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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยให้
ความส าคญักบัการพฒันาคนท่ีมีคุณธรรมน าความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติและสามารถจดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้สมยัใหม่เพื่อน าไปใช้
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ียงัมียุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและ
สังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศโดยมุ่งเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนด้วยการ
ส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท าในรูแบบท่ีหลากหลายและจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตาม     
ความพร้อมของชุมชนเกิดการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเน้นการผลิตเพื่อการบริโภค
อย่างพอเพียงน าภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินมาใช้สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ 
พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบ
อาชีพเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เก้ือกลู ตลอดจนยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย ัง่ยืนโดยให้ความส าคญักบั
การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างความเข็มแข็งของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพิ่ม
คุณค่าสินคา้และบริการจากองค์ความรู้และนวตักรรมและการบริหารจดัการท่ีดีรวมทั้งการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจช่วยแก้ปัญหา
ความยากจนและมีการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน 

วิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบนมีจุดอ่อนท่ีส าคัญ คือ ปัญหาด้านการจัดองค์กร 
การตลาดและปัญหาด้านการเงิน (อารี วิบูลย์พงศ์และคณะ, 2548) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่าน้ี
ตอ้งการความช่วยเหลือด้านความรู้ในการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ โรงเรือน เคร่ืองมือ วสัดุ
อุปกรณ์การผลิตและเงินกูเ้พื่อการลงทุน ดงันั้นในการด าเนินการวิจยัต่อยอดจากงานวิจยัดงักล่าว 
คือการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อบูรณาการความรู้ดา้นต่างๆ อาทิ ความรู้ดา้นการจดัองคก์ร การบริหาร
จดัการด้านการเงิน การบัญชี การพฒันาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การจดัท าตราสินค้า การพฒันา
ปรับปรุงกระบวนการผลิต การศึกษาตน้ทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและจุดคุม้ทุน เป็นตน้ 
จากการศึกษาของทรงศกัด์ิ  ศรีบุญจิตต์และคณะ (2543) พบวา่ กลุ่มแม่บา้น 4 รายจากทั้งหมด 26 
รายหรือร้อยละ 16 ประสบปัญหาขาดทุนจากการรวมกลุ่มในการผลิต ดงันั้นการให้ความรู้ด้าน
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เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การบัญชีและการตลาด จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการ   
ประกอบธุรกิจของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชนในชนบท 

ทีมวิจยัจึงได้ขอ้คิดว่าน่าจะน าภูมิปัญญาความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัปราชญ์ชุมชน บูรณาการกบั
ความรู้สากลของทีมวิจยั ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ ความรู้ดา้นการตลาด และความรู้ดา้น
การบญัชี ซ่ึงชุมชนมีความรู้ดา้นบญัชีระดบัหน่ึง น าเสนอหลกัคิดอยา่งเป็นระบบ มีรูปแบบการท า
บญัชีท่ีง่ายและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สอดแทรกวิธีคิดเร่ืองการใชเ้งิน การใชจ่้ายตามความจ าเป็น
คือ ปัจจยัส่ี  การใหชุ้มชนจดัท าสมุดบญัชีรับจ่ายเงินเพื่อลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่มการออมเงิน 
การวิเคราะห์รายไดค้่าใชจ่้ายการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เช่น มีพอใช ้
ไม่เหลือเก็บ มีพอใชแ้ละเหลือเก็บ มีไม่พอใชแ้ละเป็นหน้ี หรือมีไม่พอใช ้แต่ไม่เป็นหน้ี การศึกษา
จุดแข็งจุดอ่อนปัญหาอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน ศึกษาตน้ทุนการผลิตและหาแนวทางในการ
ระดมทุนและทรัพยากรในชุมชนศึกษาหาขนาดการลงทุนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัตลาดของ
ชุมชน โดยเนน้เป้าหมายการบริหารจดัการตามหลกัการสหกรณ์ พฒันาบรรจุภณัฑ์โดยอาศยัความรู้
ดา้นการตลาดและการพฒันาตลาดวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการเรียนรู้วิธีปฏิบติัตามพระราชด ารัส
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพฒันาเป็นฐานความรู้กลบัคืนสู่ทอ้งถ่ิน เกิดการสืบทอดและพฒันาเครือข่าย
ความรู้ต่อไป 
1.2 วตัถุประสงค์หลกัของแผนงำนวจัิย 
 1) เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการในการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาทั้งดา้นการผลิต การระดมทุนของชุมชน การ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม การตลาด การบญัชีและการเงิน 

2) เพื่อน ารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใต้การพึ่ งพาทรัพยากรภายในชุมชน
ทอ้งถ่ินไปเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
1.3 แนวทำงด ำเนินกำรวจัิย 
 1.3.1  ขอบเขตของการวจิยั 
  1) ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาแนวคิดและเป้าหมายของกลุ่มการผลิต ศึกษาตน้ทุนการ
ผลิต แนวทางการระดมทุนภายในกลุ่ม ศึกษาการบริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ศึกษาการตลาด
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ดา้นบญัชี ความหมาย ประโยชน์ของการท าบญัชี  และวธีิการท าบญัชี 
และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  2) ขอบเขตพื้นท่ีวิจัย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย        
ต  าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  3) ขอบเขตของช่วงเวลาท่ีวจิยั  ตุลาคม 2551 ถึง ตุลาคม 2552 
  4) ขอบเขตของประชากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการวิจยั กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู
และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 1.3.2 วธีิด าเนินการวจิยั เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพผนวกกบัเชิงปริมาณ 
 1.3.3  วธีิการเก็บขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยเร่ิมจากการสอบถามกลุ่ม
ผูผ้ลิตเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานดา้นการผลิต การตลาด การบริหาร และการบญัชี ในปัจจุบนั 
สอบถามปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู ้ผลิตและศึกษาแนวคิดในการผลิตเพื่อปรับ
แนวความคิดให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยการพัฒนา         
วสิาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง เสริมความรู้ดา้นการผลิต การระดมทุน การตลาด การบริหาร และ
การบัญชี ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และหารูปแบบของการพัฒนา    
วิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ินและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีไดจ้าก
งานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
 1.3.4 วิธีการประมวลขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล น าผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานดา้น
การผลิต การระดมทุน การตลาด การบริหาร และการบญัชี ของกลุ่มตวัอยา่งมาแปลความหมายโดย
เทียบกบัเกณฑด์ว้ยค่าสถิติร้อยละ เพื่อตอบจุดประสงคข์องการวิจยั สรุปขอ้คน้พบวิธีการบูรณาการ 
และการวจิยั ดว้ยการบรรยาย น าเสนอและเผยแพร่ผลการวจิยั 

1.3.5 ระยะเวลา ตุลาคม 2551 ถึง ตุลาคม 2552 
1.3.6 สถานท่ี หมู่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
1. 4 นิยำมศัพท์ การวจิยัคร้ังน้ี มีนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 

การบญัชี หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี ก็คือ การให้ขอ้มูลทางการเงิน
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
 สมุดบญัชีรายรับรายจ่าย หมายถึง สมุดบญัชีท่ีแสดงให้เห็นแหล่งท่ีมาของรายรับและ
รายจ่ายประจ าวนั ประจ าเดือน และประจ าปี โดยแยกรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นและแสดงสุภาษิตการใช้
เงินเพื่อเตือนใจการใชจ่้ายเงิน และการออมเงิน 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมุ่งเนน้ความสมดุล องคร์วม และย ัง่ยืน ท่ีเนน้หลกัความ
พอประมาณท่ีมีภูมิคุม้กนัผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวตัน์ ถือวา่เป็นแนวทาง “การ
เดินสายกลาง” ท าใหด้ าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
 เศรษฐกิจชุมชน คือ ระบบการผลิต การแลกเปล่ียนและการวิภาคของชุมชนท่ีมีความ
สอดคล้องกบัชีวิตเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมภายใตเ้ง่ือนไขทางประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(วิชิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร, 2546, หนา้ 189) เศรษฐกิจชุมชนมิใช่
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้ป็นเจา้ของ “ทุน”แสวงหาประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเอง แต่
ในขณะเดียวกนัก็มิใช่ระบบเศรษฐกิจท่ีควบคุมโดยรัฐและบงการจากรัฐ เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบ
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ท่ีสมาชิกของชุมชนร่วมกนับริหารจดัการโดยมุ่งให้บรรลุถึง ความพอเพียง ความเป็นธรรม และ
ความสงบสุข ภายในชุมชน 
 วสิาหกิจชุมชนคือ การประกอบการขนาดยอ่มและขนาดจ๋ิวของชุมชนเพื่อการจดัการ "ทุน" 
ของชุมชนอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) 
วสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่มมีสมาชิกมากกวา่ 15 คน วิสาหกิจชุมชนขนาดจ๋ิว มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนถึง 
15 คน(สมบติั สิงฆราช, 2549, หนา้ 177) 
 




