บทที่ 4
ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
การวิจยั ได้ศึกษาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความสนใจเข้าร่ วม
โครงการกลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาเพื่ อเพิ่ ม ศักยภาพและขี ดความสามารถการบริ หารจัดการวิส าหกิ จ
ชุ มชน จังหวัดเชี ยงใหม่อย่างยัง่ ยืน มีจานวน 2 ชุ มชน ของอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสนใจในประเด็นของกลยุทธ์การ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
อาเภอ
1
สันกาแพง
2
สันกาแพง
ที่มา: จากการวิจยั

ตาบล
ห้วยทราย
ห้วยทราย

กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
ข้าวกล้องงอกคนเมือง
ส.มรดกรี แพร์ไทย

โดยรายละเอียดของบริ บทและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีดงั ต่อไปนี้
4.1 กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนข้ าวกล้ องงอกคนเมือง
4.1.1 บริ บทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
การผลิ ต ข้าวกล้อ งงอกเริ่ ม จากแนวคิ ด ของคุ ณ ศุ ภ ชัย จัน นัน โท ซึ่ งก่ อนที่ จะผลิ ต ข้า ว
กล้องงอก คุ ณศุภชัย จันนันโท ประกอบอาชี พรับเหมาก่อสร้ างและทานา แต่ต่อมาป่ วยเป็ นโรค
อัลไซเมอร์ จึงได้พยายามหาวิธีการในการรักษาโรอัลไซเมอร์ โดยได้จดั ตั้งกลุ่มทาสมุนไพรขึ้ น
เพื่อใช้รักษาโรคของตน แต่ก็ไม่สามารรั กษาให้หายได้จนกระทัง่ มีเพื่อนของคุ ณศุภชัยมาขอใช้
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ผลิ ต ข้า วงอกต่ อมาคุ ณ ศุ ภ ชัย ได้ข อข้าวกล้อ งงอกที่ เหลื อ จากการบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ม า
รับประทาน ปรากฏว่าสามารถรั กษาและหายจากการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นในปี พ.ศ.2544
ทางคุณศุภชัยร่ วมกับชาวบ้านในชุ มชนจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนข้าวกล้องงอกคน
เมือง ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีสมาชิ กจานวน
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10 คน เมื่อแรกเข้าเป็ นสมาชิ กจะมีการระดมทุนในลักษณะของหุ ้นโดยจาหน่ ายหุ ้นหุ ้นละ 100 บาท
มีการลงทุนเริ่ มแรกรวมทั้งสิ้ น 200,000 บาท ทางคุณศุภชัยและสมาชิกได้เข้ารับการอบรมเรื่ องการ
ทาข้าวกล้องงอกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เนื่ องมาจากพระราชดาริ และได้นาเอาความรู ้
ที่ ไ ด้ ม าทดลองท าและได้ จ ัด ตั้ง กลุ่ ม ข้า วกล้อ งงอกเพื่ อ ผลิ ต และจ าหน่ า ยข้า วกล้อ งงอกเพื่ อ
ตอบสนองต่ อความต้องการของตลาดและผูบ้ ริ โภคที่ มี ค วามสนใจและห่ วงใยในสุ ขภาพของ
ตนเอง ซึ่ งทางกลุ่มได้ทาการผลิตข้าวกล้องงอกซึ่ งถือว่าเป็ นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีการแปรรู ป
ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ซ่ ึ งอยูใ่ นชุมชนเป็ นข้าววกล้องงอกที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง
4.1.2 การวิเคราะห์ ศ กั ยภาพการบริ ห ารจัดการของกลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชนข้าวกล้องงอก
คนเมือง
การวิเคราะห์ ศกั ยภาพการบริ หารจัดการของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค โดยให้สมาชิ กของกลุ่มฯให้น้ าหนักค่าคะแนน
ของศักยภาพการบริ หารจัดการในประเด็นของ การบริ หารจัดการผลิต การบริ หารจัดการองค์กร
การบริ หารจัดการตลาด การบริ หารจัดการการเงิน สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพและการ
ให้น้ าหนักค่าคะแนนของศักยภาพการบริ หารจัดการในแต่ละประเด็นได้ดงั ต่อไปนี้
1) การบริ หารจัดการด้านองค์กร
1.1) จุดแข็งและโอกาส
(1) กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมืองมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิ กที่มีความชัดเจน กล่าวคือจะจัดให้สมาชิ กแต่ละคนรับผิดชอบงานในหน้าที่
ของตนตามความถนัดและความรู ้ ความสามารถ
(2) กลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชนข้าวกล้องงอกคนเมื องมี ก ารจัด โครงสร้ างของ
องค์กรที่มีความชัดเจนกล่าวคือมีการกาหนดตาแหน่ง ประธาน รองประธาน เลขานุ การ กรรมการ
และสมาชิ กของกลุ่มที่มีความชัดเจนทาให้ทราบว่าใครทาหน้าที่อะไรไม่เกิดปั ญหาการทางานที่มี
ความซ้ าซ้อน
(3) การมี ส่ วนร่ ว มในการบริ ห ารจัด การคณะกรรมการ เปิ ดโอกาสให้
สมาชิกของกลุ่มมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการดาเนินงาน
(4) การท างานเน้ น หลัก การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน ไม่ มี ก ารเกี่ ย งงาน
กันทา
(5) มีการฝึ กให้ทายาทของสมาชิ กมีส่วนร่ วมในการทางานเพื่อให้เกิดการ
สื บทอดกิจการ
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1.2) จุดอ่อนและอุปสรรค
(1) การรวมกลุ่มยึดหลักตามระบบอุปถัมภ์โดยยึดตามความเป็ นพี่นอ้ ง
(2) สมาชิ ก บางรายขาดความเสี ยสละไม่ทุ่ มเทในการท างานให้กบั กลุ่ ม
อย่างเต็มที่
(3) การทางานบางครั้งมีการแทรกแซงหรื อละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล
(4) สมาชิ ก ส่ วนใหญ่ เป็ นผูส้ ู งอายุท าให้การทางานเป็ นไปอย่างล่ าช้าไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ตามแผนที่กาหนดไว้
การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักในแต่ละประเด็นอันเป็ นจุดแข็งด้านองค์กรของ
กลุ่มแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักจุดแข็งและโอกาสด้านองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวกล้องงอกคนเมือง
จุดแข็งนีจ้ ะส่ งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่ม จุดแข็งนีจ้ ะทาให้ ธุรกิจของกลุ่ม
จุดแข็ง
หรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
มีความได้ เปรียบในการเข้ มแข็ง
มากน้ อยเพียงใด
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1


2


3


4


5


ที่มา: จากการวิจยั

รวม

9
8
10
8
10

จากตารางที่ 4.2 แสดงการให้ค่าคะแนนน้ าหนักของสมาชิ กที่ให้ค่าคะแนนของ
จุดแข็งและโอกาสด้านการบริ หารจัดการองค์กรซึ่ งส่ งผลดี ต่อธุ รกิ จและสร้ างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขัน โดยการแบ่งแยกหน้าที่ของสมาชิ กของกลุ่มฯมีความชัดเจนอยู่ที่ค่าคะแนนระดับ 5
และค่าคะแนน 4 การมีโครงสร้างขององค์กรที่มีความชัดเจนอยูท่ ี่ระดับ 5 และระดับ 3 ตามลาดับ
การมี ส่ วนร่ ว มในการตัด สิ นใจของสมาชิ ก อยู่ ใ นระดั บ 5 ความรู ้ แ ละความสามารถของ
คณะกรรมการอยูใ่ นระดับ 4 การช่วยเหลือซึ่ งกันและกันอยูใ่ นระดับ 5 โดยหากพิจารณาระดับค่า
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คะแนนการให้น้ าหนักพบว่าสมาชิ กส่ วนใหญ่ให้ค่าคะแนนการมีส่วนร่ วมในการการแสดงความ
คิดเห็นสู งสุ ดอยูท่ ี่ระดับ 5
การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักในแต่ละประเด็นอันเป็ นจุดอ่อนด้านองค์กรของ
กลุ่มแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักจุดอ่อนและอุ ปสรรคด้านองค์กรของกลุ่ มวิสาหกิ จ
ชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
จุดอ่ อนนีจ้ ะส่ งผลเสี ยต่ อธุรกิจ
จุดอ่ อนนีจ้ ะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่ าง
จุดอ่อน ของกลุ่มหรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม เร่ งด่ วนมากน้ อยเพียงใดทีจ่ ะทาให้
มากน้ อยเพียงใด
ธุรกิจมีความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1


2


3


4


ที่มา: จากการวิจยั

รวม

9
9
4
8

จากตารางที่ 4.3 แสดงจุดอ่อนและอุปสรรคด้านองค์กรที่จะส่ งผลเสี ยต่อธุ รกิ จ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมืองที่จะส่ งผลเสี ยต่อธุ รกิจของกลุ่มและต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่ งด่วนที่จะทาให้ธุรกิ จมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขันพบว่าสมาชิ กส่ วนใหญ่ให้ค่า
คะแนนด้านการรวมกลุ่ มที่ ยึดระบบอุปถัมภ์ในระดับมากและจุ ดอ่อนนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นงานที่ จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วนระดับมากที่ สุด สาหรั บจุ ดอ่อนที่ จาเป็ นจะต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วนที่สมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักค่าคะแนนคือ ความเสี ยสละและความ
ทุ่มเทในการทางานของสมาชิกที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
2) การบริ หารจัดการด้านการผลิต
2.1) จุดแข็งและโอกาส
(1) กลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชนข้าวกล้องงอก มี วตั ถุ ดิบ ในการผลิ ตของตนเอง
เพราะมีการทานาและนาเอาข้าวที่ได้มาทาการแปรรู ปเป็ นข้าวกล้องงอก ขณะเดียวกันข้าวที่ปลูกใช้
ระบบการเพาะปลูกแบบเป็ นเกษตรอินทรี ย ์ ทาให้สร้างความได้เปรี ยบแก่คู่แข่งในระดับมาก
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(2) ทางกลุ่ ม ฯ ได้ รั บ โอกาสจากการสนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ จาก
หน่ วยงานภายนอก ได้แก่ สานักงานส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มาให้ความรู ้ดา้ นการ
ผลิตแก่กลุ่ม
2.2) จุดอ่อนและอุปสรรค
(1) ทางกลุ่มขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) ขาดการวางแผนการผลิต
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสด้านการผลิต ได้ให้สมาชิ กให้น้ าหนักระดับ
ค่ าคะแนน ปรากฏว่าสมาชิ ก ส่ วนใหญ่ ให้ น้ าหนัก ค่ าคะแนนด้า นความได้เปรี ย บของกลุ่ ม ที่ มี
วัตถุดิบเป็ นของตนเองมากที่สุด คือมีระดับ 5 ดังปรากฏตามตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การให้ระดับ ค่าคะแนนน้ าหนักจุ ดแข็งและโอกาสด้านการผลิ ตของกลุ่ ม วิส าหกิ จ
ชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
จุดแข็งนีจ้ ะส่ งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่ม จุดแข็งนีจ้ ะทาให้ ธุรกิจของกลุ่มมี
จุดแข็ง
หรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
ความได้ เปรียบในการเข้ มแข็ง
มากน้ อยเพียงใด
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1


2


ที่มา: จากการวิจยั

รวม

10
7

จากการวิเคราะห์ จุดอ่อนและอุ ป สรรคด้านการผลิ ตได้ให้ ส มาชิ กให้ น้ าหนัก
ระดับ ค่ าคะแนน ปรากฏว่าสมาชิ ก ส่ วนใหญ่ ให้ น้ าหนัก ค่ าคะแนนการขาดความรู ้ ด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังปรากฏผลตามตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 จุดอ่อนและอุปสรรคด้านการผลิตที่ให้น้ าหนักแล้ว
จุดอ่ อนนีจ้ ะส่ งผลเสี ยต่ อธุรกิจของ
จุดอ่อน กลุ่มหรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
1

2

ที่มา: จากการวิจยั

จุดอ่ อนนีจ้ ะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่ าง
เร่ งด่ วนมากน้ อยเพียงใดทีจ่ ะทาให้
ธุรกิจมีความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
5
4
3
2
1



รวม

6
10

3) การบริ หารจัดการด้านการตลาด
3.1) จุดแข็งและโอกาส
(1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเครื อข่ายที่ให้การสนับสนุนด้านการตลาด เช่น
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจประเภทเดียวกัน
3.2) จุดอ่อนและอุปสรรค
(1) ขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่ งเสริ มด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
(2) ช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าไม่หลากหลาย
จากการวิเคราะห์ ศกั ยภาพการบริ หารจัดการด้านการตลาดของกลุ่ มฯ โดยให้
สมาชิ กให้ระดับค่าคะแนน ปรากฏว่าสมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักค่าคะแนนด้านขาดความรู ้ในการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์และการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
ให้กว้างขึ้นในระดับมากที่สุดดังตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักจุ ดแข็งและโอกาสด้านการตลาดของกลุ่ มวิสาหกิ จ
ชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
จุดแข็งนีจ้ ะส่ งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่ม จุดแข็งนีจ้ ะทาให้ ธุรกิจของกลุ่มมี
จุดแข็ง
หรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
ความได้ เปรียบในการเข้ มแข็ง
มากน้ อยเพียงใด
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1


ที่มา: จากการวิจยั

รวม

10

จากการวิ เคราะห์ จุด อ่ อ นและอุ ป สรรคของศัก ยภาพการบริ ห ารจัด การด้า น
การตลาดของกลุ่มฯ โดยให้สมาชิ กให้ระดับค่าคะแนน ปรากฏว่าสมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักค่า
คะแนนด้านขาดความรู ้ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์และการ
ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายให้กว้างขึ้นในระดับมากที่สุดดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักจุดอ่อนและอุปสรรคด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
จุดอ่ อนนีจ้ ะส่ งผลเสี ยต่ อธุรกิจของ
จุดอ่อน กลุ่มหรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
1

2

ที่มา: จากการวิจยั

จุดอ่ อนนีจ้ ะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่ าง
เร่ งด่ วนมากน้ อยเพียงใดทีจ่ ะทาให้
ธุรกิจมีความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
5
4
3
2
1



รวม

10
8
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4) การบริ หารจัดการด้านการเงิน
4.1) จุดแข็งและโอกาส
(1) ทางกลุ่ มฯมี เงิ นทุ นเป็ นของตนเองไม่ได้ทาการกู้ยืม จากสถาบันทาง
การเงินอื่น
(2) ทางกลุ่ มฯมีเงิ นทุ นหมุ นเวียนเป็ นของตนเองโดยได้มาจากการระดม
เงินทุนของสมาชิกกลุ่ม
4.2) จุดอ่อนและอุปสรรค
(1) ขาดการบันทึกบัญชีอย่างสม่าเสมอ
(2) ขาดความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสด้านศักยภาพด้านการเงินและบัญชี ของกลุ่ม
ด้วยการให้น้ าหนักค่าคะแนนของสมาชิ ก ปรากฏว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักระดับค่าคะแนน
ในระดับมากประเด็นของการมีเงินทุนเป็ นของตนเองไม่ตอ้ งกูย้ มื จากที่อื่น ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักจุดแข็งและโอกาสด้านการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
จุดแข็งนีจ้ ะส่ งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่ม จุดแข็งนีจ้ ะทาให้ ธุรกิจของกลุ่มมี
จุดแข็ง
หรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
ความได้ เปรียบในการเข้ มแข็ง
มากน้ อยเพียงใด
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1


2


ที่มา: จากการวิจยั

รวม

10
8

จากการวิเคราะห์ ศ กั ยภาพด้านการเงิ นและบัญ ชี ข องกลุ่ ม ด้วยการให้น้ าหนัก
ค่ าคะแนนของสมาชิ ก ปรากฏว่า สมาชิ ก ส่ วนใหญ่ ใ ห้ น้ า หนัก ระดับ ค่ า คะแนนในระดับ มาก
ประเด็นของจุดอ่อนที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วนคือ ด้านการบันทึกบัญชีและความรู ้เกี่ยวกับ
ด้านบัญชี ดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 การให้ ระดับ ค่ า คะแนนน้ าหนัก จุ ดอ่ อนและอุ ป สรรคด้า นการบริ ห ารจัด การด้าน
การเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
จุดอ่ อนนีจ้ ะส่ งผลเสี ยต่ อธุรกิจของ
จุดอ่อน กลุ่มหรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
1

2

ที่มา: จากการวิจยั

จุดอ่ อนนีจ้ ะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่ าง
เร่ งด่ วนมากน้ อยเพียงใดทีจ่ ะทาให้
ธุรกิจมีความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
5
4
3
2
1



รวม

7
8

4.2 กลุ่มธุรกิจชุ มชน ส.มรดกไทย
4.2.1 บริ บทของกลุ่มธุ รกิจชุมชน ส.มรดกไทย
การก่ อ ตั้ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จชุ ม ชน ส.มรดกไทย เริ่ ม ต้น จากการที่ น ายอนัน ต์ มั่น พุ ฆ ซึ่ งเคย
ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ป่ วยเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งและเบาหวาน เนื่ องจากความเครี ยด
ซึ่ งเกิดจากการทางานหนัก และไม่มีเวลาพักผ่อน จึงพยายามหาวิธีการในการที่จะรักษาโรค โดยได้
ทาการศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการรับประทานอาหารประเภทพืช ผัก สมุ นไพรที่จะช่ วย
บรรเทาและรักษาโรคของตนเอง ต่อมานายอนันต์ มัน่ พุฆ ได้เลิ กอาชี พการรับเหมาก่อสร้ างและ
อพยพจากจังหวัดพัทลุงมาอยูท่ ี่ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง ซึ่ งเป็ นภูมิลาเนาของภรรยาของ
นายอนันต์ และเมื่ อมาอยู่ที่ตาบลห้วยทรายได้ระยะหนึ่ งนายอนันต์เกิ ดความคิ ดที่จะใช้พ้ืนที่ ดิน
ของภรรยาเพาะปลูกพืชผัก สมุนไพร เพื่อจะใช้บริ โภค และขณะเดียวกันจากการที่นายอนันต์ได้
เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กในเครื อข่ายอาสาสมัครอนามัยและสาธารณสุ ข ประจาหมู่บา้ นมีโอกาสได้เข้า
รับการอบรมจากหน่ วยงานต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก จึงเกิ ดแนวคิ ดที่ จะนาเอาพืชผัก สมุ นไพรมา
แปรรู ปเพื่อใช้ในการบาบัดรักษาโรคที่ตนเองเป็ น และคนในหมู่บา้ นต่อมาได้เข้ารับการอบรมการ
แปรรู ป สมุ นไพรจากพื ช ผัก ที่ ม หาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ม าให้ ค วามรู ้ จึ งได้ท ดลองท าในบ้านของ
ตนเอง และได้มีการรวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ส.มรดกไทย นาเอาหญ้าหวานมาทาการ
แปรรู ปเป็ นสมุนไพรรักษาโรคริ ดสี ดวง ความดัน โดยที่สมาชิกในกลุ่มจานวน 11 คน
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพการบริ หารจัดการของกลุ่ม
การวิเคราะห์ ศกั ยภาพการบริ หารจัดการของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ส.มรดกไทย โดยการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส อุ ปสรรค โดยให้สมาชิ กกลุ่มให้น้ าหนักค่าคะแนนในประเด็น
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ของการบริ ห ารจัดการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริ หารจัด การองค์ก ร การบริ ห ารจัดการผลิ ต การ
บริ หารจัดการตลาด การบริ หารจัดการการเงินและบัญชี สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพการ
บริ หารจัดการในแต่ละประเด็นได้ดงั ต่อไปนี้
1) การบริ หารจัดการด้านองค์กร
1.1) จุดแข็งและโอกาส
(1) กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน ส.มรดกไทย มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิ กที่มีความชัดเจน โดยสมาชิ กแต่ละคนรับผิดชอบงานในหน้าที่ตามความถนัด ความรู ้
และความสามารถ
(2) ประธานและสมาชิกมีความใฝ่ รู ้และมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางาน
(3) การบริ หารจัดการยึดหลักประชาธิ ปไตย กล่าวคือสมาชิ กทุกคนมีสิทธิ
ในการออกเสี ยงแสดงความคิดเห็ น การดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการอยูใ่ นวาระคราวละ 2 ปี
1.2) จุดอ่อนและอุปสรรค
(1) สมาชิ กบางคนไม่ต้ งั ใจในการทางาน ทาให้การดาเนิ นงานไม่บรรลุผล
ตามเป้าหมาย
(2) สมาชิกขาดความขวนขวายใฝ่ หาความรู ้
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสด้านศักยภาพด้านองค์กรของกลุ่มด้วยการให้
น้ าหนักค่าคะแนนของสมาชิ ก ปรากฏว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักระดับค่าคะแนนในระดับ
มากประเด็นของการแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความชัดเจนดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักจุดแข็งและโอกาสด้านการบริ หารจัดการด้านองค์กร
ของกลุ่มธุ รกิจชุมชน ส มรดกไทย
จุดแข็งนีจ้ ะส่ งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่ม จุดแข็งนีจ้ ะทาให้ ธุรกิจของกลุ่มมี
จุดแข็ง
หรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
ความได้ เปรียบในการเข้ มแข็ง
มากน้ อยเพียงใด
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1


2


ที่มา: จากการวิจยั

รวม

10
8
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จากการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคด้านองค์กรของกลุ่มด้วยการให้น้ าหนักค่า
คะแนนของสมาชิ ก ปรากฏว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักระดับค่าคะแนนในระดับมากประเด็น
ของสมาชิกขาดความขวนขวายและทุ่มเทในการทางานดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 การให้ระดับ ค่ าคะแนนน้ าหนัก จุ ดอ่อนและอุ ป สรรคด้านการบริ หารจัดการด้าน
องค์กรของกลุ่มธุ รกิจชุมชน ส.มรดกไทย
จุดอ่ อนนีจ้ ะส่ งผลเสี ยต่ อธุรกิจของ
จุดอ่อน กลุ่มหรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
1

2

ที่มา: จากการวิจยั

จุดอ่ อนนีจ้ ะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่ าง
เร่ งด่ วนมากน้ อยเพียงใดทีจ่ ะทาให้
ธุรกิจมีความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
5
4
3
2
1



รวม

10
8

2) การบริ หารจัดการด้านการผลิต
2.1) จุดแข็งและโอกาส
(1) กลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชน ส.มรดกไทย มี วตั ถุ ดิบ ในการผลิ ตของตนเอง
เพราะมีการนาเอาวัตถุดิบคือ สมุนไพรที่ทาการปลูกเองมาทาการแปรรู ป ทาให้สามารถสร้างความ
ได้เปรี ยบให้กบั คู่แข่งขันในระดับมาก
(2) การได้รับการสนับสนุ นและช่วยเหลื อทางด้านวิชาการจากหน่ วยงาน
ของรัฐที่มาให้ความรู ้ดา้ นการแปรรู ปสิ นค้าทางการเกษตรจากสมุนไพร
2.2) จุดอ่อนและอุปสรรค
(1) กลุ่มขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
(2) ขาดการวางแผนด้านการผลิต
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสด้านศักยภาพด้านการผลิตของกลุ่มด้วยการ
ให้น้ าหนักค่าคะแนนของสมาชิก ปรากฏว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักระดับค่าคะแนนในระดับ
มากประเด็นของการมีวตั ถุดิบเป็ นของตนเองดังตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 การให้ระดับ ค่าคะแนนน้ าหนักจุ ดแข็งและโอกาสด้านการบริ หารจัดการด้านการ
ผลิตของกลุ่มธุ รกิจชุมชน ส.มรดกไทย
จุดแข็งนีจ้ ะส่ งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่ม จุดแข็งนีจ้ ะทาให้ ธุรกิจของกลุ่มมี
จุดแข็ง
หรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
ความได้ เปรียบในการเข้ มแข็ง
มากน้ อยเพียงใด
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1


2


ที่มา: จากการวิจยั

รวม

10
8

จากการวิเคราะห์ จุดอ่อนและอุปสรรคด้านศักยภาพด้านการผลิ ตของกลุ่มด้วย
การให้น้ าหนักค่าคะแนนของสมาชิ ก ปรากฏว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักระดับค่าคะแนนใน
ระดับมากประเด็นของการขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีดา้ นการผลิตดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักจุดอ่อนและอุปสรรคด้านการบริ หารจัดการด้านการ
ผลิตของกลุ่มธุ รกิจชุมชน ส.มรดกไทย
จุดอ่ อนนีจ้ ะส่ งผลเสี ยต่ อธุรกิจของ
จุดอ่อน กลุ่มหรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
1

2

ที่มา: จากการวิจยั

จุดอ่ อนนีจ้ ะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่ าง
เร่ งด่ วนมากน้ อยเพียงใดทีจ่ ะทาให้
ธุรกิจมีความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
5
4
3
2
1



รวม

6
7
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3) การบริ หารจัดการด้านการตลาด
3.1) จุดแข็งและโอกาส
(1) ผลิ ตภัณฑ์เป็ นที่ นิยมในท้องตลาดเพราะเกี่ ยวข้องกับการบารุ งรั กษา
สุ ขภาพ
(2) ผลิ ตภัณฑ์มีความหลากหลาย กล่าวคือผูใ้ หญ่แบบของแคปซู ล บรรจุ
ซอง เป็ นน้ า ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเลื อกซื้ อหรื อรับประทานได้ตามความสะดวกสาหรับในการ
รับประทาน
3.2) จุดอ่อนและอุปสรรค
(1) ขาดความรู ้ ใ นการใช้ เทคโนโลยี เช่ น พาณิ ชย์อิ เ ลคทรอนิ กส์
(E-commerce) เข้ามาช่วยส่ งเสริ มด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(2) ช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้ายังไม่หลากหลาย
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสด้านศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มด้วยการ
ให้น้ าหนักค่าคะแนนของสมาชิก ปรากฏว่า สมาชิกส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักระดับค่าคะแนนในระดับ
มากประเด็นของการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 การให้ ร ะดับ ค่ า คะแนนน้ าหนัก จุ ด แข็ ง และโอกาสด้า นการบริ ห ารจัด การด้า น
การตลาดของกลุ่มธุ รกิจชุมชน ส มรดกไทย
จุดแข็งนีจ้ ะส่ งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่ม จุดแข็งนีจ้ ะทาให้ ธุรกิจของกลุ่มมี
จุดแข็ง
หรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
ความได้ เปรียบในการเข้ มแข็ง
มากน้ อยเพียงใด
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1


2


ที่มา: จากการวิจยั

รวม

10
8

จากการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคด้านศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มด้วย
การให้น้ าหนักค่าคะแนนของสมาชิ ก ปรากฏว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักระดับค่าคะแนนใน
ระดับมากประเด็นของการขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยี E-commercecดังตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 การให้ระดับ ค่ าคะแนนน้ าหนัก จุ ดอ่อนและอุ ป สรรคด้านการบริ หารจัดการด้าน
การตลาดของกลุ่มธุ รกิจชุมชน ส.มรดกไทย
จุดอ่ อนนีจ้ ะส่ งผลเสี ยต่ อธุรกิจของ
จุดอ่อน กลุ่มหรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
1

2

ที่มา: จากการวิจยั

จุดอ่ อนนีจ้ ะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่ าง
เร่ งด่ วนมากน้ อยเพียงใดทีจ่ ะทาให้
ธุรกิจมีความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
5
4
3
2
1



รวม

10
8

4) การบริ หารจัดการด้านการเงิน
4.1) จุดแข็งและโอกาส
(1) ทางกลุ่ ม มี เงิ น ทุ น เป็ นของตนเองไม่ ได้ท าการกู้เงิ นจากสถาบันทาง
การเงินอื่น
(2) ทางกลุ่ มฯมีเงิ นทุ นหมุ นเวียนเป็ นของตนเองโดยได้มาจากการระดม
เงินทุนของสมาชิกกลุ่ม
4.2) จุดอ่อนและอุปสรรค
(1) ขาดการบันทึกบัญชีอย่างสม่าเสมอ
(2) ขาดความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสด้านศักยภาพด้านการบัญชี และการเงินของ
กลุ่ มด้วยการให้น้ าหนักค่าคะแนนของสมาชิ ก ปรากฏว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่ ให้น้ าหนักระดับ ค่า
คะแนนในระดับมากประเด็นของการมีเงินทุนหมุนเวียนของตนเองดังตารางที่ 4.16

47

ตารางที่ 4.16 การให้ระดับ ค่าคะแนนน้ าหนักจุ ดแข็งและโอกาสด้านการบริ หารจัดการด้านการ
บัญชีและการเงินของกลุ่มธุ รกิจชุมชน ส มรดกไทย
จุดแข็งนีจ้ ะส่ งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่ม จุดแข็งนีจ้ ะทาให้ ธุรกิจของกลุ่มมี
จุดแข็ง
หรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
ความได้ เปรียบในการเข้ มแข็ง
มากน้ อยเพียงใด
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1


2


ที่มา: จากการวิจยั

รวม

10
8

จากการวิเคราะห์ จุดอ่อนและอุปสรรคด้านศักยภาพด้านการบัญชี และการเงิ น
ของกลุ่มด้วยการให้น้ าหนักค่าคะแนนของสมาชิก ปรากฏว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักระดับค่า
คะแนนในระดับมากประเด็นของการขาดการบันทึกบัญชี อย่างสม่าเสมอดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 การให้ระดับค่าคะแนนน้ าหนักจุดอ่อนและอุปสรรคด้านการบริ หารจัดการด้านการ
บัญชีและการเงินของกลุ่มธุ รกิจชุมชน ส มรดกไทย
จุดอ่ อนนีจ้ ะส่ งผลเสี ยต่ อธุรกิจของ
จุดอ่อน กลุ่มหรื อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
มากน้ อยเพียงใด
5
4
3
2
1
1

2

ที่มา: จากการวิจยั

จุดอ่ อนนีจ้ ะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่ าง
เร่ งด่ วนมากน้ อยเพียงใดทีจ่ ะทาให้
ธุรกิจมีความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
5
4
3
2
1



รวม

8
7

48

4.3 ผลการประเมิ น ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ต าบลห้ ว ยทราย อ าเภอ
สั นกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการประเมิ นศักยภาพการบริ หารจัดการกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน ตาบลห้วยทราย อาเภอ
สันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยให้สมาชิ กของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมือง และ
กลุ่ มธุ รกิ จชุ มชน ส มรดกไทยจานวนรวมทั้งสิ้ น 36 คนประเมิ นศักยภาพการบริ หารจัดการอัน
ประกอบไปด้วย การบริ หารจัดการด้านองค์กร การบริ หารจัดการด้านการเงิน การบริ หารจัดการ
ด้านการตลาด การบริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุ ษย์สามารสรุ ปประเด็นของศักยภาพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.18 แสดงเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ที่มา: จากการวิจยั

ความถี่
12
24
36

ร้ อยละ
33.33
66.66
100.00

จากตารางที่ 4.18 แสดงเพศของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 66.66
ตารางที่ 4.19 แสดงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
อายุ
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51+
รวม
ที่มา: จากการวิจยั

ความถี่
2
3
4
3
4
20
36

ร้ อยละ
5.5
8.33
11.11
8.33
0
11.11
55.55
100.00
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จากตารางที่ 4.19 แสดงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุในช่วงวัยกลางคนคือ
51 ปี ขึ้นไป
ตารางที่ 4.20 แสดงระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายได้
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช. / ปวส.
ปริ ญญาตรี
รวม
ที่มา: จากการวิจยั

ความถี่
9
14
9
4
36

ร้ อยละ
16.66
38.88
33.33
11.11
100.00

จากตารางที่ 4.20 แสดงระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 38.88
ตารางที่ 21 แสดงรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายได้
1. 5,000-8,000
2. 8,001-10,000
3. 10,001-12,000
4. 12,001-14,000
5. 14,001+
รวม
ที่มา: จากการวิจยั

ความถี่
3
9
12
8
4
36

ร้ อยละ
8.33
25
33.33
22.22
11.11
100

จากตารางที่ 21 แสดงรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดับรายได้ 10,00120,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 33.33
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ตารางที่ 4.22 ศักยภาพการบริ หารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็น
1. การบริหารจัดการองค์ กร
1.1 สามารถจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานให้ตรงกับความรู ้และความสามารถ
1.2 สามารถจัดแบ่งงานให้มีปริ มาณเหมาะสมกับ
จานวนพนักงาน
1.3 ความสามารถในการติดต่อสื่ อสารและ
ประสานงาน
2. การบริหารจัดการตลาด
2.1 ความสามารถในการพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.2 ความสามารถในการประสานเชื่อมโยงเครื อข่าย
ของผูป้ ระกอบการสิ นค้า
2.3 มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าที่มีความ
หลากหลาย
2.4 ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และ
จาหน่ายสิ นค้าผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.5 ความสามารถในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าใน
สิ นค้าและบริ การ
3. การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
3.1 ความสามารถในการจัดทาบัญชี
3.2 ความสามารถในการคิดต้นทุนและผลตอบแทน
3.3 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4.การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.1 ความสามารถในการสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน
ที่มา: จากการวิจยั

คะแนนเฉลีย่
4.62

การแปลความหมาย
มากที่สุด

3.85

มาก

4.25

มาก

3.25

ปานกลาง

3.34

ปานกลาง

3.12

ปานกลาง

1.56

น้อยที่สุด

2.24

น้อย

3.26

ปานกลาง

3.20
2.85
3.34

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 4.22 ศักยภาพการบริ หารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)
ประเด็น
4.2 โอกาสในการพัฒนาความรู ้และความสามารถ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิ
4.3 ความสามารถในการพัฒนาความรู ้และ
ความสามารถในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิ
4.4 ความสามารถในการที่ปฏิสัมพันธ์กบั คนใน
องค์กร
ที่มา: จากการวิจยั

คะแนนเฉลีย่
3.65

การแปลความหมาย
มาก

3.74

มาก

4.20

มาก

จากตารางที่ 4.22 แสดงศักยภาพการบริ หารจัดการของกลุ่ ม วิส าหกิ จชุ มชนตาบลห้วย
ทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ระดับศักยภาพการบริ หารจัดการองค์กรมากที่สุด
คื อ ความสามารถในการแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานให้ ต รงกั บ ความรู ้
ความสามารถคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย 4.62 สาหรับการบริ หารจัดการตลาดที่มีระดับศักยภาพน้อย
ที่สุดคือ ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และจาหน่ายสิ นค้าผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ น
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.56 สาหรับการบริ หารจัดการด้านการเงินมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
และการบริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพและความสามารถการบริ หารจัดการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริ หารจัดการองค์กรคือ
การสรรหาและ
คัด เลื อ กคนจะต้อ งใช้ระบบและวิธี ก ารที่ เป็ นแบบมาตรฐานเข้ามาใช้ในการ
ดาเนิ นงานยึดหลักจัดคนเข้าทางานให้เหมาะสมกับความรู ้ และความสามารถไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์
ในการคัดเลื อกแต่ให้ปรับเปลี่ ยนการคัดเลื อกมาใช้ระบบคุ ณธรรมแทนกล่าวคือ การคัดเลื อกคน
ไม่ได้ยึดเอาความเป็ นพี่นอ้ งหรื อความมักคุน้ กันมาเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกแต่จะทาการคัดเลือก
โดยยึดหลักความยุติธรรมและมีความโปร่ งใส
(2) การพัฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพและขี ดความสามารถการบริ ห ารจัดการด้าน
การตลาดคือการขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายโดยผ่านสื่ อออนไลน์ได้แก่ การทา
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คนได้รู้จกั สิ นค้าเพิม่ มากขึ้น
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(3) ผูน้ าและคณะกรรมการมี ความมุ่งมัน่ และตั้งใจในการทางาน ขวนขวายหา
ความรู ้ เพิ่มเติมทั้งทางด้านการผลิ ต การตลาด การบัญชี และการเงิ น หากผูน้ ากลุ่มมี ความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญมากจะทาให้สามารถเผยแพร่ ความรู ้เหล่านี้ ให้สมาชิ กได้นาไปสู่ การสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มให้มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสิ นค้าของตนมากยิง่ ขึ้น
(4) การสร้ า งความร่ วมมื อ กัน กับ กลุ่ ม ผู ป้ ระกอบการธุ รกิ จประเภทเดี ย วกัน
ตลอดจนหน่ วยงานเอกชนในการติดต่อ แลกเปลี่ ยนความรู ้ ความร่ วมมื อและช่ วยเหลื อด้านการ
ผลิต การตลาดเพื่อให้การผลิตสิ นค้าเป็ นไปอย่างมีมาตรฐานตลอดจนมีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า
ที่มีความหลากหลายเพิม่ ขึ้น
(5) การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก รตลอดจนคนในชุ ม ชนได้
ตระหนักและเห็ นความสาคัญของการส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์สินค้าและของดี ในชุ มชนโดย
ผ่านทางสื่ อดิจิตอล โดยให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการนาของดีภายในชุ มชนมาทา
การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์อนั จะช่วยทาให้เป็ นที่รู้จกั ของคนโดยทัว่ ไปและสามารถขยายช่อง
ทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การได้กว้างขวางเพิม่ มากขึ้น

