บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของกำรวิจัย
จากสภาพการณ์ ข องเศรษฐกิ จในปั จจุ บนั ที่ มีส ภาพฝื ดเคื องส่ งผลกระทบต่อประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบท ซึ่ งเป็ นประชากรในระดับฐานรากที่มีจานวนมากที่สุด
ของประเทศ และเป็ นผูท้ ี่ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ และด้อยกว่าประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขตเมือง
ไม่ ว่าจะเป็ นในด้า นการศึ ก ษา การประกอบอาชี พ รายได้ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ การแพทย์ การ
สาธารณสุ ขและจากประสบการณ์ของประเทศไทยที่ประสบปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540
ทาให้ประเทศไทยได้พ ยายามปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จจากเดิ มที่ เป็ นแบบก้าวกระโดด โดย
พยายามผลักดันตัวเองให้เป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ไม่คานึ งถึ งว่ารากฐานเดิ มของประเทศ
ไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่ วนใหญ่ ของประเทศประกอบอาชี พ ด้านเกษตรกรรม
ประชากรเหล่านี้ มีฐานรากที่ยงั ไม่เข้มแข็งพอในการที่จะปรับตนเองให้เป็ นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ได้เพราะมีระดับการศึกษาต่า ขาดความรู ้และทักษะทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านเทคโนโลยี การบริ หารจัดการ การผลิต
จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึ งความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้อง
เร่ งแก้ไขปั ญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประชาชนในระดับฐานรากที่เป็ น
คนส่ วนใหญ่ ของประเทศ ให้มีก ารรวมกลุ่ มในการประกอบธุ รกิ จเพื่ อช่ วยเหลื อกันในระหว่าง
คนในชุ มชนให้มีอาชี พ มีรายได้ เพื่อที่จะเป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนและท้องถิ่น ใน
อันที่จะช่วยให้คนในชุ มชนสามารถอยูร่ อดได้ โดยการรวมกลุ่มในการประกอบอาชี พที่สาคัญคือ
กลุ่ มวิสาหกิ จชุ ม ชน จากข้อมู ลของสานักงานเลขานุ การคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ ม ชน
(2557) ในปี พ.ศ.2548 จานวนวิสาหกิจชุ มชนทัว่ ประเทศมีจานวน 8,840 แห่ ง และได้เพิ่มขึ้นเป็ น
15,851 แห่ ง ในปี พ.ศ.2549 แต่ ในปี พ.ศ.2557 จานวนวิส าหกิ จชุ ม ชนในประเทศได้ล ดลงเหลื อ
เพียง 5,709 แห่ง
จากแนวคิดของวิสาหกิจชุ มชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน พ.ศ.2548 ที่
เน้นให้คนในชุ มชนได้นาเอาความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน เพื่ อให้ ชุ ม ชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ แต่ อย่า งไรก็ ต ามจากรายงานของส านัก งานเกษตร
จังหวัดเชี ยงใหม่จานวนของวิสาหกิ จชุ มชนใน จังหวัดเชี ยงใหม่มีท้ งั หมด 1,120 แห่ ง (สานักงาน
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เกษตร จังหวัดเชี ยงใหม่, 2556) พบว่า วิส าหกิ จชุ มชนของจังหวัดเชี ยงใหม่ ประสบปั ญหาขาด
ความรู ้ ค วามเข้าใจการเป็ นวิส าหกิ จชุ ม ชน จดทะเบี ย นตามค าแนะน าของหน่ วยงานและหวัง
ผลประโยชน์ในการสนับสนุ นจากรัฐ หวังกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน เมื่อกูเ้ งินก็ไม่ใช้หนี้ วิสาหกิ จ
ชุ ม ชนบางส่ วนเป็ นผูป้ ระกอบการเพี ย งรายเดี ย ว ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ตลอดจน
บางส่ วนไม่ได้ประกอบการจริ ง จดทะเบียนเพื่อรอรับการช่ วยเหลือเท่านั้น ขณะเดียวกันวิสาหกิ จ
ชุมชนยังมีระบบคิดแบบพึ่งพาการสนับสนุ นแบบให้เปล่า การผลิตสิ นค้ามีการลอกเลียนแบบขาด
ความเป็ นอัตลักษณ์ของชุ มชน การผลิตไม่เน้นใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ต้องอาศัยทรัพยากรและ
การตลาดจากภายนอก ขาดความรู ้ในด้านการบริ หารจัดการ อันประกอบไปด้วย การบริ หารจัดการ
ด้า นการผลิ ต การตลาด การเงิ น และบัญ ชี การวางแผนด าเนิ น งาน (ส านัก งานเกษตร จังหวัด
เชียงใหม่ , 2556)
จากการประชุ ม เชิ งปฏิ บ ัติก ารระหว่างคณะผูว้ ิจยั ร่ วมกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
ดาเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชน และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2558 พบว่าถึงแม้นในจังหวัด
เชี ยงใหม่ มี วิส าหกิ จชุ ม ชนจานวน 1,120 แห่ ง จาก 25 อาเภอของ จังหวัด เชี ย งใหม่ (ส านัก งาน
เกษตร จังหวัดเชี ยงใหม่, 2556) และมีความสาคัญในการสร้างรายได้ให้กบั จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
แบ่ ง ประเภทของกิ จการออกเป็ น 2 ประเภท คื อ 1)การผลิ ตสิ นค้า 2)การให้บ ริ ก าร (ส านัก งาน
เกษตร จังหวัดเชี ยงใหม่, 2556) สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชี พให้กบั คนในชุ มชน
โดยจากรายงานข้อมูลวิสาหกิจชุ มชน จังหวัดเชียงใหม่ (สานักงานเกษตร จังหวัดเชี ยงใหม่ , 2556)
วิสาหกิจชุมชนมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อแห่ งต่อปี ประมาณ 1,269,041 บาท และมีกาไรเฉลี่ยต่อแห่ งต่อ
ปี 111,092 บาท แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร เนื่องมาจากระบบการบริ หาร
จัดการที่ยงั ขาดประสิ ทธิภาพ
สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาและอุปสรรคได้ดงั ต่อไปนี้
(1) การบริ หารจัดการภายในกลุ่ม
(1.1) ขาดการท างานเป็ นที ม ท าให้ ข าดการติ ด ต่ อ และประสานงานกัน เนื่ อ งจาก
สมาชิ กของกลุ่ ม แต่ล ะคนจะได้รับ ชิ้ นงานจากหัวหน้ากลุ่ ม เพื่ อนาไปผลิ ต ท าให้ขาดการติ ดต่ อ
ประสานงานระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
(1.2) ขาดการวางแผนในการจัดหาบุ ค ลากร การคัดเลื อกสรรหาบุ ค ลากร ไม่ มี การ
กาหนดเกณฑ์การรับ คนเข้ามาท างาน รั บคนเข้ามาทางานโดยอาศัยความรู ้ จกั มักคุ น้ กันเป็ นการ
ส่ ว นตัว ท าให้ ไ ด้ค นที่ ข าดความรู ้ ทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง าน ขณะเดี ย วกัน ไม่ มี ก ารจัด ท าแผน
ล่ วงหน้าว่าจะรับ คนเข้าท างานในช่ วงเวลาใด ทาให้เกิ ดปั ญหาการขาดคนส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของกลุ่ม

3

(1.3) สมาชิกของกลุ่มขาดความสนใจและความกระตือรื อร้น ผูน้ ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขาดความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการ เช่น การกาหนดวิสัยทัศน์ การวางแผนและการกาหนด
เป้ าหมายในการดาเนิ นงาน การทางานเป็ นที มตลอดจนการสร้ างแรงจูงใจ ขวัญและกาลังใจให้
เกิดขึ้นกับสมาชิกในกลุ่มในการพัฒนาตนเอง
(1.4) ขาดความสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและประสานงานภายในกลุ่ ม ท าให้
บางครั้ งเกิ ดความเข้าใจผิดระหว่างสมาชิ ก ในกลุ่ ม เกี่ ย วกับ การดาเนิ น การและก่ อให้ เกิ ดความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มขึ้น
(2) การบริ หารจัดการด้านการผลิต
(2.1) ขาดการวางแผนในการผลิ ต การผลิ ตจะผลิ ตตามค าสั่ งซื้ อ ท าให้ เกิ ดการขาด
แคลนสิ นค้ากลางคัน จึงทาให้สูญเสี ยโอกาสในการจาหน่ าย หรื อบางครั้ งผลิ ตสิ นค้าออกมาใน
ปริ มาณที่มากจนเกินไป ส่ งผลให้สินค้าล้นสต๊อก
(2.2) การผลิ ตสิ นค้ายังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทอาหารแปรรู ปที่ยงั
ไม่ได้รับเครื่ องหมาย อย.
(2.3) การใช้ทรัพยากรยังไม่เหมาะสม และส่ งผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อม
(2.4) การพัฒนาคุ ณภาพของสิ นค้าไม่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ทาให้สินค้าที่ผลิตออกมาขาดความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(3) การบริ หารจัดการด้านการตลาด
(3.1) ไม่มีฐานข้อมูลของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า
(3.2) การแข่งขันในด้านสิ นค้าของกลุ่มผูผ้ ลิ ตสิ นค้าประเภทเดี ยวกัน ทาให้ผูบ้ ริ โภค
ขาดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์
(3.3) ขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการผลิตสิ นค้า
(3.4) ขาดการวางแผนด้านการตลาดในประเด็น ของการส ารวจความต้องการของ
ตลาดและผูบ้ ริ โภค ทาให้การผลิตสิ นค้าออกมาจาหน่ายไม่ได้
(4) การบริ หารจัดการด้านการเงิน / การบัญชี
(4.1) ขาดความรู ้ในการจัดทาบัญชีอย่างเป็ นระบบ
(4.2) ขาดความรู ้ในการวิเคราะห์ตน้ ทุน และผลตอบแทนของการประกอบธุ รกิจ
(4.3) ขาดการวางแผนการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์
โดยจากการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการร่ วมกับตัวแทนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชี ยงใหม่
ขอนาเสนอตัวอย่างของปั ญหาการบริ หารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน

4

2 กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมืองและกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน ส.มรดกไทย อาเภอสัน
กาแพง สรุ ปประเด็นปั ญหาของแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้
1) กลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชนข้าวกล้องงอกคนเมื อ ง ปั ญ หาของการบริ ห ารจัด การกลุ่ ม
วิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมืองคือ ขาดการวางแผนในการจัดหาบุคลากร การคัดเลือกสรร
หาบุคลากรไม่มีการกาหนดเกณฑ์การรับคนเข้ามาทางาน รับคนเข้ามาทางานโดยอาศัยความรู ้จกั
มัก คุ ้นเป็ นการส่ วนตัว ท าให้ ไ ด้ค นที่ ข าดความรู ้ ทัก ษะในการปฏิ บ ัติ งาน ไม่ มี ก ารจัดท าแผน
ล่วงหน้าจะรับคนเข้าทางานในช่วงเวลาใด ขาดการวางแผนด้านการผลิต การผลิตจะผลิตตามคาสั่ง
ซื้ อทาให้เกิ ดการขาดแคลนสิ นค้ากลางคัน ทาให้สูญเสี ยโอกาสในการจาหน่ าย หรื อบางครั้งผลิ ต
สิ นค้าออกมาในปริ มาณที่มากจนเกิ นไป ส่ งผลให้สินค้าล้นสต๊อก ขาดการวางแผนด้านการตลาด
ในประเด็น ของการส ารวจความต้องการของตลาดและผูบ้ ริ โภค ท าให้ก ารผลิ ตสิ น ค้าออกมา
จาหน่าย ขาดความรู ้ในด้านการจัดทาบัญชีให้เป็ นระบบ
2) กลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน ส.มรดกไทย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ปั ญหาของ
การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุ มชน ส.มรดกไทย คือขาดการทางานเป็ นทีม การทางานจะเป็ นไปใน
ลักษณะตัวใครตัวมันกล่าวคือจะรับผิดชอบแต่เฉพาะชิ้นงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ทา ดังนั้น
ทาให้สมาชิ กในกลุ่ มขาดการติ ดต่อ ประสานสัมพันธ์ กนั การดาเนิ นงานบางครั้ งเกิ ดการสะดุ ด
กล่าวคือ การทางานขาดการต่อเนื่ อง ทาให้การทางานเกิ ดความล่าช้าเนื่ องมาจากสมาชิ กแต่ละคน
ไม่ทราบว่าใครเป็ นต้นเหตุทาให้งานเกิดความล่าช้า การผลิตสิ นค้ายังไม่ได้มาตรฐานโดยสิ นค้าที่
ผลิตยังไม่ได้รับเครื่ องหมาย อย. และขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการผลิ ต
สิ นค้า
จากวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 ที่
มุ่งพัฒนาประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโดยให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างทุ น
ของประเทศและขับเคลื่อนให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนยิ่งขึ้น ซึ่ งยึดคนเป็ นศูนย์กลางในการ
พัฒนา โดยการพัฒนาคนให้เป็ นคนที่ มีความรู ้ ความสามารถ มีความคิดสร้ างสรรค์ มุ่งเน้นการ
พัฒนาคนในชุ มชนที่อยู่ในเขตชนบทซึ่ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศและเป็ นรากฐานที่ สาคัญ
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน พัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนและคุ ณภาพชี วิตบนฐาน
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยพัฒนาให้คนในชุ มชนมีศกั ยภาพ ความรู ้ความสามารถด้านต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนโดยอยูบ่ นฐานของการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมอันจะ
สามารถทาให้ปรั บตัวได้ทนั กับ การเปลี่ ยนแปลงของโลกในกระแสยุคโลกาภิ วฒั น์โดยน้อมนา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็ นหลักสาคัญในการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความสมดุ ล เป็ นเครื่ องยึ ด เหนี่ ยวเพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านเป็ นไปอย่ า งมี
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ประสิ ท ธิ ภาพและก่ อให้ เกิ ดความสุ ข แก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยอัน จะก่ อให้ เกิ ดความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน
และจากยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 ที่
มุ่งเน้นให้การพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจก้าวหน้ามัน่ คงโดยการสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบน
ฐานความรู ้ โดยการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จบนฐานความรู ้ ให้เติบโตอย่างมี คุณภาพเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิ จแบบสมดุ ลเท่าเทียมอย่างยัง่ ยืน โดยโดยเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันเพื่อป้ องกันปั จจัย
เสี่ ยง เสริ ม รากฐานของประเทศให้เข้ม แข็งตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงส่ งเสริ มและ
พัฒ นาความเข้ม แข็ ง ของชุ ม ชน โดยเฉพาะการให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาศัก ยภาพของ
ผูป้ ระกอบการกลุ่มธุ รกิ จชุ มชนทางด้านการบริ หารจัดการให้มีความเข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนาและเสริ มสร้างองค์ความรู ้ทางด้านการบริ หารจัดการ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถปรับตัว
ได้ท ัน ต่ อผลกระทบต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลงของกระแสโลกาภิ วฒั น์ (ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
จากบทบาทและความส าคัญ ของวิส าหกิ จชุ ม ชนที่ จดั ตั้งขึ้ นก็เพื่ อประโยชน์ ของคนใน
ชุ มชนที่ จะได้ใช้ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นและทุ นทางสั งคมของชุ ม ชนในการดาเนิ นกิ จการ เพื่ อสร้ าง
โอกาส และรายได้ของชุมชน ฐานรากให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
แต่อย่างไรก็ตาม จากปั ญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจชุ มชม จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ประสบ
ในปั จจุบนั นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ซ่ ึ งเป็ นนักวิชาการและมีบทบาทหน้าที่สาคัญ
คือ การให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน เห็นควรเป็ นอย่างยิ่งที่ควรจะดาเนิ นการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์
กำรพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรบริ หำรจัดกำรของวิสำหกิจชุ มชนจังหวัด
เชี ยงใหม่ อ ย่ ำงยั่งยื น อันจะก่ อให้ เกิ ดผลลัพ ธ์ ท างการวิจยั ที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อ ชุ ม ชนในการ
ยกระดับและขีดความสามารถทางด้านการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ อันจะช่ วยให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสามารถอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืน และขณะเดียวกันจะได้มาซึ่ งแนวทางที่ทางรัฐบาล
และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจะใช้ประกอบในการกาหนดนโยบายเพื่อการบริ หารจัดการ ตลอดจน
ส่ งเสริ ม วิส าหกิ จชุ ม ชนให้ ส ามารถพัฒ นาขี ดความสามารถในการแข่ ง ขัน บนฐานความรู ้ และ
ปรับตัวได้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวฒั น์ในปัจจุบนั ได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่ อศึ ก ษากลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพและขี ดความสามารถการบริ ห าร
จัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างยัง่ ยืน
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1.3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
โครงการวิจยั มีวธิ ี การดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.3.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
ขั้น ตอนที่ 1 การก าหนดประชากรของการศึ ก ษาโดยก าหนดชุ ม ชน จังหวัด เชี ย งใหม่
ทั้งสิ้ น 25 อาเภอ
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดตัวอย่าง
ตัวอย่างคือ กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนที่มีความสนใจและมีความพร้ อมในการเข้าร่ วม
โครงการกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบริ หารจัดการวิสาหกิ จ
ชุมชนของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งมีจานวน 2 ชุมชน ของจังหวัดเชียงใหม่
1.3.2 ข้อมูลและเครื่ องมือในการวิจยั
1) ข้อ มู ล ปฐมภู มิ ได้จ ากการส ารวจ สอบถามและสั ม ภาษณ์ ตัว อย่ า งจ านวน
2 ชุมชน ของอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการวิสาหกิ จ
ชุมชน
3) เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบประเมิ นศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชน
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการประเมิ นศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชนเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับคือ
ระดับ 5 หมายถึง
ระดับศักยภาพมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับศักยภาพมาก
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับศักยภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับศักยภาพน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
ระดับศักยภาพน้อยที่สุด
1.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมี 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพ
1.4.1 การวิเคราะห์ ข ้อมู ลเชิ งปริ มาณ คื อ การใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ระดับศักยภาพการบริ หารจัดการของตัวอย่างในการศึกษา
1.4.2 การวิ เคราะห์ ข ้อมู ล เชิ งคุ ณ ภาพคื อการวิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ในลัก ษณะการ
วิเคราะห์เนื้อหา
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1.5 ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ได้ทราบถึงศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1.5.2 ได้ก ลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาเพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพและขี ด ความสามารถการบริ ห ารจัด การ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างยัง่ ยืน
1.6 นิยำมศัพท์
กำรพั ฒ นำ (development) หมายถึ ง ความเจริ ญ ก้าวหน้ าโดยทั่วๆ ไป เช่ น การพัฒ นา
ชุ มชน พัฒนาประเทศ คือการทาสิ่ งเหล่านั้นให้ดีข้ ึน เจริ ญขึ้นสนองความต้องการของประชาชน
ส่ วนใหญ่ให้ได้ดียงิ่ ขึ้นหรื ออาจกล่าวได้วา่ “การพัฒนา” เป็ นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจาก
สภาพที่ ไ ม่ น่ าพอใจไปสู่ ส ภาพที่ น่ าพอใจการพัฒ นาเป็ นกระบวนการที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่เสมอ
ไม่หยุดนิ่ งการพัฒนามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปลี่ ยนแปลง กล่าวคือการพัฒนา หมายถึ ง
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือการทาให้ลกั ษณะเดิมเปลี่ยนไปโดย
มุ่ ง หมายว่ า ลั ก ษณะใหม่ ที่ เข้า มาแทนที่ น้ ั นจะดี ก ว่ า ลั ก ษณะเก่ า แต่ โ ดยธรรมชาติ แ ล้ ว การ
เปลี่ยนแปลงย่อมเกิดปั ญหาในตัวมันเองเพียงแต่วา่ จะมีปัญหามากหรื อปั ญหาน้อย
กำรบริหำรจัดกำร (administrative management) หมายถึง การกาหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายขององค์กร
ชุ มชน (community)หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่ใดที่หนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กนั
ในฐานะเป็ นเครื อญาติหรื อเพื่อบ้าน โดยมีการใช้ชีวติ ร่ วมกันมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนการดาเนิ นงานที่ได้จากการตัดสิ นใจวางแผนอย่างมี ระบบ มี
ทิศทางมีกระบวนการทางานที่ชดั เจน มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
และองค์กรสามารถดารงอยูไ่ ด้ในอนาคตโดยอาศัยการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของทุกฝ่ าย
วิสำหกิจชุ มชน (community enterprise) หมายถึง กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของชุ มชนอัน
ประกอบด้วย กิ จกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิ จกรรมการซื้ อและการบริ โภค
ของชุ มชนจากความหมายของธุ รกิ จชุ มชนข้างต้นจะเห็ นได้ว่าชุ มชนซึ่ งเป็ นรากฐานของชนบท
ไทยจะเข้มแข็งได้น้ นั ชุ มชนจะต้องยืนหยัดด้วยลาแข้งของชุ มชนเอง โดยอาศัยความร่ วมมือหรื อ
การมี ส่ วนร่ วมของคนในชุ ม ชนในอัน ที่ จะพัฒ นากลุ่ ม ธุ รกิ จของชุ ม ชนที่ จดั ตั้ง ขึ้ น ให้ มี ค วาม
เจริ ญเติบโต ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่อยู่ในภาคชนบทให้มีชีวิต
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนต่อไป
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กำรเพิ่ม ขีด ควำมสำมำรถ (enhance the ability) หมายถึ ง กระบวนการที่ ท าให้ บุ คคล
องค์กร สถาบัน และสังคมได้พฒั นาความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรื อร่ วมกัน) ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ จ ะแก้ ปั ญ หา รวมทั้ง ก าหนดและด าเนิ น การให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ไ ด้ ท้ ัง นี้ มี
องค์ประกอบที่สาคัญ สามประการ (วิจารณ์ พานิช, 2555) คือ
ประการที่ หนึ่ ง การพัฒนาขี ดความสามารถเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่กิจกรรมที่ดาเนินการครั้งเดียวสาเร็ จ
ประการที่ ส อง เป็ นกระบวนการที่ เน้น การใช้และการเสริ ม สร้ างพลังของทั้ง
บุคคล องค์กร และเครื อข่าย
ประการที่ ส าม ต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาด าเนิ น การอย่ า งเป็ นระบบในการจัด ท า
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาขีดความสามารถ

