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การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย 

Development and Promotion of Community Enterprise Potential to 
the Creative Economy in Accordance with Sufficiency Economy 

Philosophy in KamphaengPhet, Phichit, and Sukhothai 

พิษณุ บุญนิยม และกล้าณรงค์ สทุธิรอด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน จํานวน 45 คน 2) ผู้นําชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจจํานวน 4 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลได้แก่แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สนทนากลุ่มโดยใช้เทคนิคการระดมความคิดเห็น (Brainstorming) วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และอาชีพรองคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันแบบไม่เป็นทางการโดยผู้นําและสมาชิก 
มีการผลิตร่วมกันและแยกกันผลิต เน้นตลาดในชุมชนและขยายตลาดด้านนอก ระดมเงินทุนจากสมาชิก
และจากสถาบันทางการเงินมีโครงสร้างการบริหารตามอํานาจหน้าท่ีมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เน้นความ
เรียบง่ายและสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ของท้องถ่ิน 

2. ศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย มีจุดแข็งคือผลิตภัณฑ์มีต้นทุนวัตถุดิบในท้องถ่ินและเน้น
ภูมิปัญญาท้องถ่ินการรวมกลุ่มกันโดยความสมัครใจ กําหนดราคาผลิตภัณฑ์ไม่แพง มีทุนทางสังคมซ่ึง
สามารถนํามาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัยโดยการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การผลิต 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารการเงิน การตลาดและการจัดการความรู้ 

คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน; เศรษฐกิจสร้างสรรค์; ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 

This research used qualitative research methodology. The target groups were: 
1) 45 community enterprise members and 2) community leaders, representatives from 
government agencies, representatives from local administrative organizations, and 4 
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business experts. The data collection methods were semi-structured interviews, group 
discussion with brainstorming techniques together with analyzing and synthesizing 
information based on the content. 
 The findings were: 
 1. The operation of community enterprises towards the creative economy in 
accordance with Sufficiency Economy Philosophy in KamphaengPhet, Phichit, and 
Sukhothai Provinces was found that most of the members involving agriculture, followed 
by those working in the community enterprises. This happened because of unofficial 
gatherings by community leaders and members for both co-production and single 
production by focusing on community markets and outside markets. The concept and 
operation were run by raising funds from community members and financial institutions. 
The organization was structured according to the lines of authority. In addition, product 
packaging was designed simply and expressed the community symbol-oriented designs. 
 2. Potential of community enterprises in creative economy according to 
Sufficiency Economy Philosophy in KamphaengPhet, Phichit, and Sukhothai Provinces 
showed the strengths of product-based materials gained from local raw materials and 
local wisdom, voluntary cooperation, fair and reasonable pricing, and social capital that 
could lead to creative economy.  
 3. The development and promotion of community enterprise potential to the 
creative economy in accordance with Sufficiency Economy Philosophy in 
Kamphaengphet, Phichit, and Sukhothai Provinces were organized by production 
management, packaging designs, financial management, marketing, and knowledge 
management. 

Keywords: Community Enterprise; Creative Economy; Sufficiency Economy Philosophy 

1. บทนํา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดนี้เพ่ือใช้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ไทยเป็นคร้ังแรกแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 18กรกฎาคม พ.ศ. 2517โดยมีข้อความ
สําคัญตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับข้ัน ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความ
พอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือได้พ้ืนฐานม่ันคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนโดยลําดับไป...” (อภิชัย พันธเสน และคณะ, 2549 : 39-46) จากพระ
บรมราโชวาทนี้ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจท่ีสามารถอุ้มชูตัวเองได้ (Self-sufficiency) ให้มีความพอเพียงกัน
ตัวเองให้ดีเสียก่อนคือให้ตนเองสามารถอยู่ได้อย่างพอกินพอใช้ มิได้มุ่งหวังท่ีจะสร้างความเจริญ ยก
เศรษฐกิจให้เจริญอย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเป็น
เร่ืองท่ีเข้าใจได้ง่าย มีความหมายท่ีชัดเจน ไม่ยากแก่การรับรู้และการนําไปปฏิบัติ ดังจะเห็นเป็นรูปธรรมท่ี
ปรากฏชัดเจนในโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริท่ีเกิดผลสําเร็จแล้วมากมายทฤษฎีใหม่ตามแนว
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พระราชดําริอาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีอยู่2แบบ คือ แบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้า 
(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2541 : 6)  
 จากความเป็นมาดังกล่าวนั้น วิสาหกิจชุมชนเกิดข้ึนจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชน
หรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ คําว่า “วิสาหกิจชุมชน” นั้นสามารถ
ใช้คําว่า “ธุรกิจชุมชน” แทนได้ อันเนื่องจากชุมชนไม่ใช่รัฐ ดังนั้น สถานประกอบการท่ีชุมชนเป็นเจ้าของก็
ต้องจัดว่าเป็นของภาคเอกชนเช่นเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากใช้คําว่าธุรกิจนั่นก็หมายถึงการ
แสวงหากําไรเป็นท่ีต้ัง แต่สถานประกอบการท่ีชุมชนเป็นเจ้าของนั้นกลับมีแนวคิดท่ีเน้นการพ่ึงพาอาศัยกัน
มากกว่าการแสวงหากําไร ดังนั้นจึงควรใช้คําว่า “วิสาหกิจชุมชน” เช่นเดียวกับ “รัฐวิสาหกิจ” ท่ีหลายคน
รู้จัก (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน, 2548 : 3) จึงได้มีโครงการจัดต้ัง “วิสาหกิจ
ชุมชน” ข้ึนโดยมีการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอยู่แล้วมาใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดย
กําหนดให้วิสาหกิจชุมชนจะต้องประกอบด้วยหลายครอบครัวมารวมตัวกัน เพ่ือท่ีชุมชนจะได้เกิดผู้ผลิต
และผู้บริโภคข้ึนโดยเอาของท่ีผลิตได้ในพ้ืนท่ีมาแปรรูปหรือเอาของที่ผลิตได้ในพ้ืนท่ีไปขายทั้งในพ้ืนท่ีและ
นอกพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีการจ้างงานเกิดข้ึน พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 จึงได้เกิดข้ึนโดยกําหนดให้เกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจท่ัวไปรวมกลุ่มกันอย่างน้อย 
7คน รวมตัวจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น และกําหนดให้มีการจดทะเบียนจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกับการริเร่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 
(2545-2549) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (2550-2554) ท่ีมุ่งให้ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้เน้นศักยภาพท่ีดีของชุมชนตลอดจนนโยบายโครงการหน่ึงตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพข้ึนในท้องถ่ิน ก่อให้เกิดเป็นแนวคิดในการริเร่ิม
พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (2555-2559) คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 1) มีฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาสากล โดยมีการดําเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีหลากหลาย
กิจกรรมเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซ่ึงมีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ การพ่ึงพาตนเองเป็นเป้าหมายสําคัญ แต่
เม่ือพิจารณาในระดับหน่วยย่อยของแต่ละวิสาหกิจชุมชน พบว่า ยังประสบปัญหาท้ังในเรื่องคุณภาพสินค้า 
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีตํ่า อุปสรรคในด้านการตลาดรวมถึงปัญหาการจัดการองค์กร 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าและย่ังยืนเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของชุมชนนั้น ทางเลือกหนึ่งคือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้ ซ่ึงกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบด้วยภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน (จักรพล ต้ังสุทธิธรรม, 2554) การ
ดําเนินการวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับบริบทและผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงจะทําให้องค์กรธุรกิจประสบความสําเร็จกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy 
Strategies) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจประสบความสําเร็จกลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation Strategy) (Aaker, D. A., 2001) กลยุทธ์การ
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เป็นพันธมิตร (Alliances Strategy) (Hill, C. W. L., 2007) กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม (innovation 
Strategy) (Bilton, C., 2007) การเรียนรู้นวัตกรรมต้องมีการวิจัยและพัฒนาให้ได้มาซ่ึงสิทธิบัตรใหม่ และ
ผู้บริหารองค์กรควรให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ (Reeve, J. M., Warren, C. 
S., & Duchac, J. E., 2010) และกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) (Kotler, P., & Armstrong, 
G., 2004) จากข้อมูลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนปี 2559 ไตรมาส 3 ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตรและจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมพบว่า วิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลการประเมิน
ศักยภาพในระดับดีจํานวน 471 แห่ง ระดับปานกลาง 683 แห่ง และระดับท่ีต้องปรับปรุง 310 แห่ง  
(กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2560) แต่เม่ือพิจารณาในระดับหน่วยย่อยของแต่ละวิสาหกิจชุมชน พบว่า  
ยังประสบปัญหาทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า ประสิทธิภาพการผลิตท่ีตํ่า อุปสรรคในด้านการตลาดรวมถึง
ปัญหาการจัดการองค์กร 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจมีเหตุผลบางประการท่ีทําส่งผลต่อศักยภาพการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจึงมี
คําถามการวิจัยว่า วิสาหกิจชุมชนมีสภาพการดําเนินงานอย่างไร มีศักยภาพการอย่างไร และควรมีการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างไรซ่ึงผลการวิจัยอันจะเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย ให้ประสบความสําเร็จ และเป็นต้นแบบให้กับวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ัวประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย  
 2. เพ่ือศึกษาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย 
 3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสนทนากลุ่มโดยใช้
เทคนิคการระดมความคิดเห็น (Brainstorming) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร 
พิจิตร และสุโขทัย ซ่ึงเป็นการเลือกพ้ืนท่ีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยจังหวัด
กําแพงเพชรจังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย   
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1)สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกําแพงเพชรจังหวัดพิจิตรและ
จังหวัดสุโขทัยจํานวน 45 คน 2) ผู้นําชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ จํานวน 4 คน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเร่ืองนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสนทนากลุ่มโดยใช้เทคนิคการ
ระดมความคิดเห็น (Brainstorming) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ในประเด็นดังต่อไปน้ี (1) ข้อมูลของกลุ่ม (2) การผลิต (3) 
การตลาด (4) การเงิน (5) การบริหารจัดการ และ (6) การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยใช้หลักการวิเคราะห์ของ SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์หา 
(1) จุดแข็ง (2) จุดอ่อน (3) โอกาส และ (4) อุปสรรค  
 3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. รวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน และศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร 
และสุโขทัย  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงาน และศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือค้นหาและการกําหนด
ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. นําประเด็นท่ีวิเคราะห์จากการดําเนินงานและศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่
กระบวนการการสนทนากลุ่มโดยใช้เทคนิคโดยวิธีระดมความคิดเห็น (brainstorming)เพ่ือการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  4. นําประเด็นท่ีได้จากเวทีสนทนากลุ่มจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการยกระดับผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพ ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารจัดการ และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์   

4. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้มีผลการวิจัยตามลําดับวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่าวิสาหกิจชุมชนเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มกันเองโดย
มีผู้นําในชุมชนมีแนวคิดท่ีสอดคล้องกัน มีความมุ่งม่ันในการสร้างงานของกลุ่ม มีความตระหนักถึงปัญหา
ในชุมชนและโดยการแนะนําของหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องการพัฒนาโดยการสร้างรายได้เสริมให้กับ
ประชาชน เม่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งจํานวนสมาชิกจึงมีมากขึ้น เงินลงทุนของสมาชิกในช่วง
เร่ิมต้นนั้นมาจากการระดมทุนจากสมาชิกกันเองก่อน ต่อมาจึงขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
บางกลุ่มท่ีได้รับการแนะนําจากหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หน้าท่ีหลักในการ
บริหารจัดการโดยเป็นของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีกรรมการ และเลขานุการอาชีพ เช่น การผลิต 
ตลาด การเงิน การบริหารจัดการ การออกบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน การผลิตมีการจัดต้ังในรูปของ
คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการในการบริหารจัดการ การตลาดดําเนินการโดยไปออกงาน
แสดงสินค้าในจังหวัด การฝากขายผลิตภัณฑ์ตามหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน การเงิน (การจัดทํา
บัญชี) มีสมุดบัญชีแจกแจงรายรับ รายจ่ายในแต่ละปี โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วยประธาน 
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รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มและหน่วยงานภาครัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม 
 2. ศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า 1) จุดแข็งของวิสาหกิจชุมชน โดย
ภาพรวมผลิตภัณฑ์มีต้นทุนท่ีมีในท้องถ่ิน เป็นจุดเด่นของการใช้วัตถุดิบในการผลิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สมาชิกมีการรวมกลุ่มกันโดยความสมัครใจ ผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพงมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สินค้าของ
วิสาหกิจชุมชนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กลุ่มมีต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในการ
ดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน จึงทําให้สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2) 
จุดอ่อนของวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์บางอย่างท่ีต้องซ้ือวัตถุดิบจากภายนอกชุมชนมีราคาแพงไม่สามารถ
ควบคุมราคาได้ สมาชิกของกลุ่มประกอบอาชีพหลักของตนเองบางเวลาอาจพักกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนไว้ส่งผลกระทบต่อการผลิตตามยอดของการสั่งซ้ือผลิตของกลุ่ม 3) โอกาสของวิสาหกิจชุมชน ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจส่งผลให้มีแหล่งกระจายสินค้านอกพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึนด้วย และ 4) อุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีขยายฐานการผลิตไปต่าง
อําเภอในระยะทางท่ีไกลกันทําให้การกระจายวัตถุดิบและการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ท่ีมีต้นทุนเพ่ิมข้ึนจาก
ค่าขนส่ง เวลาในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึนต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะดําเนินการส่งผลิตไปขายนอก
ชุมชนและต่างจังหวัด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีการผลิตลอกเลียนแบบจากแหล่งผลิตภายนอกแต่
คุณภาพแตกต่าง ซ่ึงในอนาคตอาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนได้ 
 3. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัยผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้  
  3.1 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการ โดยการทบทวน ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ ข้อบังคับการจัดสรรผลประโยชน์ การจัดระบบข้อมูล การจัดทําบัญชี เน้น
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ดําเนินการ และสามารถ
แสดงบทบาทได้เต็มท่ีอย่างเสมอภาค  
  3.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
เพ่ิมประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการวิเคราะห์วัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต
กระบวนการผลิตต้นทุนการผลิตการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในด้านปริมาณ
คุณภาพและเวลา 
  3.3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด และคง
เอกลักษณ์ของชุมชนไว้ สื่อความหมายของวัฒนธรรมท้องถ่ินไว้ 
  3.4 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารการเงิน โดยการระดมทุน การหา
แหล่งเงินทุนจากการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานรัฐ และเงินทุนจากสถาบันการเงิน การบริหาร
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ทุนให้งอกเงยและการใช้เงินคืน โดยเน้นระดมทุนของสมาชิกในกลุ่มมากกว่าพ่ึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก
ชุมชน 
  3.5 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดโดยมีการสํารวจข้อมูลการตลาดวิถี
ตลาดความต้องการของผู้บริโภคแนวโน้มความต้องการคู่แข่งและการทดสอบตลาดการขอรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการสร้างตราสินค้าการประชาสัมพันธ์การตลาดเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดการขยายตลาดและ
หาแหล่งจําหน่าย/ผู้แทนจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดการต้ังราคาส่งเสริมการขายการออกร้าน
จําหน่ายสินค้า 
 3.6 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการความรู้ดําเนินการ ดังนี้ 1) การจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ค้นหาผู้รู้/ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาดูงานในเร่ือง การบริหารจัดการการผลิต
การตลาดและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 2)การจัดการความรู้และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยมีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และ 3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบสมัยใหม่และการใช้ประโยชน์ได้จริงจาก
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีประเด็นท่ีค้นพบควรนํามาอภิปรายได้ดังต่อไปน้ี  
 1. ศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย โดยภาพรวมวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็งคือสมาชิกกลุ่มมี
ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันภายในกลุ่มสมาชิกมีความซ่ือสัตย์เชื่อใจไว้วางใจกันกลุ่มมี
ความสามารถในการขยายกําลังการผลิตสถานะกลุ่มมีลักษณะเป็นสังคมเครือญาติมีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใช้วัตถุดิบท้องถ่ินในผลิตเป็นหลักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดรักษาสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดอย่างไรก็ตาม 
ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุมากทําให้การขับเคล่ือนในการพัฒนาช้าสมาชิกขาดการ
บันทึกไม่มีความรู้/ทักษะในการจดบันทึกการจัดทําบัญชีการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมาชิกไม่
ค่อยแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นคล้อยตามกันมีข้อจํากัดของการมีส่วนร่วมช่วงแรกเป็นการ
รวมตัวกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีการจัดทําแผนพัฒนาและกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการ
ประชาสัมพันธ์ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและผู้นําเป็นหลักในการดําเนินกิจการการบริหาร
จัดการขาดการมีส่วนร่วม ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
ได้กําหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นแกนกลางในการดําเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรมีหน้าท่ีเป็นผู้ให้การรับรองสถานภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายและเป็น
สํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีบทบาทหน้าท่ี 3 ส่วน คือ1) เป็นหน่วยงาน
ในการรับจดทะเบียน/เพิกถอนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเลิกกิจการ 2) เป็นสํานักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ 3) ดําเนินการให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายอย่างครบวงจรและเป็นเอกภาพ โดยแนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้ (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2548 : 17) 1) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายจะดําเนินการในลักษณะของการ 
บูรณาการท้ังภายในหน่วยงานและร่วมกับภาคภาคีทุกภาคส่วน 2) การย่ืนขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่าย จะเป็นไปโดยความสมัครใจและความพร้อมของชุมชน โดยไม่ได้ต้ังเป้าหมายจํานวน
วิสาหกิจชุมชนที่จะต้องมาย่ืนจดทะเบียนในแต่ละปี 3) เจ้าหน้าท่ีในภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนท่ี
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เกี่ยวข้องควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมประสานกับวิสาหกิจชุมชนในเร่ือง การเชื่อมประสานเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ (Facilitator) การเชื่อมประสานเพ่ือให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Catalyst) และการเชื่อม
ประสานเพื่อให้เกิดเครือข่าย (Networker) 4) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจะมุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทุนของชุมชน ท้ังท่ีเป็นเงิน ทรัพยากร  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และเกื้อหนุนกิจการของชุมชนมากกว่าสนับสนุนในรูปของ
ปัจจัยและเงินให้เปล่าแก่ชุมชนและ 5) พัฒนาระบบข้อมูลวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและความรู้ในระหว่างวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง โดยลักษณะการประกอบการสามารถแบ่งออกได้  
2ประเภท ดังนี้ (ดวงเดือน สมวัฒนศักด์ิ, 2548 : 10) 1) วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน เป็นการผลิตเพ่ือการใช้ใน
ท้องถ่ินเป็นหลัก 2) วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถนําออกสู่ตลาดใหญ่ได้เพราะมี
ลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ท้องถ่ิน บางอย่างอาจมีสูตรเด็ดเคล็ดลับหรือคุณภาพดีในระดับมาตรฐาน 
สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ัวไปได้ วิสาหกิจชุมชนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
(วณี ปิ่นประทีป, 2548 : 4) 1) วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน อันได้แก่ การทําเพ่ือกินใช้ในชุมชน เพ่ือให้
ครอบครัวพ่ึงตนเองได้ ให้ชุมชนเกิดความพอเพียง เม่ือลดรายจ่ายได้ก็เพ่ิม 2) วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า 
ได้แก่ การนําผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินเข้าสู่ตลาดบริโภค และรวมไปถึงผลผลิตท่ัวไปท่ีเหลือ
ใช้ในท้องถ่ินท่ีนําออกสู่ตลาดบริโภค และรวมไปถึงผลผลิตท่ัวไปท่ีเหลือใช้ในท้องถ่ินท่ีนําออกสู่ตลาด
บริโภค โดยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ชุมชนต้องไม่กระโดดข้ามข้ัน ต้องพัฒนาจากข้ันพ้ืนฐานไปสู่ข้ัน
ก้าวหน้าทีละข้ัน 
 2. สําหรับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ มีสิ่งท่ีควรพัฒนาศักยภาพหลายด้าน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของวิสาหกิจชุมชนจําเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปสู่สังคมไทยในระดับฐานราก ซ่ึงการ
จะขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยระดับฐานรากได้ จําเป็นท่ีจะต้องมีการ
พัฒนากลไกที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนเกิดผลสําเร็จได้ โดยจะต้องใช้กลไกการประสานในลักษณะของ
เบญจภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน นอกจากน้ี  
กลยุทธ์ทางธุรกิจจะต้องกําหนดกิจกรรมและพฤติกรรมองค์กรไว้อย่างชัดเจนและต้องสามารถขับเคลื่อน
องค์กรธุรกิจได้ ซ่ึงจะทําให้องค์กรธุรกิจประสบความสําเร็จกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy Strategies) กลยุทธ์ท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือ
นํามาใช้ในการผลิตสินค้าและในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าซ่ึงจะส่งผลให้องค์กร
ธุรกิจประสบความสําเร็จโดยแบ่งเป็น 6 กลยุทธ์ดังนี้ (Finklestien, R, 2006) 1) กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ (product differentiation strategy) 2)กลยุทธ์การเป็นพันธมิตร (Alliances 
Strategy) 3) กลยุทธ์การผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-product Strategy) 4) กลยุทธ์ด้าน
นวัตกรรม (Innovation Strategy) 5) กลยุทธ์ด้านพนักงาน (Employee Strategy) ความคิดสร้างสรรค์
มาจากกระบวนการคิด 2 แนวคิด คือ Divergent Thinking เป็นการคิดนอกกรอบ และ Convergent 
Thinking เป็นความสามารถในการค้นหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดคําตอบเดียว และ 6)กลยุทธ์การตลาด 
(Marketing Strategy) เป็นการนําเสนอ การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าเพ่ือให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์
จากการสร้างสรรค์ต้องมุ่งเน้นความสําคัญท่ีลูกค้า (Customer Oriented) ซ่ึงท้ังหมดนี้เป็นส่วนหนุนเสริม
ให้วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้ กลยุทธ์เป็นสิ่งจําเป็นต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 
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กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์รองลงมากลยุทธ์การผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์
นวัตกรรมกลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์พนักงานและกลยุทธ์การเป็นพันธมิตร ตามลําดับ (สุพาดา สิริกุตตา, 
2556 : 428–439) นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนยังมีปัจจัยท่ีก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสังคมจะ
พบว่า สังคมต้องประกอบด้วยกําลังแรงงาน ชุมชนสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้ผลิต ซ่ึงท้ังหมดล้วนต้องเกื้อหนุน
และสอดรับกันซ่ึงเป็นส่วนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC), 2552 : 122) 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรบัการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านทักษะในการจัดทําบัญชีการจัดทํา
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการบริหารจัดการ การผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารการเงิน 
การตลาด และการจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่องและมีทิศทางอย่างชัดเจน 
 1.2 การส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างกระบวนการผลิตท่ีมีสามารถควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานปริมาณและเวลาตามความต้องการของตลาดได้อย่างสมํ่าเสมอและสร้างเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมนําไปสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเส้นทางการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่การขยายตลาด
รูปแบบ E-commerce เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  2.2 ควรศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
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