใหเ้กิดความสามคัคีในการท างานร่วมกนัตลอดจนท าให้
คุณภาพชีวติของคนในชุมชนดีข้ึน รู้จกัการสร้างรายไดแ้ละการใชจ่้ายอยา่งประหยดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อนัจะเป็นผลใหชุ้มชน
พ่ึงพาตนเองได ้ซ่ึงจะท าใหค้รอบครัวและชุมชนมีความมัน่คง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนต่อไป วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสาน ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 3 ต าบลกรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เพาะปลูกยางพารา และยงัมีอาชีพเสริมคือ การแปรรูปผลิตภณัฑสิ์นคา้การเกษตร ซ่ึงท า
กนัมาแต่โบราณ ส่วนมากท าไวใ้ชเ้องและขายในราคาท่ีถูกหรือน ามาเป็นของฝากญาติพ่ีนอ้งเวลาไปเยี่ยมกนั ไดเ้กิดการรวมตวัของ
แม่บา้นจดัตั้งกลุ่มข้ึนมา ในปี พ.ศ.2559 จึงจดทะเบียนเป็น “วสิาหกจิชุมชนการท่องเทีย่วเชิงการเกษตรผสมสาน”   

ส่วนที่ 2  ผลการศึกษากิจกรรมในระบบการจัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตภัณฑ์ประ  โดยวิธีการ
สมัภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) 
               จากการศึกษาและสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสาน  พบวา่ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสามารถ
สร้างคุณค่าในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน แบ่งกิจกรรมภายในองคก์ร เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกั (Primary Activities) และกิจกรรม
สนับสนุน  (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับสินคา้หรือบริการของวิสาหกิจจะ
ประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลกั 5 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือสร้างสรรค์สินคา้หรือบริการ การตลาดและ 
การขนส่งสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 

1.  กิจกรรมภายใน (Inbound Logistics) เม่ือทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับค าสั่ง ซ้ือจะท าการจัดหาวตัถุดิบ  
การจดัเก็บและการแจกจ่ายวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต  สามารถแสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 การแจกจ่ายวตัถุดบิประสดเข้าสู่กระบวนการผลติ 
 

 

ประสด 
แปรรูป 

ผลิตภณัฑป์ระทอด
ภภัณัฑณ์ฑ ์
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2. กิจกรรมการด าเนินงาน (Operations) ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนหรือแปรรูปวตัถุดิบให้ออกมา เป็นสินคา้  
เป็นขั้นตอนการผลิต การบรรจุ ลกัษณะของประสด การแปรรูป แลว้ท าการบรรจุสินคา้ในบรรจุภณัฑ์เพ่ือท าการขนส่งไปยงั
ผูบ้ริโภค  สามารถแสดงดงัภาพท่ี 1  สามารถแสดงดงัภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่2 ขั้นตอนการผลิตผลิตภณัฑป์ระ  
3. Outbound Logistics ทางกลุ่มมีกิจกรรมภายนอก โดยมีการจดัจ าหน่ายกบัผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นรายยอ่ย และรายใหญ่ 

เร่ิม 

รับค าสั่งซ้ือ 

มี ไม่มี 

เช็ควตัถุดิบ 

จดัหาวตัถุดิบ 

รับวตัถุดิบ 

วางแผนผลิต 

เตรียมอุปกรณ์
แปรรูปประ 

กะเทาะเปลือก 

ลา้ง 

สไลดเ์ป็นช้ิน 

บรรจุหีบห่อ 

จดัส่ง 

ทอด สะเด็ดน ้ามนั 

จบ 
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4. Marketing and Sales กิจกรรมการตลาดท่ีเก่ียวกับการชักจูงให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และบริการ เช่น ทางกลุ่มมี 
การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือโซเชียล เฟสบุ๊ค รวมถึงการหาช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยการน าสินคา้แสดงในงานต่าง ๆ 

5. Services กิจกรรมการบริการท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กบัสินคา้ การสาธิตการใชสิ้นคา้ 
โดยทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไดรั้บการน าผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ 
                        ส่วนกิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมหลักสามารถด าเนินไปได้   
                        1. Procurement กิจกรรมในการจดัซ้ือ-จดัหาลูกประ มีการเจรจาต่อรองกบัผูข้ายทั้งท่ีเป็นรายย่อยและรายใหญ่ใน
พ้ืนท่ีต าบลนบพิต า ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวันครศรีธรรมราช โดยใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านการโทรศัพท ์
                        2. Human Resource Management ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การรับ
สมคัรมาท างานภายในกลุ่ม พฒันา ฝึกอบรม ระบบค่าจา้ง มีการปันผลก าไรทุก 15 วนั และมีการสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่มคือการ
ก าหนดการประชุมร่วมกนัเดือนละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีจะมีการจดัเสริมความสมัพนัธ์โดยการจดังานวนัปีใหม่ 
                        3. Firm Infrastructure โครงสร้าง พ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชน ทางกลุ่มวิสาหกิจ มีการจัดท าระบบบัญชี 
ระบบการเงินโดยการท่ีมีการมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มไดเ้ป็นผูรั้บผิดชอบท าการบนัทึกขอ้มูลรายไดแ้ละรายจ่ายของกลุ่ม 
โดยหลงัจากท่ีทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไดรั้บโอกาสไดเ้ขา้ร่วมการอบรมการจดัท าระบบฐานบญัชีครัวเรือน  
               ทั้งน้ีรูปแบบลกัษณะความสมัพนัธ์ของการจดัการโซ่อุปทานประและผลิตภณัฑป์ระ เป็นแบบเสน้ตรง (Linear Supply chain) 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3  ลกัษณะความสมัพนัธ์ของการจดัการโซ่อุปทานประและผลิตภณัฑป์ระ  
ส่วนที่  3  ผลการศึกษาการประเมินระบบการจัดการโดยรวม (System) และสภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพ

พลายเชนของวสิาหกจิชุมชนการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรผสมสานผู้ผลติผลติภัณฑ์ประ ต าบลกรุงชิง อ.นบพติ า จ.นครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพที ่4  ผลการประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม (System) 

ผูเ้ก็บหาประ ผูผ้ลิตและแปรรูป ผูบ้ริโภค 
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  จากภาพท่ี 4 ทางผูว้ิจยัไดท้ าการประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม (System) โดยแบ่งออกเป็น 8 ดา้น ดงัน้ีคือ  
1. การบริหารจดัการ 2.การตลาดและการขาย 3.การผลิต 4.บญัชีและการเงิน  5.บุคลากร 6.การจดัซ้ือ การจดัหา 7.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ8.การจดัการชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าคะแนนนอ้ยกวา่ 2 ควรท าการปรับปรุง คือ ดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลย ีไม่มีการลงทุนหรือพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ค่าคะแนน 1.3  เพ่ือช่วยใหก้ารผลิตเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ
และสามารถผลิตไดท้นัเวลาเกิดการรอคอยของผูบ้ริโภค ดา้นการผลิต ค่าคะแนน 1.4  ตอ้งปรับปรุงผงัโครงสร้างองคก์รในหน่วย
การผลิตกับบทบาทหน้าท่ีในหน่วยการผลิตให้มีการก าหนดท่ีชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  ยงัตอ้งท าการวางแผนการผลิต และ
ควบคุมการผลิตโดยการก าหนดเวลาแต่ละขั้นตอนของการผลิต ระบบการสั่งงานไม่ชดัเจน ไม่มีการตรวจสอบ QC (การควบคุม
ของเสีย) โดยก าหนดอยูใ่นคู่มือการปฏิบติังาน วิสาหกิจชุมชนไม่มีการควบคุมตน้ทุนและการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน  
ไม่ด าเนินการคิดค่าแรงในการผลิต สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความรู้ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์  ด้านการจัดซ้ือจัดหา  ค่าคะแนน 1.8   
ทางกลุ่มไม่มีอ านาจในการจดัซ้ือ ไม่สามารถซ้ือไดใ้นราคาเดิม เน่ืองจากระบบราคาถูก าหนดโดย พ่อคา้คนกลางเป็นส่วนใหญ่ 
ดา้นบุคลากร ค่าคะแนน 1.8 เน่ืองจาก สมาชิกกลุ่มยงัขาดความรู้ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมการสร้างทกัษะพนกังาน จะมีการไม่ปฏิบติั
ตามระบบของการท างาน โดยอาศยัความรวดเร็วเพื่อใหง้านผลิตออกมาแต่เกิดสินคา้ดอ้ยคุณภาพ  

  เม่ือท าการการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของ
วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสานผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ประ ต าบลกรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช จากการ
ประเมินระบบการจดัการน ามาวเิคราะห์สภาพปัญหาโดยรวมในการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ ของสถานประกอบการแลว้ สามารถ
สรุปเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT) ไดด้งัภาพท่ี 5 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

S-Strength 
1. สถาน ท่ีท าก ารผ ลิตตั้ ง อยู่ ในพื้ น ท่ี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีเป็นแหล่งวตัถุดิบประ 
2. ประธานมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานให้
กิจการมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
3. โครงสร้างการบริหารจดัการวิสาหกิจไม่ยุ่งยาก 
ประธานมีอ านาจการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

W-Weakness 
1. ประธานกลุ่ม ยงัมีประสบการณ์ในธุรกิจนอ้ย 
2. ไม่มีการเก็บข้อมูลคุณภาพสินค้าท่ีออกมาจาก
กระบวนการผลิต 
3. กิจการไม่ให้ความส าคญักบัการน าอุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต 
4. กิจการมีสภาพคล่องน้อย เน่ืองจากกิจการมีผล
ก าไรลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละ
ธุรกิจไม่ต่อเน่ือง 
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ภาพที ่5  จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT)   
 

ส่วนที ่4 ผลจากการเสนอแนวทางกระบวนการจดัการการจดัการซัพพลายเชนของกลุ่มวสิาหกจิ  
จากสภาพปัญหาของวสิาหกิจชุมชน สามารถล าดบัความส าคญัพร้อมขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 สภาพปัญหาเบ้ืองตน้และขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 

หัวข้อ สภาพปัญหาเบ้ืองต้น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 
ล าดบั

ความส าคญั 
4.1.นวตักรรม
และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การพฒันาเทคโนโลยแีละ 
  นวตักรรม 

1. พฒันานวตักรรมใหม่ดา้นการแปรูปประ 
2. ควรออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่  

1 

4.2 การผลิต  1. ไม่มีขอ้มูลขั้นตอนการท างาน 
2. ไม่มีการจัดเก็บขอ้มูลการบันทึกผลการ
ผลิตอยา่งเป็นระบบ 
3. มีการปรับเปล่ียนสูตรการผลิตแบบทดลอง
ผิดลองถูก ท าใหเ้กิดของเสียในกระบวนการ
ผลิต 

1. ควรมีการจัดท าคู่มือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เ พื่ อ ใ ห้ คุ ณภ า พ สิน ค้ า ไ ด้ ม า ต ร ฐ าน แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพสูง  
2. ท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
3. มีการบนัทึกกระบวนการผลิตและการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม 
4. มีกระบวนการฝึกฝีมือและความช านาญ โดยการ
อบรมใหค้วามรู้เพ่ิมเติมโดยประธานกลุ่ม 

2 

T-Threat 
1. การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมมีน้อยมาก
ส าหรับธุรกิจการแปรรูปประ 
2. ปัญหาสภาพภูมิอากาศในบางช่วง โดยเฉพาะ 
ฤดูฝน มีผลต่อกระบวนการผลิต 
3. ราคาประผนัผวน ในปัจจุบนัมีราคาสูง และไม่
สามารถต่อรองราคากบั Supplier ได้ เน่ืองจากซ้ือ
ผกูขาดรายเดียว 
4. คู่แข่งทางการตลาดมีการเพิ่มรายช้ินเกิดการ
แข่งขนัสูง 

 
O-Opportunity 

1. กิจการหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานท่ี
ใหก้ารช่วยเหลือดูแลก ากบัการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน การยางแห่งประเทศไทย
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
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ตางรางที ่1 (ต่อ) 

หัวข้อ สภาพปัญหาเบ้ืองต้น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 
ล าดบั

ความส าคญั 
4.3 การจดัซ้ือ
และจดัหา 

1. ไม่สามารถต่อรองราคาประสดท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตได้ และมีอ านาจการ
ต่อรองน้อย เน่ืองจากซ้ือจากซัพพลายเออร์
รายเดียว การส่งมอบล่าชา้ 

1. หาแหล่งขายประสดจากรายอ่ืน และรวมตวักัน
กับกลุ่มผู ้ประกอบกิจการเดียวกันโดยการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาและลด
ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในกระบวนการผลิต 
สัง่ซ้ือคร้ังละมาก ๆ 
2. ท าการเก็บขอ้มูลวตัถุดิบเร่ิมตน้ท่ีใชใ้นการน าเขา้
กระบวนการผลิต 

3 

4.4 บุคลากร 1. การส่ือสารระดับผูบ้ริหารและหัวหน้า
งานมีน้อย ไม่มีการจัดประชุมเพ่ือติดตาม
ความกา้วหนา้ของกิจการ  

1. มีกระบวนการส่ือสารและจดัการประชุมกลุ่มเพ่ือ
ทบทวนกระบวนการบริหารงาน 3 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการจดัการซัพพลายเชนผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลประ โดยใชห่้วงโซ่คุณค่าท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือวิเคราะห์การติดต่อส่ือสาร ประสานงานและความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมทั้งหมดท่ีมีอยู่ในระบบ จากการวิเคราะห์
ประเมินผล พบว่า  ลกัษณะความสัมพนัธ์ของการจดัการโซ่อุปทานประและผลิตภณัฑ์ประ เป็นแบบเส้นตรง (Linear Supply 
chain) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสนัน่ เถาชารี และ ระพีพนัธ์ ปิตาคะโส เร่ืองการประยุกต์ใชแ้ผนผงัสายธารคุณค่าในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ การจดัการขา้วมีลกัษณะเป็นเสน้ตรง คือ 
เกษตรกรปลูกขา้ว ส่งแปรรูป และขายไปยงัผูบ้ริโภคในส่วนกิจกรรมหลกัท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบท่ีเป็นกิจกรรมหลกั
มีปฏิสัมพนัธ์ของกิจกรรม คลา้ยกบัแต่ละขอ้โซ่ท่ีเช่ือมต่อกนั [5]  โดย ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Michael E. Porter เป็นแนวคิดท่ีช่วยในการท าความเขา้ใจถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบติัการวา่จะมีส่วนช่วยเหลือใหอ้งคก์ร
ธุรกิจก่อก าเนิดคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งไร โดยคุณค่าท่ีบริษทัสร้างข้ึนสามารถวดัไดโ้ดยการพิจารณาวา่ผูบ้ริโภคยนิยอมท่ีจะจ่ายเงิน
เพ่ือซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทัหรือมากนอ้ยเพียงใด แนวคิดน้ีแบ่งกิจกรรมภายในองคก์ร เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกั 
(Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพ่ิมคุณค่า
ใหก้บัสินคา้หรือบริการของบริษทัหรือการเกิด กิจกรรมหลกั 5 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือสร้างสรรคสิ์นคา้
หรือบริการ การตลาดและการขนส่งสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ในส่วนการวิเคราะห์ SWOT Analysis ตอ้งมีจุดท่ีควร
พฒันาคุณภาพการผลิตท่ีถูกสุขลกัษณะเป็นไปตามหลกัสุขาภิบาลโรงงาน ท าใหผ้ลิตภณัฑไ์ดรั้บรองมาตรฐาน สามารถผลกัดนัใน
การยืน่ขอรับรองมาตรฐาน อย. และมผช. ซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์เพ่ิม เคร่ืองจกัร อุปกรณ์บางอยา่งท่ีทนัสมยัเพ่ือใช้
ผลิต เพ่ือให้ผลิตภณัฑมี์มาตรฐานสูงข้ึนสามารถผ่านการรับรองจาก หน่วยงาน เช่น อย. มผช.การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิทยา สุหฤทด ารงและคณะ ไดศึ้กษาการพฒันา 
แบบจ าลองโซ่อุปทานในการท างานร่วมกนัระหว่างธุรกิจ คา้ส่ง-คา้ปลีก และการพฒันาดชันีช้ีวดัสมรรถนะโซ่อุปทาน ธุรกิจ
การคา้ปลีก พบวา่ ปัญหาท่ีพบคือความไม่เขา้ใจกนั ระหวา่งวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก และความไม่เขา้ใจกนัของคณะกรรมการ
กลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม การพฒันา ผลิตภณัฑ ์สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความรู้ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์สมาชิกส่วนใหญ่ท ากิจกรรม
เพื่อเสริมรายได ้ท าให้ไม่ไดม้าร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ผลิตภณัฑ์จึงออกสู่ตลาดไม่ต่อเน่ือง ตน้ทุนการผลิตสูง ผลิตภณัฑ์ยงั 
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ไม่ตรง กบัความตอ้งการของตลาด [3] วจิยัจึงไดเ้สนอแนวทางพฒันาสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในดา้นการผลิต โดยการอบรมให้
ความรู้ การผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันาดา้นการตลาด ผลิตภณัฑข์องกลุ่มยงัมีตลาดอยูใ่นวงจ ากดั ในทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑ์
และบรรจุภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด เน่ืองจากขาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานกลุ่มจึง ไดว้างแผนพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหเ้ป็นไปความตอ้งการของตลาด  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 
            ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
             วิสาหกิจชุมชนไม่เพียงแต่ให้ความส าคญักบักิจกรรมภายในองค์กรเท่านั้น เช่น กระบวนการจดัหากระบวนการผลิต   
เป็นตน้ แต่ควรให้ความส าคญักับระบบการบริหารจดัการซัพพลายเชนท่ีทุกกิจกรรมจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือ โดยจะตอ้งมี 
การแลกเปล่ียนขอ้มูล ระหวา่งกนัตั้งแต่ตน้น ้ า ไปจนถึงปลายน ้ าหรือลูกคา้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให ้การบริหารซพัพลายเชน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ควรพฒันานวตักรรมใหม่ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่จากเศษเหลือในกระบวนการผลิต 
          ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
            ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากิจกรรม ท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าของกิจการเพ่ือท าการปรับลดหรือตดัทอน กิจกรรมท่ี 
ไม่เกิดประโยชน์ใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไป 
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