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บทคดัย่อ 
 บทความวิจยัเร่ืองปัญหา ขอ้จ ากดั และแนวทางในการสร้างความเขม้แข็ง ให้กบัวิสาหกิจชุมชน  
ในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้จ ากัดทางด้านปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการท างาน 
กระบวนการท างาน และความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย และเพื่อเสนอรูปแบบในการ
พฒันาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการท างาน กระบวนการท างาน และความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชนใน
ประเทศไทย การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
Interview) จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant)  จ  านวน 20 ท่าน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั
แบบก่ึงโครงสร้าง(Semi-Structure Interviews) ผลการวจิยั พบวา่ 
 ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 1. ปัญหาและขอ้จ ากดัของวสิาหกิจชุมชนในประเทศไทย นั้นแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (Context) คือ นโยบายการพฒันาวิสาหกิจชุมชนนั้น
ขาดความต่อเน่ือง การน านโยบายมาสู่การปฏิบติัยงัคงมีปัญหา รวมถึงค่าครองชีพและหน้ีสินภาคครัวเรือน
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นั้นสูงข้ึน  2) ปัจจยัภายใน  (Input) พบว่า ผูบ้ริหารยงัขาดความเป็นผูป้ระกอบ ไม่มีความรู้ทางด้านการ
บริหารจดัการธุรกิจ บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดความรู้ทางดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไม่มีความสามารถในการ
เขียนโครงการ และแผนธุรกิจ 3) กระบวนการท างานของวสิาหกิจชุมชน พบวา่ กลุ่มวสิาหกิจส่วนใหญ่ไม่มี
ความสามารถในการหาตลาด ไม่รู้วธีิการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ไม่มีการวางแผนในการท างาน 
ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินคา้ได ้ไม่รู้จกัการน าเอาเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเขา้มาใชก้บัสินคา้ 
และไม่มีการท าบญัชี และ4) ศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน  พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการด าเนินการไม่เพียงพอ หลาย ๆ แห่งไม่มีก าไร การผลิตสินคา้ยงัไม่มีมาตรฐานใน
ระดับสากล และการการบริหารจัดการว ัตถุดิบย ังไม่มีประสิทธิภาพ และ 2. แนวทางในการสร้าง              
ความเขม้แข็งในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนนั้นหน่วยงานภาครัฐตอ้งให้ความส าคญักบัการควรมี
การสร้างแผนยทุธศาสตร์ส าหรับการพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชนในระยะยาว 10 – 20 ปี มีการใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาผูน้ าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และมีนโยบายในการส่งเสริมการหาตลาดเพื่อจดัจ าหน่ายสินคา้
โดยเฉพาะตลาดระดบัประเทศ และการส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ 
 

ค าส าคัญ : ปัญหาและขอ้จ ากดัของวิสาหกิจชุมชน,  แนวทางในการสร้างความเขม้แข็ง ให้กบัวิสาหกิจ
ชุมชน, วสิาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
 This research has the objectives to study A problem and limitations of community -  based 
Enterprises in Thailand.  and To study to study  A  Approaches for Strengthening of community -  based 
Enterprises in Thailand.  Qualitative research was conducted and data were collected from 12 key 
informants.  The research instruments were an interview and recording of data; analysis was by content 
analysis.  
 The result showed that :  1.  Problems and limitations of community enterprises in Thailand That 
can be divided into 4 issues : 1) the external environment was a policy of community enterprise development 
that lacks continuity, Implementing policies into practice still has problems, and the cost of living and 
household debt that was high.  2)  Internal factors found that Management still lacks entrepreneurship, Not 
enough personnel, Lack of knowledge, and No ability to make a business plan. 3) Process factors found that 
a community enterprises in Thailand do not have marketing knowledge and 4)  Self- reliance potential of 
community enterprises found that a community enterprises in Thailand Not have a profit from operation 
and 2.  Guidelines for building capacity for self-reliance of community enterprises That the government 
sector must focus on creating a strategic plan for the development of community enterprise in the long term, 
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Focus on leadership development and create a policy to promote the market to distribute products, especially 
the national market And export to overseas. 
 

Keywords : problem and limitations of community - based Enterprises, Approaches for Strengthening of 
community-based Enterprises,  community-based Enterprises 
  

บทน า 
 ปี พ.ศ. 2548 ภายใตน้โยบายประชานิยม มีสโลแกนท่ีว่า ส่ีปีซ่อม ในระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2547 
นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการแกไ้ขปัญหาความหายนะจากวิกฤติเศรษฐกิจจากปี พ.ศ. 2540 และส่ีปีสร้าง พ.ศ. 
2548 – 2551 ในการท าให้ชาติให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ วิสาหกิจชุมชน  ในปี พ.ศ.2548 
รัฐบาลไดผ้ลกัดนัให้ออกพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ข้ึนเกิดเป็นนโยบายของรัฐบาล
ในการแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ช่วยลดภาระหน้ีสินในภาคครัวเรือน โดยแกไ้ขดว้ยการให้
ประชาชนรู้จกัน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ ท  าให้เกิดรายไดเ้พิ่มข้ึน เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นกระจายโอกาส สร้างงาน สร้างรายไดไ้ปสู่ชนบท เพื่อลดการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานเน่ืองจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกระจุกตวัในกรุงเทพมหานครภาคกลาง และภาคตะวนัออกในบางจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งของนิคม
อุตสาหกรรม ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึงการผนัตวัจากการท า
เกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  จากแนวคิดดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่วสิาหกิจชุมชนนั้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชน สร้างรากฐานท่ีมัน่คงให้ประเทศ  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ สังคม
แห่งชาติ, 2553)  จึงไดมี้การไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลอยา่งเป็นรูปธรรมเม่ือการพฒันาวสิาหกิจชุมชน
ไดรั้บการสนบัสนุนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559)  เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยมุ่งเนน้การพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง และมีการพฒันาแบบยัง่ยืน        
(สุนิสา ละวรรณวงษ ์และนรินทร์ สังขรั์กษา, 2558, หนา้ 1194)  
 จากนโยบายตามแผนพฒันาประเทศดังกล่าว ภาครัฐบาลจึงส่งเสริมด้วยการพฒันาเศรษฐกิจ      
ฐานรากอย่างหลากหลาย วิสาหกิจชุมชน ถือเป็นกลไก 1 ใน 12 ของนโยบายประชารัฐ ในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานราก ท่ีถือเป็น ท่ีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญ มีเป้าหมายเพื่อลด         
ความเหล่ือมล ้า สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เขม้แข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิ่มข้ึน (สถาบนัพฒันา
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องคก์รชุมชน, 2559) ซ่ึงความชดัเจนของแผนดงักล่าวไดถู้กระบุไวอ้ยา่งชดัเจนภายใน แผนพฒันาเศรษฐกิจ
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีการพฒันาประเทศจะยงัคงยึดหลกัการพฒันาประเทศ โดยยึดหลกั “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 9-11 และยึดหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวตักรรม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ดี การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบนั นั้นมียงัคงมี
ปัญหาจากการบริหารจดัการภาครัฐท่ียงัอ่อนแอ กลไกการพฒันาในแต่ละจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ยงัไม่
สามารถเช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพิ่มสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง แต่การบริหารจดัการภาครัฐมีประสิทธิภาพต ่า ขาดระบบการท างาน ท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย
แบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ การให้บริการประชาชนยังต้องปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานสากล ขณะท่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบไดข้ยายไปในวงกวา้งทั้งในภาครัฐ เอกชน และองคก์ร
เอกชน นอกจากน้ี กฎหมายหลายฉบบัยงัไม่ได้มาตรฐานสากลเน่ืองจากล้าสมยัและกระบวนการตรา
กฎหมายยงัมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยงัขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมไดอ้ยา่งเสมอภาค  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 
2559)   
 จากขอ้มูลของ กรมส่งเสริมการเกษตร (2562) พบวา่ ในประเทศไทยมีจ านวนวสิาหกิจชุมชน เป็น
จ านวน 118,715 แห่ง มีจ  านวนสมาชิกมากกวา่ 1 ลา้นคน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) ซ่ึงถือวา่มีจ  านวน
มากถา้หากทุกกลุ่มมีความแข็งแกร่ง มีศกัยภาพในการด าเนินการนั้นก็จะเกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สมาชิกฯ           
มีรายไดดี้สามารถด ารงชีพได ้แต่อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษานั้นพบวา่วิสาหกิจชุมชนเองยงัคงมีปัญหาจาก
ชุมชน ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การบริหารการจดัการกลุ่มและสมาชิก การบริหาร
การจดัการตลาดท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารการจดัการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต       
การบริหารการจดัการดา้นบญัชี การพฒันาธุรกิจชุมชนสู่ความย ัง่ยืน แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะช่วยพฒันา
วิสาหกิจชุมชนไดด้ว้ยการสนบัสนุนการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผนวกกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่
เพื่อยกระดบัมาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและการตลาด ตลอดจนยกระดบั
ผูป้ระกอบการท่ีมีศักยภาพก้าวไปสู่วิสาหกิจขนาดกลาง สภาพปัญหาดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาอย่างละเอียดลึกซ้ึง  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559; 
นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2561)   
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความตระหนกัถึงปัญหาและความส าคญัดงักล่าวจึงได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัญหา ขอ้จ ากดั และแนวทางในการสร้างความเขม้แขง็ ใหก้บัวสิาหกิจชุมชน  ในประเทศ
ไทย เพื่อใช้ในการสนอรูปแบบในการพฒันาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการท างาน กระบวนการท างาน และ
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ความเขม้แขง็ของวสิาหกิจชุมชนในประเทศไทย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายประชารัฐของรัฐบาลและเกิด
ความมัน่คงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้จ ากดัทางด้านปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการท างาน กระบวนการท างาน 
และความเขม้แขง็ของวสิาหกิจชุมชนในประเทศไทย 
 2. เพื่อเสนอรูปแบบในการพฒันาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการท างาน กระบวนการท างาน และ    
ความเขม้แขง็ของวสิาหกิจชุมชนในประเทศไทย 
 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 กรอบแนวคิดน้ีถูกพัฒนาข้ึนจากทฤษฎีระบบของเซอโต้ (Certo, 2006) ได้กล่าวถึงระบบ             
การบริหารงานคือ ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารจดัการงานและคน ซ่ึงจดัเป็น “ส่ิงน าเขา้” (Input) โดยผ่าน 
“กระบวนการ” (Process) ในกิจกรรมการวางแผนการจดัองคก์าร การน าสั่งการ และการควบคุม ใหส้ามารถ
ประสานท างานร่วมกนัไป เพื่อให้ได“้ผลลพัธ์” (Output) ซ่ึงก็คือการบรรลุถึงเป้าหมายผลส าเร็จต่าง ๆ ทั้ง
ทางดา้นประสิทธิภาพประสิทธิผล คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา้ โดยท่ีกระบวนการบริหารจดัการ 
น้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันตลอดเวลา และ การประเมินผลโครงการซิฟ โมเดล (Cipp Model) 
ของสตฟัเฟิลบีม (สมพิศ สุขแสน, 2547) ท่ีกล่าววา่ผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่าง ๆ ไดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งอาศยั
กระบวนการติดตามและประเมินผลท่ีเป็นระบบ 4 ประเภท ตามอกัษรภาษาองักฤษตวัแรก ของ CIPP Model 
ได้แก่ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) 2) การประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input 
Evaluation : I ) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) และ 4) การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation : P) 
 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ในแนวคิดของธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
(2556) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน สามารถวิเคราะห์ออกมาไดเ้ป็น 3 ปัจจยั ดงัน้ี    
1) ปัจจยัภายในกลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางกฎระเบียบ การแบ่งบทบาท           
การระดมทุน การแบ่งปันผลประโยชน์ ความเสียสละ ความสามคัคี ความร่วมมือของสมาชิกและครอบครัว 
การด าเนินกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง คุณภาพสินคา้ การบริหารการตลาด ภาวะผูน้ า และการเครือข่ายวิสาหกิจ        
2) ปัจจยัภายในชุมชน ได้แก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน วฒันธรรมและประเพณี  โครงสร้าง
ประชากร การพฒันาคนรุ่นใหม่ ทรัพยากรภายในชุมชน การจา้งงานในชุมชนและรายได ้ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน การมีตลาดรองรับ ตลอดจนการยอมรับของชุมชน 



 

สนิทเดช จนิตนา และธีระพงษ์ ภูริปาณิก 

 184 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่12 ฉบบัที ่ 3 

และ 3) ปัจจยัภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง นโยบายรัฐ เครือข่ายภาคี กลไกทางการตลาด และ
การคมนาคม เป็นตน้ 
 ในส่วนของการการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนนั้นส านกังานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน  (2555) และจินตนา กาญจนวิสุทธ์ (2558) ได้กล่าวว่า กระบวนการการประเมินผลการ
บริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนท่ีส าคญัมี 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ทิศทางวิสาหกิจชุมชน 2) การวางแผนการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 3) การบริหารการตลาด 4) การจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร                           
5) การบริหารสมาชิก และ 6) การจดัการสินคา้และบริการ 
 และการประเมินผลลพัธ์การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนนั้นส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  (2555, หนา้ 20) และจินตนา กาญจนวิสุทธ์ (2558) ไดก้  าหนดการประเมินผลลพัธ์
การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อหาวา่ท่ีผา่นมาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน นั้นประสบความส าเร็จ
หรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชน  ไว ้4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ดา้นประสิทธิผลตามภารกิจ
ของวิสาหกิจชุมชน อาทิ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 2) คุณภาพสินคา้และบริการ ว่าสามารถผลิตได้ตาม
มาตรฐาน มีความปลอดภยั หรือมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัหรือไม่ 3) ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน โดยดูจาก
การลดต้นทุน และคุณภาพของระบบงาน และ 4) พฒันาวิสาหกิจชุมชน อาทิ ความส าเร็จของแผน              
ความพึงพอใจของสมาชิก ฯลฯ จากแนวคิดดงักล่าวสามารถก าหนดกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจัยน้ีใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)  โดยใช้วิธีศึกษาด้วยการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยัแบบก่ึงโครงสร้าง(Semi-Structure 
Interviews)  ท่ีไดศึ้กษารวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ, บทความ, วิทยานิพนธ์, รายงานการวิจยั
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต   
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)   
 การไดม้าของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant)  ผูว้จิยัไดท้  าการคดัเลือกใน 3 ขั้นตอน คือผูว้จิยัจะ
ศึกษาวิชาการ เอกสาร วิชาการ บทความ วารสาร รายงานการวิจยั ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ข้อระเบียบ 
กฎหมาย  เพื่อวิเคราะห์หาบุคคลท่ีส าคญั องค์กร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความเขม้แข็งของ
วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย โดยสุดท้ายได้กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั (Key Informant)  จ  านวน 20 ท่าน           
มีรายละเอียด ตามตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1  จ  านวน และรายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant)   
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน (คน) 
1. เกษตรจงัหวดั  3 
2. เกษตรอ าเภอ  3 
3. นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ  3 
4. เจา้หนา้ท่ีส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ ท่ีปฏิบติังานดา้น
เศรษฐกิจชุมชน 

3 

5. นกัวชิาการดา้นการพฒันาวสิาหกิจชุมชน   4 
6. ตวัแทนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ท่ีอยูใ่นขั้นขา้วหนา้ และด าเนินการ
มามากกวา่ 5 ปี 

4 
 

รวม 20 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผ่านการทดสอบ
ความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content validity) แบ่งเน้ือหาของค าถามออกเป็น 2 ส่วน คือประเด็นท่ี 1 ค  าถาม
เก่ียวกบัปัญหาและขอ้จ ากดัของศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวสิาหกิจชุมชน ในบริบทของภาคกลางของ
ประเทศไทย  และ ประเด็นท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัรูปแบบในการสร้างศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวสิาหกิจ
ชุมชน  เพื่อน าไปสู่ความมัน่คงใหก้บัเศรษฐกิจฐานรากของภาคกลางของประเทศไทย 
 

ผลการวจิัย 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ทั้ง 20 ท่านนั้นทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัปัญหา ขอ้จ ากดั และแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของวสิาหกิจ
ชุมชนของประเทศไทยโดยสามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 ปัญหาและข้อจ ากดัของวสิาหกจิชุมชนของประเทศไทย 
 1. ปัญหาและขอ้จ ากดัของปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (Context) 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าปัญหาและข้อจ ากัดของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
(Context) ท่ีมีผลต่อการท างานของวสิาหกิจชุมชนในประเทศไทย นั้นมีปัญหาและอุปสรรคของดงัน้ี 
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   1.1 ดา้นนโยบายรัฐบาล มีปัญหาและขอ้จ ากดัคือการขาดความต่อเน่ืองของนโยบายการพฒันา
วิสาหกิจชุมชนจากความเปล่ียนแปลงรัฐบาลตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา นอกจากนั้นการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานระดับภูมิภาคย ังไม่ มีประสิทธิภาพ หลาย ๆ โครงการของรัฐบาลขาดการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในวงกวา้ง และขาดการบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   1.2 ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ  มีปัญหาและขอ้จ ากดัคือ ค่าครองชีพภายในประเทศสูงข้ึน ไม่วา่จะ
เป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าท่ีอยู่อาศยั รวมทั้งหน้ีสินภาคครัวเรือนสูงข้ึนส่งผลต่อการใช้จ่ายเพื่อซ้ือสินคา้
ฟุ่มเฟือยเน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งบริหารจดัการเงินส่วนหน่ึงเพื่อการใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารง
ชีพ 

   1.3 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน พบวา่ ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัท าแผน
และนโยบายของรัฐบาล โดยกระบวนการร่างแผนนโยบายดา้นการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของรัฐบาลนั้นยงั
ขาดกระบวนการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เพื่อคน้หาถึงปัญหา และความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหา และพฒันาวสิาหกิจชุมชนไดอ้ยา่งตรงจุด 
 2. ปัญหาและข้อจ ากัดของปัจจัยภายใน (Input) ท่ีมีผลต่อการท างานของวิสาหกิจชุมชนใน
ประเทศไทย 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าปัญหาและขอ้จ ากดัของปัจจยัภายใน (Input) ท่ีมีผลต่อการ
ท างานของวสิาหกิจชุมชนในประเทศไทย นั้นมีปัญหาและอุปสรรค ดงัน้ี 
   2.1 ดา้นศกัยภาพของผูบ้ริหาร พบวา่ ผูน้  าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยงัขาดภาวะผูน้ า ขาดบารมี
ในการรวมสมาชิกให้มีความสามคัคี  ไม่มีประสิทธิภาพทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอก (SWOT) ผูน้  ากลุ่มฯ ส่วนมากยงัคงมองในภาพของกลุ่มตวัเอง วา่มีจุดแขง็อยา่งไรบา้ง แต่มิไดม้อง
ถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกทั้งสภาพตลาด คู่แข่ง ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โอกาสและอุปสรรค  รวมถึง    
ยงัขาดวิสัยทศัน์ในการสร้างความเติบโตให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผูน้ ากลุ่มฯ ส่วนมากยงัคงวางต าแหน่ง
สินคา้ของตนให้ขายอยู่ในชุมชนในทอ้งถ่ิน ไม่ตอ้งการขยายการการตลาดให้เติบโต ไม่ตอ้งการจ าหน่าย
สินคา้ในระดบัชาติ หรือตอ้งการส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ  

   2.2  ด้านความรู้ความสามารถและจ านวนของบุคลากร มีปัญหาและขอ้จ ากดัอยู่ 4 ประการ 
ไดแ้ก่ ประการแรก การขาดแคลนแรงงาน ดว้ยหลาย ๆ ปัจจยัไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ ค่านิยม หรือ
ปัจจยัผลกัดนัจากทอ้งถ่ินเดิมจนท าให้แรงงานวยัหนุ่มสาวตอ้งเดินทางไปหางานท าในเมืองขนาดใหญ่ เขา้สู่
โรงงานอุตสาหกรรม  ประการท่ีสองบุคลากรไม่มีความจริงจงัในการท างานให้แก่วสิาหกิจชุมชน ประการท่ี
สามขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนัเกิดจากการไม่ไดรั้บการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อน 
และประการสุดทา้ย คือ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นการบริหารจดัการ  โดยบุคลากรของวสิาหกิจชุมชน
ส่วนใหญ่มีทกัษะเพียงแค่การผลิตสินคา้เท่านั้น แต่ยงัขาดความสามารถทางดา้นอ่ืน ๆ อยา่งรอบดา้น ไม่วา่
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จะเป็น การตลาด การพฒันานวตักรรม การบริหารการเงินและการบญัชี  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค
ส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความเขม้แขง็ของวสิาหกิจชุมชน 

   2.3 ดา้นความเพียงพอของงบประมาณและความคล่องตวัในการใช ้นั้นมีปัญหาและขอ้จ ากดัอยู ่
2 ประการ ประการแรกคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยงัไม่มีความสามารถในการเขียนโครงการเพื่อขอ
งบประมาณอุดหนุน หรืองบหมุนเวียนกบัทางหน่วยงานรัฐบาล  และอีกประการ คือ ไม่มีความสามารถใน
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอกูเ้งินจากทางธนาคาร  
   2.4 ดา้นความพร้อมดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้นั้นมีปัญหาและขอ้จ ากดัอยู ่2 
ประการ ประการแรกคือ ขาดการพฒันานวตักรรมให้สามารถผลิตสินคา้ได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ย ังใช้รูปแบบการผลิตในรูปแบบเดิม คือการแรงงานคนเป็นหลัก จึงมี                              
ขีดความสามารถทางการผลิตท่ีจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถท ายอดขายให้เติบโตได้  และอีกประการ คือ      
การขาดการพฒันาสถานท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ให้มีมาตรฐานอุตสาหกรรม ยงัไม่ให้ความส าคญั
กบัการพฒันาการผลิตให้มีมาตรฐานสากล ให้ไดรั้บรองเคร่ืองหมายการผลิตต่าง อาทิ เคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพขององคก์ารอาหารและยา (อย.) ซ่ึงตอ้งจดัท าอาคาร สถานท่ี เคร่ืองมือ และกระบวนการผลิตให้ตรง
ตามมาตรฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งเป็นกระบวนการท่ียุง่ยากส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หลาย ๆ กลุ่มจึงไม่ตอ้งการท่ี
พฒันาสถานท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ให้มีมาตรฐานอุตสาหกรรม นัน่ส่งผลไปถึงความน่าเช่ือถือ
สินคา้ของกลุ่มฯ ดว้ย 
 3. ปัญหาและขอ้จ ากดัของกระบวนการท างานของวสิาหกิจชุมชนในประเทศไทย 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าปัญหาและขอ้จ ากัดของกระบวนการท างานของวิสาหกิจ
ชุมชนในประเทศไทย นั้นมีปัญหาและขอ้จ ากดัดงัน้ี 
  3.1 ด้านการวางแผนด าเนินงาน นั้นมีปัญหาและข้อจ ากัดอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ 
ประการแรก วสิาหกิจชุมชนยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนการด าเนินงาน โดยมกัไม่ใหค้วามส าคญักบั
การก าหนดวิสัยทศัน์ การวางเป้าหมาย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระบบการด าเนินงานท่ีไร้จุดหมาย และท าให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลม้เหลวในท่ีสุด  และอีกประการคือการขาดประชุมร่วมกนัของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อความสมคัรสมานสามคัคีภายในกลุ่ม อาจเกิดการท าใหส้มาชิกภายในกลุ่ม
เกิดความไม่พึงพอใจซ่ึงกนัและกนัได ้
  3.2  ดา้นการบริหารการตลาด นั้นมีปัญหาและขอ้จ ากดัคือการไม่สามารถหาตลาดเพื่อจ าหน่าย
สินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระยะยาว  ไม่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับกิจการ ไม่รู้วา่ลูกคา้หลกัคือ
ใคร สินค้าของตนนั้นต้องน าไปขายใคร จึงท าให้ท าการตลาดแบบไม่เป็นระบบ ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย         
ไร้ประสิทธิผล รวมไปถึงการเนน้ตลาดในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเท่านั้นไม่พยายามท่ีกา้วไปสู่วสิาหกิจชุมชน
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ในขั้นกา้วหนา้ไม่คิดใหญ่ท่ีจะขยายกิจการให้ใหญ่ข้ึน เพื่อจ าหน่ายสินคา้ในระดบัตลาดขนาดประเทศ หรือ
ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ 
  3.3 ด้านกระบวนการจดัการสินคา้และบริการ นั้นมีปัญหาและขอ้จ ากดัคือ การไม่สามารถ
จดัการวตัถุดิบส าหรับการผลิตไดเ้พียงพอตลอดทั้งปี เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัส่วนใหญ่นั้นเป็นวตัถุดิบจากภาค
การเกษตร ซ่ึงไม่สามารถคาดเดาสภาพอากาศได้อย่างแม่นย  า วตัถุดิบบางส่วนก็เป็นไปตามฤดูกาล  
นอกจากนั้นยงัไม่ปัญหาด้านการไม่สามารถน าเอาจุดเด่นของทอ้งถ่ินมาท าให้เกิดเอกลกัษณ์ได้  รวมถึง        
ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ให้กบัสินคา้ได้  และไม่พฒันาบรรจุภณัฑ์ ให้มีความสวยงาม 
สะดุดตา น่าซ้ือ   
  3.4 ด้านการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร  นั้ นมีปัญหาและข้อจ ากัดคือ การขาด                        
การแลกเปล่ียนนวตักรรมการผลิตสินคา้ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความประสบส าเร็จ เพื่อเป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกระบวนการผลิตสินคา้ และขาดการเรียนรู้ และสืบคน้ขอ้มูลใหม่ ๆ มาใช้ในการพฒันาสินคา้
เก่ียวกบัวธีิการผลิต วธีิการจดัการต่าง ๆ เพื่อน ามาสร้างศกัยภาพใหแ้ก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
  3.5 ดา้นการจดัการการเงินและบญัชี นั้นมีปัญหาและขอ้จ ากดัคือ วสิาหกิจชุมชนยงัขาดความรู้
ในการจดัท าบญัชี ไม่จริงจงัในการจดบนัทึกรายละเอียดการซ้ือขายสินคา้ และวตัถุดิบ  จากการศึกษาพบวา่
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกินก่ึงนึงนั้นไม่มีความรู้ในการบญัชีแบบถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี มีเพียงการจดรายรับ
รายจ่ายแบบง่าย ๆ เท่านั้น รวมถึงยงัไม่มีระบบตรวจสอบการเงินภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงเป็น        
ช่องโหวท่ี่ท าใหเ้กิดการทุจริตข้ึนภายในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 4. ปัญหาและขอ้จ ากดัของความเขม้แขง็ของวสิาหกิจชุมชนในประเทศไทย 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าของความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยนั้นมี
ปัญหาและขอ้จ ากดัดงัน้ี 
  4.1 ดา้นประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน พบว่า วิสาหกิจชุมชนยงัไม่สามารถท า
รายไดไ้ดเ้พียงพอและไม่มีก าไรจากการด าเนินการ เป็นผลต่อเน่ืองมาจากหลาย ๆ ปัจจยั ทั้งการจดัการตลาด
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การผลิตสินคา้ท่ีไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด และสภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีไม่
อ านวยต่อวสิาหกิจชุมชน จนท าใหก้ลุ่มวสิาหกิจชุมชนหลาย ๆ กลุ่มนั้นไม่สามารถขายสินคา้ไดเ้พียงพอกบั
เป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้รวมทั้งปัญหาการไม่สามารถกระจายสินคา้ไปสู่ตลาดท่ีมีความตอ้งการได ้อนัเป็นผลมา
จากการไม่มีประสิทธิในการจดัหาตลาด ไม่มีการท าการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของตน จึงท าการผลิตสินคา้
น าการตลาด แล้วค่อยน าออกมาจ าหน่าย ซ่ึงก็ท  าให้สินคา้ท่ีผลิตมานั้นไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ท าใหไ้ม่สามารถขายสินคา้ไดใ้นท่ีสุด 
  4.2 ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ  พบว่า สินคา้วิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐานใน
ระดบัสากล การจะส่งออกไปขายในระดบัประเทศ ต่างประเทศ การท าให้นกัท่องเท่ียวต่างชาติมาสนใจ 
หรือการน าสินคา้เขา้ไปสู่ตลาดโมเดิร์นนั้นท าไดย้าก นอกจากนั้นยงัพบวา่วสิาหกิจชุมชนยงัไม่สามารถสร้าง
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มูลค่าเพิ่ม (Value added) ไม่สามารถสร้างเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนใหก้บัสินคา้ได ้เป็นหน่ึงในปัญหาท่ีส าคญัของ
การผลิตสินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยก็ว่าได ้โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นไม่รู้จกัการเพิ่ม
มูลค่าใหแ้ก่สินคา้ของตน   
  4.3 ดา้นประสิทธิภาพของการด าเนินงาน พบว่า วิสาหกิจชุมชนยงัไม่สามารถบริหารจดัการ
วตัถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตได ้เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัส่วนใหญ่นั้นเป็นวตัถุดิบจากภาคการเกษตร ซ่ึงไม่
สามารถคาดเดาสภาพอากาศไดอ้ยา่งแม่นย  า  ไม่สามารถน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างสรรค์ให้ทนัสมยั 
ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีพบไดท้ัว่ไปคือไม่น าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาสินคา้ให้
กา้วไปอีกระดบั   
 แนวทางในการพฒันาความเข้มแข็งของวสิาหกจิชุมชนของประเทศไทย 
 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (Context) จากการศึกษาพบปัญหาท่ีส าคัญคือการขาด                    
ความต่อเน่ืองนโยบายรัฐบาล การท่ีรัฐบาลขาดขาดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ในวงกวา้ง ปัญหาภาค
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัท าให้ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง จึงควรสร้างแผนยุทธศาสตร์ส าหรับการพฒันากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในระยะยาว จดัหาตลาดเพื่อจ าหน่ายสินคา้แบบถาวรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และตอ้ง
ประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุก ในวงกวา้ง รวมถึงจ าเป็นตอ้งกระตุน้เศรษฐกิจให้มาซ้ือสินคา้จากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
 2. ปัจจยัภายใน  (Input) จากการศึกษาพบปัญหาท่ีส าคญัและตอ้งการการแกไ้ข คือ การพฒันา
ศกัยภาพผูบ้ริหารให้มีความเป็นผูป้ระกอบการ และมีวิสัยทศัน์ท่ีกา้วไกลในการน ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหมี้
ความก้าวหน้า มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขออนุมติัสินเช่ือ ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มีความ
อนุรักษแ์ละตอ้งการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่รวมถึงการส่งเสริมการพฒันานวตักรรมของอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ให้มีความสามารถผลิตสินคา้ไดร้วดเร็วมากยิ่งข้ึน และพฒันามาตรฐานของสถานท่ีท่ีใช้
ในการผลิต และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ใหม้าตรฐานอุตสาหกรรม และเป็นมาตรฐานสากล 
 3. กระบวนการท างานของวสิาหกิจชุมชน (Process) จากการศึกษาพบปัญหาท่ีส าคญัและตอ้งการ
การแกไ้ข คือ กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการหาตลาด ไม่รู้วิธีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ทางการตลาด ไม่มีการวางแผนในการท างาน ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินคา้ได ้ไม่รู้จกัการ
น าเอาเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินเขา้มาใช้กับสินคา้ และไม่มีการท าบญัชี ซ่ึงแนวทางการพฒันานั้นภาครัฐ
จ าเป็นตอ้งจดัหาตลาดเพื่อจ าหน่ายสินคา้แบบระยะยาว และมีความมัน่คง  ความรู้แก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนให้
รู้จกัสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added)ให้กบัสินคา้ และน าเอาจุดเด่นของทอ้งถ่ินมาท าให้เกิดเอกลกัษณ์ร่วมกนั
พฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้ความสวยงานและดึงดูดใจ และการใหค้วามรู้แก่กลุ่มในการบริหารจดัการ 
 4. การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัวสิาหกิจชุมชน ของประเทศไทย  จากการศึกษาพบปัญหาท่ีส าคญั
และตอ้งการการแกไ้ข คือ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการด าเนินการไม่เพียงพอ หลาย ๆ แห่ง
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ไม่มีก าไรการแกไ้ขนั้นจ าเป็นตอ้งท าการหาตลาดท่ีสามารถกระจายสินคา้ของวิสาหกิจชุมชน ดว้ยการสร้าง
แหล่งท่องเท่ียวชุมชน หาตลาดต่างประเทศ เน้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ตามรายการสั่งซ้ือ ให้ทุกกลุ่มตอ้งมี
พนกังานขายหรือเซลล์ รวมทั้งหาตวัแทนจ าหน่าย ทางดา้นคุณภาพสินคา้นั้นพบวา่หลาย ๆ กลุ่มฯ ไม่รู้จกั
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added)ให้กบัสินคา้ และไม่สามารถสร้างนวตักรรมการผลิตท่ีมีศกัยภาพไดต้อ้ง
แกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 ปัญหาและขอ้จ ากัดของปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก (Context) ท่ีพบว่า นโยบายการพฒันา
วิสาหกิจชุมชนนั้นขาดความต่อเน่ือง การน านโยบายมาสู่การปฏิบติัยงัคงมีปัญหา นั้นสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) และ นิภาพรรณ เจนสันติกุล 
(2561) ท่ีพบวา่ การบริหารจดัการภาครัฐท่ียงัอ่อนแอ กลไกการพฒันาในแต่ละจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ยงัไม่
สามารถเช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ การบริหารจดัการภาครัฐมีประสิทธิภาพต ่า        
ขาดระบบการท างาน ท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการกบัหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการน้ีผูว้จิยั
เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐตอ้งให้ความส าคญักบัการควรมีการสร้างแผนยุทธศาสตร์ส าหรับการพฒันากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในระยะยาว  10 – 20 ปี  โดยแผนดังกล่าวต้องมาจากการส ารวจความคิดเห็นและ                  
ความตอ้งการจากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนอยา่งเป็นกระบวนการ 
 ปัญหาและขอ้จ ากดัของปัจจยัภายใน  (Input)  ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารยงัขาดความเป็นผูป้ระกอบ ไม่มี
ความรู้ทางด้านการบริหารจดัการธุรกิจ บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดความรู้ทางด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไม่มี
ความสามารถในการเขียนโครงการ และแผนธุรกิจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของนิภาพรรณ เจนสันติกุล (2561) 
ท่ีพบวา่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นปัญหาในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ไม่มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน ดงันั้นการ
เสริมสร้างศกัยภาพแก่วิสากิจชุมชนควรท่ีจะพฒันาใน 4 ลกัษณะ คือ 1) ทศันคติและทกัษะของผูบ้ริหาร         
2) ทกัษะการท างานงานของสมาชิกฯ 3) ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุน และ 4) การพฒันาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือการผลิต และสถานท่ีใหมี้มาตรฐาน  
  ปัญหาและข้อจ ากัดของกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process) จากการศึกษา             
พบปัญหาท่ีส าคญัและตอ้งการการแกไ้ข คือ กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการหาตลาด ไม่รู้
วิธีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ไม่มีการวางแผนในการท างาน ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดให้แก่สินคา้ได ้ไม่รู้จกัการน าเอาเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเขา้มาใช้กบัสินคา้ และไม่มีการท าบญัชี 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของนิภาพรรณ เจนสันติกุล (2561) ท่ีพบว่า  ศกัยภาพการผลิตไม่สามารถท า ไดต้าม
มาตรฐานสากลเพราะปัจจยัและกระบวนการผลิตมีลกัษณะเป็นทอ้งถ่ิน ขาดขอ้มูลในการวางแผนธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ และการด าเนินกิจกรรมการผลิตสินคา้ของวสิาหกิจชุมชนไม่ต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจ
เน่ืองจากพบปัญหาท่ีคลา้ยคลึง ผูว้ิจยัจึงอยากเสนอแนวทางการพฒันานั้นภาครัฐจ าเป็นตอ้งจดัหาตลาดเพื่อ
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จ าหน่ายสินคา้แบบระยะยาว และมีความมัน่คง  ความรู้แก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนให้รู้จกัสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value 
added)ใหก้บัสินคา้ และน าเอาจุดเด่นของทอ้งถ่ินมาท าให้เกิดเอกลกัษณ์ร่วมกนัพฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้ความ
สวยงานและดึงดูดใจ และการใหค้วามรู้แก่กลุ่มในการบริหารจดัการ 
 ปัญหาและขอ้จ ากดัของศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ
นิภาพรรณ เจนสันติกุล (2561) ท่ีพบวา่ มีสินคา้ประเภทเดียวกนัจ านวนมากไม่หลากหลาย ศกัยภาพการผลิต
ไม่สามารถท า ไดต้ามมาตรฐานสากลเพราะปัจจยัและกระบวนการผลิตมีลกัษณะเป็นทอ้งถ่ิน และมีรายได้
ไม่ต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงอยากเสนอแนวทางการพฒันานั้นภาครัฐและวิสาหกิจชุมชนเองจ าเป็นตอ้งหาตลาดท่ี
สามารถกระจายสินคา้ของวสิาหกิจชุมชน ดว้ยการสร้างแหล่งท่องเท่ียวชุมชน หาตลาดต่างประเทศ เนน้การ
จดัจ าหน่ายสินคา้ตามรายการสั่งซ้ือ ให้ทุกกลุ่มตอ้งมีพนักงานขายหรือเซลล์ รวมทั้งหาตวัแทนจ าหน่าย 
ทางดา้นคุณภาพสินคา้นั้นพบวา่หลาย ๆ กลุ่มฯ ไม่รู้จกัการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ให้กบัสินคา้ และ
ไม่สามารถสร้างนวตักรรมการผลิตท่ีมีศกัยภาพไดต้อ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบท่ีได้จากการศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นนัยยะในเชิงนโยบายท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
 1. หน่วยงานภาครัฐตอ้งให้ความส าคญักบัการควรมีการสร้างแผนยุทธศาสตร์ส าหรับการพฒันา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระยะยาว 10 – 20 ปี โดยแผนดังกล่าวต้องมาจากการส ารวจความคิดเห็นและ         
ความตอ้งการจากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนอยา่งเป็นกระบวนการ 
 2. หน่วยงานภาครัฐตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาผูน้ าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  มีนโยบายใน
การส่งเสริมการหาตลาดเพื่อจดัจ าหน่ายสินคา้โดยเฉพาะตลาดระดบัประเทศ และการส่งออกไปขายยงั
ต่างประเทศควรอาศยัการท าขอ้ตกลงร่วมระหวา่งรัฐบาลเพื่อการพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชนร่วมกนั 
 3. หน่วยงานภาครัฐต้องประสานงานร่วมมือกับสถาบันด้านศึกษา สถาบันทางการเงิน                
เพื่อร่วมกนัพฒันาศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวสิาหกิจชุมชนของประเทศไทย 
 4. ควรมีการสนบัสนุนให้เกิดตลาด จดัหากลุ่มลูกคา้ถาวรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถ
ขายสินคา้ได้ตลอดทั้งปี พฒันาการหาตลาดต่างประเทศเพื่อช่วยจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
รวมถึงการพฒันาสินคา้และบริการของวสิาหกิจชุมชน  ใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดดว้ยอีกทางหน่ึงควบคู่กนั
ไป และรวมกนัสร้างแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมร่วมกบัชุมชน เพื่อสร้างโอกาสส าหรับการขายสินคา้ 
 5. ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนให้ความส าคญักบัการพฒันานวตักรรม    
การผลิต และจดัการการผลิตให้มีมาตรฐานและด าเนินการของเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ 
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เคร่ืองหมาย อย., เคร่ืองหมายคลีนฟู๊ดกู๊ดแทส (Clean food good taste), เคร่ืองหมายฮาลาล (Halal) เป็นตน้
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่สินคา้และบริการ  นอกจากนั้นยงัควรมีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีการ
สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้แก่สินคา้และบริการ  สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added)  พฒันาบรรจุภณัฑ์ให้        
โดดเด่นในตลาดสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดผูบ้ริโภคใหม้าซ้ือสินคา้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 6. ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเรียนรู้ถึงการเขียนแผนการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวางเป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง มีตวัช้ีวดัความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 
มีการวางแผนปฏิบติัการ (Action plan) ทั้งทางดา้นการผลิต การตลาด การบริหารสมาชิก และการจดัการ
งบประมาณ ส าหรับให้แต่ละวิสาหกิจชุมชนใชเ้ป็นแบบแผนให้สมาชิกไดท้  าปฏิบติัตามให้บรรลุเป้าหมาย
องคก์ร 
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