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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาถึงช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าแปรรูปของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลดอนตูม อาเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม งานวิจัยนี้เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมโิ ดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ ข้อมูลหลักคือ ประธานกลุ่ม นายประยงค์ วงษ์สกุล ซึ่งคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์เป็ นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการจัดจาหน่ายของมะเขือเทศราชินีและได้ รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งทติยภูมิ จากเอกสาร
งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการอ้ างอิง

Abstract
This research aimed to study Guidelines for Improving Community enterprise and study to Marketing
Channel of Cherry Tomatoes A Case Study of Tambon Don Tum, Amphoe Bang Len, Province Nakhon Pathom.
This research paper is qualitative. The primary data collection was conducted by in-depth interviews with the main
informant, Mr. Prayong Wongsakul, who was interviewed about the guidelines for community enterprise
development and distribution channels of the Cherry Tomatoes. And it collects data from geographic sources from
research papers, related articles for reference purposes.
The results show that the main developmental guidelines for community enterprises are Collaboration with
public and private organizations to develop tools for the production of queen tomatoes. Improving the skills of

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาที่สาคัญของวิสาหกิจชุมชนคือ การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนาเครื่องมือในการผลิตมะเขือเทศราชินี การพัฒนาทักษะของสมาชิกในกลุ่ม ช่องทางการจัดจาหน่ายมะเขือ
เทศราชินีแบ่งตลาดออกเป็ น 2 ระดับคือ ตลาดระดับบน คือห้ างสรรพสินค้ าห้ างบิ๊กซี ท็อปซูเปอร์มาเก็ต ร้ านสะดวกซื้อ
(7-11) ซีเจเอ็กเพรส และร้ านเพื่อสุขภาพอีกหลายแห่ ง และตลาดระดับล่าง คือ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ปากคลองตลาด
ตลาดท่องเที่ยว ตลาดนา้ ดอนหวาย และตลาดนา้ ลาพญา ร้ านผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดนครปฐม
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา ช่องทางการตลาด วิสาหกิจชุมชน มะเขือเทศราชินี
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group members. The queen tomato distribution channels are divided into two levels: the upper market is the Big C
department store. Top Supermarket Convenience stores (7-11), CJ Express and many other health stores. The
lower market is the market square market square Pak Klong market tourism market. Don Wai Floating Market and
floating floating market. OTOP products in Nakhon Pathom.
Keywords: Development approach, Marketing channels, Community enterprise, Cherry Tomatoes
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ประเทศไทยมีแนวทางในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบัน “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้ น
ภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้ นอุตสาหกรรมแต่เป็ นอุตสาหกรรมเบา และก้ าวสู่โมเดลปัจจุบนั “ประเทศ
ไทย 3.0” ที่เ น้ น อุต สาหกรรมหนัก และการส่ งออก โดยรั ฐ บาลสมัยปั จ จุ บันมีแ นวคิดในการพั ฒนาประเทศไปสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจ คือ “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากเกษตรแบบ
ดั้งเดิมมาเป็ นเกษตรแบบสมัยใหม่ เกษตรกรสามารถก้ าวขึ้นมาเป็ นผู้ประกอบการได้ ด้วยตนเอง เกษตรกรสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้ โดยการรู้จักพึ่งพาตัวเอง ใช้ นวัตกรรมเข้ ามาช่วยพัฒนาการเกษตรให้ ก้าวหน้ ามากขึ้ น
และในปั จจุบันประเทศยังต้ องเผชิญกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ จึงต้ องให้ ความสาคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาที่ย่งั ยืนต่อไป (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560)
ภาคเกษตรกรรมของไทยเข้ าสู่การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่ อวิถีชีวิตของเกษตรกร ไม่ ว่ าจะเป็ น
ผลผลิตทางการเกษตร ปั ญหาจากภัยธรรมชาติ ปั ญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งผลผลิตมีจานวนมากเกินความต้ องการของ
ผู้บริโภค ส่งผลให้ ราคาสินค้ าเกษตรตกต่าลง จนทาให้ เกษตรกรมีภาระหนี้สิน ดังนั้นเกษตรกรควรมีวิธีการแก้ ปัญหา
ข้ อบกพร่องต่างๆ และความไร้ ประสิทธิภาพของเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงของการดาเนินการแบบเดิม การวางแผนให้ มี
ประสิทธิภาพ ค้ นหาเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ให้ มีความก้ าวหน้ าทางด้ านต่ างๆ ให้ มีความเจริญเติบโตอย่ างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพของกลุ่ม SMEs การเกษตรต้ องเปลี่ยน
จากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้ นการบริหารจัดการและใช้ เทคโนโลยีหรือ Smart Farming นาไปสู่
การเป็ นเกษตรกรแบบเป็ นผู้ประกอบการ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560)
จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพบว่า (ฐิ ติมา, 2558) ได้ ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนว่าในการพัฒนานั้นต้ องใช้ ความรู้อย่างมีระบบ มีการวางแผนการจัดการที่ดี ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
วิสาหกิจสามารถยกระดับการพัฒนาให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง โดยมีการพัฒนาสินค้ าให้ เป็ น Smart
Product ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์ ได้ ว่า แนวทางการพั ฒนาวิสาหกิจชุ มชนนั้น ต้ องได้ รับการถ่ ายถอดความรู้จ าก
หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนามาปรับใช้ ให้ สอดคล้ อง
กับวิสาหกิจของตนเอง การกาหนดเป้ าหมายและทิศทางที่มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน การเตรียมพร้ อมสาหรับ
การลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ แต่ประสบปั ญหาราคาผลผลิตตกต่า ทาให้ มีรายได้ ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว เกษตรกรจึง
หันมาปลูกมะเขือเทศราชินี โดยได้ รับการส่งเสริมด้ านเมล็ดพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสน
ระยะแรกมะเขือเทศให้ ผลผลิตจานวนมาก ส่งผลให้ ผลผลิตล้ นตลาด กลุ่มจึงได้ แก้ ไขปัญหา โดยนามะเขือเทศที่ล้นตลาด
และผลที่ไม่ได้ ขนาดมาแปรรูปเป็ นมะเขือเทศราชินีแช่อ่มิ อบแห้ ง ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และ
ได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการพัฒนาด้ านเครื่องจักรที่ใช้ ในการผลิต ปั จจุ บันวิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม
ได้ รับคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดที่ดีน้ันเป็ นสิ่งที่สาคัญซึ่งจะทาให้ กลุ่ม
เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุ มชนได้ มีแนวทางในการประกอบการที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจะศึกษาแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและช่ องทางการตลาดมะเขือเทศราชินี ของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน จังหวัด
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นครปฐม ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับ Smart Farming จากเกษตรกรพัฒนามาเป็ นผู้ประกอบการซึ่งเป็ น
เรื่องที่น่าสนใจในปั จจุ บัน (ฤทัยชนก, 2558) การทาวิจัยนี้เพื่ อเป็ นแนวทางและประโยชน์ใ ห้ เ กิด ผลสัม ฤทธิ์ใ ห้ กับ
เกษตรกรยุคเก่าและใหม่รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆได้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และช่องทางการจัดจาหน่าย โดยสามารถนาไปพัฒนาต่อได้ ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาถึงช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าแปรรูปของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากร ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ นายประยงค์ วงษ์สกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลดอนตูม
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้ นที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และช่ องทาง
การตลาดของมะเขือเทศราชินี ซึ่งเป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ ศึกษาจากเอกสารต่ างเพิ่มเติม ได้ แก่ หนังสือ
บทความ วารสาร และงานวิจัยต่างๆ ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นายประยงค์ วงษ์
สกุล
3. ขอบเขตด้ านพื้นที่ ศึกษาวิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
4. ขอบเขตด้ านเวลา ระยะเวลาในการดาเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงมีนาคม 2560

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล 2 ประเภทที่สาคัญ ได้ แก่
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิท่ใี ช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ให้
ข้ อมูลหลัก (Key Informant) คือ นายประยงค์ วงษ์สกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
แหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิท่ใี ช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ข้ อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
หนังสือ บทความ เอกสาร รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อนาข้ อมูลมาเป็ นพื้นฐานในการ
ดาเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ทราบถึงแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาด
ของมะเขือเทศราชินี

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง
และครอบคลุมมากที่สดุ โดยคาถามจะมีลักษณะแบบปลายเปิ ด (Open-ended Question) ให้ อสิ ระกับผู้ตอบคาถามการ
วิจัยได้ แสดงความคิดเห็น
2. เครื่องมือที่ใช้ ประกอบการสัมภาษณ์ คือ สมุดจดบันทึก ปากกา เครื่องบันทึกเสียง
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี้
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์กับผู้ให้ ข้อมูล 2 กลุ่มหลัก คือ นายประยงค์ วงษ์สกุล ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุ มชนและช่ องทางการตลาดของมะเขือเทศราชินี ผู้วิจัยเลือกใช้ คาถาม
ปลายเปิ ดเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักได้ แสดงความคิดเห็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้ วย
คาถามที่มลี ักษณะเป็ นคาถามเดียวกัน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
(อรุณี อ่อนสวัสดิ์,2551) ได้ สรุปไว้ ว่า เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้ นที่การสร้ างเครื่องมือในการรวบรวม
ข้ อมูล ในส่วนของความถูกต้ องและความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้ อมูลก่อนการวิเคราะห์ จะต้ อง
ตรวจสอบขณะเก็บข้ อมูลอยู่ในภาคสนาม และตรวจสอบอีกครั้งเมื่อออกจากภาคสนามว่าข้ อมูลที่ได้ น้นั เพียงพอที่จะตอบ
คาถามวิจัยหรือไม่ซ่ึงในการตรวจสอบความถูกต้ อง นิย มใช้ การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Data Triangulation) โดย
ตรวจสอบ3 ลักษณะ ทั้งด้ านข้ อมูล ด้ านผู้วิจัย และด้ านวิธกี ารดังนี้
1) การตรวจสอบข้ อมูลสามเส้ าด้ านข้ อมูล เป็ นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้ อมูลในด้ านของสถานที่ เวลา และ
บุ ค คล เพื่ อพิ จ ารณาว่ า ถ้ า เก็บข้ อมู ล ต่ างสถานที่ ต่ า งเวลาและ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ไม่ ใช่ บุ ค คลคนเดีย วกันข้ อ มู ลที่ได้ น้ันจะ
เหมือนเดิมหรือไม่
2) การตรวจสอบข้ อมูลสามเส้ าด้ านผู้วิจัย เป็ นการตรวจสอบข้ อมูลว่ าถ้ ามีการเปลี่ยนผู้เก็บข้ อมูลเป็ นผู้อ่นื ที่
ไม่ใช่ผ้ ูวิจัย ข้ อมูลที่ผ้ ูเก็บข้ อมูลแต่ละคนสามารถได้ ข้อมูลที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ถ้ าผู้เก็บข้ อมูลทุกคน
พบว่าข้ อมูลที่ได้ มคี วามเหมือน ตรงตรงกัน แสดงว่าข้ อมูลที่ผ้ วู ิจัยได้ มามีความถูกต้ อง
3) การตรวจสอบข้ อมูลสามเส้ าด้ านวิธกี าร เป็ นการตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ จากวิธกี ารเก็บข้ อมูลที่หลากหลายแล้ ว
ได้ ข้อมูลที่มคี วามตรงกัน แสดงว่าข้ อมูลที่ได้ มคี วามถูกต้ อง
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ผลการศึกษา
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ผู้วิจัยจะนาเสนอภาพรวมของวิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูมเพื่อเป็ นพื้นฐาน และนาไปสู่การตอบคาถามถึงแนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการจัดจาหน่ายของมะเขือเทศราชินี
ประวัติความเป็ นมาของวิสาหกิจชุมชน ตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม ตั้งอยู่ท่ี 110 หมู่ 6 ตาบลดอนตูม อาเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ประกอบด้ วย
สมาชิก 104 คน โดยแต่เดิมเป็ นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษและมีการรวมกลุ่มกันปลูกกระเจี๊ยบ
เขียว แต่มาประสบปั ญหาราคาผลผลิตตกต่าทาให้ มีรายได้ ไม่เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว เกษตรกรจึงหันมาปลูก
มะเขือเทศเชอรี่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มะเขือราชินี โดยได้ รับการส่งเสริมด้ านเมล็ดพันธุจ์ ากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน การปลูกมะเขือเทศราชินีในระยะเริ่มแรกให้ ผลผลิตที่มคี ุณภาพดี มีราคาสูงแต่เนื่องจากมะเขือเทศ
ราชินีเป็ นพันธ์ท่ใี ห้ ผลดกมาก เมื่อเกษตรกรปลูกมากขึ้น จึงทาให้ ผลผลิตล้ นตลาดขายได้ ราคาไม่ค้ ุมกับต้ นทุนการผลิต
หรือบางช่ วงช่ วงฤดูกาลเกิดภัยพิ บัติผลผลิตเกิดความเสียหายจากฝนชุ ก ภัยแล้ ง ไม่ สามารถจาหน่ ายผลสดได้ กลุ่ ม
วิสาหกิจจึงหาวิธนี ามะเขือเทศมาแปรรูป เพื่อลดความเสียหายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ ของสมาชิกเป็ นอย่างมาก และยัง
สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดสร้ างอาชีพใหม่ สร้ างรายได้ เกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนและเป็ น
การพัฒนาอาชีพการเกษตร
ในปี 2548 กลุ่มจึงได้ แก้ ไขปั ญหา โดยได้ นามะเขือเทศที่ล้นตลาด และผลที่เสียจากภัยธรรมชาติแปรรูปเป็ น
มะเขือเทศราชินีแช่อ่มิ อบแห้ ง และมะเทศราชินีอบแห้ งสามรส โดยการสนับสนุนจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
และเมื่อรัฐบาลประกาศให้ ใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงยื่นจดทะเบียน

วิสาหกิจชุ มชนและได้ รับอนุ มัติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 จึงได้ รับการส่งเสริมและสนับสนุ นในการพัฒนา
ทางด้ านการผลิตและการตลาดทั้งมะเขือเทศผลสดและมะเขือเทศแปรรูปจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เรื่อยมา
จนถึงปั จจุบันและได้ รับคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมให้ เป็ นแหล่ งเรียนรู้วิสาหกิจ
ชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม
แนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้ ความสาคัญกับการวางแผนการดาเนินงานเป็ นอย่างมาก ซึ่งต้ องทาให้ ครบวงจร คือ “ผลิตได้
ขายเป็ น” กล่ าวคือ เมื่อเราผลิ ตสินค้ าได้ แล้ วนั้น เราต้ องจัดหาช่ องทางการจาหน่ ายเป็ นของตัวเอง ไม่ จาเป็ นต้ องพึ่ง
ตัวกลางเพียงอย่ างเดียว โดยผลิตสินค้ าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด ใช้ ตลาดเป็ นเกณฑ์ในการผลิต ทั้ง
ปริมาณ ราคา และคุณภาพ ทาให้ ผ้ ูบริโภคพอใจในสินค้ า ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้ าจานวนมากที่ซ้ อื เพื่อไปขายต่อและลูกค้ าที่
เป็ นผู้บริโภคเข้ ามาซื้อมะเขือเทศราชินีท่กี ลุ่มวิสาหกิจโดยตรง
วิสาหกิจชุมชน ได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการแปรรูปมะเขือเทศราชินี ในรูปแบบการแช่อ่มิ อบแห้ ง และในอนาคต
ได้ มกี ารวางแผนที่จะพัฒนามะเขือเทศให้ อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แบบผง ซีเรียล ส่วนประกอบของเครื่องสาอาง ขนมปัง
วิสาหกิจชุมชนได้ พัฒนาเครื่องจักรร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่ อเพิ่ มกาลังการผลิต และประสิทธิภาพในการผลิต วิสาหกิจได้ พัฒนาตลาดไปสู่ตลาดต่ างประเทศ ได้ แก่ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์
การจัดสรรข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ มีการจัดเก็บข้ อมูลโดยใช้ คอมพิวเตอร์ สามารถเรียกมาใช้ งานได้
สะดวกและรวดเร็ว
การประชาสัมพันธ์จะเน้ นที่การผลิตของดี มีคุณภาพ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ท่ดี ที ่สี ดุ คือ ปากต่อปาก เป็ น
การเข้ าถึงผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากการออกร้ าน
ทางอินเทอร์เน็ต และโบชัวร์ต่างๆ
แนวคิดในการจัดระบบวิสาหกิจชุมชน
1. องค์ความรู้ด้านการเกษตร ประปลูกมะเขือเทศคุณภาพในระบบ GAP โดยมีการวางแผนของกลุ่มอย่างเป็ น
ระบบเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ปลู ก มะเขือ เทศที่ดีมีคุ ณภาพที่ส ามารถสร้ า งเป็ นอาชี พสร้ า งรายได้ ใ ห้ กับ สมาชิก กลุ่ มและ
เกษตรกรในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี โดยให้ สมาชิกมีหลักการความเข้ าใจก่อนเข้ าร่ วมโครงการ โดยสมาชิกต้ องเข้ าใจพืชที่
ปลูกว่ามะเขิอเทศมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร จะปลูกในช่วงฤดูกาลไหน ต้ องใช้ พันธุอ์ ะไร โดยหลั กที่สาคัญคือตลาดต้ องการ
มะเขือเทศคุณภาพอย่างไร ตลาดเป้ าหมายอยู่ท่ไี หนบ้ าง
2. การแปรรูปมะเขือเทศราชินี มะเขือเทศราชินีสามารถบริโภคได้ ท้งั ผลสดและยังสามารถปรุงเป็ นอาหารได้ ท้งั
อาหารหวาน อาหารคาว ผู้บริโภคหลักคือกลุ่มผู้รักษาสุขภาพทุกวัย เหตุท่ตี ้ องทาการแปรรูปมะเขือเทศ คือ
2.1 สร้ างอาชีพใหม่ เพิ่มรายได้ ให้ กบั สมาชิกครอบครัวเกษตรกรในชุมชน
2.2 ลดผลกระทบของปัญหาราคาผลผลิตตกต่า หรือปัญหาจากสินค้ าล้ นตลาด
2.3 เพื่ อถนอมอาหารสามารถเก็บไว้ บริโ ภคได้ นาน เพิ่ มมู ล ค่ าผลผลิต และเพื่ อเพิ่ มช่ องทางด้ าน
การตลาด
2.4 ความต้ องการของผู้บริโภคที่มกั บริโภคมะเขือเทศผลสดไม่ได้ แต่มคี วามต้ องการที่จะได้ ประโยชน์
และคุณค่าของมะเขือเทศจึงต้ องทาการแปรรูปที่ลดเงื่อนไขของกลิ่น และความขื่นของมะเขือเทศ เช่น การแช่อ่มิ อบแห้ ง
การทาแยมมะเขือเทศ ทาซอสมะเขือเทศ เป็ นต้ น

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การบริหารจัดการตลาดช่องทางการจาหน่าย

ผู้ผลิต
ขายตรง

ขายผ่าน
ตัวกลาง

 ออนไลน์

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 ห้ างสรรพสินค้ า

 ตลาดค้ าส่ง

ขายผ่านออนไลน์ วิสาหกิจ
ชุมชนได้ เปิ ดเว็บไชต์
www.thaitambon.com/mae
chuy เพื่อให้ ลูกค้ าสามารถ
ติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้ สะดวก
มากขึ้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลูกค้ า
สามารถเข้ ามาซื้อผลิตภัณฑ์
ได้ ท่กี ลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
โดยตรง

ห้ า งสรรพสินค้ า วางจ าหน่ า ยที่
เครื อ เดอะมอล์ ก รุ๊ ป ทุ ก สาขา
ห้ างบิ๊กซี ท็อปซูเปอร์มาเก็ต ร้ าน
สะดวกซื้ อ (7-11) ซี เ จเอ็ ก
เพรส และร้ า นเพื่ อ สุข ภาพอีก
หลายแห่ง

ตลาดค้ าส่ง ตลาดปฐมมงคล,
ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง
ปากคลองตลาด กทม., ตลาด
ท่องเที่ยว อาทิ ตลาดนา้ ดอนหวาย
และตลาดนา้ ลาพญา
ร้ านผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัด
นครปฐม

ผู้บริโภค

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การขนส่ง วิสาหกิจชุมชนจะเป็ นผู้จัดส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย เป็ นการบริการให้ กบั ลูกค้ า
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การวางแผนการดาเนินงาน คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
(CEO)
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก

หัวหน้ าฝ่ าย (3 ฝ่ าย)

ฝ่ ายแปรรูปการผลิต
- รวบรวมมะเขือเทศผลสดจาก
สมาชิก
- คัดแยกมะเขือเทศสด
- แปรรูปมะเขือเทศเป็ นมะเขือเทศ
เชื่อม อบแห้ ง

ฝ่ ายการตลาด
- จาหน่ายมะเขือเทศผลสดและ
แปรรูป
- ประสานงานและประชาสัมพันธ์,
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ
การตลาด

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน คือ จากเดิมที่เกษตรกรเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่า
ทาให้ ต้องผันตัวเองมารวมกลุ่มกันเพื่อปลูกมะเขือเทศราชินี (รัชนี, 2550) การรวมกลุ่มกันในรูปของวิสาหกิจชุมชนทา
ให้ มีโอกาสที่จะได้ รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ และสามารถขยายตลาดเชิงธุรกิจได้ กว้ างขึ้น ซึ่งในการปลูกมะเขือ
เทศราชินีน้นั ระยะแรกมะเขือเทศให้ ผลผลิตที่มากส่งผลให้ เกิดปัญหาสินค้ าล้ นตลาด กลุ่มจึงแก้ ปัญหา ด้ วยวิธกี ารแปรรูป
เป็ นมะเขือเทศราชินีแช่อ่มิ อบแห้ ง ถือเป็ นการถนอมอาหารวิธหี นึ่งที่จะสามารถยืดอายุของมะเขือเทศให้ นานขึ้น และยัง
เป็ นการเพิ่ มมูลค่ าให้ กับสินค้ าอีกด้ วย (Duangporn, 2556) ทางวิสาหกิจได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
พัฒนาเครื่องจักรเพื่อนามาใช้ ในการเพิ่ม ปริมาณการผลิต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้ องกับ
(ปกรณ์, 2538) ที่กล่ าวถึงการนาเทคโนโลยีท่ที ันสมัยเข้ ามาใช้ ในการพัฒนากระบวนการผลิตต่างๆ ให้ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยด้ านแรงงานลง ส่งผลให้ สมาชิกในกลุ่มมีเวลาที่จะดูแลกระบวนการผลิต การขนส่ง การ
จาหน่ายมากขึ้น
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากงานวิจัยของ (ธงพล, 2556) ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พบว่ ามี
ความสอดคล้ องกัน กล่ าวคือ ทางวิสาหกิจชุมชนได้ รับการสนุ บสนุ นจากหน่ วยงานภาคีต่างๆ ที่ได้ เข้ ามาฝึ กอบรม ให้
ความรู้และพัฒนาทักษะด้ านต่ างๆ แก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ สมาชิกในกลุ่มสามารถนาความรู้มาใช้ ในการ
ทางานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถสร้ างความยั่งยืนให้ กบั วิสาหกิจชุมชนได้ แนดเลอร์ (nadler, 1980, หน้ า 4-5

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ ายจัดการไร่
- วางแผนการผลิตตามความ
ต้ องการของตลาดแก่สมาชิก
- ให้ คาแนะนาการผลิตให้ ได้
มาตรฐานและปลอดภัย
- รับซื้อผลผลิตสดจากสมาชิก
- ให้ คาแนะนาการผลิตให้ ได้
มาตรฐานและปลอดภัย
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อ้ างถึงใน เด่นดวง คาตรง 2544 : 18) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ันคือการให้ พนักงานได้ ทากิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์และเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทางานให้ เกิดความชานาญในงานที่ต้องกระทา
การจั ด การช่ อ งทางการตลาดของวิส าหกิจ ชุ ม ชน คือ วางจ าหน่ ายสินค้ าให้ ค รอบคลุม ทุ กพื้ นที่ ทั้ง ในตลาด
ระดับบน (ตลาดปฐมมงคล, ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง, ปากคลองตลาด) และตลาดระดับบน (ห้ างสรรพสินค้ า วาง
จาหน่ายที่เครือเดอะมอล์กรุ๊ปทุกสาขา ห้ างบิ๊กซี ท็อปซูเปอร์มาเก็ต ร้ านสะดวกซื้อ (7-11) ซีเจเอ็กเพรส และร้ านเพื่อ
สุขภาพอีกหลายแห่ ง ) สอดคล้ องกับงานวิจัยของ (รัชนีกร, 2553) ได้ กล่ าวไว้ เกี่ยวกับช่ องทางการจาหน่ ายผักปลอด
สารพิษว่ าผู้ผลิตควรจัดสรรผู้จัดจาหน่ ายให้ เหมาะสม ให้ ครอบคลุมพื้นที่ตลาดได้ กว้ างขวาง เพื่อให้ ผ้ ูบริโภคสามารถ
เข้ าถึงสินค้ าของเราได้ มากที่สดุ แนวคิดนี้ใช้ ต้นทุนต่าเมื่อเทียบกับการที่ผ้ ผู ลิตต้ องขนส่งสินค้ าไปสู่ผ้ บู ริโภคอย่างทั่วถึง
สรุปผลการศึกษา
1. จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพบว่า วิสาหกิจชุมชนได้ เริ่มจากการรวมตัวชองสมาชิกใน
ชุ มชนที่ต้องการสร้ างรายได้ จึงได้ ย่ ืนจดทะเบียนวิสาหกิจชุ มชนซึ่งได้ รับอนุ มัติและได้ รับการส่งเสริมทางต่ างๆ โดย
วิสาหกิจชุมชนนี้ได้ วางแผนการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ วางเป้ าหมายอย่างชัดเจน มีการรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต
จากเดิมขายผลสดเพียงอย่ างเดียวแต่ เมื่อ เกิดปั ญหาสินค้ าล้ นตลาด จึง นามะเขือเทศมาแปรรูปเป็ นมะเขือเทศแช่ อ่มิ
อบแห้ ง และจะมีการพัฒนาเป็ นผงมะเขือเทศในอนาคต และยังร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ช่วยกันพัฒนาเครื่องจักร
สาหรับกระบวนการผลิตเพื่อลดจานวนแรงงานลงและให้ ได้ ผลผลิตที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่คงที
2. จากการศึกษาช่องทางการตลาดของมะเขือเทศราชินีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม พบว่า วิสาหกิจนี้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และในการจัดส่งกลุ่มได้ ใช้ เกณฑ์ตลาดในการผลิต
สินค้ า กล่ าวคือ ดูปริมาณความต้ องการของตลาดเป็ นสาคัญ เมื่อได้ รับการสั่งซื้อจากลูกค้ าวิสาหกิจจะจัดส่งตามความ
ต้ องการ หากสินค้ าขาดตลาดหรือล้ นตลาดวิสาหกิจจะจัดส่งให้ เหมาะสม และมีก ารกระจายสินค้ าได้ ครอบคลุมทุกพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็ นตลาดระดับบน หรือตลาดระดับล่าง รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ
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