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บทคัดย่อ 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ    
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาอาชีพสู่รูปแบบวิสาหกิจชุมชน การด าเนินงานและปัญหาในการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตควบคู่ไปกับการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจชุมชนเกิดจากหน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของคน
ในชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินทุน แต่การด าเนินงานเป็นลักษณะกิจการส่วนตัว ปัญหาที่พบ
คือไม่สามารถขยายตลาดได้ ไม่สามารถด าเนินงานในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจได้ ท าให้วิสาหกิจชุมชนอ่อนแอและมี
แนวโน้มการยกเลิกกลุ่ม แต่ยังด าเนินการผลิตในลักษณะของผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความ
ยั่งยืน มีโอกาสขยายตัวเชิงธุรกิจได้จึงต้องเริ่มจากผู้น ามีความสามารถ มีธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และสร้าง
ตลาดภายในท้องถิ่น  
 

 Abstract 
The development method to sustainable and growth of community enterprises is a 

qualitative study. This aims to professional development model to community enterprise. This is 
done by collecting data by dept interview, observation and analysis. By the result found that the 
government organization  supported to subsidies capital and equipments, but operating by private-
owned enterprises.  Problems concerning marketing weakness, unable to expand the market.                     
This weakness resulted in a slow pace of development of community enterprises and a high 
possibility of dissolution,  but are still operating in form of OTOP.  Important characteristics of 
community enterprises that were able to expand business included strong leadership,  sacrificing, 
being accepted among members, continual progress, and good governance, should give emphasis 
to local market by making products which are accepted by local people and  have community 
enterprise  network. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคัญและทีม่าของปญัหา 
           ปัจจุบันการรวมตัวเพื่อประกอบกิจการในระดับรากหญ้าของชุมชนท้องถิ่นมีหลายลักษณะ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจการ
ขนาดเล็ก การรวมตัวมักจะอยู่ในลักษณะกลุ่มกิจกรรม หรือกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ และบางกลุ่ม
ได้มีการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือกันในลักษณะเครือข่าย ซ่ึงลักษณะการรวมกลุ่มอาจมีรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน 
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ผลิตสินค้า หรือชมรมต่างๆ เป็นต้น ทั้งน้ีการรวมกลุ่มดังที่กล่าวมามักจะมีวัตถุประสงค์หลักที่
ส าคัญคือ เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานการสร้างอ านาจต่อ              
รองด้านต่างๆ     
 นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักในโครงการ “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์”         
เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ในระดับท้องถิ่นสามารถออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ อันจะส่งผลดีต่อการสร้างรายของชุมชน
ท้องถิ่น ความม่ันคงในอาชีพ ให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นและส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจ านวนหน่ึงอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าได้ 
เน่ืองจากขาดแหล่งเงินทุนและขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ภาครัฐจึงได้มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการด าเนินงานในลักษณะของ
การรวมกลุ่มผลิตเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนความเข้มแข็งทางการเงิน ให้
สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ครอบครัว ด้วยการ
จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2546) ซ่ึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในการสร้างโอกาสและรายได้
ของชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในท้องถิ่นมา
ใช้ร่วมกันในเชิงธุรกิจ   
 จากจากนโยบายดังกล่าวท าให้เกิดค าถามที่ว่าชุมชนท้องถิ่นจะสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
เชิงธุรกิจได้นั้น ถ้าด าเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนแล้วท าอย่างไรถึงจะท าให้เกิดการพัฒนาและมีความยั่งยืน  
1.2 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาอาชีพสู่รูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

 2.  เพื่อศึกษาการด าเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน  
 3.  สภาพปัญหา และการสร้างองค์ความรู้ของวิสาหกิจชุมชน 
 4.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน  

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาอาชีพของชุมชนในท้องถิ่นในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการผลิต
สินค้า  โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 10 กลุ่ม เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ท่ีจะศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังน้ีคือ 
  1) วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนตาม พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
  2) เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มการผลิตสินค้า จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้
ร่วมกัน หรือการน าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับอาชีพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น 
  3)  เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน มั่นคงต่ออาชีพและความเป็นอยู่ของคนชุมชน
ท้องถิ่นนั้น 
 4) วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพที่จะสร้างความมั่นคงในอาชีพ สมาชิกมีรายได้ที่สูงขึ้น 
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1.4  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ( กรมส่งเสริมการเกษตร,  2548) 
 เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะ ต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้
ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ประการด้วยกันคือ  1)  ความ  2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการตัดสินใจและการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงต้องอาศัยเงื่อนไขส าคัญ 2 ประการคือ เง่ือนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม  
 การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาองค์กรการเกษตร (ดาราวรรณ วิรุฬผล 2545 อ้างโดย 
สุภาพ  สุทธิรักษ์. 2551) 
 คัดลอกจากบางตอนของตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเกษตรกรเข้าใจใน
หลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามจนได้ผล มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเอง  
จากขั้น “พออยู่พอกิน” ไปสู่ขั้น “อุ้มชูตัวเองได้” คือนอกจากจะมีพอเพียงในระดับไร่นาแล้วยังสามารถช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในระดับชุมชน จนสามารถมีสวัสดิการที่พอเพียงในชุมชน เพื่อรองรับกับความเสี่ยงภัยและความไม่แน่นอน
ตา่งๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของตน ครอบครัว และชุมชนเกษตรกรจึงควรที่จะสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนด้วยการ
รวมกลุ่มการด าเนินงานในทางสายกล่าวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลัก กล่าวคือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันใน
รูปกลุ่ม หรือสหกรณ์เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการในด้านต่างๆ แบบมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิด
ความพอเพียงและความสามารถในการอุ้มชูตัวเองได้ ในระดับชุมชน โดยที่องค์กรเกษตรกรที่เกิดขึ้นควรมีการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ 1) การผลิต  2) การตลาด 3) ความเป็นอยู่  4) สวัสดิการ  5) การศึกษา 6) 
สังคมและศาสนา  อันเป็นหลักประกันพื้นฐานของการ “อุ้มชูตัวเอง” ได้ในระดับชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ได้ในท่ีสุด  การร่วมแรงร่วมใจกันคือกุญแจสู่ความการอุ้มชูตัวเองของเกษตรกร 

แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม และแยกส่วน (กรมส่งเสริมการเกษตร,  2551) 
 1. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม กระบวนทัศน์การพัฒนาวิสาหกิจแบบชุมชนแบบองค์ 

รวม เป็นระบบที่เช่ือมโยงวิสาหกิจชุมชนสู่บริบทชุมชนในระบบย่อยและระบบใหญ่ทั้ งหมดด้วยความเช่ือพื้นฐานที่ว่า 
ความเชื่อมโยงคือสภาวะที่องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชนทุกส่วนมีความสัมพันธ์กันในบริบทท่ีซับซ้อนและมีการะบวน
การที่ต่อเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายภายในชุมชน 
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงบริบทชุมชนที่มีความพันธ์กับวิสาหกิจชุมชน ยึดคนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา มุ่งเน้นการพึง่พาตนเองของชุมชน การค้นหาศักยภาพของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจนท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้   

  2.  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบแยกส่วน แนวทางในการพัฒนาสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนลักษณะของการมองแบบแยกส่วนตามองค์ประกอบของการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเริ่มตั้งแต่
กระบวนการผลิต  การบริหารจัดการ ผลผลิต การขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง การเงิน  และการตลาด ทิศทางของ
วิสาหกิจชุมชน การวางแผนการด าเนินงานด้านการตลาด  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การบริหารสมาชิก เป็นต้น  
ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ท าให้ทราบถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อน าไปสู่แนวทางการเรียนรู้และได้พัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนอย่างเหมาะสม  
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1.5  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 วิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการประกอบกิจการของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดยมุ่งการ
ใช้ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนเป็นหลัก และมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้    
ทั้งระดับครัวเรือน  กลุ่มองค์กร และเครือข่ายและชุมชน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นมีความสอดคล้องกับแนวความคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งเป็นการหนุนและต่อเนื่องกัน ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด ตัดสินใจ               
และการด าเนินการอย่างสมดุล ซึ่งจะน าไปสู่กิจกรรม  ผลผลิต และผลลัพธ์ในระดับของกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เพื่อไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้ มนูญ  สอนเกิด (2550) ธุรกิจอื่นส่วนใหญ่มุ่ง
แสวงหาผลก าไรเป็นหลกัและอาจจะไม่ให้ความส าคญัต่อชุมชนและสังคมเท่าที่ควร  แต่วิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการ
สร้างสรรค์ในการประกอบการบนพื้นฐานการใช้ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่าง
รู้คุณค่า เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชน โดยมุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหาก าไร โดยเน้น
การมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน และมุ่งต่อการรักษาระบบ นิเวศของชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
จึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กร และกิจกรรม ด้านทุน การผลิต/อาชีพ                 
ด้านรายได้  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่คนในชุมชนช่วยกันคิด ช่วยกันด าเนินการและรับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบกิจการของชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและ
รายได้ของชุมชนท้องถิ่น (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  (2550) การร่วมกันเสริมสร้างและสั่งสมทุนทางสังคมเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ามหาศาล เพราะทุนทางสังคมหมายถึงพลังท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคม เกิดจากการรวมตัว
ของกลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน มีความไว้เนื้อเช่ือใจกัน มีความผูกพัน มีความช่วยเหลือกัน ความเข้มแข็ง
ของชุมชน จงเกิดจากการน าความรู้ที่มีอยู่แล้วและมีความเป็นเอกลักษณ์มาพัฒนาต่อด้วยการน าทรัพยากร ปัจจัยการ
ผลิตต่างๆ แล้วสร้างสินค้าใหม่ที่มีเอกลักษณ์ มีการน าความรู้และเทคโนโลยีไปต่อยอดและพัฒนาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการร่วมกัน ค้นหาสิ่งดีๆ ที่เป็นจุดแข็งของชุมชนให้คนในชุมชนเกิดพลังร่วมและมี
จิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนนั้นๆ สุวรรณี ค ามั่น  (2550)   
 การวิจัยรูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก จังหวัด ในมิติของ
การตลาด การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแลกเปลี่ยนความรู้โดยเน้นการตลาดเป็นหลัก เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพของกลุ่มอาชีพ ผลการวิจัยพบว่าบริบทและศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของผลติภัณฑ์ที่ผลิต การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
และคุณสมบัติของสมาชิกกลุ่ม โดยยังไม่มีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กระบวนการ พัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้วยการน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีผลการด าเนินกิจกรรม
ส าเร็จในระดับปานกลาง ผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรเพื่อการสนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ยังไม่ชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อเนื่องคือควรศึกษากระบวนการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนควร
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจ (ชวลิต สันถวะโกมล และคณะ, 2548)  
 การศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  
กรณี: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อต าบลกระเสยีว อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ศึกษากระบวนการท างานด้านการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อหาสาเหตุของปัญหาการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
เพื่อก าหนดกลยุทธ์ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่มคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม โคเนื้อ จังหวัด
สุพรรณบุรี และกลุ่มผู้เลี้ยงวัวบ้านเขาแม่แก่จังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล และการ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อ
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

การด าเนินงานคือปัญหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากกลุ่มผู้น าขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
และการจัดการระบบบัญชี สมาชิกขาดความรู้ในการรวมกลุ่ม และยังไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีความส าคัญและ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง (ภัทร์สิริย์ อันทร์รจน และสุพงษ์ วิบูลย์เศรษฐ. 2551)     

การศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร กรณีการแปรรูปอาหาร   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก าหนดความสามารถในการท าก าไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
ทฤษฎีสมดุลของการจัดการ (Balance Scorecard) พบว่าปจัจัยที่มีต่อความสามารถในการท าก าไรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมคือระบบการผลิต ความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารเชิงคุณภาพ สมรรถนะของ
พนักงาน  ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า โดยปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความสามารถท าก าไรอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติคือ ระบบการผลิต การบริหารเชิงคุณภาพ ความภักดีของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า โดยมี
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อหาตลาดการ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน และการวิจัยและ
พัฒนา โดยภาครัฐต้องให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากร การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ                 
และการแนะน าทางด้านการเงิน (สุภาพ  สุทธิรักษ์, 2549).   
 การศึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจของกลุ่ ม เกษตรกรในชนบทที่มี กิจกรรมเสริมรายได้ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี มุกดาหาร และอ านาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาธุรกิจมี 3 ด้านคือ 1) ปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร โดยข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานะและการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรขาดความสมบูรณ์ และอยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริม
ท าให้ยากต่อการก าหนดนโยบายในการพัฒนา 2) ปัญหานโยบาย พบว่านโยบายของหน่วยงานต่างๆ ขาดความชัดเจน 
เนื่องจากการด าเนินงานตามแนวคิด 2 ประการคือแนวคิดในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพ
การเกษตรโดยมีการช่วยเหลือด้วยการจัดหาปัจจัยต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ส่วนแนวคิดที่ 2 คือแนวคิดที่มุ่งสนับสนุน    
ให้เกษตรกรมีธุรกิจเป็นของตนเองที่ยั่งยืนให้เกษตรกรมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจนสามารถมีธุรกิจของตนเองและมี
รายได้ที่มั่นคง ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดมีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน และ 3) ปัญหาในการด าเนินงานพัฒนาธุรกิจของ
กลุ่มเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านการจัดการ การเพิ่มขีดความสามารถ การตลาด เงินทุน และปัญหาด้านการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  (ไมตรี  วสันต์วงศ์, 2548)   
 การศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง กรณีดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา เพื่อศึกษาสภาพ
การผลิต  การตลาดดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพาราของวิสาหกิจชุมชน ศึกษาระดับศักยภาพและปัจจัยที่มีต่อการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ผลการศึกษาพบว่า การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพาราส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบ
จากธรรมชาติคือใบยางพาราที่เป็นของสมาชิกเอง โดยใช้แรงงานจากสมาชิกกลุ่ม เงินทุนส่วนใหญ่ได้มาจากค่าหุ้นของ
สมาชิก และได้รับผลตอบแทนร้อยละ 17.91 ด้านการตลาดพบว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย เน้นการขาย
ส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยมีการส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบ เ ช่น การออกร้านและโฆษณาทางวิทยุ ส่วนโอกาส
ทางการตลาดพบว่า จุดแข็งที่ส าคัญคือความได้เปรียบด้านวัตถุดิบและความเป็นผู้น าของกลุ่ม จุดอ่อนที่ส าคัญคือ
อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ส่วนแบ่งตลาดมีน้อย โอกาสที่ส าคัญคือกระแสนิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ         
คู่แข่งขันมีน้อย ส่วนอุปสรรคที่ส าคัญคือไม่มีการรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายได้อยู่ใน 
ระดับต่ า  ผลการศึกษาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนพบว่าระดับความเข้มแข็งอยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
ระดับศักยภาพท่ีอยู่ในระดับดีมี 3 ด้านคือ ด้านทิศทางของวิสาหกิจชุมชน ด้านบริหารการตลาด และด้านการบริหาร
สมาชิก  ส่วนท่ีเหลือ 4 ด้านคือ การวางแผนการด าเนินงาน การจัดการสินค้าและบริการ การจัดการความรู้และข้อมูล
ข่าวสาร  และด้านผลลัพธ์การด าเนินงานมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่
ความเข้มแข็งมี 2 ตัวแปรคือมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือการมีส่วน
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ร่วมของสมาชิกและชุมชนได้รับผลประโยชน์ส่วนปัญหาและอุปสรรคได้แก่บางช่วงวัตถุดิบในการผลิตไม่เพียงพอ 
ช่องทางการตลาดมีน้อย ขาดข้อมูลด้านการตลาด ระดับศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ า (สุภาพ  สุทธิรักษ์, 2551)    

การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่
ประชากรทั่วไป คณะกรรมการบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ในเขตองค์การบริหาร
พัฒนานิคมและองค์การบริหารส่วนต าบลชอนน้อย ผลการศึกษาพบว่าระดับความเข้มแข็งของชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพัฒนานิคมและองค์การบริหารส่วนต าบลชอนน้อยอยู่ในระดับปานกลางและผลการวิเคราะห์ถดถอย
พหุเชิงช้ัน พบว่าภูมิปัญญาจากชาวบ้านในการประกอบอาชีพการเป็นสมาชิกองค์การชุมชนและความพอใจในองค์การ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนานิคมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในขณะที่การเป็นสมาชิกองค์การชุมชนความพอใจในองค์กรชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชอนน้อยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
(จิรศักดิ์  ปาลีพงพันธุ,์  2545)   

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชนในประเทศโดยศึกษาและเจาะลึกธุรกิจชุมชน 44 แห่ง 
ในเขตภาคเหนือ  ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ภาคละ 5 แห่งและในภาคตะวันออก 8 แห่งและเป็น
กรณีศึกษาเครือข่ายธุรกิจชุมชนอีก 5 แห่ง ตามภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายในและภายนอกมีผลต่อการ
พัฒนาหรือความส าเร็จของธุรกิจชุมชน/เครือข่ายคือทรัพยากรมนุษย์  เงินทุนและระบบการจัดการและปัจจัยภายนอก
ที่มีต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชน/เครือข่ายคือลักษณะพื้นฐานของชุมชนอันได้แก่แนวคิดในการท างานร่วมกัน  
ช่ือเสียงทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิม องค์กรสนับสนุนและคู่ค้าโดยปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างมากคือคู่ค้าที่ดี
และเป็นคู่ค้ารายใหญ่ทีมีความต่อเนื่อง (รังสรรค์ ปิติปัญญา และคณะ, 2543)   
 

2. วิธีการศึกษา 
2,1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร จากข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 เฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนรวมทั้งหมด710กลุ่ม (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, 2550) 

กลุ่มตัวอย่างคือวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มการผลิตสินค้าในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
และเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีได้จดทะเบียนและมีผลการประเมินของกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ในระดับดี  มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพ ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยเลือกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 10 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม      
เบญจรงค์บ้านหนองหิน 2) กลุ่มศิลปะไม้ไผ่  3) กลุ่มอาหารไทยบ้านโคกคาม 4) กลุ่มเปลญวนบ้านแม่ประจักษ์        
5) กลุ่มปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและแปรรูปอาหารสัตว์บ้านหนองพันยัง 6) กลุ่มปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพหนองบ่อ 7) กลุ่มแปร
รูปอาหารจากปลาน้ าจืด ปลาแผ่น ปลาร้าผง 8) กลุ่มมหัศจรรย์น้ าส้มควันไม้ (เมจิก้า) 9) กลุ่มจักสานไทยทรงด า     
สระยายโสม  10) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปข้าวเกรียบแห้ววังยาง 
2.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลคือ 
   1.  แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวกับบริบทชุมชน 
   2.  แบบบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณผ์ู้น ากลุม่ 
              3.  แบบบันทึกข้อมูลจากการสมัภาษณ์สมาชิก 
   4   เครื่องบันทึกเสียง และภาพ 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

2.3  วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก   
การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้วิจัย
และสมาชิกในกลุ่ม โดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็น ในการหาทางออกของปัญหาร่วมกัน  
การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการท ากิจกรรมแต่ละครั้งจะยึดหลักความสะดวกและ
ความพร้อมของสมาชิกในกลุ่ม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะด าเนินการไป พร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมด้วยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. การส ารวจชุมชน (Survey) โดยการออกเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารจัดการ การแบ่งปันผลประโยชน์ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมครัวเรือน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ   
 2.  การสัมภาษณ์ (interview) อย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึ่งจะสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้น า
กลุ่ม  และสมาชิกกลุม่ 
 3. การสนทนากลุ่ม (focus group) การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นการให้
ค าปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม การค้นหาปัญหา การเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และการ
หาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 4. การสังเกต (observation) แบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่
ได้มาใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร  
และส านักงานจังหวัด 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมได้โดยการสัมภาษณ์การส ารวจ สังเกต และการจัดกลุ่มสนทนา เพื่อค้นหา 
ศักยภาพของกลุ่ม ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหา ข้อมูลทั้งหมดจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
โดยจะด าเนินไปพร้อมๆ กับการเก็บและรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการ ศึกษาเพื่อให้เกิดการด าเนินการในขั้นการ
ปฏิบัติ  
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษา 
 1) การศึกษาชุมชนท้องถิน่ และการพัฒนาอาชีพสู่รูปแบบวิสาหกิจชมุชน 
 การศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาอาชีพสู่รูปแบบวิสาหกิจชุมชน พบว่าวิสาหกิจชุมชนทั้ง 10 กลุ่ม      
เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเดียวกัน มีความเป็นอยู่ที่สืบทอดวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ภายใต้
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเดียวกัน กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนมีพื้นฐานมาจากการประกอบอาชีพของคน
ในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนด้านการเกษตร มีการน าภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใน
ระยะเริ่มแรกเป็นการรวมกลุ่มในลักษณะของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ และต่อมาได้มีการร่วมกลุ่ม
เพื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มดังกล่าว เป็น เพียงเพื่อต้องการการสนับสนุน    
ด้านการเงินจากหน่วยงานภาครัฐ 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



165 

The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

 
       ผลิตภัณฑจ์ากภูมิปญัญาท้องถิ่นของไทยญวน     ผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตไทยทรงด า 
    

การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น                                   ผลติภณัฑ์ชุมชนจากพ้ืนฐานอาชีพการเกษตร 
 

2)  การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
 ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นลักษณะกิจการส่วนตัวที่มีการบริหาร 

จัดการในลักษณะผู้จ้างและผู้รับจ้าง การจัดสรรผลประโยชน์เป็นลักษณะการจ้างงานระหว่างกัน การตัดสินใจโดยผู้น า
กลุ่มซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูง ขาดการพัฒนาร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการจัดโครงสร้างองค์กรตามข้อก าหนดจากกรมส่งเสริมการเกษตร แต่มิได้มีการด าเนินงาน
ตามภาระงานที่ถูกก าหนดไว้  การด าเนินงานที่สร้างประสิทธิภาพในการจัดการมากที่สุดคือการจัดการในลักษณะ
กิจการส่วนตัว โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

  
            

สมาชิกวิสาหกจิชุมชนที่เป็นแรงงานในครัวเรือน                              วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ าจืด 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

การผลิตและตลาด มีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นต่ า ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในครัวเรือน ใช้วัตถุดิบ
และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในชุมชน การจ้างงานในท้องถิ่น โดยแรงงานจ้างส่วนใหญ่เป็นแรงงงานของสมาชิกในกลุ่มเอง 
และบางส่วนเป็นมาจากคนในชุมชนเดียวกัน  

ด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนได้มีการสร้างตลาดภายในท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง มีการสร้างการรู้จักจาก
ช่ือเสียงของผู้ผลิต โดยยังไม่มีตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ ์วิสาหกิจชุมชนได้พยายามมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ดั้งเดิม ตลอดจนมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการให้ความรู้ ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้เกิดโอกาส
ทางการตลาดสูง และสามารถแข่งขันได้ในตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต                                               ลักษณะของบรรจภุัณฑ ์

  

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรจภุัณฑ์และตราสินค้าภาครัฐออกแบบให้                          รูปแบบการโฆษณาในท้องถิ่น 
 

 ส าหรับโอกาสทางการตลาด  ซึ่งพิจารณาจากจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ใช้องค์ความรู้แบบดั้งเดิมที่ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ไม่มีความรู้ด้านการส่งเสริม
การตลาดที่ต่อเนื่อง และช่องทางการตลาดแคบ คู่แข่งขันรายใหญ่ในท้องตลาดที่เหนือกว่า แต่อย่างไรก็ตามท้องถิ่นไดมี
การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้กลุ่มคนเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งจะเป็นโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้  
 3) การศึกษาปัญหา  
 ปัญหาในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนพบว่าวิสาหกิจชุมชนประสบปัญหาคล้ายกันคือไม่สามารถขยาย
ตลาดได้เนื่องจากถูกจ ากัดด้านเงินทุนและโดยไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแข่งขันจาก
คู่แข่งขันรายใหญ่ในตลาด ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีตลาดเพียงในท้องถิ่นเท่านั้น ไม่มีตลาดที่แน่นอน ไม่มีการส่งเสริม
การตลาด และขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี สมาชิกในกลุ่มไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมและมักจะขาด
ความเช่ือถือในผู้น ากลุ่ม ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ท าให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตช้าและมีแนวโน้มในการยกเลิกลุ่มสูง แต่ยังคง
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ด าเนินงานในลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความล้มเหลวของวิสาหกิจชุมชนคือขาดแคลนเงินทุน 
ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีความต่อเนื่อง ไม่สามารถสร้างตลาดได้ สมาชิกไม่มีกา รท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก ขาดการประสานงานภายในกลุ่ม สมาชิกไม่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การด าเนินงานท้ังหมดจึงเป็นหน้าที่ของผู้น ากลุ่ม   

     วิสาหกิจชุมชนท่ีมีแนวโน้มการขาดผูส้ืบทอดภมูิปัญญา            วิสาหกิจชุมชนท่ีสมาชิกเป็นเพียงผู้รับจ้าง       

            วิสาหกิจชุมชนท่ียังไม่มกีารพัฒนาต่อยอด                           บรรจุภัณฑ์ท่ียังขาดการพฒันา  
 

 4) การจัดเสวนากลุม่และการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นเพียงการด าเนินการในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบ 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน  การสร้างเครือข่ายทางการตลาดและจัดหาวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมดังกล่าวก็มิได้ด าเนินงานในลักษณะการรวมกลุ่ม ยังคงเป็นเพียงการด าเนินงานในลักษณะต่างคนต่างท า   

        การสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน                                  ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในหมู่บา้น 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue



168 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

  
       พื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน                               การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
4.2 อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ท าให้เป็นที่ประจักษ์ว่าแม้ภาครัฐจะส่งเสริมด้านเงินทุนหรืออุปกรณ์ แต่วิสาหกิจ
ชุมชนก็ยังมีจุดอ่อนท่ีท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตนเองคือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ การตลาด 
ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพบว่าแท้จริงแล้ววิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนและด ารงกลุ่มอยู่ได้นั้นสมาชิกกลุ่มไม่ได้มี
การท ากิจกรรมการผลิต การตลาด หรือการจัดการร่วมกัน การประเมินผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงไม่ใช่ตัวช้ีวัดความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง การรวมกลุ่มจึงเป็นไปเพื่อต้องการการ
สนับสนุนด้านการเงินและปัจจัยการผลิตเท่าน้ัน  งานด าเนินกิจกรรมการผลิตจึงเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชนชน ซึ่งท า
ให้ลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีสภาพอ่อนแอ และมีแนวโน้มการยกเลิกกลุ่มสูง การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การมีตลาด
ที่แน่นอน มีการบริหารจัดการที่ดี ภาครัฐให้การส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน  สอดคล้องกับการศึกษาของชวลิต สันถวะโกมล และคณะ (2548) ศึกษารูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี การพึ่งพา ตนเองอย่างยั่งยืนในมิติของการตลาด การ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนความรู้โดยเน้นการตลาดเป็นหลัก และสอดคล้องกับการศึกษาภัทร์สิริย์ 
อันทร์รจน และสุพงษ์ วิบูลย์เศรษฐ. (2551) การศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  กรณี: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อต าบลกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ศึกษากระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานและเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานคือประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากกลุ่มผู้น าขาดความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม และการจัดการระบบบัญชี สมาชิกขาดความรู้ในการรวมกลุ่ม และไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตรงกับสุภาพ  
สุทธิรักษ์ (2551) การศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง กรณีดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา พบว่า
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็งมี 2 ตัวแปรคือการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนได้รับผลประโยชน์ ส่วนปัญหาและอุปสรรคได้แก่ ช่องทางการตลาดมีน้อย ขาดข้อมูล
ด้านการตลาด ระดับศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ า เช่นเดียวกับ รังสรรค์ ปิติปัญญา และคณะ (2543)  ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจชุมชนในประเทศ พบว่าปัจจัยท่ีมีต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชนและเครือข่ายคือลักษณะพื้นฐาน
ของชุมชน อันได้แก่แนวคิดในการท างานร่วมกัน ช่ือเสียงทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยเริ่มจากการสร้างตลาด
ในท้องถิ่น  
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4. สรุป 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน พบว่า วิสาหกิจชุมชน   
เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนท้องถิ่นที่มีวิถีการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ สังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน                   
การรวมกลุ่มเพื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเกิดจากสง่เสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษและจากการเรียนรู้ของคนในชุมชน ใช้วัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น กิจกรรมการผลิตมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชนคือเกิดจากพื้นฐานการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การศึกษาการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มพบว่ากลุ่มที่มีผู้น าเข้มแข็งและได้รับการยอมรับและความเช่ือถือ
จากสมาชิกมากที่สุด และพบว่าวิสาหกิจที่ก าลังจะหมดสภาพมีผลมาจากขาดการบริหารจัดการที่ดี สมาชิกในกลุ่มไม่
สามารถตกลงเกี่ยวกับการด าเนินงานและการจัดสรรก าไรร่วมกัน และสมาชิกไม่ไว้วางในการเข้าร่วมทุนร่วมกิจกรรม 
ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีความอ่อนแอ และมีการแปรสภาพเป็นกิจการส่วนตัว   
 โดยทุกวิสาหกิจชุมชนต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนที่พบมากที่สุดคือปัญหา
ด้านการตลาด การขาดศักยภาพในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ไม่มีสถานที่จั ดจ าหน่ายที่
เหมาะสม ขาดเงินทุน สมรรถนะในการบริหารจัดการกลุ่มต่ า ขาดแรงงานฝีมือ และขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจาก
ภาครัฐ    
 
 
 
 
 
 
 

               
           

การสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน                                  การแลกเปลีย่นความรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชน 
 

                   การสร้างตลาดในท้องถิ่น                         การถ่ายทอดความรูด้้านการตลาดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

4.1 ข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตได้คือ 

1)  ควรมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล ต้องมีการสร้าง 
ผู้น าท่ีมีความเข้มแข็ง เสียสละ และการสร้างความไว้วางใจกันในกลุ่มสมาชิก  

2) ควรเริ่มจากการสร้างตลาดภายในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรกและผลิตในลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชนควบคู่ 
กับการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   

3)  ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในลักษณะของ
การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีการผลิตและมีการท ากิจกรรมที่
ต่อเนื่อง   

4)  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเจริญเติบโตคือการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ การสร้างตลาดที่ถือ 
เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจทุกประเภท ภาครัฐต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการตลาดให้วิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตสินค้าหรือพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ 

5)  สูงสุดของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนคือการด าเนินกิจกรรมโดยยึดหลักการตามแนวคิดเศรษฐกิจกิจ 
พอเพียงและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยชุมชนเพื่อชุมชนซึ่งจะเป็นที่มาของความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

           แหล่งเรียนรู้ของชุมชน                                        ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

    การประชาสัมพันธ์ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์                           การสัมภาษณ์ผู้น ากลุม่ 
 

           ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1)  การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา เชิงลึกเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
    2)  การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายวิสาหกจิชุมชน 
    3)  การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการเสรมิสร้างธรรมาภบิาลของวิสาหกิจชุมชน 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุน
เงินทุนในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ช่วยประสานงานให้การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี 
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