
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 

 

94 

การพัฒนาศักยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน  
กรณีศึกษา : ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวดัพังงา1 

The Development of the Potential of Managing Community Businesses :  
Community Businesses in Klong Kian Sub-District, Phang-nga Province1 

 
 อภิสรา ชุ่มจิตร2 ,นิศา ชชักลุ3 , 

เครือวลัย์ ชชักลุ3 
 Apissara Chumjit2 ,Nisa Chatchakul3 , 

Kruawan Chatchakul3 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชน         
2) ปัจจัยที่มีผลต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน พืน้ที่ศึกษาในการวิจัย 
คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนที่อยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวดัพงัง า 
จ านวน 3 กลุม่ ดงันี ้1) กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ตะกัว่ทุง่ (สาขายอ่ยบ้านหินร่ม) 2) กลุม่
ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองแกงบ้านคลองไส และ 3) กลุม่ผลติภณัฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมบ้านเจ้าขรัว โดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการใช้แบบสมัภาษณ์  
เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มกับผู้ ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 33 คน คือ ผู้ บริหาร 
นกัพฒันาชุมชนขององค์การบริหารสว่นต าบลคลองเคียน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเคียน ก านันต าบลคลองเคียน ผู้ ใหญ่บ้านหรือผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการกลุม่ สมาชิกกลุม่ และประชาชนที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกกลุม่ธุรกิจชมุชน  
ค าส าคัญ  การพฒันาศกัยภาพ การจดัการธุรกิจชมุชน  

  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุม่การจัดการทัว่ไป 
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 ผลการวิจยัพบวา่ (1) กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ตะกัว่ทุง่ (สาขายอ่ยบ้านหินร่ม)  
มีศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชนอยูใ่นระดบัสงู เพราะมีปัจจยัที่เป็นจดุแข็ง ได้แก่ ด้าน 

แรงงาน วสัดอุปุกรณ์ ผู้น า ซึ่งมีผลต่อการพฒันาศกัยภาพให้กลุม่สามารถเจริญเติบโต
ได้ สว่นจดุออ่น ได้แก่ ด้านเงินลงทนุ การผลิต และคณะกรรมการ ปัจจยัที่เป็นอปุสรรค 
ได้แก่ ด้านสภาพดินฟ้าอากาศ (2) กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส มี
ศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ศกัยภาพที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ ด้านแรงงาน การบริหารและการจดัการ ผู้น า การมีสว่น
ร่วมของสมาชิกและสวัสดิการภายในกลุ่ม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพให้กลุ่ม
สามารถเจริญเติบโตได้ ส่วนจุดอ่อน ได้แก่ ด้านเงินลงทุนวัสดุอุปกรณ์ การผลิต และ
ระเบียบข้อบงัคบัของชุมชน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ด้านการตลาด  (3) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบ้านเจ้าขรัว มีศักยภาพ           
การจัดการธุรกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่ เป็นจุดแข็ง ที่มีผลต่อ           
การพฒันาศักยภาพหากได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ ได้แก่ ด้านแรงงาน ผู้น า และ    
การมีสว่นร่วม จดุออ่น ได้แก่ ด้านวสัดอุปุกรณ์ การเงินและการลงทนุ การผลิต ระเบียบ
ข้อบังคับของชุมชน และสวัสดิการภายในกลุ่ม  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ด้าน
การตลาด 

จากผลการศกึษา พบวา่ การจดัการธุรกิจชมุชนของต าบลคลองเคียนควร
พฒันาศกัยภาพด้านตา่งๆ โดยใช้ปัจจยัที่เป็นจดุแข็งและใช้โอกาสที่มีอยูใ่นแตล่ะบริบท
ของกลุ่มต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ เช่น โอกาสด้านเงินทุน ที่มีแหล่งเงินทุนจากกองทุน
ต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ กองทนุตัง้ตวัได้ (Authorized Business Incubator Fund : 
ABI) ซึง่เป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนทางเศรษฐกิจของรัฐบาล โอกาสด้านการ ตลาด ของ
กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส ที่มีกลุม่ตลาดเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มขึน้ 
โอกาสด้านการสร้างเครือข่ายและความสมัพนัธ์กิจกรรมภายนอก เพื่อเกิดวิสาหกิจ
นวตักรรมใหม ่ขยายความร่วมมือกบัสถาบนัการเงิน สมาคมศิษย์เก่า ผู้ เช่ียวชาญ และ
ผู้น าชมุชน เพื่อพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน ให้มีความสามารถในการแขง่ขนั
ธุรกิจชมุชนในต าบลคลองเคียน มีความยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to examine the potential of 

managing community businesses at Klong Kian Sub-District, and to study the 
factors affecting the development of community business, and to propose 
guidelines to improve community businesses. The project aimed to study the 
community businesses of three groups in Klong Kian Sub-district as followed: 
1) aquatic animals common market group at Hin Rom Village 2) curry paste 
production group at Klong Sai Village 3) SME group at Jao Krua Village. An in- 
depth interview was used to collect the data. The main informants consisted of 
33 people from various groups:  administrators and community developers, 
members of the Klong Kian Sub-district Administrative Organization, heads of 
villages, members of community business groups, and residents of Klong Kian 
Sub-district. 

The results of the analysis were as follows: 1) The aquatic animals 
common market group at Hin Rom Village had a high potential in managing 
their community business due to the workforce, materials, and leaders. 
However, they had problems in capital, production, the members of the 
business group, and climate. 2) The curry paste production group at Klong Sai 
Village had a moderate potential in managing the community business. Their 
strengths were in their workforce, administration, and management, but their 
disadvantages included capital, materials, production, marketing and 
community regulations 3) The SME group at Jao Krua Village had a moderate 
potential in managing their business. Their strong points were found to be their 
leaders and community participation.  However, they still needed assistance 
with supplies, capital and investment, production, community regulations and 
the members’ social welfare. 
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Suggestions to improve the community businesses of the three 
groups at Klong Kian Sub-district were as follows:  capital and investment: 
these groups should seek assistance from government funds such as the ABI 
Fund (Authorized Business Incubator Fund); marketing : the groups should 
increase their target groups by establishing networks from the outside. They 
should also build their relationship with others such as banks, alumni, experts, 
and community leaders so that they could develop their potential for 
competitiveness in the market.     
 
Key words :  The Development of the Potential, Managing Community 
Businesses,   

บทน า 

การประกอบธุรกิจชมุชน เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ภายในชุมชน 
เป็นทางเลือกหนึ่งของการพึ่งพาตนเองของชุมชน อาศยัความร่วมมือร่วมใจกัน การมี
สว่นร่วมของสมาชิกในชมุชน และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ภายใต้การน าทรัพยากรใน
ท้องถ่ินมาแปรสภาพให้เกิดมูลค่า และมีความสอดคล้องกับวฒันธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน         
การประกอบธุรกิจชุมชนเป็นการให้โอกาสคนในชุมชนได้มีอาชีพ มีการจ้างงาน มี
รายได้ และก่อให้เกิดการพฒันาคนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการด าเนินงาน 
ช่วยลดปัญหาทางสังคมเพื่อการส ร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและต้องอาศัย           
การสนบัสนนุจากองค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน (ธวชัชยั  เพ็งพินิจ, 2551 : 1) ธุรกิจ
ชุมชนเป็นการประกอบการโดยกลุ่มหรือองค์กรธุรกิจชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วม
ด าเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมนัน้ๆ โดยใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินเป็นปัจจยั
การผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับวิถีชีวิตการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนได้พยายามให้ชุมชนท าธุรกิจทางด้าน
กลุม่อาชีพแปรรูปผลผลติทางการเกษตรที่มีในท้องถ่ิน (ประเดิม นิลศิริ, 2547 : 3) 
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจของต าบลคลองเคียนมีลกัษณะอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมเป็นหลกั เช่น ยางพารา อาชีพประมง ค้าขาย และการเพาะเลีย้งชายฝ่ัง   
ท าสวนผลไม้ เลีย้งสตัว์ ในปัจจบุนัหากมีเวลาวา่งจากการประกอบอาชีพหลกัประชาชน
ในต าบลก็จะรวมกลุม่กนัประกอบธุรกิจชมุชน โดยอาศยัทรัพยากรที่มีอยูใ่นต าบล ได้แก่ 
กลุม่สจัจะออมทรัพย์บ้านคลองเคียน กลุม่รวบรวมผลติภณัฑ์สตัว์น า้และออมทรัพย์เพื่อ
การประมง กลุ่มกองทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาความยากจน กลุ่มท าผ้าบาติกบ้าน 
คลองเคียน กลุม่แปรรูปอาหารทะเล กลุม่ผลิตน า้ปลาบ้านอ่าวมะขาม กลุม่จ าหน่าย
ข้าวสาร กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ กลุม่ให้บริการเช่าเต็นท์และเคร่ืองครัว กลุม่จ าหน่าย
แก๊สหงุต้ม กลุม่ตลาดกลางยางพารา กลุม่ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกง กลุม่เลีย้งแพะ 
กลุม่ผลติน า้ดื่ม เป็นต้น (องค์การบริหารสว่นต าบลคลองเคียน, 2556 : 4) 

ผู้ศึกษาได้ส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นพบว่า ในการประกอบธุรกิจชุมชนของ
ต าบลคลองเคียน มีธุรกิจชุมชนที่ล้มเหลวขาดศกัยภาพในการจดัการต้องล้มเลิกธุรกิจ
ไปและมีธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จมีศักยภาพทางการจัดการสูงจนสามารถ
ประกอบธุรกิจมาได้จนถึงปัจจุบนั เช่น กลุ่มผลิตผ้าบาติกของบ้านคลองเคียน ที่ต้อง
ล้มเลิกธุรกิจไปเนื่องจากการขาดศักยภาพในการจัดการธุรกิจชุมชน มีสาเหตุมาจาก
การขาดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการวาดลายบาติก ขาดแรงงานที่มี
ฝีมือและความตัง้ใจอยา่งจริงจงั ขาดการสง่เสริมประกอบอาชีพอย่างถกูวิธี กลุม่ตลาด
กลางสตัว์น า้บ้านคลองเคียนก็ต้องล้มเลิกธุรกิจไป เนื่องจากขาดการรวมกลุ่มกนัอย่าง
เป็นปึกแผ่น ไม่มีตลาดเพื่อกระจายสินค้า และขาดเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งการล้มเลิก
กิจการธุรกิจชุมชนดงัที่กล่าวมาแล้วนัน้ ย่อมเกิดจากการขาดศกัยภาพในการบริหาร
จดัการธุรกิจตามหลกัการบริหารจัดการที่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีธุรกิจชุมชนในต าบลคลองเคียนที่ประสบความส าเร็จสามารถ
สืบเนื่องยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านคลองเคียน 
ปัจจบุนัมีเงินทนุหมนุเวียนส าหรับสมาชิกในกลุม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อน าไปใช้เป็นทนุใน
การประกอบอาชีพ เป็นค่าศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน และน าไปใช้ในการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชนให้ดีขึน้ กลุ่มผลิตและจ าหน่ายกะปิของบ้านอ่าวมะขาม 
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และบ้านหาดทรายเปลอืกหอย ที่สามารถผลติกะปิเพื่อจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจาก
มีความพร้อมด้านวตัถดุิบในการผลิต คือ กุ้ งฝอย ซึ่งได้มาจากการประกอบอาชีพของ
ชาวประมงอีกทางหนึง่ ประกอบกบัสองชมุชนนีม้ีพืน้ท่ีติดตอ่กบัชายฝ่ังทะเล ท าให้กลุม่
ผลติและจ าหนา่ยกะปิมีวตัถดุิบในการผลติอยา่งเพียงพอ 

นอกจากนี ้ยงัพบว่า การด าเนินงานด้านการจัดการธุรกิจชุมชนในต าบล
คลองเคียนยังไม่มีกระบวนการจัดการธุรกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยังไม่มี         
การบริหารจัดการด้านบุคลากรที่ รับผิดชอบงานการจัดการธุรกิจชุมชน ด้าน
งบประมาณไมม่ีการบริหารจดัการธุรกิจชมุชนท่ีเพียงพอและทัว่ถึง บคุลากรที่เก่ียวข้อง
ยงัไมเ่คยได้รับการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการจดัการธุรกิจชุมชน และไม่มีการติดตามผล 
ประเมินผลการจดัการธุรกิจชมุชนอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นต้น 

ดังนัน้  ผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาศักยภาพ          
การจัดการธุรกิจชุมชน โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจ
ชมุชนในต าบลคลองเคียนวา่ มีการด าเนินการอยา่งไร และมีปัจจยัอะไรบ้างที่เก่ียวข้อง
กบัการพฒันาศกัยภาพของผู้ที่เก่ียวข้องในการจดัการธุรกิจชุมชน เพื่อน าผลการวิจยัที่
ได้มาเป็นแนวทางในการให้ความรู้ส่งเสริมปรับปรุงและวางแผนเก่ียวกับการจัดการ
ธุรกิจชมุชนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชนต าบลคลองเคียน 
2. เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ีผลตอ่การพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน

ต าบลคลองเคียน 
วิธีการวิจัย 

พืน้ที่ศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1. พืน้ที่ที่ศึกษา คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนที่อยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลคลองเคียน 

อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา จ านวน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ตะกัว่ทุ่ง 
(สาขาย่อยบ้านหินร่ม) ตัง้อยู่หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม 2) กลุม่ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกง
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บ้านคลองไส ตัง้อยู่หมู่ที่ 6 บ้านคลองไส และ 3) กลุม่ผลิตภณัฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มบ้านเจ้าขรัว ตัง้อยูห่มูท่ี่ 3 บ้านเจ้าขรัว 

2. ผู้ ให้ข้อมลูหลกั ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดงัต่อไปนี ้  
1) ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการสมัภาษณ์เชิงลกึ คือ บคุคลภายในต าบลคลองเคียนที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชนต าบลคลองเคียน จ านวน 33 
คน ได้แก่ ผู้ บริหารและนักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเคียน ก านนัต าบลคลองเคียน ผู้ ใหญ่บ้าน
หรือผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน และประชาชนที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุม่ธุรกิจชุมชน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบ
สะดวก และแบ่งผู้ ให้ข้อมูลหลกัออกเป็น 4 กลุม่ โดยเลือกสุม่ตามลกัษณะต าแหน่ง/
หน้าที่/บทบาทที่แตกต่างกัน 2) ผู้ ให้ข้อมูลในการจัดสนทนากลุ่ม คือ บุคคลภายใน
ต าบลคลองเคียนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชนต าบล
คลองเคียน จ านวน 15 คน ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเคียน 
ผู้ ใหญ่บ้านหรือผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน และ 
ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ าแนกตาม
ลกัษณะต าแหนง่/หน้าที่/บทบาทที่แตกตา่งกนั   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 1. การสมัภาษณ์เชิงลกึ ใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ แบบมีเค้าโครงหรือแบบ
มาตรฐาน ลกัษณะค าถามปลายเปิด ในการวิจยัมีทัง้หมด 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 
ส าหรับผู้บริหารและนักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน และ
ก านนัต าบลคลองเคียน ชุดที่ 2 ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เคียน ผู้ ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ชุดที่ 3 ส าหรับคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มธุรกิจชุมชน และชุดที่ 4 ส าหรับประชาชนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลุ่มและ
สมาชิกกลุม่ธุรกิจชมุชน 

2. การจัดสนทนากลุ่ม ใช้ประเด็นในการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผู้ เข้าร่วม
สนทนาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่สนทนา เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึในแง่มมุตา่ง ๆ 
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การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 1. ข้อมลูทตุิยภมูิ เป็นข้อมลูที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารข้อมลู
เก่ียวกบัองค์ประกอบการจดัการธุรกิจชุมชน ศกัยภาพทางการจดัการธุรกิจชุมชน และ
แนวทางในการพฒันาศักยภาพธุรกิจชุมชน จากวารสาร หนงัสือ ต าราทางวิชาการ 
เอกสารทางวิชาการ สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัต่างๆ ที่มีเนือ้หาหรือมี
แนวคิดเก่ียวข้องกับงานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารข้อมูลเก่ียวกับกลุ่ม
ธุรกิจชมุชนท่ีใช้การวิจยัครัง้นี ้ 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการจัด
สนทนากลุม่ จากผู้ ให้ข้อมลูหลกัที่เป็นบคุคลภายในต าบลคลองเคียนที่มีสว่นเก่ียวข้อง
ในการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิจัยครัง้นีส้ร้างกรอบแนวคิดการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเช่ือมโยง
ความสมัพันธ์ระหว่างกัน  โดยผ่านแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทางวิชาการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ดังนัน้จึงวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เป็นส าคัญ โดยข้อมูลที่ได้ใน       
การด าเนินธุรกิจชุมชนของแต่ละกลุ่ม จะแยกวิเคราะห์เพื่อศึกษาเก่ียวกับศักยภาพ    
การจดัการธุรกิจชมุชน และปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน 
ของแต่ละกลุ่มโดยการวิเคราะห์เนือ้หา จากนัน้จึงน าผลการวิเคราะห์ทัง้ 3 กลุ่มมา
วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อศึกษาแนวทาง การพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชนใน
ภาพรวมของต าบลคลองเคียน และใช้วิ ธีบรรยายหรือวิธีพรรณนาเป็นหลักใน           
การน าเสนอข้อมลูในรูปความเรียง 
 
ผลการศึกษา 

จากการวิจยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน กรณีศกึษา : 
ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการศึกษา แยก
ออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี ้
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1. ศักยภาพการจดัการธุรกิจชุมชนต าบลคลองเคียน 
1.1 กลุ่มตลาดกลางสัตว์น า้ตะกั่ วทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) มี

ศกัยภาพการจัดการธุรกิจชุมชน ได้แก่ (1) การบริหารและการจัดการ มีการก าหนด
วตัถปุระสงค์เพื่อให้ผลตอบแทนหรือผลก าไรสามารถเป็นรายได้หลกัให้แก่คนในชุมชน
ได้ เปา้หมาย คือ ต้องมียอดขายไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อเดือน (2) การผลิต ไม่มี
ขัน้ตอนการผลิตเพราะเป็นลกัษณะซือ้มา-ขายไป (3) การตลาด มีตลาดรองรับที่
แนน่อน มีอ านาจตอ่รองราคาสงูและสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้อย่างต่อเนื่อง ลกูค้าที่ส าคญั คือ พ่อค้าคนกลางจากจงัหวดัสตูล (4) การเงินและ 
การลงทนุ สามารถสร้างรายได้หลกัแก่สมาชิกในกลุม่ แบ่งออกเป็น 1) ผลก าไรเฉลี่ย 
คนละ 18,000 บาทต่อเดือน และ 2) เงินปันผลเฉลี่ยคนละ 15,000 บาทต่อรอบบญัชี    
6 เดือน (5) ผู้น า มีความเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเป็นคนที่สมาชิกและคนในชุมชนให้ความไว้วางใจ 
(6) คณะกรรมการ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการกลุม่เพื่อเป็นคณะท างานไว้ แตไ่มค่อ่ยให้
ความส าคญักับการแต่งตัง้คณะกรรมการกลุม่มากนกั (7) การมีสว่นร่วมของสมาชิก 
สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในทุกเร่ืองเพราะการท างานทุกอย่างในกลุ่ม
สมาชิกจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเพื่อร่วมกันพฒันาศกัยภาพธุรกิจให้เติบโตและ
ยัง่ยืน (8) แรงงาน สมาชิกมีหน้าที่จบัสตัว์น า้มาจ าหน่ายให้แก่กลุม่ ตามก าลงัแรงและ
ความสามารถใช้เคร่ืองมือการท าประมงที่มีอยู่แล้วและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาศยั
การเรียนรู้ธรรมชาติ ด้วยตนเอง (9) ระเบียบข้อบงัคบัของชุมชน กลุ่มห้ามสมาชิกน า
สตัว์น า้ไปจ าหนา่ยช่องทางอื่น และทกุครัง้ที่น าสตัว์น า้มาจ าหน่ายให้แก่กลุม่ จะถกูหกั
เงินไว้คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดขาย เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มและส าหรับ
จ่ายคืนเงินปันผลทกุๆ 6 เดือน (10) ความสมัพนัธ์กิจกรรมภายนอกมีความสมัพนัธ์กบั
หน่วยงานภายนอก เช่น การมาศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาจา กสถาบัน 
การศกึษาตา่งๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุม่ การผลิต รูปแบบการจดัจ าหน่าย  และ
การศึกษาวิจัยของหน่วยงานราชการต่างๆ (11) สวสัดิการภายในกลุม่ คณะกรรมการ
และสมาชิกกลุม่มีความพึงพอใจกบัการจดัสวสัดิการภายในกลุม่ได้แก่ ให้สมาชิกกู้ยืม
เงินแบบปลอดดอกเบีย้ได้ไม่เกิน 4,000 บาท และ (12) การสร้างเครือข่าย กลุ่มให้     
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ความ ส าคัญกับการสร้างเครือข่าย โดยสร้างเครือข่ายกับบุคคลภายนอกได้แก่ กลุ่ม
ตลาดกลางสตัว์น า้กลุม่อื่นๆ ร้านอาหาร และภตัตาคารช่ือดงัในตา่งจงัหวดั 

1.2 กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส มีศักยภาพ 
การจดัการธุรกิจชมุชน ได้แก่ (1) การบริหารและการจดัการ มีการก าหนดวตัถปุระสงค์
เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในหมู่บ้าน  โดยไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรมากนัก 
ร่วมกันผลิตเพื่อจ าหน่ายตามก าลงัความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์      
(2) การผลิตกระบวนการผลิตมีขัน้ตอนที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ไม่มีการคิดค้นรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ ให้มีความทนัสมยัและแปลกใหม่ สมาชิกมีสว่นร่วมในการตรวจสอบและ
ควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ (3) การตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าของกลุม่  
มี 2 ช่องทาง คือ 1) ขายสง่ตามร้านค้าขายของช า  2) ขายสง่ให้แก่ลกูค้าตามสัง่ซือ้เพื่อ
น าไปใช้ในการจดังานต่างๆ ในท้องถ่ิน ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริโภคชาวมสุลิมที่
ต้องการบริโภคสนิค้าตามหลกัศาสนาอิสลาม (4) การเงินและการลงทนุ สามารถสร้าง
รายได้เสริมให้แก่สมาชิกกลุ่มคนละ ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน (5) ผู้ น ามี       
ความเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบสงู สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า    
ได้ดีมีอธัยาศยัดีและมีความสามารถในการประสานงานสงู (6) คณะกรรมการกลุ่ม       
มีจ านวนทัง้สิน้ 8 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีสมาชิกจ านวนน้อยท าให้สมาชิกจึงต้องร่วมกันเป็น
คณะกรรมการด้วย (7) การมีสว่นร่วมของสมาชิก สมาชิกในกลุม่มีการร่วมมือ ร่วมคิด 
ร่วมตดัสินใจและร่วมรับผิดชอบกนัเป็นอย่างดี มีการรวมกลุม่กนัผลิตเคร่ืองแกงขึน้ใน
ทกุๆ สปัดาห์ ในวนัท่ีวา่งเว้นจากการท าสวนยางพารา (8) แรงงาน สมาชิกแบง่หน้าที่ใน
การผลิตตามความถนัด ทุกคนท างานแบบช่วยเหลือเกือ้กูลกัน เพื่อให้การผลิต
เคร่ืองแกงเสร็จสิน้เร็วขึน้ (9) ระเบียบข้อบงัคบัของชุมชน ไม่มีการก าหนดกฎ ระเบียบ
ขึน้มาเพื่อบงัคบัภายในกลุม่เนื่องจากกลุม่มีขนาดเล็ก มีจ านวนสมาชิกน้อยและไม่เคย
ประสบปัญหาอุปสรรคมากนัก (10) ความสัมพันธ์กิจกรรมภายนอกมีกิจกรรม
ความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานภายนอกน้อย เช่น การศกึษาดงูานกลุ่มผลิตเคร่ืองแกงกลุม่
อื่นๆ ทัง้ในท้องถ่ินและต่างจงัหวดั และการเข้าร่วมการแข่งขนัผลิตเคร่ืองแกงของกลุม่
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แม่บ้านสตรีประจ าอ าเภอ (11) สวสัดิการภายในกลุม่ มีการจดัสวสัดิการภายในกลุ่ม 
ได้แก่ การให้สมาชิก กู้ยืมเงินโดยไมค่ิดดอกเบีย้ การจ่ายเงินโบนสัและจดักิจกรรมกลุม่
สมัพันธ์ร่วมกันทุกๆ สิน้ปี และ (12) การสร้างเครือข่าย กลุ่มเล็งเห็นถึงส าคญัของ    
การสร้างเครือขา่ย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย เพราะช่องทางหนึ่งที่สามารถ
สร้างยอดขายได้ดี คือ การบอกต่อกนัแบบปากต่อปากของเครือข่าย ได้แก่ ร้านค้าขาย
ของช าในต าบลใกล้เคียง และตา่งจงัหวดั 

1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บ้านเจ้าขรัว มีศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน ได้แก่ (1) การบริหารและการจดัการ มี
การก าหนดวตัถปุระสงค์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและเพื่อเป็นการรวมกลุม่อาชีพ
ของคนในชุมชน ผลิตสินค้าโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความร่วมมือกันของคนใน
ชุมชนและจากการถ่ายทอดวิชาการความรู้ เทคนิคงานฝีมือต่างๆ ของแกนน ากลุ่ม
พฒันาฝีมือ (2) การผลติ สมาชิกจะเป็นผู้ผลติสนิค้าประเภทงานฝีมือ ตามชนิด รูปแบบ 
ขนาด สีสนั และวสัดุในการผลิต ที่แกนน ากลุ่มพฒันาฝีมือก าหนดขึน้ และผลิตตามที่
ลกูค้าสัง่ซือ้ กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ต้องใช้เวลา และความประณีต
เพื่อให้มีความสวยงามมากที่สดุ (3) การตลาด ลกัษณะลกูค้าของกลุม่แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 1) ผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า 2) ผลิตเพื่อวางจ าหน่ายตามงานเทศกาล
ตา่งๆ 3) ผลติเพื่อฝากขายตามร้านขายของที่ระลกึ  และลกูค้ากลุม่เป้าหมาย คือ กลุม่
แมบ้่านท่ีมีอ านาจในการซือ้สงู (4) การเงินและการลงทนุ สร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกได้
คนละประมาณ 4,000 - 5,000 บาทต่อเดือน (5) ผู้น า มีประสบการณ์ด้านงานฝีมือ มี
ความตัง้ใจท างานเพื่อสว่นรวม มีเครือข่ายในการประสานงาน มีความรู้ความสามารถ 
เสียสละเวลาส่วนต ัว และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายและมี
ความกระตือรือร้น (6) คณะกรรมการกลุม่มีจ านวนทัง้สิน้ 7 คน ประกอบด้วย ประธาน
กลุ่ม รองประธานกลุม่ กรรมการ เหรัญญิก ประชาสมัพนัธ์ และเลขานกุาร (7) การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกในกลุ่มมีการร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วม
รับผิดชอบกัน    ดีมาก เนื่องจากบ้านเจ้าขรัวเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มี
ประชาชนในหมูบ้่านให้ความสนใจขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึน้ (8) แรงงาน แกน
น ากลุม่พฒันาฝีมือทัง้ 5 คนจะท าหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ฝึกและพฒันาฝีมือ
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แก่สมาชิกในกลุม่ให้มีความถนดั ความช านาญมากที่สดุ การผลติสนิค้าสมาชิกจะผลิต
เองที่บ้านแล้วจึงจะน ามาฝากขายกบักลุม่ (9) ระเบียบข้อบงัคบัของชุมชน ไม่มีการก าหนด
กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ที่บงัคบัใช้ภายในกลุม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างเช่นกลุม่ธุรกิจ
ชุมชนอื่นๆ ในต าบลคลองเคียน (10) ความสัมพันธ์กิจกรรมภายนอก มีกิจกรรม
ความสมัพันธ์กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ หลายแห่ง เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจ าต าบล วิทยาลยัชุมชนพงังา ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส านกังานแรงงานจังหวดัพงังา (11) สวสัดิการ
ภายในกลุม่ ไมม่ีการจดัสวสัดิการภายในกลุม่ เนื่องจากกลุม่ไม่ได้มีการรวบรวมเงินทนุ
หมุนเวียนมาตัง้แต่ก่อตัง้ และ (12) การสร้างเครือข่าย มีการสร้างเครือข่ายภายใน
ต าบลคลองเคียน โดยส่งเสริมให้ประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียงสนใจหันมาผลิตสินค้า
ประเภทงานฝีมือมากขึน้ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจ าหนา่ย ได้แก่ กลุม่สตรีต าบลกะไหล และกลุม่สตรีจงัหวดัพงังา 

 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชนต าบล

คลองเคียน 
2.1 กลุ่มตลาดกลางสัตว์น า้ตะกั่ วทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) มี

ปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย (1) แรงงานคน 
มีแรงงานทัง้หมด 38 คน มีหน้าที่ในการจบัสตัว์น า้ เป็นผู้มีความช านาญและทกัษะใน
การประกอบอาชีพประมงเป็นอย่างดี (2) เงินลงทุน แหล่งเงินทุนมาจากการลงหุ้น
รวบรวมเงินของคนในท้องถ่ิน (3) วสัดอุปุกรณ์ ได้แก่ อปุกรณ์การจบัสตัว์น า้ อปุกรณ์
เก็บรักษาสตัว์น า้ และอปุกรณ์การขาย วตัถดุิบส าคญัคือ กุ้ ง ได้มาจากชายฝ่ังทะเลใน
ท้องถ่ินที่มีความอดุมสมบรูณ์ และมีวตัถดุิบเพียงพอต่อการผลิต และ (4) การจดัการ
และวิธีการ มีวางแผนการท างานและขัน้ตอนกระบวนการเป็นอย่างดี เพื่อลดปัญหา
และไมใ่ห้สง่ผลกระทบแก่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

2.2 กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส มีปัจจยัที่มีผล
ตอ่การพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย (1) แรงงานคน มีแรงงาน
ทัง้หมด 8 คน มีความสัมพันธ์ลักษณะเครือญาติสมาชิกช่วยกันท างานตามหน้าที่    
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ความรับผิดชอบให้ส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี (2) เงินลงทุน แหลง่เงินทุนมาจากเงินทุน
ส่วนตัวของสมาชิกเพื่อน ามาซือ้วัตถุดิบและเงินกู้ ยืมจากงบมิยาซาวาเพื่อน ามาซือ้
เคร่ืองมือการผลิต (3) วสัดุอุปกรณ์ ได้แก่ เคร่ืองบดไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์  
การขายและวตัถดุิบในการผลติแหลง่จดัหาวตัถดุิบ มาจากภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
และมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต และ (4) การจัดการและวิธีการ มีการวางแผน     
การท างานตามปริมาณการสั่งซือ้ของลูกค้า และสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน     
การท างานทกุขัน้ตอน 

2.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บ้านเจ้าขรัว มีปัจจัย  ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชน 
ประกอบด้วย (1) แรงงานคน มีแรงงานคนทัง้หมด 30 คน มีความเต็มใจและสมคัรใจที่
จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม (2) เงินลงทุน แหล่งเงินทุนในการจัดซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
การผลิตได้มาจากเงินทุนส่วนตัว และเงินทุนในการฝึกพัฒนาฝีมืออาชีพได้มาจาก   
การสนบัสนุนของหน่วยงานราชการ (3) วสัดุอุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ในการผลิตสินค้า
ประเภทงานฝีมือ จดัหาได้ในท้องถ่ินและสัง่ซือ้จากร้านค้าสง่ในกรุงเทพมหานคร และมี
ปริมาณเพียงพอต่อการผลิต และ (4) การจดัการและวิธีการ วางแผนการจัดการตาม
ข้อมูลการสัง่ซือ้ของลูกค้า และกระจายการผลิตให้แก่สมาชิกตามทักษะ ความถนัด 
ความช านาญและฝีมือของแตล่ะคน 

 

สรุปและอภปิรายผล 

กลุ่มตลาดกลางสัตว์น า้ตะกั่วทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) มีศกัยภาพ
การจดัการธุรกิจชมุชนอยูใ่นระดบัสงู มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ 1) ด้านแรงงานคน มีความช านาญ และมี
ทกัษะในการประกอบอาชีพประมงเป็นอยา่งดี 2) ด้านวสัดอุปุกรณ์ กลุม่มีสตัว์น า้อาศยั
อยู่ตามชายฝ่ังทะเลที่มีความอดุมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติประกอบกับสมาชิกในกลุ่มมี
วสัดอุปุกรณ์ในการประกอบอาชีพประมงเป็นของตนเองอยู่แล้ว 3) ด้านการผลิต กลุม่
ไม่มีขัน้ตอนการผลิตที่ซบัซ้อน เพราะเป็นลกัษณะซื อ้มา-ขายไป 4) ด้านการเงินและ 
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การลงทุน มีการระดมทุนร่วมกันจากคนในท้องถ่ิน 5) ด้านผู้ น า ผู้ น ามีความรู้
ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วนรวมมีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริตและได้รับความ
ไว้วางใจ 6) ด้านการมีสว่นร่วมของสมาชิก สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในทกุเร่ือง 
ร่วมกันวางแผนงานที่ท าให้กลุม่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ 7) ด้านระเบียบข้อบงัคบัของ
ชุมชน มีการก าหนดระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่เพื่อให้สมาชิกปฏิบตัิตาม และ 8) ด้าน
สวัสดิการภายในกลุ่ม คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจกับการจัด
สวสัดิการภายในกลุม่  จากข้อค้นพบ ปัจจยัที่เป็นจุดแข็งของกลุม่นี ้มีความสอดคล้อง
กบัแนวคิดของ   นงลกัษณ์ สทุธิวฒันพนัธ์ (2556 : 1) ที่กลา่วว่าปัจจยัหลกัที่มีผลต่อ
ศกัยภาพองค์กรตามทฤษฎี Mckinsey 7-S Framework (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส,์ 2556 : 1) ในเร่ืองความสามารถด้านทกัษะ หมายถึง สิ่งที่องค์กรท าได้ดี
เป็นเอกลกัษณ์ที่ได้รับการยอมรับมีศกัยภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ 
เจนการและคณะ (2556 : 16) นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของนริชา มหาพรหม 
(2553 : 40) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้กองทุนชุมชนและธุรกิจชุมชนของหมู่บ้าน   
จ ารุง อ าเภอ   แกลง จังหวัดระยอง ที่กล่าวว่า ปัจจัยก าหนดความส าเร็จของธุรกิจ
ชมุชนคือ ปัจจยัผู้น า 

2. ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ 1) ด้านเงินลงทุน มีจ านวนเงินลงทนุน้อย 
เพราะมาจากการลงหุ้นของคนในหมู่บ้าน 2) ด้านการผลิต ผลิตภณัฑ์หลกัของกลุม่คือ 
อาหารทะเลสด ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้คงความสดใหม่อยู่เสมอ ท าให้ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นาน และ 3) ด้านคณะกรรมการ กลุ่มไม่ให้ความ ส าคัญกับการแต่งตัง้
คณะกรรมการมากนกั  

3. ปัจจัยที่เป็นโอกาส ได้แก่ 1) ด้านการตลาดอาหารทะเลเป็นสินค้าที่
ตลาดผู้บริโภคมีความต้องการสงูท าให้กลุม่มีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอนและมีอ านาจ
ต่อรองกับลกูค้าได้ และ 2) ด้านความ สมัพนัธ์กิจกรรมภายนอก กลุ่มมีความสมัพนัธ์
กบัหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นโอกาสในการเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายได้ จากข้อค้นพบปัจจัยที่เป็นโอกาสของกลุม่นี ้มีความสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ (2552 : 47) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจชมุชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด  

4. ปัจจยัที่เป็นอปุสรรค คือ ด้านสภาพดินฟา้อากาศ เนื่องจากวิถีชีวิตของ
การประกอบอาชีพประมง ขึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ หากอยู่ในช่วงที่ฝนตกหนกัมี
พายพุดัแรง ไม่สามารถออกเรือไปจบัสตัว์น า้ได้ จงัหวดัพงังาเป็นจงัหวดัที่มีช่วงฤดฝูน
ตกยาวนาน 

กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส มีศกัยภาพการจดัการ
ธุรกิจชมุชนอยูใ่นระดบัปานกลาง มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ 1) ด้านแรงงาน มีการท างานร่วมกันและ
สามารถท างานแทนกนัได้ 2) ด้านการบริหารและการจดัการ มีการก าหนดวตัถปุระสงค์
ชัดเจนว่า เพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้แก่  คนในหมู่บ้าน 3) ด้านการเงินและ         
การลงทนุ กลุม่มีเงินทนุเพียงพอและไม่มีภาระหนีส้ิน 4) ด้านผู้น ามีความเสียสละเวลา
เพื่อสว่นรวม มีความรับผิดชอบ และสมาชิกให้การยอมรับนบัถือ 5) ด้านการมีสว่นร่วม
ของสมาชิก ให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจและร่วมรับผิดชอบกันเป็นอย่างดี  
และ 6) ด้านสวสัดิการภายในกลุม่ มีการจดัสวสัดิการที่สมาชิกพึงพอใจ จากข้อค้นพบ
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง ของกลุ่มนี ้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนิพนธ์  จันโทภาส 
(2552 : ก) ศกึษาเร่ือง การบริหารจดัการธุรกิจชมุชน กรณี ศกึษากลุม่โรงสชีมุชน ต าบล
จนัดมุ อ าเภอพลบัพลาชัย จังหวดับุรีรัมย์ พบว่า ลกัษณะของการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกนั มีการช่วยเหลือเกือ้กูล และพึ่งพาอาศยักนั และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของนิภาภรณ์ จงวฒุิเวศย์ (2552 : 47) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอ็ด 
ที่กลา่ววา่ ปัจจยัก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชมุชน ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้น า  

2. ปัจจยัที่เป็นจดุออ่น ได้แก่ 1) ด้านเงินลงทนุ มีจ านวนเงินลงทนุน้อยไม่
เพียงพอต่อการพฒันาและขยายธุรกิจ เพราะมาจากการระดมทุนส่วนตวัของสมาชิก
กลุ่ม 2) ด้านวสัดุอปุกรณ์ เคร่ืองมือในการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้งานมา
เป็นเวลานาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ่อยครัง้ 3) ด้านการผลิตไม่มี    
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การคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย แปลกใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลติภณัฑ์ และไมม่ีสถานท่ีผลติเป็นของกลุม่ต้องอาศยัศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
เป็นสถานที่ผลิต ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการท างาน 4) ด้านคณะกรรมการ มี
จ านวนสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มจ านวนน้อย และ 5) ด้านระเบียบข้อบงัคบัของ
ชุมชนไม่มี การก าหนดกฎระเบียบขึน้เพื่อบงัคบัใช้อย่างชดัเจน จากข้อค้นพบปัจจยัที่
เป็นจุดอ่อนของกลุม่นี ้มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของอภิชยั ศรีเมือง (2555 : 24) 
ที่กลา่วว่า จุดอ่อนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises 
: SME) คือ หากจ าเป็น ต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าจ านวนมากๆ เพื่อลด
ต้นทนุและเป็นเคร่ืองจกัรที่มีคณุภาพแต่หากขาดการสนบัสนนุด้านทนุ  โอกาสที่จะมี
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพก็จะเป็นปัญหาเช่นกัน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ (2552 : 46) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงาน ของธุรกิจชุมชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ที่กล่าวว่า ปัจจัย
ก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชุมชน ได้แก่ ปัจจัยด้านการผลิต  

3. ปัจจยัที่เป็นโอกาส ได้แก่ 1) ด้านการตลาดมีช่องทางเพื่อจดัจ าหน่าย
หลากหลายและลกูค้านิยมบริโภคเคร่ืองแกงส าเร็จรูปเพื่อการประกอบอาหารมากขึน้  
2) ด้านการสร้างเครือขา่ย กลุม่ให้ความ ส าคญักบัการสร้างเครือข่าย ท าให้มีโอกาสใน
การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า และ 3) ด้านความสมัพนัธ์กิจกรรมภายนอก  
ท าให้มีแนวคิดใหม่เพื่อน ามาพฒันาศกัยภาพกลุ่มมากขึน้ จากข้อค้นพบปัจจัยที่เป็น
โอกาสของกลุม่นี ้มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของธนาวิทย์ บวัฝา้ย (2556 : 1) ที่กลา่ว
วา่ ธุรกิจชมุชนจะต้องทราบวา่ควรขายสนิค้าให้กบัใคร และลกูค้าจะซือ้สนิค้าของเราได้
อยา่งไร   

4. ปัจจยัที่อปุสรรค ได้แก่ ด้านการตลาด มีคู่แข่งขนัเพิ่มมากขึน้ประกอบ
กับกลุ่มของคู่แข่งขันก็มีขนาดใหญ่กว่า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาภรณ์          
จงวฒุิเวศย์ (2552 : 46) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ธุรกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ที่กลา่วว่า ปัจจยัก าหนดความส าเร็จ
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ของธุรกิจชุมชน ได้แก่ ปัจจยัด้านการตลาด ต้องมีการวางแผนทางด้านการตลาดไว้
อย่างชดัเจน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบ้าน   
เจ้าขรัว มีศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชนอยูใ่นระดบัปานกลาง มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ปัจจยัที่เป็นจดุแข็ง ได้แก่ 1) ด้านแรงงานคน มีแกนน ากลุม่พฒันาฝีมือ
ที่มีความสามารถสงู มีความช านาญ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นรูปแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่อยู่เสมอ 2) ด้านการผลิต เน้นงานฝีมือ เน้นความประณีตสวยงามสีสนัสะดุดตา 
แตกตา่งจากผลติภณัฑ์อื่นๆ 3) ด้านผู้น า มีความรู้ ความสามารถหลายด้าน มีประสบการณ์
ด้านงานฝีมือสูงและมีความกระตือรือร้น และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม มีการร่วมคิด 
ตดัสินใจและรับผิดชอบร่วมกนั สมาชิกมีความเข้มแข็งและต้องการมีสว่นร่วมมากขึน้ 
จากข้อค้นพบปัจจยัที่เป็นจดุแข็งของกลุม่นี ้มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของนงลกัษณ์ 
สทุธิวฒันพนัธ์ (2556 : 1) ที่กลา่วว่าปัจจยัหลกัที่มีผลต่อศกัยภาพองค์กร ตามทฤษฎี 
Mckinsey 7-S Framework (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2556 : 1) ใน
เร่ืองความสามารถด้านกลยทุธ์สร้างความแตกตา่ง ท าให้เกิดความได้เปรียบตอ่คูแ่ขง่  

2. ปัจจัยที่ เป็นจุดอ่อน ได้แก่ 1) ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต    
กระเป๋าถกัและผ้าคลมุฮิญาบ ไม่สามารถจัดซือ้ได้ในท้องถ่ิน ต้องสัง่ซือ้จากกรุงเทพฯ 
ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึน้ 2) ด้านการเงินและการลงทุน กลุ่มเคยประสบปัญหา   
การทจุริตท าให้ไมม่ีกองทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในการบริหารจดัการกลุม่ 3) ด้านการผลิต
ดอกไม้ประดิษฐ์และฝาชีสานริบบิน้ ไม่มีการรวมกลุ่มผลิต ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง 
แต่จะผลิตเองที่บ้าน ไม่มีการรวมกลุม่กนัอย่างเป็นรูปธรรม 4) ด้านระเบียบข้อบงัคบั
ของชุมชน ไม่มีการก าหนดกฎ ระเบียบเพื่อบงัคบัใช้ภายในกลุม่อย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และ 5) ด้านสวสัดิการภายในกลุ่ม ไม่มีการ จัดสวสัดิการให้แก่สมาชิกในกลุ่ม 
เนื่องจากไมม่ีเงินทนุหมนุเวียน และมีผลประกอบการไม่มากนกั จากข้อค้นพบปัจจยัที่
เป็นจุดอ่อนของกลุม่นี ้ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของนิภาภรณ์ จงวฒุิเวศย์ (2552 : 46) 
ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจชมุชนในเขตอ าเภอ
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เมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ที่กลา่ววา่ ปัจจยัก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชมุชน ได้แก่ ปัจจยั
ด้านสวสัดิการภายในกลุม่ มุง่ให้เกิดการกินดีอยูด่ีของสมาชิกภายในกลุม่  

3. ปัจจัยที่เป็นโอกาส ได้แก่ 1) ด้านเงินทุน ได้รับการสนบัสนุนจากส่วน
ราชการต่างๆ เพื่อน ามา ใช้เป็นทนุในการพัฒนาฝีมืออาชีพ และ 2) ด้านความสมัพนัธ์
กิจกรรมภายนอกมีความสมัพนัธ์กับหน่วยงานต่างๆ ท าให้ได้รับโอกาสในการพฒันา
ศกัยภาพทางด้านการผลติและการตลาด จากข้อค้นพบปัจจยัที่เป็นโอกาสของกลุม่นี ้มี
ความสอดคล้องกบักบังานวิจยัของ นริชา มหาพรหม (2553 : 40 - 41) ศึกษาเร่ือง    
การจดัการความรู้กองทนุชุมชนและธุรกิจชุมชนของหมู่บ้านจ ารุง อ าเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง ที่กลา่ววา่ ปัจจยัก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชมุชน คือ ปัจจยัด้านการเงิน และ
ปัจจยัด้านปฏิสมัพนัธ์กบัภายนอก  

4. ปัจจยัที่เป็นอปุสรรค คือ ด้านการตลาด เนื่องจากกลุม่ตัง้อยูห่า่งไกลตวั
เมือง หากไมม่ีการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ลกูค้าเข้าถึงแหลง่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภท
งานฝีมือ ก็อาจเป็นอปุสรรคทางด้านการตลาดได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของธนาวิทย์ 
บวัฝา้ย (2556 : 1) ที่กลา่วว่า การค้นหาความต้องการของตลาดธุรกิจชุมชนจะต้อง
ทราบถึงความต้องการสนิค้าและบริการของตลาด ความได้เปรียบทางด้านการผลติหรือ
การแขง่ขนัเพราะชมุชนแตล่ะพืน้ท่ีมีความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรที่แตกตา่งกนั  
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการวิจยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน กรณีศกึษา : 
ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวดัพงังา ผู้วิจยัมีแนวคิดและข้อเสนอแนะ ดงันี  ้

ข้อเสนอแนะทั่วไป   
1. กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ตะกัว่ทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) ควรพฒันา

ศกัยภาพด้านแรงงาน  ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
ต้องเผชิญได้ เช่น เพิ่มขีดความสามารถให้ท้องถ่ินพฒันาการประกอบอาชีพประมง 
สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่แรงงานประมงอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่อง และพฒันา
ทักษะด้านการประกอบอาชีพประมงให้แก่แรงงาน ซึ่งหากกลุ่มสามารถพัฒนา
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ศกัยภาพด้านแรงงานให้มีคณุภาพสงูสดุยอ่มจะน าไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืน โดยใช้ปัจจยั
ที่เป็นจดุเดน่และโอกาสที่มีอยูม่าเสริมสร้างให้กลุม่มีศกัยภาพมากขึน้ 

2. กลุม่ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองแกงบ้านคลองไส ควรพัฒนาศกัยภาพด้าน
การผลิตเพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึน้  เช่น พัฒนาการผลิตเป็นแบบ
เคร่ืองแกงส าเร็จรูป เปลีย่นแปลงการบรรจภุณัฑ์จากเดิมชัง่ขายเป็นกิโลกรัม เพื่อเข้าถึง
ตลาดค้าปลกีควรเปลีย่นเป็นใสบ่รรจภุณัฑ์ และเพื่อสร้างกลุม่ลกูค้าที่มีความจงรักภกัดี
ในตราสนิค้า มีความเช่ือถือในผลติภณัฑ์จึงควรมีการติดฉลากตามมาตรฐานผลติภณัฑ์
ส านักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รวมทัง้พัฒนาประเภทของเคร่ืองแกงให้มี
ความหลากหลายขึน้ และหากกลุ่มน าเทคโนโลยีมาใช้พฒันาศกัยภาพด้านการผลิต 
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในรูปแบบตา่งๆ เพื่อสง่เสริมการขาย ก็ย่อมสง่ผลให้กลุม่
สามารถเข้าถึงลกูค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ปัจจัยที่เป็นจุดเด่น
และโอกาสที่มีอยูเ่สริมให้กลุม่มีศกัยภาพมากขึน้ 

3. กลุ่มตลาดกลางสตัว์น า้ตะกั่วทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) และกลุ่มผลิต
และจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไสควรพฒันาศกัยภาพด้านเงินลงทุน โดยการหา
แหลง่เงินทนุจากกองทนุตัง้ตวัได้ (Authorized Business Incubators : ABI) เป็นหนึ่ง
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับผู้ประกอบการใช้
ลงทุนในการเร่ิมต้นหรือขยายธุรกิจของตน มุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวตักรรมใหม่ที่จะเป็น
กลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากกลุ่มธุรกิจชุมชนทัง้สองกลุ่มมีเงินทุน
หมนุเวียนในการประกอบธุรกิจเพียงพอ โดยลดปัจจยัที่เป็นจุดอ่อนและอปุสรรคที่มีอยู่
ก็ยอ่มจะสง่ผลให้มีศกัยภาพในการพฒันาธุรกิจมากยิ่งขึน้ 

4. กลุม่ผลิตภณัฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบ้านเจ้าขรัว 
ควรพัฒนาศักยภาพด้านผู้ น าให้เป็นผู้ ที่มีภาวะความเป็นผู้ น า มีความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์ มีการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ฯลฯ และเป็นผู้ที่สมาชิกให้การยอมรับนบัถือ หาก
มีผู้น าที่ดีและเก่ง ย่อมส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ มีความ สามารถในการแข่งขนั 
โดยใช้ปัจจยัที่เป็นจดุเดน่และโอกาสที่มีอยูเ่สริมให้กลุม่มีศกัยภาพมากขึน้ 
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5. จากการศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการธุรกิจชุมชน จากกรณีศึกษา พบว่าทัง้ 3 กลุ่มเป็นกลุ่มที่มี
ศกัยภาพในระดบัสงูและปานกลาง จึงควรมีการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของกลุม่ใน
เร่ืองแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาและขบัเคลื่อนการด าเนินงาน ท าให้เกิดประโยชน์ในทาง
ธุรกิจ ทัง้นีเ้ครือขา่ยไมใ่ช่เป็นเพียงการเช่ือมโยงองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเท่านัน้ 
แต่ยังสร้างอ านาจและการต่อรองในทางธุรกิจ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง
สามารถท าให้เกิดผลที่ได้รับในลกัษณะของการท างานร่วมกนั (Synergy) แบบทวีคณู 

6. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 (กรมส่งเสริม
การเกษตร) ให้ความส าคญักบัการสง่เสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนโดยการใช้
กระบวนการเครือขา่ยเป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการด าเนินงาน 

7. การบรูณาการร่วมกนัเพื่อพฒันาและเพิ่มศกัยภาพจากจุดแข็งที่มีและ
โอกาสที่เกิดขึน้ ลดจุดอ่อนและอปุสรรคเพื่อการด าเนินงานที่ยัง่ยืน โดยการสนบัสนุน
จากหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
1. การวิจัยครัง้ต่อไปนัน้ ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ควรศึกษาปัจจัยทาง       

การจดัการยคุใหมท่ี่สง่ผล ตอ่การจดัการธุรกิจชุมชนท่ีจะจดัตัง้ใหม ่
2. การวิจัยครัง้ต่อไปนัน้ ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ควรศึกษาพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์จากธุรกิจชุมชนต าบลคลองเคียน เพื่อธุรกิจ
ชมุชนจะได้น าข้อมลูมาศกึษาด้านกลยทุธ์การตลาดตอ่ไป 

3. เนื่องจากการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเก่ียวกับการพฒันาศกัยภาพ
การจัดการธุรกิจชุมชน ซึ่งได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทผลิตเพื่อจ าหน่าย และ
ประเภทซือ้มาขายไป ดังนัน้ ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรจะมีการศึกษาการพัฒนา
ศกัยภาพการจัดการธุรกิจชุมชนประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว 
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจชมุชนให้ประสบความส าเร็จตอ่ไป 
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