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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 จากสภาพการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีสภาพฝืดเคืองส่งผลกระทบต่อประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชนบท ซ่ึงเป็นประชากรในระดบัฐานรากท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด
ของประเทศ และเป็นผูท่ี้ขาดโอกาสในดา้นต่าง ๆ และดอ้ยกว่าประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมือง  
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้  ชีวิตความเป็นอยู่ การแพทย์ การ
สาธารณสุขและจากประสบการณ์ของประเทศไทยท่ีประสบปัญหาวกิฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 
ท  าให้ประเทศไทยไดพ้ยายามปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมท่ีเป็นแบบก้าวกระโดด โดย
พยายามผลกัดนัตวัเองให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ไม่ค  านึงถึงว่ารากฐานเดิมของประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม 
ประชากรเหล่าน้ีมีฐานรากท่ียงัไม่เขม้แข็งพอในการท่ีจะปรับตนเองให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ไดเ้พราะมีระดบัการศึกษาต ่า ขาดความรู้และทกัษะทางดา้นวิทยาการสมยัใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นเทคโนโลย ี การบริหารจดัการ การผลิต 
 จากปัญหาดงักล่าวท าให้ประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เร่งแกไ้ขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประชาชนในระดบัฐานรากท่ีเป็น
คนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้มีการรวมกลุ่มในการประกอบธุรกิจเพื่อช่วยเหลือกนัในระหว่าง 
คนในชุมชนให้มีอาชีพ มีรายได ้เพื่อท่ีจะเป็นการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ใน
อนัท่ีจะช่วยให้คนในชุมชนสามารถอยูร่อดได ้โดยการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพท่ีส าคญัคือ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากขอ้มูลของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(2557) ในปี พ.ศ.2548 จ  านวนวิสาหกิจชุมชนทัว่ประเทศมีจ านวน 8,840 แห่ง และไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 
15,851 แห่ง ในปีพ.ศ.2549 แต่ในปี พ.ศ.2557 จ  านวนวิสาหกิจชุมชนในประเทศได้ลดลงเหลือ
เพียง 5,709 แห่ง 
 จากแนวคิดของวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ท่ี
เนน้ให้คนในชุมชนไดน้ าเอาความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างรายได ้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กัน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานของส านักงานเกษตร 
จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวนของวิสาหกิจชุมชนใน จงัหวดัเชียงใหม่มีทั้งหมด 1,120 แห่ง (ส านกังาน
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เกษตร จงัหวดัเชียงใหม่, 2556) พบว่า วิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัเชียงใหม่ ประสบปัญหาขาด
ความรู้ความเข้าใจการเป็นวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนตามค าแนะน าของหน่วยงานและหวงั
ผลประโยชน์ในการสนบัสนุนจากรัฐ หวงักูเ้งินจากสถาบนัการเงิน เม่ือกูเ้งินก็ไม่ใชห้น้ี วิสาหกิจ
ชุมชนบางส่วนเป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว ซ่ึงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ตลอดจน
บางส่วนไม่ไดป้ระกอบการจริง จดทะเบียนเพื่อรอรับการช่วยเหลือเท่านั้น ขณะเดียวกนัวิสาหกิจ
ชุมชนยงัมีระบบคิดแบบพึ่งพาการสนบัสนุนแบบใหเ้ปล่า การผลิตสินคา้มีการลอกเลียนแบบขาด
ความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน การผลิตไม่เนน้ใชท้รัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน ตอ้งอาศยัทรัพยากรและ
การตลาดจากภายนอก ขาดความรู้ในดา้นการบริหารจดัการ อนัประกอบไปดว้ย การบริหารจดัการ
ด้านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การวางแผนด าเนินงาน (ส านักงานเกษตร จงัหวดั
เชียงใหม่ , 2556)  
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะผูว้ิจยัร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานดา้นวสิาหกิจชุมชน และตวัแทนวสิาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2558 พบวา่ถึงแมน้ในจงัหวดั
เชียงใหม่มีวิสาหกิจชุมชนจ านวน 1,120 แห่ง จาก 25 อ าเภอของ จังหวดัเชียงใหม่ (ส านักงาน
เกษตร จงัหวดัเชียงใหม่, 2556) และมีความส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัเชียงใหม่ โดย
แบ่งประเภทของกิจการออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)การผลิตสินค้า 2)การให้บริการ (ส านักงาน
เกษตร จงัหวดัเชียงใหม่, 2556) สามารถสร้างงาน สร้างรายได ้และสร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชน 
โดยจากรายงานขอ้มูลวิสาหกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ (ส านกังานเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ , 2556) 
วสิาหกิจชุมชนมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อแห่งต่อปีประมาณ 1,269,041 บาท และมีก าไรเฉล่ียต่อแห่งต่อ
ปี 111,092 บาท แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองมาจากระบบการบริหาร
จดัการท่ียงัขาดประสิทธิภาพ 
 สามารถสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) การบริหารจดัการภายในกลุ่ม 
  (1.1) ขาดการท างานเป็นทีม ท าให้ขาดการติดต่อและประสานงานกัน เน่ืองจาก
สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะได้รับช้ินงานจากหัวหน้ากลุ่มเพื่อน าไปผลิต ท าให้ขาดการติดต่อ
ประสานงานระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 
  (1.2) ขาดการวางแผนในการจดัหาบุคลากร การคดัเลือกสรรหาบุคลากร ไม่มีการ
ก าหนดเกณฑ์การรับคนเขา้มาท างาน รับคนเขา้มาท างานโดยอาศยัความรู้จกัมกัคุน้กนัเป็นการ
ส่วนตัว ท าให้ได้คนท่ีขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันไม่มีการจัดท าแผน
ล่วงหน้าว่าจะรับคนเขา้ท างานในช่วงเวลาใด ท าให้เกิดปัญหาการขาดคนส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
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  (1.3) สมาชิกของกลุ่มขาดความสนใจและความกระตือรือร้น ผูน้ ากลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ เช่น การก าหนดวสิัยทศัน์ การวางแผนและการก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงาน การท างานเป็นทีมตลอดจนการสร้างแรงจูงใจ ขวญัและก าลงัใจให ้
เกิดข้ึนกบัสมาชิกในกลุ่มในการพฒันาตนเอง 
  (1.4) ขาดความสามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงานภายในกลุ่มท าให้
บางคร้ังเกิดความเข้าใจผิดระหว่างสมาชิกในกลุ่มเก่ียวกับการด าเนินการและก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ภายในกลุ่มข้ึน 
 (2) การบริหารจดัการดา้นการผลิต  
  (2.1) ขาดการวางแผนในการผลิต การผลิตจะผลิตตามค าสั่งซ้ือ ท าให้เกิดการขาด
แคลนสินคา้กลางคนั จึงท าให้สูญเสียโอกาสในการจ าหน่าย หรือบางคร้ังผลิตสินคา้ออกมาใน
ปริมาณท่ีมากจนเกินไป ส่งผลใหสิ้นคา้ลน้สตอ๊ก 
  (2.2) การผลิตสินคา้ยงัไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหารแปรรูปท่ียงั
ไม่ไดรั้บเคร่ืองหมาย อย. 
  (2.3) การใชท้รัพยากรยงัไม่เหมาะสม และส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม 
  (2.4) การพฒันาคุณภาพของสินคา้ไม่สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท าใหสิ้นคา้ท่ีผลิตออกมาขาดความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
 (3) การบริหารจดัการดา้นการตลาด 
  (3.1) ไม่มีฐานขอ้มูลของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ 
 (3.2) การแข่งขนัในดา้นสินคา้ของกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ประเภทเดียวกนั ท าให้ผูบ้ริโภค
ขาดความเช่ือถือในผลิตภณัฑ ์
 (3.3) ขาดความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรับการผลิตสินคา้ 
 (3.4) ขาดการวางแผนด้านการตลาดในประเด็นของการส ารวจความต้องการของ
ตลาดและผูบ้ริโภค ท าใหก้ารผลิตสินคา้ออกมาจ าหน่ายไม่ได ้
 (4) การบริหารจดัการดา้นการเงิน / การบญัชี 
 (4.1) ขาดความรู้ในการจดัท าบญัชีอยา่งเป็นระบบ 
 (4.2) ขาดความรู้ในการวเิคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนของการประกอบธุรกิจ 
 (4.3) ขาดการวางแผนการใชเ้งินทุนใหเ้กิดประโยชน์ 
 โดยจากการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัตวัแทนวสิาหกิจชุมชนของจงัหวดัเชียงใหม่  
ขอน าเสนอตวัอยา่งของปัญหาการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 
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2 กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมืองและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย อ าเภอสัน
ก าแพง สรุปประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่มดงัต่อไปน้ี 
 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง ปัญหาของการบริหารจดัการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมืองคือ ขาดการวางแผนในการจดัหาบุคลากร การคดัเลือกสรร
หาบุคลากรไม่มีการก าหนดเกณฑ์การรับคนเขา้มาท างาน รับคนเขา้มาท างานโดยอาศยัความรู้จกั
มกัคุ้นเป็นการส่วนตัว ท าให้ได้คนท่ีขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ไม่มีการจดัท าแผน
ล่วงหนา้จะรับคนเขา้ท างานในช่วงเวลาใด ขาดการวางแผนดา้นการผลิต การผลิตจะผลิตตามค าสั่ง
ซ้ือท าให้เกิดการขาดแคลนสินคา้กลางคนั ท าให้สูญเสียโอกาสในการจ าหน่าย หรือบางคร้ังผลิต
สินคา้ออกมาในปริมาณท่ีมากจนเกินไป ส่งผลให้สินคา้ลน้สต๊อก ขาดการวางแผนดา้นการตลาด
ในประเด็นของการส ารวจความต้องการของตลาดและผูบ้ริโภค ท าให้การผลิตสินค้าออกมา
จ าหน่าย ขาดความรู้ในดา้นการจดัท าบญัชีใหเ้ป็นระบบ 
 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัญหาของ
การบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย คือขาดการท างานเป็นทีม การท างานจะเป็นไปใน
ลกัษณะตวัใครตวัมนักล่าวคือจะรับผดิชอบแต่เฉพาะช้ินงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายให้ท า ดงันั้น
ท าให้สมาชิกในกลุ่มขาดการติดต่อ ประสานสัมพนัธ์กนั การด าเนินงานบางคร้ังเกิดการสะดุด
กล่าวคือ การท างานขาดการต่อเน่ือง ท าให้การท างานเกิดความล่าชา้เน่ืองมาจากสมาชิกแต่ละคน
ไม่ทราบว่าใครเป็นตน้เหตุท าให้งานเกิดความล่าชา้ การผลิตสินคา้ยงัไม่ไดม้าตรฐานโดยสินคา้ท่ี
ผลิตยงัไม่ไดรั้บเคร่ืองหมาย อย. และขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิต
สินคา้ 
 จากวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ท่ี
มุ่งพฒันาประเทศภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุน
ของประเทศและขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงยดึคนเป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันา โดยการพฒันาคนให้เป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการ
พฒันาคนในชุมชนท่ีอยู่ในเขตชนบทซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นรากฐานท่ีส าคญั 
อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาประเทศไดอ้ย่างย ัง่ยืน พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐาน
ความเขม้แข็งของชุมชนโดยพฒันาให้คนในชุมชนมีศกัยภาพ ความรู้ความสามารถดา้นต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้ดีข้ึนโดยอยูบ่นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมอนัจะ
สามารถท าให้ปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลกในกระแสยุคโลกาภิวฒัน์โดยน้อมน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาเป็นหลกัส าคญัในการปฏิบติังานเพื่อ
ก่อให้ เกิดความสมดุล เป็นเค ร่ืองยึดเหน่ียวเพื่ อท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสุขแก่ผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนได้เสียอนัจะก่อให้เกิดความ
เขม้แขง็แก่ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 และจากยุทธศาสตร์การพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ท่ี
มุ่งเน้นให้การพฒันาประเทศให้เศรษฐกิจกา้วหน้ามัน่คงโดยการสร้างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบน
ฐานความรู้โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อน าไปสู่
การพฒันาเศรษฐกิจแบบสมดุลเท่าเทียมอย่างย ัง่ยืน โดยโดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อป้องกนัปัจจยั
เส่ียง เสริมรากฐานของประเทศให้เขม้แข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชนทางดา้นการบริหารจดัการให้มีความเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ 
พฒันาและเสริมสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นการบริหารจดัการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถปรับตวั
ได้ทันต่อผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 
 จากบทบาทและความส าคญัของวิสาหกิจชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนก็เพื่อประโยชน์ของคนใน
ชุมชนท่ีจะได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและทุนทางสังคมของชุมชนในการด าเนินกิจการ เพื่อสร้าง
โอกาส และรายไดข้องชุมชน ฐานรากใหส้ามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 แต่อยา่งไรก็ตาม จากปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชม จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีประสบ
ในปัจจุบนั นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นนกัวิชาการและมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญั
คือ การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เห็นควรเป็นอยา่งยิ่งท่ีควรจะด าเนินการวิจยั เร่ือง กลยุทธ์
กำรพัฒนำเพ่ือเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรของวสิำหกจิชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่อย่ำงยั่งยืน  อนัจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการวิจยัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการ
ยกระดบัและขีดความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยให้ชุมชนมี
ความเขม้แขง็และสามารถอยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และขณะเดียวกนัจะไดม้าซ่ึงแนวทางท่ีทางรัฐบาล
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะใช้ประกอบในการก าหนดนโยบายเพื่อการบริหารจดัการ ตลอดจน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนับนฐานความรู้และ
ปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนัได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาศกัยภาพการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2  เพื่อศึกษากลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการบริหาร
จดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งย ัง่ยนื 
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1.3 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 โครงการวจิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1.3.1 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั  
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดประชากรของการศึกษาโดยก าหนดชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งส้ิน 25 อ าเภอ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง  
  ตวัอย่างคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความสนใจและมีความพร้อมในการเขา้ร่วม
โครงการกลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการวิสาหกิจ
ชุมชนของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวน 2 ชุมชน ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวจิยั 
 1)  ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ ตัวอย่างจ านวน  
2 ชุมชน ของอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวิสาหกิจ
ชุมชน 
 3) เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่  โดยการประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัคือ 
 ระดบั 5 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพมากท่ีสุด 
 ระดบั 4 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพนอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพนอ้ยท่ีสุด 
 
1.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพ 
 1.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการของตวัอยา่งในการศึกษา 
 1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคือการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในลักษณะการ
วเิคราะห์เน้ือหา   
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1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ไดท้ราบถึงศกัยภาพการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.5.2  ได้กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจดัการ
วสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งย ัง่ยนื  
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
 กำรพัฒนำ (development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไป เช่นการพัฒนา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึนสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิง่ข้ึนหรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจการพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  
ไม่หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเปล่ียนแปลง กล่าวคือการพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือการท าให้ลกัษณะเดิมเปล่ียนไปโดย
มุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่าแต่โดยธรรมชาติแล้วการ
เปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเองเพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 
 กำรบริหำรจัดกำร (administrative management) หมายถึง การก าหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายขององคก์ร  
 ชุมชน (community)หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อบา้น โดยมีการใชชี้วติร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการตดัสินใจวางแผนอย่างมีระบบ มี
ทิศทางมีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน  มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  เพื่อให้ชุมชนทอ้งถ่ิน
และองคก์รสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นอนาคตโดยอาศยัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของทุกฝ่าย 
 วิสำหกิจชุมชน (community enterprise)  หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอนั
ประกอบดว้ย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซ้ือและการบริโภค
ของชุมชนจากความหมายของธุรกิจชุมชนขา้งตน้จะเห็นได้ว่าชุมชนซ่ึงเป็นรากฐานของชนบท
ไทยจะเขม้แข็งไดน้ั้น ชุมชนจะตอ้งยืนหยดัดว้ยล าแขง้ของชุมชนเอง โดยอาศยัความร่วมมือหรือ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในอันท่ีจะพัฒนากลุ่มธุรกิจของชุมชนท่ีจดัตั้ งข้ึนให้มีความ
เจริญเติบโต ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอยู่ในภาคชนบทให้มีชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนต่อไป  
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 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ (enhance the ability) หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้ บุคคล 
องคก์ร สถาบนั และสังคมไดพ้ฒันาความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรือร่วมกนั) ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีจะแก้ปัญหา รวมทั้ งก าหนดและด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ทั้ งน้ี มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั สามประการ (วจิารณ์ พานิช, 2555) คือ 
  ประการท่ีหน่ึง การพฒันาขีดความสามารถเป็นกระบวนการเรียนรู้และมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการคร้ังเดียวส าเร็จ 
  ประการท่ีสอง เป็นกระบวนการท่ีเน้นการใช้และการเสริมสร้างพลังของทั้ ง
บุคคล องคก์ร และเครือข่าย 
  ประการท่ีสาม ต้องมีการพิจารณาด าเนินการอย่างเป็นระบบในการจัดท า
ยทุธศาสตร์และแผนการพฒันาขีดความสามารถ 

 




