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รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบทความและตรวจทานเอกสาร และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติเครือข่ายด้านการจัดการชมุชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน คร้ังที่ 7 

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปรญิญาสุทธนิันท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร 
รองศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ บุญญะฤทธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประภา  สมนักพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเทพ  เอกสิทธิพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อึ้งโพธิ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสุดา ภู่สว่าง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี  แสงสาคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล  
อาจารย์ ดร.สมยศ  โอ่งเคลือบ 
อาจารย์ ดร.อรยา พรเอ่ียมมงคล 
อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ      
อาจารย์ ดร.ส่งเสริม แสงทอง 
อาจารย์ ดร.ธิติพัทธ์  บญุปก 
อาจารย์ ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง 
อาจารย์ ดร.ศรันยา  เผือกผ่อง 
อาจารย์ ดร.สุนี ค านวลศิลป์ 
อาจารย์ ดร.จรรยวรรธ  สุธรรมา 
อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม 
อาจารย์วันชัย  เจือบุญ 
นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม  
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ก าหนดการ 
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“นวัตกรรมการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ 
จัดโดย 

สาขาวิชาบ้านและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ 

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์
สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

และ สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน ์โปรแกรม ZOOM  Meeting ID: 3814820686 
ภาคเช้า  
เวลา 08.00 – 08.25 น. ผู้เข้าร่วมการประชุมวชิาการระดับชาติ เข้าสู่ห้องประชุมออนไลน ์
เวลา 08.25 – 08.30 น. กล่าวต้อนรับ 
   โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล  หัวหน้าภาควชิามนุษยสัมพนัธ์ 
เวลา 08.30 – 09.00 น. วิดีทัศน์แนะน าคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   พิธีเปิด 
   กล่าวรายงาน โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง  
                                 คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 
   กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกจิ  
                                 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เวลา 09.00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการจัดการชุมชนสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ 
เวลา 10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการใช้นวัตกรรมการจัดการชุมชน 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พัก (ผู้ด าเนนิรายการ ผูท้รงคุณวุฒิ และผู้น าเสนอ เข้าห้องประชุมย่อยเพื่อ 
                                  เตรียมการน าเสนอ) 
เวลา 10.45 – 12.05 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป  
                                  (ภาคเช้า จ านวน 3 ห้องประชุมย่อย) 
เวลา 12.05 – 12.15 น. ผู้ทรงคุณวุฒลิงมติคัดเลือก “การน าเสนอผลงานวิจัยดีเดน่”  
เวลา 12.15 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.45 -  13.00 น.   ผู้ด าเนนิรายการ ผูท้รงคุณวุฒิ และผู้น าเสนอ เข้าห้องประชุมยอ่ยเพื่อเตรียมการ  
                                  น าเสนอ 
 
ภาคบ่าย 
เวลา 13.00 – 16.30 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยายระดับปริญญาบัณฑิต (ภาคบ่าย จ านวน 8 ห้อง       
                                ประชุมย่อย) 
                                  ผู้ทรงคุณวุฒิลงมติคัดเลือก “การน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น” 
เวลา 16.30 – 17.00 น. พิธีปิด  
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- ประกาศรางวัล  
“บทความวิจัยดีเด่น”  
                           ระดับบณัฑิตศึกษา 1 รางวลั  ระดับปรญิญาตรี 1 รางวัล 
“การน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”  
                            ระดับบณัฑิตศึกษา 3 รางวลั  ระดับปรญิญาตรี 8 รางวัล 
- กล่าวปิด  โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล  
                    หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ 
-  สาขาวชิาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ครั้งที่ 8 
…………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ : เกียรติบัตรทกุรางวัลจะด าเนินการจัดสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
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ห้องที่ 4 HB7401 เศรษฐกิจชุมชน และการปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด-19 (2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1. รศ.เอมอร เจียรมาศ, 2. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา, 3. ผศ.ดร.ณภัทร วิศวะกุล 
                 (ผู้ด าเนินรายการ: นางสาวพัทธิรา ชาติสุทธิวงษ์) 

เวลา 
หมายเลข
บทความ 

ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

13.00 – 13.20 น. 949 การยกระดับกระบวนการด้านการผลิต วสิาหกิจชุมชนกลุม่
แม่บ้านเกษตรกรตับผักชี หมู่ 12 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธาน ี

ธีรดา สุปญับุตร 

13.20 – 13.40 น. 963 พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บรโิภคร้านคณุคอฟฟี่ 
ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ ์จังหวัดสระแก้ว 

วลัยพรรณ ธีรวัฒน์
วณิช 

13.40 – 14.00 น. 978 การปรับตัวและการรับมือของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้าน
ม้าเงย-โคกม่วง ในสภาวะการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา-2019 อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ณัฐธิดา จันทรตัน์, 
ณัฎฐณิชา เกื้อช่วย 

14.00 – 14.20 น. 986 การปรับตัวของบริษัท ไปรษณยี์ไทย จ ากัด สาขาบางโพ 
กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค 
COVID-19 

สุพิชฌาย์ จันทนดิษฐ ์

14.20 – 14.40 น. 1033 แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่เค็มสตรีบ้าน
โหนด อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

วรายุส มาพูล 

14.40 – 15.00 น. 1039 กระบวนการด าเนินงานท่ีน าไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มจักสาน
เชือกมัดฟาง ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ณัฏฐ์นรี สุวรรณ
ชาตรี, มรกต เซียว
นุสรณ์, สุกัญญา  
โต๊ะหลัง 

15.00 – 15.20 น. 1050 กลยุทธ์ในการขายของธุรกิจรา้นกาแฟสดสมัยใหม่ กรณีศึกษาใน
อ าเภอเมืองเพชรบรุี จังหวัดเพชรบุรี 

สมศักดิ์ คมทา 

15.20 – 15.40 น. 1117 การพัฒนาต้นแบบบรรจุภณัฑ์พรกิลาบ กลุ่มแม่บ้านชุมชนแม่
แพะ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิมาณรักษ์  
พงศ์กสิณปภพ 

15.40 – 16.00 น. 1124 รูปแบบการจดังานอีเว้นท์ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ของผู้ประกอบการ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

พิชชาวีร์ สานใจวงศ์ 

USER
Rectangle
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง           หน้า 
 
ระดับปริญญาบัณฑิต ห้องที่ 4 HB 7401เศรษฐกิจชุมชน และการปรับตัวของผู้ประกอบการ 
ในสถานการณ์โควิด-19 (2)  
การยกระดับกระบวนการด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี หมู่ 12  
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
 ธีรดา สุปัญบุตร และวันชัย เจือบุญ................…………………………………………………………………….......  415 
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคร้านคุณคอฟฟี่ ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว 
 วลัยพรรณ ธีรวัฒน์วณิช และเกศราพร พรหมนิมิตรกุล.....................……………………….………….…....  428 
การปรับตัวและการรับมือของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง ในสภาวะการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 ณัฐธิดา จันทรัตน์, ณัฎฐณิชา เกื้อช่วย และเอมอร เจียรมาศ.............……………………….………….…....  440 
การปรับตัวของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขาบางโพ กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
 สุพิชฌาย์ จันทนดิษฐ์และเกศราพร พรหมนิมิตรกุล….........………………………………………….…….…..   447 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่เค็มสตรีบ้านโหนด อ าเภอคลองหอยโข่ง  
จังหวัดสงขลา 
 วรายุส มาพูล, อภิชาติ สุจจานันท์ และธิติพัทธ์ บุญปก……………………………….………………....……...  458 
กระบวนการด าเนินงานท่ีน าไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง ต าบลบ้านพรุ  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 ณัฏฐ์นรี สุวรรณชาตรี, มรกต เซียวนุสรณ์, สุกัญญา โต๊ะหลัง และอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง................... 471 
กลยุทธ์ในการขายของธุรกิจร้านกาแฟสดสมัยใหม่ กรณีศึกษาในอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการยกระดับกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรกรตับ
ผักชี  พื้นที่การวิจัย ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  วิธีการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ เป็นรูปแบบการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ประกอบไปด้วย ประธานกลุ่ม รอง
ประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม และผู้น าชุมชนตับผักชี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง การคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลเชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการคัดเลือกสัมภาษณ์บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการ
ยกระดับด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผกัชี ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีได้ 
ผลการวิจัย พบว่า การยกระดับกระบวนการด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ให้สามารถ
ประกอบเป็นอาชีพโดยการใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่นั้น เป็นพื้นฐานส าคัญที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผกัชีต้องรับรู้ศักยภาพ
ของตนเอง ปัญหาส าคัญของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี คือส่วนใหญ่ผู้ประกอบการค่อนข้างสูงอายุและลูกหลานคนรุ่น
ใหม่ ไม่สนใจการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ จึงท าให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับทางภาครัฐไม่มี
บุคลากรด าเนินการ ท าให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบถึงปัญหาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับ
ผักชี จากการเรียนรู้สภาพปัญหา โดยการรู้จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ต่าง ๆจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและเป็น
แนวทางในการยกระดับกระบวนการด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ต่อไป โดยที่ผู้วิจัยได้
เสนอแนวทางให้ทางผู้น าชุมชนและกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ในการแก้ปัญหาโดย การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 
เพื่อที่จะสามารถขายออนไลน์ ต้องการตีตลาดร้านค้าและห้างสรรพสินค้า  การสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์เปิดโอกาสในตลาดและยกระดับบรรจุภัณฑ์ในอนาคต และตรงกับอัตลักษณ์ของกลุ่ม แล้ว
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ เครื่องจักรส ารองเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการสืบ
ทอดของคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาการผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากข้ึน ให้ความรู้การอบรมให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอด
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ต่อไปให้เกิดความยั่งยืนและเกิดอาชีพท่ีมั่นคง มีการการันตีรายได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดของ
คนรุ่นใหม ่ 

ค าส าคัญ: การยกระดับ, กระบวนการด้านการผลิต, วิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 

The purpose of this study is to study the improvement of the production process of Tap Pak 
Chee Village enterprise research area, Rahaeng subdistrict, Lat Lum Kaeo district Pathum Thani province. 
The research method was qualitative. It is a semi-structured interview format. Target population 
including the Tap Pak Chee liver farmer's housewives, consisting of the group's chairman, the group's 
vice president and group members and community leaders Rahaeng subdistrict. Administrative 

                                                   
1 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตรการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 



 

 
การประชมุวิชาการระดับชาติ เครือขา่ยด้านการจดัการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที ่7   416 

 

organization staff selection of purposive sampling through interviews with individuals who can provide 
important information about the improvement of productivity. Community enterprise, Tap Pak Chee 
liver farmer group, Rahaeng sub-district, Lat Lum Kaeo district Pathum Thani Province has the results 
of the research found that upgrading the production process. Community enterprise, coriander liver 
farmer group to be able to make a career by using the existing resource base. It is an important basis 
that the Tap Pak Chee liver farming housewives must recognize their own potential. Important problems 
of the Tap Pak Chee liver farmer group Most of them are quite old entrepreneurs and the young 
generation's children. Not interested in inheriting traditional wisdom thus causing an impact on liaison 
with the government, no personnel to operate causing the government or related agencies to be 
unaware of the problems of community enterprises, coriander liver farmer groups from learning the 
problem by knowing strengths and weaknesses, opportunities, and obstacles, they will lead to solutions 
to problems and a guideline to improve production processes. Community enterprise of Tap Pak Chee 
liver farmer's housewives’ group. to solve the problem by technology support in order to be able to 
sell online want to hit the market, shops and department stores. Supporting packaging design and 
packaging costs opens up market opportunities and elevates future packaging and match the identity 
of the group. Then design the packaging according to the needs of the entrepreneur’s group. Spare 
equipment in case of emergency and the succession of the new generation to develop production sell 
more products provide training for new generations to inherit product identity for sustainability and a 
stable career have guaranteed income to change the thinking of the new generation.  

Keywords: UPGRADING, PRODUCTION, COMMUNITY ENTERPRISE  
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาสภาวะแวดล้อมและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างกระแสเศรษฐกิจเสรีที่ประกอบกับสภาพแวดล้อมต่างๆทั้ง
เศรษฐกิจสังคม การผลิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดประสบปัญหาในทุกด้าน 
เช่น ด้านผลิตสินค้า ความเหลื่อมล้ าทางสังคม คุณภาพชีวิตในความเป็นอยู่ และคุณภาพการศึกษา แม้ประเทศไทยในช่วง
ที่ผ่านมามูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงปี 2557 ถึง 2561 เพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี ซึ่งท าให้ ได้ขยับ
ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางสูง แต่ประเทศไทยในช่วงไตรมาสของปี2563ที่ผ่านมามีการลดลงจากไตรมาสปี
2562 ร้อยละ2.2  ท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีการผันผวนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ นั้นต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสูงในระยะเวลา
ที่ตั้งเป้าไว โดยสาเหตุส าคัญมาจากการชะลอตัวของการลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชน การลดลงด้านการผลิต อาหาร 
การเกษตรกรรม เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจสงัคมแห่งชาติ, 2563) ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อประชาชนในประเทศเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าทางรัฐบาลเองจะออกมาแสดงถึงความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจว่าจะมีการ
กระเตื้องขึ้นจากพุทธศักราช. 2558 ท าให้ประชากรในทุกระดับครัวเรือนพบปัญหาต่างๆมากมายหนึ่งในปัญหานั้นคือ 
ปัญหาของประชาชนในระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของประเทศท าให้รัฐบาลมีการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวในการพัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาให้
ประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางเพื่อ ไปสู่ระดับรายไดสู้งและมคีวามมั่นคงและยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และสภาพพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนของทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต มีการครอบคลุม 
การศึกษาและการเรียนรู้ อาชีพ และมีส่วนร่วมกันของประชากร ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่มี
ระดับรากหญ้าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ที่เน้นการยกระดับ
ศักยภาพของชุมชนให้มีความโดดเด่นและเป็นจุดขาย และให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดย
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มองหาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนนั้นนั้นมาสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงและยั่งยืน พัฒนา
ศักยภาพของผู้น าให้เป็นผู้บริหารจัดการชุมชนและเป็นผู้น าของการเปลี่ยนแปลงที่มีรูปแบบการท างาน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (ส านักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย,2559,หน้า2) จึงมีการน าไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยเปน็
การรวมกลุ่มของเกษตรกรของคนในชุมชนเพื่อในประกอบกิจการ ธุรกิจในระดับของในชุมชนมั่นคงมากขึ้นและได้รับการ
รับรองตามถูกต้องกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการพัฒนาความสามารถของคนในชุมชนในการจัดการและรูปแบบการผลิตการพัฒนารูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจ
เพื่อให้เป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เพราะความเข้มแข็งของเศรษฐกิจจะต้องประกอบด้วยศักยภาพของคน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิง่ที่บ่งบอกความเข้มแข็งสามารถท่ีจะ
พัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการของหน่วยงานระดับสูง 
 วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อประโยชน์ของคนที่อาศัยในชุมชนโดยคนผู้ที่อาศัยใน
ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมกันท าร่วมกันเป็นเจ้าของและร่วมกันรับผิดชอบโดยเกิดจากการด าเนินงานการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน จะเป็นการผลิตของกินหรือของใช้โดยวิธีการผลิตนั้นไม่ซับซ้อนมีการใช้วัตถุดิบที่มีของในชุมชน เพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2560, หน้า133) โดยมีการส่งเสริมให้คน
ที่อาศัยในชุมชนมีโอกาสศึกษาวิธีการธุรกิจและได้ทราบถึงการท างานร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงการจัดการผลประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้คนใน
ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจของการพัฒนาเศรษฐกิจโดย น าภูมิปัญญาของชุมชนเองและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นรูปแบบในการด าเนินการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีการเอื้อกับชุมชนให้ด ารงชีวิตที่มีความมั่นคงและยัง
เป็นอีกแนวทางอย่างหนึ่งในการที่จะยกระดับรายได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นหรือเกษตรกรที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ยากจน
หากในกลุ่มของเกษตรกร กลุ่มชาวบ้าน ได้มีรายได้ที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ในประเทศ
ไทยในการประกอบวิสาหกิจ (ขวัญฤดี ต้นตระบัณฑิตย์, 2551, หน้า57) 

ในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย มีจ านวนมากและคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีการน า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบบางแห่งไปปรับใช้กันให้เข้ากับพื้นท่ีของตนเองอย่างแพร่หลายในหลายพื้นท่ี โดยวิสาหกิจชุม
ชุนนั้นเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนพร้อมกับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการผลิตที่ซับซ้อน มุ่งหวังเพียงประโยชน์ร่วมกันในชุมชนมีการเช่ือมโยงของเศรษฐกิจชุมชนอยู่บน
แนวความคิดของ เศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นของการกระบวนการผลิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีการเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐขยายตลาดสู่ภายนอกชุมชน จากประเด็นที่กล่าวมานั้น วิสาหกิจชุมชนบริเวณพื้นที่ของต าบล
ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่ายน้ าพริกแกงเผ็ดต่าง ๆ เป็นงานอดิเรกที่
นอกเหนือจากการงานด้านเกษตรกรรม โดยมีการศึกษาเป็นด้านกันไป คือ ด้านกระบวนผลิต กลุ่มมีโครงสร้างธุรกิจครบ
ทั้ง 3 ขั้น ต้นน้ า กลางน้ า ปลาย-น้ า เป็นการผลิตมีความสะอาด สดใหม่ทุกวัน จึงท าให้มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ตับผักชีขึ้น ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ส่วนใหญ่จะมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ท าให้ประชากรส่วนมากมีอาชีพการ
เกษตรกร คือ ท าสวน ท าไร่ และท านา จึงท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาซึ่งทางกลุ่มเน้นการท า
การแปรรูปอาหาร เช่น ยาสีฟันสมุนไพร น้ ายาล้างจาน ยังมีการท าขนมทองม้วนสูตรโบราณ และพริกแกงต่างๆ ซึ่งเป็น
จุดเด่นของพื้นที่ เพราะ เป็นการปลูกโดยสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชีเอง ไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูก เป็น
การปลูกเกษตรอินทรีย์ และไม่มีสารกันเสีย และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ได้รับรางวั ลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชมเชยในระดับภาค ด้านการผลิตและจ าหน่ายน้ าพริกแกงเผ็ดต่างๆ ผู้วิจัยในฐานะคนใน
พื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี จังหวัดปทุมธานี จึงอยากจะทราบกระบวนการผลิตของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตับผักชี ว่ามีกระบวนการผลิตว่ามีขั้นตอนอย่างไงบ้าง มีการผลิตที่ดีขึ้นอย่างไร เช่น เครื่องมือในการท าน้ าพริก 
หรือผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชีเมื่อก่อนเป็นอย่างไรและมีการยกระดับในกระบวนการผลิตเป็นรูปแบบ
ที่ทันสมัยในขั้นตอนใด ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงกระบวนการผลิตของกลุ่มแม่บ้านตับผักชีท าให้สนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการยกระดับ ด้านการผลิต ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ทราบถึงการยกระดับ
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กระบวนการผลิตของวิสากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาซื้อสินค้าที่ชุมชนเป็นคนผลิต
ขึ้นมาจะท าให้ เกิดเศรษฐกิจชุมชน ได้มีการยกระดับเพื่อที่สามารถน าไปแข่งขันกลุ่มอื่นๆที่มีสินค้าชนิดเดียวกันได้ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการยกระดับกระบวนการผลิตของวิสากิจชุมชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกรตับผักชี 

 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3.1 แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ในมาตรา 3 ระบุไว้ว่า "วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า 

กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถี
ชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้าง
รายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548, 2548) 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ให้ความหมายของ วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) 
หมายถึง กิจการชุมชนเกี่ยวข้องการผลิตสินค้า การให้บริการหรืออื่น ๆ มีด าเนินการโดยคณะที่มีความรนึกใคร่ มีวิถีชีวิต
ด้วยกันและรวมกลุ่มเพื่อประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด ไม่เป็นนิติบุคคล เป็นการสร้างรายได้ และ
การพึ่งพาตนเองต่อครัวเรือน ชุมชน และโดยรอบชุมชน ดังสรุปได้ว่าความหมายวิสาหกิจชุมชน คือ การด าเนินการใน
การจัดการ "ทุนของชุมชน" ที่คิดอย่างรังสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่ง "ทุนของชุมชน" ไม่ได้จะกล่าวว่าเป็นเพียงเงินเท่านั้น 
แต่รวมถึงความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากร ผลผลิต ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) 

สรุปเกี่ยวกับแนวคิดวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า เป็นการด าเนินการท ากิจกรรมโดยการรวมกลุม่กันในชุมชน โดยการใช้
ทรัพยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหลักการที่เน้นการพึ่งพาตนเองและพอเพียง มีการเรียนรู้โดยชุมชนทุกระดับ  มี
เครื่องมือและวิธีเน้นเครือข่ายและเช่ือมโยงกระบวนด้านการผลิต ซึ่งจะท าให้เกิดขึ้นคือชุมชนเข้มแข็งและเป็นการช่วย
กระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยเช่นกัน 

3.2 แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดขึ้นมาเอง และน าไปใช้การด ารงชีวิต

ประจ าวัน แก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านที่คิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้สืบทอด สั่งสมประสบการณ์ละเช่ือมโยงมาอย่ างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน (สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563) 
 ระพีพรรณ จันทรสา (2560) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การสั่งสม การเรียนรู้ ความ
เชื่อ และประสบการณ์ของคนในชุมชนที่ใช้ในการด าเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเป็นสุข และน ามาถ่ายทอดเพื่อ
ไม่ให้องค์ความรู้นั้นหมดสิ้นไปพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย โดยผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
กาลสมัยในปัจจุบัน  

ดังนั้น จากแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงนิยามแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตับผักชี ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในการผลิตน้ าพริกแกงเผ็ดต่างๆ เช่น น้ าพริกแกง
เผ็ด น้ าพริกแกงเขียวหวาน น้ าพริกเผา ทองม้วนสูตรโบราณ ยาสีฟันสมุนไพร และไข่เค็ม โดยมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ที่เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านท่ีสั่งสมสืบทอดกันมา โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ โดยผ่านกระบวนการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับกาลสมัยในปัจจุบัน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่
คิดค้น สั่งสม สืบทอด ปรับปรุง พัฒนา เป็นศักยภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่ นที่ต้องการรวมกลุ่มกัน
เพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ พัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง
จากการท าให้ดูเป็นตัวอย่างของคนชุมชนเดียวกัน ถ่ายทอดภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน การคิดร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและ
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เสนอความเห็นอย่างมีเหตุผลและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลากหลาย และน ามาพัฒนากิจกรรมที่
กระท าอยู่ และจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์ของชาวบ้านร่วมกัน จะส่งผลให้สมาชิกของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตับผักชี มีความรู้ความสามารถสูงข้ึน 

3.3 ทฤษฎีทางสังคม 
แนวคิดทฤษฎีทางสังคม ประกอบด้วย ทฤษฎีสนามและโครงสร้างของสังคมไทย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึง

นิยามทฤษฎีทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ในการน าความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน ที่จะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์
และการพัฒนาการท างานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ ตามโครงสร้างของสังคมชนบทที่มีการรวมตัวกันอย่างเหนียว
แน่น สมาชิกของสังคมท าหน้าท่ีสอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างราบรื่น 

3.4 แนวคิดการผลิต 
แนวคิดด้านการผลิต เป็นแนวความคิดที่เก่าแก่ที่สุดของฝ่ายขาย โดยคิดว่าผู้บริโภคนั้นพอใจที่จะซื้อเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ที่ตนชอบ หาซื้อได้ง่าย และต้นทุนต่ าเท่านั้น ดังนั้นหน้าท่ีด้านการตลาดคือปรับปรุงผลิตในปริมาณมาก ภายใต้
ต้นทุนการผลิตที่ต่ าที่สุด สินค้าท่ีผลิตออกมาสามารถขายได้เกือบท้ังหมด เนื่องจากอุปสงค์ (Demand) หรือปริมาณความ
ต้องการในสินค้าที่จะใช้บริโภคมีมากกว่าอุปทาน (Supply) ซึ่งเป็นปริมาณของการเสนอขายสินค้าที่ผลิตสินค้าออกสู่
ตลาด เนื่องจากผลของการมุ่งเน้นการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ า เพื่อให้ได้ผลผลิตจ านวนมาก โดยที่สินค้าที่ผลิตออกมาจ าหน่าย
ไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านคุณภาพและราคาท าให้เกิดสภาวะสินค้าล้นตลาด ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องพยายามคิด
ค้นหาวิธีที่จะท าให้สินค้าเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคา เพื่อสร้างความแตกต่างแนวความคิดทางการตลาดแบบนี้จะยึดหลักว่าผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจ
ในสินค้าที่มีคุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาจึงต้องปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาให้ดีกว่าคู่แข่งขัน 
แนวความคิดทางการตลาด 

แนวคิดการผลิต ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงนิยามแนวคิดการผลิตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ต าบลระแหง 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีไว้ว่า การผลิตสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี เป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งท า
หน้าที่เปลี่ยนปัจจัยการผลิต (input) ต่าง ๆ อันได้แก่ เงินทุน  แรงงาน เครื่องจักร ที่ดิน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้เป็น
ผลผลิต (output) โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตให้เป็นผลผลิต ทั้งนี้มีกระบวนการผลิต ขั้นตอนของการ
ด าเนินงานท่ีต้องใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า 

3.5 แนวคิดการยกระดับ 
เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถสูงสุดของผลิตภัณฑ์ โดยการใช้หลักเกณฑ์การประเมินความสามารถสูงสุด

ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้าน ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2560) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้งาน มีการออกแบบที่ดี มีความคงทน มั่นคง มีสภาพดี สามารถใช้และ

ท างานได้ตามหน้าท่ีของผลิตภัณฑ์ และมีรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งมีรูปร่างสวยงาม เรียบร้อยน่า
ใช้ ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มี 3 ระดับดังนี้ 

1) เป็นสินค้าจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล (เช่น GMP/ GAP/ HACCP/ 
ISO  ฯลฯ) หรือมาตรฐานการส่งออก หรือมาตรฐานตามที่ประเทศคู่ค้าก าหนด  

2) เป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑภ์ายในประเทศ (เช่น อย./ Primary  GMP/มผช./
มอก. ฯลฯ) หรือมาตรฐานท่ีตลาดสินค้าหรือกฎหมายก าหนด  

3) เป็นสินค้ายังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใด ๆ 
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2. ด้านประสิทธิภาพในการผลิต 
ความสามารถของหน่วยผลิตในการผลิตสินค้าได้จ านวนมากที่สุดภายใต้ปริมาณปัจจัยที่ก าหนดไว้หรือ

ความสามารถของหน่วยผลิตในการใช้ปัจจัยการผลิตให้น้อยที่สุดภายใต้จ านวนสินค้าที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งประสิทธิภาพใน
การผลิตมี 3 ระดับดังนี้ 
 1. เป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูง ยังผลิตสินค้าซ้ าในจ านวนและคุณภาพคงเดิม และผลิตได้ตรงท่ี
สั่งซื้อ ทั้งคุณภาพ และจ านวนมาก  

2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตได้ปานกลาง ยังผลิตซ้ าในจ านวนและคุณภาพใกล้เคียงจากเดิม  
3. เป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิตค่อนข้างต่ า ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าซ้ าในจ านวนและคุณภาพได้คง

เดิม 
3. ด้านกระบวนการด้านผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
การน าความรู้  วิทยาการ และประสบการณ์ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้ง

การคิดค้นหาวิธีการน าทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆ เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งกระบวนการด้าน
ผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต มี 3 ระดับดังนี้ 
 1. เป็นสินค้าที่ผลิตโดยมีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการผลิตที่มีสลับซับซ้อน น าเทคโนโลยี สิ่ง
ใหม่ๆทีท่ันสมัยในการผลิตจ านวนมาก 

2. เป็นสินค้าท่ีน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม และขั้นตอนผลิตที่ไม่มีความซับซ้อน 
3. เป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ขั้นตอนซับซ้อน ต้องผู้ช านาญฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลานานใน

การผลิตจ านวนน้อย 
4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยรูปแบบในการ

พัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็น อาศัยท้ัง
ระบบและกลยุทธ์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มี 3 ระดับดังนี ้

1. เป็นผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบ และพัฒนาสินค้า /บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอย่างต่อเนื่อง สินค้ามีความ
หลากหลาย ท าให้มีรูปแบบเป็นที่นิยมของตลาด  

2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบ ในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์ที่ต้อง
น าภูมิปัญญา ลวดลลาย หรือศิลปะ ท่ีต้องใช้ฝีมือ น าเสนอและสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์   

3. เป็นสินค้ามีการพัฒนารูปแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แต่ไม่ท าอย่างเนื่องจึงท าให้สินค้าไม่มีความน่าสนใจ 
เท่าที่ควรเป็นสินค้าไม่มีการออกแบบ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ สินค้าไม่มีความน่าสนใจ และรูปแบบไม่ตรง
กับความต้องการของตลาด 

5. ด้านตลาดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการทางการตลาดที่ผู้ผลิตสินค้าจะท าให้สินค้าของตัวเองไปสู่ผู้บริโภคหรือท าให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าได้

อย่างสะดวกในราคาที่เหมาะสม  ซึ่งตลาดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มี 4 ระดับดังนี้ 
1. เป็นผลิตภัณฑ์มีการส่งออก หรือจ าหน่ายในศูนย์การค้าช้ันน า สนามบิน หรือ Modern Trade และมีการ

ส่งออกอย่างต่อเนื่อง  
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง มีกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ (niche market) อาจมี

จ าหน่ายในศูนย์การค้าช้ันน า หรือสถานท่ีจ าหน่ายส าหรับของผลิตภัณฑ์  
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเฉพาะร้านค้าตามภูมิภาค ร้านของฝากร้านที่ระลึกของจังหวัด ตลาด หรือร้านค้า

ตามสถานท่ีท่องเที่ยว และเป็นสถานฝากขายเป็นประจ า มีผู้มารับสินค้าต่อเนื่อง เพื่อไปจ าหน่ายต่อหรือน าไปบรรจุสินค้า
ใหม ่ 

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเฉพาะร้านค้าของชุมชน หรือตลาดของอ าเภอ/จังหวัด หรือร้านขายท่ัวไป 
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3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธีระชัย สุนทร (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกส้มโอบ้านหนองผักหลอด ต าบล

บ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า 1)การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มปลูกส้มโอบ้านหนองผักหลอดต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2)การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกส้มโอบ้านหนองผัก
หลอดต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามเพศ อายุและระดับการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมและ
หลายด้านไม่แตกต่างกันทุกด้าน 3)แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกส้มโอบ้านหนองผัก
หลอดต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  พบว่า(1) ด้านบุคลากรควรให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ 
อบรม ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการด าเนินงานปลูกส้มโอท่ีมีประสิทธิภาพ แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น(2) ด้านงบประมาณ 
(Money) ควรให้ภาครัฐ เข้ามาอบรม ให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการใช้เงินกองทุนวิธีการใช้จ่ายซื้อ-ขาย
ผลผลิต และการตลาด (3) ด้านวัสดุอุปกรณ์(Material) ควรมีการจัดท าแผนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้พัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์การผลิตแทนส่วนท่ีช ารุดเสียหายหรือล้าสมัย (4) ด้านบริหารจัดการ (Management)ควรส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนและ (5) ด้านการตลาด (Marketing)ควรมีประชุมอบรม ให้ความรู้
แก่เกษตรกรกลุ่มสมาชิกเรื่องการวางแผนการตลาด ช่องทางการตลาด การสร้างแนวร่วมพ่อค้าคนกลาง ให้มีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผลผลิต เพื่อและส่งออก 

ปลื้มใจ ไพจิตร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปและ
ผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารกับประสิทธิผล มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรายงาน การวางแผน การ
ประสานงาน การบริหารงานบุคคล การจัดองค์การ การอ านวยการ และการจัดงบประมาณ ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์
กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ด้านการวางแผนและการรายงานส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปและผลิตอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้การ
จัดท าแผนการด าเนินงาน โครงสร้างการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน และปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอในการขยายกิจการและ
ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควร
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม จัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ า และการจัดระบบการตลาดรองรับสินค้าของ
กลุ่ม 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในการศึกษา คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี หมู่ 12 
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้วย ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ตัวแทนแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี หมู่ 12 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 9 คน และ ผู้น าชุมชนตับผักชี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง จ านวน 5 คน 

4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  และน าไปให้

ผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแนวค าถามเพื่อ ใช้ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการยกระดับด้านการผลิต
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ มีดังน้ี 
 1. จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดย
ประเด็นค าถามประกอบด้วย แนวทางการยกระดับด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ต าบล
ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้แก่  
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(1) ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(2) ด้านประสิทธิภาพภาพด้านผลิต 
(3) ด้านกระบวนการด้านผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
(4) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(5) ด้านการตลาดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 2. น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุง  
 3. ปรับปรุงและน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการศกึษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี ต ารา หนังสือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ เช่น จากห้องสมุด อินเตอรเ์น็ต เกี่ยวกับการยกระดับด้านการผลิต ส าหรับวสิาหกจิชุมชน เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษา 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบก่ึงโครงสร้าง ตวัแทนแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี หมู่ 12 
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ถึงการยกระดับด้านการผลติวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมลูที่
ละเอียดครบถ้วน สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในระหว่างการเก็บข้อมูลผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ครบถ้วนสมบูรณ ์

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตีความตามเนื้อหา (Content Analysis) 

โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ตามประเด็นการศึกษาและจ าแนกวิเคราะห์ตามประเด็นค าถาม
การวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Classification) ที่ได้จากการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยการจ าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็น ระบบตาม
ประเด็นที่ศึกษารวมทั้งประเด็นใหม่ที่พบเพิ่มเติมแล้วน ามาท าความเข้าใจในความหมายของข้อมูลแต่ละประเด็นและ
เช่ือมโยงความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ท าการศึกษา ผ่านการวิเคราะห์ตีความตามหลักตรรกะ (Logical 
Reasoning) ควบคู่กับการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ศึกษา (Context Analysis) และเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจกับเนื้อหาในประเด็นท่ีศึกษาและความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนใน
ภาพรวม 

5. สรุปผลการวิจัย  
5.1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

พบว่า ในอดีตมีการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับ
ผักชีเป็นกลุ่มที่ได้จัดตั้งขึ้นมานานมีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนี่ยวแน่น เพื่อสร้างกิจกรรมให้กับแม่บ้านที่มีการว่างจากงาน
เกษตรโดยการรวมกลุ่มผลิตน้ าพริกแกงขึ้นมาโดยมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น และจ าหน่าย
ให้กับคนในครัวเรือนที่เข้าร่วมกลุ่มเพียงเท่านั้น ยังไม่มีการค านึงถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และคุณภาพเพราะเป็นการ
ท าแบบชาวบ้าน แต่เวลาผ่านไปกลุ่มก็เริ่มมีการท าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

ด้านศักยภาพการผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี มีศักยภาพในการผลิตน้ าพริกมากพอ เป็นกลุ่มที่มีความ
เหนียวแน่นและเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้น มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ซึ่งมีการปลูกพืชที่เป็น
วัตถุดิบในการผลิตน้ าพริกแกงให้แก่กลุ่ม ท าให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ และอีกทั้งมีรายได้จากการจ าหน่าย
วัตถุดิบ และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรตับผักชีน้ันรวมกลุ่มกันโดยทางกลุ่มไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีเพียงแค่ 
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ครกหิน กะละมัง เตาแก๊ส กระทะ หม้อที่มีอยู่ที่บ้านมาช่วยกันท า ในส่วนของกระบวนการผลิตมีกระบวนการที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้มีการรับสืบทอดจากบรรพบุรุษ และใช้แรงของสมาชิกในการท าน้ าพริกในแต่ละครั้ง  ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชีนั้นยังไม่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าเพียงน าพริกแกงเผ็ดเพียงอย่างเดียวส่วน
บรรจุภัณฑ์ใช้แบบ ถุงแกง ในการบรรจุภัณฑ์ มีการใช้ปากกาเมจิกเขียนที่ถุงผลิตภัณฑ์ ส าหรับน าไปขายให้แก่คนในกลุ่ม
และคนในชุมชนเพียงเท่านั้น และช่วงนั้นทางกลุ่มยังไม่ได้อยู่ในหน้าที่ในการดูแลของส านักพัฒนาชุมชนลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี ด้านตลาดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชีนั้นเป็นการรวมกลุ่มที่ท าแล้วจ าหน่ายในตัว
ชุมชนเอง ซื้อขายแค่เพียงคนในชุมชนเท่านั้น สถานที่จ าหน่ายนั้นเป็นสถานที่ของคนในกลุ่มที่มีร้านค้าและทางกลุ่มก็น า
ฝากขายเพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาซื้อได้ง่ายเป็นการหมุนเวียนแค่ในชุมชน และราคานั้นก็ถูกกว่าท้องตลาดเพราะเป็น
วัตถุดิบของชุมชน ในปัจจุบันมีการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์มากขึ้นมีกระบวนการในการผลิตและการท างานที่ชัดเจน สามารถที่จะตรวจสอบต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ าได้ 
เพราะทางกลุ่มเริ่มมีสถานที่ในการผลิต และมีพื้นท่ีที่สะอาด และได้รับรางวัลระดับจังหวัด ซึ่งยังไม่ได้มีการรับมาตรฐาน 
อย. ของด้านการผลิตพริกแกง ในส่วน แต่คุณภาพและมาตรฐานในการผลติของกลุ่มนั้น มีความสะอาด คัดสรรวัตถุดิบใน
การท าพริกแกงได้อย่างดี มีความเป็นระเบียบ เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน ด้านศักยภาพการผลิต วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตับผักชี มีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นแตกต่างจากอดีตไม่มากนัก  มีการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตพริกแกงมาก
ขึ้น อย่างเช่น หอมแดง พริกแห้ง มีการปลูกพืชที่น ามาใช้ในการผลิตนั้นลดลง ซึ่งคนในชุมชนหรือสมาชิกท่ีปลูกจะมีเพียง
แค่ มะกรูด ตะไคร่ ข่า และในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอาจจะท าให้ในการผลิตนั้นไม่ได้ท าจ านวนเยอะ การผลิตจะท า
ประจ าทุกสัปดาห์ 2-3ครั้ง หรือ ตามลูกค้าที่สั่ง ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต วิสาหกิจกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรตับผักชีมีสถานที่โรงเรือนในการท าน้ าพริก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดโปร่ง เป็น
สัดส่วน มีกระบวนการการผลิตที่สามารถตรวจสอบในการผลิตได้และมีมาตรฐานในกระบวนการผลิต และกลุ่มแม่บ้านมี
เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิต โดยมี เครื่องบดพริกแกง เครื่องอบเครื่องเทศ เครื่องสับตะไคร่ ตู้อบในการท า
น้ าพริก เพื่อช่วยทุ่นแรงในการผลิตของกลุ่ม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาน้ าพริก สูตรต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น แกง
เขียวหวาน พริกแกงย า พริกแกงส้ม เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นแบบกระปุกและมีการท า
เป็นถุงซีนในการบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงทางกลุ่มจึงยังเป็นการใช้ถุงแกงในการบรรจุ มีการ
ออกแบบฉลากให้มีความน่าสนใจน าไปติดถุงแกงเพื่อให้ดูน่าซื้อมากขึ้นมากกว่าเดิม ด้านตลาดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มี
การขยายในการตลาดมากขึ้น มีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดนัดวัดเจดีย์หอย และ ตลาดนัดวัดบัวสุวรรณมารับน้ าพริกไปขาย
ตามชุมชนต่าง ๆ มีร้านอาหารที่อยู่ต่างชุมชนเข้ามาซื้อ และมีการวางขายหน้าร้านอาหารให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวร้านอาหาร
นั้นสามารถซื้อกลับไปได้ แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต
วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ไม่ได้ขึ้นอยู่ในการดูแลส านักพัฒนาชุมชนอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จึง
อยากให้ทางวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ให้เข้ามาจดทะเบียนเป็น OTOP เพื่อท่ีจะให้สินค้านั้นมีมาตรฐานมาก
ยิ่งข้ัน มีสถานท่ีในการผลิตให้มาตรฐาน ได้รับอย. และอีกทั้งจะได้เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและสามารถ
ส่งออกได้ให้ได้มาตรฐานเพื่อจ าหน่ายตลาดภายนอกชุมชน ควรเพิ่มสมาชิกเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อที่ให้เป็นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษ และควรส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้ส าหรับเป็นวัตถุดิบให้ขยายมากข้ึนเพื่อให้คนในชุมชนนั้นมี
รายได้เสริมและลดต้นทุนของกลุ่มให้ได้ราคาที่ถูกลง ควรมีการอบรมให้ความรู้กระบวนการผลิตให้กับกลุ่มในเรื่องของ
การผลิตที่ให้มีการยกระดับจากเดิม นโยบายของภาครัฐมีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ตับผักชีส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีการเข้าไปสนับสนุนเกี่ยวกับ อุปกรณ์ในการผลิต 
เครื่องจักรกลการผลิต เครื่องบดพริกแกง เครื่องปั่น กะละมัง เตาแก๊ส และตู้อบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในการท า
น้ าพริก มีการส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถุงร้อน หนังยาง ฉลากสินค้า ได้จากการออกแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์  และจัดประชุมให้ความรู้ที่ให้ยึดหลัก 5ก โดยได้ส่งมอบและให้ความรู้กับหน่วยงานอ าเภอและเกษตร
อ าเภอ มีนโยบายให้ทางกลุ่มเข้ามาลงทะเบียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับ อย. ให้สามารถจ าหน่ายได้100% และมีให้จด
ทะเบียนเพื่อเป็น OTOP เพื่อให้ตรงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา แต่ในระยะหลังที่ผ่านมาทางหน่วยงาน ไม่ได้มีการติดตาม
ของทางกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ประสิทธิภาพความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาของวิสาหกิจ
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ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชีด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การรวมกลุ่ มในช่วงแรก กลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ยังไม่ได้มีการเรียนรูด้้านคุณภาพและมาตรฐานมากนัก แต่ด้วยเวลาผ่านไป ประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของกลุ่มนั้นที่ได้รับความรู้และปฏิบัติตาม มีการพัฒนามาโดยตลอดท าให้คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นดี
และมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะไม่ได้ใบรับรองคุณภาพของ อย. แต่กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี นั้นมี
ความสามารถท่ีจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับแก่ชุมชน 

ด้านศักยภาพการผลิต กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี มีศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู้ 
ในเรื่องของการผลิตพริกแกง เพราะกลุ่มเป็นการรวมกลุ่มที่ยาวนานมีการเรียนรู้การผลิตอยู่ทุกช่วงตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน แต่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงท าให้ศักยภาพในการขอ มาตรฐาน อย. เป็นไปได้ยาก หรือค่อนข้าช้า หาก
ทางกลุ่มมีผู้สืบทอดหรือคนรุ่นใหม่เข้ามามองว่าสามารถท่ีจะเรียนรู้และมีศักยภาพในการผลิตดี 

ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ประสิทธิภาพในความสามารถของกระบวนการผลิตนั้น
อาจจะท าได้จ านวนที่ไม่เยอะ ซึ่งส่วนมากสมาชิกในกลุ่มเป็นผู้สูงอายุ แต่ในส่วนเทคโนโลยีทางกลุ่มมีความสามารถเรียนรู้
และปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้ในการน าเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการผลิตเป็นอย่างดี 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี มีความสามารถความพร้อมที่จะเรียนรู้
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้นมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น ติดตรงที่การสนับสนุนและต้นทุนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นั้นมีราคาสูง อาจจะท าให้ทางกลุ่มนั้นไม่กล้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงท าให้ยังเป็นในรูป
แบบเดิมอยู ่

ด้านตลาดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี มีประสิทธิภาพมากพอที่จะหา
ตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นเอกลักษณ์ แต่หากจะเป็นการตลาดที่เป็นออนไลน์หรือ
ทางเลือกใหม่นั้นอาจจะยังมีความรู้น้อยในการที่จะเจาะตลาดใหม่ ๆ ซึ่งถ้ามีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดกลุ่มก็อาจจะมีท าให้
กลุ่มนั้นมีประสิทธิความสามารถท่ีจะเรียนรู้ช่องทางใหม่ๆได้ 

ความสามารถในการพึ่งตนเองของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชีนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ เพราะว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งยึดหลักการท างาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพึ่งพาคนในกลุ่มและพึ่งพาคนในชุมชน วัตถุดิบที่ทางกลุ่มน ามาท าผลิตภัณฑ์ ก็น ามา
จากสมาชิกในกลุ่มและคนในชุมชนที่น ามาขายเป็นการพึ่งพากันของคนในชุมชนเป็นการหมุนเวียนเงินในกลุ่มและชุมชน
ได้ดี ซึ่งสามารถผลิตทานไว้ใช้ในครัวเรือน และสามารถที่จะผลิตจ าหน่ายเผื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนมี
ความเป็นอยู่ท่ียั่งยืน 

ข้อเสนอแนะควรมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนและให้ความรูค้นรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดและเรียนรู้ กระบวนการผลติ
ให้เป็นเอกลักษณ์และคงอยู่ตลอดไป และควรมีการลงพื้นที่สอบถามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตับผักชี เพื่อตอบสนองความต้องการที่ตรงกันท้ังภาครัฐและกลุ่มถึงเป้าหมายกระบวนการผลิต 

5.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี 
ด้านการผลิต ปัญหาของด้านการผลิตจะเป็นวัตถุดิบเช่น หอม กระเทียม มะกรูด ที่ใช้ในการท านั้นมีราคาที่สูง

หรือบางครั้งขาดแขลนเพราะเป็นช่วงฤดูการของหน้าแล้งจึงท าให้ต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้งนั้นแตกต่างกันออกไป 
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนั้นก็มีสภาพที่เสื่อมโทรม ท าให้เกิดปัญหาของเครื่องดับ วัตถุดิบพริกแกงติดที่เครื่องบดอยู่
บ่อยครั้ง ท าให้การผลิตบางครั้งน้ันล่าช้า และท าให้วัตถุดิบเสียหายและคุณภาพบางครั้งไม่คงท่ี หากจะต้องซื้อกลุ่มนั้นไม่
มีก าลังเพียงพอที่จะซื้อเครื่องจักร และเครื่องจักรในการบดพริกแกงนั้นมีเพียงเครื่องเดียวหากอาทิตย์ไหนมีการท าพริก
แกง 2-3 พริกแกงก็จะท าให้การผลิตนั้นล่าช้า เพราะจะต้องมีการถอดและล้างท าความสะอาดใหม่ทุกครั้งเพื่อไม่ให้กลิ่น
หรือรสชาติของน้ าพริกนั้นติดกัน 

ด้านตลาดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการตลาดของช่องทางออนไลน์นั้นยังเป็นปัญหาเพรามีกลุ่ม
นักศึกษาได้เข้ามาท าเพจให้กับกลุ่มเพื่อเป็นอีก1ช่องทางในการขายออนไลน์ แต่ด้วยกลุ่มนั้นเป็นผู้สูงอายุจึงไม่สามารถท่ี
จะท าเพจในการตอบลูกค้าได้จึงท าให้เพจน้ันหยุดลงไป จึงเป็นปัญหาที่ทางกลุ่มไม่ได้แก้ไข  
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ด้านสภาพแวดล้อม การจ าหน่ายต่างชุมชนนั้นเป็นปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19จึงท าให้พ่อค้าแม่ค้าไม่
สามารถไปขายตามตลาดนั้นได้ และการตลาดของกลุ่มไม่ค่อยเปิดกว้างมากนัก ถึงแม้ว่าจะมีการน าไปจ าหน่ายต่างชุมชน 
และมีพ่อค้าแม่ค้ามารับแต่ก็ไม่มีการตลาดที่จะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากท าให้ยังเป็นลูกค้าเดิม ๆ ไม่ได้มีลูกค้าหน้าใหม่
และช่องทางของกลุ่มก็เป็นเพียงการบอกปากต่อปากเพียงเท่านั้น 

ด้านการสนับสนุน ในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมานั้นหน่วยงานภาครัฐไม่ ได้มีการเข้ามาสนับสนุน เนื่องจากเป็น
สถานการณ์โควิด-19 ท าให้งบประมาณนั้นลดน้อยลง ทางกลุ่มจึงไม่ได้รับการสนับสนุนและการสนับสนุนนั้นไม่ได้
ต่อเนื่องจึงท าให้ด้านของการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ ไม่ได้บ ารุงหรือเปลี่ยนใหม่ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ และเรื่องเพจของกลุ่มที่มี
ทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาให้ความรู้ แต่หน่วยงานก็ไม่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนต่อในด้านนี้ สมาชิกบ้างคนก็มีความคิดเห็น
ที่ไม่อยากให้ลูกหลานของตัวเองนั้นเข้ามาท าหรือมาสืบทอดเนื่องจากมีขั้นตอนที่ละเอียด อีกทั้งยังมองว่าได้เงินในการท า
นั้นน้อยจึงให้ไปท างานโรงงานดีกว่า เพราะพื้นที่กลุ่มนั้นเป็นพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเป็นกึ่งเมืองจึงท าให้ไม่ได้มี
ใครเข้ามาสืบทอดอย่างจริงจัง 

5.3 สรุปผลการยกระดับกระบวนการด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี 
การยกระดับกระบวนการด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ให้สามารถประกอบเป็น

อาชีพโดยการใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่นั้น เป็นพื้นฐานส าคัญที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชีต้องรับรู้ศักยภาพของตนเอง 
ปัญหาส าคัญของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี คือส่วนใหญ่ผู้ประกอบการค่อนข้างสูงอายุและลูกหลานคนรุ่นใหม่ ไม่
สนใจการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ จึงท าให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับทางภาครัฐไม่มีบุคลากร
ด าเนินการ ท าให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบถึงปัญหาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี 
จากการเรียนรู้สภาพปัญหา โดยการรู้จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ต่าง ๆจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและเป็น
แนวทางในการยกระดับกระบวนการด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ต่อไป 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การยกระดับกระบวนการด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ให้สามารถด าเนิน

กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง มีศักยภาพ ช่วยสร้างแรงงานรายได้ให้แก่ชุมชน ควรให้ความส าคัญการ
พัฒนาการต่อยอดการส่งเสริมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยการขอสนับสนุนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดท า
ฐานข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี เพื่อรองรับการยกระดับกระบวนการด้านการผลิต 

ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี คือการขาดดูแลและสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ การขาดคนที่มีความรู้ความเข้าใจในการตลาดออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สนิทเดช จินตนา (2563) ปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับวิสาหกิจชุมชน ในประเทศ
ไทย ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1. ปัญหาและข้อจ ากัดของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย นั้นแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (Context) คือ นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้นขาดความ
ต่อเนื่อง การน านโยบายมาสู่การปฏิบัติยังคงมีปัญหา รวมถึงค่าครองชีพและหนี้สินภาคครัวเรือนนั้นสูงขึ้น 2) ปัจจัย
ภายใน (Input) พบว่า ผู้บริหารยังขาดความเป็นผู้ประกอบ ไม่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ บุคลากรไม่
เพียงพอ ขาดความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีความสามารถในการเขียนโครงการ และแผนธุรกิจ 3) กระบวนการ
ท างานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการหาตลาด ไม่รู้วิธีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ไม่มีการวางแผนในการท างาน ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้าได้ ไม่รู้จักการ
น าเอาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ามาใช้กับสินค้า และไม่มีการท าบัญชี และ4) ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจ
ชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการด าเนินการไม่เพียงพอ หลาย ๆ แห่งไม่มีก าไร การผลิตสินค้า
ยังไม่มีมาตรฐานในระดับสากล และการการบริหารจัดการวัตถุดิบยังไม่มีประสิทธิภาพ และ 2. แนวทางในการสร้าง 
ความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนนั้นหน่วยงานภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการควรมีการสร้างแผน
ยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระยะยาว 10 – 20 ปี มีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น าของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีนโยบายในการส่งเสริมการหาตลาดเพื่อจัดจ าหน่ายสินค้าโดยเฉพาะตลาดระดับประเทศ และ
การส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
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ด้านตลาดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการตลาดของช่องทางออนไลน์นั้นยังเป็นปัญหาเพรามีกลุ่มนักศึกษาได้เข้า
มาท าเพจให้กบักลุ่มเพื่อเป็นอีก1ช่องทางในการขายออนไลน์ แต่ด้วยกลุ่มนั้นเป็นผู้สูงอายุจึงไม่สามารถท่ีจะท าเพจในการ
ตอบลูกค้าได้จึงท าให้เพจนั้นหยุดลงไป จึงเป็นปัญหาที่ทางกลุ่มไม่ได้แก้ไข สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์
ไธสง (2562) สภาพปัญหา ความต้องการ คุณภาพชีวิต และรูปแบบการพัฒนา ประสิทธิภาพ การผลิตและการสร้าง
มูลค่าสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชน สภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชน คือ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม ไม่
น่าสนใจ ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าโดยใช้แบรนด์ ช่องทางการจาหน่ายสินค้าไม่กว้างขวาง ขาดความรู้เกี่ยวกับการ
ขายสินค้าแบบออนไลน์ และส่วนใหญ่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ส าหรับคุณภาพชีวิตของวิสาหกิจชุมชนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัย และด้านร่างกาย ตามลาดับ 
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชนโดย
ภาพรวม ประกอบด้วย การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ระบบการเงิน การบัญชี และการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการทดลองตลาด สาหรับรูปแบบพัฒนาฯ รายหน่วยงานควรเพิ่มการแปรรูป การอบรม การให้คาปรึกษา และการ
เพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า 

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และขอ้เสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรมีการฝึกอบรมให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี มีการตั้งงบประมาณส าหรับการวิจัยและ
การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเรียนรู้ในการทดสอบตลาด 

2. สร้างความร่วมมือในด้านการยกระดับกระบวนการด้านการผลิตกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้นโดยเฉพาะ
หน่วยงานที่อยู่นอกเหนือจากระบบราชการ เช่น มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการ
ยกระดับกระบวนการด้านการผลิตได้อย่างเต็มที่ ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

3. ส่งเสริมให้เกิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่นสิทธิบัตร 
และสนับสนุนให้เกิดการน าความคิดจากที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั้นมาเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ค่ าประกันในการ
ขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินของรัฐได้  

4. สร้างองค์ความรู้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เข้าใจถึงระบบห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain) ของ
วิสาหกิจของตน และสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน และสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของวิสาหกิจของ
ตนให้ได้ 

5. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับวิสาหกิจว่ามีหน่วยงานใดที่จะเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจในแต่ละขั้นตอนใน
ระบบห่วงโซ่คุณค่าเพื่อขอความช่วยเหลือในการเพิ่มมูลค่าในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม 

6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบบทบาทของหน่วยงานในแต่ละขั้นตอนในระบบของวิสาหกิจในการให้
ความช่วยเหลือวิสาหกิจ รวมทั้งพิจารณาวางแผนงบประมาณให้มีบทบาทในการพัฒนาวิสาหกิจตามการช่วยเหลือใน
ขั้นตอนต่างๆที่มีตัวช้ีวัดที่ต่างกัน 

7.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการยกระดับกระบวนการด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี เพิ่มเติม 

เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชีอย่างยั่งยืน 
2. ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพิ่มเติมเพื่อทราบถึงปัจจัยการยกระดับกระบวนการด้านการผลิตวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี 
3. ตัวแปรที่ควรน ามาใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปรทางอ้อมด้วย ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่ายังมีปัจจัยด้าน

ใดท่ีมีอิทธิพลต่อการยกระดับกระบวนการด้านการผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี 
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