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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย
บ้านหนองแวงเรือ ต�ำบลดงเมืองแอม อ�ำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแวงเรือ 3) เสนอแนะแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านหนองแวงเรือ ให้มโี อกาสได้รบั การคัดสรรสุดยอดหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
ไทยในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยได้ศกึ ษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน การสัมภาษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการจัดท�ำแนวค�ำถามฉบับร่าง เพื่อน�ำมา
วิเคราะห์ สรุปผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านหนองแวงเรือ มีรูปแบบการด�ำเนินกิจการด้วยการ
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยการน�ำสินค้าการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่มาแปรรูป โดยในการผลิตกล้วยตาก
จะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่การคัดเลือกผลผลิต ด�ำเนินการแปรรูปไปจนถึงเก็บใส่ถงุ
*
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และบรรจุเพือ่ รอจ�ำหน่าย ซึง่ จะจัดจ�ำหน่ายในราคากล่องละ 35 บาท (3 กล่อง 100 บาท) โดยจะมีลูกค้า
เดินทางมาซื้อด้วยตนเอง รวมถึงการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์
2. ด้านสภาพและปัญหา ประเด็นหลักทีพ่ บ ได้แก่ ด้านการผลิต เนือ่ งจากสภาพอากาศมีความชืน้
สูงและไม่ค่อยมีแดด จึงไม่สามารถตากกล้วยได้ อีกทั้งในส่วนของบรรจุภัณฑ์ แม้การมีบรรจุภัณฑ์
ทีท่ นั สมัยจะเรียกความสนใจจากผูบ้ ริโภคได้ แต่ขณะเดียวกันก็จะท�ำให้ราคาของสินค้าสูงขึน้ ประกอบกับ
ขณะนี้ยังไม่มีแหล่งเงินทุนที่มากพอ ท�ำให้เรื่องดังกล่าวยังไม่อยู่ในความสนใจของทางสมาชิกมากนัก
ด้านการตลาด ยังคงขายแค่ในพื้นที่และสถานที่ใกล้เคียงเท่านั้น และยังขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์
ทางโซเชียลมิเดีย เพราะทางสมาชิกไม่มีความรู้ ความช�ำนาญในเรื่องนี้ ด้านแหล่งเงินทุน การได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังคงไม่ตอ่ เนือ่ งและมีเงินทุนสนับสนุนทีน่ อ้ ยมาก ปัจจุบนั
มีเพียงเงินทุนของ อบต. จ�ำนวน 58,000 บาท และกรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำนวน 500,000 บาทเท่านั้น
ส่วนภายในกลุ่มสมาชิก ไม่อยากกู้ยืมเงินมากนัก เพราะไม่มีผู้ค�้ำประกันและหลายคนมองว่าไม่อยากเป็น
ภาระภายหลัง ดังนั้น จากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงเสนอแนะให้ควรมีการใช้ต้อู บกล้วยจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โซลาร์เซลล์) เพื่อท�ำให้การผลิตสามารถท�ำได้ในทุกฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ตู้อบกล้วยยังไม่เคยได้รับการ
ทดลองมาก่อนว่าจะสามารถใช้ได้ผลดีกับกล้วยหรือไม่ จึงต้องศึกษาแนวทางดังกล่าว โดยขอค�ำปรึกษา
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป ส่วนทางด้านการตลาด ต้องการผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้งาน
ทางโซเชียลมิเดีย เพื่อพัฒนาประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแวงเรือให้เป็นที่
รูจ้ กั ในวงกว้าง อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้กว้างขึน้ และในด้านแหล่งเงินทุน ทางกลุม่
ยังคาดหวังว่าในอนาคตจะมีภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น
เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้างต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

Abstract
The purpose of this research aimed to 1) investigate the management process of
manufacturing, marketing, finance, cost and the return on investment of community
enterprise of banana processing, Ban Nongwangrue, Tombon Dongmuangam, Khoasuan
kwang district, Khonkaen province 2) study the problems and obstacles in community
enterprise management 3) provide suggestions in developing banana processing’s
product to be the OTOP product champion : OPC. To analyze and summarize to get the

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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results and recommendations in developing of the study, the researcher conducted the
draft survey based on the related papers, concepts, theories, relevant research studies
about the community enterprise management, interviewing of community enterprise.
The results revealed that:
1. The community enterprise management of banana processing, Ban Nongwang
rue was managed by themselves since the process of selecting materials for the product,
manufacturing process, working process, investment funds, the return on investment and
selling the product. There were many difficulties on making the Banana processing which
are the inappropriate environment for growing the banana, the rainy season that
obstructed the manufacturing process, limited funding, lack of knowledge on marketing
channels such as social media and also there was not much ways to sell the product.
According to these problems, the community had to manage the materials which were
20 of banana orchards and purchased cavendish banana from other sources to be the
substance for banana chips.
2. In conclusion, the researcher recommended that apart from educating the
member of community enterprise of Banana processing about the manufacturing process
and the technology that accommodating in produce the product in rainy season, the
government and related department should allocate the budget for them. Furthermore,
they should educate the member about trading, marketing promotion, manufacturing
process, build on the product level to be the national level and international level and
also pay attention to being a part of OTOP product champion : OPC.
Keywords: Community Enterprise Management

1. บทน�ำ

องค์ความรู้และปัจจัยในการด�ำเนินการ
ทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ไม่ใช่เพียงการบริหารจัดการแรงงาน ทรัพยากร
และเงินทุนอีกต่อไป แต่เป็นวิสาหกิจ (Enterprise)
ซึง่ เป็นรูปแบบหนึง่ ทีเ่ รียกว่า เป็นแนวทางของการ

พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ในระดั บ รากหญ้ า หรื อ
เศรษฐกิจชุมชน ที่มีแนวความคิดอยู่บนพื้นฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น รัฐบาลจึงมีการ
ก�ำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนเงินทุน
เพือ่ การประกอบอาชีพ และการอุดหนุนเงินทุนเข้า
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ชุมชน ซึ่งมีการก�ำหนดให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ
รวมตัวกันผลิต และท�ำการพัฒนาสินค้าของตนเอง
จากฐานทรัพยากรในแต่ละท้องถิน่ และองค์ความรู้
เดิมตามเจตนารมณ์ของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ความรู ้ แ ละภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
การสร้างรายได้ การพัฒนาความรูค้ วามสามารถใน
การจัดการและการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชนให้ชมุ ชนพึง่ พาตนเองได้ ตลอดจนการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
รวมถึ ง การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไปสู ่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ทัง้ นี้ ในระยะต่อมารัฐบาลได้มกี ารก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ที่มีส่วนกระตุ้นและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น
ส่วนนโยบายหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One
Tambon One Product) หรือ OTOP ได้เริม่ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2544 โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้ า งงาน
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ชุ ม ชนระดั บ รากหญ้ า โดยให้ แ ต่ ล ะหมู ่ บ ้ า น
มีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ท�ำการพัฒนาเป็นสินค้าทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนของตน ซึ่งจากการจัดกลุ่มผู้ประกอบการ
ในประเทศไทย พบว่าสินค้า OTOP เป็นพื้นฐาน
ที่สําคัญที่ก่อให้เกิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม (Small and Medium Enterprises)
หรือ SMEs และเกิดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (Large
Scale Enterprise) หรือ LSE ต่อไปได้ ซึ่งทําให้
ประเทศเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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(Wea-do, 2014 : 105)
โดยกลุม่ วิสาหกิจแปรรูปกล้วยบ้านหนอง
แวงเรือ ต�ำบลดงเมืองแอม อ�ำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น การจัดตัง้ กลุม่ เกิดขึน้ เนือ่ งจากใน
หมู่บ้าน มีการปลูกกล้วยซึ่งให้ผลผลิตเป็นจ�ำนวน
มากตลอดปี จึงมีแนวความคิดว่าควรน�ำกล้วยมา
แปรรูปเพื่อให้เก็บได้นานขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลผลิตอีกด้วย แต่เนื่องจากก�ำลังการ
ผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจาก
กล้วยมีจ�ำกัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด เนือ่ งจากไม่มวี ตั ถุดบิ ในท้องถิน่ อีกทัง้ แหล่ง
จ�ำหน่ายในท้องถิ่นมีน้อยและไม่มีความต่อเนื่อง
และยั ง มี ป ั ญ หาด้ า นไม่ ส ามารถผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ได้
เพราะมีปัญหาดินเค็ม รวมถึงต้นทุนในการผลิตสูง
ผลผลิตการเกษตรต�่ำจึงท�ำให้เกิดรายได้ในชุมชน
มีความไม่ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรู ป อาหารจากกล้ ว ยบ้ า นหนองแวงเรื อ
จึงต้องการที่จะยกระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์ในชุมชน
(OTOP) ให้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) เพื่ อ รองรั บ ต่ อ การขยายตั ว ของตลาด
เพื่อเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและประเทศต่อไป ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย
จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การวิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชนแปรรู ป กล้ ว ยบ้ า นหนองแวงเรื อ ต� ำ บล
ดงเมืองแอม อ�ำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ว่ามีความเป็นมา การด�ำเนินกิจการและจัดการกับ
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เพื่อน�ำประโยชน์ที่ได้
รับมาพัฒนา ต่อยอดหรืปรับปรุงวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปกล้วยในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านหนอง
แวงเรือ ต�ำบลดงเมืองแอม อ�ำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น
2. เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลุม่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย ต�ำบลดงเมืองแอม
อ�ำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกล้วย ให้มีโอกาสได้รับ
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ในระดับที่สูงขึ้น

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่ง
ศึกษาการบริหารจัดการและใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
		 1.1 ผู ้ วิ จั ย ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ สั ง เกต
ตั้งประเด็น ค�ำถาม จดบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดในทุกขั้นตอนของการศึกษาการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านหนองแวง
เรือ ต�ำบลดงเมืองแอม อ�ำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น
1.2 วิธกี ารสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
		
เก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
คือ ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อก�ำหนดกรอบในการสัมภาษณ์ให้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายของการวิจัย จัดท�ำแนวค�ำถาม
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ฉบับร่าง น�ำเสนออาจารย์ที่ ปรึกษาเพือ่ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง จัดท�ำแนวค�ำถามมาแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ และให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านโครงสร้างและเนื้อหา
		 1.3 การก�ำหนดประเด็นค�ำถามเพือ่
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการโดยการเตรียมแนวค�ำถามการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่น และกระท�ำได้
โดยง่าย และมีความต่อเนื่องของค�ำถาม สามารถ
เจาะลึก การตั้งแนวค�ำถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้า
เป็นแบบกว้างๆ เพื่อให้มีจุดยืนและประเด็นที่ต้อง
สัมภาษณ์ ใช้ลกั ษณะค�ำถามแบบปลายเปิด ไม่มกี าร
ก�ำหนดหรือเรียงล�ำดับหัวข้อค�ำถาม แต่เป็นการ
สนทนาแบบธรรมชาติ และไม่สร้างความ อึดอัด
แก่ผู้ถูกซักถาม
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชน เนื่องจากผู้วิจัยต้องการข้อมูล
แบบเจาะลึกในประเด็นหลัก และความคิดเห็น
ส่วนตัวในด้านต่างๆ ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีต่อ
สถานการณ์การด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องท�ำการเก็บ
ข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้ข้อมูล ด้วยการเข้าไปทักทายและพูดคุย
หรื อ โทรศั พ ท์ นั ด หมายและเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล มากที่ สุ ด เพื่ อ ความ
สะดวกในการสัมภาษณ์ และได้ซึ่งข้อมูลเชิงลึกใน
ครั้งต่อไป เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับ
สภาพความเป็นจริงมากที่สุด ในด้านการสังเกต
ข้อมูลทางกายภาพ ได้แก่ สภาพทีต่ งั้ ขอบเขตพืน้ ที่
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เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูลทาง
สั ง คมศาสตร์ แ ละสภาพการณ์ ต ่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในชุ ม ชน เช่ น การปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องบุ ค คล
ในชุมชน แนวความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
คนในชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน อันเป็นจุดมุ่งหมายของการ
ศึกษาครั้งนี้
3. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (Primary
Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
เอกสารทางวิชาการ ต�ำรา รายงาน แนวความคิด
และบทความทางวิชาการจากสารสารต่างๆ ที่เป็น
หลักการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เช่น แนวคิดหนึ่ง
ต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
Balanced Scorecard แนวคิ ด การบริ ห าร
การตลาด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบความคิด
4. การศึกษาภาคสนาม (Field Research)
ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสภาพปัญหาในการด�ำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุนแปรรูปกล้วย
บ้ า นหนองแวงเรื อ ต� ำ บลดงเมื อ งแอม อ� ำ เภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้
ความส� ำ คั ญ กั บ กลุ ่ ม หรื อ บุ ค คลที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ
ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ได้แก่ นางอนงค์ สอนซุน (ประธานกรรมการ)
นางจี ศรีคลัง (รองประธาน) นางเกตุ โพธิ์นา
(รองประธาน) นางสมัย แสนจันแดง (เลขานุการ)
นางสงัด อรัญศรี (เหรัญญิก) และนางปัจฉา มาศรี
(ประชาสัมพันธ์)
5. ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส� ำ คั ญ แล้ ว น� ำ มาวิ เ คราะห์ พ ร้ อ มทั้ ง แยกแยะ
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จับประเด็น อีกทั้งตัดค�ำพูดบางค�ำที่ไม่เหมาะสม
และไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกไป เพื่อให้ข้อมูล
นั้นเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้
มีส่วนราชการต่างๆ ให้ค�ำปรึกษา เช่น ส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน ธกส. อบต.
โรงเรียน กศน. และศบกต.ดงเมืองแอม
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส�ำหรับการท�ำวิจยั
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีการที่ส�ำคัญ เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและสนทนากลุ่ม
จากตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงท�ำการจัดระเบียบ
ข้อมูล เป็นการถอดเทป จัดเป็นหมวดหมู่โดยใช้
ความถี่ในการอธิบายเชิงพรรณนา เมื่อจัดข้อมูล
ให้เป็นระเบียบแล้ว จึงหาข้อมูลสรุปและตรวจสอบ
ความหมาย ซึ่งผู้วิจัยต้องน�ำข้อมูลทั้งหมดท�ำการ
วิ เ คราะห์ โดยการใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง
พรรณนา
7. ความถูกต้องตรงประเด็นและความ
เชื่อถือได้ของผลการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการ ผู้วิจัยได้น�ำเอาหลักของ Triangulation
Method มาใช้ในการออกแบบวิจัย กล่าวคือ
ใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย และใช้ วิ ธี ก าร
เชิงคุณภาพที่หลากหลาย ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ รวมทั้งมีข้ันตอนการวิจัยที่เป็นระบบ
เพื่อสร้างความเชื่อถือได้ของการวิจัย

4.  สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกล้วย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

บ้านหนองแวงเรือ ต�ำบล ดงเมืองแอม อ�ำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สามารถสรุปได้
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย
บ้ า นหนองแวงเรื อ ต� ำ บลดงเมื อ งแอม อ� ำ เภอ
เขาสวนกวาง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ผู ้ วิ จั ย พบว่ า
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ปัจจุบนั มีจำ� นวนสมาชิก
ทั้งหมด 30 คน ในจ�ำนวนนี้รวมคณะกรรมการ
จ�ำนวน 6 คน ได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มกี าร
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ตามแนวทางปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการน�ำสินค้าการเกษตร
ที่ มีอ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ แ ปรรูป และเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับคนในครอบครัว ด้วยการน�ำผลิตภัณฑ์ไป
จ� ำ หน่ า ยให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ แ ละจั ง หวั ด
ใกล้เคียง ส�ำหรับแหล่งเงินทุนจะมีทมี่ าจาก 4 ช่อง
ทางคือ 1) เงินลงทุนเริ่มแรกได้จากหุ้นของสมาชิก
คนละ 3,000 บาท 2) กู้ ธ.ก.ส จ�ำนวน 500,000
บาท เพื่อน�ำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า
(ซึ่งแหล่งเงินทุนหลักๆ จะอยู่ในส่วนนี้) 3) ได้รับ
จากกรมส่งเสริมการเกษตรจ�ำนวน 500,000 บาท
และ 4) จาก อบต. จ�ำนวน 58,000 บาทเงินทุน
สภาพการบริ ห ารจั ด การโดยทั่ ว ไป
จะเป็นการผลิตกล้วยตาก โดยการแบ่งหน้าทีก่ นั ท�ำ
ไม่ ไ ด้ มี ก ารบั ง คั บ หรื อ จั ด ตารางเวลาที่ ชั ด เจน
ซึง่ ปัจจุบนั จะผลิต 8 เดือน และหยุดการผลิตในช่วง
ฤดูฝน เนือ่ งจากมีปญ
ั หาเรือ่ งแดดในการตากกล้วย
จากนั้นจะใช้เวลาในกระบวนการแปรรูปประมาณ
11-14 วัน และเก็บใส่ถุง น�ำไปใส่บรรจุภัณฑ์

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

29

เพื่อรอจ�ำหน่ายต่อไป โดยตั้งราคาขายอยู่ที่กล่อง
ละ 35 บาท (3 กล่อง 100 บาท) ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ทางการตลาดที่ใช้กันทั่วไป
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีลูกค้ามารับซื้อเอง
และการจัดส่งทางไปรษณีย์ แต่การจัดจ�ำหน่าย
ยั ง ถื อ ว่ า อยู ่ ใ นวงแคบ เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์มากนัก แม้ที่ผ่านมาได้น�ำสินค้าไป
จัดแสดงทีง่ านแสดงสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี รวมทั้งตามงาน
จั ด แสดงสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ ผลตอบรั บ ที่ ดี
ส่งผลให้สนิ ค้าของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย
บ้านหนองแวงเรือ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม
มากขึ้น แต่ทางกลุ่มยังคงผลิตสินค้าได้ในจ�ำนวน
จ� ำ กั ด และไม่ ส ามารถผลิ ต ในทุ ก ช่ ว งฤดู ก าลได้
ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นลูกค้าที่เดินทางมาซื้อและ
ลูกค้าที่รับไปจ�ำหน่ายอีกทอดหนึ่งเท่านั้น
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านหนองแวงเรือ สามารถสรุปได้วา่ ด้านการผลิต
ในช่วงฤดูฝน ทางกลุ่มไม่สามารถท�ำการผลิตได้
เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสูงและไม่ค่อย
มีแดด จึงไม่สามารถตากกล้วยได้ อีกทัง้ ในส่วนของ
บรรจุภัณฑ์ แม้การมีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยจะเรียก
ความสนใจจากผู ้ บ ริ โ ภคได้ แต่ ข ณะเดี ย วกั น
ก็ จ ะท� ำ ให้ ร าคาของสิ น ค้ า สู ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย
ประกอบกับขณะนี้ยังไม่มีแหล่งเงินทุนที่มากพอ
ท�ำให้เรื่องดังกล่าวยังไม่อยู่ในความสนใจของทาง
สมาชิกมากนัก เพราะลูกค้าจะเลือกซื้อที่รสชาติ
ความสะอาด ความสดใหม่ ข องสิ น ค้ า มากกว่ า
รู ป แบบสวยๆ ของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ด้ า นการตลาด
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ยังคงขายแค่ในพื้นที่และสถานที่ใกล้เคียงเท่านั้น
และยั ง ขาดช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ท าง
โซเชี ย ลมิ เ ดี ย เพราะทางสมาชิ ก ไม่ มี ค วามรู ้
ความช�ำนาญในเรื่องนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่
ส�ำคัญในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้ า ง ด้ า นแหล่ ง เงิ น ทุ น การได้ รั บ การ
สนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังคงไม่ตอ่ เนือ่ ง และมีเงินทุนสนับสนุนทีน่ อ้ ยมาก
ส่วนภายในกลุ่มสมาชิก ไม่อยากกู้ยืมเงินมากนัก
เพราะไม่ มี ผู ้ ค�้ ำ ประกั น และหลายคนมองว่ า
ไม่อยากเป็นภาระภายหลัง ท�ำให้การน�ำเงินมา
ลงทุนและพัฒนายังคงด�ำเนินการอย่างไม่ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
กล้ ว ยบ้ า นหนองแวงเรื อ ผู ้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า
ด้านการผลิต จากปัญหาที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น
หากมีตู้อบกล้วยจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
เซลล์ ) เพื่ อ ท� ำ ให้ ก ารผลิ ต สามารถท� ำ ได้ ใ นทุ ก
ฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน อีกทั้งยังช่วยย่น
ระยะเวลาในการผลิตได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ตู้อบกล้วยยังไม่เคยได้รับการทดลองมาก่อนว่า
สามารถใช้ได้ผลดีกับกล้วยหรือไม่ จึงต้องศึกษา
แนวทางดังกล่าว โดยขอค�ำปรึกษาจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ด้านการตลาด ควรมีผู้ให้
ค�ำแนะน�ำหรือความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการใช้งานทางโซเชียลมิเดีย เพือ่ พัฒนา
ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าของวิสาหกิจชุมชน
บ้านหนองแวงเรือให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง ด้านช่อง
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ทางการจั ด จ� ำ หน่ า ย ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด
จ�ำหน่ายด้วยการให้สมาชิกหรือผู้ที่สนใจรับสินค้า
ไปจ�ำหน่ายอีกทอดหนึ่ง เพื่อเป็นการขยายช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายให้กว้างขึ้นและเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กบั สมาชิกภายในกลุม่ เนือ่ งจากทางกลุม่
มีความต้องการให้วสิ าหกิจชุมชน เป็นแหล่งรายได้
หลักมากกว่ารายได้เสริมที่ท�ำแค่บางช่วงฤดูกาล
ด้ า นแหล่ ง เงิ น ทุ น ในอนาคตควรจะมี ภ าครั ฐ
ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามา
สนับสนุนมากขึน้ เพือ่ พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้เป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับในวงกว้างต่อไป

5. อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยพบว่า มีสิ่งที่น่าสนใจ 2 ประเด็นคือ
ด้านผลิตภัณฑ์ การทีผ่ ลิตภัณฑ์ได้รบั ผลตอบรับทีด่ ี
จากผูบ้ ริโภค เนือ่ งจากสินค้ามีความสดใหม่ สะอาด
รสชาติอร่อย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และสารให้ความ
หวาน แต่ จ ะได้ ค วามหวานจากกล้ ว ยน�้ ำ หว้ า
เป็นหลัก อีกทั้งราคาไม่แพง เป็นราคาที่ผู้บริโภค
ทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ แม้จะได้ก�ำไรน้อยแต่
สามารถรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้ แถมยังขยายฐาน
ลูกค้าด้วยการเพิ่มรสชาติ จากเดิมที่มีแต่รสหวาน
ได้เพิ่มรสบาร์บิคิวและรสเค็มลงไป ซึ่งผลตอบรับ
ที่ ไ ด้ ค ่ อ นข้ า งดี ที เ ดี ย ว สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
ของปรียาวดี บุญแฮด (Boonhad, 2007 : 15)
การสั ง เคราะห์ ภู มิ ป ั ญ ญาในการท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากกล้วย ส่งผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ เป็นทีย่ อมรับ
ของสมาชิ ก และผู ้ บ ริ โ ภค เนื่ อ งจากกล้ ว ยเป็ น
วัตถุดบิ ทีส่ ามารถหาได้งา่ ยในเมืองไทย ราคาไม่แพง
และสามารถน�ำมาแปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลาย
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ชนิด มีรสหวานตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางอาหาร
และคุณประโยชน์ที่ทุกคนสามารถทานได้ ตั้งแต่
เด็ ก จนถึ ง วั ย ชรา ดั ง นั้ น หากเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
แปรรูปจากกล้วย จะส่งผลให้เกิดการรับรู้และเป็น
ที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆ
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ยังไม่
ค่อยมีการส่งเสริมด้านการตลาดมากนัก แต่ที่ผ่าน
มาได้น�ำสินค้าไปจัดแสดงที่งานแสดงสินค้าหนึ่ง
ต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทอง
ธานี ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับทีด่ สี ง่ ผลให้สนิ ค้าของกลุม่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านหนองแวงเรือ
เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ส่วนการประชาสัมพันธ์ดา้ นอืน่ ๆ
ยังคงขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ทางกลุ่ม
ยั ง คงพยายามให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเพิ่ ม
การรับรู้ไปสู่กลุ่มลูกค้าภายนอกอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี นุกูลคาม และ
คณะ (Nugunkham, et al., 2000 : 29) กล่าวว่า
ธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปกล้วยตากจะประสบความ
ส�ำเร็จได้นั้น ต้องมีกลุ่มที่เข้มแข็งและเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาอยู่เสมอ ในส่วนนี้เอง แม้ว่ากลุ่มวิสาหกิจ
แปรรูปกล้วยบ้านหนองแวงเรือ จะไม่เชี่ยวชาญ
การประชาสั ม พั น ธ์ ท างด้ า นโซเชี ย ลมากนั ก
แต่ ที่ ผ ่ า นมาก็ พ ยายามรั ก ษาคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า
และประชาสัมพันธ์ผ่านทางงาน OPOP และงาน
จั ด แสดงสิ น ค้ า ตามสถานที่ ต ่ า งๆ อยู ่ เ สมอ
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้กบั กลุม่ ลูกค้าได้รบั รูใ้ นวงกว้าง
อีกทั้งยังพัฒนารสชาติของกล้วยตาก จากเดิมที่มี
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เพี ย งรสธรรมชาติ ใ ห้ มี ร สที่ ห ลากหลายมากขึ้ น
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค
และพัฒนากล้วยตากให้มีความทันสมัย

6. ข้อเสนอแนะ

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
		 1.1 ควรมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบ
การร้านจ�ำหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน
จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายในการ
สื่อสาร และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆ
		 1.2 ในกรณี ก ารพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์
นอกเหนื อ จากการขอค� ำ ปรึ ก ษาจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงคณะเกษตร
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าไป
ขอค� ำ ปรึ ก ษาหรื อ ศึ ก ษาดู ง านกั บ ทางคณะได้
เพื่ อ น� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มาพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ทุกฤดูกาลต่อไป
2. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 2.1 ภาครั ฐ ควรมี ก ารประเมิ น
สถานะของวิสาหกิจชุมชนทุกปี เพื่อส่งเสริมให้
วิสาหกิจที่สามรถด�ำเนินการธุรกิจได้ให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น และให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจชุมชน
ทีป่ ระสบปัญหา ทัง้ ด้านงบประมาณ ความรูใ้ นการ
จัดการ รวมถึงด้านเงินทุน โดยให้การสนับสนุน
เงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมกับสภาพ
ของวิสาหกิจนั้นๆ
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