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สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจ าเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565

วิสาหกิจชุมชนเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนยังเน้นการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันควบคู่กับการพัฒนาความสามารถในการจัดการ 
ท าให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ โดยวิสาหกิจชุมชนถือเป็นหน่วยธุรกิจที่สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิกอย่างครบวงจร นับตั้งแต่ การผลิต การแปรรูป และการตลาด ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน จึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ครัวเรือนเกษตรที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ซึ่งจ าเป็นต้อง
มีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าเกษตรที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินธุรกิจเกษตร
เพื่อลดความเหลื่อมล  า

ในภาคเกษตร กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต
และแปรรูปพืชสมุนไพร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

พืชสมุนไพร เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง
ภาคเกษตร สู่ภาคอุตสาหกรรม และสาธารณสุข สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งข้อมูลจากกระทรวง
พาณิชย์ระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าสมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร มูลค่ารวม 736.17 ล้านบาท ใน
จ านวนนั้นเป็นสมุนไพรร้อยละ 43.44 และสารสกัดจากสมุนไพร ร้อยละ 52.56 และในปี 2563 ได้มีการขยายตัวของการ
ส่งออกสินค้าสมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร ขึ้นเป็น 805.99 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นสมุนไพรร้อยละ 57.60 และสารสกัด
จากสมุนไพรร้อยละ 42.40 (กระทรวงพาณิชย,์2564)



บทความนี้เป็นข้อสรุปของโครงการการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ
เกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในภาคเกษตร: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร” ในพื้นที่เป้าหมาย 4 
ภาค จากวิสาหกิจชุมชน 90 แห่งและมีสมาชิกรวม 204 ราย โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีข้อค้นพบจากผลการศึกษาดังนี้

1. การผลิตและการรับซื อผลผลิต
พืชสมุนไพรท่ีเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนนิยมปลูก 

ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ขิง กระชาย อัญชัน เตย 
มะกรูด  โดยเกษตรกรนิยมปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด
ในพื้นที่เดียวกัน พื้นที่ปลูกรวมของวิสาหกิจชุมชน < 5 ไร่ 
และวิสาหกิจชุมชน มีการรับซื้อผลผลิตหรือวัตถุดิบพืช
สมุนไพร จากทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม โดยวิสาหกิจ
ชุมชนร้อยละ 91.11 ซื้อจากสมาชิกภายในกลุ่มเพียงอย่าง
เดียว ในขณะที่วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 6.67 ซื้อจากภายนอก
กลุ่ม โดยซื้อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกรท่ัวไป และตลาดท่ัวไป ความถี่ในการรับซื้อ 1-5
ครั้งต่อปี ร้อยละ 81.11 โดยสมุนไพรที่ซื้อได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน 
กระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร

ส าหรับการรับซื้อสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน โดย
เฉลี่ย มีการรับซื้อผลผลิตสมุนไพรแต่ละชนิด ดังนี้ขมิ้นชัน 
ปริมาณการรับซื้อแบบสดเฉลี่ย 6,815 กิโลกรัม และแบบ
แห้งเฉลี่ย 518 กิโลกรัม ไพล ปริมาณการรับซื้อแบบสด
เฉลี่ย 3,308 กิโลกรัม และแบบแห้งเฉลี่ย 10 กิโลกรัม ฟ้า
ทะลายโจร ปริมาณการรับซื้อแบบสดเฉลี่ย 5 ,173 
กิโลกรัม และแบบแห้งเฉลี่ย 526 กิโลกรัม กระชาย 
ปริมาณการรับซื้อแบบสดเฉลี่ย 2,780 กิโลกรัม และแบบ
แห้งเฉลี่ย 1,600 กิโลกรัม  ขิง ปริมาณการรับซื้อแบบสด
เฉลี่ย 853 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนจะน า
สมุนไพรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจ าหน่าย

ส่วนราคาสมุนไพรขมิ้นชัน ราคาแบบสดเฉลี่ย 22 
บาทต่อกิโลกรัม ขมิ้นแห้ง ราคาเฉลี่ย 120 บาทต่อ
กิโลกรัม ไพลสดราคาเฉลี่ย 25 บาทต่อกิโลกรัม ไพลแห้ง 
ราคาเฉลี่ย 150 บาทต่อกิโลกรัม ฟ้าทะลายโจรสดราคา
เฉลี่ย 31 บาทต่อกิโลกรัม ฟ้าทะลายโจรแห้ง ราคาเฉลี่ย 
260 บาทต่อกิโลกรัม กระชายสดราคาเฉลี่ย 56 บาทต่อ
กิโลกรัม กระชายแห้ง ราคาเฉลี่ย 200 บาทต่อกิโลกรัม 
ขิงสดราคาเฉลี่ย 31 บาทต่อกิโลกรัม

ที่มา www.salika.co
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน มีเกณฑ์การประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 7 
หมวด ซึ่ ง เกณฑ์ ดั งกล่ าวจั ดท า โดย  “กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร” มีผลสรุปดังนี้

2. ศักยภาพการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน

2.1) ผู้น าและการบริหารวิสาหกิจชุมชน พบว่าผู้น าของ
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 95 ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มไว้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายหลักใน
การจัดตั้งกลุ่ม คือ เพื่อปลูกพืชทางเลือกเป็นอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ในส่วนของการบริหารกลุ่มผู้น าวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 
94 ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนการด าเนินธุรกิจ เช่น จัดท าแผนการผลิตรายปี 
รวบรวมและประมวลข้อมูลพื้นฐานจากสมาชิกเกี่ยวกับชนิด
พืชสมุนไพรที่ปลูก พื้นที่ปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว และปริมาณ
ผลผลิต อีกทั้งผู้น ากลุ่มยังมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
น้ าหมักชีวภาพ วิสาหกิจชุมชนใส่ใจและพิถีพิถันในทุกกิจกรรม 
นับตั้งแต่ การปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี ปลูกพืชเป็นแนวกันชนรอบ
พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร การท าความสะอาดวัตถุดิบ พันธุ์พืช
สมุนไพรก่อนท าการปลูกในด้านโครงสร้างการบริหารกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนได้ก าหนดโครงสร้างและมอบหมายหน้าที่ให้แก่
คณะกรรมการและสมาชิก นอกจากนี้ ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ 
หรือข้อบังคับให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติตาม โดยสมาชิกส่วนใหญ่
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับได้เป็นอย่างดี ด้าน
การเงินและบัญชี วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 60 มีการระดมหุ้น
ในช่วงเริ่มแรกของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนมีการจดบันทึกการเงินและ
บัญชี โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดท าบันทึกรับจ่ายเบื้องต้น มี
วิสาหกิจชุมชนส่วนน้อยที่จัดท าบัญชีตามมาตรฐานกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ โดยวิสาหกิจชุมชนได้น าข้อมูลจากบันทึก
การเงินและบัญชีมาทบทวน และใช้ประกอบการวางแผนด้าน
การผลิต/การตลาด รวมถึ งการจั ดสรรราย ได้และ
ผลตอบแทนแก่สมาชิก 

2.2) การวางแผนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 86 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ที่ครอบคลุมแผนการผลิต การตลาด และได้ชี้แจงแผน
ให้แก่กรรมการและสมาชิกทราบ โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการและสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นต่อแผนฯ  
ดังกล่าว วิสาหกิจชุมชนสามารถปฏิบัติตามแผนที่จัดท าไว้ 
โดยมีบางแห่งที่มีการปรับปรุงแผนตามสถานการณ์ 
โดยเฉพาะข้อจ ากัดจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ท า
ให้ผลผลิต เช่น ฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว เป็นที่
ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ท าให้วิสาหกิจชุมชนหลาย
แห่ง ต้องจ้างแรงงานสมาชิกเพิ่มมากขึ้นในการแปรรูป
ผลผลิต หรือกรณีที่วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่กลุ่มผลิตได้ไม่
เพียงพอต่อการแปรรูป เนื่องจากมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
กะทันหัน วิสาหกิจชุมชนแก้ปัญหาโดยการจัดซื้อ/จัดหา
วัตถุดิบพืชสมุนไพรจากเครือข่าย

2.3) การวางแผนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการบริหารตลาดใน
ลักษณะ “ตลาดน าการผลิต” โดยมีร้อยละ 53  ที่มีการ
สร้างเครือข่าย โดยท าเกษตรพันธะสัญญากับหน่วยงาน/
องค์กร ต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) เพื่อก าหนดลูกค้าและแหล่งจ าหน่าย และเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนการด าเนินงาน ซึ่ง
ร้อยละ 80 มีแหล่งจ าหน่ายหรือตลาดรองรับท่ีแน่นอน    

นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนมีการติดตามข้อมูลความ
ต้องการของลูกค้ าและตลาดอย่ างต่อ เนื่ อง โดย
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพร คุณภาพ
ของผลผลิตที่ลูกค้าซื้อไป รวมถึงความต้องการของลูกค้า
ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนได้
น าข้อคิดเห็นต่างๆ จากลูกค้ามาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตต่อไป
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2.4) การจัดการความรู้และข้อมูล วิสาหกิจชุมชนมีการ
แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง ผู้น าและ
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาในการน าพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในการปรุงยา
รักษาโรค มีการจดต ารับยาไว้เป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
โดยด้านการผลิต ผู้น าและสมาชิกได้เข้าร่วมอบรมด้านต่างๆ 
ท้ัง “ด้านการผลิต” เช่น ท าปุ๋ยอินทรีย์ การวิเคราะห์ดิน การ
จัดการโรคและแมลง ส าหรับ “ด้านการตลาด” เช่น การแปร
รูปผลผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น สบู่ เครื่องหอม 

นอกจากนี้ มีวิสาหกิจชุมชนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้/สถานที่
ศึกษาดูงาน ซึ่งวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 88 มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้น าวิสาหกิจชุมชน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่อง การปลูก การแปร
รูป การใช้ประโยชน์ยาสมุนไพร 

2.6) การจัดการสินค้าหรือบริการ ในการผลิตและ
แปรรูปพืชสมุนไพรวิสาหกิจชุมชน มีการก าหนดขั้นตอน
หรือกระบวนการผลิตสินค้าไว้ครบทุกประเภท การผลิต
ตั้งแต่ระดับแปลง ได้แก่ การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึง
การท าแห้ง การบรรจุหีบห่อ กระบวนการรวบรวมและ
แปรรูปตลอดจนการขนส่ง ซึ่ งสมาชิกรับทราบและ
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าวได้
เป็นอย่างดี ในด้านการควบคุมคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนได้
แจ้งให้สมาชิกรับทราบเกี่ยวกับ แนวทางการควบคุม
คุณภาพผลผลิต โดยวิสาหกิจชุมชนจะมีการตรวจสอบ
ผลผลิตที่สมาชิกน ามาจ าหน่ายยังวิสาหกิจชุมชนทุกครั้ง 
และภายหลังกระบวนการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต มี
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 60 ได้รับมาตรฐาน เช่น SDGsPGS
อย. มผช. GAP หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ GMP ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน

2.5) การจัดการความรู้และข้อมูล ก าหนดเงื่อนไขใน
การรับสมาชิก ไม่มีวิสาหกิจชุมชนใดที่ก าหนดเงื่อนไขในการ
รับสมาชิกไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่ผู้น าวิสาหกิจชุมชนมี
แนวความคิดไปในทางเดียวกันว่า เกษตรกรที่จะเข้าร่วมกลุ่ม
จะต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์และเป้าหมายเดียวกันในการท า
การเกษตร ทางผู้น ากลุ่มเห็นว่า ในการบริหารสมาชิกนั้น 
วิสาหกิจชุมชนจ าเป็นต้องสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่สมาชิก 
โดยวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 51.11 มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่สมาชิกด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจัดสรรรายได้/
ผลตอบแทนเมื่อสิ้นปี การจัดงานเลี้ยงพบปะพูดคุย การ
แจกจ่ายปัจจัยการผลิต จากการสร้างขวัญและก าลังใจ
ดังกล่าว ท าให้วิสาหกิจชุมชนทุกแห่งได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม

2.7) ผลลัพธ์การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่าใน
ด้านการลดรายจ่ายของสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่ได้น า
ผลผลิตจากสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ท้ังยารักษาโรค 
เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ท าให้
สมาชิกสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ และมีรายได้
เพิ่มขึ้น ในส่วนของการลดต้นทุนการผลิต วิสาหกิจชุมชน
ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ทั้งจากต้นทุนการ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ต้นทุนการจ้างแรงงานสมาชิก 
ต้นทุนการซื้อวัสดุอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือต่างๆ 
และต้นทุนค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทุกปีตามภาวะเศรษฐกิจ ส าหรับ
เรื่องการลดความผิดพลาดจากการสูญเสียของวิสาหกิจ
ชุมชน มีวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 2 ที่พบปัญหาผลผลิตถูกตี
กลับ เช่น การพบเชื้อราปนเปื้อนในสมุนไพรตากแห้ง ซึ่ง
วิสาหกิจชุมชนได้รับทราบและปรับปรุงการด าเนินงาน 
เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว
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ในด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนสามารถ
ท าการผลิตได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในขณะที่ด้าน
การแปรรูปและการตลาด วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 60 
ต้องการขยายช่องทางการตลาดและขยายฐานลูกค้า ในส่วน
ของการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของสมาชิก วิสาหกิจชุมชน 
ร้อยละ 88 มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะในการ
ท างานของสมาชิกผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม โดย
การฝึกฝนจากการปฏิบัติ  ซึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์บาง
ชนิด เช่น ลูกประคบ สบู่ จ าเป็นต้องอาศัยฝีมือและความ
ประณีต เมื่อสมาชิกได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มและชุมชนในที่สุด

ของวิสาหกิจชุมชน โดยมีค่าคะแนนองค์ประกอบตั้งแต่ 
0.527 ถึง 0.858 ทั้งนี้มีรายละเอียดจ าแนกตามแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้

3 .1 )  ด้ านการเรียนรู้ และพัฒนา มีค่ าน้ าหนัก
องค์ประกอบโดยรวมมากที่สุด (ตั้งแต่ 0.824 ถึง 0.858) 
โดยมีจ านวนตัวแปร รวม 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) การสร้าง
ความเข้าใจให้แก่สมาชิกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน มีค่าคะแนนองค์ประกอบ 0.858 (2) การ
สร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชน มีค่าคะแนนองค์ประกอบ 0.846 
(3) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิ ส าหกิ จ ชุ มชน ในด้ า นต่ า ง ๆ  มี ค่ า ค ะแนน
องค์ประกอบ 0.835 (4) การสร้างความมีส่วนร่วมให้แก่
สมาชิ ก ในการพัฒนาวิ สาหกิ จชุมชน มีค่ าคะแนน
องค์ประกอบ 0.824 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมใน
การด าเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 

3 . 2 )  ด้ านกระบวนการภาย ใน  มีค่ าน้ า หนั ก
องค์ประกอบโดยรวมเป็นอันดับสอง (ตั้งแต่ 0.600 ถึง 
0.835) โดยมีจ านวนตัวแปร รวม 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) การ
เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีและมีมาตรฐานให้แก่
วิสาหกิจชุมชน มีค่าคะแนนองค์ประกอบ 0.835 (2) การมี
ระบบประเมินผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ มีค่าคะแนนองค์ประกอบ 0.824 (3) การ
ก าหนดรูปแบบ/แนวทางเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน
สิ นค้ า ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ชั ด เ จ น  มี ค่ า ค ะแนน
องค์ประกอบ 0.600 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายในที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ ในการ
ด าเนินงาน

ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในส่วนนี้ ได้น าหลักการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) มาใช้ในการศึกษา  
โดยมีตัวแปรซึ่งเป็นปัจจัยตามแนวทฤษฎีการวัดผลแบบสมดุล 
(BSC)1 ซึ่งได้สอบถามทัศนคติจากสมาชิกเกษตรกร จ านวน 
204 ราย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สามารถสกัดองค์ประกอบ
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนได้ 4 องค์ประกอบ ตาม
มุมมองของ BSC ผลการพิจารณาตัวแปรส าคัญ มี 16 ตัว
แปร เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

1 เง่ือนไขประกอบในการการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎีการวัดผลแบบสมดุล (BSC) 
ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ศึกษาได้จากสุภามาส อังศุโชติ และคณะ,(2554) 5



3.3) ด้านการเงิน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยรวมเป็น
อันดับสาม (ตั้งแต่ 0.527 ถึง 0.774) โดยมีจ านวนตัวแปร 
รวม 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) การได้รับช าระค่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์
จากคู่ค้ า ได้อย่ างรวดเร็ วและเหมาะสม มีค่ าคะแนน
องค์ประกอบ 0.774 (2) การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วม
ก าหนดราคาจ าหน่ ายสินค้ า /ผลิตภัณฑ์  มีค่ าคะแนน
องค์ประกอบ 0.756 (3) การจัดสรรรายได้/เงินปันผลให้แก่
สมาชิก มีค่าคะแนนองค์ประกอบ 0.725 (4) การประเมิน
และตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างสม่ าเสมอ 
มีค่ าคะแนนองค์ประกอบ 0 . 5 27 ซึ่ ง เป็ นตั วบ่ งชี้ ถึ ง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรในระยะยาว และ
เป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานในมุมมองท่ีไม่ใช่การเงิน 

3.4) ด้านลูกค้า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยรวมเป็น
อันดับที่สี่ (ตั้งแต่ 0.577 ถึง 0.704) โดยมีจ านวนตัวแปร รวม 
5 ตัวแปร ได้แก่ (1) การจัดท าแผนกระจายสินค้า/ผลิตภัณฑ์
สู่ตลาดภายนอกชุมชนที่ชัดเจน มีค่าคะแนนองค์ประกอบ 
0.704 (2) การจัดท าแผนกระจายสินค้า/ผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
ภายในชุมชนที่ชัดเจน มีค่าคะแนนองค์ประกอบ 0.704 (3) 
การพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด มีค่ าคะแนนองค์ประกอบ 0 .688
(4) ราคาและคุณภาพของสินค้าสามารถแข่งขันได้ มีค่า
คะแนนองค์ประกอบ 0.684 (5) สินค้ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
จากคู่แข่งขัน มีค่าคะแนนองค์ประกอบ 0.577 ซึ่งเป็นมุมมอง
ที่สะท้อนถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
คุณภาพสินค้าและบริการ โดยความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
ผลมาจากความส าเร็จจากการเรียนรู้และพัฒนา และ
กระบวนการภายใน

จากผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน 
จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จได้นั้น 
วิสาหกิจชุมชนควรให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจที่

ด าเนินการร่วมกันทั้ง 4 ด้าน คือ

1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนควร
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกถึง
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง การผลิต การแปรรูป
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

2. ด้านกระบวนการภายใน วิสากิจชุมชนควรมี
ระบบการผลิตและการตลาดที่มีมาตรฐาน 
ระบบประมวลผลการด าเนินงาน รวมถึงการ
จัดการแนวทางโซ่อุปทานสินค้าท่ีชัดเจน 

3. ด้านการเงิน วิสาหกิจชุมชนควรมีกระบวนการ
รับช าระค่าสินค้าที่รวดเร็วและเหมาะสม มี
ระบบจัดสรรผลตอบแทนให้แก่สมาชิกอย่างเป็น
ธรรม เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดราคา และ 

4. ด้านลูกค้า วิสาหกิจชุมชนควรจัดท าแผนกระจาย
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดที่ชัดเจน พัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และสร้างความ
แตกต่างให้สินค้า

4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งมีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบธุรกิจนั้น
เห็นว่าควรให้ความส าคัญในปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 

4.1) หนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนกับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อ
ขยายช่องทางการตลาดที่ตอบโจทย์การก้าวสู่สังคม
สูงอายุ

4.2) ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และระบบ
เกษตรอัจฉริยะในแปลง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ
น้ าหยด ระบบเซนเซอร์ วัดอุณหภูมิความชื้น ในดิน 
เครื่องจักรกลขนาดเล็ก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตรวมถึ งสร้ าง Young Smart 
Farmer ด้านสมุนไพรให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการผลิตและใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร
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4.3) สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ 
เพื่อให้เข้าถึงมาตรฐาน กฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐโดยผ่าน
กลไกการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในลักษณะจับคู่เป็น
ระบบพี่เลี้ยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน ที่มีความพร้อม และ
วิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่มีความพร้อม รวมถึงส่งเสริมการแปร
รูปและสร้างอ านาจการก าหนดราคา โดยการจับมือระหว่าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อท าการตลาดร่วมกัน (Co-
Branding)

4.4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพันธุ์พืชสมุนไพร การจดต าหรับยา ข้อมูลงานวิจัย
เชิงลึกในระดับชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การผลิต และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตธนาคารพันธุ์พืช
สมุนไพร โรงงานแปรรูปต้นแบบ และถ่ายทอดองค์ความรู้
อย่างครบวงจร เพื่อสร้างความม่ันคงในการผลิต

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้แปรรูปสมุนไพรเป็น

หนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก การศึกษาในเรื่องนี้ ได้น าไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้

5.1) ภาครัฐควรจะเป็นผู้ประสานงานให้มีการเชื่อมโยง
วิสาหกิจแบบเดียวกันเข้าเป็นเครือข่าย เพื่อให้วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถที่จะช่วยเหลือดูแล ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและ
กันได้ โดยมีการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการศึกษาดู
งาน

5.2) ควรมีการยกระดับความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยผ่านการประกวดผู้น าวิสาหกิจชุมชน สร้างทายาท
เกษตรกร จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร 
และจับมือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้วยระบบพี่เลี้ยง
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