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บทคัดย่อ 

การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์ที ่จะ เสนอกลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงคุณภาพร่วมกัน โดยการใช้แบบสอบถามกับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนจ านวน 59 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) และการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีควรเป็นกลยุทธ์
เชิงรุกเนื่องจากมีจุดแข็งมากและมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค รูปแบบกลยุทธ์ควรเป็น FIRST คือมีการยืดหยุ่น 
(Flexible) มีความเป็นเอกลักษณ์และมีภาพพจน์ที่ดี (Identity and Image) มีความสามารถใน
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และผลิตสินค้า/บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Resource and 
Response) มีการผลิตสินค้า หรือ บริการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย (Standard and Safety) และ
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology) 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ การบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดปราจีนบุร ี

 
  

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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Abstract 
The objectives of this research were to suggest strategies for community 

enterprise management in Prachinburi Province. This study employed the survey 
method and quality research method. The study was used questionnaire collecting data 
from a sample of 59 community enterprises. The in-depth interviews were held with the 
chairman of 3 community enterprises. Data were analyzed by using SWOT technique, 
descriptive statistics, inferential statistics, factor analysis and cluster analysis. 

The result showed that management strategies for community enterprises should be 
aggressive strategies because they had more strengths and opportunities than weaknesses 
and threats. The type of strategies should be FIRST strategies, meaning flexibility, identity 
and good image, resource use and response to customer needs, standardized and safe 
product, and using advanced technologies. 

Keywords: Strategy, Management, Community Enterprise, Prachinburi Province 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ต้องมีการ
แข่งขันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบถึงชุมชนที่
เป็นหน่วยหนึ่งในระดับล่างของประเทศ จะ
เห็นว่ามีหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้พยายามเข้าไปพัฒนาปรับเปลี่ยนชุมชน
ไปตามแนวทางหรือนโยบายของหน่วยงาน
ตนเองเป็นหลัก ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบต่างคน
ต่างท าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่การ
พัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจาก
ความต้องการของชุมชน ตลอดจนชุมชนไม่ไดม้ี

ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชนของตนเองแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 
รัฐบาลได้หันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น ดังนั้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลน ามาใช้ในการพัฒนา 
โดยให้ชุมชนสามารถก าหนดทางเลือกในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองแทนนโยบายจาก
ภายนอก  จากที่ผ่านมาปรากฏว่ามีหลาย
ชุมชนประสบความ ส าเร็จสามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมั่นคงทั้ ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือง 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

        

107 

 

  วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ตลอดจนยั ง ค ง รั กษาประ เพณี  วิ ถี ชี วิ ต 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และพัฒนา ตัวเองให้เข้มแข็ง  พึ่งพาตัวเองได้ใน
ที่สุดและสามารถ น าไปเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาประเทศได้ 

การที่ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้นั้น
ต้องมีการร่วมมือกันของบุคคลในชุมชน รัฐบาล
จึงมีนโยบายผลักดันให้มีการรวมตัวกันของ
บุคคลในชุมชนและน าเอาทรัพยากรในชุมชน 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาผลิตเป็น
สินค้าหรือส่ ง เสริมให้กลุ่ มอาชีพลักษณะ
เดียวกันมาจัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจเล็ก ๆ คอยให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการน าของ
บุคคลในกลุ่มที่มีความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันด าเนินกิจการ เพื่อสร้างรายได้ และเป็น
การพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนระหว่าง
ชุมชน จนกระทั่งสามารถขยายเป็นเครือข่าย
โยงใยทั่วทั้งประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ อส ารวจสภาพปัจจุบันของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี  

2. เ พื่ อ ห า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ความส าเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดปราจีนบุร ี

3. เพื่อศึกษาปัญหาของการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี  

4. เพื่ อ เสนอกลยุ ทธ์ การจั ดการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
นิยามศัพท์ 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมายถึง 
สมาชิกในชุมชนที่รวมตัวกันขอรับการขึ้น
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อด าเนินธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ 

การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
หมายถึง การบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้ความรู้และทรัพยากรโดยสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้การด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนเกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนที่ก าหนดไว้ 

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนดี เ ด่ น  หม ายถึ ง 
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับ
รางวัลดีเด่นของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

1. ไ ด้ ท ร า บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยน าไปใช้ในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านผู้น าและการบริหาร วิสาหกิจชุมชน ด้าน
การวางแผนด าเนินงาน ด้านการบริหาร
การตลาด ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล    
ด้านการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและ
ลูกค้า และด้านการจัดการสินค้าหรือบริการ 
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2. วิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่ืนๆ น ากล
ยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดปราจีนบุรีไปปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงให้
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนประเภทและขนาดของ
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนั้น ๆ ส าหรับ
น าไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบ
ความส าเร็จมากข้ึน 

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ในจั งหวั ด
ปราจีนบุรีและจังหวัดอ่ืน ๆ น าผลการวิจัยไปใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ เงื่อนไข วิธี
ด าเนินงานที่เอ้ือประโยชน์ ต่อการเพิ่มศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนให้สูงขึ้น 

 
 

 
 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
1.1 ประชากร คือ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 266 กลุ่ม 

1.2 ตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีที่ เลือกมา เป็น
ตัวแทน ร้อยละ 22 ซึ่งเท่ากับ 59 กลุ่ม โดย

จ าแนกจ านวนตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนข้างต้น
ตามอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอของจังหวัดปราจีนบุรี
ตามสัดส่วนของจ านวนประชากรวิสาหกิจ
ชุมชนของแต่ละอ าเภอ 

2. เครื่องมือในการวิจัย 
ประกอบด้วย 

2.1 แบบสอบถามประธ าน
กรรมการ บริหารวิสาหกิจชุมชน  ค าถาม

ลักษณะวิสาหกิจชมุชน 
- ประเภท (ภาคการเกษตร, นอกภาคการเกษตร) 
- ขนาด (จ านวนสมาชกิต่ ากว่า 15 ราย และตั้งแต่ 15 รายขึ้นไป) 
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
- ด้านผู้น าและการบริหารวิสาหกจิชุมชน 
- ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
- ด้านการบริหารการตลาด 
- ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล 
- ด้านการบริหารสมาชกิวิสาหกจิชุมชนและลูกค้า 
- ด้านการจัดการสินค้าหรือบริการ 
จุดแขง็ จดุอ่อน ปัญหา และอปุสรรคในการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน 

กลยุทธก์ารบริหารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุร ี

วิธีการจัดการของวิสาหกิจชุมชน

ดีเด่นในจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับ

รางวัลจากกรมส่งเสริมการเกษตร 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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เกี่ยวกับลักษณะของวิสาหกิจชุมชน การ
จัดการและศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การวิเคราะห์ 
SWOT และข้อเสนอแนะ ในการเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของแต่ละ
กลุ่ม 

2.2 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก 
( Indept interview) ในประ เด็ น เกี่ ย วกับ
ความคิดเห็นของปัจจัยส าคัญที่ท าให้วิสาหกิจ
ชุมชนประสบความส า เร็จ  ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ SWOT ความส าคัญหรือน้ าหนักของ
แต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี 

2.3 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของสมาชิ ก วิสาหกิ จชุ มชนในจั งห วัด
ปราจีนบุรี ค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลลักษณะ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ทั้ง 6 ด้าน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการให้บริการของวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการ วิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์ความถี่ ค่าสัดส่วน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของวิสาหกิจชุมชน และ
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ 

3.2 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กรรมการวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก 
ตลอดจนข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
เพื่อน าการใช้ประกอบการก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในจั งหวั ด
ปราจีนบุรี 

3.3 ใช้สถิติเชิงอนุมานในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของวิสาหกิจ
ชุมชน ขนาดของวิสาหกิจชุมชนกับศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยลักษณะ
การจัดการและศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ
วิสาหกิจชุมชน โดยใช้วิธีการทดสอบที (t-test)  

3.4 ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย 
(Factor analysis) ใ น ก า ร ห า ปั จ จั ย แ ล ะ
ความส าคัญของ ปัจจัยแต่ละด้านทั้ง 6 ด้านข้าง
ต้นที่มีผลต่อศักยภาพการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 

3.5 ใช้การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม 
(Cluster Analysis) ในการจัดกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ในจังหวัดปราจีนบุรี 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็นประเด็น ดังนี้ 
1. สภาพปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชน

ในจังหวัดปราจีนบุรี 
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วิสาหกิจชุมชนเกือบคร่ึงหนึ่งเกิดมา
จากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ และจาก
การแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิก เงินทุนในการ
ประกอบ กิจการเกือบร้อยละ70 มาจากการ
ระดมทุนของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ถึง
ร้อยละ 83 อยู่ ในภาคการเกษตรประมาณ
ครึ่งหนึ่ง คือ ร้อยละ 54 มีจ านวนสมาชิก ต่ า
กว่า 15 ราย ประธานวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ปราจีนบุรีเป็นชายและหญิงจ านวนเท่า ๆ กัน 
ประมาณครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง 50 ถึง 59 ปี 
ร้อยละ 81 ส า เร็จการศึกษาตั้ งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาลงมาที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการวิสาหกิจ ชุมชน 6 ถึง 9 ปี มีร้อย
ละ 42 ส่วนสมาชิก วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ร้อย

ละ 61 เป็นหญิงที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 49 ปี มี
ร้อยละ 41 ที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษา
ลงมามีถึงร้อยละ 92 และประมาณหนึ่งในสาม
เป็นสมาชิกมาแล้ว 6 ถึง 9 ปี ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  โดยรวมเห็นว่าได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบใน
เรื่องต่าง ๆ ทั้ง 12 เรื่อง เช ่น  การไม ่เอา
เปรียบและซื ่อส ัตย์ต ่อล ูกค้า  การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืน ๆ แก่สมาชิก 
การให้กรรมการและสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดระเบียบและข้อบังคับของวิสาหกิจ และ
มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยู่ใน
ระดับปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ระดับการปฏิบัติในการบริหารงานแต่ละเร่ืองของประธาน  

เรื่อง เฉลี่ย S.D. ล าดับ 
การไม่เอาเปรียบและซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า 2.10 0.66 1 
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ แก่สมาชกิ 2.05 0.80 2 
การให้กรรมการและสมาชิกมีสว่นร่วมในการก าหนด
กฎระเบียบและขอ้บังคับของวิสาหกิจชมุชน 

2.02 0.72 3 

มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า 1.97 0.86 4 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจ
ชุ มชน ในภาคการ เกษตรและนอกภาค
การเกษตรและระหว่าง ขนาดวิสาหกิจชุมชนที่
มีจ านวนสมาชิกต่ ากว่า 15 ราย และตั้งแต่ 15 
รายขึ้นไป พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งสองภาค

และทั้ ง สองขนาดไม่ แตกต่ างกันที่ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 (ตารางที่ 2) สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีโดยรวมเห็นว่าการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และ   ความรับผิดชอบของ
ประธานวิสาหกิจชุมชนอยู่ ในระดับปฏิบัติ
ส่วนมากและเมื่อพิจารณาการปฏิบัติในแต่ละ
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เรื่องทั้ง 30 เรื่องอยู่ในระดับปฏิบัติส่วนมาก 
ยกเว้นเร่ืองเดียวคือ เร่ืองการจัดท าแผนบริหาร
องค์กรและแผนประกอบการที่ปฏิบัติเป็นส่วน
น้อย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ถึงร้อยละ 50 เห็นด้วยกับการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนโดยรวม เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่องทั้ง 
38 เรื่อง เช่น มีการผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ มีการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมาชิก การท าให้
กิจกรรม ส่วนใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนประสบ
ความส าเร็จ (ตารางที่ 3) ยกเว้นเพียงเร่ืองเดียว
ที่ค่อนข้างเห็นด้วยเท่านั้น คือ การมีแผน
ควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติรวมทุกเรื่องระหว่างธุรกิจชุมชน 

ค่าเฉลี่ยของระดบัการปฏบิัติ ค่าสถิต ิ
ในภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร t P-value 

1.738 1.953 -1.004 0.320 
จ านวนสมาชกิต่ ากว่า 15 ราย จ านวนสมาชกิตั้งแต่ 15 รายขึ้นไป t P-value 

1.678 1.889 -1.313 0.194 

 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อสภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิก 

เรื่อง เฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 2.57 0.62 1 
มีการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมาชิก 2.53 0.58 2 
มีการก าหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม 2.50 0.67 3 

 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจ

ชุ ม ชน  ใน ภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตรและระหว่าง    ขนาดวิสาหกิจชุมชนที่
มีจ านวนสมาชิกต่ ากว่า 15 ราย และตั้งแต่ 15 
รายขึ้นไป พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วย 
ของภาคการเกษตรแตกต่างกับนอกภาค

การเกษตรที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่ ไม่
แตกต่างกันระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่มีจ านวน
สมาชิกต่ ากว่า 15 รายและตั้งแต่ 15 ราย ขึ้น
ไป (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติรวมทุกเรื่องระหว่างธุรกิจชุมชน 
ค่าเฉลี่ยของระดบัการปฏบิัตขิองประธาน ค่าสถิต ิ

วิสาหกจิชุมชนในภาคการเกษตร วิสาหกจิชุมชนในภาคการเกษตร t P-value 
2.406 2.218 2.330 0.020 

จ านวนสมาชกิต่ ากว่า 15 ราย จ านวนสมาชกิตั้งแต่ 15 รายขึ้นไป t P-value 
2.359 2.391 -0.553 0.581 

 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ

กา รจั ด ก า ร วิ ส าหกิ จชุ มชน ในจั งห วัด
ปราจีนบุรี 

ปั จจั ยความส า เ ร็ จ เมื่ อ เ รี ย ง
ตามล าดับ ความส าคัญของแต่ละกลุ่มได้แก่ ด้าน
ประโยชน์ต่อสมาชิก    ด้านการบริหารวิสาหกิจ
ชุมชน ด้านการจัดการ สินค้า และบริการด้านการ
บริหารสมาชิกวิสาหกิจ ชุมชนและด้านการ
ด าเนินงานที่ดี เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยของแต่
ละกลุ่ มปัจจัยที่ มี ผลต่อความส า เร็ จของ
วิสาหกิจชุมชน  5 ล าดับแรก เรียงตามล าดับ

ความส าคัญ ได้แก่ ท าให้ต้นทุนการด าเนินงาน
ของกิจกรรมส่วนใหญ่ลดลง ผลิตสินค้าและ
บ ริก า ร ที ่ม ีค ุณ ภ า พ  มีการเปิดเผยข้อมูล
การเงิน บัญชีอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดการทุน
ในการประกอบการโดยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 
และมีการก าหนดราคาสินค้าและบริการอย่าง
เหมาะสม (ตารางที่ 5)  

ส า ห รั บ กลุ่ ม ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนตามความ
คิดเห็นของประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มผีลต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจงัหวัดปราจีนบุรีในความคิดเห็นของ 
        สมาชิกฯ 

กลุ่มปัจจัย % Variance Explained ล าดับ 
ด้านประโยชนข์องสมาชิก 27.47 1 
ด้านการบริหารวิสาหกิจชุมชน 17.44 2 
ด้านการจัดการสินค้าและบรกิาร 15.01 3 
ด้านการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 9.32 4 
ด้านการด าเนินงานที่ด ี 8.40 5 

เมื่อเรียงตามล าดับความส าคัญ
ของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ด้านการด าเนินงานและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้านการจัดการข้อมูล

และการพัฒนาสมาชิก ด้านการจัดการและการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ด้านประโยชน์ ของ
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สมาชิกและสาธารณชน และด้านแผนงานและ
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยของแต่ละ
กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชน 5 ล าดับแรก เรียงตามล าดับความส าคัญ
ได้แก่ มีการจัดท าแผนบริหารองค์กรและแผน
ประกอบการ มีการควบคุมตรวจสอบ คุณภาพ
สินค้าหรือบริการทุกครั้งก่อนน าออกจ าหน่าย
หรือให้บริการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการ ผลิตอย่างเคร่งครัด มีการก าหนด
โครงสร้างและการแบ่งหน้าที่ของกรรมการ
และสมาชิกในการด าเนินงานอย่างชัดเจน และ
มีการจัดท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(ตารางที่ 6) จากการจัดระดับความส าเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรีออกเป็น 
5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีเด่น กลุ่มดี กลุ่มปานกลาง 
กลุ่มต้องปรับปรุงบ้าง และกลุ่มต้องปรับปรุง
มาก พบว่ามี วิสาหกิจชุมชนดีเด่นอยู่เพียงแห่ง
เดียวคือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนทอง 
ม.2 ต.แก่งดินสอ ที่จัดอยู่ในกลุ่มดีมี 30 แห่ง 
กลุ่มปานกลาง 20 แห่ง กลุ่มต้องปรับปรุงบ้าง 
4 แห่ง และกลุ่มต้องปรับปรุงมาก 4 แห่ง 
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องปรับปรุงมาก 
ได้แก่ กลุ่มปรุงรสหัวหว้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลาส้มสัมพันธ์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ด
มาบเห่ียว และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตข้าวปราจีนบุรี ข้อเสนอแนะการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ของประธาน
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2555 ในด้านที่ส าคัญ 
ได้แก่ ด้านผู ้น าและการบริหารวิส าหกิจ
ชุมชน  และด้านการบริหารสมาชิกชุมชน 
ประกอบด้วย ผู้น าวิสาหกิจชุมชนต้องเข้มแข็ง 
อดทน ขยันและมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหา
โดยไม่มีการแตกแยกสร้างความสามัคคีและ
ยุติธรรมระหว่างสมาชิก ต้องมีความรู้ในตัว
สินค้าที่ผลิต มีความสามารถในการบริหาร
การตลาด และต้องท าตัวเป็นตัวอย่างที่ดี มี
ความรู้ความเข้าใจสมาชิกและชุมชนดี เสียสละ 
เอ้ืออาทรและเป็นธรรมกับสมาชิกทุกคนต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ จัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องจัดอบรมเรื่องการ
บริหารวิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพให้กับ
ประธานและกรรมการวิสาหกิจชุมชนอย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ และให้มีการก าหนด
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
อย่ า ง ชั ด เ จ น และ เป็ นรู ปธรรม  รวมทั้ ง
ผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับจากการผลิตสินค้า
หรือบริการ และจากผลประกอบการ ของ
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิก 
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ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีตามความ
ต้องการของประชาชน  

กลุ่มปัจจยั % Variance Explained ล าดับ 
ด้านการด าเนินงานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 17.62 1 
ด้านการจัดการข้อมูลและการพัฒนาสมาชิก 17.31 2 
ด้านการจัดการและการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 16.75 3 
ด้านประโยชนข์องสมาชิกและสาธารณชน 15.20 4 
ด้านแผนงานและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 12.53 5 

 
 3. ปั ญหาของก า รจั ด ก า ร
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 

ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยรวมเห็นว่าปัญหาส าคัญที่เกิด
จากตัววิสาหกิจชุมชนเอง 5 ล าดับแรก เมื่อ
เรียงตาม ล าดับความส าคัญได้แก่ วัตถุดิบใน

พื้นที่หายากและมีราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูง
แต่ขายสินค้ า ได้ ในราคาต่ า  การบริหาร
การตลาด การขาดเงินทุนในการผลิตสินค้า
หรือบริการ และผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของลูกค้า (ตารางที่ 7)  
 

ตารางที่ 7 ปัญหาส าคัญที่เกิดจากตัววิสาหกิจชุมชน 
ล าดับ ปัญหา ร้อยละ 

1 วัตถุดิบในพื้นที่หายากและมีราคาแพง 30.00 
2 ต้นทุนการผลิตสูงแต่ขายสินค้าได้ในราคาต่ า 26.67 
3 การบริหารการตลาด 13.33 
4 ขาดเงินทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการ 10.00 
5 ผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 6.67 

 
ส าหรับปัญหาส าคัญที่ เกิดจาก

สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 5 ล าดับ เมื่อเรียง
ตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ สมาชิกขาดความ
ร่วมมือ ความสามัคคีและความรับผิดชอบ 
สมาชิกไปประกอบอาชีพอ่ืนเนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนจากการเป็นสมาชิกน้อย สมาชิก ไม่
ยอมรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต สมาชิกลงหุ้นน้อยจึงได้รับผลตอบแทน
น้อยและสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก จึงไม่มี
เวลามาผลิตสินค้าหรือบริการให้กลุ่ม (ตารางที่ 
8)   
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ตารางที่ 8 ปัญหาส าคัญที่เกิดจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ล าดับที ่ ปัญหา ร้อยละ 

1 สมาชิกขาดความร่วมมือ ความสามัคคีและความรับผิดชอบ 40.00 

2 สมาชิกไปประกอบอาชพีอื่น เนื่องจากได้รับผลตอบแทนน้อย 26.67 
3 สมาชิกไม่ยอมรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 13.33 
4 สมาชิกลงหุ้นน้อย จึงได้ผลตอบแทนน้อย 13.33 
5 สมาชิกส่วนใหญ่มอีาชีพหลัก ไม่มีเวลามาผลิตสินค้าให้กลุ่ม 13.37 

ส ่ว น ป ัญ ห า ส า ค ัญ ที ่เ ก ิด จ า ก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 5 ล าดับ เมื่อเรียง
ตามล าดับความส าคัญได้แก่ ภาครัฐไม่ค่อยดูแล
ช่วยเหลือปล่อยให้กรรมการบริหารกันเอง ขาด
การประสานงานอย่างต ่อ เ นื ่อ ง ร ะ ห ว ่า ง
ภ า ค ร ัฐ แ ล ะ ว ิส า ห ก ิจ ช ุม ช น งบประมาณ

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของรัฐไม่ เพียงพอ 
ภาครัฐให้เงินทุนกู้ยืมกับวิสาหกิจชุมชนไม่ต่อเนื่อง 
ภาครัฐไม่มีการฝึกอาชีพให้สมาชิก วิสาหกิจชุมชน
อย่างต่อเนื่อง และภาครัฐไม่เข้ามาช่วยวิสาหกิจ
ชุมชนในการขยายตลาดให้กว้างขึ้น (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 ปัญหาส าคัญที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับที ่ ปัญหา ร้อยละ 

1 ภาครัฐไม่ค่อยดูแลช่วยเหลือปล่อยใหก้รรมการบริหารกันเอง 36.36 

2 ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและวิสาหกิจชุมชน 18.18 
3 งบประมาณสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของรัฐไม่เพียงพอ 18.18 

4 ภาครัฐให้เงินทุนกู้ยืมกับวิสาหกจิชุมชนไม่ต่อเนื่องภาครัฐไม่มี 9.09 

5 
 

การฝึกอาชีพให้สมาชกิวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องภาครัฐไม่เข้ามาช่วย
วิสาหกิจชุมชนในการขยายตลาดให้กว้างขึ้น 

9.09 
 

แนวทางการแก้ปัญหาของวิสาหกิจ
ชุมชนที่ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยรวมเห็นว่าน่าจะได้ผลคือ วิสาหกิจชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันใน
การสนับสนุนให้ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงผลิต
วัตถุดิบและช่วยหาแหล่งวัตถุดิบให้สมาชิกฯ ใน
ราคาที่เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐควรช่วยขยาย
ตลาดสินค้าให้กว้างขึ้นและอบรมให้ความรู้เรื่อง

การลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน เพิ่มจ านวนสมาชิกและเพิ่มเงินช่วยเหลือ
ในการลงทุนจากภาครัฐให้มากขึ้น วิสาหกิจ
ชุมชนควรตั้งกฎระเบียบที่รัดกุมและเข้มงวด และ
แจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ รวมทั้งสร้างกิจกรรม 
ให้สมาชิกมีโอกาสท างานร่วมกันและรับผิดชอบ
ร่วมกัน และวิสาหกิจชุมชนควรจัดให้มีพี่ เลี้ยง
ส าหรับ สมาชิกกลุ่มที่ยังขาดทักษะในการผลิต
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สินค้าหรือบริการ ตลอดจนสร้าง เครือข่าย
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าหรือบริการชนิด
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

 
4. กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดปราจีนบุรี 
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

ปราจีนบุรี มีจุดแข็งค่อนข้างมากและมีโอกาส
มากกว่าอุปสรรค ลักษณะกลยุทธ์หลักจึงควรเป็น
กลยุทธ์เชิงรุกโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและ
โอกาสที่ เ อ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ 

ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กล
ยุทธ์สร้างพันธมิตร และเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาภายในวิสาหกิจชุมชน 
และกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนภายในวิสาหกิจ
ชุมชน ลักษณะกลยุทธ์ดังกล่าว เมื่ อน ามา
วิเคราะห์เพื่อหาจ านวนจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค จะอยู่ ในรูปแสดงความสัมพันธ์
เบื้องต้นด้วยขนาดพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 2 และ
ตารางที่  10 ส าหรับรูปแบบกลยุทธ์ สรุปเป็น
รูปแบบ FIRST ดังตารางที่  11 การวิเคราะห์ 
ลักษณะกลยุทธ์

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจนีบุรี 
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ตารางที่ 10 ขนาดของพื้นที่และอัตราส่วนของพืน้ที่ จ าแนกตามลักษณะกลยุทธ์ 
กลยุทธ ์ ลักษณะกลยุทธ ์ ขนาดพื้นที ่ อัตราส่วนพ้ืนที่ 

A SO:เชิงรุก 13 × 4 = 52 4.33 
B ST: สร้างพันธมิตรและเครือข่ายวิสาหกจิชุมชน 13 × 2 = 26 2.17 
C WO: การพัฒนาภายในวิสาหกิจชุมชน 6 × 4 = 24 2.00 
D WT: การปรับเปลีย่นภายในวิสาหกจิชุมชน 6 × 2 = 12 1.00 

 
ตารางที่ 11 รูปแบบกลยุทธ์ FIRST  

รูปแบบกลยทุธ์ FIRST 
F  =  Flexible 
I  =  Identity, Image 
R  =  Resource, Response 
S  =  Standard, Safety 
T  =  Technology 

 
อภิปรายผล 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ประกอบด้วย การเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและ
สาธารณชน การบริหารวิสาหกิจชุมชน การจัด
จ าหน่ายสินค้าและบริการ การบริหารสมาชิก 
การด า เนินงานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
การสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ ใจ
มานัส พลอยดี (2541) ที่เสนอปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส า เร็ จของชุมชน 9 ด้ าน ได้แก่  ด้ าน
การตลาด ด้านแรงงาน ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการ   ด้านปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ด้าน
การมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้านการเป็นผู้น า ด้าน
ระเบียบข้อบังคับขององค์การ และด้านปฏิสัมพันธ์
กับภายนอก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สุรีรัตน์ 

ตุ่นค า (2546) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว 6 ด้าน 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิทยา จันทะวงศ์ศรี 
( 2547) ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม ส า เ ร็ จ
ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าของประธาน
วิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การมี
ผู้น าที่มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ความเป็นผู้น า การ
มีส่วนร่วมของชุมชน และการได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
วิเชียร ธิมาชัย (2549) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส า เร็ จ เกิ ดจากคุณสมบัติ ของผู้ น าที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการด าเนินงาน
ของกลุ่ม และตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจ 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเป็นแนวทางเดียวกันกับ 
สุมิตรา อภิชัย (2549); มนูญ ส ถ ุณ ี ( 2553); 
กษมาพร พวงประยงค์ (2554) สรุปว่าปัจจัย
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ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน 
ประกอบด้วย การท าแผนวิสาหกิจชุมชน การ
บริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการเข้า
หาแหล่งเงินทุน การบริหารการตลาด การสร้าง
ความแตกต่างและการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า 
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกับสินค้าและบริการ 

2. ปัญหาของการจดัการวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุร ี

ปัญหาส าคัญของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ วัตถุดิบในพื้นที่หายาก
และมีราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูงแต่ขายได้ใน
ราคาต่ า สมาชิกขาดความร่วมมือ ความสามัคคี 
และความรับผิดชอบ สมาชิกไปประกอบอาชีพ
อ่ืน เนื่องจากได้รับผลตอบแทนน้อย ภาครัฐไม่
ค่อยดูแลช่วยเหลือ ปล่อยให้กรรมการวิสาหกิจ
ชุมชนบริหารกันเอง ขาดการประสานงานอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและวิสาหกิจชุมชน 
งบประมาณสนับสนุนและเงินทุนกู้ยืมไม่เพียงพอ
และต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ บัณฑิตา ศรีชัยมูล 
(2547) พบว่า มีปัญหาลักษณะเดียวกันและขาดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการของ
วิสาหกิจชุมชน 

3. กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดปราจีนบุรี 

การเป็นกลยุทธ์เชิงรุกโดยมีรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ผลิตสินค้าหรือบริการให้เปลี่ยนแปลง
ไปตาม  ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อ

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้า
ให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามความ
ต้องการของผู้บริโภคและมาตรฐานสากล ซึ่งเป็น
แนวทางเดียวกันกับ กลยุทธ์ของลินดา ลาเต 
(2555) ที ่พบว่า กลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้าง
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน คือ  การสร้า ง
ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์  การรับผิดชอบ
ต่อสังคม การสร้างความสัมพันธ์และการส่งเสริม
การให้ความรู ้
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน า
ผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน ์

การพัฒนาวิ สากิ จชุ มชนจั งหวั ด
ปราจีนบุรี ควรจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทั้ง 6 
ด้าน คือ ด้านผู้น าและการบริหารวิสาหกิจ ด้าน
การวางแผน การด าเนินงาน ด้านการบริหาร
การตลาด ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล ด้าน
การบริหารสมาชิกและด้านการจัดการสินค้าและ
บริการ โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่เน้นรูปแบบ FIRST 
กล่าวคือ ผลิตสินค้าหรือบริการให้เปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ
คุ้มกับราคาที่ลูกค้าจ่ายโดยใช้วัตถุดิบและ
แรงงานที่มีอยู่ในชุมชน (Flexible) ผลิตสินค้า
หรือบริการที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของชุมชนซึ่ง
อาจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบ และ
วัฒนธรรมประเพณี (Identity) สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีต่อสินค้าหรือบริการที่ผลิตและจ าหน่าย ทั้งในด้าน
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

คุณภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในการ
ซื้อ (Image) ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทั้งภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น วัตถุดิบ แรงงานฯ (Resource) 
บริหารจัดการตลอดจนผลิตจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก 
ชุมชน และลูกค้า (Response) ผลิตสินค้าหรือ
บริการที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยตาม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ห รื อ ต า ม
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ข อ ง สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร 
(Standard and Safety) และใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการผลิตสินค้าหรือบริการที่สะอาด 
ปลอดภั ย และช่ ว ยลดต้ นทุ น ในกา รผลิ ต 
(Technology) 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป  

เพื่อให้การบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะ
กับธุรกิจเอกชนในประเทศไทยและธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรท าวิจัย
เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้  

2.1 ความต้องการและภาพลักษณ์
ของสินค้าวิสาหกิจชุมชนในสายตาของชาวไทย
และประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.2 มาตรฐานและความปลอดภัย
ขั้นต่ าตามมาตรฐานของสินค้าหรือบริการใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศ
กลุ่มเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน 

2.3 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ลก ร ะทบต่ อ
ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการของธุรกิจชุมชน 

2.4 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัด การธุรกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนของ
ประเทศไทย 
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