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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ท้องถิ่น การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีประสบความส าเร็จ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 12 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าภาครัฐ ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน 
นักท่องเท่ียวและร้านค้าท่ีรับสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและจากเอกสาร ต ารา 
 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วยด้านวัตถุดิบ กลุ่มมีการใช้ผลผลิตจากการเกษตรของท้องถิ่นตนเอง ด้านการ
ผลิต กลุ่มมีการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิต มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ด้านการขนส่ง กลุ่มได้ด าเนินการใช้การขนส่ง จากหน่วยงาน
ภายนอกและจัดส่งด้วยกลุ่มเอง ด้านการตลาด มีการจ าหน่ายท้ังปลีกและส่ง มีช่องทางการจ าหน่ายท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ ส่วนด้าน
บริการ กลุ่มมีการสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา ประกอบด้วยปัจจัยภายใน พบว่าสมาชิกทุกคนมี
บทบาทร่วมกันในการพัฒนากลุ่ม การจัดต้ังกลุ่ม รวมท้ังการบริหารจัดการภายในกลุ่มร่วมกัน กลุ่มมีการส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ กลุ่มมีการจัดการด้านการเงิน มีการจัดท าบัญชี และมีการจัดสรรก าไร เงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มทุกเดือน ปัจจัยภายนอก พบว่า
กลุ่มมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านการตลาด องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ งบประมาณ และการสนับสนุนด้านก าลังใจจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา พบว่า การมีคู่แข่งทางการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันเป็นจ านวนมาก การพึ่งพาภาครัฐใน
การจัดการด้านการตลาด ความไม่แน่นอนของผลผลิตท่ีเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น และปัญหาด้านการผลิต ส่วนแนวทางการพัฒนาเพื่อให้วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีประสบความส าเร็จ พบว่าความเข้มแข็ง 
ความร่วมมือกัน ของประธานกลุ่มและสมาชิก การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มการประชาสัมพันธ์  การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  

ค าส าคัญ : วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จ 
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Abstract  
Developing a community economy or community enterprise can help solve economic problems, benefit society 

and improve the well-being of local people. This research aimed to study management conditions, factors affecting 
development, obstacles, and development guidelines for the success of Ban Phu Bon natural products community 
enterprises in Kaeng Krachan Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province. Data was collected from 12 key 
informants, including the Chairman, Board of Directors, and Members of The Enterprise Group, Community Leaders, and 
Villages. Tourists and merchants who received products from the enterprise group had come up with a purposive sampling 
method, using in-depth interviews and analyzing the data by analyzing the content analysis of the informant group and 
textbook documents. 

The results showed that management conditions consisted of a raw materials aspect. The group used local 
agricultural products by themselves. In terms of production process aspects, the group had established a manufacturing hub 
and controls quality and inspection. In the transportation aspect, the group had implemented transportation from external 
agencies and delivered it by itself. In terms of marketing aspects, there were retail and wholesale, online and offline 
distribution channels available. In the service aspect, the group had created activities that promoted customer satisfaction. 
Factors affecting development included internal factors. The formation of groups, including joint management within the group. 
The group promoted learning and increased knowledge regularly. The group had financial and accounting management.  
The profit was allocated to group members every month. External factors showed that the group had a network of marketing 
collaborations. Knowledge of product development, budgeting, and public and private sector support. Uncertainty about 
local raw materials and production problems for the development of Ban Phu Bon natural products community enterprises 
in Kaeng Krachan Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province to be successful, they must find that strength, 
cooperation of group presidents and members, using technology to increase public relations, marketing, and distribution 
channels, product development according to customer needs, and support of public and private sectors. 
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บทน า   
  ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่อดีตจนถึงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่  ท าให้สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวและหยุดชะงักช่ัวขณะ ส่งผลต่อสภาพปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ภายใต้สภาพปัญหาดังกล่าว การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนวิธีการหนึ่งคือการเน้นกระตุ้นพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนคือกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ  
ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ผ่านกระบวนการด าเนินการของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คือคณะบุคคลที่รวมตัวกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท ากิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย [1] 
 วิสาหกิจชุมชนมี 2 ประเภทหลัก ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน และวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน เป็นวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
บ้านพุบอน เดิมใช้ช่ือกลุ่มผึ้งโพรงไทยบ้านพุบอน เมื่อปี 2562 รัฐบาลได้ให้เงินสนับสนุนในโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นจ านวนเงิน 
200,000 บาท สมาชิกในหมู่บ้านจึงได้เข้าที่ประชุมใหญ่ของหมู่บ้าน และช้ีแจงการท าโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
มีการน าเสนอหลากหลายในท่ีประชุมและโครงการเลีย้งผึ้งโพรงก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการโหวตเสียงในที่ประชุมเป็นอันดับหนึง่ 
คณะท างานจึงได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มขึ้นและน าเสนอโครงการสู่อ าเภอแก่งกระจาน  ได้งบประมาณจัดสรร 200,000 บาท  
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ประชาชนในพื้นที่จึงน าเงินส่วนนี้มาซื้ออุปกรณ์การเลี้ยง และจัดอบรมสมาชิกในการน าผึ้งมาเลี้ยงจากวิทยากรศูนย์ผึ้งชุมพรโดยตรง 
สมาชิกกลุ่มผึ้งมีประมาณ 30 คน ท าการเลี้ยงจนเป็นที่รู้จักในหน่วยงานหลายแห่งจนทุกวันนี้  และในปี 2564 ทางกลุ่มผึ้งได้ท า  
การเปลี่ยนช่ือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน 
กลุ่มวิสาหกิจมีสินค้าทั้งหมด 5 ประเภทสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งป่าแท้ ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนผสมน้ าผึ้ง มีทั้งหมด 3 สูตร ได้แก่  
สูตรน้ าผึ้งขมิ้น สูตรน้ าผึ้งขมิ้นมะนาว และสูตรน้ าผึ้งหัวไชเท้า ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ าผสมน้ าผึ้งผลิตภัณฑ์ยาหม่องไขผึ้งสูตรไพร  
และผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบน้ าผึ้ง [2] 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พบว่า การพัฒนาสู่ความส าเร็จต้องอาศัยปัจจัย
เกี่ยวกับข้อบังคับ กฎระเบียบของกลุ่ม ความรับผิดชอบของผู้น ากลุ่ม ความเสียสละและความสามัคคีของสมาชิก ทักษะและ 
ความช านาญของสมาชิก คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน  
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่าปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านสังคม 
เอื้ออ านวยต่อผู้ประกอบการ ส่วนปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และปัจจัยทางนิเวศวิทยา เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  
ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่าปัญหาด้านการตลาด ปัญหาดา้นบัญชีและการเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาดา้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปัญหาต้นทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ การสนับสนุนด้านการตลาด และการก าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน [3-4]  
 จากการศึกษาเชิงพื้นที่เบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับผู้น าชุมชน  สมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า  
“…กลุ่มผึ้งที่ตั้งขึ้นยังไม่มีสินค้าที่หลากหลาย มีเพียงการขายน้ าผึ้งที่เลี้ยงไว้เท่านั้น ขาดสินค้าใหม่ ๆ ที่สวยงาม หลากหลายในชุมชน  
จึงอยากให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนทั้งความรู้การผลิต การแปรรูปที่มาจากน้ าผึ้งหรือรังผึ้งที่กลุ่มเลี้ยงไว้…” “…คนในหมู่บ้านมีรายได้ไม่
แน่นอนและในช่วงโควิดก็ท าให้ขาดรายได้หลายคน จึงอยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยใช้ผึ้งที่เลี้ยงไว้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น…” 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติบ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ด าเนินการค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม 
และศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
ซึ่งเป็นการพัฒนาท้องถิ่น ในหลากหลายมิติ เช่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและส่งผลต่อความมั่นคงมั่งคั่งและ
ยั่งยืนในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  ต าบลแก่งกระจาน  
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  ต าบลแก่งกระจาน  
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีประสบความส าเร็จ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง และใช้      
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งตามเกณฑ์การคัดเข้าอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้ 1) เป็นเจ้าหน้าภาครัฐที่เคยมีประสบการณ์การท างานกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ไม่
น้อยกว่า 1 ปี 2) เป็นประธาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจที่ด ารงต าแหน่งในช่วงปี 2562 เป็นต้นไป 3) เป็นผู้น าชุมชน
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และหรือปราชญ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่ 14 บ้านพุบอน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 4) เป็นนักท่องเที่ยวและหรือร้านค้าที่ซื้อหรือรับสินค้า
จากกลุ่มวิสาหกิจฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 5) สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ 6) ยินดีที่จะให้ข้อมูลการวิจัย ในหมู่ 14 
บ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จ านวน 12 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยต่างๆ   
เพื่อน าความรู้ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการตั้งค าถาม เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป 

2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บริบทชุมชน ส่วนที่ 2 ประวัติการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ส่วนที่ 4 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน และส่วนที่ 6 แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ      
บ้านพุบอน 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย     
กับหน่วยงานที่ถูกคัดเลือก เข้าเก็บข้อมูลตามช่วงวันที่ประสาน ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์  แก่กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
จากนั้นสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จนครบตามหัวข้อ อีกท้ังผู้วิจัยจะท าการศึกษาเอกสารอื่นๆ ประกอบร่วมด้วย โดยผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าภาครัฐ จ านวน 2 คน ประธานกลุ่มวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ จ านวน 3 คน 
ผู้น าชุมชน จ านวน 1 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 คน นักท่องเที่ยว จ านวน 2 คน และร้านค้าที่รับสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจฯ  
จ านวน 2 คน โดยเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในหมู่ 14 บ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) โดยน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่สร้างขึ้น ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ประกอบด้วยการหาข้อบกพร่อง      
ในด้านเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ส านวนถ้อยค าเพื่อความเข้าใจของผู้ตอบ ล าดับความส าคัญก่อนหลัง ความซับซ้อน
และความสอดคล้องต่อเนื่องของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้การหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity Index) ได้เท่ากับ 1.00 หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ทั้งความถูกต้อง
ของเนื้อหา ภาษา และรูปแบบตามค าแนะน า ก่อนน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลเอกสาร ต ารา ร่วมกับ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

ผลการวิจัย 
1. บริบทชุมชน  
ในอดีตชุมชนบ้านพุบอนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านแม่คะเมยหมู่ที่ 5 แต่เนื่องจากเป็นหมู่บ้านท่ีมีขนาดใหญ่ท าให้การบริหาร

จัดการไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน ทั้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณและการดูแลประชากรของหมู่บ้าน ทางผู้ใหญ่บ้าน  
แม่คะเมยได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงได้ท าการส่งเอกสารช้ีแจงไปทางอ าเภอแก่งกระจาน เพื่อท าการขออนุญาตแยกหมู่บ้าน  
เป็น 2 หมู่บ้าน และหลังจากนั้นไม่นานทางอ าเภอได้มีค าสั่งให้สามารถแยกเป็นหมู่บ้านพุบอนข้ึนมา โดยเป็นหมู่บ้านท่ี 14 ของต าบล
แก่งกระจาน โดยชื่อว่าหมู่บ้านพุบอน ช่ือน้ันมาจากหนองน้ าพุบอน เป็นหนองน้ าท่ีมีต้นบอนข้ึนอยู่จ านวนมาก และได้รับน้ าจากเขื่อน
แก่งกระจานท าให้น้ าท่วมจนเกิดเป็นหนองน้ า และชาวบ้านบริเวณนั้นใช้ประโยชน์จากหนองน้ าแห่งนี ้ในการขนส่งสินค้าการเกษตร
ทางเรือเนื่องจากในสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ในการสัญจร 
 ในปัจจุบันหมู่บ้านพุบอน มีประชากรอาศัยอยู่ 470 คน จ านวน 190 ครัวเรือน พื้นที่ของหมู่บ้านเป็นป่าและภูเขา ประชากร
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกมะนาว พริก กล้วย เป็นต้น และภายในหมู่บ้านพุบอน    
ยังมีการสนับสนุนการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เกิดจากแนวคิดการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ผึ้งช่วยผสมเกสร
ดอกไม้ ป่าอุดมสมบูรณ์ ดังรูปที ่1 
 



 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

12 (September - December) 117 – 126 (2022) Vol. 12, No. 3 
121 

  

วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
 

รูปที ่1 แผนที่หมู่บ้านแม่คะเมย (ประกิจ พลสูวัสดิ์ และคณะ, 2564) 
 

 2. ประวัติการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
ในปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ต าบลแก่งกระจาน   

ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชุมชนบ้านพุบอน จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น ช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
บ้านพุบอน” เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านพุบอน โดยเน้นทรัพยากรจากธรรมชาติของบ้านพุบอนที่มีอยู่แล้วน ามาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดรายได้ 
ตารางที่ 1 ลักษณะเด่น คณุประโยชน์และข้อไดเ้ปรยีบคู่แข่งส าหรับสินค้าและบริการ 

สินค้า/บริการ ลักษณะเด่น คุณประโยชน์และขอ้ได้เปรียบคู่แข่ง 
1.น้ าผึ้ง 
 

1. เป็นน้ าผึ้งแท้ ที่ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาต ิ
2. ไม่ผสมสารเจือปนหรือสารเพิม่ความหวาน 
3. สะอาดและถูกหลักอนามัย 

2. กล้วยฉาบน้ าผึ้ง 
 
 

1. ท าจากกล้วยหักมุก ซึ่งเป็นผลติผลจากคนในหมู่บ้าน 
2. ไม่ใส่สารกันเสีย  
3. มีความกรอบและหวานจากน้ าผึ้งแท้ 

3. สบูน่้ าผึ้ง 1. ไม่มีสารเคมีเจือปน 
2. มีสารสกัดจากสมุนไพร 
3. ไม่มีสาร SLS ซึ่งเป็นสารเพิ่มฟองที่ท าร้ายผิว 

4. ยาหม่องไขผึ้งสตูรไพร  1. ท ามาจากไขผึ้งแท้ๆ 
2. มีส่วนผสมจากสมุนไพร 
3. เนื้อครีมเนียนนุม่ไม่แข็งเป็นก้อน 

 

3. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
3.1 ด้านวัตถุดิบ กลุ่มมีการซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนด้วยกันเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนผลผลิตของชุมชน 

รายได้เกิดการหมุนเวียนภายในชุมชน ท าให้ลดต้นทุนในการผลิตและได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
3.2 ด้านการผลิต กลุ่มมีการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิต เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การผลิตให้ได้มาตรฐาน มีการ

แบ่งหน้าที่ในการผลิตตามความเหมาะสมและความถนัดแก่สมาชิก โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการผลิต จะใช้ปริมาณการผลิตตาม การสั่งซื้อ
ของลูกค้าหรือตามรอบที่ก าหนดไว้ในการผลิต รวมทั้งมีการจดบันทึกจ านวน ปริมาณ หรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตได้ตาม
คุณภาพและปริมาณมาก 

3.3 ด้านการขนส่ง กลุ่มมีการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ และขนส่งไปให้ลูกค้าถึงที่ที่มีการสั่งจ านวนมาก
และระยะทางใกล้ ผลิตภัณฑ์มีเพียงพอต่อการส่งออก มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนก่อนส่งออกไปถึงลูกค้า 
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3.4 ด้านการตลาด กลุ่มมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งการขายปลีกและขายส่ง ผู้รับผิดชอบประสานด้านการตลาด  
ที่ชัดเจน กลุ่มมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด การจ าหน่ายตามช่องทางต่างๆ อาทิ  
ไลฟ์สด เพจเฟชบุ๊ค Shopee มีการก าหนดราคาที่ชัดเจน สมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ก าหนดราคาขายเอง 

3.5 ด้านการบริการ กลุ่มมีการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการรับประกันผลิตภัณฑ์และ
สามารถเปลี่ยนคืนได้ เมื่อมีการถ่ายคลิปเปิดกล่องผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก 

 

 4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
    ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ให้ประสบความส าเร็จมีด้วยกัน 

2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี ้
4.1 ปัจจัยภายใน  

4.4.1 สมาชิกกลุ่ม สมาชิทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการพัฒนากลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม รวมทั้งการบริหารจัดการภายใน
กลุ่มร่วมกัน 

4.1.2 การบริหารจัดการกลุ่ม มีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการผลิต การตลาด 
และเงินทุนกลุ่ม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เหมาะสมกับบุคคล เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

4.1.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกลุ่ม มีการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนร่วมกัน มีกิจกรรม
ของกลุ่ม และการวางระบบภายในกลุ่มร่วมกัน 

4.1.4 การส่งเสริมการเรียนรู ้มีการพัฒนากระบวนการผลติอย่างสม่ าเสมอ มีการศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ 
4.1.5 เงินทุนกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม มีการจัดการด้านการเงิน มีการจัดท าบัญชี และมีการจัดสรรก าไร

เงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มทุกเดือน 
4.1.6 ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองและออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มเอง ท าให้ต้นทุนในการ

จ าหน่ายไม่สูง มีตลาดรองรับในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
4.2 ปัจจัยภายนอก 

4.2.1 เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มมีเครือข่ายที่ท าการฝากขาย ท าให้กลุ่มมีการตลาดที่กว้างขึ้น สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
4.2.2 การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก กลุ่มได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งการส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่ม การอุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และส่งเสริมด้านการตลาดและการออกร้านจ าหน่ายสนิคา้
ตามสถานท่ีต่าง ๆ 

4.2.3 การสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากหน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การจัดตั้ง การบริหารจัดการจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง 

 

 5. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
5.1 ปัญหาด้านการตลาด 
คู่แข่งการตลาดมีจ านวนมาก ที่มีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน ทางกลุ่มต้องมีการขยายตลาด เพื่อระบายสินค้า เพื่อสมาชิก

ได้รับเงินปันผลและเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอต่อการผลิตต่อไป นอกจากน้ี ยังมีปัญหาในเรื่อการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เพื่อหา
ช่องทางการตลาด ที่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การออกร้านตามเทศกาลต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท า
ขึ้นซึ่งอาจไม่ทั่วถึง กลุ่มจึงต้องหาวิธีการในการส่งเสริมการจ าหน่ายเอง เช่น การประชาสัมพันธ์ทางสื่อเฟซบุ๊ก การไลฟ์สด เป็นต้น 

5.2 ปัญหาด้านวัตถุดิบ 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบสูง บางพื้นที่ต่ า บางพื้นที่สูง น้ าท่วมถึงบางพื้นที่ ท าให้ผลผลิตได้รับความ

เสียหาย ผลผลิตไม่เพียงพอ ท าให้ต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ กล้วยหักมุก  
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5.3 ปัญหาด้านการผลิต 
สมาชิกมีจ านวนน้อย ลูกค้าสั่งสินค้ามาจ านวนมาก ต้องใช้เวลานานในการผลิต และสมาชิกบางคนขาด ความช านาญใน

การใช้อุปกรณ์บางชนิด 
 

6. แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน (รูปที ่2) 
6.1 ด้านสมาชิกกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มถือว่าเป็นบุคคลส าคัญในการบริหารงานกลุ่ม ขับเคลื่อนกลุ่มให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาสมาชิกกลุ่ม ควรจะพัฒนาความรู้ของสมาชิกกลุ่ม ในการบริหารงานภายใน
กลุ่ม เช่น การตลาด การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

6.2 ด้านขยายช่องทางการตลาด 
ในปัจจุบัน เป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่าย โซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน  

กลุ่มจึงต้องหาช่องทางการตลาดที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อขายสินค้า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่มและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ภายในกลุ่ม ให้มีความรวดเร็ว สะดวก ลูกค้าสามารถติดต่อและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เช่น การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค  
การไลฟ์สดของสินค้า เป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้ควรที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้หรือมาดูแล เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่มี
ความรู้และความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

6.3 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผลผลิตหลักของกลุ่มคือ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารงานและการ

ด าเนินการผลิตของกลุ่มว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด การพัฒนากลุ่มให้เกิดความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ ต้องอาศัยการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และเป็นสากล เช่น การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ ทันสมัย และมีความหลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 

6.4 ด้านการสนับสนุน 
มีการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการวางจ าหน่ายสินค้า  รวมทั้ง

หน่วยงานในระดับจังหวัดควรให้การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 
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ด้านสมาชิกกลุ่ม (ปัจจัยต้นน้ า)    ด้านขยายช่องทางการตลาด  
(ปัจจัยปลายน้ า) 

บทบาท แนวทางในการ
พัฒนา 

   ความส าคญั แนวทางในการ
พัฒนา 

1)  บริหารงาน
กลุ่ม  
2) ด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย
หรือ
วัตถุประสงค์ 
ของกลุ่ม 

 พัฒนาความรู้ของ
สมาชิกกลุ่ม เช่น  
การบริหาร
การตลาด 
ประชาสมัพันธ์
ผลิตภณัฑ์  
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ฯลฯ 

   เพื่อขายสินค้า  
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ข้อมูลข่าวสาร 
ติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้า 

1) จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด  
2) ความรู้และ
ความสามารถในการ
เข้าถึงเทคโนโลย ี
 

   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑ์
จากธรรมชาติบ้านพุบอน 

   

       
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

(ปัจจัยต้นน้ า) 
   ด้านการสนับสนุน 

(ปัจจัยต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า) 
ต้นทุนของ

ชุมชน 
แนวทางในการ

พัฒนา 
   ต้นทุนของชุมชน แนวทางในการ

พัฒนา 
1) ผลิตภณัฑ์
ของกลุ่ม 
2) รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์
 

1) จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วยในเรื่องการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
2) การพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ให้มี
มาตรฐาน 
 

   1. ภาครัฐ 
2. ผู้น าชุมชน 

การประสานงาน
และความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 

 

รูปที ่2 แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารจัดการ พบว่าการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ได้ท าการวิเคราะห์  
ตามหลักการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ในส่วนของกิจกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วยด้านวัตถุดิบ ด้านการผลิต ด้านการขนส่ง  
ด้านการตลาด และด้านการบริการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งกลุ่มมีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นท่ีผลิต
กันเองในชุมชน มีการจดบันทึกจ านวน ปริมาณ หรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตได้ตามคุณภาพ กลุ่มมีการขนส่งผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์และจัดส่งโดยตรง กลุ่มมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งการขายปลีกและขายส่ง  และกลุ่มมีการสร้าง  
ความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการรับประกันผลิตภัณฑ์และสามารถเปลี่ยนคืนได้  
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยภายใน พบว่าการจัดตั้งกลุ่มที่ให้สมาชิกทุกคน  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินงานทั้งการผลิต การตลาด และเงินทุนกลุ่ม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
ให้เหมาะสมกับบุคคล เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกทั้งการมีกิจกรรมกลุ่ม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มมีการจัดการศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างความสามัคคี  
ในกลุ่ม กลุ่มมีการจัดการด้านการเงิน มีการจัดท าบัญชี และมีการจัดสรรก าไรเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มทุกเดือน ส่วนผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองและออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มเอง ท าให้ต้นทุนในการจ าหน่ายต่ า ส าหรับปัจจัยภายนอก  
พบว่ามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรและองค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ พบว่าปัจจัยด้านแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยด้านนโยบายของรัฐเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนน้อยที่สุด  [5] และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องตัวแบบกลยุทธ์การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการในเขตภาคเหนือประเทศไทย พบว่าปัจจัยที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือประเทศไทยไปสู่ความส าเร็จ มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะของผู้ประกอบการ 2) การขับเคลื่อนข้อมูล
ทางการตลาด 3) นวัตกรรมทางการตลาด และ 4) กลยุทธ์การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ [6] 
 ด้านปัญหา อุปสรรคในพัฒนา พบว่าสภาพปัญหาของกลุ่ม ได้แก่คู่แข่งการตลาดมีจ านวนมาก สินค้า ผลิตภัณฑ์ทดแทน  
มีปริมาณสูงในตลาด ปัญหาในเรื่องการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อหาช่องทางการตลาด ที่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ปัญหาด้านวัตถุดิบ พบว่าบางฤดูกาลมีผลต่อวัตถุดิบ และส่งผลให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ปัญหา
สมาชิกมีจ านวนน้อย ท าให้ต้องใช้เวลาในการผลิตและไม่สัมพันธ์กับจ านวนความต้องการของลูกค้า 

แนวทางในการพัฒนากลุ่มสู่ความส าเร็จ จ าเป็นต้องทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกลุ่มเพื่อการก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาจุดด้อยของกลุ่มต่อไป ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ได้ก าหนดให้ความส าคัญต่อ
สมาชิกกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีความแปลก
ใหม่ ทันสมัย และมีความหลากหลาย มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน กลุ่มมีการประสานงานและ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการวางจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัดควรให้การ
สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านในต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่าการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรม
ให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน จัดการศึกษาดูงานต่างพื้นที่ วางแผนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ติดต่อบริษัทภายนอกที่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ พึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและ
ยา [7] และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการจัดการชุมชนอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พบว่าการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วยการเรียนรู้  
ภูมิปัญญา การรวมกลุ่ม และการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ส่วนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องค านึงถึงการพิจารณาถึงทุนของ
ชุมชน การส ารวจตลาด และส่วนการจัดการชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน และระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง [8] 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 การบริหารจัดการโดยการวิเคราะห์ตามหลักการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติบ้านพุบอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในพื้นที่อ่ืนๆ ต่อไปได้ 

1.2 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย การตลาด สามารถน าเทคโนโลยี หรือช่องทางการจ าหน่ายทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ได้ 
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1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นบนฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่ น สามารถเกิดการพัฒนา 
ที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน จนประสบความส าเร็จได้ 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่าง  ๆ  

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นใกล้เคียงกัน  และหรือมีการผลิต 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่คล้ายคลึงกัน 
2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาผ่านกระบวนการเชิงบูรณาการร่วมกันของ

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ควรมีการวิเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ทั้งระบบท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
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