
ฐานขอมูลศกัยภาพและความพรอมของวสิาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ 
อาหาร และเครื่องด่ืมจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบยีง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตกในประเทศไทย (ตาก-เพชรบูรณ)1 
ธีรพร กงบังเกิด2 และ สุดารัตน เจียมยั่งยืน2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อ พัฒนาฐานขอมูลกลุมศักยภาพ และความพรอมของวิสาหกิจชุมชนในการ

ผลิต 1) วัตถุดิบ 2) อาหาร และ 3) เครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดที่ผานระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตกในประเทศไทยในเขตภาคเหนือตอนลาง จํานวน 269 กลุม ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ตาก 

(40 กลุม) กําแพงเพชร (46 กลุม) สุโขทัย (49 กลุม) พิษณโุลก (66 กลุม) และเพชรบูรณ (68 กลุม) โดยใช

แบบสอบถามสํารวจขอมูลดานตางๆ ไดแกขอมูลทั่วไป บุคลากร การผลิต ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การตลาด 

ทัศนคติและความพึงพอใจ ประเภทปญหาและการดําเนินกิจกรรมและนํามาวิเคราะหและจัดกลุมโดยใชเทคนิค  

K-Means Clustering โดยแบงกลุมศักยภาพเปน 3 กลุม ไดแก สูง ปานกลาง และต่ํา ผลการวิจัยพบวา กลุม

วิสาหกิจในแตละจังหวัดมีจุดเดนและจุดที่ตองปรับปรุงแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ในทั้ง 5 จังหวัด กลุมวิสาหกิจที่มี

ศักยภาพสูงสวนใหญเปนกลุมที่ผลิตอาหารแปรรูป กลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ตาก กําแพงเพชร และเพชรบูรณ 

มีการขนสงสินคาไปขายยังสถานที่อื่น ภายในรัศมีไมเกิน 150 กิโลเมตรจากกลุมที่ผลิต สวนกลุมวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกมีการสงสินคาไปขายในรัศมีภายใน 450 กิโลเมตรจากกลุม ผลการจัดกลุมศักยภาพ 

พบวา วิสาหกิจชุมชนสวนใหญในจังหวัดตาก (47%) กําแพงเพชร (50%) สุโขทัย (51%) และเพชรบูรณ (44%) 

ศักยภาพปานกลาง ยกเวนจังหวัดพิษณุโลกที่วิสาหกจิชุมชนสวนใหญมีศักยภาพต่ํา (49%) เมื่อเปรียบเทียบ

ศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 269 กลุม ใน 5 จังหวัด พบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีศักยภาพสูง

ดานการผลิต ประเภทปญหาและการดําเนินกิจกรรม  เนื่องจากมีการใชวัตถุดิบในพื้นที่และมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่

นํามาแปรรูป สามารถแกไขและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดดีและมีการวางแผนการผลิตที่ดี ผลการวิเคราะหทาง

สถิติเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของวิสาหกิจชุมชนแบงตามขอมูลการประเมินพบวาการดําเนินงานดานบุคลากร การ

ผลิต การตลาด การจัดการกับปญหาและคะแนนรวมทุกดานของวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวดั มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน ฐานขอมูล ศักยภาพ ความพรอม ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก วัตถุดิบ 

อาหาร เครื่องดื่ม ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ 

บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยยังขาดขอมูลที่เปนระบบ และขาดกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาลที่

จะชวยยกระดับสูมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการขนสงหรือลอจิสติก 
(logistics) และการจัดการโซอุปทาน (supply chain management) ซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปน

                                                 
1 สนับสนุนงานวิจัยโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวจัิย  
2 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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องคประกอบที่สําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ การจะไดมาซึ่ง
ระบบที่เปนมาตรฐานดังกลาว จําเปนที่จะตองอาศัยขอมูลพื้นฐานดานตางๆ หลายดานเพื่อนําไปใช
สนับสนุนและประกอบการตัดสินใจ ในการกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศตอไป และ
ปจจุบันมีสถานการณภาคการผลิตที่เปล่ียนไปเชน มีการยายฐานการผลิตไปอยูตามแนวชายแดน
เพิ่มขึ้น เพื่อใหใกลกับประเทศเพื่อนบานซึ่งยังมีแหลงวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ การจัดการทางดาน
ระบบการขนสงและโซอุปทานเชนการสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสินคาและการจัด
จําหนายที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถเพิ่มศักยภาพในเชิงธุรกิจใหสูงขึ้นได จังหวัดทางผานของ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในประเทศไทย นับวาเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปดถนนเสนนี้ จึงตองมีการเตรียมความพรอมทางดานตางๆ เพื่อให
การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และจากการที่กลุมวิสาหกิจชุมชนของ
ไทยในจังหวัดดังกลาว มีบทบาทอยางสูงในการผลิตวัตถุดิบ และสินคาประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ โครงการวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน โดยการสํารวจและจัดกลุมศักยภาพและความพรอมของ
วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตวัตถุดิบและสินคาเพื่อผลิตวัตถุดิบ อาหาร และเครื่องดื่ม จากผลผลิต
ทางการเกษตรของจังหวัดที่ผานแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในประเทศไทย (จาก จ.ตาก ถึง 
จ.เพชรบูรณ) และเพื่อเปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต ทั้งที่กําลังดําเนินการอยูแลวและเสนอแนะขอมูล
ทางเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยูใหสูงขึ้น โดยสามารถนําขอมูลพื้นฐานที่ไดไปเปนสวนหนึ่งของ
ฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลและการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการชายแดนตอไป 

วิธีการศึกษา 
จํานวนกลุมวิสาหกิจและการสุมตัวอยาง ในการศึกษานี้ มีกลุมตัวอยางทั้งหมด 269 

กลุม จาก 5 จังหวัด คือ ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ จํานวน 40, 46, 49, 66 
และ 68 กลุม ตามลําดับ โดยสุมตัวอยางวิสาหกิจชุมชน 1 กลุมตอ 1 ตําบล อยางไรก็ตาม อาจมี
ขอมูลไมครบทุกตําบล เนื่องจากบางตําบลไมมีกลุมวิสาหกิจชุมชนตามเปาหมายที่ตองการ หรือ
บางตําบลหยุดการผลิตแลว 

ขอมูลเชิงปริมาณที่ใชในการจัดกลุม ในสวนของการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมศักยภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนนั้น ไดใชขอมูลจากแบบสัมภาษณกลุมวิสาหกิจชุมชนในแตละกลุม โดยที่แบบ
สัมภาษณแบงขอมูลเปน 7 สวน ดังนี้ 

1) ขอมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน ไดแก ระยะเวลาเปดดําเนินการ สถิติการเปลี่ยนแปลง
จํานวนสมาชิก ปริมาณเงินทุนเริ่มตนและปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในแตละเดือน 



 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 
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2) ขอมูลบุคลากรของวิสาหกิจชุมชน ไดแก ความรูความเขาใจ การรูจักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑตางๆ และการมีสวนรวมตอกิจกรรมในกลุมวิสาหกิจในดานตางๆ 

3) ขอมูลดานการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ไดแก ปริมาณของวัตถุดิบหลัก หลักเกณฑที่ใช
ในการเลือกวัตถุดิบ จํานวนแรงงานประจํา การจัดการการวัตถุดิบที่เสียหายหรือของเหลือ และการ
ควบคุมคุณภาพ 

4) ขอมูลดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ไดแก กําไรตอป (บาท/ป) ของผลิตภัณฑที่เปน
รายไดหลัก ชวงเวลาการผลิตของผลิตภัณฑที่เปนรายไดหลัก กําไรตอป (บาท/ป) ของผลิตภัณฑที่
เปนรายไดรอง ชวงเวลาการผลิตของผลิตภัณฑที่เปนรายไดรอง การจัดการกับผลิตภัณฑที่ไมได
มาตรฐาน การไดรับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ การไดรับรางวัล และปจจัยที่ใชในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

5) ขอมูลดานการตลาด ไดแก กําไรเฉลี่ยตอเดือน การขายตรง การขายผานรานคา และ
การขายผานพอคาคนกลาง  

6) ประเภทปญหา ไดแก วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักรหรือเทคโนโลยี วิธีการหรือ
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ การตลาด และบรรจุภัณฑ รวมถึงความสม่ําเสมอของวัตถุดิบ การ
ผลิตและชวงเวลาการขาย 

7) การดําเนินกิจกรรม ไดแก การวางแผนการผลิต การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการ
ผลิต ผลตอบแทนจากการทํางาน การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑและการ
ประชาสัมพันธ 

วิธีการจัดกลุมศักยภาพดวยเทคนิค Cluster Analysis การจัดกลุมศักยภาพและความ
พรอมของวิสาหกิจชุมชน ทําโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS Version 11.0 ใชคําส่ัง  
K-Means Clustering (กัลยา, 2544) ซึ่งเปนเทคนิคการจําแนก case ออกเปนกลุมยอย ซึ่งในที่นี้ 
แตละ case คือ วิสาหกิจชุมชนแตละแหง ในแตละดานที่ประเมิน ประกอบดวยคําถามยอยหลาย
คําถาม คาถวงน้ําหนักของคําถามแตละขอ ไดมาจากการประชุมกลุมยอยของผูใชประโยชนจาก
งานวิจัย (users) ที่จัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัย
นเรศวร คะแนนของดานตางๆ ที่ทําการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คะแนนของดานตางๆ ที่ทําการวิเคราะห 

ขอมูลดานตางๆ คะแนน (%) 

1. ขอมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน 10 

2. ขอมูลบุคลากรของวิสาหกิจชุมชน 15 

3. ขอมูลดานการผลิตของวิสาหกิจชุมชน 15 

4. ขอมูลดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 15 

5. ขอมูลดานการตลาด 15 

6. ประเภทปญหา 15 

7. การดําเนินกิจกรรม 15 

รวม 100 

 

ผลการศึกษา 
ศักยภาพของกลุมและผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจเดนๆ ในแตละจังหวัด แสดงดังตาราง 

ที่ 2  

ตารางที่ 2 สัดสวนเปอรเซ็นตของจํานวนกลุมศักยภาพ และผลการแบงศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนใน 5 

จังหวัด 

จังหวดั จํานวนกลุมศักยภาพ

ต่ํา: ปานกลาง: สูง  

ผลการศึกษา 

ตาก 23: 47: 30 

 

ผลิตภัณฑของกลุมที่มีศักยภาพสูง ไดแก ขาวซอมมือ มะยมหยี 

กระทอนกวน กลวยอบน้ําผึ้ง กระเทียมดองและถั่วค่ัวทราย ไวนมะเมา 

และสุรากลั่น 

กําแพงเพชร 40: 50: 10 

 

ผลิตภัณฑของกลุมที่มีศักยภาพสูง ไดแก ขาวซอมมือ กลวยฉาบ 

มะพราวเสวย ขาวแตน นางเล็ดและกระยาสารท ไมพบกลุมวิสาหกิจที่

มีศักยภาพสูงที่ผลิตเครื่องดื่ม 

สุโขทัย 33: 51: 16 ผลิตภัณฑของกลุมที่มีศักยภาพสูง ไดแก  มะตูมผง กลวยอบเนย 

กลวยตากและกลวยกวน  และผลิตภัณฑอาหารหมัก เชน ปลารา 

พิษณุโลก 15: 36: 49 ขาว น้ําพริก อาหารหมัก ยังมีศักยภาพโดยรวมต่ํา เครื่องดื่ม

โดยเฉพาะเครื่องดื่มประเภทสมุนไพรโดยสวนใหญมีศักยภาพโดยรวม

ปานกลาง ผลิตภัณฑจากกลวย 12 กลุม แบงเปนศักยภาพต่ํา ปาน

กลาง และสูง อยางละ 4 กลุม 

เพชรบูรณ 35:44:21 ผลิตภัณฑของกลุมที่มีศักยภาพสูง ไดแก มะขามคลุกน้ําตาล มะขาม

คลุก มะขามกวน และวัตถุดิบเชน เห็ดโคนญี่ปุน ขาวสารแดงและ

ผลิตภัณฑจากกลวย เชน กลวยกวน  



 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 

  

427 

- จังหวัดตาก จํานวน 40 กลุม พบวา วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตากโดยสวนใหญประสบ
ปญหาดานเงินทุนเริ่มตนและเงินทุนหมุนเวียน มีการไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑนอย มีกําไรตอป
ของผลิตภัณฑต่ําและมีปญหาทางดานการตลาด มีกําไรเฉล่ียตอเดือนต่ํา และชองทางการจําหนาย
มีนอย จึงเปนผลใหมีศักยภาพต่ํา แตมีศักยภาพสูงในดานการจัดการแกไขปญหาตางๆ และการ
ดําเนินกิจกรรม   

- จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 46 กลุม พบวา วิสาหกิจชุมชนสวนใหญประสบปญหาดาน
เงินทุนเริ่มตนและเงินทุนหมุนเวียน แตมีการรับรูในดานของมาตรฐานผลิตภัณฑและมีความรูความ
เขาใจของสมาชิกเกี่ยวกับมาตรฐาน และมีศักยภาพในระดับปานกลาง กลุมวิสาหกิจชุมชนสวน
ใหญมีการใชเกณฑในการคัดเลือกวัตถุดิบ และมีการตรวจสอบคุณภาพจึงทําใหมีศักยภาพดานนี้
สูง นอกจากนั้นยังสามารถจัดการแกไขปญหาตางๆ ไดดีและมีศักยภาพปานกลางในการดําเนิน
กิจกรรม   

- จังหวัดสุโขทัย จํานวน 49 กลุม วิสาหกิจชุมชนสวนใหญ ประสบปญหาดานเงินทุน
เริ่มตนและเงินทุนหมุนเวียน มีแรงงานประจํานอยและขาดการจัดการที่ดีกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
ที่เสียหายและไมไดมาตรฐาน นอกจากนั้นยังไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑนอย และสวน
ใหญไมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดานบรรจุภัณฑ ทางกลุมมีปญหาทางดานการตลาดโดยมี
กําไรเฉลี่ยตอเดือนต่ําและชองทางการจําหนายมีนอย จึงเปนผลใหมีศักยภาพโดยรวมปานกลาง
จนถึงต่ํา แตกลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีศักยภาพสูงในดานการจัดการแกไขปญหาตางๆ และ
การดําเนินกิจกรรม   

- จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 66 กลุม พบวา วิสาหกิจชุมชนสวนใหญยังประสบปญหาดาน
เงินทุนหมุนเวียน แตมีศักยภาพสูงดานการจัดการกับปญหาและการดําเนินการของกลุม เชน 
สมาชิกมีการวางแผนการผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุ    

- จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 68 กลุม พบวา วิสาหกิจชุมชนสวนใหญประสบปญหาเงินทุน
เริ่มตนและเงินทุนหมุนเวียน การมีกําไรตอปของผลิตภัณฑต่ําและมีปญหาทางดานการตลาด มี
ชองทางการจําหนายนอย ทําใหจัดอยูในกลุมที่มีศักยภาพปานกลางและต่ํา แตกลุมวิสาหกจิชุมชน
มีศักยภาพสูงในดานการจัดการแกไขปญหาตางๆ และการดําเนินกิจกรรม   

ศักยภาพและความพรอมของวิสาหกิจชุมชนในสวนของภาพรวมทั้ง 5 จังหวัดที่ศึกษา
จํานวน 269 กลุม พบวา สวนใหญกลุมวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูง 3 ดาน ไดแก 1) การผลิต 
เนื่องจากมีการใชวัตถุดิบในพื้นที่และมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่นํามาแปรรูป 2) ประเภทปญหาโดย
กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีความถี่ในการประสบปญหาดานตางๆ นอย หรือสามารถแกไขและ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดดี และ 3) การดําเนินกิจกรรม เนื่องจากมีการวางแผนกอนการผลิตที่ดี 
มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพของการผลิต การมีผลตอบแทนใหกับสมาชิก



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 

 

428 

และมีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอยางสม่ําเสมอ โดยพบวากลุมที่มีศักยภาพต่ํา  
ปานกลาง และสูง มีจํานวนรอยละ 32.0, 50.5 และ 17.5 ตามลําดับ โดยกลุมที่มีคะแนนสูงสุดคือ 
กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตกลวยอบเนย อยูใน ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ซึ่งมี
คะแนนรอยละ 84.10 และกลุมที่มีคะแนนต่ําสุดคือ กลุมอาชีพเสริมบานคลองกระธาตุที่ผลิต
น้ําพริกแกง ต.บอถ้ํา อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กําแพงเพชร ซึ่งมีคะแนนรอยละ 49.78 ผลการวิเคราะห
ทางสถิติเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของวิสาหกิจชุมชนแบงตามขอมูลการประเมิน (โดยไมคํานึงถึง
ประเภทของการผลิต) พบวา การดําเนินงานดานบุคลากร การผลิต การตลาด การจัดการกับปญหา
และคะแนนรวมทุกดานของวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติิ (p<0.05) และวิสาหกิจชุมชนในแตละจังหวัดมีความเขมแข็งดานตางๆ แตกตางกันและกลุม
วิสาหกิจชุมชนสวนใหญใน 5 จังหวัด ที่ทําการศึกษา มีการขนสงสินคาไปขายยังสถานที่อื่นภายใน
รัศมี 0-450 กม. จากกลุมที่ผลิต 

สรุป 
การศึกษาศักยภาพและความพรอมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ อาหารและ

เครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตก ในประเทศ
ไทย พบวา กลุมวิสาหกิจในแตละจังหวัดมีจุดเดนและจุดที่ตองปรับปรุงแตกตางกัน ในสวนของ
ภาพรวมทั้ง 5 จังหวัดที่ศึกษา จํานวน 269 กลุม พบวา 

1. โดยสวนใหญกลุมของวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัด มีศักยภาพสูง 3 ดาน ไดแก  
1) การผลิต เนื่องจากมีการใชวัตถุดิบในพื้นที่และมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่นํามาแปรรูป โดยคํานึงถึง
คุณภาพเปนสําคัญ 2) ประเภทปญหา กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีความถี่ในการประสบปญหา
ดานตางๆ นอยหรือสามารถแกไขและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดดี และ 3) การดําเนินกิจกรรม 
เนื่องจากกลุมวิสาหกิจมีการวางแผนกอนการผลิตที่ดี มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของการผลิต การมีผลตอบแทนใหกับสมาชิกที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม และ
กลุมวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอยางสม่ําเสมอ   

2. กลุมที่ศักยภาพต่ํามีจํานวนทั้งหมด 86 กลุม (รอยละ 32.0) กลุมที่มีศักยภาพปาน
กลางมีจํานวน 136 กลุม (รอยละ 50.5) และกลุมที่มีศักยภาพสูงมีจํานวนทั้งหมด 47 กลุม  
(รอยละ 17.5) โดยกลุมที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตกลวย 
อบเนย อยูใน ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ซึ่งมีคะแนนรอยละ 84.10 และกลุมที่มีคะแนนต่ําสุด คือ 
กลุมอาชีพเสริมบานคลองกระธาตุที่ผลิตน้ําพริกแกง ต.บอถ้ํา อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กําแพงเพชร 
ซึ่งมีคะแนนรอยละ 49.78 

3. การวิเคราะหผลทางสถิติ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของวิสาหกิจชุมชนแบงตามขอมูล
การประเมิน (โดยไมคํานึงถึงประเภทของการผลิต) พบวาการดําเนินงานดานบุคลากร การผลิต 
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การตลาด การจัดการกับปญหาและคะแนนรวมทุกดานของวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัด มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และวิสาหกิจชุมชนในแตละจังหวัดมีความเขมแข็งดานตางๆ 
แตกตางกัน และในดานผลคะแนนรวม (เต็ม 100 คะแนน) พบวา วิสาหกิจชุมชนใน จ.กําแพงเพชร 
มีคะแนนต่ําที่สุด คือ 61.9 คะแนน และต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนน
รวมของวิสาหกิจชุมชนใน จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก และ จ.เพชรบูรณ ซึ่งมีคะแนนสูงกวา 
(ระหวาง 63.8-65.9 คะแนน) ซึ่งมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ   

4. กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญใน 5 จังหวัดที่ทําการศึกษา มีการขนสงสินคาไปขายยัง
สถานที่อื่นภายในรัศมีระหวาง 0-450 กม. จากกลุมที่ผลิต 
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