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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากสับปะรดในตำ� บล
ศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และ 2) สร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสูต่ น้ แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในตำ� บลศาลา
ลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
การแปรรูปสับปะรด จ�ำนวน 9 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาความ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า (1) ด้านศักยภาพ พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
ความถนัดของตนเอง ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้รับการอบรมด้านผลิต และ (2) ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่า
สับปะรดปลูกเพือ่ ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่จะพบว่ามีบางกลุม่ ทีม่ กี ารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย 2) ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดที่
สร้างสูต่ น้ แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในตำ� บลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็น “ขนมปัน้ สิบ
ไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทางการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้ (1) ด้านวัตถุดิบ มีอยู่ในชุมชน
เป็นการลดต้นทุนในการผลิต (2) ด้านการผลิตเน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวกและปลอดภัย (3)
ด้านการบริหารจัดการองค์การ ยึดหลักการมีสว่ นร่วม รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และ(4) ด้านการตลาดและบริการหลัง
การขาย แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผบู้ ริโภคตลอดจนต้องหมัน่ ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานและ
ควรแสวงหาตลาดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาต้นแบบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 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�ำ

ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนหรือทีผ่ า่ นมาเรียกว่าหนึง่ ตำ� บลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ำ� เนิด
มาจากชุมชน โดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
นั้นๆ เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชน ประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในชุมชน หรือ
การสร้างศักยภาพทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยชุมชนต้องปรับเปลีย่ นตนเอง ยกระดับจากฐานะ
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ผู้ผลิตสินค้าขึ้นมาเหมือนเป็นบริษัทย่อยๆ ครบวงจรทั้งการบริหารจัดการ ดูแลระบบการเงิน และระบบบัญชีควบคุม
การผลิตให้ได้ มาตรฐาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีความคล่องตัวในการติดต่อตลาดได้ด้วยตัวเองได้
กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดท�ำ “โครงการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงระดับ
คุ ณ ภาพให้ เ ข้ า สู ่ ม าตรฐานระดั บ ประเทศและระดั บ สากล อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การขานรั บ นโยบายส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาล
ตามโครงการหนึ่ ง ต� ำ บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาความยากจนของชุ ม ชน สร้ า งงาน สร้ า งรายได้ พั ฒ นา
ชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง พึ่ ง ตนเองได้ โดยมุ ่ ง ให้ ค วามส�ำ คั ญ ของการน� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า นและทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ น
ท้องถิ่น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นมีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ โครงการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นโครงการที่สนับสนุนในด้านการก�ำหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค
ซึ่งเป็นมิติของการเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ [1]
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6,357.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,973,512.50 ไร่ เป็นพื้นที่
การเกษตรร้อยละ 43.3 ป่าสงวนร้อยละ 45.8 แต่ในปัจจุบันสภาพป่าก�ำลังเสื่อมโทรม เพราะถูกบุกรุกท�ำลายเป็นอัน
มาก จึงเหลือป่าน้อยกว่าเดิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพดินที่เหมาะสมส�ำหรับการปลูกพืชไร่มากที่สุด รองลงมา
เป็นการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่ท�ำนา ปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพรตามล�ำดับ แต่เนื่องจากลักษณะ
ภูมศิ าสตร์ทตี่ งั้ ของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์มคี วามยาวมากพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของจังหวัด จึงมีความแตกต่างในเรือ่ งอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ คือ ตัง้ แต่อำ� เภอหัวหินถึงอำ� เภอกุยบุรจี ะมีปริมาณนำ�้ ฝนและความชืน้ น้อยกว่าเขตอำ� เภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
ถึงอ�ำเภอบางสะพานน้อย จึงมีความแตกต่างในชนิดพืชที่ปลูก ดังค�ำกล่าวที่ว่า “สายเหนือพืชไร่ สายใต้ไม้ผล” จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ท�ำการเกษตร 1,847,252 ไร่ จ�ำนวนเกษตรกร 48,369 ครัวเรือน มีพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ คือ
สับปะรดและมะพร้าว และพืชอื่นๆ [2]
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ ออกส�ำคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋องและ
นำ�้ สับปะรด โดยในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอสามร้อยยอดเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ ปี ระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกสับปะรด
และเป็นแหล่งที่รวมเกษตรกรชาวไร่สับปะรดไว้ด้วยกัน โดยสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอดเป็นศูนย์กลางที่
ช่วยในการรวมตัวของเกษตรกรชาวไร่สับปะรดและรวมผลิตผลของสับปะรด โดยสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อย
ยอดมีส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่สับปะรดในเขตพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่
อย่างไรก็ตาม ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหาของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก�ำลังประสบปัญหาการแข่งขันด้านคุณภาพ และการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
จึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนเป็นอย่างมากต้องด�ำเนินการแปรรูปอาหารจากสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยท�ำวิจัย
เรือ่ ง การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากสับปะรดในอ�ำเภอศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ ให้หน่วยงาน
หรือผูน้ ำ� กลุม่ วิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปอาหารจากสับปะรดน�ำไปเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ให้เป็น
ทีย่ อมรับ และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูผ้ ลิตในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
และให้เกิดนวัตกรรมในการผลิตที่ได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเกต และสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขอบเขตการวิจัย
ดังต่อไปนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนในปัจจุบัน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้กำ� หนดหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of analysis) คือ วิสาหกิจ
ชุมชนในอ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชน
ได้แก่ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก หรือสมาชิกซึ่งประธานได้รับมอบหมายให้เป็นข้อมูลแก่ผู้วิจัย จ�ำนวน 9 คน
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยจะท�ำการศึกษาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั กำ� หนดกรอบการด�ำเนินการสัมภาษณ์เพือ่ เก็บข้อมูลโดยสังเกตและการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง เพือ่ ศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากสับปะรดในตำ� บลศาลาลัย อำ� เภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นจากการปฏิบตั กิ าร สัมภาษณ์ และสังเกต ตามกระบวนการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมและการสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการดังนี้ 1) ส่งหนังสือขออนุญาตจากสถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพือ่ ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ประสานงานองค์กรบริหารส่วนตำ� บลศาลาลัย อำ� เภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 3) ด�ำเนินการตามกระบวนการวิจัยที่
กำ� หนดไว้ในแผนการด�ำเนินการโครงการวิจยั ปัจจัยการพัฒนาผูน้ ำ� วิสาหกิจชุมชนด้านอาหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 4) ศึกษา
การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากสับปะรดในตำ� บลศาลาลัย อำ� เภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
5) สร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6) เสนอแนวทางการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหลักการส�ำคัญดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยได้ด�ำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ก�ำหนดขอบเขตและประเด็นค�ำถาม โดยยึดตามวัตถุประสงค์ นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและกรอบแนวคิด ตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์ทจี่ ะสัมภาษณ์ พร้อมทัง้ ยืนยันวัน เวลา สถานที่ ก่อนการสัมภาษณ์ลว่ งหน้า 2) เข้าสูส่ ถานทีน่ ดั หมาย
แนะน�ำตนเอง เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี อ่ นเริม่ ต้นสัมภาษณ์ 3) ชีแ้ จงจุดมุง่ หมาย การเก็บความลับ พร้อมทัง้ ขออนุญาต
บันทึกการสัมภาษณ์และเจาะลึกในประเด็นที่จะสัมภาษณ์ 4) เริ่มต้นการสัมภาษณ์ และเจาะลึกในประเด็นที่ต้องการ
ทราบข้อมูลในรายละเอียดจากคำ� ถามแรกไปถึงคำ� ถามสุดท้าย โดยสร้างบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลายให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ของการสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในประเด็นที่สัมภาษณ์ 5) ปิดการสนทนา โดยสรุปความเห็นและ
สอบถามประเด็นที่อยากจะทราบเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นเป็นค�ำถามปิดท้ายการสัมภาษณ์
6) การสิ้นสุดการสัมภาษณ์ โดยการกล่าวขอบคุณในคุณค่าของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และการเสียสละเวลา
อันมีค่าเพื่อผลการศึกษาที่จะเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
2. นำ� ผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การลดทอน
ข้อมูล (data reduction) ผูว้ จิ ยั ได้เรียบเรียงข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา เอกสาร บทสรุปทีไ่ ด้วเิ คราะห์จากการบันทึกเสียงทีไ่ ด้
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และผูเ้ ชีย่ วชาญการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากสับปะรดในตำ� บลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยทำ� การลดทอนข้อมูลให้เหลือเฉพาะประเด็นทีเ่ หมาะสม
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสูต่ ้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และหา
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสูต่ น้ แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในต�ำบลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
2) การจัดระเบียบข้อมูล (data display) ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้จากการลดทอนข้อมูลแล้วมาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยจำ� แนก
ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3) การหาข้อสรุปและการตีความ (conclusion interpretation) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า
โดยพิจารณาความสอดคล้องและความแตกต่างของข้อมูลที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูล แล้วมาหาข้อสรุป และตีความ
ในรูปแบบการพรรณนาตามกรอบแนวคิดที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สับปะรด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบันราคาสับปะรดตกต�่ำเป็นอย่างมาก
ประมาณกิโลกรัมละ 2 - 3 บาทเท่านัน้ สร้างความเดือดร้อนให้กบั กลุม่ ผูป้ ลูกสับปะรดและสับปะรดล้นตลาด มีหลายภาค
ส่วนทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือแต่กไ็ ม่สามารถแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ ต่อมาจึงมีการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มโดยจัดท�ำเป็นโครงการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นชุมชน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรด ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยขอน�ำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 1) ด้าน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น โดยผลิต
ผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่
ได้รับการอบรมด้านผลิต สินค้าไม่มีรูปแบบที่หลากหลาย 2) ด้านปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า เดิมในพื้นที่ต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูก
สับปะรดเพื่อน�ำส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ามีบางกลุ่มที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากปัญหาสับปะรดล้นชุมชนและส่วนใหญ่สบั ปะรดปลูกเพือ่ ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมและพบว่ามี บางกลุม่
ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไม่
หลากหลาย จึงเกิดการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรด “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” ซึ่งสามารถสร้างรายได้
เพิม่ ให้แก่สมาชิกและส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้ ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสูต่ น้ แบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน “ขนมปัน้ สิบไส้สบั ปะรดกวน” ประกอบด้วย 1) ขัน้ ตอนการผลิต การทำ� ขนมปัน้ สิบไส้สบั ปะรดกวน
อัตราส่วนส�ำหรับ 14 กระปุก/ แป้ง 1 กิโลกรัม ส่วนผสม ประกอบด้วย 1) แป้งสาลีเอนกประสงค์ (ตราว่าว) 1 กิโลกรัม
2) เกลือป่น ½ ช้อนชา 3) น�้ำมันพืช 400 กรัม 4) น�้ำมันส�ำหรับทอด

ภาพที่ 1 แสดงกรรมวิธีการผสมแป้งท�ำขนมปั้นสิบ
ขั้นตอนที่ 1 การผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ เกลือ และน�้ำมันพืชในอ่างผสม ขั้นตอนที่ 2 การนวดแป้งจนเข้า
กันดีแล้วก็พักแป้งไว้สัก 15-20 นาที ขั้นตอนที่ 3 การแบ่งแป้งออกมาปั้นเป็นก้อนเล็กกลม นวดแป้งรีดแป้งให้เป็น
แผ่นกลมแบนและบาง ใส่ไส้พอประมาณลงไปตรงกลางแผ่นแป้ง พับขอบแป้งให้ปลายติดกันทั้งสองข้างใช้นิ้วค่อย ๆ
บีบปลายแผ่นแป้งประกบ จับจีบให้สวยงาม

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการแบ่งแป้งออกเป็นก้อนและพับขอบแป้งจับจีบให้สวยงาม
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ขั้นตอนที่ 4 ตั้งกระทะใส่น�้ำมันลงไปใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อน น�ำปั้นสิบไส้สับปะรดลงทอดในน�้ำมันร้อน
ปานกลาง คนตลอดเป็นระยะ ๆ ระวังไหม้

ภาพที่ 3 แสดงถึงการน�ำแป้งปั้นสิบไส้สับปะรดลงไปทอดในน�้ำมันให้สุก
ขั้นตอนที่ 5 ทอดจนเหลืองสุก ตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นแล้วเคลือบคาราเมลที่ได้ท�ำในขั้นแรก และขั้นตอนที่ 6
บรรจุขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวนลงบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 4 แสดงถึงการน�ำแป้งปั้นสิบที่ทอดสุกและมาเคลือบคาราเมล ผึ่งให้แล้วน�ำไปบรรจุลงในกระปุก
ติดสติกเกอร์ให้สวยงามพร้อมจัดจ�ำหน่าย
ผูว้ จิ ยั จึงได้วเิ คราะห์และสังเคราะห์แนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 1) ด้านวัตถุดิบมีอยู่ในชุมชน เป็นการลดต้นทุนในการผลิต 2) ด้านการผลิต สมาชิก
มีการแบ่งงานกันท�ำและให้ท�ำตามความถนัด ควรเน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวกและปลอดภัย
และคนในชุมชนมีการยอมรับสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชุมชน 3) ด้านการบริหารจัดการองค์การ ยึดหลักการมีส่วนร่วม
เนือ่ งจากการรวมกลุม่ ท�ำให้มกี ารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และ 4) ด้านการตลาดและบริการหลังการขาย แนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนต้องหมั่นดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและควรแสวงหา
ตลาดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีประเด็นที่จะน�ำมาสรุปผลการวิจัย ดังนี้
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 1) ด้านศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น โดยผลิตผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้รับการอบรมด้านการผลิต และ 2) ด้านปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน พบว่า เดิมในพืน้ ทีต่ ำ� บลศาลาลัย อำ� เภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูกสับปะรดเพื่อน�ำส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ามีบางกลุ่มที่มี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น จึงท�ำให้มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายและไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากปัญหาสับปะรดล้นชุมชนและต้องการสร้างรายได้เพิ่มจึงเกิดการรวม
กลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็น “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทางการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
สับปะรดในตำ� บลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ดังนี้ 1) วัตถุดบิ มีอยูใ่ นชุมชน เป็นการลดต้นทุน
ในการผลิตเชิงบวก 2) ด้านการผลิต สมาชิกมีการแบ่งงานกันท�ำและให้ทำ� ตามความถนัด ควรเน้นกระบวนการผลิตทีไ่ ด้
มาตรฐาน สะอาด สะดวกและปลอดภัยและคนในชุมชนมีการยอมรับสิง่ แปลกใหม่ทเี่ ข้ามาในชุมชน 3) ด้านการบริหาร
จัดการองค์การ ยึดหลักการมีสว่ นร่วมเนือ่ งจากการรวมกลุม่ ท�ำให้มกี ารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ 4) ด้านการตลาด
และบริการหลังการขาย แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผบู้ ริโภคตลอดจนต้องหมัน่ ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐานและควรแสวงหาตลาดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั บ ปะรดสู ่ ต ้ น แบบมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนในต� ำ บลศาลาลั ย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 1) ด้านศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า
สินค้าส่วนใหญ่ใช้วตั ถุดบิ ภายในท้องถิน่ โดยผลิตผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ไม่มีความโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้รับการอบรมด้านผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมาพร
พวงประยงค์ [3] ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปัจจัยสำ� คัญทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยการท�ำแผนวิสาหกิจ
ชุมชน การบริหารจัดการกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ด้านการเข้าหาแหล่งเงินทุน การบริหารการตลาด การสร้างความแตกต่าง
และเอกลักษณ์ของสินค้า และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ และ 2) ด้านปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน พบว่า เดิมในพืน้ ทีต่ ำ� บลศาลาลัย อำ� เภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูกสับปะรดเพื่อน�ำส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ามีบางกลุ่มที่มี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น จึงท�ำให้มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายและไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับนวพร ประสมทอง [4] ศึกษาปัญหา
การจัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนในปัจจุบนั มี ดังนี้ 1) ผูม้ าขอจัดตัง้ ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่
ต้องท�ำความเข้าใจว่าการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นที่เรื่องเงิน แต่เน้นความร่วมมือมากกว่า 2)
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วัตถุประสงค์ของการขอตัง้ กลุม่ ส่วนใหญ่ เน้นในเรือ่ งการกูเ้ งิน เจ้าหน้าทีต่ อ้ งอธิบายว่าธนาคารจะสนับสนุนเงินกู้ ก็ตอ่
เมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพดี 3) กลุ่มไม่มีความเข้มแข็งในการด�ำเนินงาน จึงควรสนับสนุน
การศึกษา ดูงานในกลุ่มที่ประสบความส�ำเร็จโดยเลือกกลุ่มที่มีกิจกรรมใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา
4) มีบุคคลเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยจ้างสมาชิกมาท�ำงานในกลุ่ม แก้ปัญหาโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการลงหุ้น
ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากปัญหาสับปะรดล้นชุมชนและต้องการสร้างรายได้เพิ่มจึงเกิดการรวม
กลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็น “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทางการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
สับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 1) ด้านวัตถุดิบมีอยู่ในชุมชน เป็นการลด
ต้นทุนในการผลิต 2) ด้านการผลิต สมาชิกมีการแบ่งงานกันทำ� และให้ทำ� ตามความถนัด ควรเน้นกระบวนการผลิตทีไ่ ด้
มาตรฐาน สะอาด สะดวกและปลอดภัยและคนในชุมชนมีการยอมรับสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชุมชน 3) ด้านการบริหาร
จัดการองค์การ ยึดหลักการมีส่วนร่วมเนื่องจากการรวมกลุ่มท�ำให้มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ 4) ด้าน
การตลาดและบริการหลังการขาย แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนต้องหมั่นดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานและควรแสวงหาตลาดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์ [5] ที่ว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง ได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบ ผู้น�ำ
สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ การให้ความรู้ ความมีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ งด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับภูมปิ ญ
ั ญาไทยจนสินค้าได้รบั รองมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับจากลูกค้า การพัฒนาความรูค้ วามสามารถและทักษะในการทำ� งานของสมาชิก ตลอดจนมีความสามารถ ถ่ายทอด
ให้ผอู้ นื่ ได้ ทำ� ให้มสี มาชิกมีรายได้เพิม่ ขึน้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็นอยูเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ รวมทัง้ การสร้าง
พิพิธภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจ�ำถิ่น และยังสอดคล้องกับ ปิยะดา พิศาลบุตร [6] ที่ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าตามความคิดเห็นของประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ด้านการด�ำเนินงานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้านการ
จัดการการเรียนรู้ ข้อมูลและการพัฒนาสมาชิก ด้านการจัดการการตลาด และด้านการบริหารงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน นอกจากนีย้ งั มีสอดคล้องกับงานวิจยั แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนของสัญญา เคณาภูมิ [7]
มีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม พบว่าแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม เพือ่ ให้มปี ระสิทธิผลทีด่ ขี นึ้ นัน้ ประกอบด้วย 1) แนวทางกลยุทธ์เชิงรุก
โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2) แนวทางกลยุทธ์เชิงพัฒนา โดยเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเชิงบูรณาการ 3) แนวทางกลยุทธ์เชิงตัง้ รับ
โดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน และยกระดับมาตรฐานการผลิต และ 4) แนวทางกลยุทธ์ เชิงพลิกแพลง
โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง วิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
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