บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขี ดความสามารถด้านการรบริ หาร
จัดการวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างยัง่ ยืนมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการบริ หาร
จัดการวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ และเพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างยัง่ ยืน การวิจยั ได้รวบรวม
วรรณกรรมในส่ วนของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซึ่งประกอบไปด้วย
แนวคิดการบริ หารจัดการ แนวคิดเกี่ ยวกับวิสาหกิ จชุ มชน แนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน กลยุทธ์การ
บริ หารจัดการ และการบริ หารจัดการแนวใหม่
2.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
แนวทางการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการดาเนิ นงานของธุ รกิจกระบวนการเริ่ ม
ตั้ง แต่ ก ารศึ ก ษาปั จ จัย น าเข้า ผ่ า นกระบวนการแปรสภาพไปสู่ ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยมี
กระบวนการหนึ่ งที่เรี ยกว่าการจัดการ ซึ่ งประกอบด้วยหน้าที่ทางด้านการจัดการ การจัดการผลิ ต
การจัดการบุคลากร การจัดการการตลาด การจัดการการเงิ น โดยศึกษาว่าการดาเนิ นงานจะทาให้
ปั จจัยที่นาเข้า กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตมีประสิ ทธิ ภาพอย่างไร (ศิริวรรณ, 2546 )
หน้าที่ทางด้านการจัดการ ประกอบด้วย
(1) การวางแผน หมายถึ ง การก าหนดเป้ าหมายและการก าหนดกิ จกรรมที่ มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย
(2) การจัดองค์การ หมายถึง กระบวนการกาหนดงานที่จะทา ใครจะทาอะไรบ้าง
แต่จะงานจะประสานและจัดการอย่างไร
(3) การชี้นา หมายถึง การจูงใจและการสั่งการสมาชิ กในองค์การเพื่อนาไปสู่ การ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ
(4) การควบคุ ม หมายถึง การกากับดู แลการปฏิบตั ิงานขององค์การ การจาแนก
ถึ งความคลาดเคลื่ อนระหว่างแผนกับการปฏิ บตั ิงานจริ ง และจะทาอย่างไรให้การปฏิ บตั ิงานนั้น
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
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การจัดการการผลิต หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพปั จจัยนาเข้า ให้เป็ น
ผลผลิต
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึง กระบวนการ ที่ ผูบ้ ริ หารใช้ท้ งั ศาสตร์ และ
ศิลป์ ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการทางานขององค์กร
การจัด การการตลาด หมายถึ ง ระบบการด าเนิ น กิ จ การต่ าง ๆ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ
อานวยความสะดวกและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การโดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลู ก ค้าให้เกิ ดความพอใจสู ง สุ ด การศึ กษาครั้ งนี้ ได้ท าการศึ ก ษาส่ วนประสม
การตลาด (Kotler, 2006) ดังนี้
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง การประสมที่ เข้ากัน ได้อย่างเป็ น
อันหนึ่ งอันเดี ยวกันของกิ จการ ก าหนดราคา การส่ งเสริ ม การตลาด ผลิ ตภัณฑ์ ที่ เสนอขายและ
ระบบการจัดจาหน่ายซึ่ งได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สาหรับการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ ส่ วน
ประสมทางการตลาดประกอบด้วย
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้า บริ การ ความคิด หรื อองค์การที่
กิ จการนาเสนอต่อผูบ้ ริ โภค กิ จการหรื อนักการตลาดจะต้องปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายอยูเ่ สมอ
(2) การกาหนดราคา (Price) หมายถึง การกาหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่
ในรู ปแบบของตัว เงิ น การก าหนดราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้ อ งก าหนดไปตามเป้ า หมายหรื อ
วัตถุ ป ระสงค์ข องกิ จการ เช่ น อาจก าหนดราคาเพื่ อต้องการก าไรเพื่ อขายส่ วนครองตลาด หรื อ
เป้ าหมายอย่างอื่น อีกทั้งต้องใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทาให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้ าหมาย
และสู ้กบั คู่แข่งขันได้ในตลาด
(3) การจัดจาหน่ าย (Place of Distribution) หมายถึ ง ช่ องทางที่ ใช้เพื่ อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ ายไปยังตลาด การจัดจาหน่ ายแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่
(3.1) ช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า (Channel of Distribution) เป็ นการ
พิจารณาถึ งชนิ ดของช่ องทางการจาหน่ ายว่าจะใช้วิธีการขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรง หรื อ
ขายสิ นค้าโดยผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ
(3.2) การแจกจ่ายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) เป็ นการกระจาย
สิ นค้าเข้าสู่ ผบู ้ ริ โภคซึ่ งประกอบไปด้วยกิจกรรมการขนส่ งและการจัดเก็บรักษาสิ นค้า
(4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง กระบวนการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายเป็ นวิธีการที่กิจการจะบอกให้ผบู ้ ริ โภคทราบเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขาย
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การส่ ง เสริ ม การตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสั ม พัน ธ์ การส่ งเสริ ม การขาย การตลาด
ทางตรง และการใช้พนักงานขาย
การจัด การการเงิ น หมายถึ ง การบริ ห ารจัด การที่ ค รอบคลุ ม กิ จ กรรมหลั ก
2 ประการคือ การจัดหาเงินทุนและการใช้เงินทุน
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
วิส าหกิ จชุ มชน หมายถึ ง กิ จการของชุ มชนเกี่ ยวกับ การผลิ ตสิ นค้าและบริ การหรื อการ
อื่น ๆ ที่ดาเนิ นการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่ วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นนิ ติบุคคลที่ มีความผูกพัน มี วิถีชีวิตร่ วมกันและรวมตัวกันประกอบกิ จการ
ดังกล่ าว ไม่ ว่าจะเป็ นนิ ติบุ คคลในรู ปแบบใดหรื อไม่ เป็ นนิ ติบุคคลเพื่อสร้ างรายได้และเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชน, 2557)
หลัก การของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเน้ น ในด้า นของการด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
เศรษฐกิจชุมชนซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่ งจานวนหนึ่ งอยูใ่ นระดับที่
ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าให้ได้รับการส่ งเสริ มพร้อมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างรายได้
ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารู ปแบบของวิสาหกิ จ
ชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการของ
หน่วยธุ รกิจที่สูงขึ้นซึ่ งมีนกั วิชาการได้กล่าวถึงวิสาหกิจชุ มชน อาทิ สุ มิตรา อภิชยั (2555) กล่าวว่า
วิสาหกิจชุ มชนเกิดเมื่อองค์กรชุมชนหรื อเครื อข่ายองค์กรชุ มชนพัฒนากิจกรรมและมีการเชื่อมโยง
เข้าด้วยกัน อย่างเป็ นระบบโดยมี เป้ าหมายสนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒ นาวิส าหกิ จชุ ม ชนโดย
เชื่ อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ โดยมีเป้ าหมายสนับสนุ นการเรี ยนรู ้และระบบการพัฒนาเพื่อ
การพี่งพาตนเองของชุ มชนให้ครอบคลุ มการจัดการทุกด้านให้มีระบบการจัดการทั้งในด้านการ
ผลิ ต การแปรรู ป การตลาด การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถู กต้องเช่ นเดี ยวกับ ดวงเดื อน สมวัฒนศักดิ์
(2556) กล่าวว่า การดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน จาเป็ นต้องอยูบ่ นหลักพื้นฐาน 3 ประการได้แก่
(1) วิสาหกิจชุ มชนเป็ นกระบวนการการประกอบกิจการของชุ มชนเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้
(2) การประกอบกิ จการต้องมุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ความต้องการของชุมชนเป็ นหลัก
(3) มุ่ งเน้น การสร้ างโอกาสและเพิ่ ม รายได้ท้ งั ในระดับ ครั วเรื อ น กลุ่ ม องค์ก ร
เครื อข่ายและชุมชน
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ลัก ษณะส าคัญ ของวิส าหกิ จชุ ม ชน วิส าหกิ จ ชุ ม ชนมี อ งค์ป ระกอบอย่างน้ อ ย
7 ประการดังนี้
(1) ชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าเนินการ
(2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุ มชนโดยใช้วตั ถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงาน
ในชุมชนเป็ นหลัก
(3) ความริ เริ่ มสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน
(4) เป็ นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล
(5) มีการดาเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
(6) มีกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจในการดาเนินงาน
(7) มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็ นเป้ าหมาย
ระดับ การดาเนิ นงานของวิสาหกิ จชุ ม ชนจาแนกตามเป้ าหมายของผลผลิ ตของ
กิจการได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ระดับพื้นฐาน ได้แก่ วิสาหกิจที่มีการประกอบการเพื่อให้เกิดผลผลิตหรื อการ
ให้บริ การที่จะนาไปใช้เพื่อการอุปโภค บริ โภค มุ่งเน้นการลดรายจ่าย การประหยัดและออมเพื่อให้
ดารงชีวติ ได้อย่างพออยูพ่ อกิน
(2) ระดับ พัฒนา ได้แก่ วิสาหกิ จชุ มชนที่ มี การประกอบการเพื่ อให้เกิ ดผลผลิ ต
หรื อการให้บริ การเพื่อลดรายจ่าย และมีส่วนเหลือสามารถนาไปแบ่งปั น แลกเปลี่ยนหรื อจาหน่าย
ให้เกิดรายได้เพิ่ม หรื อมีทุนเพิ่มในการประกอบการอันนาไปสู่ การอยูด่ ีกินดี ของครัวเรื อน ชุ มชน
และระหว่างชุมชน
(3) ระดับ ก้าวหน้า ได้แก่ วิส าหกิ จชุ มชนที่ มีการประกอบการทั้งภาคการผลิ ต
และการบริ การเพิ่มรายได้ไปสู่ การขยายการลงทุ น ลดการนาเข้า เพื่อการส่ งออกของผลิ ตภัณฑ์
ขยายกิ จการ ขณะเดี ยวกันก็สามารถจัดสรรผลกาไรเพื่ อสวัสดิ การของชุ มชน หรื อเพื่อกิ จกรรม
สาธารณะประโยชน์ สร้ างความมัง่ มี ศรี สุ ขให้กบั ครั วเรื อน ชุ มชน ระหว่างชุ มชน และประเทศ
ต่อไป
2.1.3 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT
กลยุทธ์เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นสาหรับองค์กรเพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการทางานเพื่อ
บรรจุวตั ถุประสงค์ของคน วิธีการ และเทคนิคในการวิเคราะห์ สภาวะขององค์กร ซึ่ งเป็ นวิธีการที่
รู ้ จ ัก และใช้ก ัน อย่า งแพร่ ห ลาย โดยเฉพาะในวงการธุ ร กิ จ คื อ กระบวนการวิ เคราะห์ SWOT
(นันทิยา พุทะนุวตั ร และณรงค์ หุตานุวตั ร, 2544)
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SWOT เป็ นค าย่ อ มาจากค าว่ า Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threats โดย
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็ นบวก ซึ่ งองค์กร
นามาใช้เป็ นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ Weaknesses คื อ จุดอ่อน หมายถึ ง
สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็ นลบและด้อยสามารถ Opportunity คือ โอกาส หมายถึง ปั จจัยและ
สถานการณ์ ภายนอกที่ เอื้ ออานวยให้การทางานขององค์กรบรรจุ วตั ถุ ประสงค์ และ Threats คือ
อุป สรรค หมายถึ ง ปั จจัยและสถานการณ์ ภายนอกที่ขดั ขวางการทางานขององค์กรไม่ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์
2.1.4 การบริ หารจัดการแนวใหม่
Janeand Freud (1999) ได้เสนอแนวทางการบริ หารจัดการแนวใหม่ โดยมี หลักการที่ สาคัญ
ประกอบด้ว ย 5rs + 1I ได้แ ก่ 1) Restructuring 2) Reengineering 3) Reinventing 4) Realignment
5) Rethinking + 1 Information
ในสภาวการณ์ ปั จจุ บ นั การแข่ งขันเชิ งธุ รกิ จรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ นทั้งในระดับ ชาติ และระดับ
นานาชาติ องค์กรธุ รกิจจึงมีความจาเป็ นจะต้องหากลยุทธ์มาใช้ในการปรับปรุ งองค์กรของตนเอง
ให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ มีอยู่ตลอดเวลา ปั จจัยหนึ่ งที่ เข้ามามี อิทธิ พลต่อ
องค์ก ร ได้แก่ การแข่ ง ขัน ยุค ของโลกไร้ พ รมแดน รวมทั้งบทบาทและนโยบายของรั ฐบาลที่
เปลี่ ยนแปลงไป ปั จจัยเหล่ านี้ เป็ นตัวกาหนดให้รูปแบบการบริ หารจัดการของแต่ละองค์กร ต้อง
ปรับปรุ งตนเองให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสังคมได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แนวคิดการจัดการแบบใหม่ ได้แก่ 5Rs + 1I มีหลักสาคัญ ดังนี้
(1) Restructuring การปรับโครงสร้างใหม่
(1.1) ก าหนดให้ แ น่ น อนว่ า อะไรเป็ นกิ จ กรรมหลัก ขององค์ ก ร จ าแนก
แยกแยะ และทาความเข้าใจความสามารถหลักขององค์กร การเข้าถึงกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน
(1.2) ลดกฎเกณฑ์ กฎ ระเบี ย บที่ เป็ นอุ ป สรรค ซึ่ งท าให้ ก ารท างานมี
ประสิ ทธิภาพน้อยลง
(2) Reengineering การปรับรื้ อระบบใหม่
(2.1) การให้ความรู ้ หรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงาน
ขององค์การ
(2.2) นาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทางาน
(2.3) ปรับปรุ งคุณภาพของการบริ การ ลดเวลาในการทางานตัดค่าใช้จ่ายเพื่อ
ลดต้นทุน
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(3) Reinventing การทาใหม่
(3.1) การคิ ดหรื อวิเคราะห์ เพื่ อพัฒนาและปรับปรุ งแผนกลยุทธ์และสร้ าง
แผนงานใหม่
(3.2) มุ่งคิดหรื อวิเคราะห์ในเรื่ องการให้บริ การ
(3.3) หาแนวทางในการปรั บปรุ งโครงสร้ างขององค์ก ารหรื อการบริ ห าร
จัดการเพื่อให้เกิดการบริ การที่ดีข้ ึน
(4) Realignment (ตารางแนวใหม่)
(4.1) วางโครงสร้างการบริ หารความรับผิดชอบขององค์กรให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางการตลาด
(4.2) สร้ า งระบบการให้ ร างวัล และผลตอบแทนควบคู่ ก ับ การควบคุ ม
องค์กรและโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
(5) Rethinking (การคิดใหม่)
การสร้ า งการเรี ย นรู ้ แ ละยกระดับ องค์ ก รเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ปั ญ หา
วิเคราะห์ และตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ ว
(6) Information System
(6.1) การเรี ย นรู ้ อ งค์ก ารสมัย ใหม่ และใช้ก ารสื่ อ สารเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะ
ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
(6.2) การเพิ่มผลผลิตในลักษณะต่าง ๆ และประสิ ทธิ ภาพ
2.1.5 แนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
แนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเริ่ มเข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลกตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2515 เริ่ มตั้งแต่องค์การสหประชาชาติได้จดั ให้มีการประชุ มสุ ดยอดว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมของ
มนุ ษย์ ณ กรุ งสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ซึ้ งเรี ยกร้องให้ทวั่ โลกได้คานึ งถึ งผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อยจนเกินขีดจากัดของทรัพยากรโลก
นับเป็ นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่ คาว่า การพัฒนาที่ยงั่ ยืนถู กนามาใช้อย่างกว้างขวาง
และในสั ง คมโลกมี ผู ้ ใ ห้ ค วามหมายของการพั ฒ นาที่ ย ั่ง ยื น เช่ น World Commission on
Environment and Development หรื อ Brundtland (2526) การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนคื อ รุ ปแบบของการ
พัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่ นปั จจุบนั โดยไม่ทาให้คนรุ่ นต่อไปในอนาคตต้อง
ประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนมี ส่วนประกอบพื้ นฐานที่ ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม ส่ ว นประกอบทั้ง สามนี้ จะเชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ก ัน
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตามแนวคิดของ Barbier (1997) คือ การบรรลุเป้ าหมายทั้งสาม
องค์ ป ระกอบนี้ ให้ ไ ด้ดี ที่ สุ ด และโดยที่ สั ง คมไม่ ส ามารถบรรลุ เป้ า หมายที่ สู ง สุ ด ในทุ ก ส่ ว น
ประกอบได้ จึงจาเป็ นต้องยอมลดเป้ าหมายในบางองค์ประกอบ เพื่อให้เป้ าหมายในองค์ประกอบ
อื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ ขึ้ นอยู่ ก ั บ การจัด ล าดั บ ความส าคัญ ระหว่ า งองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ว่ า จะให้
องค์ป ระกอบใดมี ล าดับ ความส าคัญ ที่ สู ง กว่าองค์ป ระกอบอื่ น ๆ เช่ น ถ้าให้ ล าดับ ความส าคัญ
ทางด้านการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในอันดับแรก ก็อาจต้องชดเชยด้วยการให้เป้ าหมายทางด้าน
สังคมและสิ่ งแวดล้อมลดลง
ส่ วนประกอบของความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจนั้น สังคมต้องสร้ างความเจริ ญเติบโตที่ทาให้
เกิดกระแสรายได้ที่เหมาะสม ในขณะที่ยงั คงรักษาไว้ซ่ ึ งสต็อกของทุนที่มนุ ษย์สร้างขึ้น ทุนมนุ ษย์
และทุนธรรมชาติเป้ าหมายพื้นฐาน 3 ประการของระบบเศรษฐกิจ คือ
(1) การเพิ่มขึ้นในการผลิตสิ นค้าและบริ การ
(2) การตอบสนองความจาเป็ นขั้นพื้ น ฐานของประชาชน หรื อการลดปั ญ หา
ความยากจน
(3) ทาให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็ นธรรมเพิ่มขึ้น
เป้ าหมายพื้นฐาน 3 ประการนี้ จะต้องดาเนิ นการในแนวทางที่ ยงั่ ยืนตามที่กล่ าว
มาแล้วในส่ วนประกอบทางด้านสั งคมของการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนนั้นจะต้องวางอยู่บ นรากฐานของ
2 หลัก คือ หลักการความยุติธรรม และหลักการความเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาในระยะ
ยาว การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสของคนในสังคมจะต้องมีความเท่าเทียมกัน สิ ทธิ มนุ ษยชนและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ
ในส่ วนประกอบด้านสิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน การรักษาไว้ซ่ ึ ง
สต็อกของทุนธรรมชาติไม่วา่ จะเป็ นป่ าไม้ แม่น้ า ภูเขา แร่ ธาตุอนั เป็ นสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติที่
ควรจะดารงอยูท่ ี่ทาให้ส่วนประกอบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ดาเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ที่ความมีเสถียรภาพของระบบนิเวศน์ของโลกจะไม่ถูกกระทบกระเทือน
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ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ที่มา: (Barbier, 1997)
จากภาพที่ 2.1 แสดงส่ วนประกอบของการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนที่จะต้องประกอบด้วย
3 ส่ วนหลัก อันได้แก่ ส่ วนของระบบเศรษฐกิ จ ระบบสังคม และระบบนิ เวศน์สิ่งแวดล้อม ซึ่ งมี
ความสั ม พัน ธ์ และพึ่ งพาซึ่ งกัน และกัน การพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน จะเกิ ดขึ้ น ในส่ วนที่ ท บั ซ้ อนกันของ
3 องค์ประกอบหรื อพื้นที่แรเงาในภาพ กล่าวคือ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและมีการ
ปกป้ องสิ่ งแวดล้อมด้วยในขณะเดียวกัน
2.1.6 กลยุทธ์ของการบริ หารจัดการ
กลยุท ธ์ ข องการบริ หารจัดการโดยทัว่ ไปแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท คื อ 1) กลยุทธ์ ระดับ
กิจการ 2) กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน และ 3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553)
1) กลยุทธ์ระดับกิจการ หรื อกลยุทธ์ระดับองค์กร หมายถึง กลยุทธ์ที่ได้มาหรื อจาก
การวิเคราะห์ SWOT และได้กลั่นกรองขั้นสุ ดท้ายหลังจากที่ ได้กาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิ จ และ
ค่านิยมหลักแล้ว โดยกลยุทธ์ระดับกิจการยังแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทคือ
1.1) กลยุท ธ์ เติ บ โต กลยุท ธ์ ป ระเภทนี้ ก าหนดขึ้ น มาเพื่ อการขยายตัวในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การขาย การผลิต
1.2) กลยุท ธ์ ค งสภาพ หมายถึ ง การดาเนิ นการในเรื่ องต่าง ๆ เหมื อนเดิ ม เพื่ อ
ดูสภาพแวดล้อม
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1.3) กลยุทธ์ตดั ทอน เป็ นกลยุทธ์ที่ถูกนามาใช้เมื่อกิ จการอยูใ่ นฐานะที่อ่อนแอ
มากในการดาเนินงาน
2) กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
2.1) กลยุทธ์ผนู ้ าด้านราคา กิจการทั้งหลายต่างก็แข่งขันกันในตลาดในด้านราคา
2.2) กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความแตกต่ า งในงาน รู ป ร่ า ง คุ ณ ภาพ การบริ ก าร ความ
ทนทาน ภาพลักษณ์ การบริ การหลังการขายที่ดี
2.3) กลยุทธ์ผนู ้ าด้านราคาแบบมุ่งเน้น คือกลยุทธ์ที่ใช้นอกจากจะเป็ นผูน้ าด้าน
ราคาแล้วก็ยงั มุ่งเน้นด้านตลาดเฉพาะส่ วน
2.4) กลยุทธ์สร้างความแตกต่างแบบมุ่งเน้น คือ กลยุทธ์ที่นอกจากจะสร้างความ
แตกต่างแล้วยังมุ่งเน้นเฉพาะบางส่ วนของตลาด
2.5) กลยุทธ์ผนึ กรวมผูน้ าด้านราคากับความแตกต่าง กลยุทธ์น้ ี องค์กรธุ รกิจได้
นามาใช้เพราะการขยายตัวออกไปจาเป็ นต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโลก มีการ
เรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเน้นเรื่ องสมรรถนะหลัก
3) กลยุทธ์ ระดับหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านการผลิ ต การตลาด การวิจยั
และสิ นค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทางาน
David C. McClelland (1973, อ้า งถึ ง ในณรงค์ วิ ท ย์แ สนทอง, 2547) ได้ใ ห้ ค านิ ย ามว่ า
ศักยภาพหรื อ Competency คือบุคลิ กลักษณะที่ซ่อนอยูภ่ ายใต้ปัจเจกบุคคลซึ่ งสามารถผลักดันให้
ปั จเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบตั ิงานที่ดีหรื อตามเกณฑ์ที่กาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ
L.M. Spencer and S.M. Spencer (1993, อ้ า งถึ ง ในสุ จิ ต ราธนานั น ท์ , 2552) กล่ า วว่ า
ศักยภาพ (Competency) เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในการปฏิบตั ิงานให้ได้ผลสู งสุ ดโดย
การใช้ เกณฑ์ ม าตรฐานอาภรณ์ ภู่ วิ ท ยพัน ธ์ (2547, อ้างถึ งในสุ จิต ราธนานัน ท์ , 2552) กล่ า วว่า
ศักยภาพ (Competency) คือลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของคนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู ้
(Knowledge) ทัก ษะ (Skill) และคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะบุ ค คล (Personal Attributes) ใน
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน
จากคานิ ยามข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่าศักยภาพหมายถึ งคุ ณลักษณะของบุ คคลอันได้แก่
ความรู ้ ทกั ษะและลักษณะส่ วนบุ คคลหรื อทัศนคติที่นามาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่งานของตนเอง
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
การศึกษาเรื่ องศักยภาพ (Competency) เริ่ มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 โดย David C. McClelland
ได้ตี พิ ม พ์บ ทความเรื่ อ ง “Testing for competence rather than intelligence” (Spencer 1993: 3) ที่
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พิสูจน์ถึงลักษณะนิ สัยทางพฤติกรรมและคุ ณลักษณะที่ มีประสิ ทธิ ผลมากกว่าการทดสอบความ
ถนัดในการตัดสิ นใจถึ งว่าใครประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานคนที่ปฏิบตั ิงานได้ดีกว่าจะทา
สิ่ งต่างๆเช่ นมี การตัดสิ นใจที่ ดีในการสังเกตเห็ นปั ญหาและตัดสิ นใจแก้ปัญหาเหล่ านั้นด้วยการ
ตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทายและเป็ นที่มาของคาว่าศักยภาพ (Competency) ซึ่ งเป็ นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่
ภายใต้ปัจเจกบุ ค คลซึ่ งสามารถผลัก ดันให้ปั จเจกบุ คคลนั้นสร้ างผลการปฏิ บตั ิ งานที่ ดีหรื อตาม
เกณฑ์ที่กาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบความสามารถตามกรอบแนวคิด
ธัญญาลักษณ์ วีระสมบัติ (2546 อ้างถึงในสุ จิตราธนานันท์, 2552) ได้จาแนกประเภทของ
ศักยภาพออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกันดังนี้
(1) ศักยภาพหลักขององค์การ (Core Competency) ขีดความสามารถที่เป็ นแกน
หลักขององค์การเป็ นขีดความสามารถที่ทุกคนในองค์การต้องมีคุณสมบัติที่เหมื อนกันเนื่ องจาก
ความสามารถและคุ ณ สมบัติน้ ี เป็ นตัวกาหนดหรื อผลัก ดันให้องค์ก ารบรรลุ ตามวิสั ยทัศน์และ
พันธกิ จที่ วางไว้ตลอดจนยังเป็ นสิ่ งที่ สะท้อนถึ งค่านิ ยมที่ คนในองค์การมี และถื อปฏิ บตั ิ ร่วมกัน
ยกตัวอย่างเช่นการมุ่งเน้นที่ผลงานความคิดสร้างสรรค์การบริ หารการเปลี่ยนแปลงเป็ นต้น
(2) ศัก ยภาพของพนั ก งาน ในแต่ ล ะระดั บ หรื อต าแหน่ งงาน(Managerial
Competency) จะต้องมี และจะแตกต่ างกัน ไปตามระดับ ของความรั บ ผิด ชอบหรื อตามสายการ
บริ หารลักษณะของขีดความสามารถประเภทนี้จะสะท้อนถึงความคาดหวังความกว้างและความลึก
ของความสามารถที่พนักงานจะต้องมีก่อนที่จะได้รับการเพิ่มความรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นภาวะ
ผูน้ าการจัดลาดับความสาคัญของงานการบริ หารทรัพยากรเป็ นต้น
(3) ศัก ยภาพที่ ก าหนดไว้ส าหรั บ งานในแต่ ล ะด้ า นหรื อตามลั ก ษณะงาน
(Functional Competency) จะมี ค วามสามารถแตกต่ า งกั น ไปตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ยกตัวอย่างเช่นทักษะในด้นการนาเสนองานการประสานงานเป็ นต้น
ณรงค์วิท ย์แสนทอง (2545, อ้างถึ งในสุ จิต ราธนานัน ท์ , 2552) ได้อธิ บ ายถึ งลัก ษณะที่
สาคัญต่างๆของศักยภาพดังต่อไปนี้
(1) คุ ณ ลัก ษณะ (Characteristics) เนื่ อ งจากขี ด ความสามารถเป็ นคุ ณ ลัก ษณะ
ภายในของบุ ค คล (Under Characteristic) ดัง นั้น การจาแนกถึ งแนวทางพฤติ ก รรมการคิ ด หรื อ
ความเห็ น ในสถานการณ์ ห นึ่ งๆสามารถกระท าได้โ ดยการพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของขี ด
ความสามารถใน5 รู ปแบบดังต่อไปนี้
(1.1) แรงจู ง ใจ (Motives) เป็ นสิ่ ง ที่ บุ ค คลต้อ งการหรื อ คิ ด ตรงกัน ในการ
กระทาซึ่งจะเป็ นแรงขับให้เลือกพฤติกรรมที่แสดงออก
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(1.2) คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Traits) เป็ นลักษณะนิสัยทัว่ ไปที่จะตอบสนอง
ต่อข้อมู ลหรื อสถานการณ์ ที่เผชิ ญโดยสามารถพิจารณาได้จากความสามารถในการเรี ยนรู ้ ความ
กระตือรื อร้นและการร่ วมมือ
(1.3) แนวคิดต่อตนเอง (Self – Concept) เป็ นทัศนคติคุณค่าและความคิดฝัน
ของบุคคลซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะทาให้เกิดปฏิกิริยาต่อแรงจูงใจและทานายถึงพฤติกรรมของสถานการณ์
ต่าง ๆได้
(1.4) ความรู ้ (Knowledge) เป็ นข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ มีเนื้ อหาแตกต่างเฉพาะ
ด้านของบุคคล
(1.5) ทัก ษะ (Skill) เป็ นความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง านทั้ง ทางร่ า งกาย
ความคิดและจิตใจของบุคคลในระดับที่ส ามารถคิดวิเคราะห์ใช้ความรู ้กาหนดเหตุและผลหรื อการ
วางแผนในการจัดการรวมถึงการตระหนักในความซับซ้อนของข้อมูลได้
(2) ความสามารถเชิ ง เหตุ ผ ล (Causal Related) เป็ นขี ด ความสามารถด้ า น
แรงจูงใจคุณลักษณะส่ วนบุคคลรวมถึ งแนวความคิดของบุคคลที่จะรวมกันเป็ นความมุ่งมัน่ ในแต่
ละบุ ค คลเพื่ อ ท านายถึ ง ทัก ษะพฤติ ก รรมการกระท าตลอดจนน าไปท านายผลลัพ ธ์ ข องการ
ปฏิบตั ิงานซึ่งจะนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล
(3) เกณฑ์ที่ใช้อา้ งอิง (Criterion Reference) เป็ นเกณฑ์ที่ใช้กาหนดศักยภาพโดย
ต้อ งผ่ า นการท านายอย่ า งมี นั ย ส าคัญ เช่ น วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ซ่ ึ งเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ศึ ก ษาส่ ว นมากจะมี
2 ลักษณะได้แก่เกณฑ์ปฏิบตั ิงานสู งสุ ด (Superior Performance) เป็ นการปฏิบตั ิงานที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานหรื อว่าสามารถปฏิบตั ิงานให้ดีที่สุดในสถานการณ์ การทางานและเกณฑ์ในอีกลักษณะ
หนึ่ งได้แก่เกณฑ์ของการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล (Effective Performance) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ของ
ระดับการทางานขั้นต่าที่สามารถยอมรับได้
(4) ศัก ยภาพเชิ ง ระบบเป็ นขี ด ความสามารถของการปฏิ บ ัติงานในองค์ก ารที่
พิจารณาตามความสามารถของปั จจัยนาเข้าและผลลัพธ์ซ่ ึ งประกอบด้วยขีดความสามารถในเรื่ อง
ต่างๆดังต่อไปนี้
(4.1) ศักยภาพตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) เป็ นการแสดงถึงขีด
ความสามารถจากการแบ่งงานออกเป็ นงานย่อยๆและกาหนดขอบเขตของงานที่จะทาได้
(4.2) ศักยภาพตามลักษณะของผลลัพธ์ (Competency as Results) ลักษณะ
ของขี ดความสามารถที่ ส ามารถแบ่ งเป็ นองค์ป ระกอบย่อยซึ่ งผลลัพ ธ์ ข ององค์ป ระกอบต่ าง ๆ
เหล่านั้นจะรวมกันไปสู่ ผลลัพธ์ร่วม
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(4.3) ศักยภาพตามผลของการกระทา (Competency as Output) ศักยภาพใน
ลักษณะนี้ จาเป็ นที่จะต้องค้นหาความต้องการของผูม้ ารับบริ การเพื่อให้ได้มาซึ่ งความต้องการของ
การให้บริ การจากนั้นจึงแบ่งผลที่ได้ออกมาเป็ นองค์ประกอบย่อยๆและกาหนดคุณภาพมาตรฐานที่
ต้องการในการตอบสนองต่อความต้องการ
(4.4) ศักยภาพตามความรู ้ ทกั ษะและทัศนคติ (Competency as Knowledge
Skill and Attitude) คนที่มีความเฉลียวฉลาดนั้นสามารถวินิจฉัยได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกหรื อ
วิธีการในการปฏิ บ ตั ิงานที่ ได้ผลงานสู งกว่ามาตรฐานที่ กาหนดในส่ วนของขี ดความสามารถใน
ลักษณะนี้ จะต้องแยกแยะออกมาให้เห็ นว่าความรู ้ ทกั ษะและทัศนคติอะไรบ้างที่จะทาให้ประสบ
ความสาเร็ จซึ่ งความสาเร็ จดังกล่ าวนั้นจะรวมไปถึ งการมุ่งเน้นในความสาเร็ จของเป้ าหมายการ
ค้นหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและนามาซึ่ งการใช้เป้ าหมายเป็ นตัวกาหนดลาดับความสาคัญ
ของการทางาน
(5) ศัก ยภาพที่ แ ต่ ล ะคนมี อ ยู่ (Competency as Attribute Bundle) กระบวนการ
ของขีดความสามารถทางความรู ้ทกั ษะและทัศนคติเป็ นความสามารถที่แท้จริ งของแต่ละบุคคลที่มี
อยูซ่ ่ ึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุ คคลที่แตกต่างกันออกไปเช่ นความสามารถในการเป็ นผูน้ า
การจูงใจเป็ นต้น
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กาญจนา สุ ระ (2556) การวิ จยั เพื่ อ พัฒ นาต้น แบบการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมของ
ท้องถิ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ศึ กษาเพื่อวิเคราะห์ และประเมิ นให้ได้ตน้ แบบการพัฒ นาท้องถิ่ นด้าน
เศรษฐกิ จและด้านสังคมของท้องถิ่ นประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ในปี ที่ 3 นักวิจยั มีแผนการวิจยั คือ
สังเคราะห์องค์ความรู ้จากการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่ อจัด การการเรี ย นรู ้ ในการขยายต้น แบบการพัฒ นาด้า นสั งคมและวัฒ นธรรมของท้องถิ่ น สู่
7 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) วิธีการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จและ
สังคมของต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่พบว่าการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิ จและสังคมของต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จและสังคมจะมีการนาเอาหลักหลักของ
คุ ณ ธรรมตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเข้า มาใช้ ก ับ การด าเนิ น งานเพื่ อ พัฒ นาด้า น
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น โดยคุณธรรมที่สาคัญของ อปท.ได้นามาใช้ในการดาเนินงานเพื่อ
การพัฒ นาด้านเศรษฐกิ จและสั งคมของท้องถิ่ น คื อคุ ณ ธรรมในด้านความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต ความ
อดทน ความขยันหมัน่ เพียร และความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ โดยการนาเอาคุณธรรมเหล่านี้ สอดแทรกเข้า
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ไปดาเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุ มชนมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างแท้จริ ง ทาการดาเนิ นงานต่างๆ อย่างจริ งจังไม่ทาไปโดยขาดความรับผิดชอบแต่
ตระหนัก ถึ ง ความจาเป็ นและความส าคัญ ในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น ให้ ต นเองและบุ ค คลอื่ น อยู่ใ น
ท้องถิ่ นได้อย่างมี ความสุ ข 2) แนวทางในการพัฒ นาการบริ หารจัดการองค์กรเพื่อยกระดับการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะ
เกิ ดขึ้ น ได้น้ ันต้องอาศัยความร่ วมมื อจากบุ ค คล 2 ฝ่ าย ที่ มี บทบาทส าคัญ ในการขับ เคลื่ อนการ
พัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของท้องถิ่น คือ ฝ่ ายภาคบริ หารและฝ่ ายภาคประชาชน โดยฝ่ ายบริ หาร
ของ อปท. จะต้องยึดหลักการบริ หารจัดการองค์กรโดยนาเอาหลักคุณธรรมเข้ามาใช้การทางานทุก
ขั้นตอน โดยเริ่ มจากตัวผูบ้ ริ หารจะต้องมี คุ ณธรรมประจาใจ ได้แก่ การมี ความซื่ อสั ตย์ มี ความ
ยุติธรรม อดทนและมีความขยันหมัน่ เพียร ใช้นโยบายเชิ งรุ กในการบริ หารจัดการองค์กร กล่าวคือ
มี ก ารเตรี ยมตัว ที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ จ ะมากระทบกั บ การด าเนิ น งานขององค์ ก ร
ขณะเดียวกันก็มีความไม่ประมาทโดยหาวิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหากับการดาเนิ นงานภายใน
องค์ ก ร การท างานเน้ น ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า ส่ ว นตน ในส่ ว นของภาคประชาชนก็
ยึดหลักการทางานโดยนาเอาหลักคุณธรรมมาเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต การทางานยึดหลัก
ตนเป็ นที่พ่ ึงแห่ งตน ขณะเดียวกันก็ไม่ละเว้นที่จะให้ความร่ วมมือและช่ วยเหลื อกันในการทางาน
เพื่ อท้องถิ่ น ขณะเดี ยวกันควรมี ก ารเสาะแสวงหาและสร้ างพันธมิ ตรใหม่ ก ับ บุ คคล หน่ วยงาน
องค์ก รอื่ น เพื่ อ ท าให้ ตนเองอยู่รอดและมี ชี วิต ที่ มี ความสุ ขในสั งคมจากการศึ ก ษา ได้บ ทสรุ ป
เกี่ ยวกับวิธีการในการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จและสังคมของท้องถิ่ น จ.เชี ยงใหม่
โดยความสาเร็ จของการพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้จาเป็ นที่ อปท. ควรมีการบริ หาร
จัดการโดยอาศัยคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นตัวนาและกากับการทางานเพราะหาก อปท. ยึดมัน่ ใน
หลัก ของการท างานที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแล้ว ย่ อ มท าให้ เกิ ด การพัฒ นาได้อ ย่า งยัง่ ยื น
ขณะเดี ยวกันการสร้ างความอยู่ดีมีสุ ข ทางด้านเศรษฐกิ จและสั งคมของชุ มชนมี องค์ป ระกอบที่
สาคัญซึ่ งทาให้ชุมชนมีความอยูด่ ี มีสุข ซึ่ งทางนักวิจยั ได้ทาการ focus group และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับตัวแทนของชุ มชนเกี่ ยวกับสิ่ งที่สร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กบั
คนในชุมชนโดยคาตอบที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กาญจนา สุ ระ (2555) ศึ กษาเพื่ อวิเคราะห์ และประเมิ นให้ได้ตน้ แบบการพัฒนาท้องถิ่ น
ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมของท้องถิ่นประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ในปี ที่ 2 (พ.ศ.2555) โดยขยายการ
ประเมินต้นแบบการพัฒนาให้ครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่ น อัน
ประกอบไปด้วย การพัฒ นาด้าน เศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม และอนามัยสิ่ งแวดล้อม โดยการ
ประยุกต์ใช้คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการบริ หารจัดการองค์กรซึ่ งส่ งผล
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ต่อความอยู่ดีมีสุ ขของท้องถิ่ น จ.เชี ยงใหม่ โดยนักวิจยั ได้นาเอาคุ ณธรรมตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการประเมินการบริ หารจัดการองค์กรของท้องถิ่นเพราะเป็ นคุณธรรม
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเมื่อเปรี ยบเทียบกับหลักของธรรมาภิบาลที่เป็ นแนวทางที่สามารถ
พัฒนาได้ จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นเรื่ องของคุ ณภาพ
จากภายในของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งอยู่ในมิติที่ลึกกว่าการบริ หารจัดการที่ดี ด้วยเหตุน้ ี ถึงแม้จะมีหลักการ
บริ หารจัดการที่ดีกากับแล้วยังต้องมีคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงกากับร่ วมด้วยอันจะทาให้การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นไปได้อย่างยัง่ ยืน
ยุ พ า ประสงค์ ท รั พ ย์ (2555) ศึ ก ษาเรื่ องการบริ ห ารจัด การวิส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ พัฒ นา
เศรษฐกิ จฐานราก กรณี ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อศึ กษาข้อมู ลการพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชนในด้านลักษณะรู ปแบบและกระบวนการ เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าด้านลักษณะวิสาหกิจ
ชุ มชนเป็ นไปตามองค์ป ระกอบของวิสาหกิ จชุ ม ชน 7 ประการ กระบวนการบริ หารจัดการของ
ชุ มชนต่าง ๆ มีการดาเนิ นกิจกรรมที่สามารถใช้แนวคิดของกระบวนการบริ หารจัดการของชุ มชน
ต่าง ๆ มี ก ารดาเนิ น กิ จกรรมที่ ส ามารถใช้แนวคิ ดของกระบวนการวิส าหกิ จชุ ม ชนมาวิเคราะห์
เพื่อให้เห็นความสอดคล้องกับกิจกรรมวิสาหกิจชุ มชนอย่างชัดเจน ส่ วนด้านรู ปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชนพบว่าชุมชนมีการพี่งตนเองในระดับครัวเรื อนเป็ นอันดับแรก เพื่อลดรายจ่ายให้กบั ครัวเรื อน
ขั้นที่สองการพัฒนาสู่ ข้ นั ก้าวหน้าเป็ นการนาผลผลิ ตส่ วนเกิ นมาแลกเปลี่ ยนระหว่างกันในชุ มชน
เกิ ด ตลาดภายในชุ ม ชนและระหว่า งชุ ม ชนช่ วยส่ ง เสริ ม การมี รายได้แ ละขั้น ที่ ส ามการพัฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อตอบสนองสังคมภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุ งคุ ณภาพผลผลิ ตในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
นงลักษณ์ ทองศรี (2559) ศึกษารู ปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนผลิตภัณฑ์ผา้
ไหมจังหวัดบุรีรัมย์ มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาคือ ศึกษาความต้องการในการพัฒนาการจัดการ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาปั ญหาการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ้า ไหมจัง หวัด บุ รี รั ม ย์ พัฒ นารู ป แบบการจัด การของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรุ ปแบบของการผลิ ต ควรวางแผนการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่
ให้มีเอกลักษณ์ และแตกต่างดาเนิ นการตามแผน และควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานโดยผ่านการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภายนอก และรักษาสิ่ งแวดล้อมทางการผลิต รู ปแบบการ
จัดการการตลาด ควรรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างตามความต้องการของลูกค้า กาหนด
ราคาขายที่เหมาะสม การวางแผนการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว

23

ปิ ยะดา พิศาลบุตร (2557) กลยุทธ์การบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดปราจีนบุรี มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อสารวจสภาพปั จจุบนั และปั ญหาของการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัด
ปราจีนบุรี และเพื่อเสนอกลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุ มชนในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจยั พบว่า
วิสาหกิ จชุ มชนเกื อบครึ่ งหนึ่ งเกิดจากการส่ งเสริ มของหน่ วยงานภาครัฐและจากการแก้ไขปั ญหา
ร่ วมกันของสมาชิ กเงิ นทุ นในการประกอบการเกื อบร้ อยละ 70 มาจากการระดมทุนของสมาชิ ก
ปั ญหาสาคัญของวิสาหกิ จชุ มชนในจังหวัดปราจีนบุรี คือ วัตถุ ดิบในพื้นที่หายากและมีราคาแพง
ต้นทุ นการผลิ ตสู ง ขาดเงิ นทุ นในการผลิ ตสิ นค้า สาหรั บกลยุท ธ์ บริ หารจัดการวิส าหกิ จชุ มชน
จังหวัดปราจีนบุรีควรเป็ นกลยุทธ์ เชิ งรุ กเพราะมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน รู ปแบบกลยุทธ์ควรเป็ น
แบบมีความยืดหยุน่ มีความเป็ นเอกลักษณ์และมีภาพพจน์ที่ดี
สุ กัญญา ดวงอุปมา (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดีของวิสาหกิ จ
ชุ มชนในจังหวัดกาฬสิ นธ์ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพร่ วมกับกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม ผลการวิจยั พบวิส าหกิ จชุ มชนประสบผลสาเร็ จและสามารถยืดหยัดต่อไปได้ จาเป็ น
จะต้องศึกษาบริ บทและสภาวการณ์ ของวิสาหกิ จชุ มชน จุดอ่อน จุ ดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ที่
เกิ ดขึ้นตลอดจนการศึกษาสภาพปั ญหาและศักยภาพที่แท้จริ งของวิสาหกิจชุ มชนโดยให้ทุกคนมี
ส่ วนร่ วมในการก าหนดนโยบาย ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชนเครื อข่ ายอย่างเป็ น
รู ปธรรมเพื่ อสร้ างความเข้มแข็งตลอดจนการพัฒนาภาวะผูน้ าและการมี ส่วนร่ วมของในชุ ม ชน
ท้องถิ่น
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการ
บริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นาเอาแนวคิดและทฤษฏีซ่ ึ งได้ระบุรายละเอียดไว้
เบื้ องต้นไปใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี้ 1) แนวคิดการบริ หารจัดการนาไปใช้ในการศึกษาศักยภาพ
ความรู ้ ความสามารถด้านการบริ ห ารจัดการของวิส าหกิ จชุ ม ชน จัง หวัดเชี ย งใหม่ 2) แนวคิ ด
วิสาหกิ จชุ มชนนาไปใช้ในการศึกษาบริ บทพื้นฐานของกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชนในประเด็นของการ
ผลิต รายได้ การจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ 3) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOTAnalysis) นาไปใช้
ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพ ความรู ้ ความสามารถด้านการบริ หารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน อัน
ประกอบไปด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 4) การบริ หารจัดการแนวใหม่ นาไปใช้ใน
การศึกษากลยุทธ์ที่จะนามาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นากลุ่ ม วิ ส าหกิ จชุ ม ชนให้ ส ามารถแข่ งขัน กับ คู่ แข่ ง ขัน รายอื่ น และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ 5) แนวคิดการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนนาไปใช้ในการศึกษาการ
พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและการด าเนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให้ ส ามารถด าเนิ น งานได้บ รรลุ
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เป้ าหมายและสามารถอยู่รอดได้อย่างยัง่ ยืนภายใต้สถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในโลก
ปั จจุบนั ในส่ วนของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้นาไปเปรี ยบเทียบกระบวนการและผลการวิจยั พร้อมกับ
นาไปเป็ นฐานข้อมูลในการปรับประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นงานวิจยั ซึ่ งข้อมูลต่าง ๆ จะถู กนาไปใช้
ในการออกแบบประชากร ตัวอย่าง ข้อมู ล และเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล กรอบ
แนวคิดของการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที่ 3 ต่อไป

