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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยครั้งนี้ก�าหนดข้ึนเพื่อตอบสนองระดับโครงการวิจัยและหนุนเสริมแผนงานวิจัย	 มีวัตถุประสงค์

เพื่อ	 1)	 ศึกษาบริบทการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	 2)	 เสริมสร้างศักยภาพทางการ

แข่งขัน	และ	3)	บูรณาการการวิจัยพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจง	ได้แก่	

บุคลากรวิสาหกิจชุมชนแห่งละ	 3	 คน	 ต่อกลุ่ม	 จ�านวน	 32	 กลุ่ม	 รวม	 96	 คน	 และบุคลากรของหน่วยงาน																	

ที่เกี่ยวข้อง	แห่งละ	2	คน	รวม	64	คน	จาก	16	อ�าเภอของจังหวัดนครราชสีมา	ผู้แทนหน่วยงานภาคีพัฒนา							

20	 คน	 และบุคลากรมหาวิทยาลัย	 4	 คน	 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 ด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	ตรวจสอบความสามารถในการน�าไปใช้พบว่า	เหมาะสม	วิเคราะห์ข้อมูลวิธีเชิงอุปมานโดยการ

บรรยาย	 และเชิงปริมาณใช้แบบประเมินความพึงพอใจ	 ตามวิธีของ	 Likert	 5	 ระดับ	 ทดสอบค่า	 IOC	 ได้ค่า									

อยู่ระหว่าง	0.88-0.93	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.91	วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	อธิบายเชิงพรรณนา			

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพ

ทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
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	 ผลการวจิยัพบว่า	มลีกัษณะเด่นด้าน	ศกัยภาพ	ผูน้�า	การวางแผน	การจัดระบบโครงสร้าง	การประสานงาน

และร่วมเครือข่าย	 และการจัดสรรประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม	 จุดแข็งด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา											

มีเอกลักษณ์เฉพาะ	ใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก	และมีผู้น�าที่มีศักยภาพ	พบประเด็นปัญหา	การตลาด	ระบบ

การผลิต	 การสนับสนุนของรัฐ	 ต้นทุนและราคา	 แรงงาน	 ระบบสาธารณูปโภค	ความรู้ในเชิงธุรกิจ	 และความ	

ร่วมมือแบบเครือข่าย	 ปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ	 ความเข้มแข็งของกลุ่ม	 การตลาด	 การมีชีวิตด้วยความพอเพียง		

การจ่ายค่าตอบแทน	การสืบทอดภูมิปัญญา/พัฒนาการผลิต	การบริหารจัดการและแผนธุรกิจ	การเพิ่มความรู้	

และการสนับสนุนของส่วนส�าหรับการได้ประโยชน์ที่เกิดแก่วิสาหกิจชุมชนและภาคีพัฒนาโดยภาพรวม																				

มีระดับมาก	

ค�าส�าคัญ :	การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน,	การประกอบการวิสาหกิจชุมชน,	ศักยภาพทางการ

	 	 แข่งขัน,	วิสาหกิจชุมชน		 	 	

ABSTRACT 
	 This	 participatory	 action	 research	was	 for	 the	 enterprises	 competitively	 strength	 in	

Nakhon	Ratchasima,	designed	to	reinforce	the	research	agenda.	The	purpose	of	this	research	

was	to	1)	study	the	context	of	business	management,	community	and	related	development,	

2)	 strengthen	 the	 competitiveness,	 and	 3)	 integrate	 research	 development	 in	 the																													

participatory	action,	using	qualitative	and	quantitative	research	methodology	and	collecting	

data	from	personnel	of	community	enterprises,	personnel	of	relevant	agencies	and	university	

staff.	Each	group	of	three	community	workers,	in	total	of	96	participants	and	each	of	the	two	

related	 organizations,	 in	 total	 of	 64	 participants	 from	 16	 districts	 in	 Nakhon	 Ratchasima,																

20	 representatives	 from	development	agencies	and	4	university	personnel	were	selected.		

They	were	collected	as	a	qualitative	data	using	a	structured	interview	with	deep	interviews,	

analyzing	the	data	by	quantitative	and	qualitative	models	used	the	Likert	method,	IOC	test	

revealed	at	0.88-0.93,	and	the	reliability	was	0.91.	The	descriptive	statistics	were	percentage,	

mean,	and	standard	deviation	descriptively.	

		 The	 research	 found	 the	 advantages	 of	 leadership,	 planning,	 organization	 structure,	

coordination	and	networking,	and	the	appropriate	allocation	of	remuneration.	Key	supports	

showed	the	strong	promotion	of	the	government	and	the	market’s	demand	of	the	increased	

community	promotion.	The	major	obstacle	also	found	in	the	economic	decrease.	There	was	

competition	among	both	community	and	private	entrepreneurs	at	all	level	which	lead	to	the	

development	of	the	business	group’s	plans	in	order	to	guide	and	support	their	group	by	using	

this	research	results.

Keywords :		Community	enterprise,	Entrepreneurship	competitive	potential,	Competitive		

	 	 				potential	
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บทน�า    
	 วสิาหกจิชมุชนเป็นประเดน็ส�าคญัของนโยบายภาครฐัในการแก้ปัญหาภาพรวมทางเศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศ	เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนและเพื่อการพึ่งตนเอง

ของครอบครัว	ชุมชน	และระหว่างชุมชน	นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังเป็นองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง	

และเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิชมุชน	สร้างรากฐานทีม่ัน่คงให้ประเทศ	

ดังนั้น	 วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหลักการน�าไปสู่การเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง	 และยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ

ระดับประเทศอย่างแท้จริง	และภาครัฐยังเห็นว่าเศรษฐกิจชุมชนซึ่งรวมถึงวิสาหกิจชุมชน	เป็นพื้นฐานของการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง	 อันจะท�าให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้	 และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ						

เข้มแข็งพร้อมส�าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต	(กรมส่งเสริมการเกษตร,	2550,	น.	1)	ซึ่งจะเป็นรากฐาน

การพฒันาแบบยัง่ยนื	โดยชมุชน	เพือ่ชมุชน	และความอยูร่อดทีย่ัง่ยืนของชมุชน	วสิาหกจิชมุชนจงึเป็นยทุธศาสตร์

ใหม่ของการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน	มีระบบและพึ่งตนเองได้	อย่างไรก็ตาม	พบว่ามีปัญหาในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีทิศทางท่ีชัดเจน	 เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกัน													

เพือ่รบัการสนบัสนนุจากภาครฐั	ต่อรอง	จดัซ้ือปัจจยัการผลติและขอสนบัสนนุเงนิทนุ	มกีารรวมตวัแบบหลวม	ๆ	

สมาชกิไม่ค่อยมส่ีวนร่วม	มเีพยีงผูน้�าและแกนน�าด�าเนนิการเป็นหลกั	ไม่มแีผนการพฒันาวสิาหกจิชมุชนทีชั่ดเจน	

ท�าให้การพัฒนาวสิาหกจิชุมชนด�าเนนิการไปได้ช้าและไม่ต่อเนือ่ง	จ�าเป็นต้องมกีลยทุธ์ในการพฒันาวสิาหกิจชมุชน

ที่สอดคล้องเหมาะสม	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (สุกัญญา	 อธิปอนันต	์											

และคณะ,	2550,	น.	3)	สิง่ส�าคญัในการพฒันากลุม่วสิาหกจิชุมชนให้ประสบผลส�าเรจ็และสามารถยนืหยดัต่อไป	

สามารถพัฒนาศักยภาพการจดัการทีด่ไีด้	จ�าเป็นจะต้องศกึษาบรบิทและสภาวการณ์ของวสิาหกจิชมุชน	ในเรือ่ง

ของจุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาส	อุปสรรค	ที่เกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการศึกษาแนวทางพัฒนากลุ่มหรือ

วสิาหกจิชมุชนและให้วสิาหกจิชมุชนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายการสนบัสนนุงบประมาณหรอืทรพัยากร

อื่น	 ๆ	 ด�าเนินการให้ตรงกับความต้องการและความจ�าเป็นที่แท้จริงของแต่ละวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง												

ส่งเสริมให้มีการรวมวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มหรือเป็นเครือข่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม							

ซึ่งมีการส่งเสริมรูปแบบการจัดการบนสมรรถนะของกลุ ่มโดยเน้นกระบวนการพัฒนาจากการวิจัย																																									

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้มีการจัดการท่ีดีตลอดจนการพัฒนาสภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วมในชุมชน							

ท้องถิ่น	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(สุกัญญา	ดวงอุปมา,	2557)	

	 จากสภาพการณ์	เงือ่นไข	และข้อสรุปจากการวจิยัทีผ่่านมาน�ามาสู่การจดัท�าโครงการวจิยัเชงิปฏิบตักิาร

แบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมา	

ภายใต้แผนงานวจิยัเชงิปฏบัิตกิารแบบมส่ีวนร่วมการจดัการความรูร้ะบบการบรหิารจดัการงานวิจยัเพือ่การวจิยั

และพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจากการขับเคลื่อนภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 และเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยย่อยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ										

ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 และการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	 จังหวัด

นครราชสีมา	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการที่บูรณาการกับการสรุปเป็นความรู้ในการขับเคลื่อนภารกิจ

การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้ประสานงานกลางในการร่วมกันขับเคลื่อน									

บนฐานความสอดคล้องกับเป้าหมาย	ภารกิจและศักยภาพของภาคส่วนการพัฒนาต่าง	ๆ	ที่เข้าร่วมกัน	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพ่ือศกึษาบรบิททางการบรหิารจดัการธรุกิจของวสิาหกจิชมุชนของจงัหวดันครราชสีมา	แบบมส่ีวนร่วม	

ของภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	 เพื่อศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน

	 3.	 เพ่ือบูรณาการการวิจัยการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ											

แบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา	

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ประโยชน์ในระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	

	 	 ผลผลิตของการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารจัดการธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย	 เกิดแนวทางและการริเริ่มด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนอย่างเข้มแข็ง	 ได้ผลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยการมีส่วนร่วมจากการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย												

และเป็นชุดความรู้ส�าหรับการขยายผลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	 และการพัฒนาการบูรณาการภาคีพัฒนา									

จากทุกภาคส่วนในระยะต่อไป	

	 2.	 ประโยชน์ในระดับการสนับสนุนการด�าเนินงานแผนงานวิจัย	

	 	 สามารถสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน	และบทเรียนการปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมาย

ในการวิจัยให้มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที	่									

อย่างยั่งยืน	 จากการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการตามภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 1.	 กลุ่มเป้าหมาย	

	 	 กลุ่มเป้าหมาย	คือ	กลุ่มบุคลากรที่มีส่วนร่วมกับการด�าเนินการวิจัยและปฏิบัติการในวาระกิจกรรม

ต่าง	ๆ	จากหลายภาคส่วน	ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	ประกอบด้วย	

	 	 1.1	 บุคลากรของวิสาหกิจชุมชน	 จ�านวน	 32	 กลุ่ม	 จาก	 16	 อ�าเภอ	 ของจังหวัดนครราชสีมา			

ประกอบด้วย	กรรมการหรือผู้แทนวิสาหกิจชุมชนของแต่ละแห่ง	จ�านวน	3	คนต่อกลุ่ม	รวม	96	คน	ซึ่งจะเป็น	

กลุ่มเป้าหมายหลักในการด�าเนินการวิจัย	แสดงดังตารางที่	1	
	 	 1.2	 บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง								
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ท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 จ�านวน	 2	 คน	 ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 รวม	 64	 คน	 ผู้แทนหน่วยงานภาคีพัฒนา	 ได้แก	่
ส�านักงานเกษตรจังหวัด	เกษตรอ�าเภอ	และพัฒนากร	จ�านวน	20	คน	และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	คือ	บุคคล
ที่มีสถานะเป็นอาจารย์นักวิจัย	จ�านวน	4	คน				
	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 2.1	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 โดยคณะผู้วิจัยท�าการประชุม						
กลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Wiersma,	 1991,	 pp.											
198-199)	 และสรุปก�าหนดเป็นข้อค�าถามหลักท่ีเก่ียวข้องกับด้านการบริหารจัดการกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน					
แบบมีส่วนร่วม	 และแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน	 มีลักษณะแบบปลายเปิด	 (Open	 end	
questions)	เทปบนัทกึเสยีง	โทรศพัท์และกล้องถ่ายรปู	โดยคณะผูวิ้จยัซึง่เป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสูตรการจัดการ	
คณะวทิยาการจดัการ	มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา	จ�านวน	4	คน	ท�าการพจิารณาตรวจสอบความสามารถ
ในการน�าไปใช้	(Usability)	ตามวิธีของ	Gronlund	(1985,	p.	109-111)	ท�าการสรุปความคิดเห็นร่วมกันคือ	

เหมาะสม	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

 ที่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ�าเภอ ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ�าเภอ

	 1	 ศิลปะประดิษฐ์บ้านหนองแห้ว	 พระทองค�า	 18	 หมวกคาวบอยจากยางพารา	 สีคิ้ว	

	 2	 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม	 โนนสูง	 	 และพรมสักราช	

	 3	 ศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลมะเกลือใหม่	 สูงเนิน	 19	 ไม้กวาดห้วยน�้าเค็ม	 วังน�้าเขียว	

	 4	 ทอผ้าไหมและดอกไม้ประดิษฐ์	 ปักธงชัย	 20	 เปลถักทอบ้านดอนแต้ว	 โนนไทย	

	 	 บ้านมาบเชือก	 	 21	 ผลิตเส้นหมี่บ้านวังประชาสามัคคี	โนนไทย	

	 5	 ถั่วตัด-งาตัด		บ้านรวง	 เฉลิมพระเกียรติ	 22	 พรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า	 เมือง	

	 6	 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยม่วง	 บัวลาย	 23	 แม่บ้านท�านบพัฒนาใต้	(กล้วย)	 พระทองค�า	

	 7	 แปรรูปชาใบหม่อนบ้านห้วยม่วง	 บัวลาย	 24	 แม่บ้านผลิตพวงหรีดดอกไม้จันทน์	ขามทะเลสอ	

	 8	 แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดบ้านคลองทราย	 วังน�้าเขียว	 	 บ้านโป่งแดง	

	 9	 แม่บ้านเกษตรกรบ้านปอนางเหริญ	 ปักธงชัย	 25	 กล้วยแปรรูปบ้านหนองขุ่น	 ขามทะเลสอ	

	10	 ทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านโนนสมบูรณ์	 ประทาย	 26	 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว	 บัวใหญ่	

	11	 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกคูขาด	 ขามสะแกแสง	 	 เศรษฐกิจพอเพียง	

	12	 ผักตลาดไทร	 ประทาย	 27	 แม่บ้านเกษตรกรเลี้ยงไหมบ้านรกฟ้า	บัวใหญ่	

	13	 ไม้กวาดเสี้ยนตาลบ้านโนนหมัน	 เฉลิมพระเกียรติ	 28	 ผักปลอดสารพิษบ้านมะระ	 โนนสูง	

	14	 ฟาร์มคงคนคร	 เมือง	 29	 ข้าวกล้องสายใยรักบ้านโนนกุ่ม	 พิมาย	

	15	 ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านหนองโพธิ์	 โนนไทย	 30	 กาแฟดงมะไฟ	 สูงเนิน	

	16	 แม่บ้านเกษตรกรหนองโพธิ์	 ขามสะแกแสง	 31	 หนองยางแดง	 ปากช่อง	

	 	 (พริกแปรรูป)	 	 32	 จักสานหวายและผลิตภัณฑ์	 พิมาย	

17	 ทอผ้าบ้านหนองกก	 สีคิ้ว	 	 จากใยสังเคราะห์	

ที่มา	:	ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา,	2558.	

ตารางที่ 1		กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	จ�านวน	32	กลุ่ม	จาก	16	อ�าเภอ	ของจังหวัดนครราชสีมา
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	 	 2.2	 การวิจัยเชิงปริมาณ	คือ	แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผล

โครงการแบบมีส่วนร่วมซ่ึงใช้ข้อค�าถามหลักของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 มาก�าหนดข้อค�าถามเป็น												

รายข้อที่มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับข้อค�าถามหลัก	 มีลักษณะแบบปลายปิด	 เป็นแบบวัดทัศนคติตามวิธี	

ของ	 Likert	 มาตรส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ก�าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียตามวิธีของ	 พิสุทธา	 อารีราษฎร์	 (2551,										

น.	176)	เสนอผูเ้ชีย่วชาญสาขาการจดัการ	จ�านวน	2	ท่าน	และสาขาการวจิยัและวัดผล	จ�านวน	1	ท่าน	พจิารณา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อค�าถามแต่ละข้อมคีวามตรงตามเนือ้หาและวัตถปุระสงค์การวจิยั	หาค่าความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามแต่ละข้อกับเน้ือหา	 (Index	 of	 item-objective	 congruence	 :	 IOC)	 ก�าหนดเกณฑ	์															

การตัดสนิค่า	IOC	ตัง้แต่	0.50	ขึน้ไป	ได้ค่าอยูร่ะหว่าง	0.88-0.93	น�ามาปรบัปรงุข้อความในข้อค�าถามให้เหมาะสม	

และน�าไปทดสอบกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ	 ปีท่ี	 4	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ปีการศึกษา	 2558	 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย	 จ�านวน	 37	 คน	 ท�าการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น									

ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	(α-coefficient)	(Cronbach,	1984,	

p.	161)	ก�าหนดเกณฑ์การตัดสินค่าเข้าใกล้	1	มากที่สุด	ได้ค่าเท่ากับ	0.91	แสดงว่า	สามารถน�าแบบสอบถาม

ไปด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้	

	 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 3.1	 ด�าเนินการวิจัย	3	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 	 	 3.1.1	 การประชุมสรุปก่อนด�าเนินการ	(Before	action	review-BAR)	เป็นการด�าเนินงาน

ท�าความเข้าใจและสื่อสารเบ้ืองต้น	 ด้วยการร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนกับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูล

ส�าคญัคือ	กลุม่วสิาหกจิชุมชนและภาคพีฒันา	ตามกจิกรรมการวจัิยทีต้่องการการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้กุภาคส่วน	

รวมถึงประสานงานก�าหนดนัดหมายการลงพื้นที่รายวิสาหกิจชุมชน	จากการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	และ

บันทึกเสียง	แสดงดังภาพที่	1	และภาพที่	2

ภาพที่ 1	 กิจกรรมการด�าเนินงานท�าความเข้าใจและสื่อสาร	ประสานงานนัดหมายการลงพื้นที่รายวิสาหกิจ	

	 	 ชุมชน

ที่มา	:	 	 ภาพถ่ายเมื่อวันที่	2-3	กุมภาพันธ์	2558	ณ	ห้องประชุมวิทยาการจัดการ	ห้องประชุม	ดร.เศาวนิต		

	 	 เศาณานนท์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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	 	 	 3.12	 ระหว่างการด�าเนนิงาน	(During	action	review-DAR)	ลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาและวเิคราะห์

บริบทวิสาหกิจชุมชน	 การวิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 และปัญหาที่เกี่ยวข้อง	 ก�าหนด

แนวทางเชงิกลยทุธ์และแผนพัฒนาธุรกจิทีม่กีจิกรรมการปฏบิตักิารน�าร่อง	โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	

interview)	 และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 ในพื้นท่ีของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 โดยการลงพื้นที่

ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	32	อ�าเภอของจังหวัดนครราชสีมา	แสดงดังภาพที่	3

ภาพที่ 2	 การทดลองจัดร่วมกันจัดกิจกรรมออกร้านทดสอบตลาดของแต่ละวิสาหกิจชุมชน	

ที่มา	:				 ภาพถ่ายออกร้านเมือ่วนัที	่14	กมุภาพนัธ์	2558	ณ	หอประชมุ	70	ปี	มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

	 	 	 3.1.3	 หลังการด�าเนินงาน	 (After	 action	 review-AAR)	 ปฏิบัติการทดลองจัดกิจกรรม											

การพัฒนาตามแผน	การติดตามและประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วม	แสดงดังภาพที่	4

ภาพที่ 3	 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการประกอบการวิสาหกิจชุมชนก�าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์และ

	 	 แผนพัฒนาธุรกิจ	

ที่มา	:				 ภาพถ่ายเมื่อเดือนมีนาคม	2558	ในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	32	กลุ่ม	16	อ�าเภอ	ของจังหวัด	

	 	 นครราชสีมา	
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	 	 3.2	 การจัดการข้อมูล	เมื่อด�าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	คณะผู้วิจัยจะด�าเนินการท�าลาย

เอกสารแบบสมัภาษณ์เชงิลกึโดยวิธย่ีอยท�าลายด้วยเครือ่งท�าลายเอกสาร	และลบไฟล์ข้อมลูทีไ่ด้จากการบนัทกึ

การสนทนาออกจากเครื่องบันทึกเทปและไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ออกทั้งหมด	ส�าหรับภาพถ่าย	 คณะผู้วิจัย

ได้ท�าการขออนุญาตจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาพปรากฏอยู่ในงานวิจัยครั้งนี้	 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี											

โดยทุกท่านได้ลงนามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว	

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล		

	 	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีเชิงอุปมาน	(The	inductive	method)	ด้วยการจ�าแนกชนิดข้อมูล	

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและลักษณะร่วมท่ีพบ	 ท�าการเปรียบเทียบเหตุการณ์เพื่อหาข้อสรุป	 น�าเสนอโดยการ

บรรยายความ	และ	ข้อมูลเชิงปริมาณ	ใช้สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ข้อมูลทั่วไป	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ส�าหรับข้อมูลระดับ

ศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่ม	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	โดยอธิบายแบบเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย 
	 1.	 ผลศึกษาบริบททางการบริหารจัดการธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา	แบบมีส่วน

ร่วมของภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	พบว่า	

	 	 1.1	 การจดักลุม่ตามผลติภณัฑ์ของวสิาหกจิชมุชนได้เป็น	3	กลุม่หลกั	คอื	กจิกรรมการเกษตรและ

ที่เกี่ยวเนื่อง	ได้แก่	ข้าว	ผัก	กล้วย	เห็ด	กาแฟ	และปุ๋ย	กลุ่มที่เป็นภูมิปัญญาด้านเสื้อผ้า	อุปกรณ์	ได้แก่	ผ้าไหม	

ผ้าฝ้าย	เบาะ	หมอน	ไม้กวาด	ดอกไม้จันทน์	เปล	พรม	และหมวก	และ	กลุ่มที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร	

ได้แก่	 น�้าพริก	 และขนม	 ซึ่งมีลักษณะเด่นในด้านศักยภาพ	 ด้านผู้น�า	 การวางแผน	 การจัดระบบโครงสร้าง													

ภาพที่ 4	 การทดลองจัดกิจกรรมการพัฒนาตามแผน	การติดตามและประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วม	

	 	 กับทุกภาคส่วนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย	

ที่มา	:	 	 ภาพถ่ายเมือ่วนัที	่19-23	มนีาคม	2558	ในพืน้ทีก่ลุม่วสิาหกิจชมุชน	32	กลุม่	16	อ�าเภอ	ของจังหวดั

	 	 นครราชสีมา



106   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

การประสานงานและร่วมเครือข่าย	การจัดสรรประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่สมาชิก	โดยมีปัญหาศักยภาพ

การบริหารจดัการด้านการผลติในส่วนของการสร้างมาตรฐาน	การจดัการวตัถดุบิและก�าลงัการผลติทีเ่หมาะสม	

ด้านการตลาดในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์	 ฉลาก	 ตรา	 บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน																		

การขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย	 แนวทางการพึ่งตนเองที่ส�าคัญ	 คือ	 การพึ่งพาตนเองโดยตรง											

ในเรือ่งการแสวงหาความรู้	พนัธมติร	เครอืข่ายในการหนนุเสริมการประกอบการ	การพฒันาระบบบรหิารจัดการ

ภายในและด้านการลงทุน	 โดยภาพรวมมีจุดแข็งในด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา	 มีเอกลักษณ์เฉพาะ																	

ใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก	และมีผู้น�าที่มีศักยภาพในการประกอบการธุรกิจ

	 	 1.2	 ปัญหาทีส่�าคญัและปัจจยัทีส่�าคัญทีส่ดุของการบรหิารจดัการธุรกจิในการประกอบการวิสาหกจิ

ชุมชน	แสดงดังตารางที่	2	และตารางที่	3	

	 	 	 จากตารางที	่2	พบว่า	ประเดน็ปัญหาทีส่�าคญัจากศักยภาพภายในของการประกอบการวสิาหกจิ

ชุมชน	สรุปตามสภาพปัญหาได้	8	ด้าน	ดังนี้	1)	การตลาด	คือ	มีตลาดที่จ�ากัด	ลูกค้าน้อย	ไม่แน่นอน	2)	ระบบ

การผลิต	คือ	อุปกรณ์การผลิต	วัตถุดิบมีจ�ากัด	ไม่ค่อยพร้อม	3)	การสนับสนุนของรัฐ	คือ	ได้รับการสนับสนุน

จ�ากัด	ไม่ทั่วถึง	และเลือกสนับสนุน	4)	ต้นทุนและราคา	คือ	ต้นทุนสูง	ผันแปร	ขายได้ในราคาต�่า	ขึ้นราคาได้ยาก	

5)	แรงงาน	คอื	ขาดแคลนแรงงาน	และคนในชุมชนไม่รบัการสบืทอดกจิการวสิาหกจิชมุชนด้านภมูปัิญญาท้องถิน่	

6)	 ระบบสาธารณูปโภค	 คือ	 การขนส่งล�าบาก	 ต้นทุนสูง	 ล่าช้า	 แหล่งน�้าไม่เพียงพอ	 7)	 ความรู้ในเชิงธุรกิจ													

คือ	 การท�าบัญชี	 บริหารจัดการ	 การท�าตลาด	 และ	 8)	 ความร่วมมือแบบเครือข่าย	 คือ	 ความร่วมมือมีน้อย													

ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นเครือข่าย

ประเด็นปัญหาในการประกอบการ  สภาพของปัญหา

1.	 การตลาด		 มีตลาดที่จ�ากัด	ลูกค้ามีน้อย	ไม่แน่นอน

2.	 ระบบการผลิต		 อุปกรณ์การผลิต	วัตถุดิบมีจ�ากัด	ไม่ค่อยพร้อม

3.	 การสนับสนุนของรัฐ		 มีการสนับสนุนจ�ากัด	ไม่ทั่วถึง	และเลือกสนับสนุน

4.	 ต้นทุนและราคา		 ต้นทุนสูง	ผันแปร	ขายได้ในราคาต�่าขึ้นราคาได้ยาก

5.	 แรงงาน		 ขาดแคลนแรงงาน	และคนในชุมชนไม่รับการสืบทอดกิจการวิสาหกิจ	

	 	 ชุมชนในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	

6.	 ระบบสาธารณูปโภค		 การขนส่งล�าบาก	ต้นทุนสูง	ล่าช้า	แหล่งน�้าไม่พอ

7.	 ความรู้ในเชิงธุรกิจ		 การท�าบัญชี	บริหารจัดการ	การท�าตลาด

8.	 ความร่วมมือแบบเครือข่าย		 มีน้อย	ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นเครือข่าย

ตารางที่ 2	ปัญหาที่ส�าคัญในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
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	 	 	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชนที่จะท�าให้อยู่รอดและด�าเนิน

กิจการต่อไปได้	 มี	 8	 ประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ความเข้มแข็งของกลุ่ม	 โดยการเสียสละสมาชิกเพื่อการมีส่วนร่วม															

ช่วยเหลืองานกลุ่มสม�่าเสมอ	 2)	 การตลาด	 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด																			

การออกร้าน	 ขยายตลาด	 3)	 การมีชีวิตด้วยความพอเพียง	 โดยการปฏิบัติหรือประกอบการเองและท�าให้เป็น

แบบอย่างที่ดี	4)	การจ่ายค่าตอบแทน	โดยเป็นธรรม	มีมากพอและจ่ายให้ในเวลาที่เหมาะสม	5)	การสืบทอด

ภูมิปัญญา/พัฒนาการผลิต	 โดยการรักษาไว้แต่ต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลง	 6)	 การบริหาร

จัดการและแผนธุรกิจ	 โดยผู้น�ามีความรู้	ความสามารถ	เสียสละ	และมีแผนธุรกิจ	7)	การเพิ่มความรู้	 โดยการ							

ดูงาน	 อบรม	 ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็น	 และ	 8)	 การสนับสนุนของส่วนราชการ	 โดยต้องม	ี												

อย่างต่อเนื่องในทุก	ๆ	ด้าน	

	 2.	 ผลการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน	มีดังนี้	

	 	 2.1	 การวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขัน	 (SWOT)	พบว่า	 ภาพรวมส่วนใหญ่มีจุดแข็งของกลุ่ม

ในด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา	มีเอกลักษณ์เฉพาะ	ใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก	และมีผู้น�าที่มีศักยภาพ

ในการประกอบการธรุกจิ	โดยทีมี่จดุอ่อนส�าคญั	คอื	มาตรฐานของสินค้ายงัไม่แน่นอน	การผลติไม่มปีระสิทธภิาพ

คุม้ค่าในเชงิธรุกจิ	และการขาดความรูใ้นการประกอบการ	ซึง่ปัจจยัภายนอกหนนุเสรมิทีส่�าคญั	คอื	การส่งเสรมิ

จากส่วนราชการต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะกบักลุม่ทีม่คีวามเข้มแขง็	และความต้องการของตลาดจากกระแสการส่งเสรมิ

สินค้าชุมชนมีเพิ่มขึ้น	 ส�าหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคส�าคัญ	 คือ	 ภาวะเศรษฐกิจที่ท�าให้ผู้ซื้อมีอ�านาจซื้อลดลง																			

มีการแข่งขันกันทั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยกันเองและผู้ประกอบการเอกชนในทุกระดับ	

	 	 2.2	 การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน	พบว่า	มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้หลากหลาย	

การพัฒนาฉลาก	 ตราสินค้า	 บรรจุภัณฑ์	 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 และสื่อประชาสัมพันธ์	 โดยการมีส่วนร่วม							

ของผู้น�าวิสาหกิจ	 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 และคณะวิจัย	 ที่จะด�าเนินการร่วมกันได้อย่างเหมาะสม															

เป็นรูปธรรมน�าไปสู่การจัดท�าแผนพัฒนาธุรกิจ	 และการทดลองด�าเนินกิจกรรมตามแผน	 แสดงดังภาพที่	 	 5										

ถึง	ภาพที่	7	

ประเด็นหลักในการประกอบการ  การสร้างความอยู่รอดและด�าเนินกิจการต่อไป

1.	 ความเข้มแข็งของกลุ่ม	 สมาชิกเสียสละ	มีส่วนร่วมช่วยเหลืองานกลุ่มสม�่าเสมอ

2.	 การตลาด		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด	

	 	 การออกร้าน	ขยายตลาด

3.	 การมีชีวิตด้วยความพอเพียง		 การปฏิบัติเองและท�าให้เป็นแบบอย่างที่ดี

4.	 การจ่ายค่าตอบแทน	 มีมากพอ	เป็นธรรม	และจ่ายให้ในเวลาที่เหมาะสม

5.	 การสืบทอดภูมิปัญญา/พัฒนาการผลิต		 รักษาไว้แต่ต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง

6.	 การบริหารจัดการและแผนธุรกิจ		 ผู้น�ามีความรู้	ความสามารถ	เสียสละ	และมีแผนธุรกิจ

7.	 การเพิ่มความรู้		 ดูงาน	อบรม	ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็น

8.	 การสนับสนุนของส่วนราชการ	 ต้องมีอย่างต่อเนื่องในทุก	ๆ	ด้าน

ตารางที่ 3	ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชน	ที่จะท�าให้อยู่รอดและด�าเนินกิจการต่อไปได้
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ภาพที่ 5	 การพัฒนาฉลาก	ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน	

ที่มา	:	 	 ภาพการออกแบบโดยโปรแกรมกราฟิกส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์	เมื่อเดือนมีนาคม	2558		

	 	 ณ	ห้องประชุมโปรแกรมวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 6	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์	

ที่มา	:				 ภาพถ่ายเมือ่วนัที	่19-23	มนีาคม	2558	ในพืน้ทีก่ลุม่วสิาหกจิชมุชน	32	กลุม่	16	อ�าเภอ	ของจงัหวดั

	 	 นครราชสีมา

ภาพที่ 7	 การส่งมอบแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน	มอบคืนแก่วิสาหกิจชุมชน	32	กลุ่ม	

	 	 16	อ�าเภอ	ของจังหวัดนครราชสีมา		

ที่มา	:				 ภาพถ่ายเมื่อเดือนเมษายน	2558	ในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	32	กลุ่ม	16	อ�าเภอ	ของจังหวัด

	 	 นครราชสีมา
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	 3.	 ผลการบูรณาการการวิจัยการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมา	

จ�าแนกเป็น	ประโยชน์ที่เกิดแก่วิสาหกิจชุมชน	พบว่า	โดยภาพรวมมีระดับมาก	(X	=	3.99,	S.D.	=	0.63)	และ

รายข้อมรีะดบัมากทกุข้อ	โดยเรยีงจากมากไปหาน้อย	3	ข้อ	คอื	ประสบการทางการทดลองจดักจิกรรมออกร้าน

ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน	 (X	 =	 4.37,	 S.D.	 =	 0.55)	 รองลงมาคือ	 การเรียนรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง													

(X	=	4.27,	S.D.	=	0.59)	และ	การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการประกอบการเชิงธุรกิจ	(X	=	4.11,	S.D.	=	0.54)	

และ	 ประโยชน์ที่เกิดแก่ภาคีพัฒนา	พบว่า	 โดยภาพรวมมีระดับมาก	 (X	 =	 4.22,	 S.D.	 =	 0.77)	 และรายข้อ													

มรีะดบัมากทกุข้อ	โดยเรยีงจากมากไปหาน้อย	3	ข้อ	คอื	การเรยีนรูก้ารพัฒนาวสิาหกจิชมุชนจากการวจิยัปฏิบัติ

การในสถานการณ์จริง	(X	=	4.35,	S.D.	=	0.54)	รองลงมาคือ	แนวทางการขอรับบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัย	 (X	 =	 4.33,	 S.D.	 =	 2.23)	 และมีจ�านวนเท่ากัน	 2	 ข้อ	 คือ	 การพัฒนาทักษะและ												

การท�างานร่วมกันภายในกลุ่มหรือหน่วยงานและต่างหน่วยงาน	(X	=	4.31,	S.D.	=	0.53)	และประสบการณ์													

การมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมออกร้านที่มหาวิทยาลัย	(X	=	4.31,	S.D.	=	0.54)

อภิปรายผล 
	 1.	 ศกึษาบรบิททางการบริหารจดัการธรุกิจของวสิาหกจิชุมชนของจงัหวดันครราชสมีา	แบบมส่ีวนร่วม

ของภาคพีฒันาทีเ่ก่ียวข้อง	แบ่งได้เป็น	3	กลุม่หลกั	คอื	กจิกรรมการเกษตรและทีเ่กีย่วเนือ่ง	ได้แก่	ข้าว	ผกั	กล้วย	

เหด็	กาแฟ	และปุย๋	กลุม่ทีเ่ป็นภมูปัิญญาด้านเสือ้ผ้า	อปุกรณ์	ได้แก่	ผ้าไหม	ผ้าฝ้าย	เบาะ	หมอน	ไม้กวาด	ดอกไม้

จันทน์	เปล	พรม	และหมวก	และ	กลุ่มที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร	ได้แก่	น�้าพริก	และขนม	ซึ่งมีลักษณะ

เด่นในด้านศักยภาพ	 ด้านผู้น�า	 การวางแผน	 การจัดระบบโครงสร้าง	 การประสานงานและร่วมเครือข่าย																	

การจัดสรรประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่สมาชิก	 โดยมีปัญหาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิต										

ในส่วนของการสร้างมาตรฐาน	การจัดการวัตถุดิบและก�าลังการผลิตที่เหมาะสม	ด้านการตลาดในส่วนของการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์	 ฉลาก	 ตรา	 บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน	 การขยายตลาดและเพิ่มช่องทาง								

การจ�าหน่าย	แนวทางการพึ่งตนเองที่ส�าคัญ	คือ	การพึ่งพาตนเองโดยตรงในเรื่องการแสวงหาความรู้	พันธมิตร	

เครือข่ายในการหนุนเสริมการประกอบการ	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในและด้านการลงทุน																			

โดยภาพรวมมีจุดแข็งในด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา	 มีเอกลักษณ์เฉพาะ	 ใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก	

และมีผู้น�าที่มีศักยภาพในการประกอบการธุรกิจ	สอดคล้องกับ	ปิยะดา	พิศาลบุตร	(2556,	น.	5)	ได้กล่าวไว้ว่า												

การประกอบการโดยใช้ทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการคิด	 การจัดการผลผลิตและทรัพยากร

ทุกข้ันตอนโดยใช้วัตถุดิบในพื้นท่ีผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยองค์กรของชุมชน	 เพื่อการพึ่งพาอาศัยตนเอง	

ครอบครวั	ชมุชนและเครอืข่ายองค์กรชมุชนก่อให้เกดิการพฒันาทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และการเรยีนรูข้องชมุชน	

วสิาหกจิชมุชนควรมอีงค์ประกอบดงันี	้ชมุชนเป็นเจ้าของและด�าเนนิการเอง	ผลผลิตมาจากกระบวนการในชมุชน	

การริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน	ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประยุกต์ให้ทันสมัย	

	 	 ปัญหาที่ส�าคัญสรุปตามสภาพปัญหาได้	8	ด้าน	ดังนี้	1)	การตลาด	คือ	มีตลาดที่จ�ากัด	ลูกค้าน้อย	

ไม่แน่นอน	 2)	 ระบบการผลิต	 คือ	 อุปกรณ์การผลิต	 วัตถุดิบมีจ�ากัด	 ไม่ค่อยพร้อม	 3)	 การสนับสนุนของรัฐ														

คือ	ได้รับการสนับสนุนจ�ากัด	ไม่ทั่วถึง	และเลือกสนับสนุน	4)	ต้นทุนและราคา	คือ	ต้นทุนสูง	ผันแปร	ขายได้															

ในราคาต�า่	ขึน้ราคาได้ยาก	5)	แรงงาน	คอื	ขาดแคลนแรงงาน	และคนในชมุชนไม่รบัการสบืทอดกจิการวสิาหกจิ
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ชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 6)	 ระบบสาธารณูปโภค	 คือ	 การขนส่งล�าบาก	 ต้นทุนสูง	 ล่าช้า	 แหล่งน�้า																										

ไม่เพียงพอ	 7)	 ความรู้ในเชิงธุรกิจ	 คือ	 การท�าบัญชี	 บริหารจัดการ	 การท�าตลาด	 และ	 8)	 ความร่วมมือแบบ									

เครือข่าย	คือ	ความร่วมมือมีน้อย	ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นเครือข่าย	และปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของวิสาหกิจ

ชุมชนที่จะท�าให้อยู่รอดและด�าเนินกิจการต่อไปได้	 มี	 8	 ประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ความเข้มแข็งของกลุ่ม	 โดยการ													

เสยีสละสมาชกิเพือ่การมส่ีวนร่วมช่วยเหลอืงานกลุม่สม�า่เสมอ	2)	การตลาด	โดยการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตรงกบั

ความต้องการของตลาด	 การออกร้าน	 ขยายตลาด	 3)	 การมีชีวิตด้วยความพอเพียง	 โดยการปฏิบัติหรือ										

ประกอบการเองและท�าให้เป็นแบบอย่างทีด่	ี4)	การจ่ายค่าตอบแทน	โดยเป็นธรรม	มมีากพอและจ่ายให้ในเวลา

ที่เหมาะสม	 5)	 การสืบทอดภูมิปัญญา/พัฒนาการผลิต	 โดยการรักษาไว้แต่ต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับ																		

ความเปลีย่นแปลง	6)	การบรหิารจดัการและแผนธรุกจิ	โดยผูน้�ามคีวามรู้	ความสามารถ	เสยีสละ	และมแีผนธรุกจิ	

7)	 การเพิ่มความรู้	 โดยการดูงาน	 อบรม	 ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็น	 และ	 8)	 การสนับสนุน															

ของส่วนราชการ	 โดยต้องมีอย่างต่อเนื่องในทุก	ๆ	ด้าน	ซึ่ง	 กฤษติญา	มูลศรี	 (2552)	 ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผล								

ต่อความส�าเร็จคอื	การเรยีนรู	้สมาชกิ	คณะกรรมการกลุม่	และเครอืข่าย	ส่วนแนวทางการเสรมิสร้างความส�าเรจ็

ประกอบด้วย	 การใช้วิธีการผลิตท่ีมีมาตรฐาน	 การแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด	

การจัดสรรรายได้และสวัสดิการอย่างเหมาะสม	 การส่งเสริมการเรียนรู	้ และการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและ

เอกชน	และ	จิราพร	มหาอินทร์	และคณะ	(2554)	ได้กล่าวว่า	การประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีข้อจ�ากัดในเชิง

การแข่งขันในรูปแบบของธุรกิจที่จะต้องค�านึงถึงการด�าเนินกิจการเพื่อสังคมเป็นส�าคัญและต้องสร้างความ										

อยู่รอดในเชิงธุรกิจไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ท�าให้แรงจูงใจในการสร้างก�าไรโดยอิสระและมีประสิทธิภาพถูกจ�ากัด												

ด้วยความรับผิดชอบมากกว่าธุรกิจปกติ	 การหนุนเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านความเข้มแข็งจึงเป็น	

เรื่องที่จ�าเป็นและต้องมีส่วนร่วมไปกับวิสาหกิจชุมชน	

	 2.	 การศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 พบว่า																

การวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขัน	 (SWOT)	 พบว่า	 ภาพรวมส่วนใหญ่มีจุดแข็งของกลุ่มในด้านการเป็น

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา	 มีเอกลักษณ์เฉพาะ	 ใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก	 และมีผู ้น�าที่มีศักยภาพในการ															

ประกอบการธุรกิจ	 โดยที่มีจุดอ่อนส�าคัญ	 คือ	 มาตรฐานของสินค้ายังไม่แน่นอน	 การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ												

คุม้ค่าในเชงิธรุกจิ	และการขาดความรูใ้นการประกอบการ	ซึง่ปัจจยัภายนอกหนนุเสรมิทีส่�าคญั	คอื	การส่งเสรมิ

จากส่วนราชการต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะกบักลุม่ทีม่คีวามเข้มแขง็	และความต้องการของตลาดจากกระแสการส่งเสรมิ

สินค้าชุมชนมีเพิ่มขึ้น	 ส�าหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคส�าคัญ	 คือ	 ภาวะเศรษฐกิจที่ท�าให้ผู้ซื้อมีอ�านาจซื้อลดลง													

มกีารแข่งขนักนัทัง้วสิาหกจิชมุชนด้วยกนัเองและผูป้ระกอบการเอกชนในทกุระดบั	และการเสรมิสร้างศักยภาพ

ทางการแข่งขัน	พบว่า	มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้หลากหลาย	การพัฒนาฉลาก	ตราสินค้า	บรรจุภัณฑ์	

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 และสื่อประชาสัมพันธ์	 โดยการมีส่วนร่วมของผู้น�าวิสาหกิจ	 ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชน	และคณะวิจัย	ที่จะด�าเนินการร่วมกันได้อย่างเหมาะสม	เป็นรูปธรรมน�าไปสู่การจัดท�าแผนพัฒนาธุรกิจ	

และการทดลองด�าเนินกิจกรรมตามแผน	 สอดคล้องกับ	 ชฎากาญจน์	 เจริญรบ	 และคณะ	 (2551)	 ได้กล่าวว่า		

ภาครัฐควรให้การสนับสนุนกิจกรรมการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุน	 ความรู้ในด้านการ

บรหิารจัดการ	การพัฒนาผลติภณัฑ์	การส่งเสรมิการตลาด	และการประชาสัมพนัธ์	ส�าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ชุมชน	ควรมีการวางแผนการตลาด	การจัดท�าแผนธุรกิจ	และส�ารวจความต้องการของลูกค้า	ซึ่งจะส่งผลให้การ

ด�าเนนิงานผลติสนิค้ากลุม่วสิาหกจิชมุชนมคีณุภาพมมีาตรฐานผลิตภัณฑ์ทีจ่�าหน่ายได้เพิม่ขึน้และสามารถอยูไ่ด้

อย่างยั่งยืน
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	 3.	 การบูรณาการการวิจัยการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมา														

ได้ประโยชน์ที่เกิดแก่วิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวมมีระดับมาก	 คือ	 ประสบการทางการทดลองจัดกิจกรรม													

ออกร้านที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน	การเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ	การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการ

ประกอบการเชิงธุรกิจ	และได้ประโยชน์ที่เกิดแก่ภาคีพัฒนาโดยภาพรวมมีระดับมาก	คือ	การเรียนรู้การพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนจากการวิจัยปฏิบัติการในสถานการณ์จริง	 แนวทางการขอรับบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา									

ท้องถิน่จากมหาวทิยาลยั	การพฒันาทกัษะและการท�างานร่วมกนัภายในกลุม่หรอืหน่วยงานและต่างหน่วยงาน	

และประสบการณ์การมส่ีวนร่วมจดักจิกรรมออกร้านทีม่หาวทิยาลยั	ซึง่นบัได้ว่าการด�าเนนิการวจิยัครัง้นีป้ระสบ

ผลส�าเร็จ	 ตอบสนองภารกิจเชิงบูรณาการท่ีมีการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นกลไกการด�าเนินภารกิจร่วมของ

มหาวทิยาลยัภายใต้การเรยีนรูร่้วมกนัในกระบวนการจดัการความรูจ้ากการปฏบิตังิานวจิยั	การบรหิารวชิาการ	

การจัดการเรียนการสอน	 ท่ีได้ท้ังเป้าหมายตามภารกิจและเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิสาหกิจชุมชน							

เป็นองค์กรเป้าหมายในการพัฒนาแบบบูรณาการ	ดังนั้น	การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามโครงการวิจัย

สะท้อนออกมาเป็นผลส�าเร็จในมิติของผลผลิต	 ผลลัพธ์และผลกระทบให้เห็นเป็นทั้งรูปธรรมการพัฒนาและ

ประโยชน์จากการพฒันาท้ังการเรียนรูแ้ละการขยายผล	เป็นไปตามเงือ่นไขการพฒันาวสิาหกจิชมุชนเข้าสู่ระบบ

การเป็นผู้ประกอบการด้านมาตรฐานการจดัการวสิาหกจิชมุชน	(มจก.)	ทีเ่ป็นการจดัการเพ่ือการพฒันาศกัยภาพ

การแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน	(ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน,	2553)		

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

	 	 การวิจัยครั้งนี้	 มีข้อค้นพบที่ส�าคัญคือ	 การบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะเด่นในด้าน

ศักยภาพ	ด้านผู้น�า	 การวางแผน	การจัดระบบโครงสร้าง	 การประสานงานและร่วมเครือข่าย	 และการจัดสรร

ประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่สมาชิก	มีจุดแข็งของกลุ่มในด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา	มีเอกลักษณะ

เฉพาะใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก	 ดังน้ัน	 จึงควรมีการสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองได้										

โดยภาครัฐ	 ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง	 สถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ร่วม									

จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในทรัพยากร	 การบริหารจัดการ	 และการจัดสรรงบประมาณ	 เพื่อเสริมสร้าง												

พืน้ฐานความรูแ้ละทกัษะ	สนบัสนนุให้มกีารแข่งขนัเชงิทางธรุกจิท่ีเหมาะสม	จงึจะท�าให้วสิาหกจิชมุชนมศีกัยภาพ

การแข่งขันเพียงพอต่อการเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 เป็นแหล่งเรียนรู้	 และเป็นองค์กรเศรษฐกิจ

ชุมชนที่สร้างความม่ันคงให้กับท้องถิ่น	 รวมไปถึงการหนุนเสริมที่ต้องอยู่บนฐานการบูรณาการร่วมกันของ												

ทกุภาคส่วน	เป็นการให้เพ่ือการเรยีนรู	้ให้เกดิการพึง่ตนเอง	โดยการมส่ีวนร่วมของวสิาหกจิชมุชนเองเป็นส�าคญั	

การสนบัสนนุผูเ้ชีย่วชาญผูช้�านาญการด้านกลยทุธ์ธรุกจิโดยใช้มาตรฐานการหนุนเสรมิด้วยเงือ่นไขให้เป็นไปตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้เกิดความรู้และหนุนเสริมความรู้ระหว่างกันสามารถสร้างเครือข่าย

เพือ่พัฒนาธรุกจิ	เพิม่ช่องทางการตลาด	รวมไปถงึการจดัตัง้เครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการและการหนนุเสริม

ของหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	 ส�าหรับการเป็นศูนย์กลางของการบูรณาการ

ภารกิจ	ทรัพยากรและความรู้เพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ		
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	มีปัญหาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตที่ต้องสร้าง

มาตรฐาน	 การขาดการจัดการวัตถุดิบและก�าลังการผลิตที่เหมาะสม	 ท�าให้เกิดการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ													

ไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ	 และผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ	 ด้านการตลาดขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์								

ฉลาก	ตรา	บรรจุภณัฑ์ทีเ่หมาะสม	ขาดการส่งเสรมิการขยายตลาดและช่องทางการจ�าหน่าย	ท�าให้ผูซ้ือ้มีอ�านาจ

การซื้อลดลง	 เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเองและผู้ประกอบการเอกชนในทุกระดับ							

ดังนั้น	 จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมและต่อยอดเก่ียวกับ	 การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ	์											

ประจ�าท้องถิน่แบบบรูณาการ	โดยการน�าเทคโนโลยใีนปัจจบัุนร่วมกบัศกัยภาพด้านการเป็นผลติภณัฑ์ภมูปัิญญา											

เพ่ือให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน	 สามารถจัดการวัตถุดิบและสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์																							

ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ	 เป็นการด�าเนินการด้วยความรู้ที่เชื่อถือได้	 ควรมีการน�าแบบแผนการวิจัย								

ของแผนงานวิจัยนี้ไปขยายผลในการออกแบบระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการในพื้นที่ที่ต้องมี								

หน่วยกลางประสานที่มีความพร้อมทั้งอ�านาจ	 หน้าที่และทรัพยากรในการบริหารจัดการที่เหมาะสม	 และสรุป

เป็นความรู้เพื่อขยายผลส�าหรับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทั้งระบบต่อไป

กิตติกรรมประกาศ 
	 ขอขอบคุณ	ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 16	 อ�าเภอ	 และ	 เครือข่ายวิสาหกิจ	

ชุมชนต่าง	ๆ	ของจังหวัดนครราชสีมา	ส�าหรับการด�าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	 และขอขอบคุณ	

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย																			

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา	จากงบประมาณแผ่นดินประจ�าปีงบประมาณ	2558	
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