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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษำกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบล

ศำลำลยั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และ 2) สร้ำงผลติภณัฑ์จำกสบัปะรดสูต้่นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนในตสำบลศำลำ

ลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพกับผู้ให้ข้อมูลสสำคัญได้แก่ ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน

กำรแปรรูปสับปะรด จสำนวน 9 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสัมภำษณ์เชิง

ลึก กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำควำม

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ (1) ด้ำนศักยภำพ  พบว่ำ สินค้ำส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภำยในท้องถิ่น มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำม 

ควำมถนัดของตนเอง ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมำตรฐำน ไม่ได้รับกำรอบรมด้ำนผลิต และ (2) ด้ำนปัญหำและอุปสรรค  พบว่ำ 

สบัปะรดปลกูเพือ่ส่งเข้ำโรงงำนอตุสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่  แต่จะพบว่ำมบีำงกลุม่ทีม่กีำรแปรรปูผลติภณัฑ์จำกสบัปะรด 

เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน  และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไม่หลำกหลำย 2) ผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดที่

สร้ำงสูต้่นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็น “ขนมป้ันสบิ 

ไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้ (1) ด้ำนวัตถุดิบ มีอยู่ในชุมชน 

เป็นกำรลดต้นทุนในกำรผลิต  (2) ด้ำนกำรผลิตเน้นกระบวนกำรผลิตท่ีได้มำตรฐำน สะอำด สะดวกและปลอดภัย  (3) 

ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรองค์กำร ยดึหลกักำรมส่ีวนร่วม รบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ืน่ และ(4) ด้ำนกำรตลำดและบรกิำรหลงั

กำรขำย  แนะนสำผลติภณัฑ์ใหม่ให้แก่ผูบ้รโิภคตลอดจนต้องหมัน่ดแูลรกัษำผลติภณัฑ์ให้มคีณุภำพและได้มำตรฐำนและ

ควรแสวงหำตลำดแสดงและจสำหน่ำยสินค้ำตำมงำนต่ำงๆ ทั้งที่เป็นภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน

ค�าส�าคัญ: กำรพัฒนำต้นแบบ  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน สับปะรด  
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Abstract

 The research on the development of prototype of pineapple community product standard from pineapples at Salalai 

Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province aimed to: 1) study the development of the prototype of 

community product standard from pineapple in Salalai Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, and  

2) create the products from pineapples to become the prototype of community product standard at Salalai Subdistrict, 

Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province. The qualitative research methodology was applied in this 

study by collecting the data from 9 key informants, purposive sampling, the entrepreneurs of pineapple processing 

community enterprises. The tools used in the research was an in-depth interview form. The data were analyzed by 

using descriptive analysis.

 The research results were as follows: 1) The study of development of prototype of community product 

standard at Salalai Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, revealed that: (1) In the aspect 

of potential on development of prototype of community product standard, the local raw materials were used in 

manufacturing most products, the entrepreneurs producing the products according to their own mastery, the product 

still without outstanding design and standard, and without training on production, and (2) In the aspect of problems 

and obstacles in development of prototype of community product standard, it was found that, in Salalai Subdistrict, 

Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, people in the community formerly grew pineapples mostly 

for the industrial manufacturers and some groups processed pineapple products such as making pineapple paste and 

pineapple filling cheesecake, etc., resulting in the lack of variety of products and not meeting the customers’ needs.  

2) Ccreate the products from pineapples to become the prototype of community product  “ Pineapple Cake Sip Pastry”  

The guidelines for developing the prototype of community product standard from pineapples at Salalai Sub-district, 

Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province were as follows: 1) Raw materials available in the community 

resulted in positive cost reduction, 2) In the production aspect, the division of labor among members was employed 

according to their ability, focusing on standard production processes with clean, convenient, and safe orientation, 

and people in the community accepting new things coming into the community, 3) In the organization management 

aspect, the principle of participation should be implemented because working in group contributed the acceptance of 

other people’s opinions, and 4) In the marketing and aftersales service aspect, there should be introduction of new 

products to consumers as well as regularly measures for keeping product quality and standards, and seeking the places 

for displaying and selling the products among the governmental, private, and public sectors.

Keywords: pototype development, cmmunity product standard, pneapples

บทน�า

 ผลติภณัฑ์ชมุชนหรอืทีผ่่ำนมำเรยีกว่ำหนึง่ตสำบลหนึง่ผลติภณัฑ์ หรอืผลติภณัฑ์ OTOP เป็นผลติภณัฑ์ทีม่กีสำเนดิ

มำจำกชุมชน โดยภูมิปัญญำชำวบ้ำนท่ีแสดงให้เห็นถึงรำกฐำนทำงวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน

นั้นๆ เป็นแนวคิดที่ต้องกำรให้ประชำชน ประกอบธุรกิจที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้แก่ประชำชนในชุมชน หรือ 

กำรสร้ำงศกัยภำพทีม่อียูภ่ำยในชมุชนให้เกดิประโยชน์ทำงเศรษฐกจิ โดยชมุชนต้องปรบัเปลีย่นตนเอง ยกระดบัจำกฐำนะ
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ผู้ผลิตสินค้ำขึ้นมำเหมือนเป็นบริษัทย่อยๆ ครบวงจรท้ังกำรบริหำรจัดกำร ดูแลระบบกำรเงิน และระบบบัญชีควบคุม

กำรผลิตให้ได้ มำตรฐำน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมทันสมัย มีควำมคล่องตัวในกำรติดต่อตลำดได้ด้วยตัวเองได้

 กระทรวงอุตสำหกรรมมอบหมำยให้สสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) จัดทสำ “โครงกำร

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพ่ือรองรับกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนที่จะมีกำรพัฒนำปรับปรุงระดับ

คุณภำพให้เข้ำสู ่มำตรฐำนระดับประเทศและระดับสำกล อีกทั้งยังเป็นกำรขำนรับนโยบำยสสำคัญของรัฐบำล

ตำมโครงกำรหนึ่งตสำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนของชุมชน สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ พัฒนำ

ชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยมุ ่งให้ควำมสสำคัญของกำรนสำภูมิปัญญำชำวบ้ำนและทรัพยำกรที่มีอยู ่ใน

ท้องถิ่น มำพัฒนำและสร้ำงมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นมีคุณภำพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ โครงกำรมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นโครงกำรที่สนับสนุนในด้ำนกำรกสำหนดมำตรฐำนและกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้จำก

โครงกำรหนึ่งตสำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสำมำรถประกันคุณภำพให้กับผู้บริโภค  

ซึ่งเป็นมิติของกำรเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์จำกชุมชนสู่ตลำดผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ [1] 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6,357.62 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,973,512.50 ไร่ เป็นพ้ืนที่

กำรเกษตรร้อยละ 43.3 ป่ำสงวนร้อยละ 45.8 แต่ในปัจจุบันสภำพป่ำกสำลังเสื่อมโทรม เพรำะถูกบุกรุกทสำลำยเป็นอัน

มำก จึงเหลือป่ำน้อยกว่ำเดิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภำพดินที่เหมำะสมสสำหรับกำรปลูกพืชไร่มำกที่สุด รองลงมำ

เป็นกำรปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่ทสำนำ ปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพรตำมลสำดับ แต่เนื่องจำกลักษณะ

ภูมิศำสตร์ทีต่ัง้ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์มคีวำมยำวมำกพืน้ทีต่่ำงๆ ของจงัหวดั จงึมคีวำมแตกต่ำงในเรือ่งอณุหภมูแิละ

ควำมชืน้คอื ตัง้แต่อสำเภอหวัหนิถงึอสำเภอกยุบรุจีะมปีรมิำณนสำ้ฝนและควำมชืน้น้อยกว่ำเขตอสำเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์ 

ถึงอสำเภอบำงสะพำนน้อย จึงมีควำมแตกต่ำงในชนิดพืชที่ปลูก ดังคสำกล่ำวที่ว่ำ “สำยเหนือพืชไร่ สำยใต้ไม้ผล” จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ทสำกำรเกษตร 1,847,252 ไร่ จสำนวนเกษตรกร 48,369 ครัวเรือน มีพืชเศรษฐกิจที่สสำคัญ คือ 

สับปะรดและมะพร้ำว และพืชอื่นๆ [2] 

 สบัปะรดเป็นพชืเศรษฐกจิ สร้ำงรำยได้ให้ประเทศ โดยมผีลติภณัฑ์ทีส่่งออกสสำคญั ได้แก่ สบัปะรดกระป๋องและ

นสำ้สบัปะรด โดยในพืน้ทีอ่สำเภอสำมร้อยยอดเป็นพืน้ทีห่นึง่ทีม่ปีระชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชพีเกษตรกร ปลกูสบัปะรด 

และเป็นแหล่งที่รวมเกษตรกรชำวไร่สับปะรดไว้ด้วยกัน โดยสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอดเป็นศูนย์กลำงที่

ช่วยในกำรรวมตัวของเกษตรกรชำวไร่สับปะรดและรวมผลิตผลของสับปะรด โดยสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อย

ยอดมีส่วนสสำคัญในกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรชำวไร่สับปะรดในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรดสำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มำตรฐำนผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหำของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กสำลังประสบปัญหำกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพ และกำรพัฒนำสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

จึงมีควำมจสำเป็นเร่งด่วนเป็นอย่ำงมำกต้องดสำเนินกำรแปรรูปอำหำรจำกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทสำวิจัย

เรือ่ง กำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในอสำเภอศำลำลยั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพือ่ให้หน่วยงำน 

หรอืผูน้สำกลุม่วสิำหกจิชมุชนด้ำนกำรแปรรปูอำหำรจำกสบัปะรดนสำไปเป็นแนวทำงกำรพฒันำผลติภณัฑ์ชุมชน ให้เป็น

ทีย่อมรบั และสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผูผ้ลติในกำรผลติสนิค้ำทีม่คีณุภำพ และเป็นกำรยกระดบัคณุภำพผลติภณัฑ์ชุมชน 

และให้เกิดนวัตกรรมในกำรผลิตท่ีได้จำกทรัพยำกรในท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มแก่ประชำชนใน 

ท้องถิ่นที่ส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีตลอดไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษำกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ด้วยกำรสังเกต และสัมภำษณ์เชิงลึก โดยมีขอบเขตกำรวิจัย

ดังต่อไปนี้ 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนสู่กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

ชุมชนในปัจจุบัน และเพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนสู่กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ขอบเขตด้านผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ในกำรวจิยัครัง้นีไ้ด้กสำหนดหน่วยของกำรวเิครำะห์ (Unit of analysis) คอื วสิำหกจิ

ชุมชนในอสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นตัวแทนวิสำหกิจชุมชน 

ได้แก่ ประธำน รองประธำน เหรัญญิก หรือสมำชิกซึ่งประธำนได้รับมอบหมำยให้เป็นข้อมูลแก่ผู้วิจัย จสำนวน 9 คน 

โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง

 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยจะทสำกำรศึกษำวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 1. กำรศึกษำกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด  

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ ซึง่ผูว้จิยักสำหนดกรอบกำรดสำเนนิกำรสมัภำษณ์เพือ่เกบ็ข้อมลูโดยสงัเกตและกำรสมัภำษณ์แบบ

มโีครงสร้ำง เพือ่ศึกษำกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ผูว้จิยัดสำเนนิกำรสสำรวจควำมคดิเหน็จำกกำรปฏบิตักิำร สมัภำษณ์ และสงัเกต ตำมกระบวนกำร

ประชุมแบบมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย 

อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัดสำเนนิกำรดงันี ้1) ส่งหนงัสอืขออนญุำตจำกสถำบนัวจิยัและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีเพือ่ดสำเนนิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 2) ประสำนงำนองค์กรบรหิำรส่วนตสำบลศำลำลยั อสำเภอ

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 3) ดสำเนินกำรตำมกระบวนกำรวิจัยที่

กสำหนดไว้ในแผนกำรดสำเนนิกำรโครงกำรวจิยัปัจจยักำรพฒันำผูน้สำวสิำหกจิชมุชนด้ำนอำหำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มดสำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2562  4) ศึกษำ

กำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  

5) สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  6) เสนอแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอ

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษำกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ด้วยกำรสังเกต และสัมภำษณ์เชิงลึก โดยมีขอบเขตกำรวิจัย

ดังต่อไปนี้ 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนสู่กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

ชุมชนในปัจจุบัน และเพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนสู่กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ขอบเขตด้านผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ในกำรวจิยัครัง้นีไ้ด้กสำหนดหน่วยของกำรวเิครำะห์ (Unit of analysis) คอื วสิำหกจิ

ชุมชนในอสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นตัวแทนวิสำหกิจชุมชน 

ได้แก่ ประธำน รองประธำน เหรัญญิก หรือสมำชิกซึ่งประธำนได้รับมอบหมำยให้เป็นข้อมูลแก่ผู้วิจัย จสำนวน 9 คน 

โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง

 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยจะทสำกำรศึกษำวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 1. กำรศึกษำกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึง่ผูว้จิยักสำหนดกรอบกำรดสำเนนิกำรสมัภำษณ์เพือ่เกบ็ข้อมลูโดยสงัเกตและกำรสมัภำษณ์แบบ

มโีครงสร้ำง เพือ่ศกึษำกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ผูว้จิยัดสำเนนิกำรสสำรวจควำมคดิเหน็จำกกำรปฏบิตักิำร สมัภำษณ์ และสงัเกต ตำมกระบวนกำร

ประชุมแบบมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย 

อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัดสำเนนิกำรดงันี ้1) ส่งหนงัสอืขออนญุำตจำกสถำบนัวจิยัและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีเพือ่ดสำเนนิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 2) ประสำนงำนองค์กรบรหิำรส่วนตสำบลศำลำลยั อสำเภอ

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 3) ดสำเนินกำรตำมกระบวนกำรวิจัยที่

กสำหนดไว้ในแผนกำรดสำเนนิกำรโครงกำรวจิยัปัจจยักำรพฒันำผูน้สำวสิำหกจิชมุชนด้ำนอำหำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มดสำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2562  4) ศึกษำ

กำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

5) สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  6) เสนอแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอ

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหลักกำรสสำคัญดังนี้ 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview) ผู้วิจัยได้ดสำเนินตำมขั้นตอนต่อไปนี้  

1) กสำหนดขอบเขตและประเดน็คสำถำม โดยยดึตำมวตัถปุระสงค์ นยิำมเชงิปฏบิตักิำรและกรอบแนวคดิ ตรวจสอบควำม

พร้อมของอปุกรณ์ทีจ่ะสมัภำษณ์ พร้อมทัง้ยนืยนัวนั เวลำ สถำนที ่ก่อนกำรสมัภำษณ์ล่วงหน้ำ 2) เข้ำสูส่ถำนทีน่ดัหมำย 

แนะนสำตนเอง เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่ก่ีอนเริม่ต้นสมัภำษณ์ 3) ชีแ้จงจดุมุง่หมำย กำรเกบ็ควำมลบั พร้อมทัง้ขออนญุำต

บันทึกกำรสัมภำษณ์และเจำะลึกในประเด็นท่ีจะสัมภำษณ์ 4) เริ่มต้นกำรสัมภำษณ์ และเจำะลึกในประเด็นที่ต้องกำร

ทรำบข้อมลูในรำยละเอยีดจำกคสำถำมแรกไปถงึคสำถำมสดุท้ำย โดยสร้ำงบรรยำกำศทีผ่่อนคลำยให้เป็นไปตำมธรรมชำติ

ของกำรสนทนำ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็นในประเด็นที่สัมภำษณ์ 5) ปิดกำรสนทนำ โดยสรุปควำมเห็นและ 

สอบถำมประเด็นที่อยำกจะทรำบเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู ้ตอบได้แสดงควำมคิดเห็นเป็นคสำถำมปิดท้ำยกำรสัมภำษณ์   

6) กำรส้ินสุดกำรสัมภำษณ์ โดยกำรกล่ำวขอบคุณในคุณค่ำของข้อมูลที่ได้รับจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรเสียสละเวลำ

อันมีค่ำเพื่อผลกำรศึกษำที่จะเกิดควำมสมบูรณ์มำกที่สุด

 2. นสำผลจำกกำรสมัภำษณ์แบบเชงิลกึผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญั มำวเิครำะห์และสงัเครำะห์ 3 ขัน้ตอน คอื 1) กำรลดทอน

ข้อมูล (data reduction) ผูว้จิยัได้เรยีบเรยีงข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรศกึษำ เอกสำร บทสรปุทีไ่ด้วเิครำะห์จำกกำรบนัทกึเสยีงทีไ่ด้

จำกกำรสมัภำษณ์เจำะลกึ จำกผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญัทีม่คีวำมเกีย่วข้อง และผูเ้ชีย่วชำญกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์

ชมุชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลยั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยทสำกำรลดทอนข้อมลูให้เหลอืเฉพำะประเดน็ทีเ่หมำะสม 

เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสบัปะรดสูต้่นแบบมำตรฐำนผลติภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย จงัหวัดประจวบครีีขนัธ์และหำ

แนวทำงกำรพฒันำผลติภณัฑ์จำกสบัปะรดสูต้่นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนในตสำบลศำลำลยั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

2) กำรจดัระเบยีบข้อมลู (data display) ผูว้จิยัได้นสำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรลดทอนข้อมลูแล้วมำจดัเป็นหมวดหมู ่โดยจสำแนก

ตำมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3) กำรหำข้อสรุปและกำรตีควำม (conclusion interpretation) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลแบบสำมเส้ำ 

โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องและควำมแตกต่ำงของข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดระเบียบข้อมูล แล้วมำหำข้อสรุป และตีควำม

ในรูปแบบกำรพรรณนำตำมกรอบแนวคิดที่กสำหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง ทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สับปะรด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบันรำคำสับปะรดตกตส่ำเป็นอย่ำงมำก

ประมำณกโิลกรมัละ 2 - 3 บำทเท่ำนัน้ สร้ำงควำมเดอืดร้อนให้กบักลุม่ผูป้ลกูสบัปะรดและสบัปะรดล้นตลำด มหีลำยภำค

ส่วนทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนพยำยำมจะเข้ำมำช่วยเหลอืแต่กไ็ม่สำมำรถแก้ปัญหำทีเ่กดิขึน้ได้ ต่อมำจงึมกีำรดสำเนนิงำน 

ของกลุ่มโดยจัดทสำเป็นโครงกำรรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหำสับปะรดล้นชุมชน ด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด ซึ่ง

สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่สมำชิกเป็นอย่ำงดี จำกกำรสัมภำษณ์สมำชิกในกลุ่มเกี่ยวกับกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยขอนสำเสนอรำยละเอียด ดังนี้ 1) ด้ำน
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ศักยภำพในกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ำ สินค้ำส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภำยในท้องถิ่น โดยผลิต

ผลิตภัณฑ์ตำมควำมถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่มีควำมโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมำตรฐำน ไม่

ได้รับกำรอบรมด้ำนผลิต สินค้ำไม่มีรูปแบบที่หลำกหลำย 2) ด้ำนปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ำ เดิมในพ้ืนท่ีตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูก

สับปะรดเพื่อนสำส่งเข้ำโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ำมีบำงกลุ่มที่มีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด 

เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 จำกปัญหำสบัปะรดล้นชมุชนและส่วนใหญ่สบัปะรดปลกูเพือ่ส่งเข้ำโรงงำนอตุสำหกรรมและพบว่ำม ีบำงกลุม่

ที่มีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน  และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไม่

หลำกหลำย  จึงเกิดกำรรวมกลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” ซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้

เพิม่ให้แก่สมำชกิและส่งผลต่อคณุภำพชวีติทีด่ยีิง่ๆ ขึน้ไป โดยมขีัน้ตอน ดงันี ้ผลติภณัฑ์จำกสบัปะรดสูต้่นแบบมำตรฐำน

ผลติภณัฑ์ชมุชน “ขนมป้ันสบิไส้สบัปะรดกวน” ประกอบด้วย 1) ขัน้ตอนการผลติ กำรทสำขนมป้ันสบิไส้สบัปะรดกวน 

อัตรำส่วนสสำหรับ 14 กระปุก/ แป้ง 1 กิโลกรัม ส่วนผสม  ประกอบด้วย 1) แป้งสำลีเอนกประสงค์ (ตรำว่ำว) 1 กิโลกรัม 

2) เกลือป่น ½ ช้อนชำ 3) นส้ำมันพืช 400 กรัม 4) นส้ำมันสสำหรับทอด 

ภำพที่ 1 แสดงกรรมวิธีกำรผสมแป้งทสำขนมปั้นสิบ

 ขั้นตอนที่ 1 กำรผสมแป้งสำลีอเนกประสงค์ เกลือ และนส้ำมันพืชในอ่ำงผสม  ขั้นตอนที่ 2 กำรนวดแป้งจนเข้ำ

กันดีแล้วก็พักแป้งไว้สัก 15-20 นำที   ขั้นตอนที่ 3 กำรแบ่งแป้งออกมำปั้นเป็นก้อนเล็กกลม นวดแป้งรีดแป้งให้เป็น 

แผ่นกลมแบนและบำง ใส่ไส้พอประมำณลงไปตรงกลำงแผ่นแป้ง พับขอบแป้งให้ปลำยติดกันทั้งสองข้ำงใช้นิ้วค่อย ๆ  

บีบปลำยแผ่นแป้งประกบ จับจีบให้สวยงำม

ภำพที่ 2 แสดงขั้นตอนกำรแบ่งแป้งออกเป็นก้อนและพับขอบแป้งจับจีบให้สวยงำม
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 ขั้นตอนที่ 4 ตั้งกระทะใส่นส้ำมันลงไปใช้ไฟกลำงค่อนไปทำงอ่อน นสำปั้นสิบไส้สับปะรดลงทอดในนส้ำมันร้อน

ปำนกลำง คนตลอดเป็นระยะ ๆ ระวังไหม้

ภำพที่ 3 แสดงถึงกำรนสำแป้งปั้นสิบไส้สับปะรดลงไปทอดในนส้ำมันให้สุก

 ขั้นตอนที่ 5 ทอดจนเหลืองสุก ตักข้ึนมำพักไว้ให้เย็นแล้วเคลือบคำรำเมลที่ได้ทสำในขั้นแรก และขั้นตอนที่ 6  

บรรจุขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวนลงบรรจุภัณฑ์

 ภำพที่ 4 แสดงถึงกำรนสำแป้งปั้นสิบที่ทอดสุกและมำเคลือบคำรำเมล ผึ่งให้แล้วนสำไปบรรจุลงในกระปุก 

ติดสติกเกอร์ให้สวยงำมพร้อมจัดจสำหน่ำย

    ผูว้จิยัจงึได้วเิครำะห์และสงัเครำะห์แนวทำงกำรสร้ำงผลติภณัฑ์จำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ  1) ด้ำนวัตถุดิบมีอยู่ในชุมชน เป็นกำรลดต้นทุนในกำรผลิต 2) ด้ำนกำรผลิต สมำชิก 

มีกำรแบ่งงำนกันทสำและให้ทสำตำมควำมถนัด ควรเน้นกระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน สะอำด สะดวกและปลอดภัย

และคนในชุมชนมีกำรยอมรับส่ิงแปลกใหม่เข้ำมำในชุมชน 3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม

เนือ่งจำกกำรรวมกลุม่ทสำให้มกีำรยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ืน่และ 4) ด้ำนกำรตลำดและบรกิำรหลงักำรขำย แนะนสำ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนต้องหมั่นดูแลรักษำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนและควรแสวงหำ

ตลำดแสดงและจสำหน่ำยสินค้ำตำมงำนต่ำงๆ ทั้งที่เป็นภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน

สรุปผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ มีประเด็นที่จะนสำมำสรุปผลกำรวิจัย ดังนี้
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ 1) ด้ำนศักยภำพในกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

พบว่ำ สินค้ำส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภำยในท้องถิ่น โดยผลิตผลิตภัณฑ์ตำมควำมถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์ไม่มีควำมโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมำตรฐำน ไม่ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรผลิต และ 2) ด้ำนปัญหำและ

อปุสรรคในกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน พบว่ำ เดมิในพืน้ทีต่สำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดั

ประจวบครีีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูกสบัปะรดเพื่อนสำส่งเข้ำโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ำมบีำงกลุ่มที่มี

กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น จึงทสำให้มีกำรผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม่หลำกหลำยและไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกปัญหำสับปะรดล้นชุมชนและต้องกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มจึงเกิดกำรรวม

กลุ่มสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เป็น “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำก

สบัปะรดในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ดงันี ้1) วตัถดุบิมอียูใ่นชมุชน เป็นกำรลดต้นทนุ

ในกำรผลติเชงิบวก 2) ด้ำนกำรผลติ สมำชกิมกีำรแบ่งงำนกนัทสำและให้ทสำตำมควำมถนดั ควรเน้นกระบวนกำรผลติทีไ่ด้

มำตรฐำน สะอำด สะดวกและปลอดภยัและคนในชมุชนมกีำรยอมรบัสิง่แปลกใหม่ทีเ่ข้ำมำในชมุชน 3) ด้ำนกำรบรหิำร

จดักำรองค์กำร ยดึหลกักำรมส่ีวนร่วมเนือ่งจำกกำรรวมกลุม่ทสำให้มกีำรยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 4) ด้ำนกำรตลำด

และบรกิำรหลงักำรขำย แนะนสำผลติภณัฑ์ใหม่ให้แก่ผูบ้รโิภคตลอดจนต้องหมัน่ดแูลรกัษำผลติภณัฑ์ให้มคีณุภำพและได้

มำตรฐำนและควรแสวงหำตลำดแสดงและจสำหน่ำยสนิค้ำตำมงำนต่ำงๆ ทัง้ทีเ่ป็นภำครฐั ภำคเอกชนและภำคประชำชน

อภิปรายผล

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู ่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนตสำบลศำลำลัย อสำเภอ 

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ 1) ด้ำนศักยภำพในกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ำ 

สนิค้ำส่วนใหญ่ใช้วตัถดุบิภำยในท้องถิน่ โดยผลติผลติภณัฑ์ตำมควำมถนดัของตนเองเป็นหลกั รปูแบบของผลติภณัฑ์

ไม่มีควำมโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมำตรฐำน ไม่ได้รับกำรอบรมด้ำนผลิต สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กษมำพร  

พวงประยงค์ [3] ทีศ่กึษำเกีย่วกบัปัจจยัสสำคญัทีส่่งผลต่อควำมสสำเรจ็ของวสิำหกจิชมุชน ประกอบด้วยกำรทสำแผนวสิำหกจิ

ชมุชน กำรบรหิำรจดักำรกลุม่วสิำหกจิชมุชน ด้ำนกำรเข้ำหำแหล่งเงนิทนุ กำรบรหิำรกำรตลำด กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง

และเอกลักษณ์ของสินค้ำ และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร และ 2) ด้ำนปัญหำและ

อปุสรรคในกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน พบว่ำ เดมิในพืน้ทีต่สำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดั

ประจวบครีีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูกสบัปะรดเพื่อนสำส่งเข้ำโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ำมบีำงกลุ่มที่มี

กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น จึงทสำให้มีกำรผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม่หลำกหลำยและไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ สอดคล้องกับนวพร ประสมทอง [4] ศึกษำปัญหำ

กำรจดัตัง้กลุม่วสิำหกจิชมุชนในปัจจบุนัม ีดงันี ้1) ผูม้ำขอจดัตัง้ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัวสิำหกจิชมุชน เจ้ำหน้ำที่

ต้องทสำควำมเข้ำใจว่ำกำรรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นวิสำหกิจชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นที่เรื่องเงิน แต่เน้นควำมร่วมมือมำกกว่ำ 2) 
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วตัถปุระสงค์ของกำรขอตัง้กลุม่ส่วนใหญ่ เน้นในเรือ่งกำรกูเ้งนิ เจ้ำหน้ำทีต้่องอธบิำยว่ำธนำคำรจะสนบัสนนุเงนิกู ้กต่็อ

เมื่อกลุ่มมีควำมเข้มแข็ง มีสินค้ำหรือบริกำรที่มีคุณภำพดี 3) กลุ่มไม่มีควำมเข้มแข็งในกำรดสำเนินงำน จึงควรสนับสนุน

กำรศึกษำ ดูงำนในกลุ่มที่ประสบควำมสสำเร็จโดยเลือกกลุ่มที่มีกิจกรรมใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจในกำรพัฒนำ  

4) มีบุคคลเป็นเจ้ำของแต่เพียงผู้เดียว โดยจ้ำงสมำชิกมำทสำงำนในกลุ่ม แก้ปัญหำโดยสนับสนุนให้ใช้หลักกำรลงหุ้น 

ทุกคนร่วมเป็นเจ้ำของ

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธจ์ำกปัญหำสับปะรดล้นชุมชนและต้องกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มจึงเกิดกำรรวม

กลุ่มสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เป็น “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำก

สับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 1) ด้ำนวัตถุดิบมีอยู่ในชุมชน เป็นกำรลด

ต้นทนุในกำรผลติ 2) ด้ำนกำรผลติ สมำชกิมกีำรแบ่งงำนกนัทสำและให้ทสำตำมควำมถนดั ควรเน้นกระบวนกำรผลติทีไ่ด้

มำตรฐำน สะอำด สะดวกและปลอดภัยและคนในชุมชนมีกำรยอมรับสิ่งแปลกใหม่เข้ำมำในชุมชน 3) ด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรองค์กำร ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมเนื่องจำกกำรรวมกลุ่มทสำให้มีกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นและ 4) ด้ำน

กำรตลำดและบริกำรหลังกำรขำย แนะนสำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนต้องหมั่นดูแลรักษำผลิตภัณฑ์ให้มี

คณุภำพและได้มำตรฐำนและควรแสวงหำตลำดแสดงและจสำหน่ำยสนิค้ำตำมงำนต่ำงๆ ทัง้ทีเ่ป็นภำครฐั ภำคเอกชนและ

ภำคประชำชนโดยสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธงพล พรหมสำขำ ณ สกลนคร และอุทิศ  สังขรัตน์ [5]  ที่ว่ำปัจจัยที่มีผล

ต่อกำรดสำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผ้ำทอนำหมื่นศรี จังหวัดตรัง ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มที่เป็นระบบ ผู้นสำ

สนับสนุนให้สมำชิกมีส่วนร่วมกสำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และแผนกำรพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กำรสนับสนุนจำก

หน่วยงำนภำครฐัและเอกชนในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ งบประมำณ กำรให้ควำมรู ้ควำมมเีอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์กำรพฒันำ

ผลติภณัฑ์อย่ำงต่อเนือ่งด้วยกำรใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ผสำนกบัภมูปัิญญำไทยจนสนิค้ำได้รบัรองมำตรฐำนและเป็นที่

ยอมรับจำกลกูค้ำ กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะในกำรทสำงำนของสมำชกิ ตลอดจนมคีวำมสำมำรถ ถ่ำยทอด

ให้ผูอ้ืน่ได้ ทสำให้มสีมำชกิมรีำยได้เพิม่ขึน้ มคีณุภำพชวีติและควำมเป็นอยูเ่ปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่ขีึน้ รวมทัง้กำรสร้ำง

พิพิธภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจสำถิ่น และยังสอดคล้องกับ ปิยะดำ พิศำลบุตร [6] ที่ศึกษำปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อควำมสสำเร็จของวิสำหกิจชุมชนจังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำตำมควำมคิดเห็นของประธำนวิสำหกิจชุมชน  

กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อควำมสสำเร็จของวิสำหกิจชุมชน ได้แก่ ด้ำนกำรดสำเนินงำนและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน ด้ำนกำร

จัดกำรกำรเรียนรู้ ข้อมูลและกำรพัฒนำสมำชิก ด้ำนกำรจัดกำรกำรตลำด และด้ำนกำรบริหำรงำนของกลุ่มวิสำหกิจ

ชมุชน นอกจำกนีย้งัมสีอดคล้องกบังำนวจิยัแนวทำงกำรพฒันำประสทิธผิลของวสิำหกจิชุมชนของสญัญำ  เคณำภมู ิ[7] 

 มกีำรศึกษำแนวทำงกำรพฒันำประสทิธิผลของวสิำหกจิชมุชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหำสำรคำม พบว่ำแนวทำงกำรพฒันำ

วสิำหกจิชมุชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหำสำรคำม เพือ่ให้มปีระสทิธผิลทีด่ขีึน้นัน้ ประกอบด้วย 1) แนวทำงกลยทุธ์เชงิรกุ

โดยกำรพฒันำศกัยภำพกำรผลติและยกระดบัมำตรฐำนคณุภำพผลติภณัฑ์ 2) แนวทำงกลยทุธ์เชงิพฒันำ โดยเสรมิสร้ำง

ขดีควำมสำมำรถกำรบรหิำรจดักำร สร้ำงควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเชิงบรูณำกำร 3) แนวทำงกลยทุธ์เชิงต้ังรบั 

โดยกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนวิสำหกิจชุมชน และยกระดบัมำตรฐำนกำรผลิต และ 4) แนวทำงกลยุทธ์ เชิงพลิกแพลง

โดยพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง วิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ และสร้ำงควำมร่วมมือ

ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรศึกษำกลยุทธ์กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

 2. ควรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
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