
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถด้านการรบริหาร
จดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างย ัง่ยืนมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพการบริหาร
จดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษากลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีด
ความสามารถการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างย ัง่ยืน การวิจยัไดร้วบรวม
วรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวจิยัซ่ึงประกอบไปดว้ย 
แนวคิดการบริหารจดัการ แนวคิดเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชน แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน กลยุทธ์การ
บริหารจดัการ และการบริหารจดัการแนวใหม่ 
 
2.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
 แนวทางการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการด าเนินงานของธุรกิจกระบวนการเร่ิม
ตั้ งแต่การศึกษาปัจจัยน าเข้า ผ่านกระบวนการแปรสภาพไปสู่ผลผลิต ท่ี มีคุณภาพ โดยมี
กระบวนการหน่ึงท่ีเรียกวา่การจดัการ ซ่ึงประกอบดว้ยหน้าท่ีทางดา้นการจดัการ การจดัการผลิต 
การจดัการบุคลากร การจดัการการตลาด การจดัการการเงิน โดยศึกษาวา่การด าเนินงานจะท าให้
ปัจจยัท่ีน าเขา้ กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตมีประสิทธิภาพอยา่งไร (ศิริวรรณ, 2546 ) 

 หนา้ท่ีทางดา้นการจดัการ ประกอบดว้ย 
(1) การวางแผน หมายถึง การก าหนดเป้าหมายและการก าหนดกิจกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
(2) การจดัองคก์าร หมายถึง กระบวนการก าหนดงานท่ีจะท า ใครจะท าอะไรบา้ง 

แต่จะงานจะประสานและจดัการอยา่งไร 
(3) การช้ีน า หมายถึง การจูงใจและการสั่งการสมาชิกในองคก์ารเพื่อน าไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
(4) การควบคุม หมายถึง การก ากบัดูแลการปฏิบติังานขององค์การ การจ าแนก

ถึงความคลาดเคล่ือนระหวา่งแผนกบัการปฏิบติังานจริง และจะท าอย่างไรให้การปฏิบติังานนั้น
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
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  การจดัการการผลิต หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงสภาพปัจจยัน าเขา้ ให้เป็น
ผลผลิต 
  การจดัการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการ ท่ีผูบ้ริหารใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการสรรหา คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการท างานขององคก์ร 
  การจดัการการตลาด หมายถึง ระบบการด าเนินกิจการต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
อ านวยความสะดวกและก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน เคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการโดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพอใจสูงสุด การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาส่วนประสม
การตลาด (Kotler, 2006) ดงัน้ี 
   ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การประสมท่ีเข้ากนัได้อย่างเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกันของกิจการ ก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายและ
ระบบการจดัจ าหน่ายซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพื่อใชส้ าหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ ส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 

 (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้ บริการ ความคิด หรือองคก์ารท่ี
กิจการน าเสนอต่อผูบ้ริโภค กิจการหรือนกัการตลาดจะตอ้งปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายอยูเ่สมอ 

 (2) การก าหนดราคา (Price) หมายถึง การก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ท่ี
ในรูปแบบของตัวเงินการก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ต้องก าหนดไปตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ของกิจการ เช่น อาจก าหนดราคาเพื่อต้องการก าไรเพื่อขายส่วนครองตลาด หรือ
เป้าหมายอยา่งอ่ืน อีกทั้งตอ้งใชก้ลยทุธ์ในการตั้งราคาท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย
และสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นตลาด 

 (3) การจดัจ าหน่าย (Place of Distribution) หมายถึง ช่องทางท่ีใช้เพื่อ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายไปยงัตลาด การจดัจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

  (3.1)  ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ (Channel of Distribution) เป็นการ
พิจารณาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง หรือ 
ขายสินคา้โดยผา่นสถาบนัคนกลางต่าง ๆ 
   (3.2) การแจกจ่ายตวัสินคา้ (Physical Distribution) เป็นการกระจาย
สินคา้เขา้สู่ผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมการขนส่งและการจดัเก็บรักษาสินคา้ 
  (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวนการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายเป็นวิธีการท่ีกิจการจะบอกให้ผูบ้ริโภคทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย 
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การส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาด
ทางตรง และการใชพ้นกังานขาย 
  การจัดการการเงิน  หมายถึง การบริหารจัดการท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลัก  
2 ประการคือ การจดัหาเงินทุนและการใชเ้งินทุน 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้และบริการหรือการ 
อ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการ
ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการ
ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน (ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วสิาหกิจชุมชน, 2557)   
 หลักการของวิสาหกิจชุมชนเน้นในด้านของการด าเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงจ านวนหน่ึงอยูใ่นระดบัท่ี
ไม่พร้อมจะเขา้มาแข่งขนัทางการคา้ใหไ้ดรั้บการส่งเสริมพร้อมน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างรายได้
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการและพฒันารูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แข็งสามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการของ
หน่วยธุรกิจท่ีสูงข้ึนซ่ึงมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงวสิาหกิจชุมชน อาทิ สุมิตรา อภิชยั (2555) กล่าววา่
วสิาหกิจชุมชนเกิดเม่ือองคก์รชุมชนหรือเครือข่ายองคก์รชุมชนพฒันากิจกรรมและมีการเช่ือมโยง
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนโดย
เช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายสนบัสนุนการเรียนรู้และระบบการพฒันาเพื่อ
การพี่งพาตนเองของชุมชนให้ครอบคลุมการจดัการทุกดา้นให้มีระบบการจดัการทั้งในด้านการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างถูกตอ้งเช่นเดียวกบั ดวงเดือน สมวฒันศกัด์ิ 
(2556) กล่าววา่ การด าเนินงานวสิาหกิจชุมชน จ าเป็นตอ้งอยูบ่นหลกัพื้นฐาน 3 ประการไดแ้ก่  
  (1) วิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการการประกอบกิจการของชุมชนเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได ้
  (2) การประกอบกิจการตอ้งมุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและ
ความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั 
  (3) มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ทั้ งในระดับครัวเรือน กลุ่มองค์กร
เครือข่ายและชุมชน 
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  ลักษณะส าคัญของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีองค์ประกอบอย่างน้อย  
7 ประการดงัน้ี 
 (1) ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 
 (2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชนโดยใช้วตัถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงาน
ในชุมชนเป็นหลกั 
 (3) ความริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
 (4) เป็นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
 (5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
 (6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจในการด าเนินงาน 
 (7) มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย 

 ระดบัการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามเป้าหมายของผลผลิตของ
กิจการไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

(1) ระดบัพื้นฐาน ไดแ้ก่ วิสาหกิจท่ีมีการประกอบการเพื่อใหเ้กิดผลผลิตหรือการ
ใหบ้ริการท่ีจะน าไปใชเ้พื่อการอุปโภค บริโภค มุ่งเนน้การลดรายจ่าย การประหยดัและออมเพื่อให้
ด ารงชีวติไดอ้ยา่งพออยูพ่อกิน 

(2) ระดบัพฒันา ได้แก่วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการประกอบการเพื่อให้เกิดผลผลิต
หรือการให้บริการเพื่อลดรายจ่าย และมีส่วนเหลือสามารถน าไปแบ่งปัน แลกเปล่ียนหรือจ าหน่าย
ให้เกิดรายไดเ้พิ่ม หรือมีทุนเพิ่มในการประกอบการอนัน าไปสู่การอยูดี่กินดี ของครัวเรือน ชุมชน 
และระหวา่งชุมชน 

(3) ระดบัก้าวหน้า ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการประกอบการทั้งภาคการผลิต
และการบริการเพิ่มรายได้ไปสู่การขยายการลงทุน ลดการน าเขา้ เพื่อการส่งออกของผลิตภณัฑ ์
ขยายกิจการ ขณะเดียวกนัก็สามารถจดัสรรผลก าไรเพื่อสวสัดิการของชุมชน หรือเพื่อกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ สร้างความมัง่มีศรีสุขให้กบัครัวเรือน ชุมชน ระหว่างชุมชน และประเทศ
ต่อไป 

2.1.3  กระบวนการวเิคราะห์ SWOT 
กลยุทธ์เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับองคก์รเพราะองคก์รใชก้ลยุทธ์ในการท างานเพื่อ

บรรจุวตัถุประสงคข์องคน วิธีการ และเทคนิคในการวิเคราะห์ สภาวะขององคก์ร ซ่ึงเป็นวธีิการท่ี
รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในวงการธุรกิจคือ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT  
(นนัทิยา พุทะนุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัร, 2544) 
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SWOT เป็ นค าย่อมาจากค าว่า  Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threats โดย 
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึงองค์กร
น ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์  Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง 
สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบและดอ้ยสามารถ  Opportunity คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและ
สถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรจุวตัถุประสงค์ และ Threats คือ 
อุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์

2.1.4  การบริหารจดัการแนวใหม่ 
Janeand Freud (1999) ไดเ้สนอแนวทางการบริหารจดัการแนวใหม่ โดยมีหลกัการท่ีส าคญั

ประกอบด้วย 5rs + 1I ได้แก่ 1) Restructuring 2) Reengineering 3) Reinventing 4) Realignment  
5) Rethinking + 1 Information 

ในสภาวการณ์ปัจจุบนั การแข่งขนัเชิงธุรกิจรุนแรงเพิ่มข้ึนทั้ งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ องค์กรธุรกิจจึงมีความจ าเป็นจะตอ้งหากลยุทธ์มาใชใ้นการปรับปรุงองคก์รของตนเอง
ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ตลอดเวลา ปัจจยัหน่ึงท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อ
องค์กร ได้แก่ การแข่งขันยุคของโลกไร้พรมแดน รวมทั้ งบทบาทและนโยบายของรัฐบาลท่ี
เปล่ียนแปลงไป ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นตวัก าหนดให้รูปแบบการบริหารจดัการของแต่ละองค์กร ตอ้ง
ปรับปรุงตนเองใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสังคมไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  แนวคิดการจดัการแบบใหม่ ไดแ้ก่ 5Rs + 1I มีหลกัส าคญั ดงัน้ี 
 (1) Restructuring การปรับโครงสร้างใหม่ 
  (1.1) ก าหนดให้แน่นอนว่าอะไรเป็นกิจกรรมหลักขององค์กร จ าแนก 
แยกแยะ และท าความเขา้ใจความสามารถหลกัขององคก์ร การเขา้ถึงกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน 
  (1.2) ลดกฎเกณฑ์  กฎ ระเบียบท่ี เป็นอุปสรรค ซ่ึงท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพนอ้ยลง 
 (2) Reengineering การปรับร้ือระบบใหม่ 
  (2.1) การให้ความรู้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้กบัพนกังาน
ขององคก์าร 
  (2.2) น าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการท างาน 
  (2.3) ปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ลดเวลาในการท างานตดัค่าใชจ่้ายเพื่อ
ลดตน้ทุน 
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 (3) Reinventing การท าใหม่ 
  (3.1) การคิดหรือวิเคราะห์เพื่อพฒันาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และสร้าง
แผนงานใหม ่
  (3.2) มุ่งคิดหรือวเิคราะห์ในเร่ืองการใหบ้ริการ 
  (3.3) หาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การหรือการบริหาร
จดัการเพื่อใหเ้กิดการบริการท่ีดีข้ึน 
 (4) Realignment (ตารางแนวใหม่) 
  (4.1) วางโครงสร้างการบริหารความรับผิดชอบขององคก์รให้สอดคลอ้งกบั
กลยทุธ์ทางการตลาด 
  (4.2) สร้างระบบการให้รางวลั และผลตอบแทนควบคู่กับการควบคุม
องคก์รและโครงสร้างหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 (5) Rethinking (การคิดใหม่) 
 การสร้างการเรียนรู้และยกระดับองค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
วเิคราะห์ และตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 (6) Information System 
  (6.1) การเรียนรู้องค์การสมัยใหม่ และใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 
  (6.2) การเพิ่มผลผลิตในลกัษณะต่าง ๆ และประสิทธิภาพ 

2.1.5  แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเร่ิมเขา้มามีบทบาทในกระแสการพฒันาของสังคมโลกตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2515 เร่ิมตั้งแต่องค์การสหประชาชาติไดจ้ดัให้มีการประชุมสุดยอดวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มของ
มนุษย ์ณ กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ซ้ึงเรียกร้องให้ทัว่โลกไดค้  านึงถึงผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากดัของทรัพยากรโลก 

นบัเป็นเวลากว่าสองทศวรรษแลว้ท่ีค าว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนถูกน ามาใช้อย่างกวา้งขวาง 
และในสั งคมโลกมีผู ้ให้ความหมายของการพัฒนาท่ี ย ั่งยืน  เช่น  World Commission on 
Environment and Development  หรือ  Brundtland (2526) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนคือ รุปแบบของการ
พฒันาท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ท าใหค้นรุ่นต่อไปในอนาคตตอ้ง
ประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีส่วนประกอบพื้นฐานท่ีส าคญั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ส่วนประกอบทั้ งสามน้ีจะเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 
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วตัถุประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ตามแนวคิดของ Barbier (1997) คือ การบรรลุเป้าหมายทั้งสาม
องค์ประกอบน้ีให้ได้ดีท่ีสุด และโดยท่ีสังคมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีสูงสุดในทุกส่วน 
ประกอบได ้จึงจ าเป็นตอ้งยอมลดเป้าหมายในบางองคป์ระกอบ เพื่อให้เป้าหมายในองคป์ระกอบ
อ่ืนเพิ่ม ข้ึน  ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับการจัดล าดับความส าคัญระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ว่าจะให้
องค์ประกอบใดมีล าดับความส าคัญท่ีสูงกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ถ้าให้ล าดับความส าคัญ
ทางดา้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนัดบัแรก ก็อาจตอ้งชดเชยดว้ยการให้เป้าหมายทางดา้น
สังคมและส่ิงแวดลอ้มลดลง 

ส่วนประกอบของความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจนั้น สังคมตอ้งสร้างความเจริญเติบโตท่ีท าให้
เกิดกระแสรายไดท่ี้เหมาะสม ในขณะท่ียงัคงรักษาไวซ่ึ้งสตอ็กของทุนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทุนมนุษย์
และทุนธรรมชาติเป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการของระบบเศรษฐกิจ คือ 
 (1) การเพิ่มข้ึนในการผลิตสินคา้และบริการ 
 (2) การตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือการลดปัญหา
ความยากจน 
 (3) ท าใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรมเพิ่มข้ึน 

  เป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการน้ีจะตอ้งด าเนินการในแนวทางท่ีย ัง่ยืนตามท่ีกล่าว
มาแล้วในส่วนประกอบทางด้านสังคมของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นจะตอ้งวางอยู่บนรากฐานของ  
2 หลกั คือ หลกัการความยุติธรรม และหลกัการความเท่าเทียมกนั เพื่อให้เกิดการพฒันาในระยะ
ยาว การเขา้ถึงทรัพยากรและโอกาสของคนในสังคมจะตอ้งมีความเท่าเทียมกนั สิทธิมนุษยชนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

 ในส่วนประกอบดา้นส่ิงแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน การรักษาไวซ่ึ้ง
สต็อกของทุนธรรมชาติไม่วา่จะเป็นป่าไม ้แม่น ้ า ภูเขา แร่ธาตุอนัเป็นส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ี
ควรจะด ารงอยูท่ี่ท  าใหส่้วนประกอบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
ท่ีความมีเสถียรภาพของระบบนิเวศน์ของโลกจะไม่ถูกกระทบกระเทือน 
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ภาพท่ี 2.1  องคป์ระกอบของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ท่ีมา: (Barbier, 1997) 

 
  จากภาพท่ี 2.1 แสดงส่วนประกอบของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีจะตอ้งประกอบดว้ย  

3 ส่วนหลกั อนัไดแ้ก่ ส่วนของระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และระบบนิเวศน์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์และพึ่ งพาซ่ึงกันและกัน การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะเกิดข้ึนในส่วนท่ีทบัซ้อนกันของ  
3 องคป์ระกอบหรือพื้นท่ีแรเงาในภาพ กล่าวคือ มีการพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาสังคมและมีการ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้มดว้ยในขณะเดียวกนั 

2.1.6  กลยทุธ์ของการบริหารจดัการ 
กลยุทธ์ของการบริหารจดัการโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) กลยุทธ์ระดับ

กิจการ 2) กลยทุธ์ระดบัหน่วยงาน และ 3) กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (เอกชยั บุญยาทิษฐาน, 2553) 
 1)  กลยทุธ์ระดบักิจการ หรือกลยทุธ์ระดบัองคก์ร หมายถึง กลยทุธ์ท่ีไดม้าหรือจาก

การวิเคราะห์ SWOT และได้กลั่นกรองขั้นสุดท้ายหลังจากท่ีได้ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
ค่านิยมหลกัแลว้ โดยกลยทุธ์ระดบักิจการยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

  1.1)  กลยุทธ์เติบโต กลยุทธ์ประเภทน้ีก าหนดข้ึนมาเพื่อการขยายตวัในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น การขาย การผลิต 

  1.2)  กลยุทธ์คงสภาพ หมายถึง การด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เหมือนเดิมเพื่อ 
ดูสภาพแวดลอ้ม 
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  1.3)  กลยุทธ์ตดัทอน เป็นกลยุทธ์ท่ีถูกน ามาใช้เม่ือกิจการอยูใ่นฐานะท่ีอ่อนแอ
มากในการด าเนินงาน 

 2)  กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  
  2.1)  กลยทุธ์ผูน้ าดา้นราคา กิจการทั้งหลายต่างก็แข่งขนักนัในตลาดในดา้นราคา 
  2.2)  กลยุทธ์สร้างความแตกต่างในงาน รูปร่าง คุณภาพ การบริการ ความ

ทนทาน ภาพลกัษณ์ การบริการหลงัการขายท่ีดี 
  2.3)  กลยุทธ์ผูน้ าดา้นราคาแบบมุ่งเนน้ คือกลยุทธ์ท่ีใชน้อกจากจะเป็นผูน้ าดา้น

ราคาแลว้ก็ยงัมุ่งเนน้ดา้นตลาดเฉพาะส่วน 
  2.4)  กลยทุธ์สร้างความแตกต่างแบบมุ่งเนน้ คือ กลยทุธ์ท่ีนอกจากจะสร้างความ

แตกต่างแลว้ยงัมุ่งเนน้เฉพาะบางส่วนของตลาด 
  2.5)  กลยุทธ์ผนึกรวมผูน้ าดา้นราคากบัความแตกต่าง กลยุทธ์น้ีองค์กรธุรกิจได้

น ามาใช้เพราะการขยายตวัออกไปจ าเป็นตอ้งปรับตวัเองให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของโลก มีการ
เรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ โดยเนน้เร่ืองสมรรถนะหลกั 

 3) กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต การตลาด การวิจยั
และสินคา้ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

2.1.7 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพในการท างาน 
David C. McClelland (1973, อ้างถึงในณรงค์วิทย์แสนทอง , 2547) ได้ให้ค  านิยามว่า

ศกัยภาพหรือ Competency คือบุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายใตปั้จเจกบุคคลซ่ึงสามารถผลกัดนัให้
ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ี์ก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ 

L.M. Spencer and S.M. Spencer (1993, อ้างถึงในสุ จิตราธนานันท์ , 2552) ก ล่าวว่า
ศกัยภาพ (Competency) เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในการปฏิบติังานให้ไดผ้ลสูงสุดโดย
การใช้เกณฑ์มาตรฐานอาภรณ์ภู่วิทยพันธ์ (2547, อ้างถึงในสุจิตราธนานันท์ , 2552) กล่าวว่า
ศกัยภาพ (Competency) คือลกัษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคนซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Attributes) ใน
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

จากค านิยามขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าศกัยภาพหมายถึงคุณลกัษณะของบุคคลอนัไดแ้ก่
ความรู้ทกัษะและลกัษณะส่วนบุคคลหรือทศันคติท่ีน ามาใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีงานของตนเอง
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน 

การศึกษาเร่ืองศกัยภาพ (Competency) เร่ิมข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1973 โดย David C. McClelland 
ได้ตีพิมพ์บทความเร่ือง “Testing for competence rather than intelligence” (Spencer 1993: 3) ท่ี
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พิสูจน์ถึงลกัษณะนิสัยทางพฤติกรรมและคุณลกัษณะท่ีมีประสิทธิผลมากกว่าการทดสอบความ
ถนดัในการตดัสินใจถึงวา่ใครประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานคนท่ีปฏิบติังานไดดี้กวา่จะท า
ส่ิงต่างๆเช่นมีการตดัสินใจท่ีดีในการสังเกตเห็นปัญหาและตดัสินใจแกปั้ญหาเหล่านั้นดว้ยการ
ตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทายและเป็นท่ีมาของค าวา่ศกัยภาพ (Competency) ซ่ึงเป็นบุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่
ภายใต้ปัจเจกบุคคลซ่ึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดในงานท่ีตนรับผดิชอบความสามารถตามกรอบแนวคิด 

ธญัญาลกัษณ์วีระสมบติั (2546 อา้งถึงในสุจิตราธนานนัท์, 2552) ไดจ้  าแนกประเภทของ
ศกัยภาพออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดว้ยกนัดงัน้ี 
 (1) ศกัยภาพหลกัขององค์การ (Core Competency) ขีดความสามารถท่ีเป็นแกน
หลกัขององค์การเป็นขีดความสามารถท่ีทุกคนในองค์การตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนัเน่ืองจาก
ความสามารถและคุณสมบติัน้ีเป็นตวัก าหนดหรือผลกัดันให้องค์การบรรลุตามวิสัยทศัน์และ 
พนัธกิจท่ีวางไวต้ลอดจนยงัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงค่านิยมท่ีคนในองค์การมีและถือปฏิบติัร่วมกนั
ยกตวัอยา่งเช่นการมุ่งเนน้ท่ีผลงานความคิดสร้างสรรคก์ารบริหารการเปล่ียนแปลงเป็นตน้ 
 (2) ศักยภาพของพนักงาน ในแต่ละระดับหรือต าแหน่งงาน(Managerial 
Competency) จะต้องมีและจะแตกต่างกันไปตามระดับของความรับผิดชอบหรือตามสายการ
บริหารลกัษณะของขีดความสามารถประเภทน้ีจะสะทอ้นถึงความคาดหวงัความกวา้งและความลึก
ของความสามารถท่ีพนกังานจะตอ้งมีก่อนท่ีจะไดรั้บการเพิ่มความรับผิดชอบยกตวัอยา่งเช่นภาวะ
ผูน้ าการจดัล าดบัความส าคญัของงานการบริหารทรัพยากรเป็นตน้ 
 (3) ศักยภาพท่ีก าหนดไว้ส าหรับงานในแต่ละด้านหรือตามลักษณะงาน 
(Functional Competency) จะมีความสามารถแตกต่างกันไปตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย
ยกตวัอยา่งเช่นทกัษะในดน้การน าเสนองานการประสานงานเป็นตน้ 
 ณรงค์วิทย์แสนทอง (2545, อ้างถึงในสุจิตราธนานันท์, 2552) ได้อธิบายถึงลักษณะท่ี
ส าคญัต่างๆของศกัยภาพดงัต่อไปน้ี 

(1) คุณลักษณะ (Characteristics) เน่ืองจากขีดความสามารถเป็นคุณลักษณะ
ภายในของบุคคล (Under Characteristic) ดังนั้ นการจ าแนกถึงแนวทางพฤติกรรมการคิดหรือ
ความเห็นในสถานการณ์หน่ึงๆสามารถกระท าได้โดยการพิจารณาถึงคุณลักษณะของขีด
ความสามารถใน5 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 

 (1.1) แรงจูงใจ (Motives) เป็นส่ิงท่ีบุคคลต้องการหรือคิดตรงกันในการ
กระท าซ่ึงจะเป็นแรงขบัใหเ้ลือกพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
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 (1.2) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Traits) เป็นลกัษณะนิสัยทัว่ไปท่ีจะตอบสนอง
ต่อขอ้มูลหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญโดยสามารถพิจารณาได้จากความสามารถในการเรียนรู้ความ
กระตือรือร้นและการร่วมมือ 

 (1.3) แนวคิดต่อตนเอง (Self – Concept) เป็นทศันคติคุณค่าและความคิดฝัน
ของบุคคลซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อแรงจูงใจและท านายถึงพฤติกรรมของสถานการณ์
ต่าง ๆได ้

 (1.4) ความรู้ (Knowledge) เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีเน้ือหาแตกต่างเฉพาะ
ดา้นของบุคคล 

 (1.5) ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้ งทางร่างกาย
ความคิดและจิตใจของบุคคลในระดบัท่ีสามารถคิดวเิคราะห์ใชค้วามรู้ก าหนดเหตุและผลหรือการ
วางแผนในการจดัการรวมถึงการตระหนกัในความซบัซอ้นของขอ้มูลได ้

(2) ความสามารถเชิงเหตุผล  (Causal Related) เป็น ขีดความสามารถด้าน
แรงจูงใจคุณลกัษณะส่วนบุคคลรวมถึงแนวความคิดของบุคคลท่ีจะรวมกนัเป็นความมุ่งมัน่ในแต่
ละบุคคลเพื่อท านายถึงทักษะพฤติกรรมการกระท าตลอดจนน าไปท านายผลลัพธ์ของการ
ปฏิบติังานซ่ึงจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวเิคราะห์และประเมินผล 

(3) เกณฑ์ท่ีใชอ้า้งอิง (Criterion Reference) เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดศกัยภาพโดย
ต้องผ่านการท านายอย่างมีนัยส าคัญเช่นวิธีการทางสถิติซ่ึงเกณฑ์ ท่ีใช้ศึกษาส่วนมากจะมี 
2 ลกัษณะไดแ้ก่เกณฑ์ปฏิบติังานสูงสุด (Superior Performance) เป็นการปฏิบติังานท่ีสูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐานหรือวา่สามารถปฏิบติังานให้ดีท่ีสุดในสถานการณ์การท างานและเกณฑ์ในอีกลกัษณะ
หน่ึงไดแ้ก่เกณฑข์องการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล (Effective Performance) ซ่ึงเป็นเกณฑข์อง
ระดบัการท างานขั้นต ่าท่ีสามารถยอมรับได ้

(4) ศกัยภาพเชิงระบบเป็นขีดความสามารถของการปฏิบัติงานในองค์การท่ี
พิจารณาตามความสามารถของปัจจยัน าเขา้และผลลพัธ์ซ่ึงประกอบดว้ยขีดความสามารถในเร่ือง
ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

 (4.1) ศกัยภาพตามลกัษณะงาน (Competency as Tasks) เป็นการแสดงถึงขีด
ความสามารถจากการแบ่งงานออกเป็นงานยอ่ยๆและก าหนดขอบเขตของงานท่ีจะท าได ้

 (4.2) ศกัยภาพตามลกัษณะของผลลัพธ์ (Competency as Results) ลกัษณะ
ของขีดความสามารถท่ีสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยซ่ึงผลลัพธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
เหล่านั้นจะรวมกนัไปสู่ผลลพัธ์ร่วม 
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 (4.3) ศกัยภาพตามผลของการกระท า (Competency as Output) ศกัยภาพใน
ลกัษณะน้ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งคน้หาความตอ้งการของผูม้ารับบริการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการของ
การใหบ้ริการจากนั้นจึงแบ่งผลท่ีไดอ้อกมาเป็นองคป์ระกอบยอ่ยๆและก าหนดคุณภาพมาตรฐานท่ี
ตอ้งการในการตอบสนองต่อความตอ้งการ 

 (4.4) ศกัยภาพตามความรู้ทกัษะและทศันคติ (Competency as Knowledge 
Skill and Attitude) คนท่ีมีความเฉลียวฉลาดนั้นสามารถวินิจฉยัไดจ้ากพฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือ
วิธีการในการปฏิบติังานท่ีได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดในส่วนของขีดความสามารถใน
ลกัษณะน้ีจะตอ้งแยกแยะออกมาให้เห็นว่าความรู้ทกัษะและทศันคติอะไรบา้งท่ีจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จซ่ึงความส าเร็จดงักล่าวนั้นจะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความส าเร็จของเป้าหมายการ
คน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและน ามาซ่ึงการใช้เป้าหมายเป็นตวัก าหนดล าดบัความส าคญั
ของการท างาน 

(5) ศกัยภาพท่ีแต่ละคนมีอยู่ (Competency as Attribute Bundle) กระบวนการ
ของขีดความสามารถทางความรู้ทกัษะและทศันคติเป็นความสามารถท่ีแทจ้ริงของแต่ละบุคคลท่ีมี
อยูซ่ึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปเช่นความสามารถในการเป็นผูน้ า
การจูงใจเป็นตน้ 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กาญจนา สุระ (2556) การวิจยัเพื่อพฒันาต้นแบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ินด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 3 นักวิจยัมีแผนการวิจยั คือ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อจดัการการเรียนรู้ในการขยายต้นแบบการพฒันาด้านสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินสู่  
7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดงัน้ี 1) วิธีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและสังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะมีการน าเอาหลกัหลกัของ
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับการด าเนินงานเพื่อพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยคุณธรรมท่ีส าคญัของ อปท.ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อ
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือคุณธรรมในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
อดทน ความขยนัหมัน่เพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี สอดแทรกเขา้
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ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่างๆ อย่างจริงจงัไม่ท าไปโดยขาดความรับผิดชอบแต่
ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพฒันาท้องถ่ินให้ตนเองและบุคคลอ่ืนอยู่ใน
ทอ้งถ่ินได้อย่างมีความสุข 2) แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเพื่อยกระดบัการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินดว้ยคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะ
เกิดข้ึนได้นั้ นต้องอาศยัความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาคประชาชน โดยฝ่ายบริหาร
ของ อปท. จะตอ้งยึดหลกัการบริหารจดัการองคก์รโดยน าเอาหลกัคุณธรรมเขา้มาใชก้ารท างานทุก
ขั้นตอน โดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณธรรมประจ าใจ ได้แก่ การมีความซ่ือสัตย ์มีความ
ยติุธรรม อดทนและมีความขยนัหมัน่เพียร ใชน้โยบายเชิงรุกในการบริหารจดัการองคก์ร กล่าวคือ
มีการเตรียมตัวท่ีจะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะมากระทบกับการด าเนินงานขององค์กร 
ขณะเดียวกนัก็มีความไม่ประมาทโดยหาวิธีการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหากบัการด าเนินงานภายใน
องค์กร การท างานเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ในส่วนของภาคประชาชนก็ 
ยึดหลกัการท างานโดยน าเอาหลกัคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต การท างานยึดหลกั
ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ขณะเดียวกนัก็ไม่ละเวน้ท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการท างาน
เพื่อท้องถ่ิน ขณะเดียวกนัควรมีการเสาะแสวงหาและสร้างพนัธมิตรใหม่กับบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรอ่ืน เพื่อท าให้ตนเองอยู่รอดและมีชีวิตท่ีมีความสุขในสังคมจากการศึกษา ได้บทสรุป
เก่ียวกบัวิธีการในการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ 
โดยความส าเร็จของการพฒันาดา้นสังคมของทอ้งถ่ินจะเกิดข้ึนไดจ้  าเป็นท่ี อปท. ควรมีการบริหาร
จดัการโดยอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตวัน าและก ากบัการท างานเพราะหาก อปท. ยึดมัน่ใน
หลักของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วย่อมท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างย ัง่ยืน 
ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยูดี่มีสุข ซ่ึงทางนกัวิจยัไดท้  าการ focus group และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยู่ดีมีสุขทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมให้กบั
คนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 กาญจนา สุระ (2555) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาท้องถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 2 (พ.ศ.2555) โดยขยายการ
ประเมินตน้แบบการพฒันาให้ครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน อนั
ประกอบไปด้วย การพฒันาด้าน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และอนามยัส่ิงแวดล้อม โดยการ
ประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รซ่ึงส่งผล
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ต่อความอยู่ดีมีสุขของท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ โดยนักวิจยัได้น าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหารจดัการองคก์รของทอ้งถ่ินเพราะเป็นคุณธรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัของธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถ
พฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของคุณภาพ
จากภายในของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหารจดัการท่ีดี ดว้ยเหตุน้ีถึงแมจ้ะมีหลกัการ
บริหารจดัการท่ีดีก ากบัแลว้ยงัตอ้งมีคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ยอนัจะท าให้การ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ยุพา ประสงค์ทรัพย์ (2555) ศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก กรณีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาขอ้มูลการพฒันาวิสาหกิจชุมชนในด้านลกัษณะรูปแบบและกระบวนการ เพื่อพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ดา้นลกัษณะวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นไปตามองค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน 7 ประการ กระบวนการบริหารจดัการของ
ชุมชนต่าง ๆ มีการด าเนินกิจกรรมท่ีสามารถใช้แนวคิดของกระบวนการบริหารจดัการของชุมชน
ต่าง ๆ มีการด าเนินกิจกรรมท่ีสามารถใช้แนวคิดของกระบวนการวิสาหกิจชุมชนมาวิเคราะห์
เพื่อให้เห็นความสอดคลอ้งกบักิจกรรมวิสาหกิจชุมชนอยา่งชดัเจน ส่วนดา้นรูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชนพบวา่ชุมชนมีการพี่งตนเองในระดบัครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก เพื่อลดรายจ่ายใหก้บัครัวเรือน 
ขั้นท่ีสองการพฒันาสู่ขั้นกา้วหน้าเป็นการน าผลผลิตส่วนเกินมาแลกเปล่ียนระหวา่งกนัในชุมชน
เกิดตลาดภายในชุมชนและระหว่างชุมชนช่วยส่งเสริมการมีรายได้และขั้นท่ีสามการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองสังคมภายนอก มีการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้

นงลักษณ์ ทองศรี (2559) ศึกษารูปแบบการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์ผา้
ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ ศึกษาความตอ้งการในการพฒันาการจดัการ
ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์ผา้ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์ศึกษาปัญหาการจดัการของกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวดับุรีรัมย์ พ ัฒนารูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์ โดยรุปแบบของการผลิต ควรวางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่
ให้มีเอกลกัษณ์และแตกต่างด าเนินการตามแผน และควบคุมคุณภาพให้ไดม้าตรฐานโดยผา่นการ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานภายนอก และรักษาส่ิงแวดลอ้มทางการผลิต รูปแบบการ
จดัการการตลาด ควรรวบรวมผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างตามความตอ้งการของลูกคา้ ก าหนด
ราคาขายท่ีเหมาะสม การวางแผนการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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ปิยะดา พิศาลบุตร (2557) กลยุทธ์การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัปราจีนบุรี มี
วตัถุประสงค์ เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดั
ปราจีนบุรี และเพื่อเสนอกลยุทธ์การจดัการวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัปราจีนบุรี ผลการวิจยัพบว่า 
วิสาหกิจชุมชนเกือบคร่ึงหน่ึงเกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐและจากการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนัของสมาชิกเงินทุนในการประกอบการเกือบร้อยละ 70 มาจากการระดมทุนของสมาชิก 
ปัญหาส าคญัของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัปราจีนบุรี คือ วตัถุดิบในพื้นท่ีหายากและมีราคาแพง 
ตน้ทุนการผลิตสูง ขาดเงินทุนในการผลิตสินคา้  ส าหรับกลยุทธ์บริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน
จงัหวดัปราจีนบุรีควรเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพราะมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน รูปแบบกลยุทธ์ควรเป็น
แบบมีความยดืหยุน่  มีความเป็นเอกลกัษณ์และมีภาพพจน์ท่ีดี 

สุกัญญา ดวงอุปมา (2559) ศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพการจดัการท่ีดีของวิสาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดักาฬสินธ์ ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบักระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ผลการวิจยัพบวิสาหกิจชุมชนประสบผลส าเร็จและสามารถยืดหยดัต่อไปได้ จ  าเป็น
จะตอ้งศึกษาบริบทและสภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ท่ี
เกิดข้ึนตลอดจนการศึกษาสภาพปัญหาและศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของวิสาหกิจชุมชนโดยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างความเขม้แข็งตลอดจนการพฒันาภาวะผูน้ าและการมีส่วนร่วมของในชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
 
 จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการ
บริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ไดน้ าเอาแนวคิดและทฤษฏีซ่ึงไดร้ะบุรายละเอียดไว้
เบ้ืองตน้ไปใช้ในการวิจยัดงัต่อไปน้ี 1) แนวคิดการบริหารจดัการน าไปใช้ในการศึกษาศกัยภาพ 
ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 2) แนวคิด
วิสาหกิจชุมชนน าไปใช้ในการศึกษาบริบทพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในประเด็นของการ
ผลิต รายได ้การจ าหน่ายสินคา้และบริการ 3) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOTAnalysis) น าไปใช้
ในการวิเคราะห์ศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถดา้นการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อนั
ประกอบไปดว้ย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 4) การบริหารจดัการแนวใหม่ น าไปใชใ้น
การศึกษากลยทุธ์ท่ีจะน ามาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชนให้สามารถใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอ่ืนและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้5) แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนน าไปใช้ในการศึกษาการ
พัฒนาประสิทธิภาพและการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
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เป้าหมายและสามารถอยู่รอดได้อย่างย ัง่ยืนภายใตส้ถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลก
ปัจจุบนั ในส่วนของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าไปเปรียบเทียบกระบวนการและผลการวจิยัพร้อมกบั
น าไปเป็นฐานขอ้มูลในการปรับประยุกตใ์ช้ในการด าเนินงานวิจยั ซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ จะถูกน าไปใช้
ในการออกแบบประชากร ตวัอย่าง ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กรอบ
แนวคิดของการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 3 ต่อไป 
 
 




