
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

44 
 

บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน                

บางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ
(1) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย (2) แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจและ (3) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจได้ดังนี้ 

4.1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชน           
บางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 

4.2  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 

4.3  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 
 

4.1 แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรพัฒนำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ของวิสำหกิจชุมชนบำงพลี 
ปุณณิกำเดคูพำจ 

จากการศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ มีลักษณะ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ประเภท ได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) หมายถึง การ
ขายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง ช่องทางนี้ทางวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา
เดคูพาจ ต้องท าหน้าที่การตลาดเอง ถือว่าเป็นช่องทางที่สั้นที่สุด ดังนี้ หน้าร้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 67/10 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่องทางจัดจ าหน่ายทางเว็บไซต์ ช่องทางจัดจ าหน่าย
ออนไลน์ และ ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยการออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด 
ห้างสรรพสินค้า งานจัดจ าหน่าย OTOP เมืองทองธานี เป็นต้น และ  ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม 
(Indirect Channel) หมายถึง เส้นทางท่ีสินค้าท่ีเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตโดยต้องผ่านคนกลางไปยังลูกค้า ซึ่งคน
กลางช่วยท าหน้าที่ขายและหน้าที่การตลาดอ่ืนๆ ท าให้ขายสินค้าได้จ านวนมากขึ้น และช่วยขยายตลาดได้
กว้างขวาง โดยที่พ่อค้าคนกลางสามารถก าหนดราคาซื้อจากผู้ผลิตและก าหนดราคาขายต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย การวางจ าหน่ายที่กลุ่มหรือในชุมชนจะเป็นลักษณะการขายส่งส่วนใหญ่ ลูกค้าโทรมาสั่งและมารับ
เองที่บ้านหรือที่ท าการกลุ่ม โดยลูกค้าจะน าไปขายต่อหรือน าไปเป็นของฝากขายตามงานเทศกาลในโอกาส
ต่างๆ 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่มพบว่า 
มีจุดอ่อนคือ ขาดความรู้ทางด้านการตลาด เคยท าอย่างไรก็ยังคงท าาเหมือนเดิมและช่องทางการจัดจ าหน่าย
ยังจ ากัดและเป็นการตลาดแบบดั้งเดิม วางจ าหน่ายที่กลุ่มหรือในชุมชน ออกงานแสดงสินค้าในโอกาสต่าง ๆ 
ที่จังหวัดจัดเท่านั้น ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยให้ค าปรึกษาความรู้ทางด้าน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

45 
 

การตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม และหาแนวทางการเพ่ิมช่องทางการตลาดด้วยการคัดเลือก
ช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่ม 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการศึกษาวิจัยจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี     
ปุณณิกาเดคูพาจ สามารถจ าแนกแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีความ
หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งในด้านขนาด ลวดลาย รูปทรง ที่นอกจากการใช้ทั่วไปแล้ว ยัง
สามารถพัฒนาสร้างสรรค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบลวดลายและตั้งชื่อลาย การพัฒนาด้านรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย  รวมถึง
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือเสริมคุณค่าหรือให้สะดวกต่อการใช้งาน เช่น การเพ่ิมวัสดุตกแต่งผ้าเป็นที่จับด้าม
พัดเพ่ือให้สามารถจับได้ถนัดและสวยงามขึ้น หรือการเพ่ิมการตกแต่งที่กลุ่มเป้าหมายชอบ ใช้ผ้าไทยมา
ตกแต่งเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น การเพ่ิมคุณค่าของตราสินค้า ซึ่งสามารถท าได้โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น  การเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน  การผลิตที่เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
และปลอดสารเคมีเนื่องจากไม่มีการย้อมสี  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายเองตามธรรมชาติ  การ
รักษาคุณภาพด้วยการทาเคลือบเพ่ือป้องกันเชื้อรา เป็นต้น รวมถึงการน าเสนอคุณค่าด้วยการรับรองหรือ
รางวัลต่าง ๆ เช่น การแสดงให้เห็นว่า “ปุณณิกาเดคูพาจ” ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย ปี พ.ศ. 2559 (OTOP Product Champion: OPC) การจัดระดับผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว เป็นต้น การ
เพ่ิมบรรจุภัณฑ์ โดยห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ด้วยกล่องกระดาษที่มีส่วนพลาสติกใสให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านใน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายนอกของกล่องกระดาษที่ส่งเสริมการขาย เช่น การใส่ลวดลายรูปโบว์เพ่ือสะท้อนให้
เห็นถึงคุณค่าในการซื้อเป็นของฝากนอกเหนือจากการซื้อเพ่ือใช้สอยในครัวเรือน เรื่องราวแนวคิดการ
ประดิษฐ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้คิดค้นและริเริ่มการผลิต 

การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา                  
เดคูพาจด้านราคา ประกอบด้วย การติดป้ายราคาเพ่ือแสดงการตั้งราคาที่แตกต่างกันจากขนาด และรูปแบบ 
การตัง้ราคาขายปลีกต่อหนึ่งหน่วย ราคาขายส าหรับสามหน่วย สิบหน่วย โหล และราคาขายส่ง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา                   
เดคูพาจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ประกอบด้วย การตลาดบนอินเทอร์เน็ต (digital marketing)  เฟสบุ๊ค 
ไลน์ เป็นต้น งาน OTOP อิมแพคเมืองทองธานี ศูนย์ราชการ  ศาลากลางจังหวัด ร้านค้าชุมชน ตลาดโบราณ 
ตลาดน้ า ออกร้านตามค าเชิญของหน่วยงานราชการ และร้านค้าปลีกสินค้าชุมชน ปั๊มน้ ามัน โรงพยาบาล  

การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา                            
เดคูพาจด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วยการจัดองค์ประกอบในการแสดงสินค้า ประกอบด้วย ไวนิล
แสดงชื่อผลิตภัณฑ์และภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ การออกแบบการจัดแสดงสินค้า โดยการน าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
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มาจัดแสดงตามเทศกาลหรือฤดูกาลต่างๆ  การปรับปรุงเว็บไซต์ให้แสดงภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ รางวัล และ
กิจกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงกิจกรรมของกลุ่มข้อความที่สื่อสารถึงวิสาหกิจชุมชน และคลิปวิดีโอ
ต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง เช่น คลิปรายการโทรทัศน์ที่เคยมาถ่ายท า คลิปการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เป็นต้น 
ควรจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เป็นทางการของผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจในเฟสบุ๊ค โดยแสดงทั้งถ่ายผลิตภัณฑ์ รางวัล และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของผลิตภัณฑ์  

เพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้วิจัยได้น าผลที่ได้จากจากงานวิจัยน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้
ความเห็นในการปรับปรุงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายและได้น าไป
ทดลองใช้กับวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจจนได้แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ดังนี้  

1.  การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา
เดคูพาจด้านผลิตภัณฑ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและเพ่ิมคุณค่า
ตราสินค้าจากตัวผลิตภัณฑ์ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา
เดคูพาจด้านราคาตั้งราคาขายปลีกต่อหนึ่งหน่วย และราคาขายขายส่งส าหรับสามหน่วยขึ้นไป 

3.  การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา
เดคูพาจด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมช่องทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต (digital marketing) การบริการ
จัดซื้อหน้าเว็บไซต์พร้อมจัดส่งเฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรมและอีมาร์เกตเพลส เช่น ลาซาด้าช้อปปี้ อาลีเอ็ก
เพรสซ์ เป็นต้นร้านค้าปลีกสินค้าชุมชน ออกร้านตามงามต่างๆ งาน OTOP อิมแพคเมืองทองธานีศูนย์
ราชการ ศาลากลางจังหวัด นอกจากนี้ผู้ทรงยังได้เสนอแนะให้ น าสินค้าไปฝากวางขาย (Consignment) ตาม
ร้านค้าปลีกประเภทโมเดิร์นเทรด เช่น บิ๊กซี โลตัส seven-eleven และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งนอกจา
กะท าให้สามารถขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าได้แล้วนั้นยังสามารถการสร้าง เพ่ือสร้างการรับรู้ในตรา
สินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิมในตราสินค้าได้ในคราวเดียว. 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี          
ปุณณิกาเดคูพาจด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่อง การจัดองค์ประกอบในการแสดงสินค้า ประกอบด้วย ไว
นิลแสดงชื่อผลิตภัณฑ์และภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ การออกแบบการจัดแสดงสินค้า (display design) โดยการน า
สินค้าในรูปแบบต่าง ๆ มาจัดแสดงตามเทศกาลหรือฤดูกาลต่าง ๆการปรับปรุงเว็บไซต์ให้แสดงภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ รางวัล และกิจกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงกิจกรรมของกลุ่มข้อความที่สื่อสารถึงวิสาหกิจ
ชุมชน และคลิปวิดีโอต่าง ๆมีการจัดส่วนจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลด
พิเศษ บัตรสมาชิก การแจกของรางวัล การร่วมชิงโชค รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายอ่ืนๆ และดึงบุคคลผู้มี
ชื่อเสียงในวงสังคมร่วมท าการประชาสัมพันธ์สินค้า 
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5. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี          
ปุณณิกาเดคูพาจด้านบุคคล ในเรื่องของการอบรมและพัฒนาสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนบางพลี          
ปุณณิกาเดคูพาจให้มีความสามารถใช้เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรมและอีมาร์เกตเพลส เช่น ลาซาด้าช้อปปี้ 
อาลีเอ็กเพรสซ์ในการขายสินค้าของกลุ่ม 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี          
ปุณณิกาเดคูพาจด้านสถานที่มีการจัดหน้าร้านค้าให้มีความสวยงามทั้งหน้าร้านค้าหลักของวิสาหกิจชุมชนบาง
พลี ปุณณิกาเดคูพาจที่บ้านเลขที่ 67/10 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการและหน้าร้าน
แบบชั่วคราวในการออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด ห้างสรรพสินค้า งานจัด
จ าหน่าย OTOP เมืองทองธานี เป็นต้น ให้มีความสวยงาม 

7.การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี          
ปุณณิกาเดคูพาจด้านการน าเสนอ มีการสาธิตวิธีการผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชนบางพลี
ปุณณิกาเดคูพาจทั้งในรูปแบบของคลิปวีดีโอ การสาธิตการผลิต ณ บริเวณหน้าร้านค้าตามงานแสดงสินค้า
ต่างๆ 

 
4.2  แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรพัฒนำแผนธุรกิจของวิสำหกิจชุมชนบำงพลี ปุณณิกำเดคูพำจ 

จากการศึกษาการจัดท าแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ มีการจัดท าแผน
ธุรกิจที่ยังไม่สามารถน ามาใช้ได้จริง เนื่องจากยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเขียนแผนธุรกิจ และ
ยังไม่ทราบว่าแผนธุรกิจมีความส าคัญส าคัญในฐานะที่จะให้รายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจ  ท าให้
ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่จะให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมในการจัดหาเงินทุน 
กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ ในการบริหารกิจการ แผนธุรกิจยังใช้เพ่ือ
ก าหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในอนาคตของกิจการ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแผนธุรกิจโดยมี
องค์ประกอบด้านต่างๆ ในการจัดท าแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ ได้แก่  

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนธุรกิจ วิสาหกิจมีความต้องการที่จะได้รับค าแนะน า และค าปรึกษาใน
การจัดระบบต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจและระบบต่างๆ กลยุทธ์การตลาด ให้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์มากข้ึน เพ่ือปรับปรุง และรองรับการขยายกิจการต่อไปในอนาคต 

แนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ เป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปัจจัยสนับสนุนการ
ขยายตัวของการค้า ได้แก่ ก าลังซื้อของประชาชนที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การจ้างงาน ฯลฯ 
การแข่งขันในธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างรุนแรง  โดยเฉพาะการเข้ามาของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มี
งบประมาณลงทุนและพนักงานผลิตจ านวนมาก ดังนั้นวิสาหกิจจึงมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานโดยเน้นการ
ให้บริการที่ดีกับลูกค้า เช่น การจัดร้านค้าให้ลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น มีบริการเสริมต่างๆ เช่น การ
บริการส่งของให้กับลูกค้าถึงสถานที่แบบ Door to Door ตลอดจนการขยายตลาด โดยการหาลูกค้ารายใหม่ 
ที่อยู่ต่างอ าเภอเพ่ือค้าส่งต่างอ าเภอ นอกจากนั้นวิสาหกิจยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานด้าน
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ต่างๆให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน รวมทั้งมีการจัดท าบัญชีสินค้าคงคลังเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ควบคุม
ต้นทุนของสินค้า ป้องกันการเสียหายและการมีสินค้าค้างสต๊อก 

สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ ปัจจัยภายใน วิสาหกิจมีประสบการณ์ในผลิตมานาน ท าให้มี
สินค้าท่ีหลากหลายรูปแบบ ราคาไม่แตกต่างจากผู้ประกอบการอ่ืนมากนัก จุดเด่นของวิสาหกิจคือ มีบริการส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าถึงสถานที่ โดยเฉพาะการค้าส่งกับลูกค้าต่างอ าเภอ แต่อย่างไรก็ตามวิสาหกิจยังไม่มีการ
จัดท าบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงิน บัญชีสินค้า จึงไม่สามารถน าระบบบัญชีมาช่วยในการ
บริหาร ไม่มีการควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นเหตุท าให้เงินทุนจมในสินค้า อีกทั้งขาดการวิเคราะห์ตลาดให้
ครอบคลุมท าให้สินค้าผลิตออกมาไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยภายนอก การเข้ามาแข่งขันของสินค้า
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีน ที่เข้ามาจ านวนมากและราคาไม่แพง ท าให้มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ ถึงแม้ราคาสินค้าของวิสาหกิจโดยทั่วไปจะราคาไม่สูง  แต่วิสาหกิจเสียเปรียบในเรื่อง
ท าเลที่ตั้งและความสะดวกสบายของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า นอกจากนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน นิยมไปจับจ่ายสินค้าจากห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อยอดขายของวิสาหกิจ ในขณะเดียวกันวิสาหกิจก็ยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการมีบริการส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าถึงสถานที่ โดยเฉพาะการค้าส่งในต่างอ าเภอชึ่งในตลาดดังกล่าวการแข่งขันยังไม่รุนแรงมาก
นัก และเป็นข้อได้เปรียบของวิสาหกิจ นอกจากนั้นวิสาหกิจมีสินค้าที่หลากหลาย ท าให้ลูกค้าสามารถซื้อหรือ
สั่งสินค้าได้ครบทั้งหมดในครั้งเดียว 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ ด้านการจัดการ วิสาหกิจเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตมานาน มี
ประสบการณ์ และความช านาญ ในการด าเนินธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี การบริการ วิสาหกิจด าเนินธุรกิจโดยเน้น
ด้านการให้บริการที่ดี ในการขายส่งมีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงสถานที่  และจัดท าสินค้าอ่ืนที่ไม่มีในร้าน
ให้ลูกค้าตามต้องการอีกด้วย เช่น การท าเป็นของที่ระลึกให้กับบริษัท การตลาด วิสาหกิจมีแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด ดังนี้ 1. มีทั้งขายปลีกและขายส่ง 2. สินค้าหลากหลาย 3. ขายสินค้าในราคาที่ไม่แพงกว่าคู่แข่ง 4. 
มีการบริการจัดส่งสินค้าถึงสถานที่ของลูกค้า และมีรอบการจัดส่งสินค้าที่แน่นอน 5. มีบริการจัดท าสินค้าอ่ืน
ที่ไม่มีในร้านให้ลูกค้าตามต้องการ 6. มีลูกค้าประจ าที่ชื่นชอบงานเดคูพาจ 7. มีการให้เครดิตระยะสั้นกับ
ลูกค้าประจ า และด้านการเงิน วิสาหกิจมีแผนการที่จะจัดระบบบัญชีการเงินและระบบบริหารสินค้าคงคลังให้
เป็นมาตรฐาน สามารถน าระบบบัญชีมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ และการน าระบบสินค้าคงคลังมา
ใช้ในการบริหารจัดการทั้งสินค้าหน้าร้านและสินค้าในสต๊อก เพ่ือให้ทราบจ านวน ราคาต้นทุนและราคาขายที่
ถูกต้องซึ่งจะช่วยลดปริมาณความสูญเสีย และลดการมีสินค้าค้างสต๊อก 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจของกลุ่มพบว่า มีจุดอ่อนคือ ขาดความรู้
ทางด้านการเขียนแผนธุรกิจ เคยท าอย่างไรก็ยังคงท าเหมือนเดิมและไม่มีการเขียนแผนธุรกิจอย่างถูกต้องและ
จริงจัง การขายวางจ าหน่ายที่กลุ่มหรือในชุมชน ออกงานแสดงสินค้าในโอกาสต่าง ๆ ที่จังหวัดจัดเท่านั้น 
ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยให้ค าปรึกษาความรู้ทางด้านการ เขียนแผนธุรกิจให้กับ
สมาชิกในกลุ่ม และหาแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจด้วยการมีแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับกลุ่ม ซึ่ง
แผนธุรกิจส าคัญในฐานะที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ  ทั้งกิจกรรมในการจัดหา
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เงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ ในการบริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยัง
ใช้เพื่อก าหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในอนาคตของกิจการอีกด้วย 

 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ จาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการศึกษาวิจัยจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า  แนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ สามารถ
จ าแนกแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate 
Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategies) 
ดังนี้  

1. การเ พ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี  ปุณณิกา                      
เดคูพาจด้านกลยุทธ์ระดับองค์กร ประกอบด้วยวิสาหกิจมีการวางแผนที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือที่จะให้ธุรกิจด าเนินกิจการไปได้ด้วยดี โดยการน าระบบบัญชีต่างๆที่เป็นมาตรฐานมาใช้ประกอบการ
บริหาร เพ่ือให้ทราบผลประกอบการที่แท้จริง และใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานในอนาคต  จากสภาวะ
ธุรกิจของมีโอกาสขยายตัวจากปัจจัยบวกหลายปัจจัย อาทิ การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร  การเพ่ิมขึ้นของ
รายได้เฉลี่ยของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถแข่งขันและสร้างยอดขายเพ่ิมขึ้นได้  กลยุทธ์ระดับองค์กรที่
เหมาะสมคือ กลยุทธ์การขยายตัว (Growth Strategy) ซึ่งการขยายตัวของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเด
คูพาจสามารถขยายธุรกิจออกไปใน 2 ส่วนคือ การขยายตัวไปในธุรกิจเดิม (One Product Strategy) คือ 
การเจาะตลาดการจัดจ าหน่ายสินค้าให้มากขึ้น (Market Penetration) โดยการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย
ใหม่ๆ   เช่น การตลาดบนอินเทอร์เน็ต (digital marketing) เช่น การบริการจัดซื้อหน้าเว็บไซต์พร้อมจัดส่ง 
เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น งาน OTOP อิมแพคเมืองทองธานี ศูนย์ราชการ  ศาลากลางจังหวัด ร้านค้าชุมชน ตลาด
โบราณ ตลาดน้ า ออกร้านตามค าเชิญของหน่วยงานราชการ ร้านค้าปลีกสินค้าชุมชน ปั๊มน้ ามัน โรงพยาบาล 
ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างยอดขายและสร้างการรับรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งต้องสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภค ทั้งในด้านขนาด ลวดลาย รูปทรง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
การขยายตัวไปในธุรกิจอ่ืน (Diversification) ที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิมคือ การจ าหน่ายกระเป๋าสาน
ผักตบชวาที่ตกแต่งด้วยลูกไม้ โบว์ตกแต่ง  

2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้าน
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ จากการที่วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ เป็นสินค้าที่คงทนใช้ได้นาน  จึงควรตั้ง
ราคาให้มีส่วนเหลื่อมการตลาดสูง  ประกอบกับมีลักษณะที่มีความแตกต่างด้านตัวสินค้ าน้อย  กลยุทธ์การ
แข่งขันที่เหมาะสมคือการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) จากการบริการที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างและ
รักษาลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะมีความพิถีพิถันสูงในการเลือกซื้อสินค้า เนื่องจากเป็นสินค้าที่มี ขาย
เฉพาะที่ มีความคงทน และสามารถน าไปใช้ออกงานได้ การบริการที่ดีย่อมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
อันจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าในโอกาสต่อไป ซึ่งการบริการที่ดีต้องด าเนินการควบคู่ไปกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามด้วย มีการเพ่ิมคุณค่าของตราสินค้า ซึ่งสามารถท าได้โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
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โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น  การเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน  การผลิตที่เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
และปลอดสารเคมีเนื่องจากไม่มีการย้อมสี  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายเองตามธรรมชาติ  การ
รักษาคุณภาพด้วยการทาเคลือบเพ่ือป้องกันเชื้อรา เป็นต้น  

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้าน
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ ควรประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ 
ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการตลาด 1. มีทั้งขายปลีกและขายส่ง 2. สินค้าหลากหลาย 3. ขายสินค้าในราคาที่ไม่แพง
กว่าคู่แข่ง 4. มีการบริการจัดส่งสินค้าถึงสถานที่ของลูกค้า และมีรอบการจัดส่งสินค้าที่แน่นอน  5. มีบริการ
จัดท าสินค้าอ่ืนที่ไม่มีในร้านให้ลูกค้าตามต้องการ  6. มีลูกค้าประจ า 7. มีการให้เครดิตระยะสั้นกับลูกค้า
ประจ า กลยุทธ์ด้านการเงิน มีแผนการที่จะจัดระบบบัญชีการเงินและระบบบริหารสินค้าคงคลังให้เป็น
มาตรฐาน สามารถน าระบบบัญชีที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และการน าระบบสินค้าคงคลังมาใช้
ในการบริหารจัดการทั้งสินค้าหน้าร้านและสินค้าในสต๊อก เพ่ือให้ทราบจ านวน ราคาต้นทุนและราคาขายที่
ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการสูญหาย และลดการมีสินค้าค้างสต๊อก กลยุทธ์ด้านบริการ วิสาหกิจให้บริการ
จัดสินค้าตามรายการที่ลูกค้าต้องการ เพียงแต่ลูกค้าโทรมาสั่งหรือน ารายการมาให้ วิสาหกิจก็จะจัดสินค้า
เตรียมไว้ให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเลือกซื้อสินค้าเอง  และจัดบริการส่งสินค้าถึงสถานที่ของลูกค้าตาม
เวลาที่ก าหนด ในการค้าส่ง วิสาหกิจมีบริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงสถานที่ ลูกค้าอาจโทรศัพท์มาสั่งสินค้า 
หรือสั่งสินค้ามากับรถส่งของ วิสาหกิจจะจัดรถออกไปส่งให้ โดยวิสาหกิจจัดรอบเวลาการส่งที่แน่นอน เช่น                      
มีการส่งสินค้าไปยังอ าเภอนั้นๆทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีบริการจัดท าสินค้าตามความต้องการไว้จ าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าที่สั่งท าอีกด้วย กลยุทธ์ด้านการจัดการ วิสาหกิจมีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์กร โดย                        
จัดโครงสร้างองค์กร และแบ่งหน้าที่งานอย่างชัดเจน และพัฒนาวิธีการที่จะให้บริการลูกค้าได้สะดวก                         
รวดเร็วขึ้น 

เพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ ผู้วิจัยได้น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยน ามาสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยน าแนวทางที่ได้มาให้ผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์
บริหารธุรกิจ ร่วมวิพากษ์แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
บางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้น าไปทดลองใช้และประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมี
ความเห็นสอดคล้องกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ แต่ควรเพ่ิมเติมการวิเคราะห์
สถานการณ์โดยใช้ SWOT Analysis ด้วยเพราะ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ธุรกิจ โดยวิสาหกิจต้องท าความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตของปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขัน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดทิศทางของธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของกิจการ เนื่องจาก  ปัจจัยที่เป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญมากที่สุดในการท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ ด้านจุดแข็ง ได้แก่ วิสาหกิจเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการผลิตมานาน มีประสบการณ์ และความช านาญ ในการด าเนินธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี  มีการด าเนินธุรกิจ
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โดยเน้นด้านการให้บริการที่ดี ในการขายส่งมีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงสถานที่  มี ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ
สวยงาม ลวดลายและรูปแบบหลากหลาย ราคายุติธรรมและเหมาะสม สามารถ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย และ
ท าเลที่ตั้งของกิจการเป็นที่ตั้งของชุมชน การคมนาคมสะดวก เป็นท าเลที่มีความเหมาะสม สามารถจอดรถขน
ถ่ายสินค้าได้สะดวก ด้านจุดอ่อน ได้แก่ คลังสินค้ายังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการที่ดี ท าให้ไม่ทราบ
ชนิด จ านวน ต้นทุนของสินค้าคงคลัง และมีสินค้าค้างสต๊อกเสื่อมสภาพ  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดยาก 
ลักษณะการท างานของวิสาหกิจ ท างานทุกวันไม่มีวันหยุด ท าให้มีปัญหาในเรื่องบุคลากร รูปแบบหรือ
ลวดลายต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซาก เกิดปัญหาการกักตุนสินค้า ด้านโอกาส 
ได้แก่ นโยบายของภาครัฐ ให้การสนับสนุนการประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านต่างๆ 
เช่นการให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ และจัดหาแหล่งเงินทุน เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายง่าย มีหน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ฯลฯ และด้านอุปสรรค 
ได้แก่ คู่แข่งมีเป็นจ านวนมาก ลูกค้ารู้จักแหล่งที่ซื้อน้อย ต้นทุนสูงราคาขายต่ า และพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป คือ นิยมที่จะซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
 
4.3 แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจวิสำหกิจชุมชน กรณีศึกษำวิสำหกิจชุมชน                   
บำงพลี ปุณณิกำเดคูพำจ 

 (1) จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) คณะกรรมกำรของวิสำหกิจชุมชนบำงพลี 
ปุณณิกำ เดคูพำจทั้งหมด จ ำนวน 12 คนพบว่ำ รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบำงพลี 
ปุณณิกำ เดคูพำจมีรูปแบบกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็นด้านการจัดรูปแบบโครงสร้างการท างาน ด้านการวางแผน 
ด้านการตัดสินใจ ด้านทีมงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านการรายงานข้อมูลและผลการ
ด าเนินงาน ด้านการควบคุมการใช้ทรัพยากรและด้านแรงจูงใจ  ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนพางพลี ปุณนิกา             
เดคูพาจ มีสมาชิกภายในกลุ่มทั้งหมด 31 คน มีหน้าร้านอยู่ที่ บ้านเลขที่ 67/10 ต าบลบางโฉลง อ าเภอ                
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมและเครื่องจักรสานในหมวดหมู่ของสินค้า
ของกระเป๋า กระเป๋าถือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยมียอดขายในแต่ละเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 70,000 – 100,000 
บาท โครงสร้างกลุ่มประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและความถนัด
ของแต่ละบุคคล และการควบคุมภายใน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ในส่วนของสมาชิกกลุ่ม มีการก าหนดคุณสมบัติสิทธิและหน้าที่รวมทั้งสมาชิก
ภาพตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
 2. ด้านการเงิน เพ่ือด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงาน การระดมทุน ประกอบด้วยทุนของประธานจดทะเบียน 300,000 บาท เงินหุ้นสมาชิก 
จ านวนหุ้นละ 100 บาท และเงินสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน
บางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ อีกทั้งวิสาหกิจมีแผนการที่จะจัดระบบบัญชีการเงินและระบบบริหารสินค้าคงคลัง
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ให้เป็นมาตรฐาน สามารถน าระบบบัญชีมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ และการน าระบบสินค้าคงคลัง
มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งสินค้าหน้าร้านและสินค้าในสต๊อก เพ่ือให้ทราบจ านวน ราคาต้นทุนและราคา
ขายที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยลดปริมาณความสูญเสีย และลดการมีสินค้าค้างสต๊อก 
 3. ด้านการผลิต พบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจมีความตั้งใจและมุ่งมันที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัด
สรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 จากระดับ 3 ดาว ไปสู่ระดับ 5 ดาว โดยการสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค ทั้งในด้านขนาด ลวดลาย รูปทรง ที่นอกจากการใช้ทั่วไปแล้ว ยังสามารถพัฒนาสร้างสรรค์เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ
ลวดลายและตั้งชื่อลาย การพัฒนาด้านรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย  รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เสริมคุณค่าหรือให้สะดวกต่อการใช้งาน เช่น การเพ่ิมวัสดุตกแต่งผ้าเป็นที่จับด้ามพัดเพ่ือให้สามารถจับได้ถนัด
และสวยงามขึ้น หรือการเพ่ิมการตกแต่งที่กลุ่มเป้าหมายชอบ ใช้ผ้าไทยมาตกแต่งเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น รวมทั้ง
การเพ่ิมคุณค่าของตราสินค้า ซึ่งสามารถท าได้โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น  การเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน  การผลิตที่เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติและปลอดสารเคมีเนื่องจาก
ไม่มีการย้อมสี  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายเองตามธรรมชาติ  การรักษาคุณภาพด้วยการทาเคลือบ
เพ่ือป้องกันเชื้อรา เป็นต้น มีการสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า มีการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยน าเสนอนวัตกรรมที่แตกต่าง การเพ่ิมบรรจุภัณฑ์ โดยห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ด้วยกล่องกระดาษ
ที่มีส่วนพลาสติกใสให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายนอกของกล่องกระดาษที่ส่งเสริม
การขาย เช่น การใส่ลวดลายรูปโบว์เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในการซื้อเป็นของฝากนอกเหนือจากการซื้อ
เพ่ือใช้สอยของตนเองเพียงอย่างเดียว 
 4. ด้านการตลาด วิสาหกิจมีกลุ่มตลาดเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าขายปลีก เป็นกลุ่มลูกค้า
ทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้เองหรือน าไปเป็นของฝาก กลุ่มลูกค้าขายส่ง เป็นกลุ่มลูกค้าประจ าที่ซื้อไปจ าหน่าย 
โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้                                                

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
  วิสาหกิจมีการผลิตสินค้าหลากหลายชนิด มีปริมาณเพียงพอที่จะจ าหน่ายให้กับลูกค้าเสมอ  

กลยุทธ์ด้านราคา 
วิสาหกิจมีนโยบายก าหนดราคาสินค้าที่ยุติธรรม ไม่แพง สามารถต่อรองได้ และหากลูกค้าซื้อ

สินค้าในปริมาณมากก็จะมีส่วนลดให้ 
  กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย 

กลยุทธ์ด้านการค้าปลีก เป็นการจ าหน่ายหน้าร้าน จ าหน่ายโดยตรงไปยังผู้บริโภคท่ัวไป  
  กลยุทธ์ด้านการค้าส่ง มีทั้งกรณีลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้าน และให้บริการส่งสินค้าให้ถึงสถานที่ 
ซึ่งวิสาหกิจมีก าหนดรอบการออกไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่อนข้างแน่นอน ท าให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและ
ทราบถึงวันที่จะรับสินค้าได้ล่วงหน้า 
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กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย 
วิสาหกิจมีกลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย โดยลดราคาให้หากซื้อปริมาณมากและมี 

บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงสถานที่ 
  

(2) จำกกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) โดยน ำแนวทำงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ มำ
ให้ผู้ประกอบกำรด้ำนวิสำหกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ และอำจำรย์บริหำรธุรกิจ จ ำนวน 7 คน 
มำร่วมวิพำกษ์แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ กรณีศึกษำวิสำหกิจชุมชนบำงพลี 
ปุณณิกำเดคูพำจ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยได้น ำไปทดลองใช้และประเมินผล ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 เพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้น าผลที่ได้จากการวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์งานวิจัยน ามาสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน าแนวทางที่ได้มาให้ผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์บริหารธุรกิจ ร่วมวิพากษ์แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
พัฒนาแผนธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้น าไปใช้ต่อไป 
โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และควร
เพ่ิมเติมแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ เพ่ือ
ความสมบูรณ์มากขึ้นประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ/ ภาวะผู้ประกอบการ ด้านการเงิน ด้านการผลิต 
และด้านการตลาด ดังนี้ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านการ
บริหารจัดการ/ ภาวะผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

1.1 ด้านภาวะผู้ประกอบการ ซึ่งเดิมมีจุดเริ่มต้นจากการผลิตเบเกอรี่ในปี พ.ศ 2555 แต่เนื่อง
ด้วยการท าเบเกอรี่ต้องใชับุคลากรที่มีฝีมือและต้องท าสินค้าทุกวันเพ่ือความสดใหม่ จึงประสบกับปัญหาของ
เส ียเหลือทิ้งเป็นจ านวนมากภายหลังทางกลุ่มได้เล็งเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการมีผักตบชวาในคลองจ านวน
มาก จึงได้ลองน ามาสานเป็นกระเป๋า กล่องตะกร้า แต่ยังคงขาดในเรื่องของความสวยงามและความคงทน 
ทางกลุ่มจึงได้น าเอาศิลปะประยุกต์การติดลายเข้าไปให้เกิดความคงทนและมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดังนั้น 
ผู้ประกอบการต้องอาศัยความอดทน พากเพียรพยายามในการน าพาธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ ปัญหาอีกประการ
หนึ่งของการบริหารงานของวิสาหกิจคือ ปัญหาคนที่มีทักษะและความช านาญมักจะไม่ค่อยมีเวลาหรือย้ายไป
ท างานอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า ด้วยเหตุผลของผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า 
รวมถึงความเจริญในหน้าที่การงาน ท าให้ผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนและความเสียหายเกิดจากการพัฒนา
ฝีมือแรงงานใหม่เพ่ือรักษามาตรฐานและความช าานาญของบุคคลากรที่มีอยู่ การสร้างแรงจูงใจให้กับ 
พนักงานโดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการท าางานเพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้นส่งเสริม
การท างานเป็นทีม  

1.2 การบริหารจัดการคน คนในกลุ่มและคนในชุมชน มีความรักความสามัคคีและมีน้ าใจต่อกัน 
ร่วมกันตั้งใจท างานให้ประสบความส าเร็จ ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ท าให้กลุ่มไม่
มีหนี้สิน มีเงินทุนหมุนเวียนและผลก าไรที่สามารถบริหารจัดการกลุ่มต่อไปได้ทุกสิ้นปี มีผลประโยชน์ตอบ
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แทนแก่สมาชิก และ สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงและลงมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มยังมีการ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในลักษณะพ่ีสอนน้องให้กับสมาชิกใหม่ เยาวชน หรือผู้ที่สนใจจะท าเป็นอาชีพ 
ที่เต็มใจพร้อมจะเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนเป็นเจ้าของกิจการ วิสาหกิจชุมชน คุณภาพและมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่
ทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้                          
เป็นอย่างด ี

1.3 ด้านการจัดการทรัพยากรภายในธุรกิจ ให้มีลักษณะของการผสมผสานคือมีการเชื่อมโยง
กระบวนการของธุรกิจไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระบบจัดซื้อ การวางแผนการผลิต ระบบต้นทุน ระบบ
บัญชี การจัดการสินค้าคงคลัง การขายและการกระจายสินค้า ไปจนถึงการจัดการสินทรัพย์และการ
บริหารงานบุคคล ระบบการวางแผนทรัพยากรเป็นการเชื่อมโยงแผนและกระบวนการท างานต่างๆ ตลอดทั้ง
ธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือส่งเสริมกระบวนการด าเนินธุรกิจ สร้างรูปแบบการบัญชี การจัดซื้อ การผลิต 
การตลาดที่เป็นมาตรฐานภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลระบบเดียวกัน 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านการเงิน 
ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มวิสาหกิจ และมีการ
บริหารจัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 

   2.1  การจัดท างบประมาณเงินสด ก าไรขาดทุน และงบดุล จะช่วยให้วิสาหกิจสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับส่วนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง อันจะสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   2.2 วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณจ าหน่าย และก าไร เมื่อปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้
ปัจจัยอ่ืนเปลี่ยนแปลงไปด้วย ได้แก่ การวิเคราะห์ค านวณหาจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุน 
ราคาขาย ปริมาณขาย และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิธีส่งเสริมการขาย ซึ่งวิสาหกิจควรศึกษาและน า
เทคนิคต่างๆเหล่านี้มาใช้ประกอบการวางแผนการบริหารและการประเมินผลการด าเนินธุรกิจ 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านการ
ผลิต โดยการท าให้สินค้า "แตกต่าง" จากคู่แข่ง (Product Differentiation) เช่น มีลวดลายที่โดดเด่น เพ่ิม
นวัตกรรมที่แตกต่าง เป็นต้น ประกอบด้วย 

3.1 แตกต่างที่หน้าที่การใช้งาน และความสามารถของสินค้า (Product Features) เป็นการสร้าง
ความแตกต่างที่ฟังก์ชันของสินค้า ในระดับที่ลูกค้ายอมที่จะจ่าย, ความทนทาน, ความง่ายในการใช้งาน ฯลฯ 
โดยจะต้องหาช่องว่างความต้องการของผู้บริโภคให้เจอ เช่น กระเป๋าเดคูพาจที่มีการเพ่ิมที่เสียบแบตส ารอง
เพ่ือเพ่ิมหน้าที่การใช้งานมากขึ้น 

3.2 แตกต่างที่การเล่าเรื่องของสินค้า รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิต (Story and History) เรื่องราว
หรือกรรมวิธีทางการผลิตนั้นมีผลต่อการสร้าง "ความมีคุณค่า" (Value) ให้กับสินค้าได้เรื่องราวต่างๆ นั้นต้อง
สอดคล้องกับแบรนด์ มีคุณค่าทางจิตใจและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วย  ผสมกับวัฒนธรรมและ
ความพิถีพิถันในการผลิตแบบ Hand-Made 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

55 
 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้าน
การตลาดประกอบด้วย การขยายตัวไปในธุรกิจเดิม คือ การเจาะตลาดการจัดจ าหน่ายสินค้าให้มากขึ้น 
(Market Penetration) โดยการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่  เช่น การตลาดบนอินเทอร์เน็ต เช่น การ
บริการจัดซื้อหน้าเว็บไซต์พร้อมจัดส่ง เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ เป็น
ต้น งาน OTOP อิมแพคเมืองทองธานี ศูนย์ราชการ  ศาลากลางจังหวัด ร้านค้าชุมชน ตลาดโบราณ ตลาดน้ า 
ออกร้านตามค าเชิญของหน่วยงานราชการ ร้านค้าปลีกสินค้าชุมชน ปั๊มน้ ามัน โรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะช่วย
สร้างยอดขายและสร้างการรับรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี มีแผ่นพับ ออกวิทยุ ท าป้ายโฆษณาเพ่ือ
สร้างการรับรู้ของคนทั่วไป รวมทั้งต้องสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้มีความหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งในด้านขนาด ลวดลาย รูปทรง เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย และการขยายตัวไปในธุรกิจอ่ืน (Diversification) ที่มี
ความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิมคือ การจ าหน่ายกระเป๋าสานผักตบชวาที่ตกแต่งด้วยลูกไม้ โบว์ตกแต่ง หรือ การ
ตกแต่งด้วยผ้าไทย ผ้าฝ้าย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อีกด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




