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การวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลความยั่งยืน และ

เพื่อคนหาปจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของกลุมผูผลิตสินคาและ

ผลิตภัณฑชุมชน โดยมีกลุมผูผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑชุมชนในอดีต

กวา  368 กลุมที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เคยเขาไปดําเนินการวิจัยและพัฒนาตั้งแตป พ.ศ.2546  ใน

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน แพร ลําปาง ลําพูน พะเยา และแมฮองสอน  ซึ่งสามารถ

รวบรวมขอมูลได จํานวน 206 กลุม โดยเปน กลุมที่ยังคงประกอบการอยู จํานวน 167 กลุม 

(81.07 %) และเลิกการประกอบการไปแลว จํานวน 39 กลุม (18.93 %) 

ในกลุมที่ยังคงประกอบการอยู ประเภทอาหาร พบวา มีรายไดเฉลี่ย 936,550 บาทตอ

ป ปจจัยที่ทําใหกลุมยังคงประกอบการอยู คือ สินคามีคุณภาพ ปลอดภัย ไดรับการรับรอง และมี

รสชาติอรอย กลุมประเภทเคร่ืองดื่ม พบวา มีรายไดเฉลี่ย 1,495,714 บาทตอป สินคาไดรับการ

รับรองจาก อย. ระดับมากที่สุด ไมมีผลขางเคียง รสชาติอรอยหรือแตกตางจากคูแขง และใช

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย กลุมประเภทผา เคร่ืองแตงกาย พบวา มีรายไดเฉลี่ย 944,600 

บาทตอป ปจจัยที่ทําใหกลุมยังคงประกอบการอยู คือ สินคามีความประณีต สวยงาม มีความ

แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานนานกวาคูแขง มีการออกแบบ รูปแบบสินคามีเอกลักษณ

เฉพาะตัว เฉพาะทองถ่ิน กลุมประเภทของใชและของประดับตกแตง พบวา มีรายไดเฉลี่ย 

1 ไดรับการสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 รองศาสตราจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
4 นักวจิัยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1,445,600 บาทตอป ปจจัยที่ทําใหกลุมยังคงประกอบการอยู คือ สินคามีความประณีต สวยงาม 

มีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานนานกวาคูแขง สามารถนําไปใชประโยชนใชสอยไดดี 

กลุมประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก พบวา มีรายไดเฉลี่ย 1,320,667 บาทตอป ปจจัยที่

ทําใหกลุมยังคงประกอบการอยู คือ สินคามีความประณีต สวยงาม สินคามีเอกลักษณเฉพาะตัว 

เฉพาะทองถ่ิน แข็งแรง ทนทาน สามารถนําไปใชประโยชนใชสอยไดดี 

สวนดานการบริหารจัดการ พบวา ทุกลุม กลุมที่ยังคงประกอบการอยู จะเปนกลุมที่มี

ผูนําที่ดีมีความเขมแข็ง ทุกคนตั้งใจทํางาน มีการตั้งกฎระเบียบที่เอ้ือตอการทํางานกลุม และทุก

คนยอมรับปฏิบัติตาม มีการจัดทําบัญชีการเงิน มีการปนผล มีเงินทุนหมุนเวียนและสะสมทุนอยู

เสมอ สวนแรงงานผูผลิตก็มีการพัฒนาฝมือ ความรูความสามารถ มีแรงงานสนใจเขามาเปน

สมาชิกกลุมเพิ่มมากข้ึน มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน ดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน 

และภูมิปญญา พบวา วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสามารถหาไดในชุมชน อุปกรณเทคโนโลยีในการ

ผลิตเหมาะสมกับการผลิต สามารถใชงานไดดี ใชแรงงานในชุมชน และมีการสืบทอดภูมิปญญา 

ดานการตลาด กลุมมีรูปแบบสินคาที่ตรงกับความตองการของตลาด มีแหลงจําหนาย มีชองทาง

การตลาดหลายกลาย มีการประชาสัมพันธตอเนื่อง การตั้งราคาก็มีความเหมาะสมเพื่อใหไดกําไร  

สําหรับกลุมที่เลิกการประกอบการไปแลว ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนกลุม

ประเภทของใชและของประดับตกแตง สวนใหญการยกเลิกกลุมในชวงป พ.ศ.2552, 2555 – 

2556 ปจจัยที่ทําใหกลุมตองยกเลิกไมสามารถประกอบกิจการตอได เนื่องมาจากดานการตลาด

เปนสําคัญ คือ กลุมจําหนายสินคาไมได ไมมีชองทางในการจําหนายสินคา ทําใหจํานวนสมาชิก

กลุมลดลง ขาดแรงงานผูผลิต ขาดแรงงานที่มีฝมือ สมาชิกกลุมแยกกันไปทําเปนธุรกิจสวนตัว 

บางกลุมมีสมาชิกที่มีอายุมาก สุขภาพไมแข็งแรง ทําใหไมมีผูสืบทอด ดานวัตถุดิบ พบวา ประสบ

ปญหาวัตถุดิบหายากและราคาแพง ผูนํากลุมไมมีเวลาดูแลกลุม ออกไปตั้งกลุมใหม ทําใหไมมี

แกนนํา จึงประสบภาวะขาดทุนและไมสามารถประกอบการตอได  

คําสําคัญ:  ความยั่งยืน กลุมผูผลิตสินคาชุมชน ปจจัยทีท่ําใหกลุมประสบความสําเร็จศักยภาพ 

สินคาชุมชน   
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This research is a follow-up evaluation of the 

sustainability of community product producers’ groups 

that the Community Economic Development and 

Research Center, faculty of economics, Chiang Mai 

University  used to undertake an action research and 

development project in 2003 to explore the factors 

contributing to their sustainability. The said project covered 368 community 

product producers’ groups operating in the provinces of Chiang Mai, Chiang Rai, 

Nan, Phrae, Lampang, Lamphun, Phayao, and Mae Hong Son which was found that 

206 producers’ groups could  provide the needed information and  only  167 (81.07 

%) were still in business while the remaining 39 (18.93 %) were no longer in 

operation. 

 Of all business-active community product producers’ groups, those 

involved in food products category were found to get an average income of 

936,550 baht per year and have the following product attributes which contributed 

to their sustainability: quality, safety, being certified, and good taste. Those in 

beverage category appeared to make an average annual income of 1,495,714 baht 

and their success factors for sustainability included certification granted by the Thai 

Food and Drug Administration, products having no side effects, products having 

good taste or product differentiation, and the use of safe and good quality raw 

materials. Those in textile and garments category earned on the average 944,600 

baht income per year and the product attributes contributing to their sustainability 

were neatness, attractiveness, strength, durability, which were greater when 

compared with similar products offered by competitors; unique design particularly 

the reflection of local tradition. Those in household and decorations category 

received averagely 1,445,600 baht income per year per group and the factors 

contributing to their business sustainability were neatness, attractiveness, strength, 

and durability of their products which were greater compared with their 

competitors’ products; and the practical use of the products. Those in handicrafts 

Abstract 
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and souvenirs category got on the average 1,320,667 baht income per year and 

the product attributes which enabled their business to be sustainable included 

neatness, attractiveness, unique designs reflecting the local traditions, strength, 

durability, and practicality of use. 

 In the aspect of administration and management, all the sustainable 

producers’ groups shared the common characteristics of having strong and 

devoting leadership, having established rules and regulations favorable for group 

works and acceptable by all group members, having good accounting and finance 

system, providing dividend to members, and having adequate fund for business 

operation and capital accumulation. Furthermore, labors or workers used in the 

production of community products generally got improvement in their working 

skills and knowledge and increasing number of them became interested to join 

the producers’ groups. In addition, the producers’ groups regularly arranged 

community activities. In the aspect of raw materials, equipment, technology, 

labor, and local knowledge, it was found that raw materials for producing 

community products were available locally, the equipment and technology for the 

production were appropriate and working well, and that there was the use of local 

labors, and there existed the transfer of local knowledge and wisdoms. With 

respect to marketing, virtually all producers’ groups produced community 

products as demanded by market, had various market outlets and marketing 

channels, made regular publicity, and set appropriate prices for their products to 

assure business profit. 

 Among the groups that were no longer in operation, most were those 

producing community products in household and decorations category which 

dissolved their group business in either 2009 or 2012 – 2013. Market related factors 

evidently were the main reasons for them to discontinue their group activities 

namely the group’s inability to sell the community products and the lack of 

marketing channels which caused the shrinkage of group memberships. There was 

also a problem involving shortage of labor particularly the skilled labor for 
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producing some community products. Some group members decided to leave the 

group to form their own private business while some aging and unhealthy members 

appeared rather inactive especially when they had no one to inherit their 

knowledge and occupation. Scarcity and costliness of certain raw materials were 

also a discouraging factor for continuing the production and a cause of business 

loss. Leadership factor was equally crucial. The lack of group leader that could 

devote his time enough for his role and the departure of existing good group leader 

to form another group were also found to be the cause of business loss and 

discontinued operation of some community product producers’ groups. 

Keyword:  sustainability, community product, group 

 

ในชวงระยะเวลาที่ผานมา รัฐบาลไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจราก

หญา หรือเศรษฐกิจชุมชน โดยการสงเสริมการจัดตั้งกลุมการผลิต

ผลิตภัณฑชุมชน กอใหเกิดกลุมชุมชนหลากหลายรูปแบบ บางกลุม

ประสบผลสําเร็จสามารถสรางรายไดสรางความเปนปกแผนที่ดี

ใหกับสมาชิกและชุมชน บางกลุมลมเหลวไปไมถึงฝงฝน หรือบางที

อาจสรางความแปลกแยกในชุมชน การเกิดข้ึนของกลุมสินคาหรือ

ผลิตภัณฑกวา 2,741 กลุมผลิตภัณฑ (ขอมูลจาก http://www.thaitambon.com) นั้น ไดปลุก

ความตื่นตัวในภาคสวนตางๆ การเขามาสนับสนุน สงเสริม การวิจัยและพัฒนา เพื่อเติมเต็มให

การดําเนินการของกลุมผลิตภัณฑชุมชนใหเปนไปอยางเขมแข็งและยั่งยืน  

ประกอบกับการมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เขาไปชวยเหลือสงเสริม พัฒนากลุม

ผูผลิตสินคาชุมชนโดยมีเปาหมายเพื่อใหกลุมชุมชนมีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได ในรูปแบบ

ของกิจกรรม โครงการวิจัยตางๆ แตจากการเขาไปชวยเหลือกลุมในลักษณะตางๆ บางโครงการมี

ลักษณะเรงดวน ระยะสั้น บางโครงการมีการดําเนินงานที่ตอเนื่องยาวนาน แตพบวา เมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ หนวยงานตางๆ เหลานั้นขาดการประเมินผลกลุมผูผลิต

สินคาชุมชนวาสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมตอ หรือไดรับผลประโยชนจากการเขามาพัฒนาของ

หนวยงานตางๆ อยางแทจริงหรือไม หรือมีความยั่งยืนหรือไม โดยเฉพาะโครงการระยะสั้นของ

หนวยงานตางๆ สงผลใหกลุมผูผลิตสินคาชุมชนบางกลุมลม ไมสามารถดําเนินกิจกรรมตออัน

เนื่องมาจากการขาดทุน มีการบริหารงานลมเหลว ขาดการสืบทอดตอยอดกระบวนการ และใน

        1 
บทนํา 
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ขณะเดียวกันก็มีกลุมผูผลิตสินคาชุมชนที่ยังดําเนินกิจกรรมอยู บางกลุมมีความยั่งยืนสามารถ

พึ่งตนเองได สามารถพัฒนาสินคาไปสูระดับโลกได  

ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในปจจุบันของผูผลิตสินคาชุมชน คือ ศักยภาพในการแขงขันและ

ความพรอมของผูผลิตสินคาชุมชนสูสากลโลก ภายใตโครงการตางๆ ของรัฐบาล คือ โครงการ

อาหารปลอดภัย (Food Safety) โครงการครัวของโลก (Kitchen of the World) และการเปด

เขตการคาเสรี (Free Trade Area) ของรัฐบาล โครงการเหลานี้ลวนเปนโครงการที่จะชวย 

พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก กระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยได

เปนอยางดี แตปญหาศักยภาพและความพรอมที่จะแขงขันของธุรกิจชุมชน เชน ความพรอมดาน

ระบบบริหารจัดการองคกร ระบบการตลาด ระบบการเงินการบัญชี ระบบการบริหาร

กระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค และการสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนเปนอีกปจจัยที่

มีความสําคัญตอการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนตอชุมชน จากยุทธศาสตร

การเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ และยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยก

คุณภาพชีวิต ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) ที่มี

เปาหมายเพิ่มความเขมแข็งของชุมชน เตรียมพัฒนาประเทศไทยเปนประตูเศรษฐกิจของภูมิภาค 

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถการแขงขันในระดับประเทศ ระดับวิสาหกิจ และหนวย

ผลิตพื้นฐาน เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจเสรี และสนับสนุนการแขงขันของประเทศ 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการประเมินความยั่งยืนของกลุมผูผลิตสินคาชุมชน ในดาน

การบริหารจัดการ ดานสินคา ดานการใชวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา และ

ดานการตลาดเพื่อจะคนหาปจจัยที่จะสงผลตอความยั่งยืน นับไดวาจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนากลุมผูผลิตสินคาชุมชนใหมีความยั่งยืน มีการพัฒนานวัตกรรมใหมสามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับผลิตภัณฑ สรางงาน สรางรายได สรางความยั่งยืน และพัฒนาสมรรถนะและความสามารถ

ในการแขงขันสูสากลไดตอไป 
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1. เพื่อคนหาปจจัยสูความยั่งยืนของกลุมผูผลิตสินคาหรือ

ผลิตภัณฑชุมชน 

2. เพื่อติดตามและประเมินความยั่งยืนของกลุมผูผลิตสินคาหรือ

ผลิตภัณฑชุมชน 

 

จากการรวบรวมสังเคราะหงานวิจัยตางๆ ที่ไดกลาวถึงกลุมธุรกิจ

ชุมชนตางๆ ทั้งในดานแนวทางการกอตั้งกลุมธุรกิจชุมชน ปญหา

อุปสรรคที่เกิดข้ึนในการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนากลุม 

และการสรางความยั่งยืนใหกับกลุมนั้น พบวา องคประกอบที่

สําคัญของการจัดการธุรกิจชุมชน คือ การจัดการดานการผลิต 

ทรัพยากรมนุษย การตลาด การเงินและการบัญชี สวนการ

ประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานการมีภูมิคุมกัน

ในตัวที่ดีและความมีเหตุผลมีผลกระทบทางตรงตอการจัดการธุรกิจชุมชนดานการผลิตมากทีสุ่ด 

อีกทั้งการไดรับการอบรมของสมาชิกในแตละกลุมอาชีพเก่ียวกับการจัดการชุมชนจะทําใหกลุม

ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจของกลุมอาชีพมากยิ่งข้ึน (ขวัญกมล ดอนขวา, 2556) 

นอกจากนี้ การศึกษาหาความเปนไปไดในการจัดตั้งกลุมธุรกิจชุมชนเพื่อใหมีการประเมินและ

พิจารณากอนที่จัดตั้งกลุมข้ึนก็มีความจําเปนอยางมาก ซึ่งความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน

นั้นจะตองทําการวิเคราะหถึงประเภทธุรกิจ ตลาดรองรับโดยพิจารณาอุปสงคอุปทาน ความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ วิเคราะหวาจะดําเนินการอยางไรโดยพิจารณาจากการมีสวนรวมของ

สมาชิกเพื่อดูความเปนไปไดในการระดมทุน วิธีการผลิต วิธีการทําธุรกิจ และวิเคราะหลูกคา

เปาหมายวิธีการที่จะเขาถึงกลุมลูกคาดังกลาว หากมีความชัดเจนในเร่ืองดังกลาวจึงจัดตั้งธุรกิจ

ชุมชนข้ึน (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2540)  

ปญหาของกลุมอาชีพในปจจุบันสวนใหญจะพบวา กลุมมีปญหาในการจัดจําหนายพื้นที่

จําหนายมีเพียงการจําหนายรานคาในชุมชน การสงเสริมการตลาดสวนมากเปนการขายโดย

พนักงานหรือสมาชิกชุมชนและการรวมงานแสดงสินคา ผูประกอบการ OTOP และมีปญหาจาก

การขาดเงินทุน (อรวรรณ จําพุฒ และอัครพล นิมมลรัตน, 2549) นอกจากนี้กลุมที่ถูกตั้งข้ึนเพื่อ

รองรับนโยบายของรัฐบาล มักมีการบริหารกลุมไมโปรงใส ไมมีความรูในการบริหารจัดการกลุม 

ไมมีเงินทุน เคร่ืองทุนแรง ขาดการตอยอดองคความรู  ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัย

2  

วัตถุประสงคของ

การศึกษา  

        3 
แนวคิด ทฤษฎี 

และการทบทวน

วรรณกรรม 
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ภายนอก คือ ขาดการพิจารณากลั่นกรองจากภาครัฐกอนใหการใหทุนสนับสนุน ขาดการ

ตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือการติดตามหลังการใหทุนสนับสนุนและขาดการใหความรูหรือ

คําแนะนําแกกลุม 2) ปจจัยภายใน คือ กรรมการกลุม สมาชิกกลุมไมมีความรูในการบริหาร

จัดการ ไมเขาใจบทบาทหนาที่ ไมแสวงหาความรู ไมตั้งใจจะทํากลุมอยางจริงจัง รอรับทุน

สนับสนุนจากภาครัฐเพียงอยางเดียว ทําใหกลุมสวนใหญลมเหลว (สําราญ พิมพบุตร, 2552) ซึ่ง

เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมธุรกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ พบวา 

มีความแตกตางกันในกระบวนการจัดการ คือ 

1. กระบวนการจัดหา กลุมธุรกิจที่มีศักยภาพในระดับดีสวนใหญจะมีกระบวนการจัดหา

วัตถุดิบ แรงงาน ทุน และบรรจุภัณฑ/ฉลากที่หลากหลาย  

2. กระบวนการขนสง กลุมธุรกิจที่มีศักยภาพในระดับดีสวนใหญ จะมีกระบวนการขนสง

วัตถุดิบ และผลิตภัณฑที่หลากหลาย ทั้งการขนสงดวยตนเอง การฝากซื้อ ใหทางรานจัดสงให 

การฝากรถประจําทาง และการสงทางพัสดุไปรษณีย 

3. กระบวนการกระจายสินคา กลุมธุรกิจที่มี ศักยภาพในระดับดีสวนใหญจะมี

กระบวนการกระจายสินคาเวลาขายสง ณ แหลงขาย โดยลูกคาจากตางประเทศมารับสินคา ณ 

แหลงผลิต ในขณะที่กลุมธุรกิจที่ควรไดรับการพัฒนาสวนใหญจะมีกระบวนการกระจายสินคา

เวลาขายสง ณ แหลงขาย และมีลูกคาจากในตัวจังหวัดมารับสินคา ณ แหลงผลิต (สุขุม พันธุ

ณรงค, 2554) 

การพัฒนากลุมธุรกิจชุมชนใหมีศักยภาพ และชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืนนั้น จะตอง

สรางใหเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบตั้งแตขอมูลทองถ่ิน การสรางสรรคผลิตภัณฑ การพัฒนา

มาตรฐานการผลิต การจัดการตลาดแบบหวงโซอุปทาน การประกันคุณภาพตนเอง สราง

กระบวนการประสานงานเครือขายที่เชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาฝงรากถึงทองถ่ินอยาง

แทจริง  (ประพีรพร อักษรศรี, 2545) อีกทั้งภาครัฐและเอกชนควรชวยสนบัสนนุจัดหาเงินทุน ให

ความรูและกระตุนการนําไปปฏิบัติเพื่อแกปญหาในการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจชุมชน  (ขวัญ

ฤดี ตันตระบัณฑิตย, 2548) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภาวะปจจุบันที่จะมีการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน กลุมธุรกิจชุมชนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอม โดยจะตองมี

ศักยภาพในการรับมือกับการแขงขันที่จะเกิดข้ึน และภาครัฐควรเขามาชวยเหลือสงเสริม

สนับสนุนใหมีความแขงแกรงมากข้ึน เชน การชวยเหลือในดานการตลาด การขยายตลาดใหม 

การสงเสริมการตลาด การสื่อสาร เทคโนโลยี เพื่อยกระดับสรางแบรนดในระดับนานาชาติ (วรรณี 

งามขจรกุลกิจ, 2554) โดยปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุม คือ ระยะเวลาของการดําเนิน
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กิจการ เงินทุน ความเขาใจในการดําเนินงาน OTOP การสนับสนุนจากภาครัฐ การไดรับขาวสาร

จากภายนอก การไดรับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด ภาวะผูนาํของกลุม (ณัฐชยา ศรี

ดํา, 2553) 

สําหรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง คือ กลุมตองมี

โครงสรางการบริหารจัดการชัดเจน สมาชิกมีสวนรวมในการตั้งกฎระเบียบขอบังคับ มีการระดม

หุนเพื่อใหเกิดความรูสึกเปนเจาของกลุม มีการประชุมประจําเดือนเพื่อจัดการกลุมแกไขปญหา

ตางๆ มีการผลิตสินคาจําหนายโดยตลอด มีการตรวจสอบการบริหารงานโดยกรรมการกลุมตอง

ชี้แจงบัญชีรายรับรายจายทุกเดือน และหนวยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบได อีกทั้งหนวยงาน

ภาครัฐควรใหการสนับสนุน เชน สนับสนุนความรู ใหคําปรึกษา แนะนํา และเงินทุน เปนตน 

(สําราญ พิมพบุตร, 2552) นอกจากนี้จะตองมีการสรางความไดเปรียบใหกับกลุมธุรกิจชุมชนและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยการพัฒนาโลจีสติกสที่ดีและเหมาะสม (ทวีศักดิ์ เทพ

พิทักษ, 2549) รวมไปถึงการพัฒนาไปสูการมีระบบการจัดการเครือขายสําหรับชุมชนใน โดย 1) 

การจัดฐานขอมูลวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน เพื่อใชในการวิเคราะหศักยภาพ

ของชุมชน และจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 2) การพัฒนา

มาตรฐานผลิตภัณฑ โดยรวมกับวิทยากรทองถ่ินหรือบุคลากรทองถ่ินเพื่อใหเกิดประสิทธิผลใน

การดําเนินงาน 3) ชุมชนรวมกันกําหนดตัวชี้วัดของชุมชน 4) การพัฒนาดวยการบูรณาการ

ความรูในหลายๆ มิติ ตั้งแตภูมิปญญา การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดการกองทุน การบริหาร

จัดการ การเงิน การตลาด คุณภาพชีวิต สวัสดิการ การรักษาทรัพยากรในทองถ่ิน 5) การ

ศึกษาวิจัยมาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพที่เหมาะสมกับทองถ่ินของตน 6) จัดตั้งสถาบันพัฒนาการ

เรียนรูและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเปนหนวยงานในการอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใน

การเปนผูประกอบการ  (ประพีรพร อักษรศรี, 2545)   

นอกจากนี้ การกระตุนความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจชุมชน คือ การดําเนินธุรกิจเพื่อ

เปนอาชีพเสริม เพิ่มรายได และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนแนวคิดเพื่อประยุกตใช คือ 

1. ธุรกิจมีการลดตนทุนโดยใชทรัพยากรภายในทองถ่ินอยางคุมคา และใหเกิด

ประโยชนสูงสุด เหมาะสมกับปริมาณการผลิตของธุรกิจ ตามหลักของความพอประมาณ 

2. ธุรกิจมีการวางแผน โดยพิจารณาถึงความพรอมในดานศักยภาพของธุรกิจและ

สามารถนํามาปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ตามหลักของความมีเหตุผล 
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3. ธุรกิจมีการบริหารรายรับใหสมดุลกับรายจาย มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของ

ธุรกิจอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ตามหลักของการมีภูมิคุมกัน 

4. ธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูตางๆ ระหวางสมาชิก สงเสริมให

ความรูแกสมาชิกอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เผยแพรความรู และสืบทอดภูมิปญญาใหแกผูที่

สนใจได ตามเงื่อนไขความรู 

5. ธุรกิจมีการดําเนินธุรกิจที่ไมเอารัดเอาเปรียบ มีการจัดสรรผลประโยชนอยางเทา

เทียมกัน มีการเสริมสรางความสามัคคีและความเขมแข็งของธุรกิจ ตามเงื่อนไขคุณธรรม (สุขุม 

พันธุณรงค, 2554) 

 

แนวทางของปรัชญาเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” คณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดประมวลและกลั่นกรอง สรุป

ไดดังนี้ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงชีวิตอยู 

และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว 

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและประเทศใหดําเนินไปอยางรอบคอบ รูจักความพอเพียงและไมทําลาย

สิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันก็พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันยุคโลกาภิวัตน 

 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตอง

มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง

ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ

ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน

ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

 นอกจากนี้ งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ

และองคกรที่เก่ียวของกับงานวิสาหกิจชุมชน และตามความหมายของกรมพัฒนาชุมชน ดังนี ้

        4 
กรอบแนวคิดใน

การศึกษา 
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 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชน ไมใชเปนเร่ืองของผูประกอบการรายเดียว 

และไมใชธุรกิจของชุมชน ทั้งจะตองเปนเร่ืองของการใชทุนของชุมชนมาดําเนินการโดยทุนของ

ชุมชน ไมใชตัวเงินอยางเดียว หากแตคือ ภูมิปญญา ศักยภาพที่มี วัตถุดิบ แรงงาน ทุนของชุมชน 

เงินกองทุนตางๆ ซึ่งชุมชนตองรวมกันทํา ไมใชทําโดยคนใดคนหนึ่ง นําไปสูกระบวนการเรียนรู

รวมกัน เปาหมาย เพื่อใหชุมชนพึ่งตนเองได  

 วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการที่ชุมชนและคนในชุมชนเปนเจาของกิจกรรมการผลิตสินคา 

กิจการใหบริการ หรือกิจการอ่ืนๆ เพื่อสรางรายไดและการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 

และระหวางชุมชน โดยการนําทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยูอันไดแก ความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรทองถ่ิน ฯลฯ ผนวกกับการบริหารจัดการสมัยใหม เพื่อกอใหเกิด

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรูของชุมชน ซึ่งไมทําลายสิ่งแวดลอม หรืออาจกลาวให

เขาใจงายๆ ไดวา วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อประโยชนของคนใน

ชุมชน ที่ใชภูมิปญญาทองถ่ิน และทุนทางสังคมของชุมชนในการดําเนินกิจการดังกลาว 

 วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชน  (SMCE ห รื อ  Small and Micro Community Enterprise) 

หมายถึง การประกอบการของชุมชนเพื่อการจัดการ “ทุน” ของชุมชนอยางสรางสรรคเพื่อการ

พึ่งตนเอง  

 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบกิจการโดยชุมชน ใชภูมิปญญาทองถ่ิน ทุน และ

ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ผสมผสานกับองคความรูใหมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผลิตสินคา การ

บริการ และอ่ืนๆ อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน ทําใหชุมชนมีอาชีพและรายได สามารถพึ่งตนเอง

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพยีง  

 ดังนั้นหากกลาวโดยสรุป วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบกิจการของชุมชน 

เก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือการอ่ืนๆ ที่ดําเนินการโดย คณะบุคคลที่มีความผูกพัน 

มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ ดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใด 

หรือไมเปนนิติบุคคลเพื่อสรางรายได และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวาง

ชุมชน   

 องคประกอบของวิสาหกิจชุมชน   

 กิจการของชุมชนที่จะนับไดวาเปนวิสาหกิจชุมชน ควรมีองคประกอบ ดังนี้ 

1) เปนกิจการของชุมชน ที่ประกอบกิจการดานการผลิต บริการ และอ่ืนๆ 

2) ทุนในการดําเนินงาน จะใชทั้งทุนภายนอก และทุนของชุมชน 

3) เปนกิจการที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน 
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4) เปนกิจการที่เนนการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู 

5) เปนกิจการที่เนนการบริหารจัดการโดยคณะบุคคลในชุมชน 

6) เปาหมายของกิจการเพื่อการพึ่งตนเอง และเปนการสรางรายได 

7) ผลของการดําเนินกิจกรรมสงผลประโยชนแกชุมชน 

 รูปแบบการดําเนินงาน  มี 2 รูปแบบ คือ 

 1) วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเดียว ไดแก วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเพียงหนึ่งเดียว โดย

คณะผูบริหารในชุมชนชุดเดียว และไมสรางเครือขายกับวิสาหกิจอ่ืนๆ โดยจะมีผลผลิตมากกวา

หนึ่งผลิตภัณฑ/บริการได 

 2) วิสาหกิจที่ประกอบกิจการในรูปเครือขาย ไดแก วิสาหกิจที่มีปฏิสัมพันธกับกิจการอ่ืน 

โดยแตละวิสาหกิจตางมีการประกอบการ ตามเปาหมายวัตถุประสงคของกิจการ หากแต 

ปฏิสัมพันธกัน แบบพึ่งพา เก้ือกูล เชื่อมโยงกันในรูปแบบตางๆ เชน (1) เครือขายกิจกรรม ไดแก 

วิสาหกิจที่มีกิจกรรมเก้ือกูลกันมาเปนเครือขายกัน ทั้งที่เปนกิจกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือ

หลายประเภท  และ (2) เครือขายพื้นที่ ไดแก วิสาหกิจที่ดําเนินการอยูในระดับพื้นทีเ่ดียวกัน เชน 

ระดับหมูบานดวยกันหรือระดับตําบลดวยกัน หรือตางระดับพื้นที่กัน เชน วิสาหกิจระดับหมูบาน 

กับระดับตําบลมาเชื่อมโยงเปนเครือขายกัน 

ระดับของวิสาหกจิชุมชน แบงเปน 3 ระดบั 

 1) วิสาหกิจชุมชนระดับพื้นฐาน ไดแก วิสาหกิจที่มีการประกอบการเพื่อใหเกิดผลผลิตมี

พอที่จะนําไปกิน ใชไดอยาง พออยูพอกิน มุงเนนการลดรายจาย ทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน 

 2) วิสาหกิจชุมชนระดับพัฒนา ไดแก วิสาหกิจที่มีการประกอบการ เพื่อใหผลผลิต มีพอ

กินพอใชเพื่อการลดรายจายและมีสวนเหลือสามารถนําไปแบงปน แลกเปลี่ยนหรือจําหนายให

เกิดรายไดเพิ่ม นําไปสูการ อยูดีกินดี ของครัวเรือนชุมชนและระหวางชุมชน 

 3) วิสาหกิจชุมชนระดับกาวหนา ไดแก วิสาหกิจที่มีการประกอบการมุงสูการเพิ่มรายได

ไปสูการขยายการลงทุน ลดการนําเขา เพิ่มการสงออกของผลิตภัณฑ ขยายกิจการขณะเดียวกันก็

สามารถจัดสรรผลกําไร เพื่อสวัสดิการของชุมชนหรือเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชนสรางความ

มั่งมีศรีสุขของครัวเรือน ชุมชนขยายไปถึงระหวางชุมชน และนําไปสูการเปนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมตอไป 

วิเคราะหกิจการและชุมชน 

 กิจการใดเปนหรือไมเปนวิสาหกิจชุมชน โดยใชองคประกอบของวิสาหกิจชุมชน  2 

ประการขางตน เปนเกณฑเปาหมายในการสงเสริมกิจการชุมชนโดยภารกิจเพื่อสงเสริมกิจการ
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ของชุมชนที่ยังไมเปนวิสาหกิจชุมชน แตมีศักยภาพสูการเปนวิสาหกิจชุมชน และเพื่อพัฒนา

กิจการของชุมชนอยูแลว ใหเขมแข็ง 

 การสงเสริมกิจการชุมชนสูการเปนวิสาหกิจชุมชน หรือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให

เขมแข็ง ควรมีกิจกรรม ดังนี้ 

 1) กระตุน / สงเสริมใหมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวของ ใหเอ้ือตอการสงเสริม

และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 2) ทําความเขาใจกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน / ภาคีที่เก่ียวของ / กลุม องคกรประชาชน

ใหชัดเจนเปนแนวทางเดียวกัน 

 3) กําหนดเกณฑชี้วัดถึงสถานภาพของการเปนวิสาหกิจชุมชนใหชัดเจน และเปน

มาตรฐานที่จะใชรวมกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 

 4) สรางเกณฑมาตรฐาน เพื่อจัดระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แตละระดับ 

 5) การสงเสริม หรือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเกิดจากความพรอม และการตัดสินใจของ

ชุมชน 

 6) การคัดเลือก หรือจัดทําจุดนํารอง เพื่อเปนกรณีศึกษา 

 7) ใชระบบสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการสงเสริม เพื่อการจัดทําระบบขอมูลการ

เผยแพรสงเสริมกระบวนการเรียนรู 

 8) ประสานใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ ทั้งภายในกรม และระหวางภาคีการพัฒนา 

 9) ปรับปรุงระบบแผนงานและงบประมาณใหเกิดการบูรณาการ มีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอการสงเสริมสนับสนุน 

 10) เผยแพรประชาสัมพันธงานวิสาหกิจชุมชนใหหลากหลาย ทัง้ปริมาณและคุณภาพ

  

 นอกจากนี้ การศึกษาศักยภาพของชุมชน ไดใชแนวทางการวิเคราะหของ SWOT 

Analysis มาใชเปนแนวคิดพื้นฐานในการวเิคราะหชุมชน 

 S = Strength   = จุดแข็ง              

 W = Weak   = จุดออน              

 O = Opportunity = โอกาส               

 T = Treat  = อุปสรรค             

 

วิเคราะหปจจัยภายในของกลุมธุรกิจ/ชุมชน 

วิเคราะหปจจัยภายนอกของกลุมธุรกิจ/ชุมชน 
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การจัดตั้งธุรกิจชุมชนในชุมชนตางๆ  

การจัดตั้งธุรกิจชุมชนใหไดผลและประสบความสําเร็จควรที่จะตองรูจุดมุงหมายและวธิทีี่

จะไปถึงจุดหมาย การจะเร่ิมควรทําดังนี้ 

 1.  จะผลิตอะไร หรือจะทําอะไร 

 ธุรกิจชุมชนซึ่งพอจะแยกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเก่ียวเนื่อง

กับเกษตร ธุรกิจนอกเกษตร ธุรกิจบริการ กอนทําควรจะรูอยู 2 เร่ืองดวยกัน คือ ความตองการ

สินคาและบริการของตลาด และความไดเปรียบในการแขงขัน  

 ความตองการสินคาและบริการของตลาด หรืออาจจะพูดไดงายๆ วาความขาดแคลน

และความตองการ ถาสินคาตัวใดขาดแคลน และเปนที่ตองการของผูซื้อ คนผลิตออกมาก็จะขาย

ได แตถาสินคาใดผลิตออกมาเกินความตองการของผูซื้อ ทําออกมาก็จะขายไมได เพราะคน ไมมี

ความตองการที่จะซื้อ ดังนั้นผูผลิตและใหบริการ จึงควรผลิตและใหบริการในสิ่งที่เปนที่ตองการ

ของผูซื้อ ความไดเปรียบ เกิดจากความสามารถในการผลิตหรือใหบริการของผูผลิตหนึ่ง ซึ่งผูผลิต

คนอ่ืนๆ ไมมี หรือมีนอยกวา ความไดเปรียบนี้อาจเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ ความรูหรือภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ซึ่งแตละชุมชนจะมีไมเหมือนกัน และจะทําไหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบข้ึน 

สรุปคือ ถาเรารูวาชุมชนเรามีทรัพยากรอะไร มีความชํานาญดานไหน รูวาอะไรเปนที่ตองการของ

ลูกคา เราก็สามารถตัดสินใจไดวา เราควร ผลิตอะไร ทําอะไร 

 2.  ผลิตอยางไรหรือทําอยางไร 

 การที่จะรูวาจะผลิตอยางไรหรือทําอยางไรนั้นมี 2 เร่ืองที่เก่ียวของ คือ ตองรูวา ผูที่

จะลงมือผลิตมีใครบาง และ ผูที่เก่ียวของกับการผลิตมีใครบางผูที่เก่ียวของกับการผลิต อาจเปนผู

ที่มีความรูความสามารถในการผลิตสิ่งนั้นๆ ในชุมชน เราจึงควรใหผูที่มีความสามารถนี้เปนผูลง

มือผลิต ใหคําแนะนําในการผลิต ใหมีการระดมสมองของคนเหลานี้ เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยน

ความคิด สรางและพัฒนาข้ันตอนการผลิตที่ดี จากการปฏิบัติและเรียนรู ซึ่งจะเปนการสงเสริมให

ชุมชนรูจักปฏิบัติและพัฒนาธุรกิจชุมชนของตนเอง 

 นอกจากนั้นยังสามารถพึ่งพาผูที่เก่ียวของกับการผลิต เชน หนวยงานราชการ 

สถาบันวิชาการตางๆ ในดานขอมูลที่เปนประโยชน หรืออาจรวมมือกับเอกชนในดานเงินทุนหรือ

ดานการตลาด 
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 3.  ใครคือลูกคา ขายใหใคร 

 ในขอนี้มีอยู 2 อยางหลักคือ ขายสินคาใหใคร และ ลูกคาจะซื้อของๆ เราไดอยางไร 

ในเร่ือง ใครคือลูกคานั้น แบงเปนลูกคาทองถ่ินและลูกคานอกทองถ่ิน ซึ่งก็ข้ึนอยูกับตัวสินคาและ

ความตองการสินคาจะเปนตัวกําหนดวา เปนลูกคาทองถ่ิน หรือ นอกทองถ่ิน อยาง กรณีของกลุม

ทอผา ลูกคาจะเปนนอกทองถ่ิน หรือกรณีของปมน้ํามันลูกคาจะเปน คนในทองถ่ิน เร่ืองนี้เปน

เร่ืองสําคัญเพราะถาไมรูวาลูกคาเปนใครจะขายใหใครก็ไมควรผลิต  ในดานจะเขาถึงลูกคายังไง

หรือลูกคาจะซื้อของๆ เราไดยังไงนั้น ก็แบงเปน 2 ประเภท ลูกคาปลีก และลูกคาสง ลูกคาปลีก

คือลูกคารายยอย เราอาจนําของไปขายตามงานเทศกาล หรือรานคาตางๆ และติดตามความ

พอใจของลูกคา และนํามาปรับปรุงสินคาทั้งทางดานราคา คุณภาพ และ หีบหอ ทั้งนี้การซื้อของ

ลูกคา เขาตองซื้อเพราะวาเขาพอใจในสินคา ไมใชเพราะวา "สงสาร" จึงซื้อ เพราะการที่ธุรกิจ

ชุมชนจะอยูไดนั้น "ตองขายไดเพราะสินคาดีมีคุณภาพ ลูกคาพอใจ " การซื้อเพราะความสงสาร

นั้นไมยั่งยืน และไมดีสําหรับ ธุรกิจ เพราะมันไมไดบงบอกถึงความตองการที่แทจริงของผูซื้อ 

อยางไรก็ตามถาลูกคาไมพอใจในสินคาเราก็ควรจะปรับปรุงใหดีข้ึน ในดานของลูกคาขายสงนั้น 

คือผูที่ซื้อมากๆ แลวนําของๆ เราไปขายตอ เราอาจนําสินคาไปเสนอขายใหลูกคาสง และทําให

เขาเชื่อวาถาเขาซื้อของๆ เราแลวเอาไปขายตอ จะได " กําไร " เพราะกําไร เปนสิ่งจูงใจทําใหเขา

ซื้อของๆ เรา การจะทําใหเขาเชื่อเรานั้นก็ข้ึนอยูกับทักษะของผูขาย แตสิ่งที่ควรจะเนนก็คือ ราคา 

ประโยชน และคุณภาพ ของสินคาของเราเมื่อเทียบกับสินคาของคนอ่ืน ถาเราสามารถขายสงได 

จะทําใหเราสามารถลดตนทุนดานการขนสงและทําใหลูกคารายยอยอ่ืนๆ ซื้อสินคาเราไดงายและ

มากข้ึน  

 จากที่กลาวมา 3 ขอ ขางตนนี้ ก็เปนแนวทางในการดูวาการจัดตั้งธุรกิจชุมชนอะไร

ข้ึนมาซักอยางหนึ่งนั้น เพื่อที่จะประสบความสําเร็จ ควรรูวา จะขายอะไร ทําอยางไร และขายให

ใคร 

 4.  รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน 

 ในปจจุบันรูปแบบของธุรกิจชุมชน แบงเปน กลุมที่เปนทางการกับ กลุมที่ไมเปน

ทางการ กลุมที่ไมเปนทางการคือไมจดทะเบียน ไมอยูในกรอบกฎหมายใด แตก็ไมทําผิดกฎหมาย

ใดๆ ของรัฐ กลุมที่เปนทางการคือ กลุมที่อยูภายใตกฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง ตองมีการจด
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ทะเบียน ซึ่งแบงยอยไดอีก 2 ประเภท คือ สหกรณ ซึ่งข้ึนอยูกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน 

สหกรณออมทรัพย และบริษัทในความดูแลของ กระทรวงพาณิชย เชน บริษัทชุมชนหัวไทร 

 การที่จะจัดตั้งธุรกิจนั้น รูปแบบของการจัดตั้งข้ึนอยูกับ 

 4.1 ความเขาใจในความแตกตางของกลุมที่ไมเปนทางการกับกลุมที่เปนทางการ 

สมาชิกของธุรกิจชุมชนตองเขาใจถึงความแตกตาง ขอบเขต และ ขอจํากัด ขององคกรที่จะจัดตั้ง

ข้ึน กลุมที่ไมเปนทางการไมอยูภายใตกฎเกณฑใดๆ มีความอิสระในการทํางาน แตจะตกลงทํานิติ

กรรมอะไรไมได เชน กลุมออมทรัพยจะขอเงินกูไมได ตองทํา เปนสหกรณซึ่งอยูภายใตกฎหมาย 

สามารถทําขอตกลงตางๆ เชนการกูเงินได 

 4.2  ความตองการและเปาหมายของสมาชิกชุมชน เปาหมายของแตละชุมชนนั้น 

ไมเหมือนกัน ซึ่งเปาหมายทีไ่มเหมือนกันนี้ทําใหรูปแบบขององคกรแตกตางกันไปดวย เปาหมาย

ของชุมชนบางกลุมอาจเปนเพียงแคพออยูไดกินได รูปแบบองคกรจึงเปน กลุมทํานา กลุมเลี้ยง

สัตว ชวยกันหาของมาใช รวมกันขายสินคาเพื่อไมใหถูกกดราคา แตชุมชนบางชุมชนตองการ

ยกระดับชีวิต เพิ่มรายได เปาหมายที่สูงเชนนี้ทําใหองคกรตองอยูในรูปบริษัท คาขายเพื่อเอากําไร

อยูในเชิงธุรกิจ แลวเอากําไรที่ไดมายกระดับชีวิตของคนในชุมชน แตการตั้งบริษัทนั้นก็ตองเปนที่

แนใจวาเจาของบริษัทหรือผูถือหุนใหญนั้นเปนคนในชุมชนจริงๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกคนใน

ชุมชนไมใชเพื่อนายทุนจากที่อ่ืน 

 4.3  ความตองการดานเงินทุน กิจกรรมธุรกิจชุมชนนั้น ควรเนนการพึ่งตนเองเปน

หลัก "เงินทุน" เปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดความสําคัญหรือลมเหลวของธุรกิจ การกูยืมเงินนั้นถา

บริหารไมดีก็จะทําใหธุรกิจลมเหลว ดังนั้นการทําธุรกิจชุมชนนั้นควรเร่ิมจากเล็กไปใหญ คอยๆ 

สะสมเงินทุนจากชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความแข็งแกรงรวมมือรวมใจใหเกิดข้ึนในชุมชน

ดวย แตวาถาชุมชนมีความมั่นใจวาธุรกิจนั้นจะไปไดดี และทั้งนี้ตองมีเหตุผลและเปาหมายที่กลาว

ไวใน 3 ขอแรกอยูกอนแลว ชุมชนสามารถผลิตและแขงขันได การรวมเงินทีละเล็กละนอยอาจชา

ไป ชุมชนอาจรวมเงินจากชาวบาน กูกลุมออมทรัพย หรือระดมทุนจากภายนอก เชน นักวิชาการ

นักธุรกิจ และตั้งองคกรในรูปบริษัท เพราะในรูปบริษัท แรงจูงใจในการเปนเจาของจะมีมากกวา

สหกรณ ในบริษัท ผูถือหุนมาก(ผูลงทุนมาก) จะมีสิทธิมากกวาผูถือหุนนอย(ผูลงทุนนอย) อีกทั้ง

ยังดําเนินการเพื่อหากําไร ตางจากสหกรณที่แมลงทุนมากแตมีสิทธิเทากันทุกคน และการ

ดําเนินการก็ไมเชิงธุรกิจเทาบริษัท แตเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางแทจริง ควรกําหนดวา 

ไมใหผูใดถือหุนเกินรอยละ 5 หรือใหคนในชุมชนถือหุนเกินรอยละ 60 
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 4.4  ความตองการทรัพยากรบุคคล การจัดการและการบริหารองคกรเปนปจจัย

สําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จและลมเหลวขององคกร และการบริหารการจัดการที่ดีนั้นก็

ตองการคนที่มีความสามารถ ทั้งความสามารถดานภูมิปญญาทองถ่ินหรือตามความสามารถระบบ

ใหม กลุมธุรกิจชุมชนที่เห็นกันสวนมากมักจะเปน กลุมออมทรัพย ซึ่งเนนกิจกรรมภายในกลุมไมมี

ความสัมพันธกับภายนอก ทําใหบริหารงายไมจําเปนตองใชคนที่มาบริหารหรือจัดการอะไร

มากมาย แตกลุมที่เปนธุรกิจตางๆ ตองทํางานทั้งกับคนภายในและภายนอกองคกร ทั้งเร่ืองการ

ผลิต การคาขาย การหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช จะเห็นไดวากลุมที่ทําธุรกิจมักจะมีปญหาเนื่องการขาด

คนที่เกงเร่ืองการบริหารและจัดการเพราะไมมีแรงจูงใจหรือคาจางที่นาสนใจการที่จะหาคนเกงๆ 

มารวมกันไดข้ึนอยูกับ ประการที่หนึ่ง ตองหาคนที่รักงานของชุมชน ชอบงานทาทาย มีความ

เสียสละ ไมหวังผลตอบแทนมากเกินไป ซึ่งจะหาคนประเภทนี้ไดยาก เพราะความเสียสละนั้นมี

จํากัด ทุกคนยอมมีความโลภ แตเราก็ควรจะหาวิธีควบคุมความโลภไมใหมีมากเกินไป ประการที่

สอง สมาชิกชุมชนตองเขาใจในความโลภของคน และกลาตัดสินใจในเชิงการลงทุนที่จะให

ผลตอบแทน สรางแรงจูงใจ ใหแกผูทํางาน ผูมีความรูเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเจริญและพัฒนา

ชีวิตของคนในชุมชน 

 4.5  การมีสวนรวมของคนในชุมชน เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน ถา

สมาชิกไมรวมมือ ธุรกิจชุมชนก็เกิดข้ึนไมไดหรือไดแตก็เปนเพียงธุรกิจของคนบางคน ความ

รวมมือนั้นมี 4 ระดับ คือ รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ การเร่ิมอะไรบางอยาง

อาจเกิดจากคนบางคน แตถาอยากทําใหเปนของชุมชน ตองเสนอใหสมาชิก รวมกําหนดแนวทาง 

รวมตัดสินใจจากนั้นก็รวมลงมือกระทํา และรับผิดชอบตอผลการกระทํานั้น ชวยกันประเมินผล

และปรับปรุงใหดีข้ึน การสรางการมีสวนรวมนั้นไมงาย เพราะมันตองการ "แกนนํา" ที่ชุมชน

ยอมรับและเปนแกนนํา ที่อยูในชุมชนเอง อาจจะเปน พระ ครู หรือ NGO ที่ทํางานในชุมชน จะ

สังเกตไดวา กลุมที่เกิดจากการจัดตั้งของรัฐบาลมักจะอยูไดไมนาน เพราะมันอาจจะไมมีแกนนํา 

ของชุมชนเขาไปเก่ียวของ หรืออาจขาด ความรวมมือรวมใจจากชุมชน เพราะมันไมไดเกิดจาก

ความตองการของชุมชนเอง  

จากแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของพบวากลุมผูผลิตสินคาชุมชนจะมี

ความยั่งยืนไดจะตองประกอบไปดวยปจจยัในดานตางๆดงันี้คือ 

1) ดานการบริหารจัดการ ปจจัยที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จจะตองการมี

คณะกรรมการที่เขมแข็ง สมาชิกใหการยอมรับ มีกฎระเบียบของกลุมมีโครงสรางการทํางาน มี
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การแบงงานกันทําของกลุมที่ชัดเจน และมีการทํางานอยางโปรงใส ตรวจสอบได มีความตั้งใจใน

การทํางาน และมีความรวมมือ ความสามัคคีภายในกลุม มีระบบการจัดทําบัญชี มีการควบคุม

รายรับรายจาย มีความโปรงใสทางการเงิน มีเงินทุนหมุนเวียน มีการสะสมทุน มีการสรางรายได 

2) ดานสินคา ปจจัยที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ คือ สินคาที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่มี

คุณภาพ ปลอดภัย ไดรับการรับรองมาตรฐานตางๆ ถาเปนสินคาดานอาหารจะตองปลอดภัย มี

รสชาติอรอย มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม ราคาเหมาะสม มีรูปแบบสินคาที่หลากหลาย มีเอกลักษณ

เฉพาะของชุมชน   

3) ดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา การที่กลุมประสบความสําเร็จ

ไดจะตองมีการใชแรงงานตรงตามความสามารถ แรงงานมีฝมือในการผลิต อุปกรณเทคโนโลยีใน

การผลิตเหมาะสมกับการผลิต มีการจัดสรรการใชวัตถุดิบอยางคุมคา ใชวัตถุดิบในชุมชน มีการ

ทดแทนวัตถุดิบที่หายากและมีราคา ใชวัตถุดิบที่ดี มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และลักษณะการ

ผลิตมีการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน  

4) ดานการตลาด ปจจัยที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จไดประกอบดวย การมีรูปแบบ

ผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเสมอ มีการตั้งราคาที่เหมาะสม 

มีชองทางการจําหนายที่หลากหลาย และมีการวางแผนการประชาสัมพันธที่ดี  

สามารถนําเสนอเปนกรอบในการศึกษาดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบความคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบในการศึกษา 

ศักยภาพของกลุม 

• ดานการบริหารจัดการ :  คณะกรรมการ  สมาชิก  กฎ ระเบียบ  โครงสราง หนาที่การทํางาน เงินทุน  

บัญชีกลุม 

• ดานสินคา :  ลักษณะสินคา วัตถุดิบที่ใชผลิต การรับรอง ความปลอดภัย รสชาติ ราคา ความหลากหลาย 

บรรจุภัณฑ เอกลักษณของสินคา 

• ดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา :  แรงงาน  วัตถุดิบ  วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีการ

ผลิต  ภูมิปญญา 

• ดานการตลาด :  รูปแบบผลิตภัณฑ  การต้ังราคา  แหลง/ชองทางการตลาด  การประชาสัมพันธ ฯลฯ 

ปจจัยสูความยั่งยืน 

• ดานการบริหารจัดการ :  - มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 

- คณะกรรมการและสมาชิกกลุมมีการพัฒนาฝมือ ความรูความสามารถอยูสม่ําเสมอ      

- คณะกรรมการและสมาชิกเขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาที่การทํางาน ปฏิบัติงานตรงตาม

หนาที่ 

- การเงินของกลุม :   จัดทําบัญชี-การเงินตอเนื่องและเปนปจจุบัน  มีเงินทุนหมุนเวียน มีการ

สะสมทุนสม่ําเสมอ 

- การเงินของสมาชิก :   สรางรายได ความอยูดีมีสุขใหกับสมาชิกในชุมชน มีเงินใชจายหมุนเวียน

ลดภาระของครอบครัว  สมาชิกมีความสามัคคี มีกิจกรรมในชุมชน ใชชีวิตอยูรวมกันไดอยาง

ปกติสุข 

• ดานสินคา : - สินคาผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  

- สินคาไดรับการรับรองมาตรฐานตางๆ มีความปลอดภัย รสชาติดี  

- มีราคาที่เหมาะสม  -  สินคามีความหลากหลาย 

- มีบรรจุภัณฑที่นาสนใจ  -  สินคามีเอกลักษณของชุมชน 

• ดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา :  

-  มีการใชแรงงานในชุมชนอยางสม่ําเสมอ           - วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชน 

- มีการทดแทนการใชวัตถุดิบและทรัพยากรตอเนื่อง      -  ผลิตและ/หรือการออกแบบผลิตภัณฑ

ตอเนื่อง    

- วัตถุดิบหาไดตอเนื่อง ลดการใชทรัพยากรส้ินเปลือง     - สืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุน  

- วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการผลิตอยูในสภาพใชการไดดีมีการใชตอเนื่อง 

• ดานการตลาด : 

- รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ตรงกับความตองการ - มีตลาดหรือแหลงจําหนายตอเนื่อง 

- มีหลักเกณฑในการต้ังราคา ที่ไดกําไรตอหนวยเหมาะสม -  มีแหลง/ชองทางการตลาดตอเนื่อง 

- มีการประชาสัมพันธ สงเสริมการขายตอเนื่อง  ฯลฯ 

กลุมผูผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑชุมชน 
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5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูผลิตสินคาหรือ

ผลิตภัณฑชุมชนที่ศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดเคย

เขาไปดํา เนินการวิจัยและพัฒนาแลวในอดีต (Census)  

จํานวน  368  กลุม ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก 

จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน แพร ลําปาง ลําพูน พะเยา 

และแมฮองสอน ดังตารางที่1 

 

ตาราง 1 จํานวนกลุมสินคาหรือผลิตภัณฑชุมชนท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเคยเขาไป

ดําเนินการวิจัยและพัฒนา แยกตามประเภทกลุมสินคา 

จังหวัด ประเภท

อาหาร 

ประเภท

เครื่องดื่ม 

ผา 

เครื่อง

แตงกาย 

ของใชและ

ของประดบั

ตกแตง 

ศิลปะประดิษฐ

และของที่

ระลึก 

สมุนไพรที่

ไมใชอาหาร 

รวม 

เชียงใหม 15 - 23 27 14 1 80 

เชียงราย 12 5 9 7 9 2 44 

ลําพูน 8 5 16 5 6 1 41 

ลําปาง 10 1 9 8 13 1 42 

แมฮองสอน 14 4 11 3 3 1 36 

พะเยา 4 - 16 17 3 - 40 

แพร 3 1 21 13 3 1 42 

นาน 7 - 21 11 4 - 43 

รวม 73 16 126 91 55 7 368 

ท่ีมา : จํานวนกลุมสินคาหรือผลติภัณฑชุมชนท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเคยเขาไปดําเนินการ

วิจัยและพัฒนา แยกตามประเภทกลุมสินคา ป พ.ศ.2546 - 2556  

 

5.2 เคร่ืองมือในการศึกษาและวิธีการเก็บขอมูล ทําการเก็บรวบรวมดวยแบบสอบถาม   

2 ชุด คือ 1) แบบสอบถามสําหรับกลุมธุรกิจชุมชนที่ยังคงประกอบกิจการอยู และ 2) 

แบบสอบถามสําหรับกลุมธุรกิจชุมชนที่เลิกประกอบการ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณทั้งทางโทรศัพทและลงพื้นที่สัมภาษณกลุม 
 

 5.3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล  

1.1 ศึกษาโดยแบงประเภทกลุมออกเปน 5 ประเภท ตามที่กรมพัฒนาชุมชนไดจัด

เกณฑไว คือ 1) กลุมสินคาประเภทอาหาร 2) เคร่ืองดื่ม 3) ผา/เคร่ืองแตงกาย 4) ของใช/

        5 
วิธีการศึกษา 
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ของประดับตกแตง ศิลปะประดิษฐ/ของที่ระลึก และ 5) กลุมสมุนไพรที่ไมใชอาหาร โดยมีวิธี

การศึกษาดังนี้ 

1) การวิเคราะหศักยภาพของกลุม ประกอบดวยขอมลูเก่ียวกับ 

1.1) ขอมูลทั่วไปของกลุม ประกอบดวย การกอตั้งกลุม จํานวนสมาชิก 

จํานวนแรงงาน รายไดกลุม หนี้สินของกลุม  

1.2) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย คณะกรรมการ  สมาชิก  กฎ 

ระเบียบ  โครงสราง หนาที่การทํางาน 

1.3) ดานการผลิต ประกอบดวย แรงงาน  วัตถุดิบ  วัสดุ อุปกรณ 

เทคโนโลยีการผลิต  ภูมิปญญา 

1.4) ดานการเงิน-บัญชี ประกอบดวย เงินทุน  บัญชีกลุม 

1.5) ดานการตลาด ประกอบดวย รูปแบบผลติภัณฑ  การตั้งราคา  

แหลง/ชองทางการตลาด  การประชาสัมพันธ ฯลฯ 

2) การวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดความย่ังยืน    

ปจจัยที่ใชในการศึกษาความยั่งยืน คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการ 

ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิ

ปญญา และปจจยัดานการตลาด 

ดานการบริหารจัดการ คือ   

- การมีสมาชิกเพิ่มข้ึน 

- คณะกรรมการและสมาชิกกลุมมีการพัฒนาฝมือ ความรูความสามารถอยู

สม่ําเสมอ      

- คณะกรรมการและสมาชิกเขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาที่การ

ทํางาน ปฏิบัติงานตรงตามหนาที่ 

ดานการผลิต คือ   

- มีการใชแรงงานในชุมชนอยางสม่ําเสมอ     

- วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชน 

- มีการทดแทนการใชวัตถุดิบและทรัพยากรตอเนื่อง      

- ผลิตและ/หรือการออกแบบผลิตภัณฑตอเนื่อง    

- วัตถุดิบหาไดตอเนื่อง ลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง   
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- สืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุน   

- วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการผลิตอยูในสภาพใชการไดดีมีการใช

ตอเนื่อง 

ดานการเงิน-บัญช ี 

การเงินของกลุม  

- จัดทําบัญชี-การเงินตอเนื่องและเปนปจจุบัน  มีเงินทุนหมุนเวียน มีการ

สะสมทุนสม่ําเสมอ 

การเงินของสมาชิก  

- สรางรายได ความอยูดีมีสุขใหกับสมาชิกในชุมชน มีเงินใชจายหมุนเวียน

ลดภาระของครอบครัว  สมาชิกมีความสามัคคี มีกิจกรรมในชุมชน ใชชีวิต

อยูรวมกันไดอยางปกติสุข 

ดานการตลาด  

- รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ตรงกับความตองการ 

- มีตลาดหรือแหลงจําหนายตอเนื่อง 

- มีหลักเกณฑในการตั้งราคา ที่ไดกําไรตอหนวยเหมาะสม 

- มีแหลง/ชองทางการตลาดตอเนื่อง 

- มีการประชาสัมพันธ สงเสริมการขายตอเนื่อง  ฯลฯ 

 วิธีการวิเคราะหปจจัยสูความสําเร็จ 

 (1) ใหกลุมประเมินปจจัยดานตางๆ ในแตละขอเปน  5 ระดับ คือ 5 หมายถึง 

เปนปจจัยที่สงผลทําใหสินคามีจุดเดนระดับมากที่สุด 4 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลทําใหสินคามี

จุดเดนระดับมาก 3 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลทําใหสินคามีจุดเดนระดับปานกลาง 2 หมายถึง เปน

ปจจัยที่สงผลทําใหสินคามีจุดเดนระดับนอย และ 1 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลทําใหสินคามีจุดเดน

ระดับนอยที่สุด  

  (2) คะแนนความยั่งยืนของปจจัยแตละดานใชคาเฉลี่ยที่ได 

3) วิธีประเมินความย่ังยืน วัดจากคะแนน 4 ดาน ตามปจจัยในขอที่ 2 คือ 

3.1 ปจจัยดานบริหารจัดการ 

3.2 ปจจัยดานสินคา 

3.3 ปจจัยดานวัตถุดบิ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา 
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3.4 ปจจัยดานการตลาด 

คะแนนความยั่งยนืของกลุมไดจากการหาคาเฉลี่ยของปจจัย 4 ดานขางตน และเกณฑ

การแปลผล คือ 1.00-1.49 หมายถึง มีความยั่งยืนนอยที่สุด 1.50-2.49 หมายถึง มีความยัง่ยืน

นอย 2.50-3.49 หมายถึง มีความยั่งยืนปานกลาง 3.50-4.49 หมายถึง มีความยั่งยืนมาก และ 

4.50-5.00 หมายถึง มีความยั่งยืนมากที่สดุ 

 

จากการสํารวจ พบวา มีกลุมธุรกิจชุมชนที่ไมสามารถรวบรวม

ขอมูลได 162 กลุม และสามารถรวบรวมขอมูลได จํานวน 206 

กลุม โดยกลุมที่สามารถรวบรวมขอมูลได เปน กลุมที่ยั งคง

ประกอบการอยู จํานวน 167 กลุม และกลุมที่เลิกการประกอบการ

แลว จํานวน 39 กลุม ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ผลการสํารวจจํานวนกลุมธุรกิจชุมชน 

 

6.1  ศักยภาพของกลุม  

กลุมที่ยังคงประกอบการอยูมีจํานวน 167 กลุม แบงเปน กลุมสินคาประเภทอาหาร 

กลุมสินคาเคร่ืองดื่ม ผา เคร่ืองแตงกาย ของใชของประดับตกแตง และกลุมศิลปะประดิษฐและ

ของที่ระลึก มีรายละเอียดขอมูลทั่วไปของกลุมดังนี้ (ตารางที่ 2) 

ก. กลุมสินคาอาหาร จํานวน 40 กลุม สวนใหญเปนกลุมชุมชน มีระยะเวลา

ดําเนินงานมาประมาณ 15 ป มีรายไดเฉลี่ย 936,550 บาทตอป ไมมีภาระหนี้สิน มีสมาชิกเฉลี่ย 

37 คน เปนแรงงานในการผลิตสินคาเฉลี่ย 11 คน สินคาที่ผลิตเฉลี่ย 8 รายการ สวนใหญเปน

สินคาที่มีรูปแบบดั้งเดิมของชุมชน และในการประกอบการกลุมมีการพัฒนาสินคามาหลายคร้ัง 

กลุมธุรกิจชุมชนท่ีเคยเขาไปดําเนินการวิจัยและพัฒนา 368 กลุม 

กลุมธุรกิจที่สามารถรวบรวมขอมูลได 206 กลุม กลุมธุรกิจที่ไมสามารถรวบรวมขอมูลได 162 กลุม 

กลุมธรุกจิชุมชนที่ยังคงประกอบการอยู  167 กลุม 

(81.07%) 

กลุมธุรกิจชุมชนที่เลิกประกอบการ  39 กลุม 

(18 93%) 

        6 
ผลการศึกษา 
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ข. กลุมสินคาเคร่ืองดื่ม จํานวน 7 กลุม สวนใหญเปนกลุมชมุชน มีระยะเวลา

ดําเนินงานมาประมาณ 13 ป มีรายไดเฉลี่ย 1,495,714 บาทตอป ไมมีภาระหนี้สิน มีสมาชิกเฉลีย่ 

42 คน เปนแรงงานในการผลิตสินคาเฉลี่ย 11 คน สินคาที่ผลิตเฉลี่ย 21 รายการ สวนใหญเปน

สินคาที่มีรูปแบบดั้งเดิมของชุมชนและสินคาที่ออกแบบข้ึนมาใหม และในการประกอบการกลุมมี

การพัฒนาสินคามาหลายคร้ัง 

ค. กลุมสินคาผา เคร่ืองแตงกาย จํานวน 65 กลุม สวนใหญเปนกลุมชุมชน มี

ระยะเวลาดําเนินงานมาประมาณ 19 ป มีรายไดเฉลี่ย 944,600 บาทตอป มีสมาชิกเฉลี่ย 47 คน 

เปนแรงงานในการผลิตสินคาเฉลี่ย 40 คน สินคาที่ผลิตเฉลี่ย 13 รายการ สวนใหญเปนสินคาที่มี

รูปแบบดั้งเดิมของชุมชน และในการประกอบการกลุมมีการพัฒนาสินคามาหลายคร้ัง 

ง. กลุมสินคาของใชและของประดับตกแตง จํานวน 40 กลุม สวนใหญเปน

กลุมชุมชน มีระยะเวลาดําเนินงานมาประมาณ 16 ป มีรายไดเฉลี่ย 1,445,600 บาทตอป ไมมี

ภาระหนี้สิน มีสมาชิกเฉลี่ย 31 คน เปนแรงงานในการผลิตสินคาเฉลี่ย 21 คน สินคาที่ผลิตเฉลี่ย 

45 รายการ สวนใหญเปนสินคาที่มีรูปแบบดั้งเดิมของชุมชน และในการประกอบการกลุมมีการ

พัฒนาสินคามาหลายคร้ัง 

จ. กลุมสินคาศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก จํานวน 15 กลุม สวนใหญเปน

กลุมชุมชน มีระยะเวลาดําเนินงานมาประมาณ 20 ป มีรายไดเฉลี่ย 1,320,667 บาทตอป ไมมี

ภาระหนี้สิน มีสมาชิกเฉลี่ย 41 คน เปนแรงงานในการผลิตสินคาเฉลี่ย 16 คน สินคาที่ผลิตเฉลี่ย 

22 รายการ สวนใหญเปนสินคาที่มีรูปแบบดั้งเดิมของชุมชนและสินคาที่ออกแบบข้ึนมาใหม และ

ในการประกอบการกลุมมีการพัฒนาสินคามาหลายคร้ัง 
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ตาราง 2 ขอมูลท่ัวไปของกลุมท่ียังคงประกอบการอยู 
ขอมูลทั่วไปของกลุมที่ยังคงประกอบการอยู อาหาร 

(n=40) 

เครื่องดื่ม 

(n=7) 

ผา เครื่องแตง

กาย 

(n=65) 

ของใชและของประดับ

ตกแตง (n=40) 

ศิลปะประดิษฐและ

ของที่ระลึก (n=

15) 

รวม 

(n=167) 

จํานวนกลุมที่ยังคงประกอบการอยู 23.95 4.19 38.92 23.95 8.98 100.00 

ลักษณะการดาํเนินการ       

กิจการเจาของคนเดยีว 5.00 14.29 7.69 17.50 26.67 11.38 

กิจการกลุมชุมชน/กลุมชาวบาน 95.00 71.43 89.23 80.00 73.33 86.23 

บริษัท/หุนสวน - 14.29 1.54 2.50 - 1.80 

อ่ืนๆ - - 1.54 - - 0.60 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ระยะเวลาดําเนินกิจการ       

ไมเกิน 5 ป 2.50 14.29 - 5.00 - 2.40 

6-10 ป 22.50 - 12.31 15.00 - 13.77 

11-15 ป 30.00 71.43 26.15 40.00 20.00 31.74 

16-20 ป 32.50 14.29 29.23 17.50 40.00 27.54 

มากกวา 20 ป 12.50 - 32.31 22.50 40.00 24.55 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉลี่ย (ป) 15 13 19 16 20 17 
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ตาราง 2 (ตอ) 
ขอมูลทั่วไปของกลุมที่ยังคงประกอบการอยู อาหาร 

(n=40) 

เครื่องดื่ม 

(n=7) 

ผา เครื่องแตง

กาย 

(n=65) 

ของใชและของประดับ

ตกแตง (n=40) 

ศิลปะประดิษฐและ

ของที่ระลึก (n=

15) 

รวม 

(n=167) 

รายไดของกลุม       

ไมเกิน 100,000 บาทตอป 17.50 28.57 35.38 27.50 26.67 28.14 

100,001-500,000 บาทตอป 35.00 28.57 30.77 32.50 26.67 31.74 

500,001-1,000,000 บาทตอป 10.00 14.29 16.92 15.00 26.67 15.57 

1,000,001-1,500,000 บาทตอป 20.00 14.29 4.62 10.00 - 9.58 

1,500,001-2,000,000 บาทตอป 5.00 - 1.54 2.50 6.67 2.99 

มากกวา 2,000,000 บาท 12.50 14.29 10.77 12.50 13.33 11.98 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉลี่ย (บาทตอป) 936,550 1,495,714 944,600 1,445,600 1,320,667 1,119,551 

หน้ีสิน       

ไมมีหน้ีสิน 52.50 71.43 69.23 57.50 66.67 62.28 

มีภาระหน้ีสิน แตไมมีปญหาในการผอนชําระ 35.00 14.29 23.08 35.00 33.33 29.34 

มีภาระหน้ีสิ้นและมีปญหาในการผอนชําระในบางงวด 12.50 14.29 6.15 5.00 - 7.19 

มีภาระหน้ีสิ้น และมปีญหาในการผอนชําระตลอด - - 1.54 2.50 - 1.20 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมท่ียังคงประกอบการอยู อาหาร 

(n=40) 

เคร่ืองดื่ม 

(n=7) 

ผา เคร่ืองแตงกาย 

(n=65) 

ของใชและของประดับ

ตกแตง (n=40) 

ศิลปะประดิษฐและของ

ท่ีระลึก (n=15) 

รวม 

(n=167) 
จํานวนแรงงานท่ีผลิตสินคา       

ไมเกิน 11 คน 62.50 71.43 33.85 35.00 46.67 43.71 

11-25 คน 30.00 14.29 27.69 45.00 20.00 31.14 

26-50 คน 7.50 14.29 26.15 15.00 33.33 19.16 

51-100 คน - - 9.23 2.50 - 4.19 

มากกวา 100 คน - - 3.08 2.50 - 1.80 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉล่ีย (คน) 11 11 40 21 16 25 
การมีสมาชิก       

ไมมีสมาชิกดําเนินการเอง 5.00 28.57 9.23 20.00 26.67 13.17 
มีสมาชิก 95.00 71.43 90.77 80.00 73.33 86.83 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 
ขอมูลทั่วไปของกลุมที่ยังคงประกอบการอยู อาหาร 

(n=40) 

เครื่องดื่ม 

(n=7) 

ผา เครื่องแตง

กาย 

(n=65) 

ของใชและของประดับ

ตกแตง (n=40) 

ศิลปะประดิษฐและ

ของที่ระลึก (n=

15) 

รวม 

(n=167) 

จํานวนสมาชิก       

ไมเกิน 11 คน 15.79 40.00 15.25 25.00 9.09 17.93 

11-25 คน 28.95 - 22.03 40.63 45.45 28.97 

26-50 คน 39.47 - 35.59 18.75 27.27 31.03 

51-100 คน 7.89 60.00 16.95 9.38 9.09 13.79 

มากกวา 100 คน 7.89 - 10.17 6.25 9.09 8.28 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉลี่ย (คน) 37 42 47 31 41 40 

จํานวนรายการสินคา       

ไมเกิน 5 รายการ 62.50 57.14 27.69 20.00 20.00 34.73 

6-10 รายการ 25.00 14.29 44.62 32.50 20.00 33.53 

11-15 รายการ - - 6.15 5.00 6.67 4.19 

16-20 รายการ 5.00 - 12.31 17.50 26.67 12.57 

มากกวา 20 รายการ 7.50 28.57 9.23 25.00 26.67 14.97 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉลี่ย (รายการ) 8 21 13 45 22 21 

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางแสดงคารอยละของแตละกลุม  ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 6.2 ปจจัยสูความย่ังยืน 

 การศึกษาปจจัยที่ทําใหกลุมยังคงประกอบการอยู โดยแยกออกเปนแตละประเภทสินคา 

และประเภทของปจจัย ผลการศึกษาแสดงไดดังนี้ (ภาพที่ 3 และตารางที่ 3) 

ก. กลุมสินคาอาหาร ปจจัยที่เปนจุดเดนที่ทําใหกลุมยังคงประกอบการอยู 

พบวา ในดานสินคา มาจากการที่กลุมใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ อาหาร

ไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่เชื่อถือได มีรสชาติที่อรอย แตกตางจากคูแขง บรรจุ

ภัณฑสวยงามดึงดูดลูกคา ราคาถูกกวาคูแขง และมีรายการสินคาใหเลือกหลากหลาย ดานการ

บริหารจัดการ กลุมมีประธานและคณะกรรมการที่มีความตั้งใจทํางาน ผูนําที่มีความเขมแข็ง 

ปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการและสมาชิกเขาใจ กฎ ระเบียบ 

โครงสราง หนาที่การทาํงาน มีการจัดทําบัญชีการเงินตอเนื่องและเปนปจจบุัน มีเงินทุนหมุนเวียน

ในกิจการ มีกฎ ระเบียบและนําไปบงัคับใชอยางถูกตอง สรางความเปนระเบียบภายในกลุม มีการ

ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหเปนไปตามความเหมาะสม สม่ําเสมอ เอ้ือตอการทํางาน มีการสะสมทุน

สม่ําเสมอ สมาชิกกลุมใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมกลุมอยางสม่ําเสมอ แรงงานผูผลิตกลุมมี

การพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยูสม่ําเสมอ คนในชุมชนมีความสามัคคี มีการปนผลกําไร

ใหสมาชิก กลุมจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนอยางตอเนื่อง และกลุมมีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน ดานวัตถุดิบ 

อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา ในการผลิตของกลุมสามารถใชวัตถุดิบที่หาไดตอเนื่อง 

มีการลดและชดเชยใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชน มีการสืบสานภูมิปญญา

จากรุนสูรุน มีการผลิต การออกแบบสินคาอยางตอเนื่อง ใชแรงงานในชุมชนอยางสม่ําเสมอ วัสดุ 

อุปกรณ และเทคโนโลยีการผลิตที่มีสภาพใชการไดดี เหมาะสมกับการผลิต ดานการตลาด กลุมมี

ตลาดหรือแหลงจําหนายตอเนื่อง มีชองทางการตลาดหลากหลายชองทาง มีหลักเกณฑในการตั้ง

ราคาที่ไดกําไรและเหมาะสม รูปแบบสินคาและบรรจุภัณฑตรงกับความตองการของลูกคา และมี

การประชาสัมพันธและสงเสริมการขายตอเนื่อง  

ข. กลุมสินคาเคร่ืองดื่ม ปจจัยที่เปนจุดเดนที่ทําใหกลุมยังคงประกอบการอยู

ได พบวา ในดานสินคา มาจากการที่สินคาของกลุมไดรับการรับรองจาก อย. มีความปลอดภัย 

ไมมีผลขางเคียง มีรสชาติอรอยหรือแตกตางจากคูแขง ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีความ

หลากหลาย เปนสินคาทองถ่ิน หาทานที่ไหนไมได ตองมาทานที่ชุมชนนี้เทานั้น คูแขงนอย ราคา

ถูกกวาคูแขง มีบรรจุภัณฑสวยงาม กรณีเคร่ืองดื่มที่เปนสมุนไพรมีสรรพคุณสามารถรักษาโรคได

อยางเห็นผล ดานการบริหารจัดการ กลุมมีผูนําที่มีความเขมแข็ง ทุกคนมีความตั้งใจทํางาน เขา

มาทํางานอยางสม่ําเสมอ เขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาที่การทาํงาน และปฏิบัติหนาที่ตาม
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ตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย มีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตอเนื่องและสะสม

ทุนสม่ําเสมอ มีการจัดทําบัญชีการเงินตอเนื่องและเปนปจจุบัน มีการปนผลกําไรใหสมาชิก 

ระเบียบตางๆ และนําไปบังคับใชอยางถูกตองและมีการปรับปรุงใหเปนไปตามความเหมาะสมตอ

การทํางาน ความสามัคคีของคนในชุมชน มีการพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยูสม่ําเสมอ มี

กิจกรรมเพื่อชุมชนอยางตอเนื่อง ดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา กลุมใช

วัตถุดิบสามารถหาไดงายในชุมชน มีการลดและชดเชยใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง มีการผลิต การ

ออกแบบสินคาอยางตอเนื่อง ใชแรงงานในชุมชน ใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

การผลิต มีสภาพใชการไดดี และสืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุน ดานการตลาด รูปแบบสินคาและ

บรรจุภัณฑตรงกับความตองการของลูกคา มีตลาดหรือแหลงจําหนาย ชองทางการตลาด

หลากหลายชองทาง หลักเกณฑในการตั้งราคาเหมาะสม และมีการประชาสัมพันธและสงเสริม

การขายตอเนื่อง  

ค. กลุมสินคาผา เคร่ืองแตงกาย ปจจัยที่เปนจุดเดนที่ทําใหกลุมยังคงอยูได 

พบวา ในดานสินคา นั้นมีความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานนาน สินคามี

เอกลักษณทองถ่ิน สามารถนําไปใชประโยชนใชสอยไดด ีและมีความหลากหลาย ดานการบริหาร

จัดการ กลุมมีผูนําที่มีความเขมแข็ง ตั้งใจทํางาน เขามาทํางานอยางสม่ําเสมอ ปฏิบัติหนาที่ตาม

ตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย มีความเขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาที่การทํางาน กฎ ระเบียบ

ของกลุมสามารถมีความเหมาะสมและนําไปบังคับใชอยางถูกตอง สรางความเปนระเบียบภายใน

กลุม มีการจัดทําบัญชีการเงินตอเนื่องและเปนปจจุบัน มีเงินทุนหมุนเวียนและสะสมทุนสม่ําเสมอ 

มีการปนผลกําไรใหสมาชิก แรงงานผูผลิตกลุมมีการพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยู

สม่ําเสมอ สมาชิกกลุมใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมกลุมอยางสม่ําเสมอ มีกิจกรรมเพื่อชุมชน 

และกลุมมีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน ดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา กลุมมีการ

ผลิต การออกแบบสินคาอยางตอเนื่อง  

วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชน มีการลดและชดเชยใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง ใช

แรงงานในชุมชนอยางสม่ําเสมอ สืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุนตอเนื่อง ใชวัสดุ อุปกรณ และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิต มีสภาพใชการไดดี ดานการตลาด กลุมรูปแบบสินคาและ

บรรจุภัณฑตรงกับความตองการ มีตลาดหรือแหลงจําหนายตอเนื่อง การตั้งราคามีความ

เหมาะสม มีชองทางการตลาดหลากหลายชองทาง และประชาสัมพันธและสงเสริมการขายอยาง

ตอเนื่อง  
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ง. กลุมสินคาของใชและของประดับตกแตง ปจจัยที่เปนจุดเดนที่ทําใหกลุม

ยังคงอยูได พบวา ในดานสินคา มาจากการที่สินคามีความประณีต สวยงาม มีความแข็งแรง 

ทนทาน มีอายุการใชงานนานกวาคูแขง นําไปใชประโยชนใชสอยไดดี มีการออกแบบหรือรูปแบบ

สินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เฉพาะทองถ่ิน มีใหเลือกหลากหลาย มีลักษณะเปนสินคาทองถ่ิน 

หาซ้ือที่ไหนไมได ตองมาซื้อที่ชุมชนนี้เทานั้น ดานการบริหารจัดการ กลุมมี ผูนําที่มีความ

เขมแข็ง ประธานและคณะกรรมการกลุมปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่ ได รับมอบหมาย 

คณะกรรมการและสมาชิกเขาใจกฎระเบียบโครงสรางหนาที่การทํางาน ตั้งใจทํางาน มีการจัดทํา

บัญชีการเงินตอเนื่องและเปนปจจุบัน  

 มีเงินทุนหมุนเวียน มีการสะสมทุนสม่ําเสมอ มีการปนผลกําไร ผูผลิตกลุมมี

การพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยูสม่ําเสมอ มีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน มีกิจกรรมเพื่อชุมชน

อยางตอเนื่อง ดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา กลุมมีการผลิต การ

ออกแบบสินคาอยางตอเนื่อง ใชแรงงานในชุมชน สืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุนตอเนื่อง สามารถ

หาวัตถุดิบไดตอเนื่องและมีในชุมชน มีการลดและชดเชยใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ และ

เทคโนโลยีการผลิตที่มีสภาพใชการไดดี เหมาะสมกับการผลิต ดานการตลาด กลุมมีรูปแบบ

สินคาและบรรจุภัณฑตรงกับความตองการ มีตลาดหรือแหลงจําหนายตอเนื่อง มีหลักเกณฑใน

การตั้งราคาที่ไดกําไรตอหนวยที่เหมาะสม มีชองทางการตลาดหลากหลายชองทาง และมีการ

ประชาสัมพันธสงเสริมการขาย  

จ. กลุมสินคาศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก ปจจัยที่เปนจุดเดนที่ทําใหกลุม

ยังคงอยูได พบวา ในดานสินคา มาจากสินคามีความประณีต สวยงาม มีการออกแบบสินคาที่มี

เอกลักษณเฉพาะตัว เฉพาะทองถ่ิน สินคามีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานนานกวาคูแขง 

นําไปใชประโยชนใชสอยไดดี เปนสินคาทองถ่ิน หาซื้อที่ไหนไมได ตองมาซื้อที่ชุมชนนี้เทานั้น 

และมีรายการสินคาใหเลือกหลากหลาย ดานการบริหารจัดการ กลุมมีผูนําที่มีความเขมแข็ง ทุก

คนมีความตั้งใจทํางาน เขามาทํางานอยางสม่ําเสมอ ประธานและคณะกรรมการกลุมปฏิบัติ

หนาที่ตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย เขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาที่การทํางาน มีการ

ปรับปรุงกฎ/ระเบียบใหเปนไปตามความเหมาะสม สม่ําเสมอ เอ้ือตอการทํางาน มีการสะสมทุน

สม่ําเสมอ มีเงินทุนหมุนเวียนตอเนื่อง แรงงานผูผลิตมีการพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยู

สม่ําเสมอ และมีกิจกรรมเพื่อชุมชนอยางตอเนื่อง ดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิ

ปญญา กลุมมีการผลิต การออกแบบสินคาอยางตอเนื่อง วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชนหาได

ตอเนื่อง มีการลดและชดเชยใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง มีการสืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุนตอเนื่อง 
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ใชแรงงานในชุมชน และวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการผลิตที่มีสภาพใชการไดดี เหมาะสมกับ

การผลิต ดานการตลาด รูปแบบสินคาและบรรจุภัณฑตรงกับความตองการของลูกคา มี

หลักเกณฑในการตั้งราคาที่ไดกําไรตอหนวยที่เหมาะสม มีตลาดหรือแหลงจําหนายตอเนื่อง 

ชองทางการตลาดหลากหลายชองทาง และมีการประชาสัมพันธและสงเสริมการขายตอเนื่อง 

 

 6.3 การประเมินความย่ังยืน 

กลุมสินคาประเภทเคร่ืองดื่ม และอาหารมีคาเฉลี่ยความยั่งยืน 4.20 และ 4.08 ซึ่งสูง

กวากลุมสินคาประเภทอ่ืนๆ เนื่องมาจากมีศักยภาพในปจจัยดานการบริหารจัดการ ดานสินคา 

และดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา  และสําหรับกลุมที่มีคาเฉลี่ยความยั่งยนื

ต่ําที่สุดคือ กลุมผา เคร่ืองแตงกาย มีคาเฉลี่ยความยั่งยืน 3.90 ดังตาราง 

 

ตาราง 3  คะแนนความย่ังยืนของกลุม 

ปจจัย อาหาร เครื่องดื่ม ผา 

เครื่อง

แตงกาย 

ของใชและ

ของประดบั

ตกแตง 

ศิลปะประดิษฐ

และของที่

ระลึก 

ปจจัยดานการบรหิารจดัการ 4.17 4.40 4.00 4.15 3.75 

ปจจัยดานสินคา 3.88 4.40 3.78 3.90 4.04 

ปจจัยดานวัตถุดบิ อุปกรณ เทคโนโลยี 

แรงงาน ภูมปิญญา 

4.23 4.12 3.89 4.19 4.17 

ปจจัยดานการตลาด 4.05 3.88 3.91 3.94 4.11 

เฉลี่ย 4.08 4.20 3.90 4.05 4.02 

หมายเหตุ : กําหนดระดับคะแนน 0-5 คะแนน โดย 5 หมายถึง เปนปจจัยท่ีสงผลทําใหสินคามีจุดเดน

ระดับมากท่ีสุด 

 เกณฑการแปลผล 1.00-1.49 หมายถึง นอยท่ีสดุ   

1.50-2.49 หมายถึง นอย     

2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง   

3.50-4.49 หมายถึง มาก      

4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ 

ท่ีมา : จากการศึกษา

-32- 



Faculty OF ECONOMICS –- CMU   JOURNAL OF ECONOMICS – 20/1 

- วัตถุดิบสามารถหาไดตอเนื่อง มีการลด

และชดเชยใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง 

ระดับมาก (4.35)  

- วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชน ระดับ

มาก (4.28)  

- มีการสืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุน

ตอเนื่อง ระดับมาก (4.28)  

- มีการผลิตและ/หรือการออกแบบ

สินคาอยางตอเนื่อง ระดับมาก (4.23)  

- มีการใชแรงงานในชุมชนอยาง

สมํ่าเสมอ ระดับมาก (4.20)  

- วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการผลิต

ที่มีสภาพใชการไดดี มีการใชตอเนื่อง 

ระดับมาก (4.15)  

- มีการใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับการผลิต ระดับมาก 

(4.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ปจจัยเปนจุดเดนของสนิคาประเภทอาหารท่ีทําใหกลุมยังคงอยู 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงคาเฉลี่ยของจุดเดน (คะแนนเต็ม 5) 

 

สินคาประเภทอาหาร 

- มีตลาดหรือแหลงจําหนาย

ตอเนื่อง ระดับมาก (4.35)  

- มีชองทางการตลาดหลากหลาย

ชองทาง ระดับมาก (4.30)  

- มีหลักเกณฑในการต้ังราคาที่ได

กําไรตอหนวยที่เหมาะสม 

ระดับมาก (4.28)  

- รูปแบบสินคาและบรรจุภัณฑ

ตรงกับความตองการ ระดับ

มาก (4.25)  

- มีการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการขายตอเนื่อง ระดับ

มาก (4.10)  

- รัฐเขามาชวยเหลือสงเสริมสราง

ตลาดหรือแหลงจําหนายหรือ

พ้ืนที่จําหนายอยางตอเนื่อง 

ระดับปานกลาง (3.03)  

 

ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยดานวัตถุดิบ อุปกรณ 

เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา 

ปจจัยดานการตลาด 

- ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

ปลอดสาร ระดับมากที่สุด (4.60) 

- สินคาไดรับการรับรองจาก อย. , 

มผช. , ฮาลาล ระดับมากที่สุด 

(4.60) 

- รสชาติอรอยหรือแตกตางจากคูแขง 

ระดับมากที่สุด (4.58) 

- บรรจุภัณฑสวยงาม ระดับมาก 

(4.18) 

- ราคาถูกกวาคูแขง ระดับมาก (3.53) 

- มีรายการสินคาใหเลือกหลากหลาย 

ระดับมาก (3.53) 

- เปนสินคาทองถ่ิน หาทานที่ไหน

ไมได ตองมาทานที่ชุมชนนี้เทานั้น 

ระดับปานกลาง (3.08) 

- สินคาผลิตที่นี่ที่เดียว ไมมีคูแขง 

ระดับปานกลาง (2.98) 

 

ผูนํา/คณะกรรมการ 

- ประธานและคณะกรรมการกลุมทุกคนมีความตั้งใจทํางาน เขามาทํางานอยางสม่ําเสมอ ระดับมาก 

(4.38)  

- ประธาน/หัวหนาเปนผูนําที่มีความเขมแข็ง ระดับมาก (4.38)  

- ประธานและคณะกรรมการกลุมปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย ระดับมาก (4.30)  

- คณะกรรมการและสมาชิกเขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาที่การทํางาน ระดับมาก (4.20)  

กฎ, ระเบียบ 

- ธุรกิจ/กลุมมีการจัดทําบัญชีการเงินตอเน่ืองและเปนปจจุบัน ระดับมาก (4.20)  

- ธุรกิจ/กลุมมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตอเน่ือง ระดับมาก (4.15)  

- ธุรกิจ/กลุมมีกฎ ระเบียบและนําไปบังคับใชอยางถูกตอง สรางความเปนระเบียบ ระดับมาก (4.15)  

- มีการปรับปรุงกฎ/ระเบียบใหเปนไปตามความเหมาะสม สม่ําเสมอ เอื้อตอการทํางาน ระดับมาก 

(4.13)  

- ธุรกิจ/กลุมมีการสะสมทุนสม่ําเสมอ ระดับมาก (4.10)  

สมาชิก, ชุมชน 

- สมาชิกกลุมใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมกลุมอยางสม่ําเสมอ ระดับมาก (4.20)  

- แรงงานผูผลิตกลุมมีการพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยูสม่ําเสมอ ระดับมาก (4.18)  

- ความสามัคคีของคนในชุมชน การใชชีวิตปกติสุขของคนในชุมชนทําใหกลุมเขมแข็ง ระดับมาก (4.15)  

- ธุรกิจ/กลุมมีการปนผลกําไรใหสมาชิก ทําใหสมาชิกมีรายไดเสริมใชจายลดภาระของครอบครัว ระดับ

มาก (3 98)  
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  ภาพท่ี 4 ปจจัยเปนจุดเดนของสินคาประเภทเครื่องดื่มท่ีทําใหกลุมยังคงอยู 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงคาเฉลี่ยของจุดเดน (คะแนนเต็ม 5)  

สินคาประเภทเคร่ืองด่ืม  

- สินคาไดรับการรับรองจาก อย. ระดับมากที่สุด 

(4.50) 

- ไมมีผลขางเคียง ระดับมากที่สุด (4.50) 

- รสชาติดีแตกตางจากคูแขง ระดับมาก (4.40) 

- ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสาร 

ระดับมาก (4.40) 

- มีรายการสินคาใหเลือกหลากหลาย ระดับมาก 

(4.40) 

- เปนสินคาทองถ่ิน หาทานที่ไหนไมได ตองมา

ทานที่ชุมชนนี้เทานั้น ระดับมาก (4.40) 

- สินคาผลิตที่นี่ที่เดียว ไมมีคูแขง ระดับมาก 

(4.40) 

- ราคาถูกกวาคูแขง ระดับมาก (4.40) 

- บรรจุภัณฑสวยงาม ระดับมาก (4.40) 

- สินคาไดรับการรับรองจาก อย. , มผช. ระดับ

มาก (4.40) 

- สรรพคุณสามารถรักษาโรคไดอยางเห็นผล ระดับ

มาก (4.00) 

- วัตถุดิบสามารถหาไดตอเนื่อง มีการ

ลดและชดเชยใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง 

ระดับมาก (4.29)  

- วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชน ระดับ

มาก (4.29)  

- มีการผลิตและ/หรือการออกแบบ

สินคาอยางตอเนื่อง ระดับมาก (4.14)  

- มีการใชแรงงานในชุมชนอยาง

สมํ่าเสมอ ระดับมาก (4.14)  

- มีการใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับการผลิต ระดับมาก 

(4.00)  

- วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการผลิต

ที่มีสภาพใชการไดดี มีการใชตอเนื่อง 

ระดับมาก (4.00)  

- มีการสืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุน

ตอเนื่อง ระดับมาก (4.00)  

 

- รูปแบบสินคาและบรรจุภัณฑ

ตรงกับความตองการ ระดับ

มาก (4.43)  

- มีตลาดหรือแหลงจําหนาย

ตอเนื่อง ระดับมาก (4.43)  

- มีชองทางการตลาดหลากหลาย

ชองทาง ระดับมาก (4.29)  

- มีหลักเกณฑในการต้ังราคาที่ได

กําไรตอหนวยที่เหมาะสม 

ระดับมาก (4.29)  

- มีการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการขายตอเนื่อง ระดับ

มาก (3.57)  

- รัฐเขามาชวยเหลือสงเสริม

สรางตลาดหรือแหลงจําหนาย

หรือพ้ืนที่จําหนายอยาง

ตอเนื่อง ระดับนอย (2.29)   

ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานการบรหิารจดัการ ปจจัยดานวัตถุดบิ อุปกรณ 

เทคโนโลยี แรงงาน ภมูิปญญา 

ปจจัยดานการตลาด 

ผูนํา/คณะกรรมการ  

- ประธาน/หัวหนาเปนผูนําท่ีมีความเขมแข็ง ระดับมากท่ีสุด (4.57)  

-  ประธานและคณะกรรมการกลุมทุกคนมีความต้ังใจทํางาน เขามาทํางานอยางสม่ําเสมอ 

ระดับมากท่ีสุด (4.57)  

-  คณะกรรมการและสมาชิกเขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาท่ีการทํางาน ระดับมากท่ีสุด 

(4.57)  

-  ประธานและคณะกรรมการกลุมปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงท่ีไดรับมอบหมาย ระดับมาก

ท่ีสุด (4.57)  

กฎ, ระเบียบ 

- ธุรกิจ/กลุมมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตอเนื่อง ระดับมากท่ีสุด (4.57)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการสะสมทุนสม่ําเสมอ ระดับมาก (4.57)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีกฎ ระเบียบและนําไปบังคับใชอยางถูกตอง สรางความเปนระเบียบ ระดับ

มาก (4.29)  

-  มีการปรับปรุงกฎ/ระเบียบใหเปนไปตามความเหมาะสม สม่ําเสมอ เอื้อตอการทํางาน 

ระดับมาก (4.29)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการจัดทําบัญชีการเงินตอเนื่องและเปนปจจุบัน ระดับมาก (4.29)  

สมาชิก, ชุมชน 

- ความสามัคคีของคนในชุมชน การใชชีวิตปกติสุขของคนในชุมชนทําใหกลุมเขมแข็ง ระดับ

มาก (4.43)  

-  สมาชิกกลุมใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมกลุมอยางสม่ําเสมอ ระดับมาก (4.29)  

-  แรงงานผูผลิตกลุมมกีารพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยูสม่ําเสมอ ระดับมาก (4.29)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีกิจกรรมเพื่อชุมชนอยางตอเนื่อง ระดับมาก (4.29)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการปนผลกําไรใหสมาชิก ทําใหสมาชิกมีรายไดเสริมใชจายลดภาระของ

ครอบครัว ระดับมาก (4.14)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีสมาชกิเพิ่มมากข้ึน ระดับมาก (4.00)  
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ภาพท่ี 5 ปจจัยเปนจุดเดนของสินคาประเภทผาเครื่องแตงกายท่ีทําใหกลุมยังคงอยู  

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงคาเฉลี่ยของจุดเดน (คะแนนเต็ม 5)  

- สินคามีความประณีต สวยงาม 

ระดับมาก (4.40) 

- สินคามีความ ทนทาน ระดับมาก 

(4.37) 

- มีการออกแบบ/รูปแบบสินคาที่

มีเอกลักษณเฉพาะตัว/เฉพาะ

ทองถิ่น ระดับมาก (4.35) 

- นําไปใชประโยชนใชสอยไดดี  

ระดับมาก (4.25) 

- มีรายการสินคาใหเลือก

หลากหลาย ระดับมาก (3.57) 

- เปนสินคาทองถิ่น หาซ้ือที่ไหน

ไมได ตองมาซ้ือที่ชุมชนนี้เทานัน้ 

ระดับปานกลาง (3.20) 

- สินคาผลิตทีน่ีท่ี่เดียว ไมมีคูแขง 

ระดับปานกลาง (3.11) 

- ราคาถูกกวาคูแขง ระดับปาน

กลาง (2.98) 

 

ผูนํา/คณะกรรมการ 

- ประธาน/หัวหนาเปนผูนําที่มีความเขมแข็ง ระดับมาก (4.29)  

-  ประธานและคณะกรรมการกลุมทุกคนมีความต้ังใจทํางาน เขามาทํางานอยางสมํ่าเสมอ ระดับ

มาก (4.29)  

-  ประธานและคณะกรรมการกลุมปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย ระดับมาก (4.18)  

-  คณะกรรมการและสมาชิกเขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาที่การทํางาน ระดับมาก (4.12)  

กฎ, ระเบียบ 

- ธุรกิจ/กลุมมีกฎ ระเบียบและนําไปบังคับใชอยางถูกตอง สรางความเปนระเบียบ ระดับมาก 

(4.02)  

-  มีการปรับปรุงกฎ/ระเบียบใหเปนไปตามความเหมาะสม สมํ่าเสมอ เอ้ือตอการทํางาน ระดับ

มาก (4.00)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการจัดทําบัญชีการเงินตอเนื่องและเปนปจจุบัน ระดับมาก (3.98)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตอเนื่อง ระดับมาก (3.85)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการสะสมทุนสมํ่าเสมอ ระดับมาก (3.82)  

สมาชิก, ชุมชน 

- แรงงานผูผลิตกลุมมีการพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยูสมํ่าเสมอ ระดับมาก (4.09)  

-  ความสามัคคีของคนในชุมชน การใชชีวิตปกติสุขของคนในชุมชนทําใหกลุมเขมแข็ง ระดับมาก 

(4.05)  

-  สมาชิกกลุมใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมกลุมอยางสมํ่าเสมอ ระดับมาก (3.98)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีกิจกรรมเพ่ือชุมชนอยางตอเนื่อง ระดับมาก (3.88)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน ระดับมาก (3.55)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการปนผลกําไรใหสมาชิก ทําใหสมาชิกมีรายไดเสริมใชจายลดภาระของครอบครัว 

ระดับมาก (3.55)  

 

- รูปแบบสินคาและบรรจุภัณฑ

ตรงกับความตองการ ระดับ

มาก (4.14)  

- มีตลาดหรือแหลงจําหนาย

ตอเนื่อง ระดับมาก (4.06)  

- มีหลกัเกณฑในการต้ังราคาที่

ไดกําไรตอหนวยที่เหมาะสม 

ระดับมาก (3.97)  

- มีชองทางการตลาด

หลากหลายชองทาง ระดับ

มาก (3.97)  

- มีการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการขายตอเนื่อง 

ระดับมาก (3.91)  

- รัฐเขามาชวยเหลือสงเสริม

สรางตลาดหรือแหลงจําหนาย

หรือพ้ืนที่จําหนายอยาง

ตอเนื่อง ระดับปานกลาง 

(3.40)  

สินคาประเภทผา เคร่ืองแตงกาย 

ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานการบรหิารจดัการ ปจจัยดานวัตถุดบิ อุปกรณ 

เทคโนโลยี แรงงาน ภมูิปญญา 

ปจจัยดานการตลาด 

- มีการผลิตและ/หรือการออกแบบ

สินคาอยางตอเนื่อง ระดับมาก (4.12)  

- วัตถุดิบสามารถหาไดตอเนื่อง มีการลด

และชดเชยใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง 

ระดับมาก (4.00)  

- มีการใชแรงงานในชุมชนอยาง

สมํ่าเสมอ ระดับมาก (3.95)  

- มีการสืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุน

ตอเนื่อง ระดับมาก (3.94)  

- มีการใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับการผลิต ระดับมาก 

(3.80)  

- วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการผลิต

ที่มีสภาพใชการไดดี มีการใชตอเนื่อง 

ระดับมาก (3.74)  

- วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชน ระดับ

มาก (3.68)  
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               ภาพท่ี 6 ปจจัยเปนจุดเดนของสนิคาประเภทของใชและของประดับตกแตงท่ีทําใหกลุมยังคงอยู 

                                                                หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงคาเฉล่ียของจุดเดน (คะแนนเต็ม 5)  

 

- รูปแบบสินคาและบรรจุภัณฑ

ตรงกับความตองการ ระดับ

มาก (4.28)  

- มีตลาดหรือแหลงจําหนาย

ตอเนื่อง ระดับมาก (4.15)  

- มีหลักเกณฑในการต้ังราคาที่ได

กําไรตอหนวยที่เหมาะสม 

ระดับมาก (4.13)  

- มีชองทางการตลาดหลากหลาย

ชองทาง ระดับมาก (4.08)  

- มีการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการขาย ระดับมาก 

(3.93)  

- รัฐเขามาชวยเหลือสงเสริม

สรางตลาดหรือแหลงจําหนาย

หรือพ้ืนที่จําหนายอยาง

ตอเนื่อง ระดับปานกลาง 

(3.10)   

- สินคามีความประณีต สวยงาม 

ระดับมาก (4.40) 

- สินคามีความแข็งแรง ทนทาน มี

อายุการใชงานนาน ระดับมาก 

(4.35) 

- นําไปใชประโยชนใชสอยไดดี 

หรือเขากับสถานที่ตกแตง ระดับ

มาก (4.33) 

- มีการออกแบบ/รูปแบบสินคาที่

มีเอกลักษณเฉพาะตัว ระดับมาก 

(4.30) 

- มีรายการสินคาใหเลือก

หลากหลาย ระดับมาก (3.63) 

- เปนสินคาทองถิ่น หาซ้ือที่ไหน

ไมได ระดับมาก (3.55) 

- มีการผลิตและ/หรือการออกแบบ

สินคาอยางตอเนื่อง ระดับมาก (4.38)  

- มีการใชแรงงานในชุมชนอยาง

สมํ่าเสมอ ระดับมาก (4.25)  

- มีการสืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุน

ตอเนื่อง ระดับมาก (4.25)  

- วัตถุดิบสามารถหาไดตอเนื่อง มีการลด

และชดเชยใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง 

ระดับมาก (4.20)  

- วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการผลิต

ที่มีสภาพใชการไดดี มีการใชตอเนื่อง 

ระดับมาก (4.13)  

- มีการใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับการผลิต ระดับมาก 

(4.10)  

- วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชน ระดับ

มาก (4.00)  

 

ผูนํา/คณะกรรมการ 

- ประธาน/หัวหนาเปนผูนําที่มีความเขมแข็ง ระดับมาก (4.45)  

-  ประธานและคณะกรรมการกลุมปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย ระดับมาก (4.38)  

-  คณะกรรมการและสมาชิกเขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาที่การทํางาน ระดับมาก (4.35)  

-  ประธานและคณะกรรมการกลุมทุกคนมีความตั้งใจทํางาน เขามาทํางานอยางสม่ําเสมอ ระดับมาก 

(4.35)  

กฎ, ระเบียบ 

- ธุรกิจ/กลุมมีกฎ ระเบียบและนําไปบังคับใชอยางถูกตอง สรางความเปนระเบียบ ระดับมาก (4.25)  

-  มีการปรับปรุงกฎ/ระเบียบใหเปนไปตามความเหมาะสม สม่ําเสมอ เอื้อตอการทํางาน ระดับมาก 

(4.23)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการจัดทําบัญชีการเงินตอเน่ืองและเปนปจจุบัน ระดับมาก (4.10)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตอเน่ือง ระดับมาก (3.88)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการสะสมทุนสม่ําเสมอ ระดับมาก (3.75)  

สมาชิก, ชุมชน 

- ความสามัคคีของคนในชุมชน การใชชีวิตปกติสุขของคนในชุมชนทําใหกลุมเขมแข็ง ระดับมาก (4.25)  

-  สมาชิกกลุมใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมกลุมอยางสม่ําเสมอ ระดับมาก (4.18)  

-  แรงงานผูผลิตกลุมมีการพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยูสม่ําเสมอ ระดับมาก (4.18)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น ระดบัมาก (3.90)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีกิจกรรมเพ่ือชุมชนอยางตอเน่ือง ระดับมาก (3.85)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการปนผลกําไรใหสมาชิก ทําใหสมาชิกมีรายไดเสริมใชจายลดภาระของครอบครัว 

ระดับมาก (3.75)  

 

สินคาประเภทของใชและของประดับตกแตง 

ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานการบรหิารจดัการ ปจจัยดานวัตถุดบิ อุปกรณ 

เทคโนโลยี แรงงาน ภมูิปญญา 

ปจจัยดานการตลาด 
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                                        ภาพท่ี 7 ปจจัยเปนจุดเดนของสินคาประเภทศิลปะประดิษฐและของท่ีระลึกท่ีทําใหกลุมยังคงอยู  

                        หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงคาเฉลี่ยของจดุเดน (คะแนนเต็ม 5)

สินคาประเภทศิลปะประดิษฐและของท่ีระลกึ 

ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยดานวัตถุดิบ อุปกรณ 

เทคโนโลยี แรงงาน ภูมิปญญา 

ปจจัยดานการตลาด 

- สินคามีความประณีต สวยงาม ระดับ

มากท่ีสุด (4.53) 

- มีการออกแบบ/รูปแบบสินคาท่ีมี

เอกลักษณเฉพาะตัว/เฉพาะทองถ่ิน 

ระดับมากท่ีสุด (4.53) 

- สินคามีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุ

การใชงานนานกวาคูแขง ระดับมาก

ท่ีสุด (4.53) 

- นําไปใชประโยชนใชสอยไดดี หรือเขา

กับสถานท่ีตกแตง ระดับมาก (4.47) 

- เปนสินคาทองถ่ิน หาซื้อท่ีไหนไมได 

ตองมาซื้อท่ีชุมชนนี้เทานัน้ ระดับมาก 

(3.87) 

- มีรายการสินคาใหเลือกหลากหลาย 

ระดับมาก (3.73) 

- สินคาผลิตท่ีนี่ท่ีเดียว ไมมีคูแขง ระดับ

ปานกลาง (3.40) 

- ราคาถูกกวาคูแขง ระดับปานกลาง 

(3.27) 

ผูนํา/คณะกรรมการ 

- ประธาน/หัวหนาเปนผูนําท่ีมีความเขมแข็ง ระดับมาก (4.47)  

-  ประธานและคณะกรรมการกลุมทุกคนมีความต้ังใจทํางาน เขามาทํางานอยางสม่ําเสมอ ระดับมาก (3.80)  

-  ประธานและคณะกรรมการกลุมปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงท่ีไดรับมอบหมาย ระดับมาก (3.80)  

-  คณะกรรมการและสมาชิกเขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาท่ีการทํางาน ระดับมาก (3.73)  

กฎ, ระเบียบ 

- ธุรกิจ/กลุมมีการสะสมทุนสม่าํเสมอ ระดับมาก (3.73)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีกฎ ระเบียบและนําไปบังคับใชอยางถูกตอง สรางความเปนระเบียบ ระดับมาก (3.67)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตอเนื่อง ระดับมาก (3.67)  

-  มีการปรับปรุงกฎ/ระเบียบใหเปนไปตามความเหมาะสม สม่ําเสมอ เอื้อตอการทํางาน ระดับมาก (3.60)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการจัดทําบัญชีการเงินตอเนื่องและเปนปจจุบัน ระดับปานกลาง (3.33)  

สมาชิก, ชุมชน 

- แรงงานผูผลิตกลุมมีการพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยูสม่ําเสมอ ระดับมาก (4.40)  

-  ความสามัคคีของคนในชุมชน การใชชีวิตปกติสุขของคนในชุมชนทําใหกลุมเขมแข็ง ระดับมาก (4.00)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีกิจกรรมเพื่อชุมชนอยางตอเนื่อง ระดับมาก (4.00)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีสมาชกิเพิ่มมากข้ึน ระดับปานกลาง (3.47)  

-  สมาชิกกลุมใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมกลุมอยางสม่ําเสมอ ระดับปานกลาง (3.40)  

-  ธุรกิจ/กลุมมีการปนผลกําไรใหสมาชิก ทําใหสมาชิกมีรายไดเสริมใชจายลดภาระของครอบครัว ระดับปาน

กลาง (3.00)  

 

- มีการผลิตและ/หรือการออกแบบสินคา

อยางตอเนื่อง ระดับมากท่ีสุด (4.73)  

- วัตถุดิบสามารถหาไดในชุมชน ระดับมาก

ท่ีสุด (4.60)  

- มีการสืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุนตอเนื่อง 

ระดับมากท่ีสุด (4.53)  

- วัตถุดิบสามารถหาไดตอเนื่อง มีการลดและ

ชดเชยใชวัตถุดิบท่ีสิ้นเปลือง ระดับมาก 

(4.40)  

- มีการใชแรงงานในชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

ระดับมาก (3.80)  

- วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการผลิตท่ีมี

สภาพใชการไดดี มีการใชตอเนื่อง ระดับ

มาก (3.60)  

- มีการใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับการผลิต ระดับมาก (3.53)  

 

 

- รูปแบบสินคาและบรรจุภัณฑ

ตรงกับความตองการ ระดับ

มากที่สุด (4.60)  

- มีหลักเกณฑในการต้ังราคาที่ได

กําไรตอหนวยที่เหมาะสม 

ระดับมาก (4.47)  

- มีตลาดหรือแหลงจําหนาย

ตอเนื่อง ระดับมาก (4.33)  

- มีชองทางการตลาดหลากหลาย

ชองทาง ระดับมาก (4.13)  

- มีการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการขายตอเนื่อง ระดับ

มาก (4.13)  

- รัฐเขามาชวยเหลือสงเสริม

สรางตลาดหรือแหลงจําหนาย

หรือพ้ืนที่จําหนายอยาง

ตอเนื่อง ระดับปานกลาง 

(3.00)   
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 6.4 ผลการศึกษากลุมที่เลิกประกอบการ  

 จากการสํารวจไปยังกลุมธุรกิจชุมชน ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเคยเขาไปรวมวิจัยและพัฒนา พบวา 

มีจํานวน 39 กลุมที่ไดเลิกการผลิตหรือยกเลิกกลุมไปแลว ซึ่งสวนใหญเปนกลุมประเภทของใชและของประดับตกแตง ผา

และเคร่ืองแตงกายเปนสวนใหญ โดยมีการยกเลิกกลุมจํานวนสูงที่สุดในป พ.ศ.2552 สาเหตุที่เลิกประกอบการกลุม เมื่อ

พิจารณารายประเภทสินคา (ตารางที่ 4-5) พบวา  

ก. สินคาประเภทอาหาร จํานวน 9 กลุม สวนใหญไมดําเนินกิจกรรมตอเพราะจํานวนสมาชิกกลุมลดลง ไมมี

ผูผลิตสินคา ขาดแคลนแรงงานฝมือ ประสบกับภาวะขาดทุน จําหนายสินคาไมได ไมมีชองทางในการจําหนายสินคา ไมมี

ชองทางการตลาด อายุมากแลว สุขภาพไมแข็งแรง และไมมีผูสืบทอด วัตถุดิบหายากและราคาแพง ประธานกลุมไมมีเวลา

ดูแลกลุม ออกไปตั้งกลุมใหม ยกเลิกการผลิต และไมมีแกนนํา 

ข. สินคาประเภทประเภทผา เคร่ืองแตงกาย จํานวน 11 กลุม สวนใหญไมดําเนินกิจกรรมตอเพราะสมาชิก

ออกไปประกอบอาชีพอ่ืน จํานวนสมาชิกกลุมลดลง ไมมีผูผลิตสินคา ขาดแคลนแรงงานฝมือ วัตถุดิบหายากและราคาแพง 

กลุมขาดทุน ประธานกลุมไมมีเวลาดูแลกลุม ออกไปตั้งกลุมใหม ยกเลิกการผลิต ไมมีแกนนํา จําหนายสินคาไมได ไมมี

ชองทางในการจําหนายสินคา ไมมีชองทางการตลาด อายุมากแลว สุขภาพไมแข็งแรง และไมมีผูสืบทอด และสภาวะ

เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ คาแรงสูงข้ึน 

ค. สินคาประเภทของใชและของประดับตกแตง จํานวน 18 กลุม สวนใหญไมดําเนินกิจกรรมตอเพราะสมาชิก

กลุมแยกกันไปทําเปนธุรกิจสวนตัว จําหนายสินคาไมได ไมมีชองทางในการจําหนายสินคา ไมมีชองทางการตลาด อายุมาก

แลว สุขภาพไมแข็งแรง และไมมีผูสืบทอด จํานวนสมาชิกกลุมลดลง ไมมีผูผลิตสินคา ขาดแคลนแรงงานฝมือ วัตถุดิบหา

ยากและราคาแพง และการยกเลิกการข้ึนทะเบียน OTOP 

ง. สินคาประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลกึ จํานวน 1 กลุม ไมดําเนินกิจกรรมตอเพราะจําหนายสินคาไมได 

ไมมีชองทางในการจําหนายสินคา ไมมีชองทางการตลาด 

 

ตาราง 4 จํานวนกลุมที่เลิกประกอบการ 
ขอมูลท่ัวไป

กลุมท่ีเลิก

ประกอบการ 

อาหาร ผา เคร่ืองแตงกาย ของใชและของประดับตกแตง ศิลปะประดิษฐและของท่ีระลึก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จํานวนกลุม 9 100.00 11 100.00 18 100.00 1 100.00 39 100.00 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ตารางที่ 5 สาเหตุที่เลิกผลิต 
สาเหตุ อาหาร 

(n=9) 

ผา เคร่ืองแตง

กาย 

(n=11) 

ของใชและของประดับตกแตง 

(n=18) 

ศิลปะประดิษฐและของท่ีระลึก 

(n=1) 

รวม 

(n=39) 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

จําหนายสินคาไมได ไมมีชองทาง

จําหนาย  

22.22 18.18 33.33 100.00 28.21 

จํานวนสมาชิกลดลง ไมมีผูผลิต ขาด

แรงงาน 

33.33 27.27 22.22 - 25.64 

สมาชิกกลุมแยกกันไปทําอาชีพอ่ืน - 45.45 50.00 - 38.46 

อายุมาก ไมแข็งแรง ไมมีผูสืบทอด 22.22 18.18 27.78 - 23.08 

วัตถุดิบหายากและราคาแพง 22.22 27.27 11.11 - 17.95 

ขาดทุน 33.33 27.27 - - 15.38 

ประธานไมดูแลกลุม ขาดแกนนํา 22.22 27.27 5.56 - 15.38 

มีคูแขงจํานวนมากและตัดราคากันเอง 11.11 9.09 5.56 - 7.69 

ขาดความรวมมือของสมาชิก 11.11 - 5.56 - 5.13 

เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ คาแรงสูงข้ึน - 18.18 - - 5.13 

มีการยายต้ังกลุมใหม 11.11 - 5.56 - 5.13 

ไมเหมาะแกการทําเปนอาชีพหลัก - 9.09 5.56 - 5.13 

ยกเลิกการข้ึนทะเบียน OTOP - - 11.11 - 5.13 

สถานท่ีจําหนายมีการปรับข้ึนคาเชา - - 5.56 - 2.56 

ไมมีเงินลงทุน 11.11 - - - 2.56 

ขาดวิทยากรในการเขามาใหความรู - - 5.56 - 2.56 

กลุมไดชําระหนี้ หมดแลว จึงยกเลิก - - 5.56 - 2.56 

หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากจํานวนกลุม 

ท่ีมา : จากการศึกษา  

 

ปจจัยสูความย่ังยืน 

(1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ พบวา ปจจัยที่ เปนจุดเดนที่ทําใหกลุมยังคงอยูสืบ

เนื่องมาจากคุณลักษณะของประธาน/หัวหนาที่มีความเปนผูนํา มีความเขมแข็ง มีความตั้งใจ

ทํางาน ทํางานอยางสม่ําเสมอ ปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการ

และสมาชิกเขาใจ กฎ ระเบียบ โครงสราง หนาที่การทํางานกลุม มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ

อยางถูกตอง มีการปรับปรุงกฎ/ระเบียบใหเปนไปตามความเหมาะสมสม่ําเสมอเอ้ือตอการ

ทํางาน มีการจัดทําบัญชี-การเงินตอเนื่องและเปนปจจุบัน แรงงานผูผลิตกลุมมีการพัฒนาฝมือ ความรู ความสามารถอยู

สม่ําเสมอ มีความสามัคคี และสมาชิกกลุมใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมกลุม เชน เปนผูผลิตสินคา เขารวมประชุม หรือ

อ่ืนๆ อยางสม่ําเสมอ 

(2) ปจจัยดานวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี แรงงาน และภูมิปญญา ปจจัยที่เปนจุดเดนที่ทําใหกลุมคงอยู คือ การ

ที่กลุมมีการผลิตและหรือการออกแบบสินคาอยางตอเนื่อง มีวัตถุดิบที่สามารถหาไดตอเนื่อง มีการลดและชดเชยใชวัตถุดิบ

        7 
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ที่สิ้นเปลือง สืบสานภูมิปญญาจากรุนสูรุนตอเนื่อง ใชแรงงานในชุมชนอยางสม่ําเสมอ และสามารถหาวัตถุดิบสามารถไดใน

ชุมชน 

(3) ปจจัยดานการตลาด ปจจัยที่เปนจุดเดนที่ทําใหกลุมคงอยู คือ การที่กลุมผลิตสินคาใหมีรูปแบบและบรรจุ

ภัณฑตรงกับความตองการของลูกคา มีตลาดหรือแหลงจําหนายที่ตอเนื่อง มีหลักเกณฑในการตั้งราคาที่ไดกําไรที่เหมาะสม 

รวมถึงการมีชองทางการตลาดหลากหลายชองทาง 

 

1. จากการศึกษาพบวาปจจัยที่จะทําใหกลุมธุรกิจชุมชนมีความยั่งยืนในตัวสินคาจะตองทํา

ใหสินคาของกลุมมีเอกลักษณเฉพาะตัว ถาเปนสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มจะตอง

เปนสินคาที่ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดรับการรับรองจาก อย. มผช. ถาเปนสินคาที่

มีความปราณีต สวยงาม มีความอดทน และแสดงลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน ถาเปนสินคา

ประเภทเคร่ืองประดับตกแตงหรือของที่ระลึกจะตองเปนสินคาที่ผลิตอยางประณีตมีการ

ออกแบบใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว นําไปใชประโยชนไดเปนอยางดี ดังนั้นแลวภาครัฐควรจะ

ใหการสนับสนุนในดานการหาวิทยากรไปใหการอบรมในเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. ปจจัยทางดานการบริหารจัดการที่ทําใหธุรกิจชุมชนมีความยั่งยืนนั้น จะตองประกอบไปดวยการมีผูนําที่

เขมแข็ง มีความตั้งใจที่จะทํางานใหเกิดผลประโยชนกับกลุมอยางแทจริง สมาชิกจะตองมีความสามัคคีและรวมมือกับกลุม

เปนอยางดี ดังนั้น ภาครัฐควรจะเขาไปเสริมสรางใหความรูกับกลุมในเร่ืองของการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจ 

3. ปจจัยทางดานการเงินที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนได จะตองประกอบดวยการที่กลุมมีเงินทุนสนับสนุนใหมี

เงินทุนหมุนเวียนตอเนื่อง ดังนั้นภาครัฐควรจะเสาะหาแหลงทุนที่กลุมธุรกิจชุมชนสามารถจะไปกูยืมเงินได 

4. ปจจัยทางดานการตลาดที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนนั้น จะตองประกอบดวยการมีตลาดที่จะขายสินคาหรือ

แหลงจําหนายหลากหลายชองทาง มีการประชาสัมพันธสินคา รัฐควรจะเขามาชวยเหลือสงเสริมโดยการหาตลาดให สิ่ง

สําคัญก็คือ จะตองรูวาความตองการของผูซื้อในสินคาอยูที่ไหนเพราะแตละตลาดนั้นมีความตองการของผูบริโภคแตกตาง

กัน 
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