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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน 2) เพิ่มความหลากหลายและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน หมู่ 7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 27 คน 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การฝึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ SWOT analysis ผลการวิจัยพบว่า 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน หมู่ 7 ก่อตั้งปี 2552 ปัจจุบันมีสมาชิก 27 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบอาชีพในชุมชนเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ การ
ปลูกสับปะรด กล้วย ลิ้นจี่ ลำไย ถั่ว งา และทำนาแบบขั้นบันได โดยเฉพาะชุมชนบ้านนางแลในปลูกกล้วยจำนวน
มากและจำหน่ายในรูปผลไม้สด จากการที่ผลไม้เหล่านี้มีผลผลิตออกมาในคราวละมาก ๆ ทำให้ประสบปัญหาการ
เก็บรักษา ดังนั้น ในปี 2556 สมาชิกกลุ่มฯ จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มี 4 ชนิด  ได้แก่ 1) กล้วยอบแห้ง 2) 
สับปะรดอบแห้ง 3) ลิ้นจี่อบแห้ง และ 4) ลำไยอบแห้ง โดยใช้กรรมวิธีการผลิตและภูมิปัญญาดั้งเดิม  ปัญหาการ
ดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์  คือ ขาดความรู้การแปรรูป ขาดเทคโนโลยีการผลิต บรรจุภัณฑ์ไม่
ดึงดูดใจ ไม่มีเอกลักษณ์ ไม่ได้มาตรฐาน ยังไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ กำลังการผลิตน้อย ทุนน้อย เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 5 ,000 บาทต่อเดือน จากปัญหาที่
เกิดขึ้น คณะผู้วิจัยจึงนำสมาชิกกลุ่มฯ เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลจากการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ดังนี้ 1) คุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยตาก (กล้วยอบแห้ง) และสับปะรดอบแห้ง ด้านรสชาติ สี และกลิ่น สามารถเก็บ
รักษาได้นาน บรรจุภัณฑ์สวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและระบุวันเดือนปีที ่ผลิตและวันหมดอายุ 2) 
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ บาร์กล้วยตาก และกล้วยอบน้ำผึ้งคาราเมล (กล้วยไฮโซ) ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปเพิ่มขึ้น กลุ่มฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท โดย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนยังคงยึดหลักใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นร้อยละ 80 กลุ่มสามารถผลิตได้เอง เป็นการพึ่งตนเอง
อย่างยั่งยืน  

 
1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
2 อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
* Corresponding author, E-mail: su_patta_nee@hotmail.com  
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คำสำคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน,การท่องเที่ยว, เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to create the capacity development of the 
community products and technology transfer to the community 2) to improve community products 
to have more diversity and create value-added community products with local materials. The 
samples used in this study were 27 members of the Organic Fertilizer Community Enterprise of Ban 
Nang Lae Nai Village Number 7 by using purposive method. The research tools consisted of 
questionnaires, interviews, non-participant observation, community enterprise technology transfer 
training and SWOT analysis.  
 The results showed that Organic Fertilizer Community Enterprise of Ban Nang Lae Nai 
Village Number 7 group were founded in 2009. The group aimed to create career in the community 
by emphasizing on environment conservation. All group members did organic farming based on 
the Sufficiency Economy Philosophy. They had pineapple, banana, lychee, nuts, sesame farming 
and rice terraces. Especially, many bananas were planted in Nang Lae Nai Village Number 7 and 
were distributed in the form of fresh fruits. Since, these fruits produced high crop productivity, 
there were problems in terms of preservation. The community committee had transformed banana 
and pine apple to make their products. In 2013, there were 4 kinds of product; 1) Dried banana 2) 
Dried pineapple 3) Dried lychee 4) Dried longan using traditional of production process. As for the 
operation problem of the Organic Fertilizer Community Enterprise of Ban Nang Lae Nai Village 
Number 7 Group, they lacked of knowledge and technologies. Packaging was not unique. Their 
products had not had community standard as well as information technology knowledge and 
budget. Besides, the equipment was not modern and packaging was not attractive so they did not 
receive the attention of tourists and the general public. The revenue from selling products was 
approximately 5,000 baht per month. From the problems above, the Community Enterprise had 
been trained from the Research and Product Development of Chiang Rai Rajabhat University. The 
result showed that 1) Kluay Tak or Dried banana and Dried pine apple have been developed in 
quality such as taste, color, and odor. It can be stored for very long and beautifully packaged with 
a community unique as well as having manufacture date and expiry date. There were also new 
developed products such as 2) Dried Banana Bar and Caramelized Honey Banana (Hiso-Banana). 
These new community products have been interested for tourists and general public, the 
community had more income for 8,000 baht per month as a result. New community products were 
still based on using local raw materials to produce for 80 per cent and the group was able to 
produce products on their own. This was considered to be sustainable self-reliance.   
Keyword: Product Development Approach, Tourism, Sufficiency Economy 
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1. บทนำ 
ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น น้ำตกนางแลใน ที่

สวยงาม ร่มรื่นเหมาะแก่การท่องเที่ยว มีนาขั้นบันไดอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว มีไร่สับปะรดขนาดใหญ่ที่สวยงาม

และเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลนางแล มีพิพิธภัณฑ์บ้านดำที่มีภาพวาดสวยงามและวัตถุโบราณที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างชัดเจนและมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ตำบลนางแลจึงกลายเป็นแหล่ง

ท่องเที ่ยวที ่สำคัญแห่งใหม่ทั ้งการท่องเที ่ยวธรรมชาติ การท่องเที ่ยวทางการเกษตร และการท่องเที ่ยว เชิง

ศิลปวัฒนธรรม 

เทศบาลตำบลนางแล พยายามสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางดา้น

เศรษฐกิจ ได้ส่งเสริมชุมชนให้ผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ โดยเฉพาะการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

จำเป็นต้องมีสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนเองเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยว แต่พบว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตขึ้ นไม่สามารถ

สร้างความนิยมให้กับลูกค้าได้ และสินค้ายังไม่หลากหลาย อีกทั้งการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่สวยงาม 

ไม่ดึงดูดใจ สินค้าบางอย่างขาดฉลากและตราสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน ขาดเอกลักษณ์ของชุมชน ขาดเทคโนโลยีใน

การออกแบบและวัสดุที่ใช้คุณภาพไม่ดี ทำให้ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพรวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์

ที่ดี การจำหน่ายจึงอยู่ในวงจำกัดและยังไม่มีการจัดการสินค้าและการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่

ชัดเจนให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกท่ัวไป  

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนางแล โดยพัฒนาคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของนักท่องเที ่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เน้นการรวมกลุ่มกันในระดับท้องถิ่น โดย

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยใช้นวัตกรรมใหม่ วางแผนพัฒนา

อาชีพบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการ

ดำเนินงานให้ชุมชนมีการผลิตที่มีคุณภาพ  รวมถึงมุ่งให้มีการประสานงานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและชุมชนอย่าง

บูรณาการในการส่งเสริมงานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ผลิตภัณฑ์ชุมชนจะกลายเป็นจุดขายของ

การทอ่งเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้างรายได้และการพึ่งตนเองส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน  
 2. เพื่อพัฒนาเพิ่มความหลากหลายและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมลูค่าสูง โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิด 
เริ่มจากการให้ชุมชนทราบถึงศักยภาพของตนเอง รู้จักการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ชุมชนสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยว  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ศึกษาถึงศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research )ของชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรในตำบลนางแล จำนวน 11 หมู่บ้าน จำนวน 7,903 คนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในตำบลนางแล ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน หมู่ 7 จำนวน 27 คน และ นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในตำบลนางแล จำนวน 60 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามสำหรับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับนักท่องเที่ยว 
 3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ 
 4. แบบสนทนากลุ่มสำหรับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน 
 5. การจัดเวที เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 6. การสังเกตการณ์ 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1.รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำ ปราชญ์ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2.รวบรวมข้อมูลจากประชาชนท่ัวไป นักท่องเที่ยว ความสนใจและความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3. วางแผนร่วมกับชุมชนและกลุ่มอาชีพในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมและพัฒนา 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

การพัฒนาผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑ์ชุมชน วัตถุดิบในชุมชน 

รูปแบบการผลติภณัฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 

ศักยภาพของชุมชนในการผลติ 
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 4. คัดเลือกผู้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 5.นำข้อมูลที่ได้ไปวิพากย์ ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่คัดเลือกแล้วในลักษณะวิจัยเชิงปฏบิัติ
กา ร(Action Research) ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยยึดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
ในการผลิต  

6.บรรจุภัณฑ์ผลผลิตให้มีความสวยงาม ได้มาตรฐาน 
7.จัดเวทีประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

 สรุป รูปแบบการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา วิเคราะห์โดยการตีความตามรูปแบบที่กำหนดไว้ 
และสรุปอภิปรายผลเชิงพรรณนา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าสถิติร้อยละ วิเคราะห์แบบสอบถาม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยก าร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยผ่านกระกวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ของค่า
ร้อยละ และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน หมู่ 7 ก่อตั้งปี 2552 ปัจจุบันมีสมาชิก 27 คน จัดตั้งขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชีพในชุมชนเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 
ได้แก่ การปลูกสับปะรด กล้วย ลิ้นจี่ ลำไย ถั่ว งา และทำนาแบบขั้นบันได โดยเฉพาะชุมชนบ้านนางแลในปลูกกล้วย

กระบวนการเลือกสรรผลติภณัฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมใหม่ 

ประชุม เสวนา วิพากย์ ของผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด 

วิเคราะหค์วามสามารถในการพัฒนาผลติภณัฑ์ที่เลือกสรรแล้ว โดยใช้นวัตกรรม 

ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้ับการเลือกสรรแล้วตามขั้นตอนการผลิต 

พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมใหม ่

ตรวจสอบติดตามกระบวนการและขั้นตอนการผลิตและการพัฒนา 

นำผลติภณัฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแลว้ไปบรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์ 

สู่ผู้บริโภค 
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จำนวนมากและจำหน่ายในรูปผลไมส้ด จากการที่ผลไม้เหล่านี้มผีลผลติออกมาในคราวละมาก ๆ  ทำให้ประสบปัญหา
การเก็บรักษา ดังนั้น ในปี 2556 สมาชิกกลุ่มฯ จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มี  4 ชนิดได้แก่ 1) กล้วยอบแห้ง 2) 
สับปะรดอบแห้ง 3) ลิ้นจี่อบแห้ง 4) ลำไยอบแห้ง  โดยใช้กรรมวิธีการผลิตและภูมิปัญญาดั้งเดิม  
  จากการวิเคราะห์การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้ SWOT Analysis พบว่า จุด
แข็ง (S) คือ ประธานกลุ่มและคณะกรรมการเข้มแข็ง ใฝ่เรียนรู้ มีวัตถุดิบจำนวนมาก หาง่าย วัตถุดิบมีราคาถูก มี
เครือข่ายวัตถุดิบ มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคือ สับปะรดนางแล และสับปะรดภูแล จุดอ่อน (W) คือ กลุ่มฯ 
ขาดความรู้ขาดเทคโนโลยีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ขาดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังการผลิตและทุน มีน้อย เครื่องมืออุปกรณ์ไม่พร้อม   และบรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจ ไม่มี
เอกลักษณ์ ไม่ได้มาตรฐาน โอกาส (O)คือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ เชิงนิเวศและเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สามารถทำ
ความร่วมมือเชิงวิชาการกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นได้ เยาวชนในชุมชนเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้น 
เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อุปสรรค (T) คือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทกล้วยและสบัปะรดในจังหวัดเชียงรายมีหลาย
ยี่ห้อ และได้รับความนิยมมากกว่าผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์นางแลใน กระบวนการเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับมาตรฐาน มผช. ยุ่งยาก จึงให้ท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้น คณะผู้วิจัยจึงนำสมาชิกกลุ่มฯ เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลจากการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ทำให้เกิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1) คุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยตาก(กล้วยอบแห้ง)และสับปะรดอบแห้ง ด้านรสชาติ สี และ
กลิ่น สามารถเก็บรักษาได้นาน บรรจุภัณฑ์สวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวัน
หมดอายุ 2) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ บาร์กล้วย และกล้วยอบน้ำผึ้งคาราเมล (กล้วยไฮโซ)  ทำให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้น กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท 
โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนยังคงยึดหลักใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นร้อยละ 80 กลุ่มสามารถผลิตได้เอง เป็นการพึ่งตนเอง
อย่างยั่งยืน 
  

  
รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก่อนท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 3 บรรจุภัณฑผ์ลติภณัฑ์ของกลุ่มก่อนการพัฒนาปรับปรุง โดยฉลากบรรจุภณัฑไ์ม่ได้ระบุวันที่ผลิตและวันท่ี
หมดอาย ุ
 

  
รูปที่ 4  บรรจุภัณฑผ์ลติภณัฑ์ของกลุ่มหลังการอบรมพัฒนาปรับปรุง โดยฉลากบรรจุภณัฑ์ระบุแหล่งทีผ่ลิต วันที่
ผลิตและวันหมดอาย ุ
  

  
 

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม ช่ือว่า กล้วยไฮโซ (กล้วยอบน้ำผึ้งคาราเมล) (รูปซ้าย)  และ บาร์กล้วยตาก (รูปขวา) 
 

                      2. ผลการทดสอบความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลในที่มีต่อการอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� ) = 3.69 คณะกรรมการกลุ่มคาดว่าผลผลิตจะได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวและผู้บริโภค สามารถทำกำไรให้กับกลุ่ม ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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 ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� ) = 
4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์พบว่าที่ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ บาร์กล้วยตาก 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีพบว่าผู้นำกลุ่มและคณะกรรมการและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง แต่ประเด็นที่พบคือ 
ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก หากภาครัฐต้องการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งควร
ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น ตู ้อบที่ทันสมัยจะทำให้ต้นทุนแปรผัน(Variable Cost) ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนลดลง และควรส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของสุนิสา กลิ่นขจร (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร บ้านเขานา ในตำบลญวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กล่าวว่า  การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในประเด็นยุทธศาสตร์เชิงวิกฤตควรเพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมั ย ส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ 
 2. ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลในที่โดดเด่นและสามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้มี 2 
ผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยบาร์และกล้วยไฮโซ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดนี ้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวและประชาชนแต่
ว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  ขั้นตอนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลในจะ
ดำเนินต่อไป คือ การเทียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และนำข้อมูลปรึกษาผู้เช่ียวชาญที่มคีวามรูใ้นผลติภณัฑ์
นั้นและมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธิติมา หอมวุฒิวงศ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน จังหวัด
พะเยาที่มีข้อเสนอแนะว่าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มาตรฐาน มผช. ควรมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพโดยผู้เชี ่ยวชาญที่มีความรู้ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท หากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น กลุ่มมีรายได้มากขึ้น ชุมชนมีผลิตภัณฑ์สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

3.การศึกษาครั้งนี้ พบว่าการสร้างขีดความสามารถให้กับชุมชนโดยการให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนด้วยตนเอง ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ทำให้สมาชิกกลุ่มเห็นความสำคัญของการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้
ประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งนี้ทำให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง เพิ่มรายได้ให้แต่ละ
ครัวเรือน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับชุมชนอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ 
อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์  ( 2557) ที่เปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนได้ร่วมกันคิด วางแผนดำเนินการ แก้ไขกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางในการพัฒนา
ชุมชน ร่วมตัดสินอนาคตของชุมชนและร่วมรับผลประโยชน์ 

4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน ต้องการให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้มีความยั่ งยืนเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน และเป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลนางแล มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ช่วยด้านเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มและช่วยด้านการตลาด การศึกษาครัง้
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร โถน้อย (2551) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลที่เกิดจากการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีข้อเสนอแนะ ให้ภาครัฐเข้ามา
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ช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ และ
ต้องจัดให้มีการจัดงานแสดงสินค้าให้มากขึ้น  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ควรส่งเสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของสมาชิกให้ร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและตอ่เนื่อง และเชิญ
วิทยากรมาช่วยพัฒนาทักษะความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2.ด้านการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน ควรเปิดเฟซบุ๊กเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและเปิดตลาดให้กว้างขึ้น สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มากข้ึน 
 3.ด้านการผลิต ควรจะมีการจัดลำดับการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ สมาชิกมีความสามารถในการ
ผลิตเท่ากัน 
 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลในควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำวิจัยเรื่อง ดังนี ้
 1. สภาพการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลที่เกิดจากการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน  

2.ควรทำวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการของฝากของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนนาง
แล และศึกษาความสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในการในแต่ละวัน แต่ละครั้งในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในตำบลนางแล 
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