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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ และศึกษาการวัดการกระจายรายได้ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมลา กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช เป็ น การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่วม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 6 กลุ่ม ในการวิจัยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลกระบวนการผลิต ราคาขาย ต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากแบบสอบสัมภาษณ์
โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า สัดส่วนรายได้ และมูลค่าเพิ่ม
ทั้งยังทาการเก็บข้อมูลการบันทึกรายได้ของชุมชน เพื่อนามาวิเคราะห์การกระจายรายได้ของชุมชนผู้ผลิตขนมลา ผล
วิจัยพบว่า 1) ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ผลิตภัณฑ์ขนมลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นน้า
สู่ปลายน้าทั้งหมด 6 ภาคี ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้แปรรูปขั้นต้น ผู้แปรรูปขั้นสุดท้าย ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก และผู้บริโภค 2) ผล
การวิเคราะห์สัดส่วนรายได้และมูลค่าเพิ่มของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในห่วงโซ่คุณค่าใหม่ พบว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์
สามารถเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบได้สูงสุดถึง 76.46 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขนมลาแผ่น สาหรับสัดส่วนรายได้ใน
แต่ละภาคี พบว่าผู้ผลิต มีสัดส่วนรายได้ต่าสุด ส่วนผู้แปรรูป และผู้ขายส่งมีสัดส่วนรายได้สูงสุด 3) ผลการวัดการ
กระจายรายได้ ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 กลุ่ม มี การกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน
3,962,990.61 บาท คิดเป็น ร้อยละ 96.05 และการกระจายรายได้ นอกพื้น ที่จั งหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน
62,751.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของการกระจายรายได้ ทั้งหมด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตรงตามความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชน
คาสาคัญ: ห่วงโซ่คุณค่า สัดส่วนรายได้ มูลค่าเพิ่ม การกระจายรายได้
Abstract
* ฐิติมา บูรณวงศ์ (Corresponding Author)
e-mail: thitima_boo@nstru.ac.th

This research aimed to analyze the new value chain and study the income distribution
measurement of Khanom La products of community enterprise groups in Nakhon Si Thammarat
Province. This research was participatory action research, where the population consisted of six
community enterprise groups for Khanom La production in Nakhon Si Thammarat Province. The data
was collected by using an interview questionnaire, including production process data, selling price,
production cost, and other expenses. Such data, collected by interviewing entrepreneurs, was used to
analyze the new value chain, income ratio, and value added. The community’s income was also
collected to analyze the income distribution of the enterprise groups. The results showed that: 1) For
the value chain of Khanom La production, there were six related stakeholders, from upstream to
downstream, including manufacturers, people with primary product processing, people with end
product processing, wholesalers, retailers, and customers. 2) From the analysis of the income ratio and
value added of each product in the new value chain, the results showed that product processing
could increase the value added of raw materials up to 76. 46 times compared with the price of
traditional Khanom La. For the income ratio of each stakeholder, manufacturers had the lowest ratio
of income, while people with processing and wholesalers had the highest ratio. 3) The results of the
income distribution measurement of six community enterprise groups showed that the income was
distributed in Nakhon Si Thammarat of 3,962,990.61 Baht, or 96.05%, and outside the area of 62,751.58
Baht, or 3.88% of the total income distribution. The development of community products that satisfied
the requirements and customer behavior could increase the value added to the products and upgrade
the basic economy for the community.
Keywords: Value chain; Income ratio; Value added; Income distribution
บทนา
ปัจจุบันแนวคิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศในแง่ของการพัฒนา ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้
เล็งเห็นถึงการลดความเหลื่อมล้าระหว่างรายได้ของคนในชุมชน โดยตระหนักให้คนในชุมชนมีรายได้ มีแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนในชุมชน พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในท้องถิ่นเพื่อนามาจัดจาหน่ายสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนของตนเอง ส่งผลให้แต่ละชุมชนในประเทศไทยมีการดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายเป็นจานวนมาก (Prayalaw & Manmart, 2015) ซึ่งเป็นผลทาให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน
ประกอบกับรัฐบาลมีการส่งเสริมและสนับสนุนเงินลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ที่ได้เน้นถึงการพัฒนาชุมชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศ กินดี อยู่ดี มีอาชีพ และมีรายได้เลี้ยง
ครอบครัว (Office of the National Economic and Social Development Council, 2021)
เริ่มต้นจากการพัฒนาคนในครั วเรือน จนกระทั่งมีการรวมกลุ่มเป็นระดับชุมชน ให้เกิดความเข็มแข็ง ที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้การดึงเอาศักยภาพของตนพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ มีการนาเอาทรัพยากรในชุมชนมา
ใช้ ก่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ เกิดธุรกิจชุมชนทีม่ ีการจัดตั้งกลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทาให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นเนื่องจากมีการว่าจ้างแรงงาน ทาให้คนในชุมชนมี
งานทา การใช้แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน มีการซื้อขายวัตถุดิบภายในชุมชน ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็น
การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า
ประเภทอาหาร เพราะเป็นสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีต้นทุนในการผลิตที่ไม่สูง
มากนัก และวัตถุดิบเกือบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสามารถหาได้ในท้องถิ่น (Supbunto. et al., 2016) อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบัน เมื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผู้ประกอบการชุมชนหลายรายเข้ามาแข่งขันกันใน
ตลาดมากขึ้น (Chumkate, 2017) ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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(Rattanaphan, 2013) สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจชุมชนที่ต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขัน
ที่รุนแรงมากขึ้น เป็นเหตุให้ธุรกิจชุมชนต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความสามารถการแข่งขัน ทาง
การตลาด
จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
ควรมีการพัฒนาทักษะคนในชุมชนทั้งด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ดียิ่งขึ้น สามารถนาผลิตภัณฑ์สู่การตลาดสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และตอบสนองต่อกลุ่มลูกค่า
เป้าหมาย ทั้งนี้ ชุมชนควรตระหนักถึงกระบวนการและขั้นตอนในระบบห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กลุ่มผู้หาแหล่งวัตถุดิบสู่
การขายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม เนื่องจากระบบห่วงโซ่อุปทานสะท้อนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การผลิต การจัดจาหน่าย การขนส่งและการจัดเก็บ จนกระทั้งส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า โดย
ในแต่ละกระบวนการมีความสัมพันธ์กัน และมีการทางานที่เชื่อมโยงกันเป็นทอด ๆ ดังนั้น หากชุมชนได้รับการ
ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ ง ดังกล่า วนี้จ ะท าให้ เกิ ดห่ ว งโซ่คุ ณค่า ใหม่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยประเพณีที่สืบทอดกัน
มาและเป็นที่รู้จักการอย่างแพร่หลายคืองานประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีประจาถิ่นภาคใต้เพื่อ
ทาบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันทาบุญ สิ่งที่เป็นสัญญาลักษณ์และขาดไม่ได้คือ ขนมลา เป็นการนาเอาความรู้ภูมิ
ปัญญาของคนในท้องถิ่นและทรัพยากรพื้นฐานในท้องถิ่นได้แก่ น้าตาลจาก ที่มีอยู่จานวนมากมาเป็นส่วนผสมในการทา
ขนมลา จากความเชื่อมโยงจะเห็นได้ว่าการผลิตขนมลาทาให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้หมุนเวียนอยู่ในชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนมลาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่สาคัญที่ทาให้ชุมชนเกิดรายได้ อย่างยั่งยืน และ
ส่งผลให้คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ในปัจจุบันได้มีการแปรรูปขนมลาเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตรงตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตขนมลา และยกระดับรายได้ของชุมชนได้จริง งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้น
ศึกษาถึงกระบวนการผลิตของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า เพื่อนาเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
คนและตลาด ก่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าใหม่หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ การกระจายรายได้ในชุมชนหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ให้แก่ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์ขนมลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการวั ด การกระจายรายได้ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมลาของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า
Srisom (2010) กล่าวว่า ห่วงโซ่คุณค่าหมายถึงขั้นตอนของกระบวนการที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
กันเป็นทอด ๆ เหมือนห่วงโซ่ของกิจกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และส่ง มอบประโยชน์
ให้แก่ลูกค้า โดยทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่าเป็นการมองหาและการสร้างโอกาสในการแข่งขันด้วยการวิเคราะห์ขั้นตอนและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้าสู่ปลายน้า ซึ่งสามารถกาหนดเป้าหมายที่ต้องการได้
Michael E. Porter (1985) ได้นาเสนอแบบจาลองห่วงโซ่คุณค่าไว้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงกัน
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ปั จ จั ย การผลิ ต โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการน าวั ต ถุ ดิ บ ป้ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต
กระบวนการแปรรู ป กระบวนการจัด จาหน่ าย กระบวนการขนส่งสิ น ค้า สู่ ค วามต้ อ งการของผู้บ ริโ ภค รวมถึ ง
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กระบวนการบริการหลังการขาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ โดยได้จาแนกห่วงโซ่คุณค่า
ออกเป็ น 2 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ กิ จ กรรมหลั ก (Primary Activities) และกิ จ กรรมสนั บ สนุ น (Support Activities)
(Kanasen, 2015) ดังนี้
1. กิจกรรมหลัก เป็นการกาหนดกิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อ ให้บรรลุตามเป้าหมายหรือผลลัพ ธ์ที่
วางไว้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่ โลจิสติกส์ขาเข้า การดาเนินงาน โลจิสติกส์ขาออก การตลาด
การขาย และการบริการให้ลูกค้าประทับใจ
2. กิจกรรมสนับสนุน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบโดยการสร้างความแตกต่างและ
ความได้เปรียบในด้านต้นทุน โดยแต่ละกิจกรรมจะเน้นไปที่การเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดหา
ปัจจัยการผลิต ทั้งนี้การทีจ่ ะดาเนินกิจกรรมหลักให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นจะต้องมี
กิจกรรมสนับสนุนเสริม
ดังนั้นในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่และการวัดการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ขนมลาของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมลา
กระบวนการผลิตขนมลา ราคาขาย ต้นทุนในการผลิต วัตถุดิบ แรงงาน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีกรอบแนวคิด
และขั้นตอนในการวิจัยดังภาพที่ 2 เมื่อผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเดิม
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งพบว่าชุมชนยังคงผลิตผลิตภัณฑ์ขนมลาแบบดั้งเดิม เช่น ขนมลาแผ่น และขนมลากรอบ
ไม่ทราบความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ขนมลามี อายุการเก็บรักษาสั้น มีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมลา
ไม่หลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้บริโภคขนมลาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
วิเคราะห์หาความต้องการของผู้บริโภคนาไปสู่พฤติกรรมการซื้อและบริโภคขนมลา จากนั้นเมื่อมีการวิจัยเข้าไป
พัฒนาให้องค์ความรู้แก่ชุมชน ได้แก่ การแนะนาการใช้เทคโนโลยีในการผลิตขนมลา การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ขนมลา การแปรสภาพวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า
และการส่งเสริมการตลาด องค์ความรู้ดังกล่าวจึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตจึงก่อให้เกิดห่วงโซ่
คุณค่าใหม่ ลาดับท้ายสุด ผู้วิจัยลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการจดบันทึกรายได้ของแต่ละชุมชนเพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ สัดส่วนรายได้ มูลค่าเพิ่มของแต่ละผลิตภัณฑ์ขนมลา และการวัดการกระจาย
รายได้กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนว่ามีรายได้กระจายไปในจังหวัดและนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนว
ทางการเพิ่มกาไรและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ขนมลา ทาให้ชุมชนมีรายได้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธกี ารวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมของกลุ่มชุมชน ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของ
ผู้บริโภคเพื่อนามาพัฒนากระบวนการผลิต พร้อมนาข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์ขนมลา
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ขนมลาทั้งในและนอก
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ขนมลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมี
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ผลิต จานวน 12 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนละ 2 คน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ขนมลาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตร บ้านศรีสมบูรณ์ หอยราก ตาบลหูล่อง อาเภอปากพนั ง จังหวัดนครศรี ธรรมราช กลุ่มน้องกี้ขนมลา
ต าบลหอยราก อ าเภอปากพนั ง จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช กลุ่ ม สตรี ข นมแปรรู ป ต าบลปากพู น อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มขนมลาป้าปรีดา ตาบลบ้านเพิง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มวิสาหกิจขนม
ลา ตาบลท่าซอม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มขนมลาป้าเทศ ตาบลแม่เจ้าอยู่หัว อาเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Krippendorff, 2004) โดยจะใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกแก่ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยจะกาหนดประเด็นคาถาม
ในการสัมภาษณ์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและวัดการกระจายรายได้ที่เป็นผลมาจากงานวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลบริบทของแต่ละชุมชนได้แก่ กระบวนการผลิต ราคาขาย และต้นทุนในการผลิตซึ่ง
ได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลการบันทึกรายได้ของชุมชน โดยในก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการจดบันทึก
นาข้อมูลโดยดัดแปลงมาจากเครื่องมือของ (Treewanchai. et al., 2021.) เพื่อให้ชุมชนจดบันทึกไว้ จากนั้น นา
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ปริมาณยอดขายที่ชุมชนจาหน่ายสินค้าได้มาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลในส่วนที่ 1 พิจารณาควบคู่กัน แล้วนามาวิเคราะห์
การกระจายรายได้ของชุมชนผู้ผลิตขนมลาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
การเก็บรวบรวมข้อมูล สืบเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้บริโภคยินยอมและสมัครใจในการให้
ข้อมูลสาหรับการวิจัย ทั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ผู้วิจัยทาการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ บริบท
ทรั พยากรพื้ นฐานของกลุ่ ม ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ผลิ ตในชุ มชน ตลอดจนกระบวนการผลิ ตขนมลาตั้งแต่ ต้ นน้ า กลางน้ า
และปลายน้า เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเดิม
จากนั้นภายใต้แผนการวิจัย จึงมีโครงการวิจัยทีไ่ ด้เข้าไปเสริมหนุนการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะและ
ให้องค์ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจทั้ง 6 ชุมชน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลด้านคติชนวิทยาของขนมลา การพัฒนาระบบบาบัด
น้าเสีย การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขนมลา การพัฒนานวัตกรรมการผลิตขนมลากรอบ
ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งจากคลื่นไมโครเวฟ การใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ และการพัฒนาสื่อสมัยใหม่เล่าเรื่องขนมลาและช่องทางการตลาดออนไลน์ จากนั้นผู้วิจัยลง
พื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหลังจากมีงานวิจัยเข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนแล้ว โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแก่ประธาน
กลุ่ ม และรองประธานกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาศึ ก ษารู ป แบบห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและท าการวิ เ คราะห์
ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของขนมลาในแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการ
จากการศึกษารูปแบบห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 6 ชุมชน เมื่อคลี่กลุ่มภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดทั้งห่วงโซ่ ในงานวิจัยนี้จะวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มภาคี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหาสัดส่วนรายได้ของ
ผลิตภัณฑ์ขนมลาและมูลค่าเพิ่มของแต่ละผลิตภัณฑ์ ขนมลา ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ ของแต่ ละ
ผลิตภัณฑ์
จากผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 กลุ่ม ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือการจดบันทึกรายได้
ให้ชุมชน เพื่อนามาวิเคราะห์สาหรับวัดการกระจายรายได้ โดยการเก็บข้อมูลรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมลา โดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าน้าค่าไฟ โดยในการวัดการกระจาย
รายได้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ รายได้ที่เกิดขึ้นก่อนชุมชนเข้าร่วมการพัฒนางานวิจัย และรายได้หลังจากที่
ชุมชนเข้าร่วมการพัฒนางานวิจัย โดยทั้งสองช่วง ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลงานประเพณี
สารทเดือนสิบและนอกช่วงเทศกาล เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และวัด การกระจายรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ว่ามี
รายได้กระจายในพื้นทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราชและนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่กลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้
เข้าร่วมการพัฒนางานวิจัยแล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้
ข้อมูลเชิงพรรณนาที่ได้จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 กลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์ขนมลา
ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณจากการวิ เ คราะห์ สั ดส่ วนรายได้ ของผลิ ตภั ณฑ์ ขนมลาและมู ลค่ าเพิ่ ม ของแต่ ละ
ผลิตภัณฑ์ขนมลา จากเครื่องมือการวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์โดยอาจารย์บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อานวยการ
กรอบวิจัยในโครงการเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือดังกล่าว และการวัดการกระจายรายได้ จากข้อมูลที่ชุมชนจดบันทึก
รายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม Excel ในการคานวณ
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการผลิตขนมลาตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า เพื่อนาไปวิเคราะห์ห่วง
โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ขนมลา พบว่าผลการสัมภาษณ์ข้อมูลกระบวนการผลิตก่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์
ขนมลาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเดิมสู่ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและ
สัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์ขนมลา และผลการวัดการกระจายรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ขนมลาของกลุ่มวิสาหกิจ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการสัมภาษณ์ข้อมูล จากประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถึง กระบวนการผลิต
ขนมลา เพื่อนามาวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์ขนมลาในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ากระบวนการ
ผลิตขนมลาของแต่ละกลุ่มวิสากิจชุมชนมีรูปแบบห่วงโซ่อุปทานที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเรียกว่า จานวนกลุ่มภาคี
ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ที่ต่างกันเมื่อนากิจกรรมการผลิตขนมลามาเชื่อมโยงกัน พบว่ารูปแบบเดิมจะ
แสดงดังวงกลมโปร่ง ส่วนรูปแบบใหม่จะแสดงดังวงกลมทึบ ดังภาพที่ 2
ต้นนา

กลางนา

ปลายนา

การพัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตขนมลากรอบ ด้วย
เทคโนโลยีการอบแห้ง
จากคลื่นไมโครเวฟ
ผู้แปรรูป 1

ผู้จัดหา
วัตถุดิบ

นัก
รวบรวม

ผู้ผลิต

ผู้ว่าจ้าง
ผลิต

นัก
แปรรูป

การพัฒนา
คุณภาพการ
ผลิต

การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์

3
การศึกษา
ข้อมูลด้าน
คติชนวิทยา

1

การจัดการ
บาบัดน้าเสีย

2

4

ผู้แปรรูป 2

นักขาย
(ส่ง)

นักขาย
(ปลีก)

6

การพัฒนา
สื่อสมัยใหม่

ผู้บริโภค

7

การใช้สารสกัด
จากธรรมชาติ
เพื่อยืดอายุ

5

ภาพที่ 2 ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ขนมลาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา: Booranawong, Theerachun and Sampim (2021)
จากภาพที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ขนมลาในภาพรวมของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นน้าสู่ปลายน้าได้ทั้งหมด 8 ภาคี ได้แก่
ผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้ แปรรูปขั้นต้น ผู้แปรรูปขั้นสุดท้าย ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลี ก และผู้บริโภค ทั้งนี้เมื่อมี
งานวิจัยเข้าไปช่วยกลุ่มวิสาหกิจได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ดังแสดงในรูป
วงกลมทึบ ซึ่งในช่วงต้นน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะได้รับการพัฒนาโดยการนาประวัติความเป็นมาเรื่องเล่าขนมลา
คติชน ลงสู่บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่ ในช่วงกลางน้าเริ่มจากผู้ผลิต จนถึงขั้นตอน
กระบวนการผลิตขนมลา ทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ผลิตขนมลาเอง จึงได้รับการพัฒนาดังนี้ 1) การจัดการ
บาบัดน้าเสียจากการผลิตขนมลา 2) การใส่สารสกัดสมุนไพรเพื่อยืดอายุของขนมลาและลดกลิ่นหืนของน้ามัน
3) การผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมลากรอบ
สอดไส้ 4) การใช้ไมโครเวฟเพื่อลดเวลาในการตากแดดและสามารถอบขนมลากรอบได้เพิ่มขึ้น สุดท้ายในช่วงปลาย
น้าเป็นการการพัฒนาสื่อสมัยใหม่เล่าเรื่องขนมลาและช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเป็นการ
เพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งในงานวิจัยนี้จะวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของภาคีทั้งหมด 6 ภาคี โดยรวมผู้ผลิต ผู้รวบรวม
และผู้ว่าจ้างผลิตอยู่ในภาคีเดียวกัน เมื่อนารูปแบบห่วงโซ่อุปทานมาพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ขนมลา ทา
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดห่วงโซ่คุณค่าใหม่ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้แปรรูปขั้นต้น ผู้แปรรูปขั้นสุดท้าย ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก
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และผู้บริโภค ในแต่ละภาคีจะเกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ หลังจากการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการ
พัฒนาจากการวิจัย ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมในแต่ละภาคีของห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ภาคีที่ก่อให้เกิดรายได้ขึ้น
จริงคือ ภาคีของนักแปรรูป ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบขนมลาแผ่นจากนั้นแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ขนมลากรอบสอดไส้ โดยกิจกรรมที่ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ขนมลา ได้แก่ หมายเลข 3, 4, 5
และ 6 ส่วนกิจกรรมการสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ หมายเลข 1, 2 และ 7 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาให้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการมีมูลค่าสูงขึ้นจากเดิม จากนั้นทาการคลี่ภาพห่วงโซ่คุณค่าใหม่และวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและสัดส่วนรายได้
ของผลิตภัณฑ์ขนมลาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ผลการวิ เคราะห์ ห่ว งโซ่คุ ณค่า เดิ มสู่ห่ ว งโซ่ คุณ ค่า ใหม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ลค่ าเพิ่ มและสั ดส่ว นรายได้ ของ
ผลิตภัณฑ์ขนมลาดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ขนมลากรอบสอดไส้กล้วยกวน ไส้น้าพริกไก่หยองและไส้กล้วยตาก
ที่มา: Booranawong, Theerachun and Sampim (2021)
จากภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่พบว่า ภาคีผู้ผลิต ทาหน้าที่ผสมแป้งและผลิตขนมลาแผ่น
จากนั้นผู้แปรรูป จึงนาขนมลาแผ่นเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นขนมลากรอบสอดไส้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นจากสารวจความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ขนมลากรอบสอดไส้กล้วยกวน ขนมลากรอบสอดไส้
น้าพริกไก่หยอง และขนมลากรอบสอดไส้ กล้วยตาก จากนั้นนาผลิตภัณฑ์ ใหม่มาบรรจุลงสู่บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการ
ออกแบบพัฒนาขึน้ ใหม่พร้อมได้นาเรื่องเล่าขนมลาด้านคติชนลงสู่บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมลา และทา
การส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ ขาย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเพื่อเป็นการเพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภคหากนามาขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ดังนั้นเมื่อคลี่ภาพห่วงโซ่คุณค่าใหม่จึงวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและสัดส่วนรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้
ดังนี้ 1) ขนมลาสอดไส้กล้วยกวนโดยมูลค่าการแปรรูป มีมูลค่าต่อขนมลาเพิ่มขึ้น 3,170 บาท มีมูลค่าเพิ่มจากขนม
ลาแผ่นถึง 61.06 เท่า และมีสัดส่วนรายได้เป็น 74.59% โดยมูลค่าขายปลีก มีมูลค่าต่อขนมลาเพิ่มขึ้น 3,970 บาท
มีมูลค่าเพิ่ม 76.46 เท่า และมีสัดส่วนรายได้เป็น 25.44% 2) ขนมลาสอดไส้น้าพริกไก่หยอง มูลค่าการแปรรูป มี
มูลค่าต่อขนมลาเพิ่มขึ้น 3,114 บาท มีมูลค่าเพิ่มจากขนมลาแผ่นถึง 59.97 เท่า และมีสัดส่วนรายได้เป็น 74.34%
โดยมูลค่าขายปลีก มีมูลค่าต่อขนมลาเพิ่มขึ้น 3,914 บาท มีมูลค่าเพิ่ม 75.38 เท่า และมีสัดส่วนรายได้เป็น 25.76%
และ 3) ขนมลาสอดไส้กล้วยตาก มูลค่าการแปรรูป มีมูลค่าต่อขนมลาเพิ่มขึ้น 3,170 บาท มีมูลค่าเพิ่มจากขนมลา
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แผ่นถึง 61.06 เท่า และมีสัดส่วนรายได้เป็น 74.59% โดยมูลค่าขายปลีก มีมูลค่าต่อขนมลาเพิ่มขึ้น 3,970 บาท มี
มูลค่าเพิ่ม 76.46 เท่า และมีสัดส่วนรายได้เป็น 25.44%
3. ผลการวัดการกระจายรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ขนมลาของกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 6 ชุมชน พบว่าจากห่วงโซ่
คุณค่าก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ขนมลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีผลตอบแทนและผลกาไรที่ดีขึ้นทั้งในแง่การ
สร้างคุณค่า ทาให้คนรู้จักมากขึ้น และตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค จากการเก็บรวบรวบข้อมูลการ
จดบันทึกรายได้ที่ทางผู้วิจัยได้ดัดแปลงออกแบบไว้เพื่อนามาวัดการกระจายรายได้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การ
กระจายรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ว่ามีรายได้กระจายในจังหวัดและนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของแต่ละกลุม่
วิสาหกิจขนมลา แสดงร้อยละของการกระจายรายได้หลังชุมชนเข้าร่วมการพัฒนางานวิจัยทั้ง 6 กลุ่ม ดังแผนภูมิที่ 1
ร้อยละการกระจายรายได้
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของการกระจายรายได้หลังชุมชนเข้าร่วมการพัฒนางานวิจัยทั้ง 6 กลุ่ม
ที่มา: Booranawong, Theerachun and Sampim (2021)
จากแผนภูมิที่ 1 ผลการกระจายรายได้หลังจากชุมชนเข้าร่วมการพัฒนางานวิจัยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทั้ง 6 กลุ่ม พบว่า 1)กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร บ้านศรีสมบูรณ์ มีรายได้รวม 260,050 บาท โดยมีการกระจาย
รายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 259,101.12 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.64 ของรายได้รวมทั้งหมด
และมีการกระจายรายได้ออกนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 948.88 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของรายได้รวม
ทั้งหมด 2)กลุ่มสตรีขนมแปรรูป มีรายได้รวม 321,387 บาท โดยมีการกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวน 271,852.99 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.59 ของรายได้รวมทั้งหมด และมีการกระจายรายได้ออกนอกพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 49,534.40 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.41 ของรายได้รวมทั้งหมด 3)กลุ่มวิสาหกิจขนม
ลาท่าซอม มีรายได้รวม 85,510 บาท โดยมีการกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 79,455.50 บาท
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.93 ของรายได้รวมทั้งหมด และมีการกระจายออกนอกพื้นที่ จั งหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน
6,049.30 บาท ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 7.07 ของรายได้ รวมทั้ งหมด 4)กลุ่ มขนมลาป้ าเทศ มี รายได้ รวม 98,000 บาท
โดยมีการกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 97,507.20 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.50 ของรายได้
รวมทั้งหมด และมีการกระจายรายได้ออกนอกพื้นทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 492.80 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.05
ของรายได้ รวมทั้ งหมด 5)กลุ่ มน้ องกี้ ขนมลา มี รายได้ รวม 3,085,600 บาท โดยมี การกระจายรายได้ ใ นพื้ น ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 3,080,196 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.82 ของรายได้รวมทั้งหมด และมีการกระจาย
รายได้ออกนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 5,404 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของรายได้รวมทั้งหมด และ
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6)กลุ่มขนมลาป้าปรีดา มีรายได้รวม 175,200 บาท โดยมีการกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน
174,877.80 บาท ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 99.82 ของรายได้ ทั้ งหมด และมี การกระจายรายได้ ออกนอกพื้ นที่ จั งหวั ด
นครศรีธรรมราชจานวน 322.20 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของรายได้รวมทั้งหมด
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์ขนมลาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภคขนมลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้บริโภค จึงทาให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้อง
ปรั บเปลี่ ยนระบบการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานเพื่ อรองรั บกับพฤติ กรรม ซึ่ งน าไปสู่ ความต้ องการของผู้ บริโภค ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rattanaphan (2013) ที่ทาการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ขนมลากรอบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลากรอบของกลุ่มสตรีบ้านชะแม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทั่วไป จะเห็นได้ว่ารูปแบบห่วงโซ่อุปทานเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะการจัดการที่
ผู้อยู่ในห่วงโซ่ต่างดาเนินกิจกรรมของตนเอง รายได้ที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่ คุณค่า
ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยได้เข้าไปช่วยพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้าสู่ปลายน้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเริ่มจากการ
สารวจถึงความต้องการของผู้บริโภคขนมลา จะเห็นได้ว่าภาคีที่ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นจริง คือภาคีของนักแปรรูป ซึ่งเป็น
ข้อต่อที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ระหว่างผู้ผลิตและผู้ขาย ที่ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบขนมลาแผ่น โดยในกระบวนการ
ผลิตขนมลากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาให้ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขนมลา
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตขนมลากรอบด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งจากคลื่นไมโครเวฟ ทีช่ ่วยให้อบขนมลาได้
เร็วขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จากนั้นได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยนาข้อมูลด้านคติชนวิทยาของ
ขนมลา เพื่อเป็นการสื่อสารถึงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ลุ่มที่น้าระบายค่อนข้างช้า จึงมี การพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียแบบติดกับที่ สาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ขนมลา ถือได้ว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขนมลาเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา
สื่อสมัยใหม่เล่าเรื่องขนมลาและช่องทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งจากการพัฒนากระบวนการผลิตดังกล่าวเป็นการเพิ่ม
มู ล ค่ า และคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง ท าให้ เ กิ ด ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ใหม่ ขึ้ น ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีมูลค่าสูงขึ้น เป็นการเพิ่มกาไรและผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย Srisook, Hiranwijitporn and Kaewtem (2020) ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลาปาง รองรับโครงการ Smart Farmer ได้คัดเลือกเกษตรกร
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการตลาดในห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้น น้าสู่ปลายทาง
ได้แก่ กิจกรรมต้นน้า การศึกษาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่สามารถยกระดับเข้าสู่ตลาด กิจกรรมกลางน้า
การศึกษาและพัฒนาแนวคิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และกิจกรรมปลายน้า การศึกษาและมุ่งพัฒนา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการดาเนินกิจกรรมจึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่คุณค่า สามารถสร้าง
คุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรในจังหวัดลาปาง
ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 6 ชุมชน เมื่อคลี่กลุ่มภาคีตลอดทั้งห่วงโซ่ สามารถนาไป
วิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นรายได้ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมลาและ Value Added ของแต่ ล ะผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้
พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ขนมลากรอบสอดไส้กล้วยกวน 2) ผลิตภัณฑ์ขนมลา
กรอบสอดไส้กล้วยตาก และ 3) ผลิตภัณฑ์ขนมลากรอบสอดไส้ไก่หยอง ทีน่ ามาแปรรูปสามารถเพิ่มมูลค่าของวัตถุดบิ
ได้ถึง 76.46, 76.46 และ 75.38 เท่า ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขนมลาแผ่น โดยเมื่อทาการแยกสัดส่วน
รายได้ในแต่ละภาคี พบว่าผลิตภัณฑ์ขนมลากรอบสอดไส้กล้วยกวนและกล้วยตาก ผู้ผลิตมีสัดส่วนรายได้ต่าสุด ส่วน
ผู้ขายส่งมีสัดส่วนรายได้สูงสุด สาหรับผลิตภัณฑ์ขนมลากรอบสอดไส้ไก่หยอง พบว่าผู้ผลิตมีสัดส่วนรายได้ตาสุ
่ ด ส่วน
ผู้แปรรูปมีสัดส่วนรายได้สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Hassachu (2020) ที่ทาการศึกษาการวิเคราะห์ห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า สาหรับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอทอป โดยได้ มี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

การศึกษาสัดส่วนรายได้และมูลค่าเพิ่ม ของผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่มีการแปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร ได้แก่
มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ลาไย และเงาะ เมื่อทาการแยกสัดส่วนรายได้ในแต่ละภาคี พบว่าเกษตรกรมีสัดส่วนรายได้
ต่าสุด นักขายมีสัดส่วนรายได้สูงสุดทั้งในทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม สาหรับทุเรียนทอดและทุเรียนฟรีดดราย นักแปร
รูปจะมีสัดส่วนรายได้มากที่สุด นอกจากนี้จากงานวิจัยของ Sangkhaman (2016) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร โดยได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการพัฒนาเพื่อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่ม ของกระบวนการผลิตตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และแปรรูปสู่ผู้บริโภคตลาด
เป้าหมาย โดยกระบวนการต้นน้ามุ่งเน้นดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตข้าวคุณภาพ ปลอดภัย มีโภชนาการ
สูงเพื่อสุขภาพ กระบวนการกลางน้ามุ่งเน้นดาเนินการสนับสนุนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่าระยะสั้น
ให้กับสหกรณ์การเกษตรกลุ่มผู้ผลิตข้าว การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาแปรรูปและจาหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าวเพื่อตอบสนองและดึงดูดความน่าสนใจจากผู้บริโภค และกระบวนการ
ปลายน้า มุ่งเน้นดาเนินการสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาดในทุกระดับสนับสนุนให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาดที่จะนามาวางแผนการผลิตและการตลาด
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขนมลาทาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี ผลตอบแทนและรายได้
จากการพัฒนากระบวนการผลิตขนมลา ส่งผลให้เกิดรายได้ในชุมชน ผลของการวัดการกระจายรายได้ของชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตขนมมลาทั้ง 6 กลุ่ม มีการกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 3,962,990.61 บาท คิด
เป็นร้อยละ 96.05 ของการกระจายรายได้ ทั้งหมด และการกระจายรายได้ นอกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวน 62,751.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของการกระจายรายได้ทั้งหมด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตรงตาม
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับรายได้ของชุมชนได้จริง เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ทาให้
ชุมชนเกิดความยั่งยืนและเป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมลาควรได้รับการพัฒนาสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ขนมลา โดยการนาเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นของแต่ละชุมชนมาผลิต
เป็นไส้ขนมลา ได้แก่ กล้วย มังคุด ทุเรียน สับปะรด เป็นต้น สาหรับบรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค มีความสวยงาม ทันสมัย พกพาสะดวก และไม่แตกหักง่าย
1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมลาควรมีการสนับสนุนทางภาครัฐ เช่น สนับสนุนเรื่องช่องทางการจัด
จาหน่าย กิจกรรมการออกบูทแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เพื่อให้ชุมชนมี กาไรและผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมี สัดส่วน
รายได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการกระจายรายได้ภายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาระบบนิเวศธุรกิจของผลิตภัณฑ์ขนมลา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร เพื่อทาการพัฒนา
ขีดความสามารถยกระดับรายได้ให้แก่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตขนมลาที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้าไปสู่
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