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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี 

ปุณณิกาเดคูพาจ เป็นชุดโครงการวิจัย มีโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการคือ (1) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายและ (2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ ทั้งหมดจ านวน 12 คน เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินธุรกิจ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความโดยการจัดกลุ่ม
ประเด็น วิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล และอภิปรายผลโดยการพรรณนา และ (2) แนวทางการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) โดยน าแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาให้ผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์บริหารธุรกิจ จ านวน 7 คน มาร่วมวิพากษ์แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
น าไปใช้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
5.1 สรุปผล 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจทั้งหมด จ านวน  
12 คน ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรพัฒนำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ของวิสำหกิจชุมชน
บำงพลี ปุณณิกำเดคูพำจ จากการศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคู
พาจ มีลักษณะช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ประเภท ได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง (Direct 
Channel) หมายถึง การขายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง ช่องทางนี้ทาง
วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ ต้องท าหน้าที่การตลาดเอง ถือว่าเป็นช่องทางที่สั้นที่สุด ดังนี้ หน้า
ร้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 67/10 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่องทางจัดจ าหน่าย
ทางเว็บไซต์ ช่องทางจัดจ าหน่ายออนไลน์ และ ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยการออกร้านตามงานแสดงสินค้า
ต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด ห้างสรรพสินค้า งานจัดจ าหน่าย OTOP เมืองทองธานี เป็นต้น และ  ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม (Indirect Channel) หมายถึง เส้นทางที่สินค้าที่เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตโดยต้อง
ผ่านคนกลางไปยังลูกค้า ซึ่งคนกลางช่วยท าหน้าที่ขายและหน้าที่การตลาดอ่ืนๆ ท าให้ขายสินค้าได้จ านวน
มากขึ้น และช่วยขยายตลาดได้กว้างขวาง โดยที่พ่อค้าคนกลางสามารถก าหนดราคาซื้อจากผู้ผลิตและก าหนด
ราคาขายต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางจ าหน่ายที่กลุ่มหรือในชุมชนจะเป็นลักษณะการขายส่งส่วนใหญ่ 
ลูกค้าโทรมาสั่งและมารับเองที่บ้านหรือที่ท าการกลุ่ม โดยลูกค้าจะน าไปขายต่อหรือน าไปเป็นของฝากขาย
ตามงานเทศกาลในโอกาสต่างๆ 
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่มพบว่า 
มีจุดอ่อนคือ ขาดความรู้ทางด้านการตลาด เคยท าอย่างไรก็ยังคงท าาเหมือนเดิมและช่องทางการจัดจ าหน่าย
ยังจ ากัดและเป็นการตลาดแบบดั้งเดิม วางจ าหน่ายที่กลุ่มหรือในชุมชน ออกงานแสดงสินค้าในโอกาสต่าง ๆ 
ที่จังหวัดจัดเท่านั้น ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยให้ค าปรึกษาความรู้ทางด้านการตลาด
ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม และหาแนวทางการเพ่ิมช่องทางการตลาดด้วยการคัดเลือกช่องทาง
การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่ม 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการศึกษาวิจัยจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี     
ปุณณิกาเดคูพาจ สามารถจ าแนกแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความ
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 
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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 
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 และราคาขายส่งส 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
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ผลิตภัณฑ์ รางวัล และกิจกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงกิจกรรมของกลุ่มข้อความที่สื่อสารถึงวิสาหกิจ
ชุมชน และคลิปวิดีโอต่าง ๆมีการจัดส่วนจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลด
พิเศษ บัตรสมาชิก การแจกของรางวัล การร่วมชิงโชค รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายอ่ืนๆ และดึงบุคคลผู้มี
ชื่อเสียงในวงสังคมร่วมท าการประชาสัมพันธ์สินค้า 

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 

 
5.1.2 แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรพัฒนำแผนธุรกิจ ของวิสำหกิจชุมชนบำงพลี   

ปุณณิกำเดคูพำจ จากการศึกษาการจัดท าแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ มีการ
จัดท าแผนธุรกิจที่ยังไม่สามารถน ามาใช้ได้จริง เนื่องจากยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเขียนแผน
ธุรกิจ และยังไม่ทราบว่าแผนธุรกิจมีความส าคัญส าคัญในฐานะท่ีจะให้รายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจ 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
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ให้บริการที่ดีกับลูกค้า เช่น การจัดร้านค้าให้ลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น มีบริการเสริมต่างๆ เช่น การ
บริการส่งของให้กับลูกค้าถึงสถานที่แบบ Door to Door ตลอดจนการขยายตลาด โดยการหาลูกค้ารายใหม่ 
ที่อยู่ต่างอ าเภอเพ่ือค้าส่งต่างอ าเภอ นอกจากนั้นวิสาหกิจยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานด้าน
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
ประสบการณ ์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 
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ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยให้ค าปรึกษาความรู้ทางด้านการเขียนแผนธุรกิจให้กับ
สมาชิกในกลุ่ม และหาแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจด้วยการมีแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับกลุ่ม ซึ่ง
แผนธุรกิจส าคัญในฐานะที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ  ทั้งกิจกรรมในการจัดหา
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 ประกอบด้วยวิสาหกิจมีการวางแผนที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิ ภาพ
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. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้าน
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ จากการที่วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ เป็นสินค้าที่คงทนใช้ได้นาน  จึงควรตั้ง
ราคาให้มีส่วนเหลื่อมการตลาดสูง  ประกอบกับมีลักษณะที่มีความแตกต่างด้านตัวสินค้าน้อย  กลยุทธ์การ
แข่งขันที่เหมาะสมคือการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) จากการบริการที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างและ
รักษาลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะมีความพิถีพิถันสูงในการเลือกซื้อสินค้า เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีขาย
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เฉพาะที่ มีความคงทน และสามารถน าไปใช้ออกงานได้ การบริการที่ดีย่อมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
อันจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าในโอกาสต่อไป ซึ่งการบริการที่ดีต้องด าเนินการควบคู่ไปกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามด้วย มีการเพ่ิมคุณค่าของตราสินค้า ซึ่งสามารถท าได้โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
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 วิสาหกิจก็จะจัดสินค้ า
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
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พ้ืนฐานที่ส าคัญมากที่สุดในการท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ ด้านจุดแข็ง ได้แก่ วิสาหกิจเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการผลิตมานาน มีประสบการณ์ และความช านาญ ในการด าเนินธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี มีการด าเนินธุรกิจ
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 
 

5.1.3 แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจวิสำหกิจชุมชน กรณีศึกษำวิสำหกิจ
ชุมชนบำงพลี ปุณณิกำเดคูพำจ รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ                
มีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็นด้านการจัดรูปแบบโครงสร้างการ
ท างาน ด้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจ ด้านทีมงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านการรายงาน
ข้อมูลและผลการด าเนินงาน ด้านการควบคุมการใช้ทรัพยากรและด้านแรงจูงใจ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนพาง
พลี    ปุณนิกา เดคูพาจ มีสมาชิกภายในกลุ่มทั้งหมด 31 คน มีหน้าร้านอยู่ที่ บ้านเลขที่ 67/10 ต าบลบางโฉ
ลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมและเครื่องจักรสานในหมวดหมู่
ของสินค้าของกระเป๋า กระเป๋าถือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยมียอดขายในแต่ละเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 70,000 – 
100,000 บาท โครงสร้างกลุ่มประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ฝ่ายการผลิต ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล และการควบคุมภายใน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ในส่วนของสมาชิกกลุ่ม มีการก าหนดคุณสมบัติสิทธิและหน้าที่
รวมทั้งสมาชิกภาพตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 2. ด้านการเงิน เพ่ือด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนบางพลี 
ปุณณิกาเดคูพาจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การระดมทุน ประกอบด้วยทุนของประธานจด
ทะเบียน 300,000 บาท เงินหุ้นสมาชิก จ านวนหุ้นละ 100 บาท และเงินสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ อีกท้ังวิสาหกิจมีแผนการที่จะจัดระบบบัญชี
การเงินและระบบบริหารสินค้าคงคลังให้เป็นมาตรฐาน สามารถน าระบบบัญชีมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
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ด าเนินธุรกิจ และการน าระบบสินค้าคงคลังมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งสินค้าหน้าร้านและสินค้าในสต๊อก 
เพ่ือให้ทราบจ านวน ราคาต้นทุนและราคาขายที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยลดปริมาณความสูญเสีย และลดการมีสินค้า
ค้างสต๊อก  3. ด้านการผลิต พบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจมีความตั้งใจและมุ่งมันที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่งต 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 กลุ่มลูกค้า
ขายปลีก เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้เองหรือน าไปเป็นของฝาก กลุ่มลูกค้าขายส่ง เป็นกลุ่มลูกค้า
ประจ าที่ซื้อไปจ าหน่าย  
 เพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้น าผลที่ได้จากการวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์งานวิจัยน ามาสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน าแนวทางที่ได้มาให้ผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์บริหารธุรกิจ จ านวน 7 คน ร่วมวิพากษ์แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ  เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้น าไปใช้ต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินธุรกิจ และควรเพิ่มเติมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบาง
พลี ปุณณิกาเดคูพาจ เพ่ือความสมบูรณ์มากขึ้นประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ/ ภาวะผู้ประกอบการ 
ด้านการเงิน ด้านการผลิต และด้านการตลาด ดังนี้ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านการ
บริหารจัดการ/ ภาวะผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1.1 ด้านภาวะผู้ประกอบการ ซึ่งเดิมมีจุดเริ่มต้นจากการ
ผลิตเบเกอรี่ในปี พ.ศ 2555 แต่เนื่องด้วยการท าเบเกอรี่ต้องใชับุคลากรที่มีฝีมือและต้องท าสินค้าทุกวันเพ่ือ
ความสดใหม่ จึงประสบกับปัญหาของเส ียเหลือทิ้งเป็นจ านวนมากภายหลังทางกลุ่มได้เล็งเห็นว่าจังหวัด
สมุทรปราการมีผักตบชวาในคลองจ านวนมาก จึงได้ลองน ามาสานเป็นกระเป๋า กล่องตะกร้า แต่ยังคงขาดใน
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เรื่องของความสวยงามและความคงทน ทางกลุ่มจึงได้น าเอาศิลปะประยุกต์การติดลายเข้าไปให้เกิดความ
คงทนและมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องอาศัยความอดทน พากเพียรพยายามในการน าพา
ธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ ปัญหาอีกประการหนึ่งของการบริหารงานของวิสาหกิจคือ ปัญหาคนที่มีทักษะและ
ความช านาญมักจะไม่ค่อยมีเวลาหรือย้ายไปท างานอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า ด้วย
เหตุผลของผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า รวมถึงความเจริญในหน้าที่การงาน ท าให้ผู้ประกอบการต้องมี
ต้นทุนและความเสียหายเกิดจากการพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่เพ่ือรักษามาตรฐานและความช านาญของ
บุคคลากรที่มีอยู่ การสร้างแรงจูงใจให้กับ พนักงานโดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการท า างานเพ่ือให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้นส่งเสริมการท างานเป็นทีม 1.2 การบริหารจัดการคน คนในกลุ่ม
และคนในชุมชน มีความรักความสามัคคีและมีน้ าใจต่อกัน ร่วมกันตั้งใจท างานให้ประสบความส าเร็จ ทุกคน
รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ท าให้กลุ่มไม่มีหนี้สิน มีเงินทุนหมุนเวียนและผลก าไรที่
สามารถบริหารจัดการกลุ่มต่อไปได้ทุกสิ้นปี มีผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก และ สมาชิกทุกคนมีสิทธิออก
เสียงและลงมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มยังมีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในลักษณะพ่ีสอน
น้องให้กับสมาชิกใหม่ เยาวชน หรือผู้ที่สนใจจะท าเป็นอาชีพ ที่เต็มใจพร้อมจะเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนเป็น
เจ้าของกิจการ วิสาหกิจชุมชน คุณภาพและมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่
เป็นเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี 1.3 ด้านการจัดการทรัพยากรภายใน
ธุรกิจ ให้มีลักษณะของการผสมผสานคือมีการเชื่อมโยงกระบวนการของธุรกิจไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
ระบบจัดซื้อ การวางแผนการผลิต ระบบต้นทุน ระบบบัญชี การจัดการสินค้าคงคลัง การขายและการ
กระจายสินค้า ไปจนถึงการจัดการสินทรัพย์และการบริหารงานบุคคล ระบบการวางแผนทรัพยากรเป็นการ
เชื่อมโยงแผนและกระบวนการท างานต่างๆ ตลอดทั้งธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือส่งเสริมกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
สร้างรูปแบบการบัญชี การจัดซื้อ การผลิต การตลาดที่เป็นมาตรฐานภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
ระบบเดียวกัน 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านการเงิน 
ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อกลุ่มวิสาหกิจ และมีการ
บริหารจัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ประกอบด้วย การจัดท างบประมาณ
เงินสด ก าไรขาดทุน และงบดุล จะช่วยให้วิสาหกิจสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง อันจะสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ต้นทุน 
ปริมาณจ าหน่าย และก าไร เมื่อปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ปัจจัยอ่ืนเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ได้แก่ การวิเคราะห์ค านวณหาจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุน ราคาขาย ปริมาณขาย และ
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิธีส่งเสริมการขาย ซึ่งวิสาหกิจควรศึกษาและน าเทคนิคต่างๆเหล่านี้มาใช้
ประกอบการวางแผนการบริหารและการประเมินผลการด าเนินธุรกิจ 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านการ
ผลิต โดยการท าให้สินค้า "แตกต่าง" จากคู่แข่ง (Product Differentiation) เช่น มีลวดลายที่โดดเด่น เพ่ิม
นวัตกรรมที่แตกต่าง การมีส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก เป็นต้น ประกอบด้วย การสร้างความแตกต่างที่หน้าที่
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การใช้งาน และความสามารถของสินค้า (Product Features) เป็นการสร้างความแตกต่างที่ฟังก์ชันของ
สินค้า ในระดับท่ีลูกค้ายอมที่จะจ่าย, ความทนทาน, ความง่ายในการใช้งาน ฯลฯ โดยจะต้องหาช่องว่างความ
ต้องการของผู้บริโภคให้เจอ เช่น กระเป๋าเดคูพาจที่มีการเพ่ิมที่เสียบแบตส ารองเพ่ือเพ่ิมหน้าที่การใช้งานมาก
ขึ้น และการสร้างความแตกต่างที่การเล่าเรื่องของสินค้า รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิต (Story and History) 
เรื่องราวหรือกรรมวิธีทางการผลิตนั้นมีผลต่อการสร้าง "ความมีคุณค่า" (Value) ให้กับสินค้าได้เรื่องราวต่างๆ 
นั้นต้องสอดคล้องกับแบรนด์ มีคุณค่าทางจิตใจและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วย ผสมกับวัฒนธรรม
และความพิถีพิถันในการผลิตแบบ Hand-Made  

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้าน
การตลาด ประกอบด้วย 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 เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อีกด้วย 
 
5.2  อภิปรำยผล 
        จากผลการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี 
ปุณณิกาเดคูพาจ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 
สามารถจ าแนกแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ/ ภาวะ
ผู้ประกอบการ ในการบริหารจัดการคน คนในกลุ่มและคนในชุมชน มีความรักความสามัคคีและมีน้ าใจต่อกัน 
ร่วมกันตั้งใจท างานให้ประสบความส าเร็จ ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ท าให้กลุ่มไม่
มีหนี้สิน มีเงินทุนหมุนเวียนและผลก าไรที่สามารถบริหารจัดการกลุ่มต่อไปได้ทุกสิ้นปี มีผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่สมาชิก และ สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงและลงมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มยังมีการ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในลักษณะพ่ีสอนน้องให้กับสมาชิกใหม่ เยาวชน หรือผู้ที่สนใจจะท าเป็นอาชีพ 
ที่เต็มใจพร้อมจะเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนเป็นเจ้าของกิจการ วิสาหกิจชุมชน คุณภาพและมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่
ทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเงื่อนไขท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของขัตติยา ขัติยวรา (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดความรู้เรื่องแผน
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ธุรกิจเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพหัตถกรรมชุมชนปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
พบว่า การน าเอาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานความรู้สมัยใหม่ในการ
ด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเรื่องแผนธุรกิจการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
จ าเป็นต้องศึกษาบริบทและสภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคทาง
การตลาดที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  ดังนั้น 
ทางวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ จึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือร่วมกันด าเนินธุรกิจให้
เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
อยู่เสมอเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 
สามารถจ าแนกแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  ด้านการจัดการทรัพยากรภายในธุรกิจ 
ให้มีลักษณะของการผสมผสานคือมีการเชื่อมโยงกระบวนการของธุรกิจไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระบบ
จัดซื้อ การวางแผนการผลิต ระบบต้นทุน ระบบบัญชี การจัดการสินค้าคงคลั ง การขายและการกระจาย
สินค้า ไปจนถึงการจัดการสินทรัพย์และการบริหารงานบุคคล ระบบการวางแผนทรัพยากรเป็นการเชื่อมโยง
แผนและกระบวนการท างานต่างๆ ตลอดทั้งธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือส่งเสริมกระบวนการด าเนินธุรกิจ สร้าง
รูปแบบการบัญชี การจัดซื้อ การผลิต การตลาดที่เป็นมาตรฐานภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
ระบบเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา ต่ออุดม (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน อุตสาหกรรมเกษตรภาคการค้าในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านการบริหาร การจัดการ มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ SMEs มากที่สุด อัน
ประกอบไปด้วยการวางแผนในการด าเนินงาน ความสามารถวางแผนทางด้านการเงิน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
น าความรู้ และข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการบริหารการจัดการ และปัจจัยบุคลากร เพราะบุคลากร เป็นตัว
ขับเคลื่อนในการด าเนินงานที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและงานวิจัยของรักพงษ์ เซ่งเจริญ (2546) ได้ 
ศึกษาถึง ปัจจัยและคุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถทางด้าน (1) การจัดการ (2) ด้านการตลาด (3) การจัดการ ภายในองค์กร (4) การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (5) การจัดการด้านการเงิน มีความส าคัญต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ทั้งนี้
เพราะองค์กรธุรกิจในแต่ละประเภทต้องอาศัยเทคนิคการบริหารและการจัดการที่แตกต่างกันไป ด้านปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ ระบบลูกค้า ระบบการแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและกฎหมาย และระบบ
เทคโนโลยี ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ SMEs อยู่ในระดับมาก 
เหตุผลเพราะปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจและความส าเร็จของ SMEs ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านการเงิน 
ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อกลุ่มวิสาหกิจ และมีการ
บริหารจัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ                              
ยุพาวดี สมบูรณกูล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
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สนับสนุนระบบการจัดการของ SMEs ประเภทอุตสาหกรรมในภาคใต้ พบว่า ผู้ประกอบการพบว่า 
ความส าเร็จของธุรกิจ มาจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานใน
ปัจจุบันจะช่วยสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน โดยน ามาใช้กับกิจกรรมการผลิตและการควบคุมสินค้า กิจกรรม
การบัญชีในการบันทึกบัญชีและกิจกรรมการเงิน ดังนั้น ทางวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจจึงต้องมี
การเขียนแผนธุรกิจที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จึงถือเป็นความท้าทายส าหรับกลุ่ม เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ลดอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และช่วย
ให้สามารถก าหนดนโยบายตลอดจนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมต่อไป  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านการผลิต 
โดยการท าให้สินค้า "แตกต่าง" จากคู่แข่ง (Product Differentiation) เช่น มีลวดลายที่โดดเด่น เพ่ิม
นวัตกรรมที่แตกต่าง การมีส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของธันยมัย (2557) ได้
ศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC  ซึ่งได้กล่าวว่าด้าน
การตลาด ควรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้าหมาย และช่องทางการตลาดในการ
กระจายสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในต้นทุนที่ต่ าที่สุด ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณฺกาเดคู
พาจ ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปฐมพงษ์ บ าเริบและวสุธิดา นักเกษม (2560)  ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบน
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อการการเลือก
ซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  มีบริการส่งสินค้าฟรีและการมีส่วนลดพิเศษ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจด้านการตลาด 
ประกอบด้วย การขยายตัวไปในธุรกิจเดิม คือ การเจาะตลาดการจัดจ าหน่ายสินค้าให้มากขึ้น (Market 
Penetration) โดยการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่  เช่น การตลาดบนอินเทอร์เน็ต เช่น การบริการจัด
ซื้อหน้าเว็บไซต์พร้อมจัดส่ง  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
สร้างการรับรู้ของคนทั่วไปสอดคล้องกับงานวิจัยของทิชากร เกสรบัว (2558) ที่ได้ท าการศึกษากลยุทธ์การ
เพ่ิมศักยภาพแข่งขันทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่  (ประเภทเครื่องจักสาน) ในตลาด
อาเซียน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง  อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์เชิงรุกคือออกงานแสดงสินค้าระดับประเทศ เช่น งาน OTOP ต่าง ๆ โดย
เฉพาะที่เมืองทองธานี ซึ่งงานแสดงสินค้าจะเป็นงานที่รวบรวมนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศไว้เป็นจ านวน
มาก ดังนั้นหากกลุ่มวิสาหกิจสามารถเข้าไปร่วมงานแสดงสินค้า ได้จะเป็นการเปิดโอกาสในการท าตลาดได้
เป็นอย่างด ีและสอดคล้องกับ ธวัชชัย ฟ้าแสงและคณะ (2557) ที่ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
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การตลาด โดยการท าการตลาดทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ ถือเป็นการบูรณาการให้เข้ากับช่องทางการ
จัดจ าหน่ายสินค้าชุมชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับศรินทร์ ขันติ
วัฒนะกุล (2558) ที่ศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในเขต
จตุจักร เพ่ือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พบว่าแนวทางการพัฒนาการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควร
หารถรับจ้างหรือมอเตอร์ไซด์รับจ้างในการส่งสินค้าไปยังสถานที่จ าหน่ายสินค้า ใช้การส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ให้กับลูกค้าต่างจังหวัดและน าสินค้าไปจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าต่างๆ ส าหรับด้านการส่งเสริมการตลาด
กลุ่มอาชีพควรได้รับการอบรมความรู้ด้านการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต และวิธีการสร้างเว็บไซด์ นอกจากนี้
ควรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างเครือข่าย รวมทั้งร่วมกันจัดท า Homepage ขึ้นมาก็จะเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสินค้าสู่ผู้ซื้อ ดังนั้นในการด าเนินธุรกิจควรมีการวางแผนอย่างมีหลักการ ความ
เชื่อมั่นของผู้ประกอบการ  และ ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจที่ตั้งไว้    
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจธุรกิจ กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
        1. การพัฒนาช่องทางการตลาด ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดเ พ่ือใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจได้ ควรเน้นการพัฒนาช่องทางการตลาดบน
อินเทอร์เน็ต (digital marketing) เป็นการท าการตลาดบนโลก online ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นช่องทางใหม่ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจและเลือกใช้สูงสุด  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ ควรพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  และให้ความส าคัญกับการพัฒนาช่องทางการตลาดในทุก ด้าน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจาก
การพัฒนาช่องทางการตลาดถือเป็นแนวทางในการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้สามารถคงอยู่และ
เติบโตได้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน 

       2. แผนธุรกิจ มีความส าคัญมากส าหรับการเริ่มต้นและการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะแผนธุรกิจจะเป็นบทสรุปแห่งกระบวนการคิด และการตัดสินใจที่จะถ่ายทอดความคิดของผู้ท าธุรกิจ
ออกมาเป็นช่องทางแห่งโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจจึงเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางทางธุรกิจ ที่ช่วย
ก าหนดทิศทาง รวมถึงชี้แนะขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือการก้าวย่างทางธุรกิจในโลกแห่งการแข่งขันที่
กว้างใหญ่และรุนแรงในปัจจุบันและน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บางพลี ปุณณิกาเดคูพาจได้เป็นอย่างดี  
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       3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ  เป็นกลุ่มที่มีการก าหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการน าวัชพืชในชุมชนมาสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มจนประสบ
ความส าเร็จโดยมีรางวัลต่าง ๆ เป็นเครื่องรับรอง ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาที่ส าคัญให้แก่ชุมชนอ่ีนๆ ที่
มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและรายได้ให้แก่ชุมชนของตนเอง นอกจากนี้การรักษาคุณภาพ
สินค้าก็เรื่องทีส่ าคัญและการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและแตกต่าง ก่อให้เกิด
ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือรักษาฐานผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งขึ้นเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดอ่ืน ได้เป็น
สิ่งส าคัญท่ีกลุ่มจะต้องมีการระดมความคิดและวางแผนทางร่วมกันของสมาชิกเพ่ือให้กลุ่มมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป 

      4. วิธีด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน ควรใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR) ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม และ
การปฏิบัติจริงร่วมกันในทุกขั้นตอน การวิจัยที่ได้จึงไม่เป็นเพียงการพัฒนาชุมชนเพียงอย่างเดียว  หากแต่เป็น
การพัฒนาคนและองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ เข้าใจปัญหาและสามารถแก้ปัญหาของตนเอง
ได้ ท าให้พึ่งตนเองได้และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
       1.  ผู้น าชุมชม และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
ด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

       2.  ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญอย่างจริงจังแก่ผู้ประกอบการ ในการ
รับรู้และให้ความส าคัญถึงการพัฒนากลยุทธ์ในทุกมิติ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างมั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
        1. การพัฒนาช่องทางการตลาดดิจิตอลของกลุ่มวิสาหกิจเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการสามารถ

เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง สามารถลดต้นทุน ลดข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ และขยายฐานลูกค้าในสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ท่ัวโลก การเพ่ิมช่องทางการตลาดดิจิตอลของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ควรมีการศึกษาถึงกล
ยุทธ์การตลาดดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้กลยุทธ์การตลาดดิจิตอลที่เหมาะสม
และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

        2. การพัฒนาแผนธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการด าเนิน
ธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจที่ดีต้องเขียนขึ้นบนพ้ืนฐานของความเป็นจริงทุกประการ  ตั้งแต่ข้อมูลก็ต้องเป็น
ข้อมลูจริง การวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์บนฐานแห่งความเป็นจริง การก าหนดแผนก็ต้องก าหนดขึ้นบนทิศทาง
ของความเป็นจริง คิดและเขียนในสิ่งที่ เป็นจริงและเป็นไปได้เท่านั้น  และแผนธุรกิจที่ดีที่จะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องไม่ใช่แผนที่ท าตามแบบของใคร ต้องยืนอยู่บนต้นแบบของตัวเอง 
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        3. เมื่อทราบแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนแล้ว ใน
การวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการพัฒนา (Development) เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสามารถ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

        4. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีระยะเวลาแตกต่างกันไป โดยขั้นตอนการเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์นั้นจะเพ่ิมขึ้น คงที่ และลดลงไปในที่สุด โดยจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่
ล้าสมัยไม่ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอีกต่อไป วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะหมุนเวียนเป็นเช่นนี้ ไป
เรื่อย ๆ ตามวัฏจักรของชีวิตผลิตภัณฑ์ อันประกอบด้วย ขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ ขั้นเจริญเติบโต ขั้นตลาดอ่ิมตัว 
และขั้นยอดขายตกต่ า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจเพ่ือประโยชน์
เชิงพาณิชย์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา คือ การฝึกอบรมกลยุทธ์ด้านการตลาด จากภาคทฤษฎี
ลงสู่การปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบความต้องการของตลาดเป้าหมาย ตั้งราคา ด้าน
ช่องทางจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

          5. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มใน
การศึกษา ดังนั้น จึงควรน าผลการวิจัยนี้ไปศึกษาต่อยอดด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามกับกลุ่มอื่น เช่น ลูกค้า หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นต่างๆ และให้ได้ข้อมูลที่มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป เช่น การศึกษาถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบาง
พลี ปุณณิกาเดคูพาจ หรือในประเภทธุรกิจอื่นๆ หรือจังหวัดต่างๆ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้อาจแตกต่างกันไปตาม
ประเภทธุรกิจ หรือพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




