
 

 

 
บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2539  ท่าให้ภาคธุรกิจ
ของประเทศไทยเป็นจ่านวนมากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  ธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยขาด
สภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่่า รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งยังมีความ
อ่อนแอทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ และการตลาด ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะมี
ประสบการณ์จากการด่าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน แต่ยังคงขาดความสามารถที่จะปรั บปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และมีศักยภาพที่จะปรับและ
ขยายตัว เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องหนัง สิ่งทอและเสื้อผ้าส่าเร็จรูป เซรามิก อัญมณี และเครื่อง
เรือน เป็นต้น จึงยังมีโอกาสที่จะค้นพบช่องทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 
เป็นต้นมารัฐบาลก่าหนดนโยบายในการสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ให้กับกลุ่มหัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
และหัตถศิลป์  ท่าให้มีกระบวนการช่วยเหลือสนับสนุนในทุกรูปแบบจากหลายองค์กรสู่ระบบราก
หญ้า ทั้งการจัดอบรมสัมมนา การช่วยเหลือด้านการตลาด และมีเงินให้กู้เพ่ือการลงทุน  ท่าให้
ผู้ประกอบการต้องปรับรูปแบบจากที่เน้นผลิตสินค้าให้มีราคาถูกจากการผลิตเป็นจ่านวนมาก (Mass 
production) มาเป็นการวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับสินค้า (Value creation) ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ส่าคัญของรัฐบาลโดยส่งเสริมให้เน้นการออกแบบเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าใน
ตลาดโลก จึงยังมีโอกาสอยู่มากท่ีจะค้นพบช่องทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง การบริหารการตลาดและการ
พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่เหมาะสม วิธีการจัดที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ระดมเข้าช่วยให้
ค่าแนะน่าในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกิจการจ่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็น
วิสาหกิจที่มีขนาดกลางและเล็กได้มีโอกาสเติบโตและขยายตลาดสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

ส่าหรับจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รวดเร็ว แต่การพัฒนาดังกล่าวเป็นการพัฒนาแบบทุนนิยม จึงท่าให้เกิดปัญหาทางสังคมและการเมือง
ตลอดจนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่น่าไปสู่การท่าลายตนเองของมนุษย์ในที่สุด ไม่ได้เน้นถึงการ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมที่เกิดจากความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความอดทนและการ
แบ่งปัน เน้นความสุขท่ีเกิดจากจิตใจ มากกว่าความสุขที่เกิดจากการได้ใช้วัตถุแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธวัตถุแต่
ใช้ในระดับพอเพียง ท่าให้สังคมประสบปัญหาในเรื่องของคนและการขาดคุณธรรมจริยธรรม 
ก่อให้ เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหา การเอารัดเอาเปรียบจาก
ผู้ด้อยโอกาสทางการค้า การละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  คุณธรรม
จริยธรรมนี้ยังส่งผลต่อภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนส่าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจการผลิต การบริการหรือการพาณิชย์ต่าง ๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนในท้องถิ่น โดยท่าการจัดตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต่าบล (อบต.) เข้ามาดูแลส่งเสริม
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การด่าเนินกลุ่มอาชีพธุรกิจชุมชนให้มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นการกระจายอ่านาจจากส่วนกลาง
ท่าให้ท้องถิ่นสามารถบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่ท่างานใกล้ชิดกับชุมชนโดยได้ก่าหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ด้วยเหตุนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถทราบถึงปัญหา ตลอดจน
ศักยภาพที่แท้จริงของชุมชนมากที่สุด จึงถือได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักอันมี
ความส่าคัญยิ่งของชุมชน เป็นหน่วยงานที่มีทั้งศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และงบประมาณ หาก
การประสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริงแล้ว 
ผนวกกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการด่าเนินธุรกิจชุมชนจะท่าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 

อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตความรับผิดชอบทั้งหมด 11 ต่าบล  92 หมู่บ้าน 
ประชากรทั้งสิ้นจ่านวน 88,835 คน (ส่านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง อ่าเภอแม่ริม, 2557) มี
การลงทะเบียน โอทอป จ่าแนกตามประเภทผู้ ผลิต 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผ  ู้ผลิตชุมชน กลุ่ม
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของรายเดียว และกลุ่ม SMEs และสามารถแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ อาหารและยา 
เครื่องใช้เครื่องตกแต่งภายในบ้าน ซึ่งมีพัฒนาชุมชนอ่าเภอแม่ริมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้
การสนับสนุนกิจกรรมด่าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ธุรกิจชุมชนเปนนโยบายการด่าเนินงาน เพ่ือลดความยากจน และน่าไปสู่การจ้างงานสร้าง
รายได้ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายอันจะ
น่าไปสู่การพอมีพอกินสามารถ ด่ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จากการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูต่อยอดภูมิ
ปัญญาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดที่กว้าง
มากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจะต้องมุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
(Competitiveness) ของธุรกิจโดยปรับเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิคการจัดการที่มุ่งเน้นการพิจารณา
สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นส่าคัญ แล้วมุ่งที่จะปรับแนวทางการบริหารและ
ทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้อง เพ่ือจะสามารถน่าพาองค์การธุรกิจให้อยู่รอด เจริญเติบโต และบรรลุ
ถึงภารกิจ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การได้ในที่สุด (Barringer and Ireland, 2012) 

จากสภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนจะเห็นว่า ยังขาดความรู้ในด้านแนวคิดการ
บริหารธุรกิจซึ่งเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในตลาดหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งรัฐบาลก็ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมโดยการใช้กลยุทธการสร้างคุณค่า (Value creation) 
ด้วยการน่าจุดแข็งที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือแรงงาน ภูมิปัญญาต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จะสามารถผลิตสินค้าและบริการเสนอสู่ตลาดและสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระดับ
โลก สิ่งส่าคัญคือการพยายามสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่ายากต่อการลอกเลียนแบบสามารถสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้นได้จากความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ต่างจากเพียงการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value 
added) ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเพ่ือเป็นหลักปฏิบัติในการก่าหนดการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมจุดแข็งของแต่ละวิสาหกิจในการส่งเสริมการสร้างคุณค่าต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือท้องถิ่นได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่  ให้สามารถด่าเนินธุรกิจใน
สภาวะการแข่งขันและสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดกับตลาดชุมชนได้  จึงได้จัดท่าโครงการวิจัยเพ่ือ
มุ่งเน้นในการสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจชุมชน โดยการศึกษาจากการบูรณาการ
ในฐานความรู้หลายด้านทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนในอ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคเศรษฐกิจระดับ
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รากฐานที่ส่าคัญในระดับภูมิภาค ซึ่งมีต่าแหน่งยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงาน ภูมิปัญญาและสถานที่ตั้งที่เหมาะสม  ท่าให้ผู้วิจัยสนใจเลือกพ้ืนที่อ่าเภอแม่ริมเป็นพ้ืนที่ใน
การพัฒนาตัวแบบการบริหารธุรกิจชุมชน โดยมุ่งด่าเนินงานให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ธุรกิจชุมชนบนฐานอัตลักษณ์เดิมของชุมชน ที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายธุรกิจ
ชุมชนอ่าเภอแม่ริม และเพ่ือขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป จึงจัดโครงการการพัฒนาตัวแบบการ
บริหารธุรกิจชุมชนที่เหมาะสม : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (Mae-rim 
model) ให้สอดรับกับแนวคิดดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรวิจัย 

1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้การบริหารธุรกิจ และจัดท่าแผนธุรกิจแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  (Competitive 
advantage) 

2. เพ่ือพัฒนาตัวแบบของการบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างแนวทางการสร้างคุณค่า (Value 
creation) วิสาหกิจชุมชน อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อันจะน่าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในประชาคมอาเซียน 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชนในอ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีจุดประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากธุรกิจ
ชุมชนแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านราคาแตกต่าง
กัน 

สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการจัดจ่าหน่าย
แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย  

1. ด้านความรู้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ และ
จัดท่าแผนธุรกิจแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) และยังสามารถประยุกต์ใช้ในการด่าเนินงาน
ทางธุรกิจและวิสาหกิจรูปแบบอื่นได้ 

2. ด้านการพัฒนา จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดการสร้างความ
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ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อันจะน่าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน  

3. ด้านผลผลิต ได้ตัวแบบของการบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างแนวทางการสร้างคุณค่า (Value 
creation) วิสาหกิจชุมชน อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อันจะน่าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในประชาคมอาเซียน 
 
ขอบเขตของโครงกำรวิจัย   

1. ขอบเขตพ้ืนที่วิจัย การวิจัยนี้จะศึกษากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอ่าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเพ่ือศักยภาพการด่าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

2.  ขอบเขตของประชากรผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย จะศึกษาการวิจัยนี้จะศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนอ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย  

2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในอ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีจ่านวน 118 
แห่ง จ่านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีขึ้นทะเบียนจ่านวน 1,737 คน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) 

2.2 กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนอ่าเภอแม่ริม จ่านวน 246 คน 
3. ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยนี้เป็นการศึกษาบริบทวิสาหกิจชุมชน การให้องค์ความรู้ด้านการ

บริหารธุรกิจ การจัดท่าแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจชุมชน การพัฒนาตัวแบบการบริหารธุรกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่ งขั น  (Competitive advantage) จนก่ อ ให้ เกิ ดการสร้ างคุณ ค่ า  (Value creation) และ
เตรียมพร้อมธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน อันจะน่าไปสู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

4. ขอบเขตของช่วงเวลาที่วิจัย  ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 
 

ผลส ำเร็จและควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัยตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
 ผลส่าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถวัดผล
ส่าเร็จในระยะเบื้องต้น (P) และผลส่าเร็จในระยะกึ่งกลาง (I) ซึ่งจะสอดรับกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการวิจัย คือ องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด่าเนินงานและบริหาร
จัดการ ภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาเป็นตัวแบบในการ
ด่าเนินงานและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคง ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ผลส่าเร็จเบื้องต้น (Preliminary Results) 
 โครงการวิจัยนี้คาดหวังในผลส่าเร็จในระยะเบื้องต้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตอ่าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จะได้องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด่าเนินงาน
และบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive 
advantage) ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันเป็นองค์ความรู้ที่กลุ่มไม่ได้มีความรู้ที่
ถูกต้องและชัดเจนมาก่อน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เข้ามาส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอ่าเภอแม่ริม 
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2. ผลส่าเร็จกึ่งกลาง (Intermediate Results) 
จากการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับองค์ความรู้ทางด้าน

การการสร้างคุณค่า (Value creation) ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขัน (Competitive advantage) เพ่ือให้กลุ่มฯ น่าเอาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการยกระดับ
ขีดความสามารถของวิสาหกิจสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาเป็นตัวแบบในการด่าเนินงานและ
ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่
ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในอ่าเภอแม่ริม ซึ่งจะเป็นผลส่าเร็จที่ท่าให้กลุ่มฯ ก้าวไปสู่ผลส่าเร็จในระยะ
สุดท้ายของการวิจัย 

  
แผนกำรบริหำรแผนงำนวิจัยและแผนกำรด ำเนินงำน  
 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด่าเนินงานโครงการวิจัย 
 

 
กิจกรรม 

เดือน และ พ.ศ. 
เมย.
60 

พค.
60 

มิย.
60 

กค.
60 

สค.
60 

กย.
60 

ตค. 
60 

พย. 
60 

ธค. 
60 

มค. 
61 

กพ. 
61 

มีค. 
61 

เมย. 
61 

พค. 
61 

มิย. 
61 

1. ศึกษาบริบทและรวบรวม
ข้อมูลภาพรวมของการด่าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนอ่าเภอแม่รมิ 
และประชาสัมพันธโ์ครงการ 

     

          
 

2. จัดประชุมคณะท่างานใน
โครงการ และท่าการส่ารวจ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมโครงการ 

              
 

 

3. จัดเวทีชาวบ้าน เพื่อระดม
ความคิดเกีย่วกับสภาพปัญหา
และความต้องการในการบริหาร
จัดการ กลุม่ธุรกิจชุมชนและ
คัดเลือก ผู้ประกอบการที่สนใจ
เข้าร่วม โครงการ 

               

4. ศึกษา สังเกตการณ์ การ
ด่าเนินธุรกิจของ กลุ่มธรุกิจ
ชุมชน ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการผลติ ด้านการตลาด และ
การจัดท่าบัญช ี

               

5. พัฒนาหลักสูตรการจดัท่าแผน
ธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจชุมชน 

               

6. ให้ความรู้และพัฒนารูปแบบ
การจัดท่าแผนธุรกิจ ด้านการ
บริหารจดัการ การผลิต 
การตลาด และการจดัท่าบัญชี 
ต่อกลุ่มธุรกจิชุมชน ตามหลักสูตร 
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ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด่าเนินงานโครงการวิจัย (ต่อ) 
 

 
กิจกรรม 

เดือน และ พ.ศ. 
เมย.
60 

พค.
60 

มิย.
60 

กค.
60 

สค.
60 

กย.
60 

ตค. 
60 

พย. 
60 

ธค. 
60 

มค. 
61 

กพ. 
61 

มีค. 
61 

เมย. 
61 

พค. 
61 

มิย. 
61 

7. จัดเวทีถอดบทเรียนและ
แลกเปลีย่นความรู้ด้าน
กระบวนการวางแผนระบบการ
ผลิตและการตลาด ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงส่าหรับสินค้า
ชุมชนให้แกก่ลุ่มผู้ประกอบการ 

               

8. ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์ของ
ลูกค้า ต่อสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

      

 
 
 

 
 
        

9. ติดตามผลเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ทบทวน เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การผลิต การตลาด และ
การจัดท่าบัญช ีตามรูปแบบของ
แผนธุรกิจของกลุ่มธรุกิจชุมชน 

               

10. การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม  
เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
(good practice) ของระบบการ
ผลิตและการตลาด  และคณะ
ด่าเนินการ ประเมินผลจากการ
ฝึกอบรม 

               

11. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน น่า
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม มา
วางแผนระบบการผลิตและ
การตลาดของกลุ่ม 

               

12. คัดเลือกผู้ประกอบการที่
พร้อมน่าสินค้าไปร่วมออกงานใน
ตลาดชุมชน 

               

13. จัดกิจกรรมให้คา่ปรึกษา
แนะน่าผู้ประกอบการวสิาหกิจที่
ผ่านเข้าร่วมแตล่ะราย 

               

14. ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
น่าแผนธุรกิจไปปฏิบตัิ การ
บริหารจดัการ การผลิต 
การตลาด และการจดัท่า
แผนการเงิน 

               

15. ติดตามประเมินผล การ
ด่าเนินงานของทุกฝ่าย 
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ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด่าเนินงานโครงการวิจัย (ต่อ) 
 

 
กิจกรรม 

เดือน และ พ.ศ. 
เมย.
60 

พค.
60 

มิย.
60 

กค.
60 

สค.
60 

กย.
60 

ตค. 
60 

พย. 
60 

ธค. 
60 

มค. 
61 

กพ. 
61 

มีค. 
61 

เมย. 
61 

พค. 
61 

มิย. 
61 

16. จัดเวทีน่าเสนอแผนธรุกิจ ท่ี
ได้ปฏิบตัิการ ของกลุ่มธรุกิจ
ชุมชน 

               

17. การจัดเวที คืนข้อมูลและ
องค์ความรู้ เพื่อน่าเสนอผลการ
เรียนรูจ้ากโครงการพัฒนาตนเอง
ของกลุ่มที่ผ่านมา เพื่อน่าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนา แก้ไข
ปรับปรุงให้สามารถเป็นวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสมทางด้านระบบ
การตลาดของกลุ่มได ้

               

18.จัดท่ารายงานและบทเรยีนผล
การติดตามประเมินผลโครงการ 
ฉบับสมบรูณ ์

               

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน หมายถึง สิ่งที่ท่าให้องค์การมีความแตกต่างจากผู้อ่ืน นั้นคือข้อ
ได้เปรียบที่เด่นชัด”ข้อได้เปรียบนี้อาจอยู่ในรูปของขีดความสามารถขององค์การ ซึ่งองค์การสามารถ
ท่าได้ในขณะที่ผู้อ่ืนท่าไม่ได้หรือองค์การสามารถท่าได้ดีกว่า หรือข้อได้เปรียบอาจเกิดจากสินทรัพย์
หรือทรัพยากรบางอย่างที่องค์การมี ซึ่งองค์การอ่ืนไม่มี ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจึงเป็น
แนวความคิดหลัก (Key concept) ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

การสร้างคุณค่า หมายถึง การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคโดยเริ่มต้นจากการก่าหนด
คุณลักษณะ (Attributes) ของสินค้า สร้างจุดเด่น (Features) ให้สินค้าให้ เป็นคุณประโยชน์ 
(Benefits) ของสินค้า และต้องให้คุณค่าแก่ผู้บริโภคจึงจะท่าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าที่น่าเสนอนั้นคุ้ม
กับต้นทุนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินที่เสียไป เวลาที่เสียไปและความพยายามที่ต้องเสียไป  

การบริหารโซ่แห่งคุณค่า หมายถึง แนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจถึงแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรว่า
สร้างคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้าได้อย่างไร ต้ังแต่น่าวัตถุดิบเข้ามาไปจนถึงผลิตออกมาเป็นสินค้า
ส่าเร็จรูป 

 
 
 

 




