
 
 

บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไดส้รุปผลกำรพฒันำ
ประเทศไทยตลอดช่วง แผนพฒันำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบบัท่ี 1- 9 ท่ีผ่ำนมำ (มติชนรำยวนั วนัท่ี    
14 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2549 ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 10202) เกิดจำกกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์
และควำมไดเ้ปรียบดำ้นแรงงำนรำคำถูกของประเทศมำใชส้นบัสนุนกำรพฒันำและขยำยฐำนกำร
ผลิต เร่ิมจำกกำรกระจำยกำรผลิตภำคเกษตรสู่พืชหลกัมำกชนิดข้ึน กำรพฒันำอุตสำหกรรมทดแทน
กำรน ำเขำ้และน ำไปสู่กำรผลิตเพื่อส่งออกและอุตสำหกรรมท่ีใช้ทุนและเทคโนโลยีสูงข้ึน ท ำให้
ระบบเศรษฐกิจมีกำรขยำยตัวในอัตรำสูงแต่กำรเติบโตดังกล่ำวนอกจำกจะต้องแลกด้วย
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีร่อยหรอลงไปแล้ว เช่น พื้นท่ีป่ำไม ้ป่ำชำยเลน ทรัพยำกรในทะเลท่ีลดลง 
สภำพดินเส่ือมสภำพ ปัญหำมลภำวะทำงน ้ ำ อำกำศ ปัญหำชุมชนแออดั กำรจรำจรติดขดั ปัญหำ
สังคม เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัตอ้งพึ่งพำเทคโนโลยี ทุนและตลำดจำกต่ำงประเทศด้วย กำรพฒันำ
คุณภำพคน กำรเสริมสร้ำงฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรฟ้ืนฟู ดูแล
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลงยงัเป็นไปไดช้ำ้ ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรผลิต
โดยรวมของประเทศไม่เพิ่มข้ึน ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศลดลง ตลอดจนมีปัญหำ
ควำมขดัแยง้ในสังคมจำกกำรแย่งชิงทรัพยำกรธรรมชำติมำกข้ึน แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบบัท่ี 8 ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหำวำ่แมเ้ศรษฐกิจในขณะนั้นจะอยูใ่นระดบัดี แต่สังคมมีปัญหำ
และกำรพฒันำไม่ย ัง่ยืนจึงได้ปรับกระบวนทรรศน์กำรพฒันำมำเน้นคนเป็นศูนย์กลำงของกำร
พฒันำและกำรปรับระบบบริหำรจดักำรประเทศใหม่ เพื่อให้เกิดกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน แต่เน่ืองจำก
ระบบกำรบริหำรงำนภำครัฐขำดควำมยืดหยุ่นไม่สำมำรถปรับตวัไดท้นักบักำรเปล่ียนแปลง จึงท ำ
ใหก้ำรแปลงแผนสู่ภำคปฏิบติัเป็นไปไดช้ำ้ และยงัไดส้รุปผลกระทบจำกกำรพฒันำท่ีส ำคญัไวด้งัน้ี 
คือ ควำมเหล่ือมล ้ ำของกำรกระจำยรำยได้และควำมยำกจนรุนแรงข้ึน  สถำนกำรณ์กำรว่ำงงำน
เพิ่ม ข้ึนและมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ของคนไทยมีแนวโน้มลดลง  ควำมเ ส่ือมโทรมของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ในสังคมมำกข้ึนนอกจำกน้ียงัไดช้ี้ให้เห็น
ปัญหำเชิงโครงสร้ำงท่ียงัเป็นจุดอ่อนส ำคญัของสังคมไทย ไดแ้ก่ ระบบกำรบริหำรทำงเศรษฐกิจ
และกำรเมืองและระบบรำชกำรยงัมีลกัษณะรวมศูนยอ์  ำนำจและขำดประสิทธิภำพ  กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นปัญหำเร้ือรังมำนำนและจ ำเป็นตอ้งเร่ง แกไ้ขอยำ่งต่อเน่ือง สังคมไทยตกอยูใ่น
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กระแสวตัถุนิยม ขำดกำรกลั่นกรองและเลือกใช้วฒันธรรมสมัยใหม่จำกต่ำงประเทศได้อย่ำง
เหมำะสม จึงก่อให้เกิดปัญหำทำงดำ้นศีลธรรมและสังคมมำกข้ึน ขณะเดียวกนัปัจจยัช้ีขำดของกำร
พฒันำคือคุณภำพกำรศึกษำของคนไทยอยู่ในภำวะถดถอย ไม่สำมำรถปรับตัวรู้เท่ำทันกำร
เปล่ียนแปลงของโลกและวิทยำกำรสมยัใหม่ประกอบกับกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยยงัขำด
คุณภำพ ฐำนกำรผลิตหลกัฐำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีของไทยอ่อนแอและสภำพแวดลอ้มทำง
เศรษฐกิจไม่เอ้ือต่อกำรพฒันำนวตักรรม จึงส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของไทยลดลง
อยำ่งต่อเน่ือง  

ตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำประเทศในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 10 
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคุณภำพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้โดยให้
ควำมส ำคญักบักำรพฒันำคนท่ีมีคุณธรรมน ำควำมรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติและสำมำรถจดักำรองคค์วำมรู้ทั้งภูมิปัญญำทอ้งถ่ินและองคค์วำมรู้สมยัใหม่เพื่อน ำไปใช้
ในกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคม นอกจำกน้ียงัมียุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชนและ
สังคมให้เป็นรำกฐำนท่ีมัน่คงของประเทศโดยมุ่งเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชนด้วยกำร
ส่งเสริมกำรรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท ำในรูปแบบท่ีหลำกหลำยและจดักิจกรรมอยำ่งต่อเน่ืองตำมควำม
พร้อมของชุมชน เกิดกำรสร้ำงควำมมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเนน้กำรผลิตเพื่อกำรบริโภคอยำ่ง
พอเพียง น ำภูมิปัญญำและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมำใชส้ร้ำงสรรคคุ์ณค่ำของสินคำ้และบริกำร พร้อมทั้ง
สร้ำงระบบบ่มเพำะวิสำหกิจชุมชนควบคู่กบักำรพฒันำควำมรู้และทกัษะในกำรประกอบอำชีพ
เสริมสร้ำงศกัยภำพของชุมชนในกำรอยูร่่วมกนักบัทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเก้ือกูล 
ตลอดจนยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุลและย ัง่ยืน โดยให้ควำมส ำคญักบักำร
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตเพื่อสร้ำงควำมเข็มแข็งของภำคกำรผลิตและกำรบริกำรบนฐำนกำรเพิ่ม
คุณค่ำสินคำ้และบริกำรจำกองค์ควำมรู้และนวตักรรม กำรบริหำรจดักำรท่ีดีรวมทั้งกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดกำรปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจช่วยแกปั้ญหำ
ควำมยำกจนและมีกำรกระจำยรำยไดท่ี้ดีข้ึน 

กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นปำงหมู หมู่ 9 ต  ำบลปำงหมู อ  ำเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน ได้
รวมกลุ่มกนัท ำกำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ำมนังำ ได้แก่ ถัว่ลิสงคัว่ ถัว่แปหล่อ     
ถัว่แปจ่อ ถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่ำแค่บ) และน ้ ำมนังำ เพื่อส่งจ ำหน่ำยทั้ งตลำดในชุมชนและตลำดใน     
ตวัเมืองส ำหรับเป็นของฝำกของท่ีระลึกส ำหรับนักท่องเท่ียว แต่กำรด ำเนินกำรผลิต กำรคดัเลือก
วตัถุดิบ กำรตลำด กำรบริหำรและกำรบญัชีซ่ึงตอ้งพึ่งพิงควำมรู้จำกภำยนอกและกำรลองผิดลองถูก 
โดยกำรสนบัสนุนจำกส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอซ่ึงยงัขำดแคลนผูเ้ช่ียวชำญในสำขำต่ำงๆ  ส่งผลท ำให้
ธุรกิจของชุมชนต้องฝำกควำมหวงัไวก้ับบรรยำกำศกำรท่องเท่ียวของจังหวดัท ำให้อ  ำนำจในกำร
แข่งขนัเม่ือเทียบกบัผูผ้ลิตท่ีเป็นบริษทัเอกชนขนำดใหญ่จำกส่วนกลำงท่ีมีกำรผลิตสินคำ้ลกัษณะ
เดียวกนัและมีกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์และมีเทคโนโลยใีนกำรผลิตท่ีสูงกว่ำไม่ได ้แต่อยำ่งไรก็ตำม
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กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ำมันงำ ในพื้นท่ีจังหวดัแม่ฮ่องสอนน่ำจะมีโอกำส
ขยำยตวัไดเ้พิ่มข้ึนอีก ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรผลิตในพื้นท่ีดงักล่ำวมีควำมไดเ้ปรียบในเร่ืองของตน้ทุนกำร
ผลิตด้ำนกำรขนส่งตลอดจนใกล้แหล่งวัตถุดิบคือแหล่งผลิตถั่วลิสง ถั่วเหลืองและงำในพื้นท่ี      
จังหวดัแม่ฮ่องสอน ถ้ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรสำมำรถรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนท่ี
เขม้แขง็ สำมำรถน ำสินคำ้ท่ีเกิดจำกวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยมำแลกเปล่ียนในเชิงกำรคำ้จนเกิดเป็น
ระบบเครือข่ำยกำรคำ้ระหว่ำงวิสำหกิจชุมชนต่ำงๆ แลว้ก็จะส่งผลท ำให้วิสำหกิจชุมชนขยำยตวัไดใ้น
ท่ีสุด เช่น ผลิตผลิตภณัฑ์จำก ถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ำมนังำ ของวิสำหกิจชุมชนบำ้นปำงหมูสำมำรถ
ส่งไปจ ำหน่ำยยงัวิสำหกิจชุมชนอ่ืนๆ เช่น กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเมืองสำมหมอกและวิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรบำ้นปำงหมูยงัสำมำรถซ้ือวตัถุดิบถัว่เหลืองและถัว่ลิสงจำกวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตถัว่เหลือง
คริสตจักรแม่ปิง เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมกำรสร้ำงเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนซ่ึงเป็นแนวคิดในกำร
พึ่งตนเอง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แต่ปัญหำของวิสำหกิจชุมชนในปัจจุบนัคือ ขำดควำมรู้ทำงดำ้นกำร
ผลิต กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรและกำรพฒันำปรับปรุงผลิตภณัฑ์ซ่ึงผลิตภณัฑ์ในปัจจุบันไม่มี     
ตรำสินคำ้ ไม่มีวนัหมดอำยุ ไม่บอกส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ กำรบรรจุ หีบห่อ อำศยัวสัดุอุปกรณ์ท่ีหำ
ไดภ้ำยในทอ้งถ่ินกำรด ำเนินกำรผลิตดว้ยกำรผลิตกบัพื้นดินซ่ึงไม่ถูกสุขลกัษณะในกำรผลิตอำหำร กำร
บรรจุหีบห่อไม่มีกำรสวมถุงมือเป็นตน้ อย่ำงไรก็ดีแนวคิดในกำรพฒันำเศรษฐกิจแบบพอเพียงและ
วิสำหกิจชุมชนก ำลงัไดรั้บควำมสนใจและไดรั้บกำรส่งเสริมจำกรัฐบำลปัจจุบนั ดงันั้นกำรน ำควำมรู้
จำกวิทยำกำรสมยัใหม่ทั้งทำงดำ้นเศรษฐศำสตร์กำรผลิต กำรเกษตรและกำรคดัเลือกวตัถุดิบ กำรเงิน 
กำรตลำด กำรพฒันำบรรจุภณัฑ ์กำรบริหำรจดักำรและกำรบญัชีมำประยกุตใ์ชก้บัภูมิปัญญำทอ้งถ่ินใน
ชุมชนโดยมีเป้ำหมำยให้เกิดกำรพฒันำวิสำหกิจอย่ำงย ัง่ยืน สำมำรถพึ่งพำตนเองและใช้ทรัพยำกร
ภำยในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตำมแนวคิดกำรพฒันำเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

จำกกำรศึกษำขอ้มูลจำกภูมิปัญญำทอ้งถ่ินขำ้งตน้ผูว้ิจยัจึงได้ขอ้คิดว่ำน่ำจะน ำภูมิปัญญำ
ควำมรู้ท่ีมีอยู่ในตวัปรำชญข์องชุมชน บูรณำกำรกบัควำมรู้สำกลของทีมวิจยั ซ่ึงไดแ้ก่ ควำมรู้ดำ้น
เศรษฐศำสตร์กำรผลิต กำรระดมทุนและทรัพยำกรในทอ้งถ่ิน กำรตลำด กำรบริหำรจดักำรแบบ
สหกรณ์และระบบกำรจัดท ำบัญชี ตลอดจนท ำกำรศึกษำจุดแข็งจุดอ่อนปัญหำอุปสรรคของ
วสิำหกิจชุมชน ศึกษำตน้ทุนกำรผลิตและหำแนวทำงในกำรระดมทุนและทรัพยำกรในชุมชนศึกษำ
หำขนำดกำรลงทุนท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัตลำดของชุมชน โดยเน้นเป้ำหมำยกำรบริหำรจดักำร
ตำมหลกักำรสหกรณ์และกำรพฒันำตลำดวสิำหกิจชุมชนตลอดจนกำรเรียนรู้วิธีปฏิบติัตำมพระรำช
ด ำรัสเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพฒันำเป็นฐำนควำมรู้กลบัคืนสู่ทอ้งถ่ิน เกิดกำรสืบทอดและพฒันำ
เครือข่ำยควำมรู้ต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์หลกัของโครงกำรวจัิย 
 1.2.1 เพื่อศึกษำประสิทธิภำพในกำรผลิต ตน้ทุนกำรผลิต ผลิตภณัฑ์จำกถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ำมันงำ ของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนปำงหมู และบ้ำนสบสอย ต ำบลปำงหมู อ  ำเภอเมือง        
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1.2.2 เพื่อพฒันำรูปแบบกำรผลิต กำรระดมทุน ให้เป็นวิสำหกิจชุมชนท่ีเหมำะสมสอดคลอ้ง
กบัทรัพยำกรของชุมชนตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพึ่งตนเอง 

1.2.3 เพื่อน ำรูปแบบกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนภำยใต้กำรพึ่ งพำทรัพยำกรภำยในชุมชน
ทอ้งถ่ินไปเผยแพร่องคค์วำมรู้ท่ีไดจ้ำกงำนวิจยัสู่เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.3.1 ขอบเขตเน้ือหำศึกษำปัญหำทำงเศรษฐศำสตร์ ไดแ้ก่ ประสิทธิภำพกำรผลิต ตน้ทุนกำร
ผลิต กำรระดมทุนในชุมชน ตลอดจนแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีวิจยั กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นปำงหมู และบำ้นสบสอย ต ำบลปำงหมู 
อ  ำเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 1.3.3 ขอบเขตของช่วงเวลำท่ีวิจยั  ตุลำคม 2551 ถึง ตุลำคม 2552 
 1.3.4 ขอบเขตของประชำกรผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรวิจยั กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นปำงหมู และ 
บำ้นสบสอย ต ำบลปำงหมู อ  ำเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
จำกกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรจะไดรั้บส่ิงต่อไปน้ี คือ 
1.4.1 ด้ำนควำมรู้ จะได้องค์ควำมรู้เก่ียวกบัประสิทธิภำพกำรผลิต ต้นทุนกำรผลิตและ

วิธีกำรระดมทรัพยำกรของวิสำหกิจชุมชนตลอดจนกำรด ำเนินกำรวิสำหกิจชุมชนท่ีสำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได ้

1.4.2 ดำ้นกำรพฒันำ สำมำรถพฒันำรูปแบบกำรผลิต กำรระดมทุน ขนำดกำรผลิต เป็น
วิสำหกิจชุมชนให้เหมำะสมสอดคล้องกับทรัพยำกรของชุมชน นอกจำกบุคคลและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งเกิดกำรเปล่ียนแปลงเชิงพฒันำหรือเรียนรู้ในดำ้นควำมรู้ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) ชำวบำ้นและกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรผูร่้วมโครงกำร 
2) ทีมวจิยั 
3) องคก์รผูส้นบัสนุนทุนด ำเนินงำน 
4) สำธำรณชนผูส้นใจ 

1.4.3 ดำ้นผลผลิต จะไดรู้ปแบบของกำรพฒันำวิสำหกิจชุมชนเพื่อกำรพึ่งตนเองโดยอำศยั
แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำไปเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนตลอดจน
มีเอกสำรและบทเรียนท่ีเป็นผลผลิตของโครงกำรในกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
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1.5 นิยำมศัพท์ กำรวจิยัคร้ังน้ี มีนิยำมศพัทเ์ฉพำะ ดงัน้ี 
เศรษฐศำสตร์(economics) คือวชิำท่ีศึกษำถึงวิธีกำรหรือหนทำงในกำรจดักำรกบัทรัพยำกร

หรือปัจจยักำรผลิตท่ีมีจ ำกดั เพื่อผลิตสินคำ้และบริกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของมนุษยท่ี์มีไม่
จ  ำกดัใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดดีท่ีสุด(สมบติั  สิงฆรำช, 2549, หนำ้ 2)   

เศรษฐกิจ คือเร่ืองของกิจกรรมและควำมสัมพนัธ์ของคนในดำ้นกำรผลิตและบริกำร และ
กระจำยหรือกำรแลกเปล่ียนสินคำ้และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรบริโภคท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวติของตนเอง ครอบครัวและสมำชิกในชุมชน(วทิยำกร  เชียงกลู, 2548, หนำ้ 9) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมำยถึง กำรมุ่งเนน้ควำมสมดุล องคร์วม และย ัง่ยืน ท่ีเนน้หลกัควำม
พอประมำณท่ีมีภูมิคุม้กนัผลกระทบจำกควำมเปล่ียนแปลงจำกโลกำภิวตัน์ ถือวำ่เป็นแนวทำง “กำร
เดินสำยกลำง” ท ำใหด้ ำเนินชีวติไดอ้ยำ่งมีควำมสุข 
 เศรษฐกิจชุมชน คือ ระบบกำรผลิต กำรแลกเปล่ียนและกำรวิภำคของชุมชนท่ีมีควำม
สอดคล้องกบัชีวิตเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมภำยใตเ้ง่ือนไขทำงประวติัศำสตร์ ภูมิศำสตร์และ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม(วิชิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร, 2546, หนำ้ 189) เศรษฐกิจชุมชนมิใช่
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้ป็นเจำ้ของ “ทุน”แสวงหำประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเอง แต่
ในขณะเดียวกนัก็มิใช่ระบบเศรษฐกิจท่ีควบคุมโดยรัฐและบงกำรจำกรัฐ เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบ
ท่ีสมำชิกของชุมชนร่วมกนับริหำรจดักำรโดยมุ่งให้บรรลุถึง ควำมพอเพียง ควำมเป็นธรรม และ
ควำมสงบสุข ภำยในชุมชน 
 ตน้ทุนกำรผลิต คือ ค่ำใชจ่้ำยหรือผลตอบแทนของปัจจยักำรผลิตต่ำงๆ ทั้งท่ีจ่ำยเป็นตวัเงิน
และไม่ได้จ่ำยเป็นตวัเงิน(จ่ำยเป็นส่ิงของ) รวมทั้งค่ำเสียโอกำสจำกกำรผลิตสินคำ้และบริกำร
(สมบติั สิงฆรำช, 2549, หนำ้ 131) 
 ประสิทธิภำพกำรผลิต ประสิทธิภำพของหน่วยผลิตหน่ึงจะประกอบไปดว้ยประสิทธิภำพ
ทำงเทคนิค (technical efficiency) และประสิทธิภำพทำงรำคำ (allocative efficiency) ซ่ึง
ประสิทธิภำพทำงเทคนิคหมำยถึงควำมตั้งใจท่ีจะผลิตให้ไดผ้ลผลิตระดบัหน่ึงโดยใชป้ริมำณปัจจยั
กำรผลิตน้อยท่ีสุดเม่ือมีระดบัเทคโนโลยีหน่ึง ส่วนประสิทธิภำพทำงรำคำจะหมำยถึงกำรเลือกใช้
ปัจจยักำรผลิตในสัดส่วนท่ีเหมำะสมเม่ือมีกำรก ำหนดรำคำโดยเปรียบเทียบ ดงันั้นเม่ือรวมทั้ง 2 
องคป์ระกอบดงักล่ำวก็จะไดป้ระสิทธิภำพทำงเศรษฐศำสตร์(Bravo – Ureta and Rieger, 1991) 
 จุดคุม้ทุน คือ จุดท่ีรำคำสินคำ้หรือรำยรับเฉล่ียต่อหน่วยเท่ำกบัตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อหน่วย
(AR=ATC)หรือรำยรับรวม(TR)เท่ำกบัตน้ทุนรวม(TC)(สมบติั สิงฆรำช, 2549, หนำ้ 153) 
 กำรระดมทุน คือ กำรระดมเงินทุนจำกกำรขำยหุ้นให้สมำชิกในกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพื่อน ำ
เงินทุนท่ีไดไ้ปใชล้งทุนในกิจกำรของกลุ่มวสิำหกิจชุมชน 
 กำรจดักำรควำมรู้(Knowledge Management : KM) คือ กำรรวบรวมองคค์วำมรู้ท่ีมีอยูใ่น
ส่วนรำชกำรซ่ึงกระจดักระจำยอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสำร มำพฒันำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
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องคก์รสำมำรถเขำ้ถึงควำมรู้ และพฒันำตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 
 วสิำหกิจชุมชนคือ กำรประกอบกำรขนำดยอ่มและขนำดจ๋ิวของชุมชนเพื่อกำรจดักำร "ทุน" 
ของชุมชนอยำ่งสร้ำงสรรคเ์พื่อกำรพึ่งตนเอง (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) 
วสิำหกิจชุมชนขนำดยอ่มมีสมำชิกมำกกวำ่ 15 คน วิสำหกิจชุมชนขนำดจ๋ิว มีสมำชิกตั้งแต่ 5 คนถึง 
15 คน(สมบติั สิงฆรำช, 2549, หนำ้ 177) 
 




