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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ นาไปสู่การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
โดยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และตัวชี้วัด
ความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนที่ 2 การวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากผู้นาหรือตัวแทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนทั้งสิ้น 8 คน ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร และวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ มีศักยภาพในการดาเนินงานด้านการจัดการสินค้าหรือบริการมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารการตลาด ด้านทิศทางวิสาหกิจชุมชน ด้านการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและลูกค้า ด้านการจัดการความรู้
และข้อมูล และด้านการวางแผนดาเนินการ ตามลาดับ สาหรับตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ศักยภาพและสามารถนามาใช้เป็น
ตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุด ได้แก่ ด้านผู้นา รองลงมาได้แก่ ด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านการตลาด
ด้านการเงินหรือเงินทุน และด้านการบริหารจัดการ ตามลาดับ การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็งในด้านความสามารถด้านการผลิต
มีจุดอ่อนในด้านอุปกรณ์ขาดความทันสมัย มีโอกาสในด้านมีฐานจานวนลูกค้ามากในจังหวัด และมีอุปสรรคในด้านการขาดบุคคลหรือสถานที่
ในการอานวยความสะดวกทางการตลาด จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัย สามารถนามากาหนดกลยุท ธ์ SPRIT เพื่อ นาไปพัฒ นาศัก ยภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และนาไปใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนให้ประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน ความยั่งยืน

Abstract
This Research aimed to develop the Community Enterprises to enchance sustainable strength: Case Study to Community
Enterprises in Chachoengsao Province, to as to create strategies of community enterprise development in Chachoengsao Province.
The Researchers used the mixed method and divided into 2 parts, namely, Part 1: Quantitative Research by collecting sample group data
from members of community enterprises in Chachoengsao Province, totaling 400 samples, Collected data introduction to community
enterprise member community enterprise potential and indicators of success of community enterprises. using questionnaires as tools in
data collection and using percentage, arithmetic mean, and standard deviation in data analysis; and Part 2: Qualitative Research by
collecting sample group data from 8 community enterprise leaders or agents in Chachoengsao Province, using documentary study and
in-depth interview study methods in terms of strengths, weaknesses, opportunities and threats to community enterprise operations.
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The results revealed that most of the community enterprises in Chachoengsao Province were potential to manage goods and
services in the highest level, next in ranks were marketing management, community enterprise direction, community enterprise members
and customers management, knowledge and information management, and operating planning, respectively, For key performance
indicators, the factors which was potential to and could be used as the key performance indicators of the community enterprises in
Chachoengsao Province in the highest level were leader factor, next in ranks, were production, labor, marketing, financial or fund, and
managerial, respectively, The operation of community enterprises has strengths in production capacity. There are weaknesses in the lack
of modern equipment. There are many opportunities in the province. Based on the research results, the researcher can design the SPRIT
strategy to develop the potential of community enterprises in Chachoengsao province and so recommendations to the community
enterprises in Chachoengsao Province and relevant work agencies in managing the community enterprises to be sustainable successful
in order to create competitive advantage in industrial and business product development more than ever.
Keywords: Potentiality, Community Enterprise, Sustainability
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
หลายครั้งทาให้รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยต่างก็มีแนวความคิดที่จะหาวิธี
ทาให้ประเทศสามารถกาหนดยุทธศาสตร์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้ ดังนั้น
รัฐบาลไทยจึงได้มีการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยมองภาพของเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่จะรักษาไว้
ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ โดยเน้น
ไปที่ความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก และการสร้าง
ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก ด้วยเชื่อมั่นว่า
ประเทศไทยยังมีศักยภาพและสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ทาให้รัฐบาล
จึงต้องหาทางที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้
ต้องหาทางเปลี่ยนมุมมองในชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่ตนมีอยู่นั้นคือ ทรัพย์สิน
ที่มีราคาสามารถเพิ่มรายได้หากรู้จักการบริหารจัดการกับทรัพย์สินนั้น
อย่างชาญฉลาด
ในพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พ.ศ. 2548
ได้มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนา
ความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน มีผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้า
ในอนาคต โดยเน้นที่การผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน
รวมทั้ง พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านพัฒนาการบริหาร
จัดการ การพัฒนาการตลาด การพัฒนามาตรฐานสินค้า การสร้าง
ตรายี่ห้อสินค้า การบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และ
การพัฒนาทักษะในด้านการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชนและเป็นการช่วยลดความเสี่ยง
ทางด้ านเศรษฐกิ จของประเทศ (ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)
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การดาเนิน ธุรกิ จ ของชุมชนได้กลายเป็น ประเด็น ที่รัฐบาล
ให้ความสาคัญเพราะเป็นรากฐานของเศรษฐกิจในระดับประเทศ
ดั งนั้ นกระบวนทั ศน์ ในการพั ฒนาวิ สาหกิ จชุ มชนใหม่ นั้ นต้ องเข้ าใจ
วิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม โดยต้องมีการร่วมมือกันของบุคคลในชุมชน
ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายผลักดันให้มีการรวมตัวกันของบุคคลในชุมชน
และนาเอาทรัพยากรในชุมชนตลอดจนนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาผลิต
เป็นสินค้าหรือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพลักษณะเดียวกันมาจัดตั้งเป็นกลุ่ม
ธุรกิจเล็กๆ คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการนาของบุคคล
ในกลุ่มที่มีความรู้และประสบการณ์ร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อสร้างรายได้
และเป็ นการพึ่ งพาตนเองของครอบครัว ชุ มชน และในระหว่างชุมชน
จนกระทั่งสามารถขยายเป็นเครือข่ายโยงใยทั่วทั้งประเทศ แต่ความสาเร็จ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่สั้นและเป็นไปอย่างยั่งยืนนั้ น
จะต้อ งอาศัย การบริห ารจัด การวิส าหกิจ ชุม ชนที่มีป ระสิท ธิภ าพ
ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ
สาหรับจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แล้วจานวนทั้งสิ้น 357 วิสาหกิจชุมชน จาแนกกิจกรรมได้เป็น 17 ประเภท
การผลิต และ 5 บริการ โดยมีการจัดชั้นวิสาหกิจชุมชนเป็นสามระดับ
เพื่ อทราบศั กยภาพของการด าเนิ นงานวิ สาหกิ จชุ มชนและการจั ดท า
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด และนอกจากนีจ้ ังหวัดฉะเชิงเทรา
มีประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
แต่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก
จึงทาให้บางครั้งมีปัญหาภัยธรรมชาติก็เป็นส่วนผันแปรให้ราคาผลผลิต
ตกต่าหรือบางปีภูมิอากาศมีความแปรปรวนทาให้ผลผลิตไม่เกิดขึ้น
ตามที่เกษตรกรคาดหวังไว้ก็เป็นปัญหาแก่เกษตรกรได้ นอกจากนี้
ในส่วนของสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมยังมีปัญหาด้านมาตรฐานสินค้า
ซึ่งต้องดาเนินการให้มีระบบมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับและสมาชิก
ของวิสาหกิจชุมชนยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าการเกษตร
ให้มีความเป็นมาตรฐานที่จะนาไปสู่ตลาดในระดับสากลได้ ทาให้

การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย (สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2554)
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนถือเป็นกระบวนการสาคัญ
ที่จะทาให้วิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ทิศทาง
วิสาหกิจชุมชน การวางแผนดาเนินการ การบริหารการตลาด การจัดการ
ความรู้และข้อมูล การจัดการสินค้าหรือบริการ และการบริหารสมาชิ ก
วิสาหกิจ ชุมชนและลู กค้า ซึ่งจะใช้เ ป็นเครื่อ งมื อหลั กทาให้ท ราบ
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) และ
ควรมีก ารดาเนิน งานเป็นระบบและมีแ ผนการผลิตสอดคล้อ งกับ
ความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประภาพร ยางประยงค์,
2559) ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จในด้านการเงินหรือเงินทุน ด้านการตลาด
ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้นา และด้านแรงงาน (จิรพร
มหาอินทร์, 2554) โดยรัฐบาลควรสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน
โดยเพิ่มการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้นาในชุมชนอย่างมีการบูรณาการ
และสร้า งเครือ ข่า ยภาคีก ารพัฒ นาที่มีป ระสิท ธิภ าพจึงจะทาให้
การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พิเชฐ
ปานช้าง, 2559)

จากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น คณะผู้ วิ จั ย จึ งได้ เ ล็ ง เห็ น ความสาคั ญ
ในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและนาไปสู่
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นเครื่องมือหลักให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้
เข้ า ไปรั บ ทราบศั ก ยภาพของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ ชั ก น าให้ เ ข้ า สู่
กระบวนการเรี ยนรู้ และให้ พั ฒนากิ จการวิ สาหกิ จชุ มชนในจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาศักยภาพการดาเนิน งานของวิส าหกิจชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและอุ ป สรรค
ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศักยภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
- ทิศทางวิสาหกิจชุมชน
- การวางแผนดาเนินการ
- การบริหารการตลาด
- การจัดการความรู้และข้อมูล
- การจัดการสินค้าหรือบริการ
- การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและลูกค้า

ตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
- ด้านการเงินหรือเงินทุน
- ด้านการตลาด
- ด้านการผลิต
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านผู้นา
- ด้านแรงงาน
- ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยใช้ ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยแบบผสมผสาน
กล่าวคือ เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวิจัย
ที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ และสนับสนุนข้อค้นพบ

เชิงปริมาณด้ว ยการศึก ษาเชิงคุณภาพ ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล
จากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน 11 อาเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบด้วย อาเภอเมือง อาเภอคลองเขื่อน อาเภอท่าตะเกียบ อาเภอ
บางคล้า อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางปะกง อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอ
แปลงยาว อาเภอพนมสารคาม อาเภอราชสาส์น และอาเภอสนามชัยเขต
จัง หวัด ฉะเชิง เทรา ซึ่งมีจานวนวิส าหกิจ ชุม ชนทั้ง สิ้น 386 แห่ง
และมีจานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทั้ งสิ้น 5,775 ราย คณะผู้วิจัย
ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จากสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ได้แก่ อาเภอสนามชัยเขต อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอพนมสารคาม
และอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยคณะผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) กั บผู้ น าหรื อตั วแทนวิ สาหกิ จชุ มชนในจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
จานวน 4 อาเภอ โดยใช้วิธีการเลือกจากอาเภอที่มีจานวนวิสาหกิจชุมชน
เรียงจากมากไปน้อยตามลาดับ ประกอบด้วย อาเภอสนามชัยเขต
อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอพนมสารคาม และอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อาเภอละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คณะผู้ วิ จั ยใช้ แบบสอบถามเกี่ ยวกั บการพั ฒนาศั กยภาพ
วิสาหกิจชุมชน (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ และใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In–depth interviewing)
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ทั้ ง นี้ แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น มาถู ก น าไปทดสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะนาไปใช้ในการเก็บ
ข้ อ มู ล จริ ง และได้ ด าเนิ น การทดสอบความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ของครอนบาร์ ค กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น สมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ในอาเภอบ้า นโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิง เทรา จานวน 30 คน ทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.870
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการ
สัม ภาษณ์เ ชิงลึก (In–depth interview) โดยใช้แ บบสัม ภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group)
โดยคณะผู้วิจัยจะดาเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามาร่วมอภิปรายและสนทนากลุ่ม
เพื่อสรุปแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอข้อมูล
ด้วยสถิติ เชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ น าหรื อตั ว แทนวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด ฉะเชิ งเทรา
จานวน 4 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอสนามชัยเขต อาเภอบางน้าเปรี้ยว
อาเภอพนมสารคาม และอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล ด้านศักยภาพ
ของวิ สาหกิ จชุ มชน ตั วชี้ วั ดความส าเร็ จของวิ สาหกิ จชุ มชน จุ ดแข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
และเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการสร้าง
กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อนาไปสู่
การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยใช้ร ะยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ตั ้ง แต่
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ศัก ยภาพในการด าเนิ น งานของวิส าหกิจ ชุ มชนจังหวั ด
ฉะเชิงเทรา
จากการศึกษาศักยภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่า วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่
มีศักยภาพในด้านการจัดการสิ นค้าหรือบริการมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ การบริหารการตลาด ทิศทางวิสาหกิจชุมชน การบริหารสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนและลูกค้า การจัดการความรู้และข้อมูล และการวางแผน
ดาเนินการ ตามลาดับ
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการศึก ษาตัว ชี้วัด ความสาเร็จ ของวิส าหกิจชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยที่เป็นศักยภาพและสามารถนามาใช้
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุด
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นา รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัย
ด้านแรงงาน ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการเงินหรือเงินทุน
และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ตามลาดับ
3. การศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก ผู้ แ ทนจากผู้ น าหรื อตั ว แทน
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังประเด็นที่คณะผู้วิจัยกาหนดไว้
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

3.1 จุดแข็ง (Strengths) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย
3.1.1 ความสามารถด้านการผลิตของผู้ประกอบการ
3.1.2 ความได้เปรียบด้านวัตถุดิบที่มีราคาต่า
3.1.3 วัตถุดิบเพื่อการผลิตสามารถหาได้จากในท้องถิ่น
3.1.4 ต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยต่า
3.1.5 ชื่อเสียงด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.1.6 ต้นทุนในการจัดจาหน่ายต่า
3.1.7 มีความสามารถในการสร้างกาไรได้สูง
3.2 จุดอ่อน (Weaknesses) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย
3.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตขาดความทันสมัย
3.2.2 ขาดทักษะด้านเทคนิคและองค์ความรู้ทางด้าน
การผลิตสมัยใหม่
3.2.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จักและขาด
ความน่าเชื่อถือในตลาด
3.2.4 เกษตรกรขาดความรู้และทักษะในการจัดการ
ระบบบัญชีและการเงิน
3.2.5 มีส่วนแบ่งการตลาดไม่สูง
3.2.6 ขาดองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.3 โอกาส (Opportunities) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย
3.3.1 มีฐานลูกค้าภายในจังหวัดจานวนมาก
3.3.2 ความสม่าเสมอของวัตถุดิบที่มีจากผู้ขายวัตถุดิบ
3.3.3 ความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานของรั ฐ บาล
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิสาหกิจชุมชน
3.3.4 กระแสนิย มที่เ กิ ดจากสิ นค้ า ที่ผ ลิ ตจากฝี มื อ
แรงงาน (Handicraft)
3.3.5 สินค้าในโครงการวิสาหกิจชุมชนเป็นที่สนใจ
ของบุคคลทั่วไป
3.3.6 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงาน
3.4 อุปสรรค (Threats) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย
3.4.1 การขาดกาลังแรงงานในการผลิตและการอานวย
ความสะดวกทางด้านการผลิต
3.4.2 ขาดทัก ษะทางด้า นภาษาต่า งประเทศและ
การติดต่อสื่อสาร
3.4.3 รายได้ของประชากรที่เป็นกลุ่มลูกค้าไม่สูงและ
มีภาวะหนี้สินมาก
3.4.4 การขาดความรู้และทักษะแรงงานขั้นสูง
3.4.5 การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์แก่ผู้ผลิต
วิสาหกิจชุมชนมีน้อย

3.4.6 การขาดการรับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากล
4. สร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
คณะผู้ วิ จั ย ขอสรุ ป รู ป แบบกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน ในรูปแบบของคาว่า “SPRIT” โดยที่อักษรภาษาอังกฤษ
ในแต่ละตัวสามารถแทนความหมายต่อไปนี้
S แทน Standard และ Safety ได้ แ ก่ การผลิ ต สิ น ค้ า
หรือบริการที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยตามความต้องการของลูกค้า
หรือตามมาตรฐานสากลของสินค้าหรือบริการ เช่น การผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานการรับประกันคุณภาพต่างๆ
ของทั้งในระดับประเทศไทยและระดับต่างประเทศ
P แทน Product ได้แก่ ความสามารถในการผลิตสินค้า
หรื อบริ ก ารให้ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามความต้ องการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมาย คุ้มกับราคาที่ลูกค้าจ่าย และใช้วัตถุดิบและแรงงานที่มีอยู่
ในชุมชนเป็นหลัก
R แทน Resource ได้แก่ ความสามารถในการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชนทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบ แรงงาน และการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการผลิตและจาหน่ายสินค้า /บริการ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก ชุมชน และลูกค้า
I แทน Image ได้ แ ก่ การผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนซึ่งจะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบ
ในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า
หรือบริการที่ผลิตและจาหน่ายทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
และความคุ้มค่าในการซื้อ
T แทน Technology ได้แ ก่ การใช้เ ทคโนโลยีที ่มี
ความทัน สมัย ในการผลิต สิน ค้า หรือ บริก ารที่ส ะอาด ปลอดภัย
และช่วยลดต้นทุนในการผลิต
สรุปและอภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
วิส าหกิจชุมชนในจังหวัด ฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีศัก ยภาพ
ในการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารมากที่ สุ ด
รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารการตลาด ด้านทิศทางวิสาหกิจชุมชน
ด้านการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและลูกค้า ด้านการจัดการ
ความรู้และข้อมูล และด้านการวางแผนดาเนินการ ตามลาดับ ซึ่งผล
การศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของมนูญ สกุณี (2553, หน้า 154) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จเรียงตามลาดับ ได้แก่ การจัดการสินค้า
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หรือบริการ การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ทิศทางวิสาหกิจชุมชน
การบริหารจัดการการตลาด การจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร
สาหรับตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ศักยภาพ
และสามารถนามาใช้เ ป็นตัว ชี้วัด ความสาเร็จ ของวิส าหกิจ ชุม ชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุดได้แก่ ด้านผู้นา รองลงมาได้แก่ ปัจจัย
ด้านการผลิต ปัจจัยด้านแรงงาน ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการเงิน
หรือเงินทุน และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ตามลาดับ ซึ่งผลการศึกษา
ในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของชญาภัทร
กี่ อาริ โย (2559, หน้ า 152) ที่ ได้ ศึ กษารู ปแบบการพั ฒนาศั กยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ผลการศึกษา
ค้นพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักเรียงตามลาดับ
ดังนี้ 1) ภาวะผู้นา 2) ความรู้ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเอง
3) การจัดทาแผนวิสาหกิจชุมชน 4) การสื่อสารและการประสานงาน
และ 5) คุณธรรม จริยธรรม
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังพบว่ามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของสมิทธิ์ บรรณคร (2553) ที่ได้ศึกษาความสาเร็จของการดาเนินงาน
กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแก้ ว เจ้ า จอม ต าบลด่ า นช้ า ง อาเภอด่ า นช้ า ง
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ความสามารถของผู้นากลุ่ม การผลิตสินค้า
ตามความต้องการของลูกค้า การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า การสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และการสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทร
มีการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของลินดา ลาเต (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่พบว่า การใช้กลยุทธ์
การตลาดเพื่อสร้ างความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน คือ การสร้าง
ความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการส่งเสริมการให้ความรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมีความจาเป็นที่จะต้องอาศัย
ความร่ว มมือจากหน่ว ยงานภาครัฐ เนื่องจาก หน่ว ยงานภาครัฐ
เป็นหน่วยงานสาคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทั้งในด้านการให้
องค์ค วามรู้ การพัฒนาทัก ษะวิชาชีพในด้านต่า งๆ การสนับสนุน
ด้านการตลาด และการกาหนดระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
(ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2556, หน้า 127)
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการสนับสนุนทุนวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2559 และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนา และ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ข้อเสนอแนะ
1. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด
และภาครัฐควรมีการประเมินปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ ของกลุ่ม
อย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการแก้ไขหรือสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง
2. ภาครัฐควรบูรณาการการดาเนินงานในการสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และควรมีการช่วยเหลือสนับสนุนการดาเนินงาน
ของกลุ่มผู้ป ระกอบการอย่า งต่อเนื่อง ไม่ใช่ส นับ สนุน เฉพาะช่ว ง
ที่มีงบประมาณ ทาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีความมั่นใจในการดาเนินงาน
ของภาครัฐ
3. ควรมีการศึกษาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่มองแล้วว่าสามารถจะพัฒนาให้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อมได้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
โดยที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะต้องจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ
เฉพาะด้านของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในเชิงอุตสาหกรรม และเชิงธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น
4. ควรศึกษาและประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จหรือเลิกกิจการไป ว่ามีสาเหตุหรือข้อจากัดอะไรที่กลุ่ม
ไม่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มได้ต่อไป ซึ่งการประเมินดังกล่าว
อาจจะนามาพัฒนาหรือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มต่างๆ ที่อาจ
มีสถานการณ์ใกล้เคียงกัน
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