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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัผสมระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการ

ดาํเนินงานและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งศกัยภาพการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไทเมืองเพีย ประชากรท่ีศึกษา
ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทเมืองเพีย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผลวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 30 
คนเป็นเพศหญิงอายรุะหวา่ง 30-39 ปี การศึกษาสูงสุดประถมศึกษา อาชีพหลกัเกษตกร รายไดเ้ฉล่ีย 5,000 - 9,999 บาท 
ระยะเวลาการดาํเนินงาน 12 ปี  2) สภาพการดาํเนินงานของกลุ่มมีการกาํหนดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดแลกเปล่ียน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้มีความแตกต่างและทนัสมยั มีการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน การวางแผนการผลิต การบริหาร
การตลาด การจดักระบวนการเรียนรู้ การบริหารสมาชิก กระบวนการจดัการสินคา้ และบริการ ผลลพัธ์ การบริหาร
สมาชิกชุมชน 3) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานไดแ้ก่  การเงินการลงทุน การผลิต การตลาด การบริหารจดัการ ผูน้าํ 
แรงงาน การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม วตัถุดิบ ส่วนการวิเคราะห์ศกัยภาพการดาํเนินงานการผลิตใยบวบข้ึนอยู่กบั
ฤดูกาลเป็นหลกัผูซ้ื้อในพ้ืนท่ียงัตอ้งอา้งอิงราคาจากสถานท่ีใกลเ้คียง มีการแข่งขนัท่ีไม่รุนแรงนักและมีคู่แข่งขนัใน
ตลาดเป็นรายเดิม มีสินคา้ชนิดอ่ืนสามารถใชท้ดแทนใยบวบไดคื้อใยสังเคราะห์ 

ABSTRACT 
This research examines the combination of quantitative and qualitative research. The objective is to study 

the operations and the factors involved. Including the potential implementation of Community Group Tai Meung 
Peer.The study population included Community Enterprise Martian priesthood. Data were collected by interview 
results show that: 1) the group has 30 members, all of whom are female, aged between 30-39 years of education 
elementary education. The main occupation farmers income period 5000-9999 baht operation for 12 years 2) the 
performance of the group is. By defining the learning process Convergence to local knowledge is different and 
stylish. The directional operation. Production planning Marketing Management The learning process Executive 
Member Process management and executive search services,community members,3) factors related to the 
operation. Finance, manufacturing, marketing, management, labor leaders, the participation of members of the raw 
material to analyze the potential of manufacturing operations, loofah, depending on the season, a major buyer in the 
area also have references from nearby. The competition is intense, and highly competitive in the market is the 
same. Available species could replace the loofah is synthetic. 

 
คาํสําคญั: กระบวนการเรียนรู้ วเิคราะห์ศกัยภาพ ใยบวบ 
Key Words: Learning Process ,Analyze Potential, Loofah 
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บทนํา 
          ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจใน
ปีพ.ศ.2540โดยเร่ิมจากสถาบนัการเงินขาดสภาพคล่อง
ในการบริหารส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทุก
อาชีพ ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอาํนาจการซ้ือขายลดลง 
ธุรกิจเกิดการชะลอตวัการเลิกจา้งงานเพิ่มสูงข้ึนความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบลุกลามเป็นปัญหา
สังคมท่ีต้องรีบดําเนินการแก้ไขให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน ทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพฒันาอาชีพพ่ึงตนเอง
และมีรายได้ โดยใช้ภูมิความรู้ของครอบครัวและ
ชุมชนเป็นหลกั ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึงจัดตั้ ง โครงการ
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ข้ึนเพ่ือผลกัดนัเศรษฐกิจจึง
มอบนโยบายฟ้ืนฟูประเทศให้ชุมชนใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โดยนาํวตัถุดิบมาพฒันาให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพสร้างจุดเด่นให้มีเอกลักษณ์  สอดคล้องกับ
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน เป็นท่ีตอ้งการของตลาด
ทั้ งในและต่างประเทศช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ชาว บา้นสามารถแกไ้ขปัญหาการอพยพเขา้ทาํงานใน
ตัวเมืองเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ส่งเสริมความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและสังคมสู่พ้ืนท่ี
ชนบท (พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน,2548) 
       ต่อมาไดเ้ร่ิมใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนในปี พ.ศ.2548 ถือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัต่อ
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพ้ืนฐานในการพฒันาประเทศ
สามารถเขา้ถึงชุมชนไดทุ้กพ้ืนท่ีช่วยสนบัสนุนชุมชน
ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวตัถุดิบท่ีมีนําหลกัภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
ความสามารถของชุมชน ผลกัดนัแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลเอกชน ประชาชนมาบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถ่ินให้คุ ้มค่าสร้างสรรค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเพ่ือการพัฒนาท่ีย ั่งยืน
สามารถพ่ึงพาตนเองและครอบครัวได้ การส่งเสริม
วิส าห กิจชุมชนทําให้ เกิดการห มุน เวียนรายได้
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง ดังนั้ นการส่งเสริมสถาน

ประกอบการขนาดจ๋ิวของชุมชน  (Small and Micro 
Community Enterprise) :SMCE ซ่ึงชุมชนมีทุนท่ีเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน  นํ้ า ป่าไม้ ทุนความรู้ ภูมิ
ปัญญา ประเพณี  วฒันธรรม  ความไว้วางใจกันใน
ชุมชน มากกว่าวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาด
ย่อม  (Small and Medium - Enterprise):SMEs ในทาง
กลบักนัวิกฤติดงักล่าว เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเกิดจาก
ผลิตภณัฑ์ชุมชนในท้องถ่ินท่ีเรียกว่าหน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ One Tampon One Product : OTOP ได้เกิด
ข้ึนมาเพ่ือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับการ
พฒันาประเทศเป็นทางเลือกสําคัญในการประกอบ
อาชีพของประชาชนในชนบทจึงมีวิสาหกิจชุมชนข้ึน
ประกอบไปดว้ย1.ภาคการเกษตร  2.ภาคพาณิชยกรรม 
3.ภาคอุตสาหกรรม  4.การท่องเท่ี ยวและบ ริการ          
5.ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน  ทั้ งน้ีเพ่ือบูรณาการ
ส นั บ ส นุ น ส่ ง เส ริ ม วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชน ให้ ทั่ ว ถึ ง             
(เชิดชยั,2552) 

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสนบัสนุนใหเ้กิด
การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินนั้นๆ ตามความสามารถและศกัยภาพของ
ชุมชนอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขธรรมชาติ มีความมัน่คง พออยู่
พอกินสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจรากฐานของ
สังคมไทยใหเ้กิดความมัน่คงการพฒันาวิสาหกิจชุมชน
จาํเป็นต้องกําหนดทิศทางให้สอดคล้องกับแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี เป้าหมาย เอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจควรเร่ิมดาํเนินงานท่ีชุมชนก่อน เน่ืองจาก
เป็นผูส้ร้างการผลิตและออกแบบระบบท่ีสาํคญัในการ
บริหารจดัการ ปราศจากการควบคุม สอดคลอ้งกบัการ
บริหารจดัการองคก์รชุมชน เป็นเจา้ของกิจการท่ีสาํคญั
ในพ้ืนท่ี โดยเลือกดาํเนินกิจกรรมของชุมชนสามารถ
สร้างผลผลิตจากวตัถุดิบท่ีหาไดใ้นพ้ืนท่ีนาํมาพฒันา
ให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีสมบูรณ์มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน จึงควร
ได้รับการส่ งเส ริมสนับส นุนให้ ผลตอบแทน ท่ี
เหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละชุมชนในการบริหาร
จัดการผลผลิตและการพัฒนา ควรได้รับการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกไดมี้การศึกษา
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เพ่ิมเติมหาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการผลผลิต ดา้น
การตลาด ดา้นการแสวงหาวตัถุดิบเพ่ือมาใชป้รับปรุง
ความคิดบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนควร
ดาํเนินการในรูปแบบสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชนเช่ือมโยงแลก
เล่ียนขอ้มูลข่าวสารของแต่วิสาหกิจชุมชน มีการร่วม
ทุนทรัพย์กับองค์กรภายนอกเพิ่มเติมในการดําเนิน
กิจการบางอย่างของชุมชนและสร้างความร่วมมือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างการตดัสินใจท่ี
ถูกตอ้งสามารถกาํหนดมาตรฐานเพ่ือรับรองคุณภาพ
ผลิตภณัฑว์สิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ ทั้งการ
กําหนดความสัมพันธ์ ระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค
รวมทั้ งการให้สิทธิในการอนุรักษ์ดูแลจัดการแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกับ
องค์กรชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชนเพ่ือให้เกิดระบบ
การบริหารจดัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (เสรี และคณะ,2544) 
 การส่งเสริมเครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถ
ดาํเนินการในลกัษณะบูรณาการทั้งภายในกลุ่วิสาหกิจ
และนอกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มภาคีทุกภาคส่วน 
เพ่ือร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง
พ่ึงตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธ์
พัฒนาชุมชน  เป็นตัวกําหนดแนวทางให้เกิดความ
มัน่คงบนพ้ืนฐานของเครือข่ายในองค์กรชุมชนระดบั
ต่างๆร่วมกนัวางแผนให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
ระหว่างชุมชนกับ ชุมชนมีความสัมพัน ธ์ในการ
รวมกลุ่มกนัเม่ือไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากภาครัฐ
ส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงาน วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีเพียงผูน้าํท่ีตอ้ง
แสวงหาแนวทางใหม่ๆเพ่ือความอยู่รอดของกลุ่ม 
สมาชิกขาดการวางแผนการพฒันาทาํให้เกิดความไม่
ต่อเน่ืองในการสร้างผลิตภณัฑ์ ดงันั้นจึงตอ้งกาํหนด
วิธีการให้สอดคล้องกับชุมชนตามความเหมาะสม 

สร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ มีรูปแบบใน
การศึกษา วิ ธีการดําเนินงานส่งเส ริมและพัฒนา
วสิาหกิจชุมชนใหส้ามารถยกระดบัตนเอง เพ่ิมทกัษะมี
ศกัยภาพสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
(กรมส่งเสริมการเกษตร,2548) 

  การยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการ
พ่ึงตนเองมีศกัยภาพตอ้งปรับตวัให้ทันต่อสภาพการ
เป ล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ
วฒันธรรมท่ีมีความไม่แน่นอนการประเมินความเส่ียง 
การกาํหนดกรอบ การปรับปรุงวิสาหกิจชุมชน ตอ้งดึง
ศักยภาพความสามารถของชุมชนออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมํ่าเสมอ มีการรวมกลุ่มแลกเปล่ียน
วสิัยทศัน์มุมมองต่างๆเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหม่ใหเ้กิดการ
พฒันา นาํองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาท
ในการดาํเนินงานของวสิาหกิจชุมชนภายในกลุ่ม สร้าง
ความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมการพฒันาบทบาททาง
สังคม ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน รวมถึงการ
บริหารจัดการ ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  รักษาภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพ่ือเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีมีคุณภาพมีเอกลักษณ์ ท่ี
หลากหลายให้เกิดความคุ้มค่ามั่นคง (สุกัญญา และ
คณะ, 2550) 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

ศึกษาสภาพการดําเนินงานและปัจจัย ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งศกัยภาพการดาํเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มไทเมืองเพีย  

 
วธีิดาํเนินการศึกษา  

ศึกษาบริบทชุมชนเก่ียวกับข้อมูลเบ้ืองต้น
ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไทเมืองเพีย จากเอกสารขอ้มูล
ชุมชน จัดทําเคร่ืองมือสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วทําการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ืออภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
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พืน้ทีด่าํเนินการศึกษา 

 พ้ืนท่ีดาํเนินการศึกษา หมู่ท่ี 2  ตาํบลเมือง
เพีย อาํเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

 
ประชากร 

การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิก
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มไทเมืองเพีย จาํนวน 30 คน  

 
แหล่งข้อมูล   

แหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
หนังสือ  บทความเชิงวิชาการ  เอกสาร  คู่ มือการ
ดําเนินงาน  และเอกสาร ท่ี เผยแพ ร่ผ่ าน เว็บไซต ์
นอกจากแหล่งขอ้มูลในรูปแบบเอกสารต่างๆ แลว้ ใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะมีการนําข้อมูลในเบ้ืองต้นมาเป็น
ประเด็นคาํถามเพ่ือการสํารวจตามแบบสอบถาม เป็น
การรวบรวมข้อ มูล เชิงลึกจากก ลุ่ม บุคคล ท่ี เป็น
ผูป้ฏิบติังานในวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงถือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั อนัไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือยืนยนั
ความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ครบถว้นของขอ้มูลและ
การตรวจทานความเท่ียงตรงของผลการศึกษา 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์สถานภาพทัว่ไป 
แบบสัมภาษณ์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน แบบ
สัมภาษณ์การวิเคราะห์ศกัยภาพการดาํเนินงาน แบบ
สัมภาษณ์ปัญหาและขอ้เสนอแนะการดาํเนินงาน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ติ ด ต่ อ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไท เมื อ ง เพี ย  เ พ่ื อ
กาํหนดเวลาในการลงพ้ืนท่ีหาขอ้มูลในการศึกษา เก็บ
ข้อมูลจากสมาชิกกลุ่ม  จากแบบสัมภาษณ์  ตามข้อ
คาํถามท่ีผูศึ้กษากาํหนด เพ่ือเปรียบเทียบประเมินผล
ศกัยภาพการดาํเนินงานพร้อมปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้ทาํการ
ประมวลผลเพ่ือหาขอ้สรุป 

 
 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการวิเคราะห์จากแบบ
สัมภาษณ์เพ่ือหาขอ้สรุป หาค่าเฉล่ียร้อยละ Percentage  

 
ผลการศึกษา 
 1.สถานภาพทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาศกัยภาพ
การดาํเนินงานของวสิาหกิจชุมชน: กรณีผลิตภณัฑจ์าก
ใยบวบ กลุ่มไทเมืองเพีย ตาํบลเมืองเพีย อาํเภอบา้นไผ ่
จงัหวดัขอนแก่น สมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็น
เพ ศ ห ญิ ง จํ าน วน  30  ค น คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  100 
สถานะภาพส่วนใหญ่สมรสจาํนวน 17 คนคิดเป็นร้อย
ละ 56.66 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี จาํนวน 
8 คนคิดเป็นร้อยละ 26.66 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษาจํานวน  13  คนคิดเป็นร้อยละ 
43.33 อาชีพหลกัส่วนใหญ่เกษตกรจาํนวน 21 คนคิด
เป็นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 5,000-9,999  
บาทจาํนวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 60  ระยะเวลาในการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ 10-12  ปีจาํนวน 9 
คนคิดเป็นร้อยละ 30  
 2.สภาพการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชนกลุ่ม
ไทเมืองเพยี 

1.การกําหนดทิศทางของวิสาหกิจชุมชน 
ได้แก่การกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน การบริหาร
จัดการ ทุนและผลประโยช น์  การทบทวนการ
ดาํเนินงาน การจดัสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก ความ
รับผดิชอบและมีจริยธรรมต่อชุมชน 

2.การวางแผนการผลิต  ได้แก่การจัดเก็บ
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีดี การทาํแผนปฏิบติังาน 
การถ่ายทอดแผน การปฏิบติัตามแผน การควบคุมงาน
และปรับปรุงแผน การกาํหนดเป้าหมายสู่ความสาํเร็จ 

3.การบริหารการตลาด  ได้แก่การติดตาม
ขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ การจดัทาํบญัชีรายการ
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รับจองผลิตภัณฑ์ การกาํหนดสถานท่ีจาํหน่ายและ
บริการจดัส่งผลิตภณัฑ ์ 

4.การจัดกระบวนการเรียน รู้  ได้แ ก่การ
รวบรวมถ่ายทอดแลกเปล่ียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน การ
แสวงหาความรู้ใหม่ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน การ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารแก่สมาชิกและ
เครือข่าย 

5.การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ได้แก่
การกาํหนดเง่ือนไขการรับสมาชิก การพฒันาสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน การสร้างขวญักาํลงัใจความพึงพอใจ
และแรงจูงใจ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สมาชิก  

6.กระบวนการจดัการสินคา้และบริการไดแ้ก่ 
การกาํหนดขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน มีการควบคุม
กระบวนการผลิตเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐาน มีวางแนวทางใน
การปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ มีการกาํหนดกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ มีการตอบรับท่ีดีจาก
ลูกคา้และไดรั้บการรับรองคุณภาพสินคา้  

7.ผลลพัธ์การดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน ดา้น
ประสิทธิผล  สามารถลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ ด้าน
ประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย 
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ มีความแตกต่าง
ทนัสมยั ดา้นการพฒันา สมาชิกรู้สึกภาคภูมิใจและมี
ทกัษะการทาํงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ  (ธวชัชยั และคณะ, 2555) 

3 .ปั จจั ยที่ เกี่ ยว ข้ องกับการดํ า เนิ น งาน
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มไทเมืองเพยี 

1.การ เงิน การลงทุน  ได้แ ก่ เงิน ทุน จาก
วิสาหกิจชุมชนเอง เงินทุนได้จากการระดมทุน จาก 
องค์การบริหารส่วนตาํบลหรือส่วนราชการ เงินทุน
กูย้มืจากแหล่งเงินกูห้รือสถาบนัทางการเงิน  

2.การผลิต อุปกรณ์ทนัสมยั การใชจ้กัรเยบ็ผา้
ท่ีประณีต มีฝีมือมีความประหยดั ลดตน้ทุนในการผลิต 
สมาชิกมีความรู้ความสามารถในการผลิต ผลผลิตมี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการ 

3.การตลาด มีการขยายช่องทางการจาํหน่าย
และหากลุ่มผูซ้ื้อเพ่ิม มีช่ือเสียงดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์
เป็นเอกลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่ม
ผู ้ซ้ือ การติดต่อซ้ือขายผ่านระบบสารสนเทศหรือ
อินเตอร์เน็ต 

4.การบริหารจัดการ ด้านระบบเงินมีการ
จัดทาํบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้านระบบงานมีการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน  ด้านระบบ
บุคลากรสมาชิกเป็นบุคคลในพ้ืนท่ีและอยูใ่กลเ้คียง  

5.ด้านผูน้ํา เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีพ่ึงของ
วิสาหกิจชุมชน  มีประสบการณ์ความรู้ในอาชีพ  มี
ความสามารถพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้และมอบ
โอกาสใหก้บัสมาชิกเพ่ือความกา้วหนา้  

6. ด้านแรงงาน ได้แก่การทํางานให้ตัวเอง
และคนในครอบครัว มีทกัษะและประสบการณ์ทาํงาน 
มีฝีมือในการประดิษฐ ์และจาํนวนสมาชิกเพียงพอ  

7.การมี ส่ วน ร่วมของสมาชิก  ส่ งผล ต่อ
ความสําเร็จของงาน ทาํให้มีวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีถูก
ทาง มีผลต่อความสามคัคีทาํใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

8.ด้านวัต ถุ ดิบหาได้ใน พ้ืน ท่ี และส ร้าง
เครือข่ายนอกพื้น มีการจดัเกบ็วตัถุดิบเพ่ือใชต้ลอดปี มี
การนาํเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีมาใชแ้ละการทาํลาย
เศษวัส ดุโดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ (สุรว ี, 2546) 

4.การวิเคราะห์ศักยภาพการดําเนินงานของ
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มไทเมืองเพยี 

1.ด้านอํานาจต่อรองของผู ้ขายผลิตภัณฑ ์
ข้ึนอยู่กับฤดูกาล มีแหล่งวตัถุดิบท่ีหาได้แน่นอน มี
ความเหมือนและต่างกนัของวตัถุดิบ  

2. ดา้นอาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อผลิตภณัฑ ์การ
สั่งซ้ือในปริมาณมากข้ึน มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลาย
ชนิด มีลูกคา้สามารถผลิตไดด้ว้ยตนเอง  

3.ด้านคู่แข่งรายใหม่  เส่ี ยงต่อการผลิตท่ี
ขาดทุน เสียเปรียบดา้นตน้ทุนและความรู้ มีแรงกดดนั
ในการบริหารจัดการ ต้องใช้ความพยายามในการ
เขา้ถึงช่องทางการจาํหน่าย  
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4.สภาพการแข่งขนัระหวา่งผูแ้ข่งขนัเป็นการ
แข่งขนัท่ีไม่รุนแรงนกั มีคู่แข่งขนัในตลาดเป็นรายเดิม
และมีนอ้ย 

5.ดา้นสินคา้ทดแทน มีสินคา้ชนิดอ่ืนใช้
ทดแทนกนัไดเ้ช่นใยสังเคราะห์ คุณภาพการใชสิ้นคา้
ทดแทนท่ีมีมากกวา่มีการรับรู้ถึงความแตกต่างของ
สินคา้ทดแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ (พี
รพงษ ์,2547)  

5.ปัญหาและข้อเสนอแนะของวสิาหกจิชุมชน
กลุ่มไทเมืองเพยี 
           1.ดา้นการเงินการลงทุน มีเงินหมุนเวยีนไม่
เพียงพอขาดทุนทรัพยใ์นการลงทุน ขอ้เสนอแนะ
ตอ้งการใหภ้าครัฐมีการช่วยเหลือสนบัสนุนมากข้ึน 
           2.ดา้นการตลาด มีกลุ่มลูกคา้ประจาํ 
ขอ้เสนอแนะควรมีหน่วยงานในการติดต่อ
ประสานงานทางดา้นการตลาดเพ่ิมข้ึน 
           3.ดา้นการผลิต ปัญหาคนทาํงานไม่พอในช่วงท่ี
มีการสั่งผลิตภณัฑเ์พ่ิมมากข้ึน ขอ้เสนอแนะให้
นกัเรียนหรือนกัศึกษามาช่วยทาํงานในวนัหยดุหรือ
ช่วงปิดภาคเรียน 
           4.ดา้นการบริหารจดัการ มีระบบการจดัการท่ีดี 
ขอ้เสนอแนะควรมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการ
ดาํเนินงานของกลุ่มใหบุ้คคลภายนอกไดรั้บรู้มากข้ึน 
            5.ดา้นภาวะผูน้าํ เป็นผูเ้สียสละดี ขอ้เสนอแนะ
ควรใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในบาง
โอกาส 
            6.ดา้นแรงงาน ขาดความชาํนาญเฉพาะดา้น
ตอ้งมีการสอนงาน ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานควร
จดัใหมี้การพฒันากลุ่มเพ่ือเพิ่มทกัษะใหเ้กิดความ
ชาํนาญการผลิตเพ่ิมข้ึน 
           7.ดา้นการมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนใหค้วาม
ร่วมมือดี ขอ้เสนอแนะกลุ่มควรการกระจายงานใหเ้ป็น
ทุกหนา้ท่ี 
            8.ดา้นวตัถุดิบเกบ็ไวใ้ชต้ลอดปีและมีท่ีจดัเกบ็ท่ี
เหมาะสม ขอ้เสนอแนะนาํใยบวบมาเยบ็ต่อกนัเพ่ือเขา้
รูปทรง 

ข้อเสนอแนะกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
1.สมาชิกต้องการมีรายได้เพ่ิ ม ข้ึน  ภาค

ราชการควรให้การสนับสนุนและมีบุคลาการช่วย 
เหลือการทาํงานเม่ือมีการสั่งผลิตภณัฑเ์พ่ิมมากข้ึน 

2.ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ ์
และขยายช่องทางการตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
บทวจิารณ์ 

1.การพัฒ น าศัก ยภ าพ ท่ี ตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาํเป็นตอ้งมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ชุมชนดําเนินงานได้ เช่นการสร้างเครือข่ายด้าน
วตัถุดิบ เครือข่ายดา้นการตลาด  

2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จ
จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาในทุกดา้นจึงจะสามารถบริหาร
การดําเนินงานด้านต่างๆได้ และต้องมีต้นทุนทาง
ท รัพยากร ท่ี เป็ น วัต ถุ ดิบ  ท รัพยากรบุ คคลและ
ทรัพยากรดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือมาพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชน 

3.กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีมีศกัยภาพจาํเป็นตอ้ง
ผ่านกระบวนการเรียน รู้  และการพัฒนามาเป็น
ระยะเวลายาวนาน เช่น การสร้างเครือข่าย และการ
ประสานงานสนบัสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคน
ในชุมชน การอบรมพื้นฐานในเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้
เกิ ด อ งค์ ค ว าม รู้ ให ม่  ก าร ดํ า เนิ น ง าน จึ ง จ ะ มี
ประสิทธิภาพ  สามารถสร้างมาตรฐานการบริหาร
จดัการวสิาหกิจชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (พรศิริ กองนวลและ
คณะ, 2553) 
 
 
บทสรุป 

1. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ควรได้รับ
ความรู้ดา้นการบริหารงานกลุ่มและการวางแผนการ
ดาํเนินงาน ควรให้ความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรม
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กลุ่มในทุกดา้นมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มและชุมชน
และผลักดันให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการดาํเนินงานของกลุ่ม   

2. การดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ควรมีการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพ่ือให้สมาชิกทุกคนไดมี้
โอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการ
ดาํเนินงาน ควรจัดหาตลาดซ้ือขายปัจจัยการผลิตท่ี
ราคาถูกแก่สมาชิก ควรจัดตั้ งเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ
ระดบัพ้ืนท่ีเช่น จงัหวดั อาํเภอ เพ่ือเป็นแหล่งความรู้
เทคโนโลยเีครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหก้ารช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน  

3. นโยบายของภาครัฐควรให้การสนบัสนุน
การดาํเนินอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการ 
เพ่ิมศกัยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและควรให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
องค์การบริหารส่วนตาํบล และเทศบาลได้เข้ามามี
บทบาทในการส่งเส ริมการดําเนินงานของกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนใหม้ากข้ึน 

 
กติตกิรรมประกาศ  
 งานศึกษาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วย
ความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา
สาระนิพนธ์อาจารยผ์ูส้อนและเพื่อนนกัศึกษาหลกัสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
ทอ้งถ่ินรุ่นท่ี 9 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
เอกสารอ้างองิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร.วิสาหกิจชุมชน.กรมส่งเสริม
 การเกษตร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 
 2548. 
เชิดชัย  ธุรแพง.รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีปุ๋ย

อินทรีย ์ ของวิสาหกิจชุมชนในภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย [ปริญญาดุษฎี
นิพนธ์ ปรัชญาดุษฏี บัณฑิต สาขาวิชาการ
จดัการเทคโนโลย]ี เพชรบุรี:บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี;2552. 

ธวชัชยั บุญมี, เดชวทิย ์นิลวรรณ ,มานพ ชุ่มอุ่น, 
จิรวรรณ บุญมี,รัชนี เสาร์แกว้,ศุภฤกษ ์ธารา
พิทักษ์วงศ์,เบญจพร หน่อชาย และคณะ. 
การวจิยัและพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชน บ้ าน
สันทรายตน้กอก ตาํบลฟ้าฮ่าม อาํเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่;2555. 

นงคราญ กาญจนประเสริฐ.การพฒันาผลิตภณัฑ ์
กระดาษ สาเชิงวิสาหกิจชุมชน.พิษณุโลก.
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ.สถาบันราช
ภฏัพิบูลสงคราม;2546. 

พรศิริ กองนวล, ปทุมมาศ ศรีษะเกษ, ดาํรงศกัด์ิ ทองดี. 
การวิจยัและพฒันาการจดัการวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือการพ่ึงตนเองและเอ้ือต่อการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนอย่างบูรณาการ : การศึกษา
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาํเภอพระสมุทร
เจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ:สถาบนัวิจยัและ
พฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี;2553. 

พรศรี ยงคฤ์ประพนัธ์.วสิาหกิจชุมชนกบัการ 
พ่ึงตนเอง : กรณีศึกษาการแปรรูปผลผลิต
จากต้นตาล  ชุมชนบ้านเหล่าขวัญ  ตําบล
ท้อแท้ อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพิษณุโลก
[วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต]บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร; 2547. 

พีรพงษ ์ปราบริปู.การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มตีเหล็กบ้านฝายมูล 
อําเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน .[วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต]เชียงใหม่: 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 
2547.               

สุกญัญา อธิปอนนัต,์ สาํราญ สาราบรรณ์, พรภิมน  
มีศิลป์, วรีศกัด์ิ บุญเชิญ, เกศณี เถ่ือนบวั
ระบติั, เทียมจนัทร์ สุขเกษมและคณะ. กล
ยทุธ์การพฒันาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ 
พ่ึงตนเอง.กรมส่งเสริมการเกษตร;2550. 
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สุภาพ  สุทธิรักษ.์การศึกษาการพฒันาวิสาหกิจชุมชนสู่ 

ความเขม้แขง็:กรณีดอกไมป้ระดิษฐจ์ากใบ
ยางพารา.สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร:
สาํนกังานเลขานุการ.คณะกรรมการส่งเสริม
วสิาหกิจชุมชน;2551. 

พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน2548.กรม 
ส่งเสริมการเกษตร:กระทรวงเกษตรแล
สหกรณ์;2548. 

เสรี พงศพิ์ศ.วสิาหกิจชุมชนแผนแม่บท แนวคิด   
แนวทาง  ตวัอยา่งร่างพระราชบญัญติั.
กรุงเทพฯ:เจริญวทิยก์ารพิมพ;์2544.                                                                                                                                                     

  สุรวี วงศใ์ฝ.การประเมินผลการดาํเนินงานดา้น 
วสิาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มทอผา้บา้น
ป่าแดง ตาํบลหนองพยอม อาํเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจิตร:ศูนยช่์วยเหลือทางวชิาการ
พฒันาชุมชนเขตท่ี 6.กรมการพฒันา
ชุมชน;2546. 

การวเิคราะห์ Five Forces Model [ออนไลน์]  
1 กนัยายน  2550 [อา้งเม่ือ 6 กรกฎาคม  
2557] จาก  
9http://www.oknation.net/blog/smesmart/20
07/09/01/entry-1 
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