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การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านแลงพัฒนา 2) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  3) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ

การด าเนินงาน  และ 4) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือความยั่งยืน การศึกษานี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารรายงานทางบัญชีของวิสาหกิจชุมชน
ย้อนหลัง 1 ปี และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน  2) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน  และ 3) กลุ่มผู้สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 24 ท่าน ประเมินผลความยั่งยืนด้วยวิธีของ Deutsche Gesellschaft fur 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) โดยก าหนดประเด็นกา รประเมิน  ได้แ ก่ ประ สิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ผลกระทบ ความยั่งยืน และความสอดคล้อง และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (SROI) ในกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาได้เริ่มก่อต้ังกลุ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2527 
และได้มีกิจกรรมการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  การด าเนินงานสามารถสร้าง

รายได้เสริมให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยต่อมาได้รับการยกระดับขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนและได้เติบโตขึ้น
อย่างแข็งแรง ภายใต้การดูแลสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ประธานวิสาหกิจชุมชนยังได้
มุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้สร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกที่ เป็นแม่บ้านเกษตรกร  และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้กับคนในชุมชนด้วย ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบ
สมุนไพร ซ่ึงเป็นสินค้าหลัก มีการผลิต และจ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี  โดยได้รวบรวมข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 

2559 ต้นทุนสุทธิ ได้แก่ ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม และผลตอบแทนสุทธิ ได้แก่ ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพบว่า  ผล SROI เท่ากับ 1.23 หมายถึง กิจกรรมการผลิตข้าว
เกรียบสมุนไพรสร้างมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมได้มากกว่าการลงทุนขั้นต้น ซ่ึงเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่

มีผลต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ผลการประเมินการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า 
วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มีแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  มีการด าเนินงานร่วมกับ
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หน่วยงานรัฐ อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้โดยปราศจากความขัดแย้ง  มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ภายในชุมชน มีกระบวนการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอด สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการจัดการของ

เหลือทิ้งจากการผลิต และสมาชิกได้รับการตอบสนองต่อความคาดหวังจากการท างาน การประเมินผล
ความยั่งยืนด้วยวิธีของ GIZ พบว่า  การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้คะแนน 4.50 จาก 5.00 

ซ่ึงอยู่ในระดับที่มีความยั่งยืนสูงมากตามเกณฑ์การประเมิน และยังพบประเด็นที่ ต้องพัฒนาปรับปรุงอยู่ 
2 ประเด็น ได้แก่ 1) ความร่วมมือการด าเนินงานร่วมกับธุรกิจเอกชน และ 2) การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
ภายในชุมชนเพ่ือลดผลกระทบสู่ภายนอก 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา  ประกอบด้วย 1) 
เชิงนโยบาย ประกอบไปด้วย การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความแตกต่างจากวิสาหกิจชุมชนอ่ืน และการ

ด าเนินงานร่วมกับหน่ วยงานที่เก่ียวข้ องเพ่ือพัฒนาวิสาห กิจชุ มชนไปสู่ธุรกิจ เพ่ือสังคม  (Social 
Enterprise) 2) เชิงปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย  การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างเป็นเครือข่าย ช่วย
เพ่ิมก าลังการต่อรองการซ้ือวัตถุดิบ และการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรภายในวิสาหกิจชุมชน ลดการผลิต

ของเสียสู่สิ่งแวดล้อม และ  3) ส่วนสนับสนุน  ประกอบด้วย การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความโดดเด่นมากขึ้นโดยร่วมมือกับภาคเอกชน 
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This study has objectives that to 1) study operations of community enterprise of 

Baan Lang Pattana Agriculturist’s Housewives Group 2) assess operation performance of 
community enterprise 3) analyze factors that affect to operation performance and 4) 
propose ways to improve community enterprise to sustainability. This study is 

qualitative research. Collecting data with studying accounting reports for a year and 
interviewing 3 groups of key informants as follow 1) community enterprise operators 

group 2) affected people by operation and 3) community enterprise supporter group, in 
total 24 persons. Then sustainability evaluation by following Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) way, defining issues: effectiveness, efficiency, 

impact, sustainability and relevance. And assess social return on investment (SROI) of 
herbal rice flake production. 

The result shows that Baan Lang Pattana Agriculturist’s Housewives Group’s 
product processing made increasing in product value which could makes extra income 
to members of the group. This group has been developed to community enterprise 

and has been grown stronger under supporting by Rayong Provincial Agricultural Office. 
Social return on investment (SROI) of herbal rice flake production. The recommended 

solution is to produce and to sell product throughout the year.  
The data is collected in B.E. 2559. Total cost is including: direct cost and indirect 

cost. Total return is including: economic return, social return and environmental return. 

SROI result is 1.23. That defines herbal rice flake production activity can make more 
social returns than initial investment. This is one of the factors that affect the 
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sustainability of this community enterprise. Operation evaluation result shows that 
community enterprise has clearly directions and targets. This community enterprise 

works with government offices, stays with community without conflict, makes good 
relationship with each other in community, has self-learning process continuously, has 

autonomous operation, has waste management and expectation of member has been 
met. Evaluation of sustainability result by following GIZ shows that operation of 
community enterprise gets 4.50 out of 5.00 score. This is a very high sustainable level 

based on the evaluation criteria. Then found 2 improvement issues: 1) collaborate with 
private sectors and 2) renewable resource within community to reduce external 

impacts. 
Community enterprise improvement guidelines of Baan Lang Pattana 

Agriculturist’s Housewives Group are including 1) Product Improvement policy 2) 

Operation improvement by forming a community network that increase the bargaining 
power and resources utilization in community And 3) supporting improvement: waste 

value added from production and product packaging improvement. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคญัของการศกึษา 
 
 ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศเชิงเกษตรกรรม และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดม

สมบูรณ์ ประชาชนพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเพ่ือประกอบอาชีพและหารายได้เพ่ือหล่อเลี้ยง
ชีวิต จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) พบว่าประชาชนที่
ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมทั้งประเทศ เช่น การเพาะปลูกพืช และ การเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น มี

สัดส่วนถึงร้อยละ 9.1 ของประชากรทั้งหมด หรือราว 5.9 ล้านคน ต่อมาเกษตรกรได้เรียนรู้ที่จะ
พัฒนาผลผลิต ประกอบกับการแปรรูป เพ่ือการสร้างผลิตภาพทางเกษตรกรรมมากขึ้น การรวมกลุ่ ม

เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นหนทางการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเกษตร (สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา , 
2554) ซ่ึงสอดรับกับแผนพัฒนาการเกษตร ซ่ึงต่อมาหน่วยงานภายใต้ภาครัฐได้สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพ่ือผลิตสินค้าจากการเกษตร สินค้าจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือสินค้าบริการอ่ืน ๆ 

เรียกว่า วิสาหกิจชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างอาชีพทางเลือกจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน  (คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, ม.ป.ป.) และ

เม่ือปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยได้ มุ่งเน้น
การน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างรายได้ การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การประกอบกิจการ
ร่วมกัน และพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากไปสู่ เศรษฐกิจระดับประเทศและสากล โดยอาศัย พ้ืนฐาน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน  (กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน , 2559) 
สามารถแบ่งประเภทกิจการผลิตสินค้าได้เป็น 18 ประเภท ได้แก่ การผลิตพืช การผลิตปศุสัตว์ การ
แปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยพบว่ากิจการที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ กิจการที่เก่ียวกับการผลิตพืชและ

อาหาร คิดเป็นร้อยละประมาณ 39 ของทุกกิจการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)  
จังหวัดระยองนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม

อย่างบูรณาการกัน เศรษฐกิจระดับจังหวัดมีผลิตภัณฑ์ มวลรวมของจังหวัด ( Gross Provincial 
Product) ในปี พ.ศ. 2557 ถึงกว่า 874,000 แสนล้านบาท นับว่าสูงที่สุดในประเทศไทยหากไม่นับ
กรุงเทพมหานคร และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดในปี พ.ศ. 2557 ถึงกว่า 20,000 

ล้านบาท (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนทั้งสิ้น 549 แห่งในจังหวัดระยอง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) และมีวิสาหกิจชุมชนประเภทการแปรรูปอาหารคิดเป็นร้อยละ
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ราว 21 ของทั้งจังหวัด (กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน , 2559) ซ่ึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่
ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งต่อฐานราก

ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
 แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าภาครัฐและธุรกิจเอกชนจะสนับสนุนการด าเนินงานของวิสาหกิจผ่าน

รูปแบบงานวิจัยเพ่ือพัฒนา มาตรการทา งภาษี การยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน  1 .8 ล้า นบา ท  
(กฎกระทรวง, 2557) และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพ่ือช่วยเหลือให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้ที่
เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงสมาชิกและคนในชุมชน จากรายงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ ก็ยังพบ

ปัจจัยที่ เป็นสาเหตุความล้มเหลวของกลุ ่มเกษตรกรอย่า งกว้าง  ๆ ที่ป ระ กอบด้วย  1.  ผู้น าไ ม่
เข้มแข็ง 2. ไม่มีระเบียบกติกา และ 3. กระบวนการและคุณภาพไม่คงที่ เป็นต้น (นัฐวุธ แก้วสมบัติ, 2554) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความยั่งยืน
ให้แก่วิสาหกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงกับนโยบายจังหวัดระยอง พ.ศ. 2557 – 2560 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น

ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขจัดความหิวโหย บรรลุความ
ม่ันคงด้านอาหาร และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ( UN 

Sustainable Development Goals) 
 แต่การพัฒนาทางด้านภาคสังคมและเกษตรกรรมโดยภาครัฐเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคมได้ เนื่องด้วยงบประมาณและทรัพยากรของภาครัฐที่จ ากัด จึงต้อง

อาศัยการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วย ซ่ึงจุดแข็งของผู้ประกอบการภาคเอกชน คือ ความสัมพันธ์ที่
แข็งแกร่ง เนื่องด้วยการต้ังสถานประกอบการที่ใกล้ชิดกับชุมชน ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ท้ังด้านบวกและ
ด้านลบ องค์กรธุรกิจเอกชนที่ ต้ังอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนจึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อชุมชนรอบ

ข้าง ซ่ึงในปัจจุบันได้มีโรงงานต้ังอยู่ร่วมกับชุมชนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพ้ืนที่แห่งนี้อีกด้วย 

 ทั้งนี้ ภาครัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยได้ก าหนด
กิจกรรมการส่งเสริมต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ

ภาคธุรกิจให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างได้ เนื่องจากปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมและถิ่นที่อยู่
ของประชาชนอยู่ที่ใกล้ชิดกัน จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อชุมชนกับผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม ประกอบกับในพ้ืนที่ต าบล
บ้านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากได้ต้ังอยู่ใกล้กับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา จึงควรศึกษาถึงแนวทางและวิธีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
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ของธุรกิจร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นการป้องกันมลพิษ
และความปลอดภัย และประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน  

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ต้ังอยู่ที่ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง มี
สมาชิกทั้งสิ้น 49 คน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2559) ได้จดทะเบียนเม่ือปี พ.ศ. 2548 ด าเนินกิจกรรมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กะปิ ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ และข้าวเกรียบสมุนไพร โดย
ประธานกลุ่ม คุณสมควร ศิริภักดี ได้มีแนวคิดพัฒนาต่อยอดจากการท าสวนผลไม้เพียงอย่างเดียว จาก
เหตุการณ์ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ ามาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่มมาโดย

ตลอด จึงได้ร่วมมือประสานงานกับส านักงานเกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
ฝึกสอนและให้ความรู้แก่สมาชิกจนมีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาสินค้า และการบริหารจัดการตามหลักการ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนการดูแลพืชพรรณและผลผลิตให้ลดการพ่ึงพา
สารเคมีที่ เป็นอันตรายต่อคน ท าให้ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนามีผลประกอบการที่ ดี
ในระดับที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ต้องพ่ึงพาผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงมีราคาที่

ไม่คงที่มาโดยตลอด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) และการพ่ึงพาหน่วยงานภายนอก ส่งผล
ให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความไม่เข้มแข็ง และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ล าบาก 

การศึกษานี้จะประเมินผลในกระบวนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร เนื่องจากเป็นสินค้าด้ังเดิม
ของกลุ่มที่ซ่ึงถูกผลิตกันมาก่อนจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา เม่ือปี 
พ.ศ. 2548 เป็นสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากผู้ เชี่ยวชาญและนักวิชาการเกษตรมาโดย

ตลอด มีการจ าหน่ายตลอดทั้งปี เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านแลงพัฒนามาโดยตลอด และยังสามารถประเมินผลได้ตลอดช่วงปี 
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาในระดับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้

เกิดความยั่งยืน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนานี้ ผู้วิจัยได้ต้ังประเด็น
ศึกษาไว้ 3 ประเด็นหลัก คือ มิติ เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยจะศึกษาหาความ

เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในแต่ละประเด็น ที่จะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจที่ มุ่งพ่ึงพาตนเอง ลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้ พร้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลง

พัฒนา และส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ด าเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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1.2 ที่มาและกรอบค าถามงานวิจยั 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน

แลงพัฒนาเป็นอย่างไร 

โดยต้ังมุมมองมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

การสร้างอาชีพในชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีก่อให้เกิดรายได้และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

การพัฒนาต่อยอดจากการเกษตรกรรมมาเป็นกระบวนการแปรรูปสินค้าทาง

เกษตรเพื่อสร้างรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 

ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากมาย 

อาชีพหลักของคนชนบทในประเทศไทยจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

ปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 

ท าอย่างไรจึงจะส่งเสริมให้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านแลงพัฒนาเกิด

ความย่ังยืน 

ภาพที่ 1.1 กรอบค าถามงานวิจัย 
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1.3 วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา

ในปัจจุบัน 
2. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม 

3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

 

1.4 ขอบเขตการศกึษา 
 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษากระบวนการภายในของวิสาหกิจชุมชน และประเมินผลการด าเนินงานด้วยวิธี GIZ 

และ SROI เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน 
2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา เลขที่ 8 หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 
3. ขอบเขตด้านประชากร 

ศึกษาโดยการสัมภาษณ์กับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ประชาชนและผู้ใช้สินค้า นักวิชาการส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรธุรกิจเอกชน 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ศึกษาวิจัยต้ังแต่ มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

 

1.5 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
 

1. ได้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา
ในปัจจุบัน 

2. ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม 

3. ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
4. ได้เสนอแนวทางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
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1.6 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
วิสาหกิจช ุมชน  หมายถึง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา เป็นกิจการหนึ่งใน

ชุมชนบ้านแลงพัฒนา เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรในพ้ืนที่ ต.บ้านแลงพัฒนา อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง มีสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เพาะปลูกอยู่ในพ้ืนที่บ้านแลง เช่น ข้าวเกรียบ 

ทุเรียนทอด สบู่ มังคุด เป็นต้น วิสาหกิจชุมชนนี้ได้ถูกขึ้นทะเบียนกับส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
แล้วเม่ือ พ.ศ. 2548 
 

แนวทางการ พัฒ นาที่ย ั่งยืน  หมายถึง แนวการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยที่สามารถสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสมและไม่ลดทอนขีดความสามารถของคนรุ่นหลัง และยังคงมี
ประสิทธิภาพการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 

 
ค ุณภาพชีว ิต หมายถึง สภาพการด ารงชีวิตของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และครอบครัว และความปลอดภัยจากการท างานในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 
 
สภาพแวดล้อม  หมายถึง สิ่งแวดล้อมลักษณะกายภาพในพ้ืนที่ของสถานประกอบการของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความเครียด 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของสมาชิกและประชาชนรอบข้างใกล้เคียง 

 
ประสิทธ ิภ าพ หมายถึง ผลการด า เนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา
เทียบกับเป้าหมายที่ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาได้ต้ังไว้ 

 
ประสิทธ ิผล หมายถึง ผลลัพธ์ของกิจกรรมย่อยในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 

โดยวัดผลจากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)  
 
ผลกร ะทบ  หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานและการท ากิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ส่งผลต่อชุมชนและประชาชนรอบข้างในต าบลบ้านแลง 
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ความยั่งยืน  หมายถึง ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
แลงพัฒนา รวมถึงความสามารถในการด าเนินงานต่อไปในอนาคตโดยปราศจากการช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภายนอก 
 

ความสอดคล้อง หมายถึง ความสอดคล้องของแนวทางการด าเนินงานกับนโยบายของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา รวมถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จากภาครัฐ ที่ เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

 
ผลตอบแทนทางสังคม หมายถึง มูลค่าเพ่ิมที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่

เกิดจากผลของกิจกรรมในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา โดยส่งผลต่อผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา  
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บทที ่2 
 

แนวค ิด ทฤษฎ ี และงานวิจ ัยที่เก ี่ยวข้อง  

 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา จากการ
ด าเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนนี้ โดยแบ่งประเด็นออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านสิ ่งแ วดล้อม เพ่ือมุ่งหาแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่วิสาหกิจชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
1. แนวคิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจระดับชุมชน 
2. ยุทธศาสตร์กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

3. หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW 
7. แนวคิดการประเมินผลการด าเนินงานด้วยวิธีของ Deutsche Gesellschaft fur 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
8. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

9. แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix 
10. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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2.1 แนวคดิการรวมกลุม่วิสาหกจิระดบัชุมชน 
 
ต้ังแต่อดีตมาเศรษฐกิจพ้ืนฐานระดับชุมชนเป็นการผลิตเพ่ือด ารงชีวิต และใช้สอยกันภายใน

หมู่บ้านหรือชุมชนเท่านั้น ยังไม่มีแนวคิดที่จะผลิตให้มากเกินความต้องการไปเพ่ือค้าขายหารายได้แต่
อย่างใด และการผลิตนั้นต้องอาศัยแรงงาน  และความร่วมมือซ่ึงกันและกันระหว่างครอบครัว  

เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ พ้ืนที่หรือทรัพยากรร่วมกันในชุมชน จึงท าให้เกิดความสัมพันธ์ในระหว่างบุคคล 
และระหว่างครอบครัว ความสัมพันธ์การผลิตลักษณะนี้จะถูกตกทอดในรูปแบบทายาทและเครือญาติ
สืบต่อไป เกิดเป็นลักษณะเด่นในแต่ละชุมชน (อภิชัย พันธเสน, 2539) 

การที่ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นเหมือนความรู้ที่เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ของสมาชิกชุมชน เป็นเหมือนตัวเชื่อมให้สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันได้ 
เพราะจะมีแนวคิดและความเชื่อที่คล้าย ๆ กัน ซ่ึงนับว่าเป็นข้อดีของภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ระบบ

การศึกษาในปัจจุบันมักไม่ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งไม่สนับสนุนองค์ความรู้  และยังบั่น
ทอนความเชื่อด้ังเดิมของประชาชนในชุมชนอีกด้วย จะท าให้ประชาชนไม่เชื่อม่ันในภูมิปัญญาของตน 

จะไม่เกิดการวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และพัฒนาองค์ความรู้นั้น ๆ ส่งผลกระทบให้แนวความคิดวัฒนธรรม 
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจท้องถิ่นถูกครอบง าจากระบบส่วนกลาง และท้ายสุดภูมิปัญญาที่เป็น
ตัวเชื่อมก็จะถูกท าลายลง ความเป็นชุมชนก็จะหายไปจากสังคม ท าให้ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้  

(อภิชัย พันธเสน, 2539) 
 วิสาหกิจชุมชน หรือ Community Enterprise มีความหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หมายถึง กิจการที่ผลิตสินค้าหรือการให้บริการของชุมชน ซ่ึงด าเนิน
กิจการโดยคณะบุคคลที่มีวิถีชีวิตร่วมกัน สามารถเป็นได้ทั้งนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้าง
รายได้จากการพ่ึงพาตนเอง ครอบครัว และชุมชน สามารถแบ่งวิสาหกิจชุมชนได้เป็น 2 ประเภทหลัก  ๆคือ 

(1) วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน หมายถึง กิจการประเภทแปรรูป กิจการที่มีขนาดเล็ก เพ่ือ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นพ้ืนฐานภายในครอบครัวและชุมชน 

(2) วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า หมายถึง กิจการที่ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยี
สนับสนุน เพ่ือตอบสนองต่อตลาด ชุมชน และเครือข่าย 

 วิสาหกิจชุมชน จึงเป็นกิจการที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน หรือระหว่างชุมชน

ใกล้เคียง เพ่ือสร้างกิจกรรมที่ประกอบร่วมกัน โดยอาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเกิดจาก
วิถีชีวิตด้ังเดิมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ น ามาพัฒนาให้เกิด

เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการบริการเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
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มุ่งประโยชน์ของสังคมและระบบนิ เวศมากกว่าก าไรของธุรกิจ และสมาชิกยังน าก าไรจากรายได้น าไป
ต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือขยายกิจการ หรือน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 ส านักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ม.ป.ป.) ได้อธิบายถึงลักษณะ
ส าคัญของวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 7 ประการ ดังนี้ 

1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน 

เป็นหลัก 

3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 
4. เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 

5. มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ 
7. มีการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย 

 แนวคิดของการรวมกลุ่มกันโดยพ้ืนฐานของความเชื่อ โดย โสภณ ยอดพรหม ได้อธิบายว่า 
การรวมกลุ่มย่อมท าให้มีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาใด ๆ ร่วมกัน เป็นการท างานที่มีปฏิสัมพันธ์

ซ่ึงกันและกัน เกิดการถ่ายทอดขององค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับสมาชิก และเพ่ือพัฒนาต่อยอดต่อไป (โสภณ ยอดพรหม, 2555) 
 ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย ได้ให้ความหมายส าหรับสหกรณ์ (Cooperatives) ว่าจะมี

การด าเนินการที่คล้ายคลึงกันในด้านการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมและแก้ไขปัญหาใด ๆ ร่วมกัน
ของสมาชิก โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลัก มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 ก ากับดูแลโดยภาครัฐเช่นเดียวกัน ซ่ึงความแตกต่างของสหกรณ์ (Cooperatives) กับ 

วิสาหกิจชุมชน มีดังต่อไปนี้ (ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย, 2559) 
1. สหกรณ์ เม่ือจดทะเบียนแล้วจะมีสถานภาพเป็น นิติบุคคล ในทางกฎหมาย 

2. สมาชิกในสหกรณ์เป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน และยังเป็นผู้รับบริการในขณะเดียวกัน 
3. สมาชิกในสหกรณ์มีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน โดยไม่อ้างอิงจ านวนหุ้นที่มีอยู่ 
เสรี พงศ์พิศ ได้อธิบายไว้ว่าชุมชนในทุกวันนี้ก าลังล่มสลายจากความไม่เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท า เอาตัวรอดกัน ซ่ึงปัญหาที่เห็นได้ชัดคือปัญหาเศรษฐกิจ การอยู่
ในวงจรของหนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ปัญหาหนี้สินเปรียบได้เป็นยอดภูเขาน้ าแข็งเท่านั้น และยังมีปัญหาที่ฝังลึก

อยู่ข้างใต้อีกมากมายจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์ ทั้งเรื่องการขาดแคลนความรู้ การถูกครอบง าจาก
อ านาจ ปัญหาจากการเมืองการปกครอง เป็นต้น (เสรี พงศ์พิศ, 2549) 

ระบบเศรษฐกิจชุมชนเป็นลักษณะการประกอบอาชีพท ามาหากินของประชาชนไทยจ านวน

มากที่สุด เป้าหมายของระบบเศรษฐกิจชุมชนคือการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเองให้รอดในระดับครอบครัว
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และชุมชน คือ การผลิตเท่าที่ กินและใช้ ในส่วนที่เหลือจึงน าไปแลกเปลี่ยนหรือขาย ไม่ได้มุ่งหวังก าไร
หรือความร่ ารวย ส าหรับผู้ประกอบอาชีพก็คือสมาชิกครอบครัว และสมาชิกชุมชนภายในกันเอง การ

ขยายพ้ืนที่ท า กินและเพ่ิมก าลังการผลิตก็เพ่ือให้สามารถรองรับกับจ านวนสมาชิกในชุมชนที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ซ่ึงต้องได้รับการก ากับดูแลให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม ยั่งยืน และไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ

โดยรวม กล่าวคือ การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ การปรับปรุง
กระบวนการจัดการภายใน และปร ับปร ุงสภา พแวดล้อม โดยอาศัยพ้ืนฐานจากปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือป้องกันปัญหาความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจฐานราก หรือที่กล่าวกันว่า “หัวโตแต่ขา

ลีบ” ซ่ึงจะท าให้ชุมชนระดับพ้ืนฐานไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และจะส่งผลให้เกิดปัญหาในครอบครัว 
ปัญหาสังคม และปัญหาเศรษฐกิจตามมา ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญในการด า เนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว จนถึงระดับชุมชนให้สามารถ
ยืนได้ด้วยตนเอง 
 

2.2 ยุทธศาสตรก์องสง่เสรมิวิสาหกจิชุมชน 
 
 การที่วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถพ่ึงพาตนเอง นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความอยู่รอดของ
วิสาหกิจชุมชน การด าเนินการทั้งหลายที่เป็นการเสริมความแข็งแรงต่อวิสาหกิจ การเพ่ิมศักยภาพใน

การบริหารจัดการกิจการของสมาชิก ให้สามารถด าเนินต่อได้อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ มีผันแปรอย่างต่อเนื่องได้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เป็นรูปธรรม และได้
จัดต้ังหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้พร ะราชบัญญัตินี้ เพ่ือก ากับดูแลในด้านต่าง  ๆ แต่ก็ยังต้องการแรง
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน จ าเป็นต้องบูรณาการทุก

ภาคส่วนให้เกิดการส่งเสริมอย่างครบวงจรของกิจการตามความเหมาะสมของวิสาหกิจชุมชน  
 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานตนไว้ดังนี้ “ชุมชนเข้มแข็งด้วย

ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่พ่ึงตนเอง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน” ซ่ึงจากวิสัยทัศน์แสดงให้เห็นว่า
วิสาหกิจชุมชนจ าเป็นต้องมีเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ และเม่ือวิสาหกิจชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้แล้ว ก็จะน าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนยังได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์เป็น 3 กลุ่มที่ส าคัญ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนา 

1. การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. การเสริมสร้างปัจจัยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
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3. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
4. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
1. การบริหารจัดการทุนชุมชน 

2. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
3. การลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ 
4. การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
1. การรับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

2. การพัฒนาและสนับสนุนเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน 
3. การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. การสนับสนุนการจัดการวิสาหกิจชุมชน 

5. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน 
6. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

7. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง (ม.ป.ป.) ได้อธิบายถึงปัญหาที่เกิดกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปร

รูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ไว้ดังนี้ 

1. สินค้าได้รับการผลิตแบบไม่มีมาตรฐาน 
2. บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 
3. ต้นทุนการผลิตสูง 

4. การขาดแคลนเงินทุน 
ดังนั้นแผนงานที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ของกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จึงเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์  อาจกล่าวได้ว่าเป็นบทบาทของ
ผู้สนับสนุนด้านองค์ความรู้และสนับสนุนการบริหารจัดการ ที่จะช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในระดับจังหวัด

และในระดับประเทศ 
 

 
 



13 
 

2.3 หล ักการพฒันาทีย่ั่งยืน 
 
จากการประชุมสหประชาชาติที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เม่ือปี ค.ศ. 1972 ท าให้

นานาประเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทและให้ความส าคัญกับการแก้ไข ควบคุม และฟ้ืนฟูปัญหามลพิษจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบในวงกว้างที่ เป็นปัญหาข้ามพรมแดนประเทศ การแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้จึงไม่ใช่ภาระหน้าที่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ วที่
ร่ ารวย แต่เป็นหน้าที่ของทุกประเทศทุกคนที่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ โดยสถาบั น 
International Institute for Environment and Development ( IIED) ได้ให้ความหมายของการ

พัฒนาที่ยั่งยืน คือ กระบวนการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนยากจนส่วนใหญ่มนุษย์ให้ดีขึ้น โดย
หลีกเลี่ยงการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่ มีชีวิต เพ่ือให้การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตและการ
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ยั่งยืนในระยะยาว (John McCormick, 1989) 

ต่อ มา ใน ร า ย งา น ขอ ง  World Commission on Environment and Development 
(WCED) รายงาน Our Common Future หรือที่รู้จักในนาม Brundtland Report ได้ถูกเสนอต่อที่

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1987 โดยในเนื้อหาได้อธิบายว่าการพัฒนากับสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ และความยากจน 
ความไม่เสมอภาค และความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างมาก  

ในปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่เพ่ือใช้พัฒนาประเทศ 
ย่อมเป็นการใช้ต้นทุนทางธรรมชาติของมนุษย์ยุ คอนาคตอย่างสิ้นเปลือง ไม่ระมัดระวัง และผลร้าย

ย่อมจะตกกับมนุษย์ในยุคอนาคต ใน Brundtland Report ยังได้ให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาที่
ยั่งยืน ไว้ดังนี้  “Sustainable Development is Development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.” หมายถึงการพัฒนาที่ตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานของคนยุคปัจจุบันโดยจะต้องไม่ลดทอน
ความสามารถในการตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานของคนยุคถัดไป และยังได้อธิบายรายละเอียดของ

การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ 5 ประการ ดังนี้ (สมพร แสงชัย, 2550) 
1) การพัฒนาที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของเทคโนโลยี องค์กรทางสังคม และชีวมณฑล (Biosphere) 
2) การพัฒนาต้องตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะต้องเข้าถึงคนจน 

3) ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยในการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
4) ความม่ังค่ังที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของนิเวศ ไม่อุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย 

5) ขนาดของประชากรต้องสอดคล้องกับศักยภาพทางการผลิตของระบบนิเวศ เพ่ือไม่ให้อดตาย 
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 การพัฒนาที่ยั่งยืนอาจเป็นการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย นั้นจึง
จ าเป็นต้องดึงเอาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการตีความหมายของความยั่งยืนและทิศทาง

ของสังคม โดยพิจารณาความส าคัญของผลประโยชน์ของมนุษย์ยุคถัดไป ประชาชนคือพลเมืองในทาง
สังคม การเมือง และกฎหมาย ดังนั ้น กา ร ตัดสินใจ ของประ ชาชนย่อมส่งผล ต่อกิจกร รมใน

ระดับประเทศและนานาชาติ เม่ือหากประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจะท าให้เกิดการควบคุมและ
สร้างความยุติธรรมต่อประเทศที่มีความยากจน และมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมจะได้รับการยอมรับจาก
ประเทศต่าง ๆ (สมพร แสงชัย, 2550) 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2546) ได้อธิบายถึงเรื่องการพัฒนา การพัฒนาที่เริ่มจาก
พ้ืนฐานของคน การพัฒนาคนจากศีลและปัญญาก่อให้เกิดจริยธรรม และเม่ือมีการพัฒนาคนแล้ว ถัด

มาจึงเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป การปฏิบัติที่ไม่เบี ยดเบียนและมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ย่อมสร้างความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกัน ในปัจจุบันมนุษย์ใช้ความสามารถและ
ศักยภาพที่มีเสาะหาผลประโยชน์เพ่ือตัวเองและกลุ่มตนเองเท่านั้น จึงไปเบียดเบียนเอาเปรียบสัตว์

และสิ่งแวดล้อมอ่ืนเพ่ือปรนเปรอความสุขของมนุษย์ด้วยกันเอง จนมนุษย์กลายเป็นผู้ท าลายโลกนี้เสีย
เอง การพัฒนามนุษย์จึงจะท าให้มนุษย์มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันในลักษณะเก้ือกูลกันมากขึ้น และต้องตระหนักว่ามนุษย์เป็นหนึ่งใน
ระบบและมีความสัมพันธ์ในธรรมชาติ สุดท้ายมนุษย์จะได้รับประโยชน์ จากธรรมชาติ และธรรมชาติก็
จะมีสภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย ปัจจัยของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญประกอบไปด้วย ประชากร การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ และการปลดปล่อยมลพิษของเสีย  
 การพัฒนาคนยังแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยได้อีก 3 ประการ คือ 
 1) พัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง วินัย วิธีปฏิบัติ การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 

 2) พัฒนาด้านจิตใจ หมายถึง คุณธรรม ความรู้สึก แรงจูงใจ ความพอใจ 
 3) พัฒนาด้านปัญญา หมายถึง การรู้แจ้ง การเข้าใจเหตุผล ความน่าเชื่อถือ ทัศนคติ 

 
Welford (1997: 179 อ้างถึงใน สมพร แสงชัย, 2550: 289) ได้อธิบายว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน

จะเน้นความยุติธรรมและความเสมอภาค โดย ได้เสนอรูปแบบการ พัฒนาที ่ยั่งย ืน แบบ  Social, 

Environmental and Economic Approach หมายถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบผสมผสานปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบรอบด้าน ดังตามภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 การพัฒนาที่ยั่งยืนรูปแบบผสมผสาน 
ที่มา: Welford (1997) 

 การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ Welford เสนอนั้นไม่ได้มีความหมายว่าให้ก าหนดสัดส่วนทั้ง 3 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเท่า ๆ กันอยู่ตลอดเวลา แต่ต้องมีการปรับสัดส่วนใน

การให้ความส าคัญในปัจจัยที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาในปัจจุบัน  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงต้องพิจารณาให้ครบ 3 ปัจจัย (สมพร แสงชัย, 2550) 
 De la Court (1990 อ้างถึงใน สมพร แสงชัย, 2550: 306-308) มีแนวคิดว่าการอธิบายแนว

ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในรายงาน Brundtland Report เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในประเทศทางเหนือ 
(ประเทศที่พัฒนาแล้วซ่ึงมีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม) De la Court อธิบายว่าการพัฒนา

จ าเป็นต้องสอดคล้องกับจริยธรรม วัฒนธรรม และศาสนาท้องถิ่น ประเทศทางใต้ (ประเทศก าลัง
พัฒนาและประเทศยากจน) ไม่ควรปฏิบัติตามอย่างประเทศทางเหนือ เนื่องจากข้อจ ากัดในประเทศ
ของตนเอง จะท าให้ไม่สามารถบรรลุถึงความยั่งยืน และเกิดเป็นปัญหาสังคมตามมาได้ 

 De la Court ยังได้เสนอหลักการ 6 ประการ ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ เหมาะสมกับ
ประเทศทางใต้โดยได้แนะน าให้ด าเนินการทุกหลักการแบบพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ที่ เหมาะกับประเทศที่

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความเท่าเทียม (สมพร แสงชัย, 2550) 
1. หลัก เกีย รติ คุณของวัฒนธรรมและ สั งคม (The Cultural and Social Integrity 

Principle) หมายถึง การพัฒนาต้องเกิดจากภายใน ไม่ใช่เกิดจากภายนอกที่ท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม 

2. หลักนิเวศวิทยา (The Ecological Principle) หมายถึง การพัฒนาต้องสอดคล้องและ

ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. หลักความเป็นปึกแผ่น (The Solidarity Principle) หมายถึง การพัฒนาต้องตอบสนอง

ความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิตให้เกิดความม่ันคงในชีวิต ความเสมอภาค และความเท่า

เทียมในสังคม 

4. หลักการปลดแอก (The Emancipation Principle) หมายถึง การพัฒนาต้องตอบสนอง

ต่อการพ่ึงพาตนเอง การควบคุมทรัพยากรโดยท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอ านาจและ

การมีส่วนร่วมของคนชายขอบ 

5. หลักไม่นิยมความรุนแรง (The Non-violence Principle) หมายถึง การพัฒนาต้องเกิด

ด้วยสันติไม่ใช้ก าลังทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านสถาบันทางสังคมและการปกครอง 

6. หลักความเป็นมิตรกับความผิดพลาด (The Error Friendliness Principle) หมายถึง 

การพัฒนาต้องไม่ต่อต้านความผิดพลาด ยอมรับความผิดพลาดและเปิดโอกาสให้แก้ไข 

 จากข้อมูลข้างต้นกิจการในจังหวัดระยอง ประชาชนมักประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็น

หลัก รองลงมาเป็นด้านอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว ดังนั้นเพ่ือให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องวางกรอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมโดยน าเอาชุมชนและ

วิสาหกิจชุมชนไว้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  วางแนวทางให้เสริมสร้างความแข็งแรงจากภายในสู่
ภายนอก ดังเช่นเดียวกับพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอนหนึ่งว่า 
"ต้องระเบิดจากข้างใน นั้นหมายความว่า ต้องมุ่งพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวใน

ชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
มิใช่การน าเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซ่ึงหลายชุมชนยังไม่ทันได้มี

โอกาสเตรียมตัวหรือต้ังตัว จึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่ความล่ม
สลายได้" (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ , ม.ป.ป.) 

และพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือ

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ตอนหนึ่งว่า “ปัจจุบันนี้มีทฤษฎีเกิดขึ้นใหม่ว่าการล้มเลิก และท าลาย
สิ่งที่มีมาแต่ก่อนเพ่ือเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยวิธีการรุนแรง เป็นการแสดงปัญญา เป็นการสร้างสรรค์ของผู้ มี

การศึกษาสูงทฤษฎีนี้เกิดในต่างประเทศ และมีอิทธิพลกว้างขวาง มิใช่น้อย  จึงเป็นที่น่าสนใจและน่า
หยิบยกขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบให้ทราบถึงส่วนดีและส่วนเสียของทฤษฎีโดยเฉพาะผู้ที่ มี
ความรู้สติปัญญาเช่นท่านทั้งหลาย ควรจะได้น ามาศึกษาวิจัยเป็นพิเศษให้เห็นจริงว่าการท าลายสิ่งที่ มี

อยู่แล้วเพ่ือสร้างสิ่งใหม่จะได้ผลดีแน่นอนสมบูรณ์หรือเปล่า เพราะในบรรดาของเก่าที่จะต้องท าลาย
ให้หมดสิ้นตามทฤษฎีนั้น ย่อมต้องมีสิ่งที่ดีรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนอีกประการหนึ่ง สิ่งที่จะสร้างขึ้น

ใหม่ก็ดูเหมือนยังไม่มีหลักประกันอันใดที่จะท าให้ ม่ันใจว่าจะดีจริง” (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2554) 
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 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนย่อมไม่สามารถเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งได้  แต่ต้องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังต้องสร้างกระบวนการที่มีความ

ยั่งยืนซ่ึงหมายถึง การพัฒนาที่เพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความจ าเป็นของมนุษย์และชุมชนใน
รุ่นปัจจุบัน แต่ยังอยู่บนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนทุนทางสังคมและธรรมชาติในรุ่นอนาคต และอ ยู่

ภายใต้ขอบเขตของระบบนิเวศ คือไม่พัฒนาจนเกินความสามารถการรองรับของระบบนิเวศได้ เพราะ
จะเกิดความเสียหายทั้งระบบ และมนุษย์มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาสิ่งอ่ืนได้ จึงจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาจิตใจมนุษย์ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก่อน เ ม่ือมนุษย์มีความตระหนัก มี

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว การพัฒนาจะไม่ก่อให้เกิดการท าลายสังคม วัฒนธรรม 
และทุนทางธรรมชาติ กา รพัฒนาไม่จ าเป็นต้องหมายถึงการ สร้างสิ่งให ม่  ๆ เพียงอย่างเดียว อาจ

หมายถึงการแก้ปัญหา การปรับปรุง หรือการทบทวนจากความผิดพลาดทั้งหลายในอดีต เพ่ือสร้าง
เป็นบทเรียนผ่านความรู้และภูมิปัญญา 
 

2.4 พระราชบญัญตัสิง่เสรมิวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 
  

ส่วนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของกระบวนการจัดต้ังและช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนั้น  คือ 
พระราชบัญญั ติส่งเสริมวิสาห กิจชุมชน  ได้ถูกประกาศเม่ือ พ.ศ. 2548  โดยมุ่งหวังที่จะจัดต้ั ง

หน่วยงานขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในพ้ืนที่ สามารถน าทรัพยากรนั้นไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประกอบกับการพัฒนาองค์ความรู้ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการที่ได้รับการก ากับดูแลและช่วยเหลือสนับสนุ นในปัจจัยต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงหน่วยงานที่มีบทบาทหลักตามพระราชบัญญัตินี้ คือ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน อยู่ภายใต้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน, 2548)  
 

โดยความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 วิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยเรื่อง การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
หมวดที่ 2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยเรื่อง การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการศึกษา

วัตถุดิบและทรัพยากร การให้ความรู้อบรม และการให้ค าแนะน า และประสานงานในเครือข่าย  
หมวดที่ 3 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยเรื่อง การจัดต้ังคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อนโยบายและแผนการพัฒนา 
และประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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หมวดที่ 4 กา รส่ง เสริมวิส าห กิจ ชุมชน  ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร การให้ความรู้ความร่วมมือเก่ียวกับการน าความรู้ไป

ใช้ ให้คณะกรรมการออกแนวทางการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และการพ่ึงพาตนเอง 
ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เงินทุน กระบวนการผลิต การตลาด และการจัดการอ่ืน ๆ 

 
เสรี พงศ์พิศ (2549) ได้อธิบายไว้ว่าชุมชนจะอยู่รอดได้ด้วยทุน 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ทุนทรัพยากร หมายถึง การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ ดิน น้ า และสัตว์ป่า 

2. ทุนทางปัญญา หมายถึง การใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอดีต น าไปต่อยอดพัฒนา  
3. ทุนทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและชุมชนที่อบอุ่น การช่วยเหลือกัน 

โดยหาก 3 ทุน เกิดความไม่สมดุลหรือมุ่งเน้นทุนใดทุนหนึ่ง ย่อมจะเกิดความล้มเหลวในชุมชนนั้น 
  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นับเป็นเครื่องมือการสร้างวิสาหกิจชุมชน 

การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการ  ทรัพยากร และองค์ความรู้ให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนให้มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง รวมไปถึงการสร้าง

เครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรและองค์ความรู้ 
 

2.5 ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 

 เดิมทีบทบาทการพัฒนาสังคมเป็นหน้าที่ของรัฐ เพ่ือควบคุมให้สังคมด าเนินไปในแนวทางที่
วางไว้ผ่านกรอบของกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ต่อมากระแสของโลกทุนนิยมได้เข้ามามีบทบาท
มากขึ้น และ ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสทุนนิยม  จึงเกิดการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

เอกชนขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 4 ทศวรรษ ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ตัวชี้วัดอย่างผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ในระยะหนึ่งการ

เติบโตของภาคธุรกิจก็ได้สร้างความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น การจับจ่ายอุปโภคก็เพ่ิมมากขึ้น และย่อมท าให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามมา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างสิ้นเปลือง ปัญหาทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดความขัดแย้งกันในหมู่ประชาชน เกิดเป็นชนชั้นในด้านเศรษฐกิจ (จ าลอง 

โพธิ์บุญ, 2545) 
 การสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนผ่านองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจะช่วยสร้าง

ชุมชนให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ในขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนนั้นมีศักยภาพ มีเงินทุน และมีอิทธิพลต่อ
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การพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก ประชาชนยังมองเห็นว่าภาคธุรกิจเอกชนเข้าถึงสังคมชุมชนได้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากกว่าภาครัฐอีกด้วย (สถาบันพระปกเกล้า, ม.ป.ป.) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การให้ความสนใจต่อการใช้ทรัพยากรจากภายในและ
ภายนอก ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และประชาชน รวมไปถึงองค์กรธุรกิจอ่ืนอีกด้วย ความ

รับผิดชอบของธุรกิจที่เกิดจากการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือลบก็ตาม สิ่งที่ส าคัญ
คือการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ป้องกัน และรักษาสภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควา ม
ยั่งยืนต่อไป ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกพัฒนาขึ้นมาตลอดระยะเวลาร่วมกับแนวทางการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับไป จนเกิดเป็น แนวปฏิบัติมาตรฐานของควา ม
รับผิดชอบทางสังคม หรือ ISO 26000 Social Responsibility ในปี ค.ศ. 2010 หนึ่งในวัตถุประสงค์

ของมาตรฐาน ISO 26000 คือ การบรรลุผลของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน International Organization for Standardization หรือ ISO ได้
อธิบายถึงความรับผิดชอบของธุรกิจจากการตัดสินใจใด ๆ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมและ

สิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการและความคิดที่ต้องประกอบไปด้วย ดังนี้ 
1. มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของสังคม 

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. สอดคล้องกับหลักกฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศ และธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี 
4. การบูรณาการแนวทางให้เป็นไปในทางเดียวกัน 

(International Organization for Standardization, 2016) 
 

จากแนวคิดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมได้แสดงให้เห็นว่า องค์กรธุรกิจจะต้องผนวกการ

ประกอบกิจกา รเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  พร้อมกับแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ตามศักยภาพของธุรกิจและยังต้อง

ตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของสังคมนั้น ๆ อีกด้วย ขณะที่ยังมีความสามารถในการท า
ก าไรต่อธุรกิจเองด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมจ ึงไม่ใช่ภาระของธุรกิจ  แต่จะเป็นหนทางของการ
พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
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2.6 โครงการสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการอตุสาหกรรมมคีวามรบัผิดชอบตอ่สงัคม CSR-DIW 
 
 ส าหรับภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทที่ส าคัญต่อการรักษาระบบนิเวศ และยังมีศักยภาพที่จะ

รักษาการบริการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนผ่านการก ากับดูแลในกรอบกฎหมาย ซ่ึงจะส่งผลต่อวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เนื่องด้วยในพ้ืนที่จังหวัดระยองเป็นแหล่งที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรม 

และโรงงานจ านวนมาก ภาคธุรกิจเอกชนจึงอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อธุรกิจอีกด้วย การมีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การสนับสนุนคุณภาพชีวิ ต
ของประชาชน การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน จึงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องให้ความส าคัญ 

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate 
Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ซ่ึงอยู่ภ ายใต้กา รก ากับ
ดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมสนับสนุน

ให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด าเนินกิจการอย่างมีมาตรฐาน ให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน เป็นพ้ืนฐาน
การพัฒนาไปสู่มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ( ISO 26000 : Social Responsibility) และช่วย

ส่งเสริมพัฒนาชุมชน และกิจการของชุมชนอีกด้วย โดยที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมที่แบ่งขนาดของผู้ประกอบการเป็นขนาดเล็ก
ถึงกลาง และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของธุรกิจ  

 แนวปฏิบัติที่โครงการแนะน าให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด าเนินกิจการด้วยความส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมถึงพนักงาน คุณภาพชีวิต และทรัพยากร ที่จะต้องมีความยั่งยืน

ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ มีหัวข้อหลัก 7 ประการ ดังนี้ 
1. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
2. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) 

3. สิ่งแวดล้อม (The Environment) 
4. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

5. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) 
6. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 
7. การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance) 
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แนวปฏิบัติในกรอบ CSR-DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 2557) ที่ มีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริม
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้ 

1. ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เ ก่ียวกับการจัดกา รทรัพยา กรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การใช้ศักยภาพของธุรกิจส่งเสริม

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน 
2. ประเด็นการป้องกันมลพิษ การบ่งชี้อันตราย ความเสี่ยง และผลกระทบ การตรวจวัด

คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ป้องกันถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติรวมถึงพ้ืนที่เกษตรกรรม 

3. ประเด็นการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  การเก็บข้อมูลความต้องการของชุมชน การ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาร่วมกันกับชุมชน การสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 
และร่วมมือกับภาครัฐ-ภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในชุมชน 
 

 
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวปฏิบัติของ CSR-DIW 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2557) 

  
ส าหรับงานวิจัยนี้จะมุ่งประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

การตอบสนองต่อความคาดหวังของวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการส่งเสริม

สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชน ผ่านโครงการหรือกิจกรรมของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ ต้ังอยู่ใกล้เคียงกับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาแห่งนี้ 
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2.7 แนวคดิการประเมนิผลการด าเนินงานดว้ยวิธขีอง Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
 
 จากหนึ่งในวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้  คือ การประเมินผลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ ความยั่งยืน และความ
สอดคล้องของวิสาหกิจชุมชน จึงได้น าแนวคิดการประเมินผลด้วยวิธีของ Deutsche Gesellschaft 
fur Internationale Zusammenarbeit หรือ GIZ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษานี้ 

GIZ: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit คือองค์กรควา ม
ร่วมมือระหว่างประเทศสัญชาติเยอรมัน โดยที่ GIZ ได้ให้ค าแนะน าในประเทศต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับ

นานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในการออกแบบวางกรอบกลยุทธ์ GIZ (Silvia 
Schweitzer, 2013) ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแนวทางการติดตามผลและการประเมินผลไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. เพ่ือพัฒนากิจการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้สินค้า และการสร้างความแข็งแกร่งต่อกิจการ 
3. เพ่ือมุ่งสู่การเรียนรู้ในกระบวนการภายใน 

4. เพ่ือปรับทิศทางการตัดสินใจของกิจการ 
5. เพ่ือรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตรวจสอบกลับได้ 

 โดยที่ GIZ ได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ น าหลักการประเมินผลไปใช้กับงานวิจัยเชิงสังคม 

เพ่ือใช้แสดงระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน  ซ่ึงเป็นประเด็นที่ท้าทายในยุคปัจจุบัน 
อีกทั้งผลลัพธ์จากการประเมินตามแนวทางนี้  ยังช่วยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้

สามารถบรรลุเป้าประสงค์อีกด้วย GIZ ยังมุ่งหวังให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ใช้แนวคิดนี้ ได้ริเริ่มการ
เปลี่ยนแปลงสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจให้มีความแข็งแรงและยั่งยืน การด าเนินงาน
จ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ท างาน

ร่วมกันอย่างบูรณาการเพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนสู่สังคม 
   

เครื่องมือการประเมินผลโครงการ GIZ ได้แบ่งการประเมินเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 
1. ส่วนการติดตามผลลัพธ์ คือ การแสดงข้อมูลผลการด าเนินกิจการและโครงการ ท าให้ผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมและกระบวนการทั้งหลาย และใช้เป็นข้อมูล

ส าหรับการวางแผนปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อไป 
2. ส่วนการประเมินโครงการ คือ การแสดงผลลัพธ์ของโครงการเพ่ือวัดประสิทธิภาพทั้งโครงการ 

รวมถึงการวิเคราะห์และทบทวนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการอีกด้วย 
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3. ส่วนการประเมินกลยุทธ์ คือ การประเมินเพ่ือสร้างการตัดสินใจในแนวทางของกิจการ  
น าไปปรับปรุงพัฒนากิจการในอนาคต 

 
 GIZ ยังได้อธิบายถึงประโยชน์และการน าไปใช้ของกระบวนการวัดผลนี้ 

 ระดับบริหารจัดการ 
 ผู้น าหรือผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ส่วนของการประเมินกลยุทธ์ เพ่ือวางทิศทางขององค์กร 
และการตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ ซ่ึงผลการประเมินสามารถน าไปเปรียบเทียบกับแหล่งอ้างอิง และ

ใช้ส าหรับประเมินตนเองได้อีกด้วย 
 

 ระดับปฏิบัติการ 
 บทบาทส าคัญของระดับปฏิบัติการคือการท าภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรหรือผู้น า
ต้ังเป้าหมายไว้ ระดับปฏิบัติการสามารถใช้แนวทางนี้ในการวิเคราะห์กระบวนการภายในหน่วยงาน

ตนเอง และวิเคราะห์ออกไปยังส่วนที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนด้วย การประเมินผล
ระดับนี้จะสามารถเทียบเคียงประสิทธิภาพของแต่ละส่วนภายในองค์กร และยังน าเอาผลประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
 
 S. Schweitzer (2015) ได้อธิบายถึงหลักการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงจะน ามาใช้ในการศึกษา

และประเมินผลโครงการว่า การวิเคราะห์ผลลัพธ์นั้นได้มาจากการประเมินผลโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐาน ซ่ึง
ท้ายสุดจะสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้แม่นย า และผู้ ศึกษาจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ในแต่ละ
ประเด็นหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุผลส าเร็จของโครงการ ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่ส่งผลต่อการด าเนิน งานของโครงการ  S. Schweitzer ยังได้
อธิบายถึงกระบวนการออกแบบการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพไว้ ดังนี้   

1. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมาย หรือส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการที่ต้องการศึกษา 
2. มุ่งเน้นประเด็นของความเปลี่ยนแปลง เพ่ือค้นหาสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และส่งผลต่อ

ความส าเร็จของโครงการ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลตามรูปแบบที่วางไว้ 
4. เรียบเรียงเรื่องราว โดยหลักเหตุและผล ระบุเนื้อหาถึงผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง 

5. ตรวจสอบความแม่นย าของข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลหลายแหล่ง หรือหลายวิธี 
6. จ าเพาะประเด็นหรือปัจจัยที่ส าคัญ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
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โดยเกณฑ์การประเมินผลได้ถูกจัดกลุ่มออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1. การวัดประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การวัดผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

2. การวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การวัดผลการด าเนินงานในกิจกรรมย่อย วัดผลระดับ
ประสิทธิภาพในแต่ละกิจกรรม และวัดผลลัพธ์จากรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

3. การวัดผลกระทบ (Impact) คือ การวัดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม ที่
ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

4. การวัดความยั่งยืน (Sustainability) คือ การวัดความสามารถในการด าเนินงานโดยพ่ึงพา

ตนเอง และความอยู่รอดในอนาคต 
5. การวัดความสอดคล้อง (Relevance) คือ การวัดผลเทียบแนวทางการด าเนินกิจการกับความ

คาดหวังความต้องการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
(Sylvia Schweitzer, 2015) 

 

 จ า กกา ร ศึก ษา ขอ ง Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(2015) เรื่อง การพัฒนาชุมชนชนบท (Rural Development) โดยได้วัดผลปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาชุมชนชนบท ประกอบไปด้วย การเพ่ิมขึ้นของรายได้ การตลาดที่เข้าถึงได้มากขึ้น การประหยัด
ต้นทุน การเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ และเงินทุน ได้แบ่งการประเมินผลท้ัง 5 ด้านดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1 หัวข้อการประเมินผล 

การประเมิน หัวข้อประเมิน 

ประสิทธิผล ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ของกิจกรรมย่อย 
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

ผลกระทบ ความร่วมมือของชุมชน 

ความร่วมมือจากภาครัฐ 
การช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ 

ความขัดแย้งในชุมชน 
การสร้างงานในชุมชน 

ความยั่งยืน ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

ความสอดคล้อง ความสอดคล้องในการด าเนินงานกับความต้องการ 
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 การศึกษาวิจัยนี้จึงน าหลักการประเมินจากแนวทางของ GIZ มาประยุกต์ใช้ทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ ความยั่งยืน และความสอดคล้อง เพ่ือประเมิน

ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน โดยจะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านแลงพัฒนา โดยจะอธิบายรายละเอียดการประเมินผลไว้ในบทถัดไป 

 

2.8 การประเมินผลตอบแทนทางส ังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment) 
 
จากกระแสและการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนที่เพ่ิมขึ้นในประเทศไทย การพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนให้สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องที่ส า คัญ  นอกจากการท าก าไรจากการจ าหน่าย
สินค้าแล้ว ผลจากการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนยังต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สังคมอีกด้วย ซ่ึงการ
วัดผลลัพธ์ทางสังคมนั้นได้ถูกพัฒนาตัวแบบมาจากกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ในปัจจุบันตัวแบบ

การประเมินผลตอบแทนทางสังคม ถูกเรียกว่า การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return on Investment) หรือ SROI ซ่ึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถวัดและเที ยบเคีย ง

ผลส าเร็จทางสังคมของโครงการ กิจกรรม หรือธุรกิจใด ๆ 
ผลประกอบการจากการลงทุนใด ๆ นอกจากจะมีการประเมินผลจากมูลค่าทางตรงแล้ว การ

ใช้ SROI เข้ามาประเมินร่วมกัน จะท าให้เห็นถึงมูลค่าทางอ้อมด้วย ซ่ึงมูลค่าทางตรงจะประกอบไป

ด้วย ต้นทุนทางตรง และผลตอบแทนทางตร ง ที่ก าหนดเป็นมูลค่าตัวเงินได้ชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่าย 
ยอดขาย เป็นต้น ส่วนมูลค่าทางอ้อม จะไม่แสดงถึงตัวเงินที่ชัดเจน จ าเป็นต้องได้รับการแปลงหรือตี

มูลค่าเทียบเคียงเป็นตัวเงินก่อน เช่น ต้นทุนเวลา ต้นทุนการเรียนรู้อบรม ผลลัพธ์จากการลดใช้
สารเคมี เป็นต้น โดยที่มูลค่าทางอ้อมนี้จะมีมูลค่าไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับขอบเขตพ้ืนที่ ประชากร สภาพ
สังคม และปัจจัยที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  

O. Rauscher (2012) ได้อธิบายถึงรูปแบบของการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม โดยใช้หลัก
ผลลัพธ์เป็นส าคัญ (Result-Oriented) กระบวนการทั้งระบบจะประกอบไปด้วย ปัจจัย น าเข้า 

(Input)  กระบวนการ (Activity) ผลลัพธ์ (Output) และ ผลกระทบ  (Outcome, Impact) โดย 
SROI จะมุ่งเน้นไปที่การแทนผลกระทบให้เป็นมูลค่าที่สามารถวัดผลได้ ผลกระทบทางสังคม เป็น
องค์ประกอบในลักษณะผสมผสานระหว่าง ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทัศนคติ ความรู้ 

และองค์ประ กอบอ่ืนเข ้าด้วยกัน  ซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย  การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจึงท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มองเห็นถึงมูลค่าทาง

สังคมโดยรวม และน าผลดังกล่าวไปใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนาในอนาคต (Olivia Rauscher, 2012) 
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ภาพที่ 2.3 การประเมินผลกระทบ 

 

O. Rauscher (2012) ยังได้อธิบายการประเมินผลตอบแทนแต่ละประเภทว่ามีอยู่ 3 ประเภท
ด้วยกัน คือ 1. การประเมินประสิทธิผล (Cost Effectiveness) 2. การประเมินเชิงประโยชน์ (Cost 

Utility) และ 3. การประเมินผลประโยชน์ (Cost Benefit) ซ่ึงการประเมิน SROI จะใช้หลักการ
เดียวกันกับการประเมินผลประโยชน์ หรือ Cost Benefit เป็นการประเมินผลประทบที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการ และหน่วยวัดผล จะใช้ในรูปแบบมูลค่าทางการเงิน 

 
ตารางที่ 2.2 ประเภทการประเมินผลตอบแทน 
การประเมินผล หน่วยวัดผลตอบแทน การแปลงผลกระทบ 
Cost Effectiveness ไม่เป็นตัวเงิน 

จะใช้หน่วยเดียวกันกับส่ิงท่ีจะวัดผล 
เช่น จ านวนบัณฑิต จ านวนผู้ป่วย เป็นต้น 

การวัดผลกระทบท่ีไม่ได้อยู่ในรูป
ของเงิน 

Cost Utility ไม่เป็นตัวเงิน 
จะแสดงผลเป็นระดับคะแนน 
หรือระดับคุณภาพ 

การวัดผลกระทบในรูปแบบของ
ระดับคะแนน หรือระดับคุณภาพ 

Cost Benefit เป็นตัวเงิน การวัดผลกระทบในรูปของเงิน 
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ประโยชน์และคุณค่าจากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  ยังก่อให้เกิด
กระบวนการวิเคราะห์ว่าโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงานไปนั้น  สร้างประโยชน์หรือ

มูลค่าเพ่ิมแก่สังคมมากน้อยเพียงใด และเม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมอ่ืน ผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นนั้น
มากกว่า หรือน้อยกว่าเท่าใด การแปลงผลของ SROI นั้น จะท าให้ออกมาในรูปของตัวเลข มีความ

เป็นรูปธรรม วัดผล เปรียบเทียบผลได้ง่าย ช่วยให้การน าผลลัพธ์ดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจได้
รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และช่วยให้สังคมได้เข้าใจถึงผลตอบแทนที่ตนเอง
ได้ลงมือท าไปอีกด้วย SROI จึง เป็นเครื่อ งมือที่ส าคัญอย่า งหนึ่ง  ในการน ามาใช้วางแผนและวาง

แนวทางในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือสังคมต่าง ๆ ได้ (สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทรา
พร แย้มละออ, ม.ป.ป.) 

ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของโครงการ สามารถน าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนไปใช้
ประกอบการตัดสินใจและก าหนดทิศทางของกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับการประเมิน  เพ่ือให้
กิจกรรมได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้แม่นย ามากขึ้น ผลลัพธ์ทาง SROI ยังแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นถึงปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
และจุดอ่อนของการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดแนวคิดและข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไป

ในแนวทางที่ดีขึ้น  
วีระสิทธิ์ คงประเสริฐอมร (2556) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของ SROI ไว้ว่า การวิเคราะห์ 

SROI จะช่วยให้เกิดความกระจ่างชัดด้านผลกระทบและท าให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ SROI ยังเป็นวิธีการประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพในการก าหนดกลยุทธ์และก าหนดทิศทางในอนาคตได้ 

องค์ประกอบหรือข้อมูลที่ ต้องใช้เพ่ือประเมิน SROI ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ปัจจัย

น าเข้า และผลกระทบหรือผลตอบแทน โดยปัจจัยน าเข้า ก็จะประกอบไปด้วย เงิน ค่าใช้จ่าย เวลา 
แรงคน สิ่งของที่ใช้ รวมถึงสิ่งที่ได้มาฟรี โดยต้องแปลงสิ่งที่ได้ฟรีนั้นเป็นมูลค่าเทียบเคียงเป็นต้นทุน

เสียก่อนจะน ามาค านวณ SROI ต่อมาในส่วนของผลกระทบหรือผลตอบแทน คือ ส่วนที่เกิดจาก
ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ รวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากผลผลิตอีกด้วย ผลตอบแทนที่
ชัดเจนที่สุดคือจ านวนผลผลิต จ านวนสินค้าที่ผลิตได้ และรายได้ที่เกิดจากการจ าหน่าย ซ่ึงสามารถ

แปลงเป็นมูลค่าทางการเงินได้รวดเร็ว และส่วนที่เป็นผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายโดยสรุปคือผลที่เกิดขึ้นในภายหลังจากกระบวนการผลิตและจ าหน่ายสินค้า

ของวิสาหกิจชุมชน โดยต้องแปลงเป็นมูลค่าทางการเงินเสียก่อน (วีระสิทธ์ิ คงประเสริฐอมร, 2556) 
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ภาพที่ 2.4 ส่วนประกอบของ SROI 

 

อธิบายโดยสรุป ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ประกอบไปด้วย ต้นทุนสุทธิ 
และ ผลตอบแทนสุทธิ โดยจะต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมไปถึงมูลค่าทางตรงและทางอ้อมให้ครบถ้วน 
ซ่ึงการวิเคราะห์ค านวณ SROI มีสูตรค านวณดังนี้ 

 

 
 
ผลตอบแทนสุทธิ ค านวณจากผลรวมของปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. รายได้ โดยแปลงมูลค่าจากผลผลิตที่จ าหน่ายได้ (ยอดจ าหน่าย) 
2. กองทุน สวัสดิการ หรือปันผลจากก าไรส่วนอ่ืน 
3. มูลค่าทางความรู้ โดยเปรียบเทียบกับรายได้จากการใช้ความรู้ 

4. มูลค่าทางสังคม โดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา 
5. มูลค่าทางสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา 

6. ผลตอบแทนที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
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ต้นทุนสุทธิ ค านวณจากผลรวมของปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุดิบ อุปกรณ์ พลังงาน และค่าใช้จ่าย 

2. ต้นทุนแรงงาน โดยคิดจากค่าจ้างแรงงาน 
3. เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย หรือสิ่งของที่ได้มาฟรี โดยเปรียบเทียบเท่ากับมูลค่า 

4. ต้นทุนทางเวลา และค่าเสียโอกาส 
5. ต้นทุนจากการฝึกอบรม และการฝึกสอน โดยเปรียบเทียบเป็นค่าใช้จ่ายเรียนรู้ 
6. ต้นทุนที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

 
 กระบวนการประเมิน SROI ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การก าหนดผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน

กิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน เพราะจะท าให้ผู้ศึกษาสามารถเก็บข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย า สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการประเมิน รวมทั้งท าให้การประเมิน SROI น าไปขยายผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได้ โดยที่กระบวนการประเมิน SROI มีขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การวางแผน โดยต้องระบุจุดมุ่งหมายที่จะน าผล SROI ไปใช้ 
2. อธิบายบริบทขององค์กร และการด าเนินงานขององค์กร 

3. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 
4. ก าหนดขอบเขตในส่วนที่จะประเมิน 
5. จัดท าห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 

6. ก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณสามารถวัดผลได้ 
7. วางแผนการเก็บข้อมูล รวมถึงออกแบบเอกสาร 
8. รวบรวมข้อมูล พร้อมกับระบุแหล่งที่มา 

9. แปลงข้อมูลเป็นมูลค่าทางการเงิน 
10. แยกระหว่างค่าใช้จ่ายกับเงินลงทุน และวิเคราะห์รายรับและรายจ่าย 

11. วิเคราะห์รายรับและรายจ่ายที่สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
12. ประเมินมูลค่าตลอดระยะเวลาการประเมิน 
13. ค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน SROI 

 
 SROI สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนินโครงการต่อ หาแนวทางปรับปรุงพัฒนา 

หรือล้มเลิกโครงการ ซ่ึงจะต้องมีการวางแผนเพ่ือวางแนวทางต่อไปในอนาคต 
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 ผลลัพธ์ของ SROI จะมี 3 ลักษณะดังนี้ 
1. SROI น้อยกว่า 1.00 หมายถึง ผลลัพธ์ของกิจกรรมก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมที่

น้อยกว่ามูลค่าลงทุนต้ังต้น ผลประกอบกา รได้ผลขาดทุน  หรือไม่ท าให้เกิดมูลค่าทาง
สังคมเพ่ิมขึ้น ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในจุดบกพร่อง 

2. SROI เท่ากับ 1.00 หมายถึง ผลลัพธ์ของกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมจาก
มูลค่าลงทุนต้ังต้น ผลประกอบการไ ม่ขาดทุนและไม่ก าไร  หรือไม่ท าให้เกิดมูลค่าทาง
สังคม ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือให้ส่งผลต่อสังคมชุมชนมากขึ้น 

3. SROI มากกว่า 1.00 หมายถึง ผลลัพธ์ของกิจกรรมก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมที่
มากกว่ามูลค่าลงทุนต้ังต้น ผลประกอบการได้ผลก าไร หรือมีมูลค่าทางสังคมที่เพ่ิมขึ้น 

ควรรักษาจุดแข็งไว้ และหาแนวทางพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

ในการศึกษาวิจัยนี้ จะใช้การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมาประกอบการ

ประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา และใช้เพ่ือน าเสนอแนว
ทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยในรายละเอียดการประเมินผลจะอธิบายไว้ในบทถัดไป 

 

2.9 แนวคดิการวิเคราะห ์SWOT และ TOWS Matrix 
 
 เครื่องมือวิเคราะห์ SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) คือ การวิเคราะห์

ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกสภาพแวดล้อมของกิจการ (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2554) โดย SWOT Analysis 
จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. S: Strength คือ จุดแข็ง หรือ ความสามารถ ความแข็งแกร่งของวิสาหกิจชุมชนที่มี

เหนือกว่า คู่แข่งหรือวิสาหกิจชุมชนอ่ืน  ซ่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานภายใน  
บุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้ ซ่ึงปัจจัยในจุดแข็งควรได้รับการส่งเสริมและน ามาปรับ

ใช้เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
2. W: Weakness คือ จุดอ่อน หรือ ความอ่อนแอของวิสาหกิจชุมชน ที่ ด้อยกว่าคู่แข่งหรือ

วิสาหกิจชุมชนอ่ืน ซ่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการภายในที่ไม่เป็นระบบ  บุคลากรที่ไม่

เชี่ยวชาญ การขาดแคลนทรัพยากร  ไม่มีองค์ความรู้  ซ่ึงในจุดอ่อนนี้ควรได้รับกา ร
ปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางใหม่ๆเพ่ือปิดจุดอ่อนดังกล่าว 

3. O: Opportunity คือ โอกาส เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่เป็นโอกาสที่
เก้ือหนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ควรใช้โอกาสดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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4. T: Threat คือ อุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอกด้านลบที่จะท าให้กิจการด าเนินไปอย่าง
ยากล าบาก หรือท าให้กิจการตกอยู่ในสภาพที่แย่ลง 

 

 
ภาพที่ 2.5 SWOT Matrix 

 
การวิเคราะห์ SWOT จ าเป็นต้องแบ่งวิเคราะ ห์ออกเป็นปัจจ ัยภา ยในวิสา หกิจ ชุมชน  

ประกอบด้วย จุดแข็งและจุดอ่อน (Strength and Weakness) และปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ ประกอบด้วย โอกาสและอุปสรรค (Opportunity and Threat) ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปร
ส าหรับปัจจัยภายในและภายนอกที่จะใช้วิเคราะห์ SWOT เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลป้อนเข้าส าหรับการ

วางแผนการด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้ 
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ภาพที่ 2.6 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis จะแสดงให้เห็นถึงสภาพปัจจุบันของวิสาหกิจโดยมีปัจจัยจาก

ภายในและปัจจัยภายนอกประกอบเข้าด้วยกัน จะทราบถึงปัจจัยที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ หรือ
ปัจจัยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงจะท าให้สามารถพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม

ภายหลังจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วควรด าเนินการวิเคราะห์จัดกลุ่มเป็น TOWS Matrix 
เพ่ือสร้างเป็นแนวทาง กลยุทธ์ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 โดยสร้างแนวทางที่มีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้  และสามารถท าให้เกิดการ

พัฒนาได้ ควรเป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ส าหรับกิจการโดยจะแบ่งได้เป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 
1. S/O หรือ แนวทางส่งเสริมการพัฒนาด้วยจุดแข็งและโอกาสที่มี เป็นการใช้โอกาสที่เป็น

ผลดีต่อวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับจุดแข็งที่มี พัฒนาในแนวทางดังกล่าว 
2. W/O หรือ แนวทางแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาส เป็นการน าโอกาสที่เป็นผลดีมาปรับปรุง

แก้ไขจุดอ่อนของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย 

3. S/T หรือ แนวทางลดความเสียหายและความเสี่ยงจากจุดแข็งที่มี เป็นการน าจุดแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนต้านอุปสรรคที่เกิดจากภายนอก 

4. W/T หรือ แนวทางแก้ไขจุดอ่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ เป็นแนวทางเชิงต้ังรับป้องกัน
ผลกระทบจากภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อวิสาหกิจชุมชน  และน าเอาจุดอ่อนมาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรน าแนวทาง W/T นี้ไปปรับเปลี่ยนบริบทรวมถึง 

การก าหนดกลยุทธ์ใหม่ 
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ตารางที่ 2.3 TOWS Matrix 
ปัจจยัภายใน 

ปัจจ ัยภายนอก  
S จุดแข็ง W จุดอ ่อน  

O โอกาส S/O 
ใช้จุดแข็งและโอกาสเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน 

W/O 
น าโอกาสที่ดีต่อกิจการมาแก้ไข

จุดอ่อน 

T อุปสรรค S/T 
ใช้จุดแข็งลดความเสียหายหรือ
ความเสี่ยงจากอุปสรรคภายนอก 

W/T 
การแก้ไขจุดอ่อนเพื่อลดความเสียหาย 
และการหลีกเลี่ยงผลกระทบ เป็น

แนวทางเชิงป้องกันหรือปรับเปลี่ยน
บริบทใหม่ 

ที่มา: ชูเพ็ญ วิบูลสันติ, 2541: 205 อ้างถึงใน จ าลอง โพธิ์บุญ (2554) 
 

ทั้งนี้การเลือกแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของวิสาหกิจนั้น จ าเป็นต้องเกิด
จากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน เพ่ือให้เกิดการกลั่นกรองแนวทางที่สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับบริบทของวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังท าให้แนวทางการพัฒนา

ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 
 งานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการรวมกลุ่มกันภายในชุมชน และการจัดการงานภายใน

วิสาหกิจชุมชน รวมถึงแนวคิดการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากหน่วยงานภายนอกโดยภาครัฐ ผ่าน
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และแผนยุทธศาสตร์ของกองส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน และโดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ผ่า นกิจกรรมส่ง เสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้ง

ประเมินวัดผลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาจากข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ด้วยผลตอบแทนทา งสังคมจา กการลงทุน  (SROI) และวัดผลตามหัวข้อประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ ความยั่งยืน และความสอดคล้อง ด้วยวิธีของ GIZ และสุดท้ายวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอกโดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ทั้งนี้ในรายละเอียดของตัวชี้วัดการประเมินผล

จะอธิบายในบทท่ี 3 ของงานวิจัยนี้ต่อไป 
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2.10 งานวิจ ัยทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
 อัชชา เขตบ ารุง (2549) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ในด้า น

การมีส่วนร่วมจัดการป่าชุมชนที่จังหวัดมหาสา รคาม  โดยความต้องการของประชาชนที่ต้องการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและเกิดการอนุรักษ์ป่าแบบมีส่วนร่วม

พบว่า การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน จะท าให้เกิดการวางแผนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดย
แบ่งหน้าที่ตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น ภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ก าหนดกรอบ
และแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดและกฎหมายอ่ืน  ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามา

สนับสนุนชุมชนและกิจกรรมการอนุรักษ์  
 สุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ (2550) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิด
การพ่ึงพาตนเอง โดยวิจัยในวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก บุรีรัมย์ 

สงขลา พัทลุง และแพร่ ซ่ึงชุมชนที่ศึกษาเป็นลักษณะชุมชนเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็น
หลัก ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้แบ่งออกได้ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการองค์กร คือ การมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีกฎระเบียบ มีระบบบัญชี สร้างการมีส่วน
ร่วม 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์  คือ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การลดต้นทุน และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาด้านตลาด คือ การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ความต้องการของตลาด การส่งเสริมการขาย 

และการประชาสัมพันธ์ และ 4. การสร้างเครือข่าย คือ การก าหนดบทบาทและท าแผนร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนความรู้  และทั้งหมดนี้ควรเสริมสร้างการมีส่วนร่ วมต้ังแต่ระดับ ภายในกลุ่มครอบครัวและ

วิสาหกิจชุมชน ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน 
 รัชนี รูปหล่อ ดุษฎี พรหมทัต และ วัลภา ว่องวิวิธกุล (2558) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนไปสู่ความยั่งยืนและเจริญเติบโต  ควรมีผู้น าที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับจากสมาชิก 

ประกอบกับการบริหารจัดการในเรื่องการก าหนดแผนงานที่ดี  การจัดการทรัพยากรให้มีความ
เท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้เป็นกิจการของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  และการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือ

สร้างตลาดในการจ าหน่าย 
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์ (2556) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อ

การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ส่งผลต่อการเอ้ืออ านวยต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ ซึ ่งเป็นปัจจ ัยภายนอก ส่วนปัจจัยทาง
เทคโนโลยีและนิเวศวิทยา ส่งผลต่อการด าเนินงาน ต้องส่งเสริมและพัฒนาในด้านการตลาด การผลิต 

ระบบบัญชี ต้นทุนการผลิต การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือส่งเสริมด้านความรู้และพัฒนา
ทักษะบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ 
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วีระสิทธ์ิ คงประเสริฐอมร (2556) ได้ศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ SROI และน ากระบวนการวิเคราะห์

ดังกล่าวไปเป็นแบบตัวอย่าง ใช้กับการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ซ่ึงวิเคราะห์จากมูลค่าผลตอบแทนทั้งทางตรง 
และทางอ้อม ประกอบด้วย รายได้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เวลา และความปลอดภัย โดยผล

การศึกษาพบว่าวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งจากภายในจะที่มีค่า SROI ที่สูง และวิสาหกิจชุมชนที่มีค่า 
SROI น้อยเกิดจากปัจจัยการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่มาก 

ชัยยุทธ์ ช านาญเลิศกิจ (2557)   ได้ศึกษาผลตอบแทนทางสังคมกับการลงทุนที่ยั่งยืนใน

กิจการเพ่ือสังคม โดยผลการศึกษาพบว่า การวัดผลความส าเร็จของกิจการเพ่ือสังคม สามารถวัดผล
โดยใช้ มูลค่าทางสังคม ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างมูลค่าทางเศรษฐกิจและทางสังคมควบคู่กัน และ

มูลค่าทางสังคมดังกล่าวยังช่วยให้กิจการมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย  
 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องเรื่องการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน ท าให้สามารถสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่ มีความเก่ียวข้องกับการศึกษานี้ 

จึงได้น าแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นทั้งหมดนั้น เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดไว้ใช้
ประเมินผลความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน และน าไปวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ซ่ึงจะ
ถูกอธิบายไว้ในบทท่ี 3 ต่อไป 
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บทที ่3 
 

วิธ ีการศ ึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา  มีวิธีการศึกษาที่ประกอบไปด้วย กรอบแนวคิด กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ วิธีการศึกษา เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลความยั่งยืน

ของวิสาหกิจชุมชน และสุดท้ายการก าหนดค าถามให้สอดคล้องกับประเด็นที่ ต้องการศึกษา โดย
ทั้งหมดนี้ผู้วิจัยแสดงรายละเอียดในส่วนถัดไปในบทนี้ 
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3.1 กรอบแนวคดิ 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจะเริ่มจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้  (1) ผู้ปฏิบั ติงานใน

วิสาหกิจชุมชน (2) ผู้ได้รับผลกระทบภายนอก และ (3) ผู้สนับสนุนในงานวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้
ยังได้ค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและรายงานทาง
บัญชีของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือน าผลการศึกษามาประเมินผลสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ GIZ 

แล้วจึงวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผลการศึกษารวมถึงปัญหาอุปสรรค และน าเสนอแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของ SWOT Analysis 
และ TOWS Matrix ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดไว้ในส่วนถัดไป 

 

 

 

ประสิทธิผล - การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเทียบกับเป้าหมาย 
ประสิทธิภาพ - ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน SROI 
ผลกระทบ - ความร่วมมือของชุมชน 

- ความร่วมมือจากภาครัฐ 
- การช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ 
- ความขัดแย้งในชุมชน 

ความยั่งยืน - ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

ความสอดคล้อง - ความคาดหวังความต้องการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

SWOT Analysis 

GIZ Evaluations 

สภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในกิจกรรมผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร (Context) 

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

TOWS Matrix 
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3.2 กล ุ่มผูใ้หข้อ้มลูส  าคญั 
 
 การศึกษานี้จะศึกษากับผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งสิ้น 24 ท่าน และได้จัดแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ

ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
3.2.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

1. ประธานวิสาหกิจชุมชน 1 ท่าน 
2. รองประธานวิสาหกิจชุมชนและเลขานุการ 2 ท่าน 
3. สมาชิกผู้ผลิตสินค้า 4 ท่าน ซ่ึงท าหน้าที่ผลิตสินค้าในวิสาหกิจชุมชน และยังเป็น

สมาชิกที่มีบทบาทการน าความคิดในวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย 
 

3.2.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้รับผลกระทบ ประกอบด้วย 

1. ประชาชนรอบข้างวิสาหกิจชุมชน 5 ท่าน เลือกจากที่ต้ังซ่ึงอยู่ติดกับวิสาหกิจชุมชน 
2. ลูกค้าผู้ซ้ือสินค้า 5 ท่าน 

 
3.2.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง  1 ท่าน ซ่ึงท าหน้าที่ประสานงาน

วิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. นักวิช า กา รเกษตรจ า กส าน ัก งา น เกษตรจังหวัดระ ยอง  3 ท่าน ซ่ึงเป็น

ผู้ปฏิบัติงานด้านก ากับดูแลวิสาหกิจชุมชน ประจ าพ้ืนที่ต าบลบ้านแลง 2 ท่าน 
และเป็นหัวหน้าส านักงานเกษตรอีก 1 ท่าน 

3. ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานด้านมวลชนสัมพันธ์ บมจ.ไออาร์พีซี 3 ท่าน ซ่ึงท า

หน้าที่ประสานงาน ดูแล และรับฟังข้อคิดเห็ น รวมทั้งการสนับสนุ นงาน
วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านแลง 

 

3.3 วิธ ีการศกึษา 
 
 การศึกษาด้านสภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้

หลักการพัฒนาที่ยั ่งยืนและผลตอบแทนทางสังคมจา กการลงทุน  SROI มาประกอบเพ่ือหาแนว
ทางการด าเนินการช่วยพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาเกิดความยั่งยืนมี

รายละเอียดวิธีการศึกษาดังนี้ 
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3.3.1 รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง บทความ
ทางวิชาการ ในด้า นการ จัดกา รวิสา หกิจชุมชน  การจัดการด้านทรัพยากร และ

จัดการสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน 
 

3.3.2 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  (Semi-Structured 
Interviews) ผู้น าและ สมา ชิกวิสา หกิจชุมชน  ประชาชนชุมชนบ้านแลง ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนนักวิชาการเกษตร และผู้บริหารจากหน่วยงานด้านมวลชน

สัมพันธ์จากองค์กรเอกชน รวมทั้งการลงพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านแลงพัฒนา 

 
3.3.3 น าข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชน มาค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน SROI 

พร้อมประเมินผลด้วยวิธีของ GIZ และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ

วิสาหกิจชุมชนด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis 
 

3.3.4 น าผลท่ีได้จาก SWOT Analysis ไปสร้างกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix 
 

3.3.5 น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

3.4 เคร ือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้

เกิดความยั่งยืนมีรายละเอียดดังนี้ 
3.4.1 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

1. แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน 
2. แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
3. แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มผู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

 
3.4.2 แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จะประกอบไปด้วย มูลค่าการลงทุน 

และมูลค่าผลประโยชน์ที่เกิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดจะอธิบายใน
ส่วนต่อไป 
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3.5 การ วิเคราะหข์้อมลู 
 

3.5.1 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในวิสาหกิจชุมชน  ผู้วิจัยศึกษาโดยการสัมภาษณ์

แบบก่ึงโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม ตามหัวข้อ 3.2 จ านวนทั้งสิ้น 24 
คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ (Content Analysis)  

 
3.5.2 ประเมินผลความยั่งยืนด้วยวิธีของ GIZ และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ

ลงทุน (SROI) 

 
3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็งจุดอ่อนโดยใช้เครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix 

 

3.5.4 การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation) เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลโดยผู้วิจัยจะตรวจสอบแหล่งข้อมูล (Resource) ที่แตกต่างกัน 

 

3.6 การประเมนิผลในแตล่ะประเดน็ 
 
 การวิเครา ะห์เนื้อหา สาระจ า เป็นต้องมีการประเมินผลตาม  GIZ Evaluation ในแต่ละ

ประเด็นที่ส าคัญที่แสดงตามภาพที่ 3.1 เสียก่อน จึงจะสามารถน าการวิเคราะห์ไปเป็นข้อมูลป้อนเข้า
ส าหรับ SWOT Analysis ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการประเมินผลไว้ 5 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ประ สิทธิผล (Effectiveness) เป็ นการประ เมินภา พรวมของการด าเนิน กิจ กา ร
วิสาหกิจชุมชน การต้ังเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน และการบรรลุผลเป้าหมาย โดยจะ
ศึกษาข้อมูลย้อนหลังไป 1 ปี คือในช่วงปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย 

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน หรือ 
ค่า SROI โดยใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นผลกระทบจากการ
ด า เนิน กิจการของวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงผลตอบแทนทางสังคมที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ได้รับอีกด้วย 

3. ผลกระทบ (Impact) เป็นการประเมินถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
กิจการวิสากิจชุมชนได้แก่ การสร้างความร่วมมือในชุมชน ความขัดแย้งในชุมชน ความ

ร่วมมือจากภาครัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
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4. ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นการประเมินการด าเนินงานอย่างยั่งยืนในอนาคต โดย
มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง ความสามารถในการด าเนินงานในอนาคต และการใช้ทรัพยากร

อย่างยั่งยืน 
5. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็ นการประเมินถึ งความสอดคล้องระหว่างกา ร

ด าเนินกิจการกับเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน และความคาดหวังหรือความต้องการของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน อีก ทั ้ง จ ะ ป ระ เมินค วา มส อดคล ้องกับแ ผนงา นขอ ง
หน่วยงานภาครัฐ (ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระยอง) อีกด้วย 

 
3.6.1 ร ะดับคณุภาพ 

จากหัวข้อในการประเมินทั้ง 5 หัวข้อในข้างต้น จะถูกวัดผลตามตัวชี้วัดที่ เชื่อมโยงกัน โดยที่
ผู้วิจัยได้แบ่งระดับการวัดคุณภาพในแต่ละตัวชี้วัดไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ A 5 คะแนน หมายถึง ผลการประเมิน ‘ดี’ ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย
มากที่สุด และมีความสอดคล้องกับประเด็นชี้วัดมากที่สุด 

 
ระดับ B 3 คะแนน หมายถึง ผลการประเมิน ‘ปานกลาง’ ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายเพียงบางประเด็น และมีความสอดคล้องกับประเด็นชี้วัดเล็กน้อย 

 
ระดับ C 1 คะแนน หมายถึง ผลการประเมิน ‘พัฒนา’ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้ังไว ้และไม่พบความสอดคล้องกับประเด็นชี้วัด 

 
โดยเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัดได้ถูกอธิบายไว้ในตารางที่ 3.1 
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3.6.2 การประเมินผลในภาพรวม 
ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ตัวชี้วัดแต่ละตัวมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง และพัฒนา 

และประเมินคะแนน 5, 3 และ 1 ตามล าดับ โดยจะน าไปเฉลี่ยรวมทั้ง 5 หัวข้อ ผลการประเมินความ
ยั่งยืนวิสาหกิจชุมชนจะมีคะแนนเต็ม 5.00 และจะแบ่งสัดส่วนคะแนนโดยให้หัวข้อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมีสัดส่วนมากที่สุด คือ ร้อยละ 40 เนื่องจากการด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนที่บรรลุ
เป้าหมายและมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ที่ เป็นค่าบวก เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญ
ของการด าเนินกิจการให้อยู่รอดได้ รองลงมา คือ หัวข้อความยั่งยืน มีสัดส่วน ร้อยละ 30 เนื่องจาก

ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับความสามารถในการด าเนินกิจการในอนาคต และการพ่ึงพาตนเอง หาก
ปราศจากการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ถัดมา คือ ผลกระทบ มีมุมมองในด้านความร่วมมือใน

ชุมชน การประสานงานกับภาครัฐและเอกชน มีสัดส่วนร้อยละ 20 และสุดท้าย คือ ความสอดคล้อง 
มีสัดส่วนร้อยละ 10 ผู้วิจัยให้เป็นส่วนเพ่ิมเติมส าหรับความสอดคล้องการด าเนินงานกับความต้องการ
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

การประเมินคะแนนทั้งหมด ได้ถูกก าหนดไว้ตามตารางที่ 3.2  
 

ตารางที่ 3.2 สัดส่วนคะแนนประเมินผล 

หัวข้อ ร ้อยละ ตัวช ี้ว ัด ร ้อยละ 

ประสิทธิผล 20 การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเทียบกับเป้าหมาย 20 

ประสิทธิภาพ 20 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน SROI 20 

ผลกระทบ 20 

การสร้างความร่วมมือในชุมชน 5 

การลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 5 

ความร่วมมือจากภาครัฐ 5 

การช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ 5 

ความยั่งยืน 30 
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 15 

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 15 

ความสอดคล้อง 10 ความคาดหวังความต้องการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 10 

รวม 100 รวม 100 
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ผลการประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซ่ึงประยุกต์มาจาก
หลักการประเมินผลของ GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(2016) ในการศึกษาวิจัยนี้ จะน ามาประยุกต์ใช้แบ่งระดับของผลประเมินความยั่งยืนดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน  ระดับความยั่งยืน 
4.01 – 5.00  มีความยั่งยืนระดับสูงมาก 
3.01 – 4.00  มีความยั่งยืนระดับดี ควรพัฒนาในจุดอ่อน 

2.01 – 3.00  มีความยั่งยืนเล็กน้อย ควรปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 
ต่ ากว่า 2.00  ไม่มีความยั่งยืน ต้องแก้ไขทั้งกระบวนการ 

 
ต่อมาน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตามแผนภาพ 

SWOT โดยจะแบ่งออกเป็น 4 แกน ดังภาพที่ 3.2 ซ่ึงจะถูกจัดกลุ่มในแกนด้านบน คือ ปัจจัยภายใน

วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย S: Strength และ W: Weakness  และแกนด้านล่าง คือ ปัจจัยภายนอกที่
วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย O: Opportunity และ T: Threat  

 

 
ภาพที่ 3.2 แผนภาพ SWOT แบ่งตามปัจจัย 

 

 สุดท้ายน าเสนอ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน

แลงพัฒนาด้วยหลัก TOWS Matrix ซ่ึงจะน าเสนอกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงต้ังรับ ด้วยการน าจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาประกอบกัน 
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3.7 การก าหนดค าถาม 
 
 เพ่ือการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคล้องของแบบค าถามกับประเด็นที่ ต้องการ

จะศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าถามการสัมภาษณ์โดยใช้ตารางที่ 3.3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.3 การก าหนดค าถามการสัมภาษณ์ 

ประเด็น นิยาม วิธ ีการเกบ็
ข้อมูล 

ค  าถาม ผู้ให้ข้อมูล 

การด าเนินงาน
ของวิสาหกิจ

ชุมชนเทียบกับ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชน ที่ถูก
ก าหนดโดยประธาน

วิสาหกิจชุมชน 

-ศึกษาเอกสาร 
-สัมภาษณ์ 

-โปรดอธิบายถึงความ
เป็นมาของวิสาหกิจชุมชน 

การบริหาร และการ
ด าเนินงาน 

-จุดประสงค์ของการจัดต้ัง 
เป้าหมาย และผลลัพธ์
ของวิสาหกิจชุมชนเป็น

อย่างไร 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 

ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการ

ลงทุน SROI 

ผลตอบแทนทาง
สังคมจากกิจกรรม

การผลิตข้าวเกรียบ
สมุนไพร 

-ศึกษาเอกสาร 
-สัมภาษณ์ 

-โปรดอธิบายกระบวนการ
ผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร 

-ท่านคิดว่าการผลิตข้าว
เกรียบสมุนไพร เกิด
ผลตอบแทนทางสังคมใน

รูปแบบใดบ้าง 

กลุ่มที่ 1 

การสร้างความ
ร่วมมือในชุมชน 

การด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนสร้าง

ความร่วมมือใน
ชุมชน 

-สัมภาษณ์ -วิสาหกิจชุมชน กับ ความ
ร่วมมือในชุมชน มีความ

เก่ียวข้องกันอย่างไร โปรด
อธิบาย 
-เป้าหมายจากการท างาน

ในวิสาหกิจชุมชนของท่าน
มีอะไรบ้าง 

กลุ่มที่ 1 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ประเด็น นิยาม วิธ ีการเกบ็
ข้อมูล 

ค  าถาม ผู้ให้ข้อมูล 

การสร้างความ
ร่วมมือในชุมชน 

การด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนสร้าง
ความร่วมมือใน

ชุมชน 

-สัมภาษณ์ -ท่านคิดว่าปัจจัยที่ส าคัญ
ของการสร้างความร่วมมือ
ในชุมชนจากการท างาน

ในวิสาหกิจชุมชนควร
ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง 

กลุ่มที่ 2 

การลดปัญหา

ความขัดแย้งใน
ชุมชน 

ปัญหาความขัดแย้ง

ในชุมชนที่เกิดจาก
วิสาหกิจชุมชน 

-สัมภาษณ์ -การด าเนินงานส่งผลต่อ

ปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชนอย่างไร โปรด
อธิบาย 

กลุ่มที่ 1 

การลดปัญหา

ความขัดแย้งใน
ชุมชน 

ปัญหาความขัดแย้ง

ในชุมชนที่เกิดจาก
วิสาหกิจชุมชน 

-สัมภาษณ์ -ท่านคิดว่าวิสาหกิจ

ชุมชนกับความขัดแย้งใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์กัน

อย่างไร 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 3 

ความร่วมมือจาก
ภาครัฐ 

การด าเนินงาน
ร่วมกัน และ
ประสานงาน

ระหว่างกัน 

-สัมภาษณ์ -โปรดอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนกับ

หน่วยงานภาครัฐ 
-วิสาหกิจชุมชนได้รับการ

สนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภาครัฐในด้านใดบ้าง 

กลุ่มที่ 1 

ความร่วมมือจาก
ภาครัฐ 

การด าเนินงาน
ร่วมกัน และ

ประสานงาน
ระหว่างกัน 

-สัมภาษณ์ -หน่วยงานท่านได้
ประสานงานและได้

ท างานร่วมกันกับ
วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบ

ใดบ้าง 

กลุ่มที่ 3 

 
 



50 
 

ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ประเด็น นิยาม วิธ ีการเกบ็
ข้อมูล 

ค  าถาม ผู้ให้ข้อมูล 

การช่วยเหลือ
จากภาคธุรกิจ 

การด าเนินงาน
ร่วมกัน และ
ประสานงาน

ระหว่างกัน 

-สัมภาษณ์ -โปรดอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับ
ธุรกิจเอกชน 

-วิสาหกิจชุมชนได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภาคเอกชนในด้านใดบ้าง 

กลุ่มที่ 1 

การช่วยเหลือ
จากภาคธุรกิจ 

การด าเนินงาน
ร่วมกัน และ
ประสานงาน

ระหว่างกัน 

-สัมภาษณ์ -หน่วยงานท่านได้
ประสานงานและได้ท างาน
ร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชน

ในรูปแบบใดบ้าง 

กลุ่มที่ 3 

ความสามารถ
ในการพ่ึงพา

ตนเอง 

การพ่ึงพายอด
จ าหน่ายจาก

หน่วยงาน
ภายนอก 

-สัมภาษณ์ -กลุ่มลูกค้าหลักของท่าน
เป็นกลุ่มใดบ้าง โปรด

อธิบาย 

กลุ่มที่ 1 

ความสามารถ
ในการพ่ึงพา

ตนเอง 

การพัฒนาตนเอง -สัมภาษณ์ -วิสาหกิจชุมชนท่านมี
กระบวนการอบรมหรือ

พัฒนาความรู้แก่สมาชิก
อย่างไร 

กลุ่มที่ 1 

จุดแข็ง จุดแข็งของ

วิสาหกิจชุมชน 

-สัมภาษณ์ -ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมี

จุดแข็งในด้านใดบ้าง 

กลุ่มที่ 1 

กลุ่มที่ 3 

จุดอ่อน จุดอ่อนของ
วิสาหกิจชุมชนที่

ต้องน าไปพัฒนา
ปรับปรุง 

-สัมภาษณ์ -ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมี
จุดอ่อนในด้านใดบ้าง 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ประเด็น นิยาม วิธ ีการเกบ็
ข้อมูล 

ค  าถาม ผู้ให้ข้อมูล 

โอกาส โอกาสของ
วิสาหกิจชุมชน 
จากปัจจัย

ภายนอก 

-สัมภาษณ์ -ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมี
โอกาสการพัฒนาจากปัจจัย
ใดบ้าง 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 

อุปสรรค อุปสรรคของ
วิสาหกิจชุมชน 

จากปัจจัย
ภายนอก 

-สัมภาษณ์ -ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมี
อุปสรรคจากปัจจัยใดบ้าง 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

บทที ่4 
 

ผลการศ ึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง การประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน  กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการลงพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชน  การสัมภาษณ์จาก
ตัวแทนผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียใน วิส าห กิจ ชุมชนแห่งนี้  ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มผู้รับ

ผลกระทบ และกลุ่มผู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางบัญชีจากรายงานผล
ประกอบการของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (Social Return on Investment) 

 ผลการศึกษานี้จะประกอบไปด้วย ผลการส ารวจวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นข้อมูลบริบทวิสาหกิจ
ชุมชน ประวัติความเป็นมา นโยบายวิสาหกิจชุมชน และข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ต่อมาเป็นผลตอบแทน

ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร และผลการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อ มูลส าคัญ  ตามกา รประ เมินผล ด้วยวิธี ข อง Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) และต่อมาเป็นผลการประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ซ่ึงจะ

ประเมินเป็นระดับคะแนนใน 1, 3 และ 5 และสุดท้ายวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เพ่ือ
น าเสนอแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
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4.1 ผลการส  ารวจวิสาหกจิชุมชน 
 
 ผู้วิจัยได้ลงส ารวจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา โดยข้อมูลพ้ืนฐาน

ทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารรายงานของวิสาหกิจชุมชน  และได้สัมภาษณ์
สอบถามกับประธานวิสาหกิจชุมชนและรองประธานวิสาหกิจชุมชน ในข้อมูลเบื้องต้นถึงความเป็นมา

ของการต้ังวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน สินค้าที่จ าหน่าย กระบวนการแปรรูป และ
กระบวนการบริหารจัดการทั่วไปในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ 
 

4.1.1 ความเป็นมาของวิสาหกจิชมุชน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและรายงาน ที่ได้บันทึกประวัติที่มา และผลงานต่าง ๆ ของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา  และผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่ม โดยประธานวิสาหกิจชุมชนได้กล่าว

ไว้ว่า “วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้ถูกก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2527 ด้วยการสนับสนุนจากส านักงานเกษตร

จังหวัดระยอง และส านักงานเกษตรอ าเภอ ซ่ึงในขณะนั้นเป็นเพียงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยในเวลา

ก่อนหน้านั้นระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ต าบลบ้านแลง ยังเป็นการเกษตรกรรม การค้าขายสินค้าทาง

เกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น เงาะ ทุเรียน ล าไย โดยผู้ประกอบการในฐานะชาวไร่ชาวสวน ยังไม่มีความรู้

ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า” และยังได้กล่าวต่อถึงการ

พัฒนาการในระยะต่อมาว่า “ทางส านักงานเกษตรจังหวัดระยองได้เห็นถึงศักยภาพของแหล่ง

ผลิตพืชผลทางการเกษตรในละแวกนี้  จึงได้ริเริ่มแนวคิดให้ประชาชนที่ใกล้เคียงรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการผลิตสินค้า รวมทั้งการอบรมให้ความรู้การแปรรูปสินค้าทางเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น 

และยังลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลท่ีไม่คงที่อีกด้วย” 

 ประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายถึงสภาพปัจจุบันไว้ว่า “ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางกา ร  (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548) สามารถรวมกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ 49 คน (ปี พ.ศ. 2559) มี

สินค้าแปรรูป ได้แก่ ข้าวเกรียบสมุนไพร กะปิ ทุเรียนทอด และทุเรียนกวน ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ 

และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง” 

 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ โดยการสนับสนุน

จากส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในพ้ืนที่ต าบลบ้านแลง สร้าง

แนวทางในการพ่ึงพาตนเองให้แก่ชุมชน 
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4.1.2 ข้อมูลพื้นฐานของช ุมชน 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ต้ังอยู่ที่  8 หมู่ 5 ถนนบ้านแลง-เขาพระ

บาท ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยต าบลบ้านแลงต้ังอยู่บริเวณทางทิศ
ตะวันออกจากอ าเภอเมืองระยองประมาณ 6 กิโลเมตร ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนท้องถิ่น

จังหวัดระยอง โดยมีภาษาพูดส าเนียงภาษาระยอง 
 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลนาตาขวัญ  อ าเภอเมืองระยอง 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลตะพง  อ าเภอเมืองระยอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลส านักทอง  อ าเภอเมืองระยอง 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลเชิงเนิน  อ าเภอเมืองระยอง 
 

 
ภาพที่ 4.1 แผนผังที่ต้ังวิสาหกิจชุมชน 
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4.1.3 นโยบายของวสิาหกิจชมุชน 
 ผู้วิจัยได้สอบถาม ประธานวิสาหกิจชุมชนถึงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชน โดยประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายไว้ว่า “การจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็เพ่ือรวมกลุ่มสตรี
ภาคการเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการท าการเกษตรในแต่ละครัวเรือน การ

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มากขึ้น ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนแข็งแรง พ่ึงพาตนเองได้ และไม่
ต้องขวนขวายหางานท าในเมือง” และยังกล่าวเสริมถึงแนวปฏิบัติในการท าเกษตรอีกด้วยว่า “การท า
เกษตร ปลูกพืช ปลูกผัก เพียงอย่างเดียว มันไม่ม่ันคง เราจะมีรายได้ก็ต่อเม่ือถึงช่วงเก็บเก่ียวเท่ านั้น 

ซ่ึงในระหว่างนี้ ก็มีแต่ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา” จากแนวคิดดังกล่าว จึงตรงกับจุดมุ่งหมาย
ในการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ขึ้น คือ การสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้เพ่ิมเติม และช่วยส่งเสริม

ความแข็งแรงภายในชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ก าหนดไว้ว่า “ชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่พ่ึงตนเอง โดย
กระบวนการวิสาหกิจชุมชน” ดังแสดงให้เห็นถึงวิสาหกิจชุมชน มีความส าคัญต่อชุมชน และยังเป็น

แนวทางส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความแข็งแรงบนเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองได้ 
 แต่อย่างไรก็ตามรองประธานวิสาหกิจชุมชนได้กล่าวถึงแง่มุมของสิ่งแวดล้อมว่า  “วิสาหกิจ

ชุมชนไม่ได้มีการด าเนินงานที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เนื่องมาจากในหลาย ๆ ภาคส่วน 
ที่ได้เข้ามาประสานงานติดต่อ ไม่ได้ มุ่ง เน้น เรื ่องกา รพัฒนา สิ่งแวดล้อม โดยมากจะมุ่งเน้นด้าน
เศรษฐกิจในชุมชน และด้านสังคม เสียเป็นหลัก” ทางด้านประธานวิสาหกิจชุมชนได้กล่าวเสริมว่า 

“ส านักงานเกษตรเคยมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการก าจัดขยะ โดยเน้นขยะที่เป็นเศษพืช เศษอาหาร 
เนื่องจากชุมชนโดยรอบมีอาชีพเกษตรกรรม มีสวน ไร่ จ านวนมาก โดยที่วิสาหกิจชุมชนก็ได้มีกิจกรรม
ที่ช่วยลดปริมาณเศษขยะเหล่านี้ คือ การน าไปท าปุ๋ยหมัก ก็จะช่วยลดการทิ้งเศษอาหาร เศษพืช และ

ของเหลือจากการผลิตสินค้าอีกด้วย” 
แสดงให้เห็นถึงว่าการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ

ระดับชุมชน และด้านสังคมเป็นหลัก แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และการรักษา

สภาพแวดล้อมบริเวณวิสาหกิจชุมชนอยู่ 
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4.1.4 โครงสรา้งของวสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านแลงพฒันา 
การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะแบบองค์กรทั่วไป คือ มีประธาน

วิสาหกิจชุมชน เป็นผู้น า และมีรองประธานวิสาหกิจชุมชน เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก 

เป็นต าแหน่งหลักในการด าเนินงาน และมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้น 49 ท่าน โดยสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนในแต่ละกลุ่มจะด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานวิสาหกิจชุมชน พิจารณา

ไปตามความถนัดของแต่ละคนให้เหมาะสมกับกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน การศึกษานี้ มุ่งเน้นใน

กิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร 

 

 

ภาพที่ 4.2 ผังโครงสร้างวิสาหกิจชุมชน 
 

4.1.5 กิจกรรมของวสิาหกจิชมุชน 

วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ประกอบกิจการประเภทแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยผลิตได้จาก

พืชผลในสวนผลไม้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และประกอบกับการปลูกพืชผักสวนครัวที ่ ใช้เป ็น

ส่วนประกอบในการผลิต สินค้าที่วิสาหกิจชุมชนได้ผลิตนั้นมีดังนี้ 

(1) ข้าวเกรียบสมุนไพร 

(2) กะปิ 

(3) ทุเรียนทอด 

(4) ทุเรียนกวน 
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ภาพที่ 4.3 สินค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา  

 

ซ่ึงการศึกษาวิจัยนี้จะประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในกระบวนการ

ผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการผลิตตลอดปี และเป็นสินค้าที่กลุ่มได้ผลิตมาต้ังแต่

ก่อต้ังกลุ่ม ซ่ึงเป็นสินค้าด้ังเดิมในวิสาหกิจชุมชน ทั้งยังเป็นสินค้าที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกด้วย 
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4.1.6 กระบวนการผลิตข้าวเกรยีบสมนุไพร 
 จากการสอบถามและสังเกตกระบวนการผลิต ได้สรุปกระบวนการไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผสมแป้ง ผัก สมุนไพร และวัตถุดิบอ่ืน ๆ ให้ตรงตามสูตร ด้วยเครื่องผสมแป้ง 
2. นวดแป้งให้เนื้อเข้ากันและปั้นเป็นทรงกระบอกหนาประมาณ 5 เซนติเมตร 

3. น าแป้งจัดวางในหม้อนึ่ง โดยใช้ใบตองก้ันไว้ ป้องกันแป้งติดกัน 
4. นึ่งให้สุก 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นผึ่งให้เย็น น าเข้าตู้แช่เย็นทิ้งไว้ 1 คืน เพ่ือให้คงตัว 
5. น าแป้งสุกที่แข็งตัว เข้าเครื่องตัดเป็นแผ่นบาง 

6. น าแผ่นข้าวเกรียบผึ่งแดดให้แห้ง ใช้ตาข่ายคลุมกันฝุ่นและแมลง ใช้เวลาอีก 1 วัน 
7. น าข้าวเกรียบบรรจุใส่ถุง ซีลร้อนปิดปากถุง และบรรจุใส่กล่องพร้อมจ าหน่าย 

ดังภาพที่ 4.4 และ 4.5 

 

 

ภาพที่ 4.4 กระบวนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร 
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ภาพที่ 4.5 การตากข้าวเกรียบดิบ 
 

4.2 ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทุน (SROI) 
 

 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) 

โดยประเมินให้ครอบคลุมผลตอบแทนทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ซ่ึงผู้วิจัยได้ประเมินในกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร เนื่องจากเป็นสินค้าหลักของทางวิสาหกิจ

ชุมชนแห่งนี้  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน พบว่ามี

ต้นทุนและผลตอบแทนทางอ้อม ประกอบด้วย ต้นทุนเวลา ต้นทุนการอบรม มูลค่าที่ช่วยลดรายจ่าย 

มูลค่าเพ่ิมการสร้างวิทยากรประจ ากลุ่ม และมูลค่าที่ ช่วยลดปริมาณขยะ พร้อมทั้งศึกษารายงานทาง

บัญชีของวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2559 ที่จะแสดงต้นทุนและผลตอบแทนทางตรง ซ่ึงสามารถแสดง

เป็นรายการทางบัญชีได้ การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จึงค านวณได้จาก 

สัดส่วนระหว่างผลตอบแทนสุทธิกับต้นทุนสุทธิ ในกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร มีค่าเท่ากับ 

69,550 / 56,374 ดังนั้น SROI การผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรมีค่าเท่ากับ 1.23 ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด

ในหัวข้อถัดไป 
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4.2.1 การหาต้นทุนการลงทนุ 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร จ านวน 4 ท่าน และศึกษาจาก

รายงานบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในปี พ.ศ. 2559 พบว่ากระบวนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรมี

ต้นทุนทางตรงที่ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และแรงงาน และได้สัมภาษณ์กับผู้ปฏิบัติงาน

พบว่ามีต้นทุนทางอ้อมประกอบไปด้วย ต้นทุนเวลา ซ่ึงเป็นเวลาที่ต้องมีการเรียกประชุมใหญ่ทั่วไป 1 

ครั้ง/ปี จะคิดเป็นต้นทุนแรงงาน 4 คน และ ต้นทุนการอบรม โดยนักวิชาการเกษตร จากส านักงาน

เกษตรจังหวัดระยอง มาอบรมให้ความรู้การผลิตแก่ผู้ปฏิบัติ 1 ครั้ง/ปี แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 ตารางต้นทุนสุทธิ 

ประเภท ต้นทุน จ านวนเงนิ 

(บาท/ปี) 

รายละเอยีด 

ทางตรง ต้นทุน
วัตถุดิบ 

384 แป้งมัน กก. ละ 16 บาท จ านวน 24 กก. 

972 แป้งข้าวเจ้า กก. ละ 27 จ านวน 36 กก. 

1,160 พริกไทยป่น กก. ละ 580 จ านวน 2 กก. 

234 ฟักทอง กก. ละ 13 จ านวน 18 กก. 

384 ไข่ไก่ 

1,440 กล่องบรรจุภัณฑ์ 

ต้นทุน

เชื้อเพลิง 

3,000 น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 

1,200 ก๊าซ LPG 3 ถัง 

1,200 ค่าน้ าประปา-ค่าไฟฟ้า 

ต้นทุน

แรงงาน 

43,200 ค่าแรงงาน 300 บาท/วัน ใช้จ านวน 3 คน  

ใช้เวลาด าเนินการผลิต 48 วัน/ปี 

ทางอ้อม ต้นทุนเวลา 1,200 การประชุมใหญ่ทั่วไป 1 ครั้ง/ปี 
เปรียบเทียบเป็นค่าแรง 300 บาท/คน 

ประชุมงานผู้ปฏิบัติงาน 4 คน 

ต้นทุนการ
อบรม 

2,000 นักวิชาการเกษตรมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบเป็นค่าวิทยากร 2,000 บาท/ครั้ง/ปี 

 รวม 56,374  
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4.2.2 การหาผลตอบแทนการลงทุน 
 จากการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์จากกระบวนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรมีผลตอบแทนทาง

ตรงที่ประกอบด้วย จ านวนสินค้าที่จ าหน่ายได้ และผลตอบแทนทางตรง และผลตอบแทนทางอ้อม

ประกอบไปด้วย การจัดการขยะ และการลดปริมาณขยะทิ้ง ซ่ึงแสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.2 ตารางผลตอบแทนสุทธิ 

ประเภท ผลตอบแทน จ านวนเงนิ 

(บาท/ปี) 

รายละเอยีด 

เศรษฐกิจ ยอดขาย 60,550 ยอดจ าหน่ายข้าวเกรียบปี พ.ศ. 2559 
กล่องละ 70 บาท จ าหน่ายได้ 865 กล่อง 

ลดรายจ่าย 1,000 การส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือน ามาเป็น

วัตถุดิบของข้าวเกรียบ และยังน าไปใช้ประกอบอาหาร
แต่ละครัวเรือนได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 

สังคม สร้าง

วิทยากร 

6,000 การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะ จนถึง

ระดับที่สามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอ่ืนได้ 
เทียบเป็นมูลค่าเพ่ิมจากการเป็นวิทยากร 3 ครั้ง/ปี  
ครั้งละ 2,000 บาท 

สิ่งแวดล้อม ทดแทนค่า

ปุ๋ยหมัก 

2,000 การส่งเสริมให้น าเศษพืชผักเหลือทิ้งน าไปหมักเป็นปุ๋ย 

ทดแทนการซ้ือปุ๋ยหมักลงได้ 20 บาท/5 กก. 
ใช้ปุ๋ยเฉลี่ย 500 กก./ปี เป็นเงิน 2,000 บาท/ปี 

 รวม 69,550  

 

 เม่ือน าข้อมูลในตารางที่ 4.1 และ 4.2 มาประกอบเข้าด้วยกัน สามารถประเมินผลตอบแทน

ทางสังคมจากการลงทุนโดยจะแสดงตามภาพที่ 4.6 
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ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม 
- ต้นทุนวัตถุดิบ 4,574 บาท 
- ต้นทุนเชื้อเพลิง 5,400 บาท 

- ต้นทุนแรงงาน 43,200 บาท 

- ต้นทุนเวลา 1,200 บาท 
- ต้นทุนการอบรม 2,000 บาท 

 
                        56,374 บาท/ปี 

 
 

การผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร 

 

 
                       69,550 บาท/ปี 

 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มูลค่าผลตอบแทน 

- ยอดขายข้าวเกรียบสมุนไพร ปี พ.ศ. 2559 
- การปลูกผักช่วยลดรายจ่ายครัวเรือน 

 
ผลตอบแทนทางสังคม 
- การสร้างวิทยากรประจ ากลุ่ม 

 
ผลตอบแทนทางสิ่งแวดล้อม 

- การทดแทนการซ้ือปุ๋ย 

60,550 บาท 
1,000 บาท 

 
 
6,000 บาท 

 
 

2,000 บาท 

 
ภาพที่ 4.6 SROI การผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร 
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4.3 ผลการประเมนิ 
  

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  และใช้เครื่องมือเป็นแบบ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น 24 คน ซ่ึงประเด็นการสัมภาษณ์ได้ถูกแบ่งออกเป็น 
5 หัวข้อตามการประเมินผลด้วยวิธีของ GIZ คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ ความยั่งยืน 
และความสอดคล้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

4.3.1 ประสิทธ ิผล 
 จากการสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการศึกษาข้อมูล
จากรายงานของวิสาหกิจชุมชนย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2559 โดยในเอกสารรายงานประจ าวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มกันไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือหาความรู้ ด้านวิชาการเกษตร, เคหกิจเกษตร และวิชาการด้านอ่ืน ๆ จากภาครัฐ

และเอกชน 
2. เพ่ือพัฒนาสตรีภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้สตรีภาคการเกษตรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน 

4. เพ่ือส่งเสริมให้สตรีภาคการเกษตรใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. เพ่ือสร้างอาชีพเสริมแก่สตรีในชุมชน 

6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในท้องถิ่น 
7. เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี และความเจริญให้กับชุมชน 
8. เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 

 ส าหรับเป้าหมายด้านเศรษฐกิจในวิสาหกิจ ชุมชน  ประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายไว้ว่า 
“การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน ไม่ได้มุ่งหวังก าไรเพียงอย่างเดียว สิ่งส าคัญคือการพัฒนาคนในชุมชนแห่งนี้
ให้ดีขึ้น ให้มีความสามารถ ให้มีความรู้ด้านการเกษตรโดยสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตได้ หา

แนวทางในการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นได้ สร้างชุมชนให้น่าอยู่ขึ้น โดยยึดหลักคล้ายกับสหกรณ์ แต่
อย่างไรก็ตามผลการด าเนินกิจการจะต้องไม่ขาดทุน หมายความว่า แม้ผลประกอบการมีก าไรเพียง

เล็กน้อยต่อเดือนก็ยังดี หากสร้างประโยชน์ในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย” 
 ประธานวิสาหกิจชุมชนยังกล่าวต่ออีกว่า “ที่มาของการต้ังชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านนั้น ก็เพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสตรีในชุมชน เป็นภารกิจหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้  โดยมุ่งหวังให้ครอบครัวที่

ประกอบอาชีพภาคการเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านทางรายได้ อาชีพ ความรู้ และความสัมพันธ์ที่
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ดีในครอบครัว วิสา หกิจ ชุมชนจึงได้ มุ่งหวัง  ให้สตรีภาคการเกษตรใช้เวลาว่างจากงานเกษตรมาท า
อาชีพเสริมในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้” “ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นการจ้างแรงงานเท่านั้น ยังคงมีกิจกรรมอ่ืนที่

ช่วยสร้างเสริมความรู้แก่ตนเองอีกด้วย เช่น การอบรมการแปรรูปผลผลิต การเรียนรู้กระบวนการผลิต
ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การใช้สิ่งทดแทนสารเคมี การท าบัญชีในครัวเรือนด้วย” 

 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่านที่หนึ่งกล่าวว่า  “โลกในปัจจุบันให้ความส าคัญกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม และ พ้ืนที่บ้านแลงแห่งนี้ที่ มีโรงงาน อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  ทั้งโรงงานเอกชน 
รัฐบาล และชุมชน ทุกคนควรให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งทางดิน น้ า อากาศ และขยะ 

เพ่ือรักษาสภาพพ้ืนที่ของการเกษตรไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแห่งนี้” 
 รองประธานวิสาหกิจชุมชนได้กล่าวเสริมต่อว่า “เพราะในปัจจุบันราคาของการเกษตรที่ไม่

ม่ันคงในแต่ละฤดูกาล ท าให้ที่ดินถูกเปลี่ยนสภาพจากที่ไร่ ที่สวน เป็นหมู่บ้านจัดสรร คนเฒ่าคนแก่ที่
เคยมีที่ดินอยู่มากมาย ก็กลายไปเป็นนิคมโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ” 
 ประธานวิสาหกิจชุมชนได้กล่าวต่อว่า  “มุ่งหวังให้การรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนประกอบ

กับความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิต สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวได้ สามารถจ าหน่ายผลผลิตแปรรูปได้ตลอดทั้งปี ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยใช้สารจาก

ธรรมชาติแทนสารเคมีได้” และประธานวิสาหกิจชุมชนได้สรุปผลการด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนว่า 
“จะแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านแรกคือ ด้านรายได้ แต่การจ าหน่ายสินค้าแปรรูปนั้นมีก าไรเล็กน้อย และ
ด้านสอง ด้านสังคมและชุมชน การด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน ท าให้สตรีภาคการเกษตรที่เป็น

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่คนในชุมชน”  
 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายไว้ว่า “ในด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถ
สรุปผล ประเมินได้ เนื่องจากยังไม่มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจนเป็นรูปร่าง ” แต่ได้อธิบาย

ต่อว่า “การปลูกผักสวนครัว ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ที่ใช้ปุ๋ยหมักที่ได้จากเศษผลผลิตทาง
การเกษตรของแต่ละครัวเรือน น าไปหมักเป็นน้ าปุ๋ยธรรมชาติ ส่วนวัตถุดิบที่ ต้องซ้ือเข้ามาประกอบนั้น

ไม่สามารถควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือการใช้ยาฆ่าแมลงได้ ในประเด็นนี้น่าจะเข้ากับหัวข้อ
สิ่งแวดล้อมได้บ้าง” 
 ส าหรับด้านการก ากับดูแลจากภาครัฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ประจ า

ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้อธิบายถึงผลลัพธ์ของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ไว้ว่า “ปกติทางวิสาหกิจ
ชุมชนจะมีการประชุมร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดทุกเดือน ไม่เฉพาะเพียงวิสาหกิจชุมชนที่เดียว 

แต่รวมทั้งพ้ืนที่บ้านแลง (ต าบลบ้านแลง)” และได้อธิบายการวัดผลไว้ว่า “ส่วนมากวิสาหกิจชุมชนจะ
บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย และสรุปยอดสุทธิให้กับทางส านักงานเกษตรทุก ๆ เดือนอยู่แล้ว เรา 
(ส านักงานเกษตร) ก็จะเก็บค่าเหล่านี้รวบรวมเป็นภาพรวมในพ้ืนที่อีกที ก็จะเห็นว่าในวิสาหกิจชุมชนนี้

มีผลก าไรอยู่ต่อเนื่องทั้งปี ยังไปได้รอดอยู่”  
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 ยังได้กล่าวต่อในเรื่องการวัดผลด้านสังคมชุมชนอีกว่า “ในส่วนด้านสังคม ความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชน เราไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่พ่ีก็จะลงพ้ืนที่ไปหาอยู่ตลอด โดยจะวนไป

เรื่อยจนครบทุกวิสาหกิจในพ้ืนที่ โดยถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้น ที่เขาแก้ไม่ได้ หรือต้องการความช่วยเหลือ 
เขาก็จะบอกเราเอง แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้พบปัญหาอะไร” และยังกล่าวเสริมต่ออีกว่า “วิสาหกิจชุมชน

เขาก็แข็งแรงดี เพราะส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่ เป็นคนในครอบครัว เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก” 
 ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง (อบต. บ้านแลง)  
โดยปลัด อบต. บ้านแลงได้อธิบายถึงการประเมินผลวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า “ในส่วนของ อบต. เองไม่ได้

ก ากับดูแลโดยตรงกับวิสาหกิจชุมชน แต่ก็มีหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงานกับภาคราชการต่าง ๆ 
หรือการรับภารกิจจากกระทรวงอ่ืน ซ่ึงโดยมากจะเป็นการร้องขอวิทยากรจากชุมชนเพ่ือไปบรรยายให้

ความรู้ในชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกบ้านแลง” และทาง ปลัด อบต. ยังกล่าวเสริมต่ออีกว่า 
“วิสาหกิจชุมชนนี้มีการด าเนินงานอยู่ตลอด ทั้งการไปเปิดหน้าร้านจ าหน่ายสินค้าตามเทศกาลต่าง ๆ 
ของจังหวัด ซ่ึงต่างจากหลายวิสาหกิจที่มักจัดต้ังได้ไม่นานก็ล้มหายไป อีกทั้งทางประธานวิสาหกิจ

ชุมชนเอง ยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอยู่ตลอด เนื่องจากมีหน้าที่หลายต าแหน่ง ทั้งด้านวิสาหกิจ
ชุมชน การแปรรูปพืชผล การท าบัญชีครัวเรือน ภาคสตรีในชุมชน” 

 จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นทั้งจากวิสาหกิจชุมชน ส านักงานเกษตรจังหวัด และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้สรุปได้ว่า การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มีเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ คือ การมี
ก าไรจากการจ าหน่ายสินค้า และเป้าหมายด้านสังคม คือ การยกระดับศักยภาพของสตรีในชุมชนให้

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน พร้อมกับสร้างความแข็งแรงในชุมชน ส่วน
ด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีการต้ังเป้าหมาย โดยสรุปผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ ต้ังไว้ท้ัง 2 ด้าน ดังนั้น การประเมินผลด้านประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน จึงได้ผลลัพธ์ใน

ระดับดี (5 คะแนน) 
 

4.3.2 ประสิทธ ิภาพ 
 จากการสัมภาษณ์และสอบถามถึงกระบวนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร  จึงได้ทราบถึง
ขั้นตอนและวัตถุดิบโดยสังเขป ในกระบวนการมี 7 ขั้นตอน โดยผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.1.6 ซ่ึง

ในแต่ละขั้นตอนทางสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและประธานวิสาหกิจชุมชนได้จดบันทึกรายการและต้นทุน
วัตถุดิบที่ ซ้ือมา ผู้วิจัยได้ศึกษารายการทางบัญชีของวิสาหกิจชุมชนย้อนหลัง ต้ังแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีต้นทุนพลังงานที่ใช้ในการผลิต ค่าแรงงาน และ
ต้นทุนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบริโภค ค่าไฟฟ้า รวมไปถึงยอดจ าหน่ายรายเดือนด้วย 
 การประเมินประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนจะวัดผลจากการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจาก

การลงทุน หรือ SROI ของกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร โดยผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียดไว้ใน
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หัวข้อ 4.2 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรมีค่าเท่ากับ 
1.23 หมายถึง ผลลัพธ์ของกิจกรรมสร้างผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนที่มากกว่ามูลค่าลงทุนต้ัง

ต้น นอกจากผลก าไรจากการจ าหน่ายข้าวเกรียบสมุนไพร ยังเกิดมูลค่าเพ่ิมแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 จากข้อมูลในภาพที่ 4.6 พบว่ารายการต้นทุนของกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร รวม

ทั้งสิ้น 56,374 บาท/ปี โดยมีต้นทุนจากค่าแรงมากถึง 43,200 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 77 
ของทั้งหมด เนื่องมากจากทางวิสาหกิจชุมชนได้ใช้เกณฑ์ค่าแรงจากค่าแรงขั้นต่ าปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) 
คือ วันละ 300 บาท ถัดมาคือต้นทุนวัตถุดิบ ค่าน้ า มันเชื้อเพลิง และค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากมี

ความจ าเป็นที่ต้องใช้พาหนะในการซ้ือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มีสัดส่วนร้อยละ 18 สุดท้ายคือค่า
ต้นทุนทางอ้อมอีกร้อยละ 5 

 ส าหรับผลตอบแทนทางตรงที่ได้ศึกษาจากรายงานทางบัญชี พบว่ามียอดจ าหน่ายข้าวเกรียบ
สมุนไพร 865 กล่องในปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินจ านวน 60,550 บาท ในจ านวนนี้ได้รวมไปถึงยอด
จ าหน่ายตามงานเทศกาลต่าง ๆ ด้วย เช่น เทศกาลสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เทศกาลตลาดนัด

ชุมชน และจากคณะทีเ่ข้ามาศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน 
 ส าหรับผลตอบแทนทางอ้อม จากการสอบถามประธานวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชน โดยทางประธานวิสาหกิจชุมชนได้มีมุมมองของผลตอบแทนเชิงสังคมไว้ว่า “ในวัตถุดิบของข้าว
เกรียบสมุนไพร มีบางส่วนได้ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกและขยายพันธุ์กันเอง โดยคัดเลือกผักสวนครัวที่
ปลูกง่าย ดูแลง่าย และโตไว เช่น พริก ตะไคร้ กระเทียม” ด้านสมาชิกวิสาหกิจชุมชนยังกล่าวต่ออีกว่า 

“ผักสวนครัวส่วนเกินจ ากการใช้ในกระบวนการผลิต ยังสามารถน าไปใช้ประกอบอาหารภายใน
ครัวเรือนอีกด้วย ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้อีก” โดยผลตอบแทนนี้ คิดค านวณ
เปรียบเทียบเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการซ้ือผักสวนครัวมาประกอบอาหารได้ 1,000 บาท  

 ถัดมาในส่วนของการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างเป็นวิทยากรประจ า
กลุ่ม จากการสัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ที่เป็นวิทยากร ได้พบว่า การเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม

นั้นสามารถสร้างมูลค่าแก่ตนเองและวิสาหกิจชุมชนได้ โดยการได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ในด้าน
กระบวนการแปรรูป และองค์ความรู้เก่ียวกับการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร ผู้วิจัยได้ค านวณเป็นมูลค่า
เทียบกับค่าตอบแทนการเป็นวิทยากรรับเชิญ ครั้งละ 2,000 บาท ซ่ึงในปี พ.ศ. 2559 พบว่าสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนท่านนี้ได้รับเชิญไปบรรยายถึง 3 ครั้ง รวมมูลค่าผลตอบแทนจากการเป็นวิทยากร
เท่ากับ 6,000 บาท 

 และสุดท้า ยประธานวิสาหกิจชุมชน  ได้อธิบายถึงกิจ กรรมที่ช่ว ยส่งเสริมการจัดกา ร
สิ่งแ วดล้อมไว้ว ่า  “ส าหรับในแง่สิ่งแวดล้อม พวกเราคงไม่ได้ท าอะไรได้มาก เพราะไม่ ค่อยมีความรู้
ความเข้าใจมาก แต่ในชุมชนเองก็มีการจัดการขยะ เพราะขยะของชุมชนนี้ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนเอง 

ก็เป็นขยะสดทั้งนั้น (เศษซากพืชจากเกษตรกรรม)” และประธานวิสาหกิจชุมชนได้กล่าวถึงการจัดการ
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เศษพืชและขยะสดในวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า “วิสาหกิจชุมชนได้มีการจัดการเศษพืชเหลือทิ้งเหล่านี้ โดย
น าไปหมักเป็นปุ๋ยหมัก ก็น าไปรวมกับใบไม้ ก่ิงไม้ จากในสวน ไปกองรวมไว้และใช้จุลินทรีย์หมัก 

ปัจจุบันก็แทบไม่มีขยะสดเหลือทิ้งให้เทศบาลก าจัดแล้ว และยังสามารถทดแทนการซ้ือปุ๋ยหมักได้อีก
ด้วย โดยปกติจะใช้ประมาณ 500 กก./ปี ค านวณแล้วก็ตก 2,000 บาท/ปี” จากข้อมูลดังกล่าว 

วิสาหกิจชุมชนได้มีการน าขยะที่เหลือจากกระบวนการผลิต ไปท าเป็นปุ๋ยหมัก ที่สามารถช่วย ลด
ค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยหมักลงได้ ทั้งยังได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก ซ่ึงเป็นวงจรการดูแลพืชผลในวิสาหกิจ
ชุมชนได้ ผู้วิจัยได้คิดมูลค่าผลตอบแทนนี้เทียบเป็นค่าปุ๋ยหมัก 20 บาท/5 กก. และใช้ปริมาณ 500 

กก./ปี และคิดเป็นเงิน 2,000 บาท/ปี 
 ต้นทุนสุทธิมีผลรวมเท่ากับ 56,374 บาท/ปี และผลตอบแทนสุทธิมีผลรวมเท่ากับ 69,550 

บาท/ปี ดังนั้นผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบ  มีค่าเท่ากับ 
69,550 / 56,374 เท่ากับ 1.23 ซ่ึง SROI มีค่ามากกว่า 1.00 หมายถึง กิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบ
สมุนไพรก่อให้เกิดผลตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มากกว่าการลงทุนต้ังต้น 1. 23 เท่า เกิด

ผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การประเมินผลด้านประสิทธิภาพของวิสาหกิ จ
ชุมชน จึงได้ผลลัพธ์ในระดับดี (5 คะแนน) 

 

4.3.3 ผลกระทบ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงผลกระทบจากการด าเนินการวิสาหกิจชุมชน จะประเมินผลในด้านต่าง ๆ 

ประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือในชุมชน การลดปัญหาความขัดแย้ง การสร้างความร่วมมือกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผลกระทบ 
และผู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โดยมีผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 
4.3.3.1 การสร้างความร่วมมือในชุมชน 

  จากการสัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ได้อธิบายถึงการสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนว่า “การร่วมท ากิจกรรมในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ค่าแรงที่
ได้รับ หรือ เงินได้ในส่วนอ่ืน ๆ และยังรวมไปถึงการได้รับความรู้ การฝึกอาชีพ และการพัฒนาตนเอง

อีกด้วย เพราะในวิสาหกิจชุมชน ได้มีการจัดประชุม พูดคุย รวมไปถึงการจัดอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเกษตร เป็นระยะ ๆ ตลอดปี ท าให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนได้เรียนรู้การท าเกษตร การ

แปรรูปผลผลิต การพัฒนาสินค้า  และความรู้ที่ มี ท าให้ตนเองมีคุณค่ามากขึ้น สามารถสร้างคนใน
ชุมชนให้มีความเก่งมากขึ้นได้ ซ่ึงจะส่งผลที่ดีต่อสังคมโดยรวมในที่สุด” สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอีกท่าน
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กล่าวสนับสนุนว่า “เราทุกคนเห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มกัน การสร้างคุณค่าแก่ชุมชน ที่ มี
สินค้าของวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนได้” 

  ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์กับประชาชนในชุมชนที่อยู่ติดกับวิสาหกิจชุมชนนี้ พบว่า “การ
สร้างการมีส่วนร่วมที่ได้ผล คือ การดึงพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิสาหกิจชุมชน การเข้าร่วมเป็น

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และการจ้างแรงงาน สิ่งเหล่านี้จะสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ เกิดความ
ต้องการที่จะพัฒนาสินค้าและพัฒนาตนเอง ให้เกิดราคาที่สูงขึ้น เพราะเม่ือสินค้ามียอดขายที่สูงขึ้น
เท่าใด ย่อมหมายถึงผลประโยชน์ที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจะได้รับมากขึ้นเท่านั้น” “ความร่วมมือของ

ชุมชน ย่อมเกิดจากการท าอะไรร่วมกัน การร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน วิสาหกิจชุมชนต้ังมามี
จุดประสงค์หลักคือการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้า สิ่งที่ขายได้ก็ย่อมเป็นผลประโยชน์ของทุกคนที่ร่วมกัน

ท าขึ้นมา ก็เห็นว่าหากวิสาหกิจชุมชนมีรายได้ที่ม่ันคง ก็จะช่วยดึงคนให้ร่วมกันผลิตต่อไป เพ่ือความ
เจริญเติบโตขึ้นไป” 
  จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้อาศัยอยู่ ติดกับวิสาหกิจ

ชุมชน พบแนวความคิดว่า การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจะช่วยสร้างความร่วมมือในชุมชนได้ 
โดยต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งด้านรายได้ ความรู้  และคุณค่าในชุมชนที่เพ่ิมมากขึ้น 

ปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยสร้างความแข็งแรง และก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันภายในชุมชนได้ 
การประเมินผลการสร้างความร่วมมือในชุมชน จึงได้ผลลัพธ์ในระดับดี (5 คะแนน) 
 

4.3.3.2 การลดปัญหาความขัดแย้ง 
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้กล่าวถึงปัญหาขัดแย้งว่า “การท า
วิสาหกิจชุมชน ควรให้ความส าคัญกับขยะที่ทิ้ง เศษผลผลิต หรือของเหลือทิ้งจากการผลิต ต้อง

ระมัดระวังทิ้งให้ถูกประเภท ไม่ทิ้งตามข้างทาง เพราะจ านวนขยะจากวิสาหกิจชุมชนโดยมากจะเป็น
ขยะที่เน่าได้ พวกผัก ผลไม้ ที่อาจส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งแพร่กระจายของแมลง แมลงสาบ หนู 

งู” “ในแต่ก่อน เราต้องเตรียมถังขยะให้พอถึง 3 วัน เทศบาลก็จะเอารถมาขนไป บางครั้งก็มีกลิ่น แต่
ในปัจจุบันก็ไม่เคยกองไว้จนเหม็นเน่า เพราะน าเอาไปหมักท าปุ๋ยได้ ใช้ประโยชน์ต่อได้จากซากทั้งหลาย” 
  ประธานวิสาหกิจชุมชนยังได้อธิบายต่อว่า “ที่ผ่านมายังไม่พบการร ้องเรียน  หรือ

ความไม่พอใจของคนในชุมชนรอบข้าง เนื่องจากมีความสนิทสนมกันกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและ
ประธานวิสาหกิจชุมชนแต่เดิมแล้ว และทางด้านตัวประธานวิสาหกิจชุมชนเองก็สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

กับรอบข้างเสมอมา และมักจะช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันเหมือนครอบครัว เพราะก็ท าการเกษตรคล้าย 
ๆ กัน จึงไม่เป็นผลดี หากเกิดการทะเลาะกัน” “การท างานในวิสาหกิจนี้ ยังไม่เคยเกิดการทะเลาะทั้ง
จากในตัวเองและจากคนรอบข้างชุมชน ทั้งยังช่วยสร้างความสนิทสนมกันอีกด้วย เพราะได้มาพูดคุย 

พบปะกัน เม่ือมาท า (ผลิตสินค้า) กัน ที่มาท างานกัน ก็รู้จักกันหมด รอบ ๆ วิสาหกิจนี้ก็รู้จักกันหมด ” 
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สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้กล่าวเสริมว่า “แรกเดิมทีวิสาหกิจชุมชนที่นี่มีกันอยู่ เพียงไม่ถึง 10 คน จน
ต่อมาได้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ มา ปัจจุบันมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกือบ 50 คน โดยการเพ่ิมขึ้นก็เกิดจาก

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันของคนในชุมชน เพ่ือต้องการที่จะให้คนในชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมให้
มากที่สุด เพราะจะเป็นฐานรากเครือข่ายสังคมที่แข็งแรง” 

  นักวิชาการเกษตรได้ให้ความเห็นในด้านปัญหาความขัดแย้งไว้ว่า  “วิสาหกิจชุมชน
ก็เสมือนธุรกิจในชุมชน ธุรกิจย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น เสียง 
กลิ่น ขยะ ซ่ึงการให้ความส าคัญกับผลกระทบเหล่านี้ นอกจากที่จะต้องด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดแล้ว ยัง

ต้องดูแลชุมชน และท าให้ธุรกิจตนเองอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้อีกด้วย การสนับสนุนช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กันเป็นสิ่งที ่ส า คัญที่สุดที่จะ ช่วยลดหรือป้อง กันปัญหา ความขัดแย้งภา ยในชุมชน ได้  และการ

มุ่งหวังในผลประโยชน์ส่วนรวมจะช่วยพัฒนาสภาพสังคมให้ดีขึ้นได้” 
  พนักงานด้านมวลชนสัมพันธ์ได้อธิบายเรื่องปัญหาความขัดแย้งไว้ว่า  “การท า
วิสาหกิจชุมชนมักไม่ค่อยก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน เพราะคนในกลุ่มก็เป็นคนในชุมชน ซ่ึง

เป็นคนกลุ่มเดียวกัน มาท างานร่วมกัน หากไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรง หรือขัดกันในด้านของ
ผลประโยชน์ ก็มักไม่พบปัญหานี้ สิ่งที่คิดว่า จ า เป็นที ่วิส า หกิจชุมชนควรปฏิบัติคื อการสร ้า ง

ความสัมพันธ์ที่ ดีผ่า นการช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกัน ให้เป็นการส่งเสริมซ่ึงกันและกัน ช่วยกันพัฒนา
สังคมและระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ สิ่งนี้น่าจะช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
  จากผลการสัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม พบแนวความคิดว่า การที่มีวิสาหกิจชุมชนเป็นส่วน

หนึ่งในชุมชน ท าให้ต้องค านึงถึงผลกระทบซ่ึงกันและกัน ไม่เบียดเบียน และต้องคอยช่วยเหลือ 
ร่วมกันแก้ปัญหา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ช่วยขจัดความขัดแย้งต่าง ๆ จากการพบปะพูดคุย 
และได้รู้จักสนิทสนมกัน จึงก่อให้เกิดความร่วมมือมากกว่าสร้าง ความขัดแย้งกันในชุมชน การ

ประเมินผลการลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน จึงได้ผลลัพธ์ในระดับดี (5 คะแนน) 
 

4.3.3.3 การสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานรัฐ ที่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
การท างานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ คือ นักวิชาการเกษตร ประจ าส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 3 

ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง 1 ท่าน และประธานวิสาหกิจชุมชน โดยมีผลสัมภาษณ์ดังนี้ 
  ประธานวิสาหกิจชุมชนได้ให้ข้อมูลการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานรัฐไว้ว่า “เรา

ได้มีการติดต่อกันอยู่ตลอด ในทุก ๆ เดือนจะมีเจ้าหน้าที่ (นักวิชาการเกษตร) ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามงาน
และเข้ามาเก็บข้อมูลผลงานของวิสาหกิจชุมชน หากเกิดอุปสรรคปัญหาอะไร ก็สามารถแก้ไขได้
รวดเร็ว อีกทั้งทางส านักงานเกษตรก็ได้มีการอบรมให้ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ช่วยให้พัฒนาสินค้าใน

วิสาหกิจชุมชนนี้หลายตัวแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยซ้ือสินค้าของวิสาหกิจชุมชน แต่ก็ได้ท าให้เราเข้มแข็งขึน้” 
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  นักวิชาการเกษตรประจ าพ้ืนที่ ได้ให้ข้อมูลเรื่องของบทบาทหน้าที่ของส านักงาน
เกษตรจังหวัดและวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า “ส านักงานเกษตรจังหวัด มีแผนงานทั้งระยะสั้น กลาง และ

ระยะ 1 ปี โดยได้รับนโยบายมาจากกระทรวง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่ ต้องการส่งเสริม
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ทั้งเรื่อง ความรู้  นักวิชาการ วิทยากร การส่งเสริมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

แต่โดยส่วนมากในวิสาหกิจชุมชนนี้ มีความเข้มแข็งอยู่ เดิมแล้ว ส านักงานเกษตรจะเชิญกลุ่มไปร่วม
ประชุมของจังหวัด หรือไม่ก็เชิญไปเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เขาต้องการความสนับสนุน เราก็จะ
ผลัดหมุนเวียนลงพ้ืนที่ให้ครบตามที่ได้รับมอบหมายทั่วท้ังจังหวัด ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ ก็ได้รับการ

ติดต่อประสานงานกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้าในมุมการสนับสนุนจากส านักงานเกษตร โดยมากเป็นการ
อบรมให้ความรู้ โดยเนื้อหาการอบรมนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ กับตามเหตุการณ์ที่ส าคัญ ๆ 

เช่น เทคนิคการท าเกษตรแบบใหม่ ๆ การสร้างแบรนด์สินค้า ประมาณนี้” นักวิชาการอีกท่านได้
อธิบายเสริมเรื่องการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนว่า “ส านักงานเราได้มีการเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนไป
ร่วมเปิดร้านขายสินค้าตามเทศกาลต่าง ๆ อยู่ตลอดทั้งปี โดยจะได้รับการติดต่อมาจากทางผู้ว่า (ผู้ว่า

ราชการจังหวัดระยอง) จากกระทรวง ไม่ก็จากห้างร้านต่าง ๆ ก็เพ่ือส่งเสริมการขยายตลาดและสร้าง
ลูกค้าให้กับวิสาหกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง ดังนั้นการสร้างเครือข่ายไว้เป็นสิ่งจ าเป็นต่อกลุ่มวิสาหกิจอย่าง

มาก นอกจากจะได้เป็นที่รู้จักกับคนอ่ืนแล้ว ยังคอยเป็นเพ่ือนช่วยเหลือยามตกทุกข์ได้ยากอีกด้วย ก็
คิดว่าความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน จะช่วยสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงได้ และการช่วยกันพัฒนาสินค้าร่วมกัน 
ช่วยขยายก าลังผลิตได้อีกด้วย” 

  ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ปลัด อบต.) ได้ให้ข้อมูลถึงการมีส่วนร่วมจาก
ภาครัฐไว้ว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะฝ่ายราชการ ได้มีโครงการที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

ซ่ึงแต่เดิมศูนย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แต่ในปัจจุบันได้
กระจายลงมาสู่ท้องถิ่นที่ก า กับดูแลโดย อบต. โดยภาระหน้าที่ของศูนย์แห่งนี้  จะเป็นตัวกลาง

ประสานงานระหว่างชุมชนหรือระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับภาครัฐในหน่วยงานต่าง ๆ โครงการและ
กิจกรรมที่เคยจัดผ่านศูนย์แห่งนี้ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการปลูกพืช ความรู้เรื่องน้ าและดิน 
และยังเป็นศูนย์ส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย” โดยท่านปลัดยังได้

อธิบายเพ่ิมเติมว่า “มักจะเชิญผู้น าของวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากรผลัดหมุนเวียนกันให้ความรู้ ซ่ึงกัน
และกัน นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับบริษัทต่าง ๆ ไออาร์พีซี เองก็เคยขอข้อมูลวิสาหกิจส าหรับ

การเปิดตลาดจ าหน่ายสินค้าตามเทศกาล ซ่ึงหน้าที่ของ อบต. จะเป็นผู้ติดต่อ คัดเลือก และเสนอชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ให้กับบริษัทห้างร้านเอกชนที่ได้สนับสนุนตลาดดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องตามเทศกาล
ด้วย ส าหรับงานธุรการทั้งหลาย หน่วยงานได้ให้การสนับสนุนด้านงานเอกสาร และการให้ข้อมูล เพ่ือ

ส าหรับให้วิสาหกิจชุมชนเขียนโครงการน าเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนกับหน่วยงานท้องถิ่นอีก
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ด้วย แม้ว่าหน่วยงาน อบต. จะช่วยด าเนินงานด้านนี้ให้ แต่ก็ยังต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (สภา อบต.) เพ่ือที่จะขออนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

เนื่องจากเป็นระบบการเงินของทางราชการ ด้วยเหตุนี้ เอง เราจึงช่วยร่างให้มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะ
ขออนุมัติเรื่องดังกล่าวได้ อบต. จึงไม่สามารถสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้ในทุกโครงการ หรือทุกกิจกรรม” 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า หน่วยงานภาครัฐ (ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง) ได้มีการติดต่อประสานงานกับวิสา หกิจชุมชนแห่งนี ้อย่า ง
สม่ าเสมอ โดยมากจะเป็นการสนับสนุนในด้านขององค์ความรู้การผลิตสินค้า การพัฒนาสินค้า การ

ช่วยเหลือเรื่องของการจัดจ าหน่าย ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในอนาคตได้ 
อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มีความแข็งแรงในการพ่ึงพาตนเองได้ในระดับที่ ดี  หน่วยงานภาครัฐ

จึงไม่จ าเป็นต้องช่วยเหลือ จัดหาทรัพยากร จัดหาเงินทุน หรือช่วยเหลือโดยการซ้ือสินค้า ซ่ึงเป็นการ
ช่วยเหลือแบบปลายเหตุและไม่ยั่งยืน อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดของการเบิกจ่ายของภาครัฐ ที่ ต้องใช้เหตุผล
ที่มากพอในการใช้งบประมาณ จึงท าให้ภาครัฐมีความจ าเป็นที่ต้องสนับสนุนวิส าหกิจชุมชนให้เกิด

ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้แทนการช่วยเหลือแบบครั้งคราว การประเมินผลการสร้าง
ความร่วมมือจากภาครัฐ จึงได้ผลลัพธ์ในระดับดี (5 คะแนน) 

 
4.3.3.4 การช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ 

  ผู้วิจ ัยไ ด้ส ัมภาษณ์ผู ้ให ้ข้อ มูลส า คัญจา ก พนักงานบริษัทเอกชนที่ปฏิบั ติหน้าที่

ด้านมวลชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่ต าบลบ้านแลง สนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน และการรับฟังข้อคิดเห็น
ในชุมชน ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 ท่าน และสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีผลสัมภาษณ์ดังนี้ 

  ประ ธานวิ สาห กิจชุ มชน ได้อธิ บายว่า  “วิส าหกิจชุมชน กับบริษัทไม่ได้ มีกา ร
ช่วยเหลืออะไรกัน ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลการร้องเรียนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมมากกว่าการเข้ามาช่วยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เรา สามารถ พ่ึงพาตัว เองไ ด้ใน ระดับ
หนึ่ง โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขา (บริษัทเอกชน)” 
  พนักงานปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทเอกชน ได้อธิบายถึงบทบาทไว้ว่า 

“บริษัทได้มีนโยบายในด้านนี้ และน าไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังมาโดยตลอด เราอยู่ในพ้ืนที่ท่ีมีชาวบ้าน 
ประชาชนอยู่โดยรอบ จึงมีหน้าที่ท่ีต้องดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม มีหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบใน

พ้ืนที่นี้ชัดเจน” พนักงานผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่ได้กล่าวเสริมเรื่อง กิจกรรมส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนไว้ว่า “เราได้ลงพ้ืนที่พบปะผู้น าในพ้ืนที่และผู้น าวิสาหกิจชุมชน ก็เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อกังวล และข้อร้องเรียนในพ้ืนที่ โดยที่ผ่านมาชุมชนได้ต่ืนตัวในประเด็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เรื่องแสง 

เสียง และกลิ่น ที่อาจส่งผลต่อชุมชนได้มากที่สุด เพราะเป็นสิ่ งที่รับรู้ได้รวดเร็วสุด บริษัทเราก็ได้
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ส่งเสริมให้เกิดการสร้างคุณค่าในชุมชน ทั้งจากชุมชนด้วยกันเอง และชุมชนกับโรงงาน ก็มีความต้ังใจ
ให้โรงงานอยู่กับชุมชนและคนในพ้ืนที่อยู่ร่วมกันได้ตลอดไป โดยต้องควบคุมดูแลระบบภายในบริษัท 

ไม่ให้ส่งผลออกไปยังภายนอกให้มากที่สุด เรามีการประเมินความคาดหวังของชุมชนสังคมเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปแปลงเป็นแผนงานให้ตอบสนองต่อชุมชนได้อย่างตรงจุด” พนักงานผู้

มีบทบาทด้านวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายเสริมว่า “โครงการที่ดูแลวิสาหกิจชุมชน โดยมากจะเป็นการ
อ านวยสถานที่ให้ชุมชนมีแหล่งจ าหน่ายสินค้า ก็จะติดต่อไปยังท้องถิ่น ชุมชน อบต. หรือไม่ก็ติดต่อ
วิสาหกิจโดยตรง เพ่ือให้พวกเขาได้มีลูกค้าเพ่ิมขึ้น  แต่ส าหรับการช่วยเหลือในลักษณ์ช่วยซ้ือสินค้า 

โดยมากจะเป็นชุมชนที่ผลิตขนม เพราะสามารถน าไปเป็นขนมพักเบรค (อาหารว่าง) ในการประชุมได้ 
ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนนี้ไม่ได้ผลิตของในลักษณะนี้ เราจึงไม่ได้มีการซ้ือสินค้ามาเพ่ือใช้ในบริษัท” 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า การช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ เป็นไปในลักษณะเชิงต้ังรับ 
คือ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือรวบรวมข้อคิดเห็นก่อน พบการสนับสนุนการเปิด
ตลาดเพ่ือส่งเสริมการขายให้ และส าหรับมุมมองของวิสาหกิจชุมชน ไม่พบการด าเนินงานร่วมกัน

ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับบริษัทแต่อย่างใด การประเมินผลการช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ จึงได้ผลลัพธ์
ในระดับที่ควรพัฒนา (1 คะแนน) 

 

4.3.4 ความยัง่ยนื 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน โดยจะประเมินผลด้านความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเอง และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซ่ึงสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชน รองประธาน
วิสาหกิจชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยมีผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

4.3.4.1 ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
  ประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายการจ าหน่ายสินค้าไว้ว่า  “สินค้าหลักวิสาหกิจ

ชุมชน คือ ข้าวเกรียบสมุนไพร โดยจะส่งไปจ าหน่ายตามศูนย์โอท็อปต่าง ๆ จ านวนมากสุด แต่ลูกค้าก็
สามารถมาหาซ้ือได้ที่วิสาหกิจชุมชนได้เช่นเดียวกัน” รองประธานวิสาหกิจชุมชนได้กล่าวเสริมต่อว่า 
“โดยมากจะเป็นลูกค้าที่ เป็นนักท่องเที่ยว เราสามารถขายสินค้าจากศูนย์ที่กระจายไปตามภาคต่าง ๆ 

และจ าหน่ายที่วิสาหกิจชุมชนได้มากสุดในช่วงฤดูผลไม้ (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน) เพราะเป็นช่วง
ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสวนผลไม้ในจังหวัดระยอง คิดว่าหากมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่าง

ต่อเนื่อง ก็จะท าให้เราขายได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน” 
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  รองประธานวิสาหกิจชุมชนอธิบายต่อว่า “สินค้าของเราจะได้รับความนิยมในช่วง
เทศกาล ทั้งฤดูผลไม้ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวท่ีจังหวัดระยองสูง และช่วงเทศกาลวันหยุดต่าง ๆ 

เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น วิสาหกิจชุมชนสามารถจ าหน่ายสินค้า แบบเป็นของฝากกลับบ้านได้มาก” 
  ข้อมูลการจ าหน่ายจากประธานและรองวิสาหกิจชุมชน  มีความสอดคล้องกับ

รายงานทางบัญชี ที่พบว่ายอดจ าหน่ายข้าวเกรียบสมุนไพร และสินค้าชนิดอ่ืน มีจ านวนที่สูงขึ้นในช่วง
วันหยุดปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ และช่วงฤดูผลไม้ 
  ในด้านการพัฒนาความรู้ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าได้ให้ข้อมูลเรื่องการ

พัฒนาตนเองไว้ว่า “ตนได้รับการอบรมและฝึกสอนในการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรและสินค้าตัว
อ่ืน ๆ จากผู้ปฏิบัติงานในอดีตและนักวิชาการจากส านักงานเกษตร ซ่ึงนอกจากจะได้มาท างานร่วมกัน

แล้ว ยังได้รับความรู้ ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้อีกด้วย เช่น การท าบัญชี
ครัวเรือน การท าปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ การปลูกพืชไร้ดิน เป็นต้น สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ฝึกและ
พัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ จึงท าให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน” 

  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอีกท่านได้อธิบายเสริมว่า  “การเข้ามาพัฒนากระบวนการ
ผลิตจากส านักงานเกษตร ท าให้ข้าวเกรียบของที่นี่ มีมาตรฐานที่ดีขึ้น โรงผลิตสะอาด ผู้ผลิตต้องใส่ใจ

เรื่องความสะอาดของตัวเองมากขึ้น ก่อนจะเข้าไปท าข้าวเกรียบ ตัวสินค้าเองก็สามารถเก็บไว้ได้นาน
ขึ้น โดยไม่ได้ใส่สารกันบูด กล่องใส่ก็สวย ใครเห็นก็น่า ซ้ือ” “เจ้าหน้าที่ ก็เข้ามาตรวจสอบและดูแลเรา
มาตลอด เข้ามาดูทุกเดือน เราก็มีจดรายงานทุกครั้งที่ท าข้าวเกรียบ เพ่ือให้เขาไปใช้รายงานต่อไปอีกที” 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า สินค้ามียอดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมี
การจ าหน่ายที่สูงขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาล ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานผลประกอบการ  ว่ามียอด
จ าหน่ายที่สูงขึ้นจริงตามข้อมูลข้างต้น  

  สินค้าข้าวเกรียบสมุนไพร ได้รับการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
มาตรฐานที่ ดีกว่าในอดีต และมีกระบวนการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักเรื่องความ

สะอาดของการผลิต โดยผู้ที่มีบทบาทหลักในส่วนนี้  คือ นักวิชาการเกษตร จากส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง ซ่ึงผลจากการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการผลิตที่ มีคุณภาพ ท าให้ปัจจุบันนี้
วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มีความแข็งแรง จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว จากข้อมูลยังพบว่ามีการ

ติดตามการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยรวมเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ได้รับการบรรเทาแก้ไขได้รวดเร็ว ยังช่วยลดผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหายต่อวิสาหกิจชุมชนใน

ระยะยาวอีกด้วย และถึงแม้ว่าวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ทางส านักงาน
เกษตรจังหวัดก็ยังได้ลงมาให้ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซ่ึงเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้วิ สาหกิจชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไป การประเมินผลความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง จึงได้ผลลัพธ์ในระดับที่ดี (5 คะแนน) 
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4.3.4.2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
  ประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนว่า  “ใน

การท าข้าวเกรียบสมุนไพร ได้สนับสนุนให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนช่วยกันปลูก พริก กระเทียม ตะไคร้ 
และผัก ชนิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นเครื่องประกอบในตัวข้าวเกรียบ” รองประธานวิสาหกิจชุมชน ได้

กล่าวเสริมว่า “ที่ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนช่วยกันปลูกผัก และน าผักมาใช้ในวัตถุดิบของข้าวเกรียบ 
ช่วยให้ลดต้นทุนลงได้บางส่วน แม้ว่าจะไม่ใช่ส่วนหลัก แต่อย่างน้อยก็ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
ที่แต่ละคนมี ได้ช่วยแบ่งเบาวิสาหกิจชุมชนบางส่วน ก็ยังดีกว่าจะต้องซ้ือของทั้งหมด” 

  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีส่วนร่วมในการปลูกผักได้อธิบายว่า  “พวกเราก็เต็ม
ใจที ่ได้ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน แม้ว่าแค่การปลูกผักเล็ก ๆ น้อย ๆ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแค่

บางส่วน แต่ก็ท าให้ข้าวเกรียบไม่มีราคาที่แพงจนเกินไป ท าให้คนไม่อยากจะซ้ือ เราก็จะไม่มีรายได้” 
  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกยังได้อธิบายวงจรการปลูกผักด้วยว่า “เดิมที่ในตอนแรก
เราก็ได้ไปซ้ือเมล็ดพันธุ์มา แล้วก็เริ่มแบ่งกันปลูก 3 - 4 แปลง พอถึงเวลาเก็บมาใช้งาน เราก็ไม่ได้ตัด

ต้นทิ้ง เพราะอย่างพริก เขาก็ออกเมล็ดได้เรื่อย ๆ แค่ใส่ปุ๋ยและดูแลให้ดี และตะไคร้ กระเทียม 
สามารถแตกหัวแตกหน่อใหม่ได้ ในอดีตเราปลูกแบบนี้ยังไ ม่พอที่จะเด็ดมาใช้ เลยขยายแปลงให้มาก

ขึ้น ตอนนี้เราปลูกกันเยอะมาก ในพ้ืนที่วิสาหกิจเองก็มีปลูกอยู่ด้านหลัง ต่างคนต่างดูแลกันเอง จนไม่
ต้องซ้ือเพ่ิมเลย แถมยังมีเหลือไว้ใช้กันเองในแต่ละบ้านอีกด้วย” 
  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า มีความสอดคล้องกับรายงานการซ้ือวัตถุดิบของข้าว

เกรียบสมุนไพร โดยมีรายการที่ซ้ืออยู่ประจ ามีดังนี้  แป้งข้าวเจ้า แป้งมันส าปะหลัง ไข่ไก่ และพริกไทย 
ส่วนรายการที่ ซ้ือเป็นครั้งคราวมีดังนี้ น้ า มันพืช ฟักทอง และผักสลัด โดยไม่พบการซ้ือจ าพวกผักสวน
ครัว พริก ตะไคร้ และกระเทียม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบในการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร สอดคล้องกับ

ข้อมูลการสัมภาษณ์ที่วิสาหกิจชุมชนมีการสนับสนุนการปลูกพริก ตะไคร้ และกระเทียม เพ่ือน ามาใช้
เป็นวัตถุดิบในข้าวเกรียบสมุนไพร ทดแทนการซ้ือจากภายนอก และยังช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบได้ 

  การใช้ทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนได้ คือ การปลูกพริก ตะไคร้ และกระเทียม ซ่ึง
เป็นผักสวนครัวท่ีดูแลง่าย โตไว และขยายพันธุ์ได้ง่าย ท าให้ปัจจุบัน การผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร ไม่มี
ความจ าเป็นจะต้องซ้ือผักเหล่านี้จากภายนอกอีก เป็นกระบวนกา รที่ใช้วัตถุดิบที ่วิสาหกิจชุมชน

สามารถช่วยกันผลิตขึ้นเอง และยังเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียน เกิดขึ้นใหม่ได้รวดเร็วอีกด้วย 
  แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงปริมาณและสัดส่วนของการผลิตวัตถุดิบขึ ้น

ได้เอ ง ใน วิสาหกิจชุมชน ยังพบว่าเป็นปริมาณที่ไม่มาก และยังสามารถช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบได้
เล็กน้อย เม่ือเทียบกับต้นทุนของแป้งและพริกไทย ที่มีราคาสูง จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ
ได้บางส่วน ซ่ึงผักสวนครัวที่ปลูกได้เองเหล่านี้  เป็นส่วนประกอบหลักเพียงบางส่วนในกระบวนการ

ผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรเท่านั้น แต่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ ดี ที่จะช่วยสร้างความร่วมมือภายในวิสาหกิจ
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ชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้เห็นถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของการปลูกผักนี้ร่วมกัน  ซ่ึง
สามารถขยายผลต่อยอดไปในอนาคตได้ การประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีผลลัพธ์ในระดับ

ปานกลาง (3 คะแนน) 
 

4.3.5 ความสอดคล้อง 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความสอดคล้องในวิสาหกิจชุมชน โดยจะประเมินผลความสอดคล้องของ
ความคาดหวังความต้องการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแนวทางการด าเนินงานที่ประธานวิสาหกิจ

ชุมชนเป็นผู้ก าหนดร่วมกัน ซ่ึงสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ประชาชนใน
ชุมชน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง (ปลัด อบต.) โดยมีผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 ประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการท างานในวิสาหกิจชุมชนนี้ ว่า “เรามี

เป้าหมายก็เพ่ือส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน ให้สามารถหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวตนเองได้ มี
ความรู้และทักษะที่จะสามารถเอาตัวรอดได้ ช่วยพัฒนาตนเอง ครอบครัว รวมถึงชุมชนได้ สมาชิก

วิสาหกิจชุมชนของเราจึงมีแต่แม่บ้าน ที่สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดเป็นรายได้ และก็คาดหวังว่าเม่ือ
ครอบครัวมีรายได้ที่ดีขึ้น ม่ันคงขึ้น ก็จะช่วยป้องกันปัญหาในครอบครัวได้” 
 ประธานวิสาหกิจชุมชน ยังได้อธิบายถึงความต้องการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอีกด้วยว่า 

“ในกลุ่มเรา (วิสาหกิจชุมชน) ได้มีการประชุมอยู่ เป็นประจ าทุกเดือน ในบางครั้งสมาชิก วิสาหกิจ
ชุมชนก็จะมาเล่าปัญหาของตนเอง หรือปัญหาในครอบครัว เราก็ช่วยกันเท่าที่จะสามารถช่วยได้ อย่าง

ในกลุ่มเราหากมีญาติหรือคนในครอบครัวใครเกิดเจ็บป่วยกะทันหัน หรือเสียชีวิต ในกลุ่มเราก็จะขอ
ความเห็นที่จะน าเงินของกลุ่มบางส่วนไปช่วยเหลือในจุดนั้น แต่ส่วนมากที่ผ่านมาก็จะเป็นเงินส่วนตัว
ของแต่ละบ้านที่จะมาช่วยกันมากกว่า เพราะเราไม่อยากให้บัญชีของกลุ่มไปปะปนกับการใช้จ่ายใน

เรื่องที่ไม่เก่ียวข้อง” 
 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ที่ปฏิบัติงานได้กล่าวถึงความคาดหวงัของตนเองที่มีต่อวิสาหกิจชุมชน

ว่า “พวกเราสมาชิกวิสาหกิจชุมชนคิดว่า ไม่ได้ต้องการแค่รายได้จากการท างานในวิสาหกิจนี้ แต่ยัง
หวังถึงความเป็นอยู่ที่ มีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนน่าอยู่มากขึ้น เพราะเป็น
วิสาหกิจชุมชนที่ส่งเสริมคุณภาพผู้หญิงในชุมชน คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีทางหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างชุมชนที่

น่าอยู่ได้ การที่ได้ท างานกับวิสาหกิจชุมชนนี้ ท าให้มีรายได้เสริม นอกเหนือจากงานเกษตรที่บ้าน ได้
ใช้เวลาที่ว่างจากงานที่บ้านมาสร้างรายได้ และยังมีสังคมรอบข้างมากขึ้นด้วย จากการที่มาท างาน

ร่วมกันในวิสาหกิจชุมชน” 
 ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับวิสาหกิจชุมชนท่านหนึ่งได้อธิบายว่า “การพูดคุยกับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกันเป็นประจ า จะ ช่วยให้รับทราบถึงข้อคิดเห็น กับปัญหาที่เ กิดขึ้น ได้ ถ้าสมาชิก
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วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มมีความสนิทสนมกันอยู่แล้ว การพูดคุยจะช่วยแสดงความต้องการของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนแต่ละคนได้ดี และการตอบรับความต้องการนั้นได้  หรือการแก้ปัญหาให้กับสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มได้ ก็จะท าให้เกิดความรักต่อกลุ่มได้เช่นเดียวกัน ความสนิทสนมและรักใคร่กัน
ในชุมชนเป็นสิ่งจ าเป็นต่อยุคปัจจุบัน ที่มีการกลายเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ที่คนต่า งคนต่างอยู่กันมาก

ขึ้น วิสาหกิจชุมชนจะต้องเป็นแรงดึงให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในชุมชนแบบช่วยเหลือกัน” 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง ได้ให้ควา มเห็นไว้ว่า  “ความคาดหวังของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน ท าให้ประธานหรือผู้น ากลุ่ม ได้ทราบถึงแนวทางที่วิสาหกิจชุมชนต้องไปให้ถึง โดย

ความคาดหวังนั้น จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานเหตุผล และก่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ไม่ใช่เป็นเพียง
ความต้องการส่วนตัว หรือเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง การด าเนินงานที่ดีควรมีการประชุมหารือ พบปะ

พูดคุยกันสม่ าเสมอ จะได้รับทราบถึงปัญหาได้รวดเร็ว และติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนได้
ทันเวลา จากอดีตที่ผ่านมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ล้มเหลวและปิดตัวลง ก็มีสาเหตุหนึ่งมาจากการไม่รับ
ฟังเสียงสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ไม่ปรับตัวพัฒนาตามกระแส สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจึงขาดการมีส่วน

ร่วม และไม่มุ่งที่จะพัฒนาเอาตัวรอดในที่สุด” 
 จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีกระบวนการรับฟังความคาดหวังความต้องการ 

รวมถึงข้อคิดเห็นและปัญหาของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน และมีการช่วยเหลือและ
ร่วมกันแก้ปัญหาของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมกันทุกคน โดยทางประธานวิสาหกิจชุมชน
จะพยายามใช้ทรัพยากรของวิสาหกิจชุมชนเท่าที่จ าเป็น หรือเป็นมติของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

ทั้งหลาย และ ยังพบว่า  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความความคาดหวังในเชิงสังคมมากกว่าตัวเงินหรือ
รายได้จากการท างาน โดยให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวและการอยู่ร่วมกันในชุมชน สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนมีความเห็นที่ตรงกันกับจุดมุ่งหมายของวิสาหกิจชุมชนในด้านการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนให้มีความแข็งแรง และพัฒนาบทบาทสตรีภาคการเกษตรในชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น รวมถึงการอยู่
ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือกัน   ผู้วิจัยยังพบว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ 

และรับฟังปัญหาสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแลง ผู้ ซ่ึงให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในด้านการประสานงานและท าหน้าที่ปกครองดูแล
พ้ืนที่ต าบลบ้านแลง ในประโยชน์ของการมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  ผ่านการประชุมใน

วิสาหกิจชุมชน ท าให้ผู้น าของวิสาหกิจชุมชนได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันแก้ปัญหาของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 

สามารถปรับปรุงแก้ไขในจุดที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้เล็งเห็นได้ และสุดท้ายวิสาหกิจชุมชนก็จะมี
ความเข้มแข็งขึ้นได้ การประเมินผลความสอดคล้อง จึงได้ผลลัพธ์ในระดับที่ดี (5 คะแนน) 
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4.4 ผลการประเมนิความยัง่ยืนในภาพรวม 
 
 ผู้วิจัยได้ประเมินผลตามกรอบการประเมินความยั่งยืนที่อธิบายไว้ในบทที่  3 ประกอบกับ

ข้อมูลผลสัมภาษณ์ และข้อมูลจากการ ศึกษาเอกสาร  ซ่ึงจะน ามาประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 

หัวข้อ ประเด็นช ีว้ดั ผลลัพธ ์ คะแนน 

ประสิทธิผล การด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนเทียบกับ

เป้าหมาย 

การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ในด้าน

เศรษฐกิจ คือ การเลี้ยงตัวเองจากการ
จ าหน่ายสินค้าได้ และด้านสังคม คือ 

การส่งเสริมบทบาทสตรีภาค
การเกษตรให้มีคุณภาพขึ้น  

5 

ประสิทธิภาพ ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน SROI 

SROI = 1.23 5 

ผลกระทบ การสร้างความร่วมมือใน
ชุมชน 

ผลจากการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถสร้างความร่วมมือใน
ชุมชนได้โดยไม่มุ่งหวังเพียงค่าจ้าง 

5 

การลดปัญหาความ

ขัดแย้งในชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนมีกระบวนการสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อสังคมรอบข้าง มี
การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน จึงสามารถ

ลดปัญหาความขัดแย้งได้ 

5 

ความร่วมมือจากภาครัฐ หน่วยงานจากภาครัฐได้เข้ามา
สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริม
ความรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ แทนการ
ช่วยเหลือแบบครั้งคราว 

5 

 

 



78 
 

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

หัวข้อ ประเด็นช ีว้ดั ผลลัพธ ์ คะแนน 

ผลกระทบ การช่วยเหลือจากภาค

ธุรกิจ 

การประสานงานระหว่างวิสาหกิจ

ชุมชนกับธุรกิจเอกชนเป็นในลักษณะ
เชิงต้ังรับ ไม่พบการด าเนินงานร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนาชุมชน 

1 

ความยั่งยืน ความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเอง 

วิสาหกิจชุมชนมีกระบวนการที่

สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมี
การส่งเสริมรากฐานที่ดีจากหน่วยงาน

ภายนอกจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

5 

การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 

วิสาหกิจชุมชนมีการผลิตวัตถุดิบขึ้น
เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็น
ทรัพยากรหมุนเวียนภายในวิสาหกิจ

ชุมชน แต่ทดแทนได้เพียงบางส่วน 

3 

ความสอดคล้อง ความคาดหวังความ
ต้องการของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 

แนวทางและนโยบายการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนมีความสอดคล้อง

กับความคาดหวังความต้องการของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และมี
กระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือปรับ

แนวทางตามความเหมาะสมอีกด้วย 

5 

 
 ต่อมาน าเอาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดมารวมผล เป็นการประเมินคะแนนความยั่งยืน โดย

อ้างอิงจากตารางที่ 3.2 ได้ผลคะแนนความยั่งยืนดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 ผลคะแนนความยั่งยืน 

หัวข้อ ตัวช ี้ว ัด ร ้อยละ คะแนน ผล 

ประสิทธิผล การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเทียบกับ

เป้าหมาย 

20 5 1.00 

ประสิทธิภาพ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน SROI 20 5 1.00 

ผลกระทบ การสร้างความร่วมมือในชุมชน 5 5 0.25 

การลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 5 5 0.25 

ความร่วมมือจากภาครัฐ 5 5 0.25 

การช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ 5 1 0.05 

ความยั่งยืน ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 15 5 0.75 

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 15 3 0.45 

ความสอดคล้อง ความคาดหวังความต้องการของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

10 5 0.50 

 รวม 100  4.50 

 
 ผลคะแนนความยั่งยืนเท่ากับ 4.50 หมายความว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
แลงพัฒนามีการด าเนินงานที่มีความยั่งยืนในระดับที่สูงมาก ผลการประเมิน พบว่า ผลการด าเนินงาน

ของวิสาห กิจชุมชนบรรลุเป้าหมายที่ ต้ังไ ว้  และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
การเกษตร กร ะทร วง เกษตรและสหกร ณ์อีกด้วย  ต่อมาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนใน
กิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร ซ่ึงเป็นสินค้าโดดเด่นและมีการผลิตอยู่ตลอดทั้งปี การประเมิน

ค่า SROI พบว่าเท่ากับ 1.23 หมายความว่า การลงทุนในกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบทุก ๆ 1 บาท จะ
สร้างมูลค่าผลตอบแทนให้กับสังคม 1.23 บาท ต่อมาในประเด็นผลกระทบ จากผลการศึกษาพบว่า 

การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สามารถก่อให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชนและไม่ได้สร้างปัญหา
ความขัดแย้งต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้างวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเองก็มีกระบวนการพูดคุย  รับฟัง 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในลักษณะไม่เป็นทางการอยู่เสมอ จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้วิสาหกิจ

ชุมชนเองได้ทราบถึงทัศนคติของคนในชุมชนได้ชัดเจน และต่อมาในส่วนของความร่วมมือจากภาครัฐ 
ซ่ึงเกิดจากความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ท าให้หน ่วย งา นภาคร ัฐ คือ ส านักงานเกษตรจังหวัด

ระยอง และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง ได้ร่วมกันด าเนินงานสนับสนุนและประสานงานใน
รูปแบบการส่งเสริมองค์ความรู้ การจัดอบรม และงานเอกสารธุรการทั่วไป จึงเป็นการด าเนินงานที่
ช่วยสร้างพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนให้แข็งแรงและยั่งยืนขึ้น มากกว่าการช่วยเหลือแบบสั่งซ้ือสินค้า
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เพ่ือเพ่ิมยอดขายเพียงอย่างเดียว ทั้งยังพบการด าเนินงานร่วมกันระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐในลักษณะเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงกันและกันอีกด้วย  ท าให้วิสาหกิจชุมชนมี

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองสูง มีควา มสา มา รถด าเน ินงา นจ ัดหา วัตถุดิบ  การผลิต การจัด
จ าหน่าย การจัดการภายใน รวมถึงกระบวนการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเกิดจากความร่วมมือของ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนภายใต้การดูแลจัดการของประธานวิสาหกิจชุมชน และสุดท้าย นโยบาย 
แนวทาง และการด าเนินงานในวิสาหกิจชุมชนยังตอบสนองต่อความคาดหวังความต้องการ  ของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้อย่างตรงประเด็นอีกด้วย  พบว่า ประธานวิสาหกิจชุมชนมีการรับฟัง

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผ่านการประชุมร่วมกันอยู่เสมอทุกเดือน โดยสามารถปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานตามความคาดหวัง และความเหมาะสมของสถานการณ์อยู่เสมอ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอยู่ 2 หวัข้อ คือ การสร้างความร่วมมือ
ด าเนินงานร่วมกันกับธุรกิจเอกชน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ซ่ึงผู้วิจัยจะอธิบายรายละเอียดจุด
ปรับปรุงพัฒนาในส่วนถัดไป 

 
ตารางที่ 4.5 สรุปผลการประเมินความยั่งยืน 

ประเด็น หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 

ประสิทธิผล การด าเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนเทียบกับเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนบรรลุ

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

ประสิทธิภาพ ผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน SROI 

SROI เท่ากับ 1.23 

ผลกระทบ ความร่วมมือของชุมชน การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้าง

ความร่วมมือของคนในชุมชนได้ 

ความขัดแย้งในชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีการรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

ความร่วมมือจากภาครัฐ มีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานจากภาครัฐอย่างเต็มที่ 

การช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ ไม่พบการด าเนินงานร่วมกัน 

ความยั่งยืน ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง วิสาหกิจชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พบการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพียงบางส่วน 

ความสอดคล้อง ความคาดหวังความต้องการของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

แนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกับความ
คาดหวังของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
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4.5 การ วิเคราะห ์SWOT 
 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ด้วย SWOT ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็น

ความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้สนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน พร้อมกับการวิเคราะ ห์ถึงปัจจัยภาย ในและภา ยนอก  ของวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนและส่งผลต่อความยั่งยืน โดยแบ่งวิเคราะห์ตามปัจจัยภายในและภายนอก 
 

4.5.1 จุดแข็ง 

 จากผลการสัมภาษณ์พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา มีจุดแข็งการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 1 . ประธานวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและพัฒนาคุณภาพสินค้า 2. วิสาหกิจชุมชนมีกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วย

ตนเอง 3. ข้าวเกรียบสมุนไพรเป็นสินค้าเชิงสุขภาพและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 4. วิสาหกิจชุมชนได้
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ 5. วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างความร่วมมือภายในชุมชน

จากการด าเนินงาน ผลิตสินค้า และพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายถึงจุดแข็งไว้ว่า “วิสาหกิจชุมชนเรามีนโยบายที่ต้องการจะ
ส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมีความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้เป็นทักษะในการหาเลี้ยง

ครอบครัว ในช่วงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่ไม่แน่นอน กลุ่มเราจึงต้องมุ่งพัฒนาสินค้าให้
จ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี เพ่ือให้เป็นเงินทุนช่วยเหลือแก่สมาชิก และได้พัฒนาทักษะของสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ส่วนข้าวเกรียบสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนก็ได้รับการพัฒนามาโดย
ตลอด จากความร่วมมือกับส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง จนท าให้มียอดขายข้าวเกรียบที่ ดีและ
สามารถหล่อเลี้ยงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้” 

 นักวิชาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้มีความเห็นว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา มีจุดเด่นในเรื่องของการดึงคนในชุมชนมาเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

ได้จ านวนมาก โดยสร้างมุมมองและเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน ท าให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนก็เห็นถึง
ความส าคัญของเป้าหมายที่ต้องท าให้ส าเร็จ ซ่ึงเป็นผลดีในระยะยาวมากกว่าการรับค่าจ้างท างาน
เพียงอย่างเดียว และก็ยังเห็นว่าวิสาหกิจชุมชนนี้มีการพัฒนาการด้วยตนเองที่ดีมาโดยตลอด ประธาน

วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความรู้มาก เป็นที่นับถือของคนในชุมชนอีกด้วย” 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง ได้มีความเห็นที่สอดคล้องเช่นกันว่า “วิสาหกิจชุมชน

นี้มีจุดแข็งที่ประธานวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นที่เคารพของคนในชุมชน และยังพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้
เติบโตและมีชื่อเสียงในสาธารณะ จนท าให้วิสาหกิจชุมชนนี้มีความแข็งแรงสามารถพ่ึงพาตนเองได้” 
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 ส าหรับจุดแข็งของการด าเนินงานประกอบไปด้วย ความรู้ความสามารถของประธานวิสาหกิจ
ชุมชน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ต่อมา

สินค้าข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นสินค้าที่ มีภาพลักษณ์เชิงสุขภาพ ใช้เป็นของฝากแก่ผู้ อ่ืนได้ ท าให้
สามารถจ าหน่ายข้าวเกรียบสมุนไพรได้อย่างต่อเนื่องและมียอดจ าหน่ายที่สูงในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจากความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ สุดท้ายการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนโดยการมาเป็นส่วนหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนได้ โดยไม่
มุ่งหวังแต่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียว  

 
4.5.2 จุดอ่อน 

 จากผลการสัมภาษณ์พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา  มีจุดอ่อน
การด าเนินงาน ดังนี้  1. ไม่พบการด าเนินงานร่วมกันระหว่างวิสาหกิจชุมชนและบริษัทเอกชน และ  
2. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรบางส่วนยังต้องจัดหาจากภายนอกชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ประธานวิสาหกิจชุมชนได้กล่าวถึงจุดอ่อนในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ว่า “เราไม่ได้ท างานร่วมกับ
บริษัทเอกชนมานานแล้ว หลายบริษัทมักมาท าส ารวจกับชุมชน แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือระหว่าง

กันนัก เพราะไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่ บางครั้งก็สั่งซ้ือสินค้าไปเป็นครั้งคราว ไม่ได้ท าประจ า” และ
ประธานวิสาหกิจชุมชนยังอธิบ ายต่ออีกว่า  “วัตถุดิบที่น ามาท าข้าวเกรียบก็ต้องซ้ือเข้ามาบางส่วน 
เพราะในชุมชนเราไม่มี ไม่สามารถผลิตได้เอง อย่างแป้ง เราผลิตเองไม่ได้ ก็คงต้องซ้ือเข้ามา แต่ถ้าเรา

ปลูกเองได้ อย่างผัก เราก็ปลูก เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บางส่วน ท าให้เรามีก าไรเพ่ิมขึ้น เศษขยะที่
เหลือเราก็ให้เทศบาลน าไปทิ้งบางส่วน เพราะใช้ท าปุ๋ยได้แค่บางอย่างเท่านั้น” 
 นักวิชาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้มีความเห็นสอดคล้องว่า “วิสาหกิจ

ชุมชน และชุมชนในบริเวณนั้น (ต าบลบ้านแลง) มีความไม่พึงพอใจต่อโรงงานที่ต้ังอยู่ข้างเคียงนัก 
พวกเขามีความสัมพันธ์ท่ีไม่ค่อยดี ส่วนมากบริษัทต่าง ๆ จะไม่ประสานงานไปโดยตรงไปที่ชุมชน แต่

มักจะมาผ่านทางส านักงานเกษตรในพ้ืนที่ หรือปกครองท้องถิ่น การสนับสนุนโดยมากจะเป็นการให้
พ้ืนที่เพ่ือขายของตามเทศกาลต่าง ๆ” ปลัดองค์การบริห ารส่วนต าบลบ้านแลง  ได้มีความเห็นที่
สอดคล้อง เช่น กัน ใน เรื ่องความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีระหว่างวิสาหกิจชุมชน รวมถึงคนในชุมชนบ้านแลง 

กับโรงงานเอกชนรอบข้าง 
 ส าหรับจุดอ่อนการด าเนินงานประกอบไปด้วย การสร้างความร่วมมือ การช่วยเหลือ และ

สนับสนุนจากภาคเอกชน ที่ยังไม่ชัดเจน และไม่พบการส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันอีกด้วย   
และการจัดหาวัตถุดิบยังต้องน าเข้ามาจากภายนอกบางส่วน จึงยังไม่ตอบสนองต่อการใช้ทรัพยากร
หมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.5.3 โอกาส 
 จากผลการสัมภาษณ์พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา มีโอกาสการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 1. ความนิยมของสินค้าเพ่ือสุขภาพในยุคปัจจุบันเพ่ิมสูงขึ้น และ 2. นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์จากภาครัฐที่มุ่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายไว้ว่า “วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และได้
ประสานงานกับหน่วยงานราชการ (ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแลง) มาโดยตลอดต้ังแต่กลุ่มยังเล็ก ๆ เราได้ท างานร่วมกันมานานมาก จนถึงตอนนี้วิสาหกิจ

ชุมชนเรามีความแข็งแรงขึ้น สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ก็ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา (ส านักงาน
เกษตรจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง)” 

 นักวิชาการเกษตร ส านัก งาน เกษตรจังหวัดระยอง ได้อธิบาย ไว้ว่า  “เราได้รับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน จากส่วนกลาง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ต้ังแต่แรกเริ่มก่อต้ังวิสาหกิจ
ชุมชน โดยให้นักวิชาการต่าง ๆ เข้าไปช่วยเหลือชุมชนให้มีอาชีพที่ ดีขึ้น พัฒนาทักษะ ความรู้ และ

ผลิตสินค้า สร ้างรา ยไ ด้ให้แก่ชุมชน  ผ่านการ รวมกลุ ่มเป็น วิส าหกิจชุมชน  จะเห็นได้ว่าการ
ด าเนินงานของแต่ละวิสาหกิจชุมชน จะสอดคล้องกับส านักงานเกษตรในพ้ืนที่ และตอบสนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์ของกระทรวง พวกเราก็จะต้องมีการรายงานผล และติดตามผลอยู่ตลอด” และยังกล่าวถึง
ตัวสินค้าข้าวเกรียบสมุน ไพรอีกว่า  “ทุกคนทราบกันดีว่าอาหารเพ่ือสุขภาพจะขายดี และมีราคาสูง 
วิสาหกิจขุมชนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาข้าวเกรียบของตน ให้มีลักษณะเชิงสุขภาพมากขึ้น จึงพัฒนามา

เป็นข้าวเกรียบสมุนไพรในปัจจุบัน จึงคิดว่าเป็นโอกาสที่ดี ในการผลิตสินค้าที่ผูกโยงกับเรื่องสุขภาพ” 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง ได้มีความเห็นว่า “หน่วยงานรัฐมีแผนงานที่ชัดเจน
ทุกปี และได้ขยายผลลงมายังถึงวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ 

จึงท าให้มีผลการด าเนินงานที่ดีได้ตามเป้าหมายมาโดยตลอด และยังท าให้ท างานประสานงานกันใน
แนวทางเดียวกันอยู่ตลอด การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ จึงส่งผลดีต่อวิสาหกิจชุมชนนี้ทุกครั้ง”  

 ส าหรับโอกาสการด าเนินงานประกอบไปด้วย ความนิยมของสินค้าเชิงสุขภาพ และความนิยม
การรักษาสุขภาพมีเพ่ิมมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ท าให้สินค้าข้า วเกรียบสมุนไพรเป็นที่ทางเลือกหนึ่งใน
กลุ่มผู้ที่ใส่ใจต่อการรับประทานขนมที่ไม่ท าลายสุขภาพมากนัก และโอกาสในการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน ซ่ึงเกิดจากนโยบายและยุทธศาสตร์จากภาครัฐ ผ่านทางส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง จึงท าให้เจ้าหน้าที่และนักวิชาการ เข้ามามีบทบาทท่ีส าคัญในการ

สร้างความเข้มแข็งจากภายในวิสาหกิจชุมชน 
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4.5.4 อุปสรรค 
 จากผลการสัมภาษณ์พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา มีอุปสรรค

การด าเนินงาน ดังนี้  1. สินค้าข้าวเกรียบเป็นสินค้าที่ มีขายอยู่ทั่วไป และ 2. ต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่คงที่ 
และไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากต้องจัดหาวัตถุดิบจากภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ประธานวิสาหกิจชุมชนได้อธิบายอุปสรรคภายนอกไว้ว่า  “ราคาของวัตถุดิบที่มีราคาไม่
คงที่ และมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด ซ่ึงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและก าไรของวิสาหกิจชุมชนโดยตรง และ
คาดไว้ว่าถ้าเราเพ่ิมราคาสินค้าก็จะท าให้ขายได้น้อยลงอีกด้วย  อีกประเด็นที่พบก็คือตัวข้าวเกรียบ

สมุนไพร ที่เป็นสินค้าของวิสาหกิจชุมชนอ่ืนเช่นกัน ลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกสินค้าเราไม่มาก” 
 นักวิชาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า “วิสาหกิจ

ชุมชนแห่งนี้ไม่ได้มีทรัพยากรเป็นของตัวเองทั้งหมด หมายถึง ยังต้องซ้ือของเข้ามาผลิต เข้ามาแปรรูป 
จะเกิดค่าใช้จ่ายที่ตัววิสาหกิจชุมชนเองควบคุมไม่ได้  ช่วงใดวัตถุดิบราคาพุ่งสูงขึ้น วิสาหกิจชุมชนก็จะ
รับภาระต้นทุนสูงขึ้น อาจส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนไม่ยั่งยืนได้ โดยปัจจัยทางต้นทุนมีมากมาย ทั้งค่า

ขนส่ง ภาษี ภัยพิบัติ น้ าท่วม เป็นต้น ราคาของก็จะขึ้น ๆ ลง ๆ ตลอดเวลา วิสาหกิจชุมชนจ าเป็นต้อง
หาแนวทางรับมือกับเหตุการณ์ทั้งหลายไว้” 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง ได้มีความเห็นว่า “ในปัจจุบันทางเลือกของผู้บริโภคมี
มากขึ้น สินค้าของวิสาหกิจชุมชนในหลาย ๆ พ้ืนที่ ก็มีความคล้ายคลึงกัน วิสาหกิจชุมชนเองจึงต้อง
สร้างจุดเด่นให้กับสินค้าตัวเอง เพ่ือดึงดูดให้คนมาซ้ือสินค้าของตน  ให้สินค้านั้นสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชน และนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นอีกด้วย” 
 ส าหรับอุปสรรคการด าเนินงานประกอบไปด้วย  ทางเลือกอ่ืนของสินค้าข้าวเกรียบจาก
วิสาหกิจชุมชนอ่ืน ซ่ึงเป็นสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่สามารถหาซ้ือได้ทั่วไป อาจส่งผล

ให้ไม่เป็นที่นิยมได้ หากวิสาหกิจชุมชนอ่ืนมีการผลิตที่คล้ายคลึงกันเป็นจ านวนมาก และอุปสรรค
ทางด้านต้นทุนวัตถุดิบจากการจัดหาภายนอก ซ่ึงมีราคาที่ไม่คงตัว จะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนวัตถุดิบ

ที่มีความไม่แน่นอน และยังส่งผลถึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โดยตรงอีกด้วย ซ่ึง
หากต้นทุนวัตถุดิบเพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ค่า SROI ลดลง และส่งผลต่อความยั่งยืนในที่สุด 
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ภาพที่ 4.7 ผลวิเคราะห์ SWOT 

 

4.6 การ วิเคราะห ์TOWS  

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการรวบรวมข้อมูลในหัวข้อข้างต้น 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ต่อเพ่ือวางกลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้มีความยั่งยืนที่
สูงขึ้น ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix โดยใช้วิธีการจับคู่ปัจจัยระหว่างกลุ่มที่ เป็นจุดแข็งและโอกาส 
จุดอ่อนและโอกาส จุดแข็งและอุปสรรค จุดอ่อนและอุปสรรค โดยผู้วิจัยจะน าเสนอกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงผล TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

S จุดแข็ง W จุดอ่อน 

O โอกาส S4S5O2 พัฒนาไปสู่ธุรกิจเพ่ือสังคม 
S3O1 พัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 

W2O2 พัฒนาการใช้และหาทรัพยากร 
W1O2 สร้างความร่วมมือกับเอกชน
ผ่านทางนโยบายของรัฐ 

T อุปสรรค S4T1 ใช้ความร่วมมือจากภาครัฐมา

พัฒนาสินค้า 
S5T2 รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ิม

ก าลังการต่อรอง 

W2T2 หาแนวทางควบคุมต้นทุน 
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 ต่อมาผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าเสนอเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาไว้ 3 แนวทาง ดังนี้ 

 
4.6.1 แนวทางการปรบัปรงุพฒันาเชงินโยบาย  

 แนวทางการปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่
ก ากับดูแลในส่วนที่เก่ียวข้อง จะน าเสนอแนวทางที่ส่งผ่านจากผู้น าสู่ผู้ปฏิบัติ (Top-Down) 

1. เพ่ิมความโดดเด่นของตัวสินค้าข้าวเกรียบสมุนไพรให้มีความแตกต่างจากวิสาหกิจชุมชน

อ่ืน โดยด าเนินการร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
และให้มีสูตรรสชา ติที่หลากหลายขึ้น  ซ่ึงเป็นการใช้จุดแข็งด้านความร่วมมือจา ก

หน่วยงานภาครัฐ มาป้องกันอุปสรรคให้สินค้าข้าว เกรียบสมุนไพรจากวิสาหกิจชุมชนให้ มี
ความโดดเด่นมากขึ้น 

2. ปรับแนวทางการด าเนินงานจากวิสาหกิจชุมชนให้เป็นธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

โดยให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมกัน เช่น กา รก า หนดแผนกา รผลิต และแผนการจัดจ าหน่าย ให้สอดคล้องกับ

แผนการท่องเที่ยวจังหวัด หรือร่วมกันออกแบบสายโซ่อุปทานและการใช้ทรัพยากรที่
ยั่งยืนภายในชุมชน ซ่ึงเป็นการใช้โอกาสที่วิสาหกิจชุมชนมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐ กับจุดแข็งด้านความร่วมมือของภาครัฐ และคนในชุมชน เพ่ือสร้างเป็น

เครือข่ายเชิงธุรกิจที่สร้างมูลค่าแก่ชุมชนเพ่ิมขึ้น  
 

4.6.2 แนวทางการปร ับปร ุงพัฒนาเช ิงปฏ ิบัติ  

 แนวทางปรับปรุงส าหรับกลุ่มปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการท างานในวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น จะน าเสนอต่อผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน 

1. จัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นต้องน าเข้าจากภายนอกโดยตรงไปยังผู้ผลิต  ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า 
แป้งมันส าปะหลัง ไข่ไก่ และพริกไทย เพ่ือลดต้นทุน โดยใช้จุดแข็งในเครือข่ายระดับ
ชุมชนเป็นการรวมกลุ่มชุมชน เพ่ือจัดซ้ือวัตถุดิบที่ใช้ร่วมกันในชุมชน  เป็นการป้องกัน

อุปสรรคด้านต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่คงที่ 
2. ปรับปรุงจุดอ่อนเรื่องการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ด้วยการใช้โอกาสจากนโยบายภาครัฐที่

เน้นให้ชุมชนใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดการปลดปล่อยของเสียสู่
สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันออกแบบการไหลของทรัพยากร ต้ังแต่การน าเข้ามาในวิสาหกิจ
ชุมชน ไปสู่ภายนอกวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าและประโยชน์สูงสุด ทดแทนการทิ้ง

เปล่าซ่ึงเป็นการสร้างขยะในชุมชนที่มากขึ้น 
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4.6.3 แนวทางการปรบัปรงุพฒันาสว่นสนบัสนุน  
 แนวทา งปรับปรุงส าหร ับส่วนสนับสนุนวิสาห กิจชุมชน  เพ่ิมความเข้มแข็งต่อผลกระทบ

ภายนอก ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพต่อกระบวนการ และเพ่ือส่งเสริมความยั่งยืน จะน าเสนอต่อประธาน
วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. เพ่ิมกระบวนการจัดการกับของเสีย หรือของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าวเกรียบ
สมุน ไพร คิดค้นพัฒนาเป็น สินค้าชนิ ดใหม่  ๆ ขึ้ น โดยสามารถปรับ เปลี่ย นกา ร
ประชาสัมพันธ์สินค้าของวิสาหกิจชุมชนเป็นในเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

2. ปรับปร ุงจุดอ่อนจากการช่วย เหลือของภา คธุรกิจ เอกชน  ประกอบกับโอกาสที่ใน
ปัจจุบันสินค้าเชิงสุขภาพก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  โดยสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือ

กันปรับปรุงภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าข้าวเกรียบสมุนไพร ให้สินค้ามีความ
เด่นชัดเรื่องสุขภาพ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามมากขึ้น 

 

 ผลการศึกษาเรื่อง การประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา พบว่า วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มีการด าเนินงานมาอย่างยาวนาน ต้ังแต่

ก่อนจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ก็ต้ังเป็นกลุ่มแม่บ้านขึ้น เพ่ือด าเนินงาน
ผลิตสินค้าประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ มีการส่งเสริมให้สตรีภาคการเกษตรมีความรู้ มี
ทักษะ นอกเหนือจากความรู้ ด้านการเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว ต่อมาเม่ือได้จัดต้ังเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน ภายใต้การก ากับดูแลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เริ่มคิดค้นและพัฒนาสินค้าชนิด
ใหม่ ๆ ขึ้น รวมทั้งได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการท างาน และกระบวนการจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้การรับรองเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ

มาตรฐานรับรองอ่ืน ๆ ต่อมาการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในกิจกรรมการ
ผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร พบว่า ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีค่าเท่ากับ 1.23 ซ่ึงนอกจากมี

ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าแล้ว ยังเกิดผลตอบแทนทางสังคมอีกด้วย การผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร
จึงสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สังคมชุมชนได้ ต่อมาผลการประเมินความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดด้วยวิธี
ของ GIZ พบว่า ได้คะแนนการประเมินผลโดยรวม 4.50 คะแนน จาก 5.00 คะแนน วิสาหกิจชุมชน

แห่งนี้มีความยั่งยืนในระดับที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ดียังพบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอยู่ 2 หัวข้อ 
คือ 1. การช่วยเหลือและการประสานงานระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับภาคธุรกิจเอกชนยังคงเป็นเชิงต้ัง

รับ และไม่มีการด าเนินงานกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 2. การใช้ทรัพยากรที่ผลิตขึ้นในชุมชนยังมี
สัดส่วนน้อย วัตถุดิบหลักของการผลิตข้าวเกรียบยังคงต้องจัดหาจากภายนอกอยู่ ผู้วิจัยจึงได้น าเอา
ข้อมูลทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์ SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากปัจจัยที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงวิเคราะห์ TOWS ด้วย
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การใช้ข้อมูลจาก SWOT น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มแนวทาง ดังนี้ 1 . แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย 2. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเชิง

ปฏิบัติ และ 3. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาส่วนสนับสนุน โดยแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนาที่ได้น าเสนอนี้ ได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุกัญญา 

อธิปอนันต์ และคณะ (2550) ในประเด็นเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้สอดรับกับ
ความต้องการในปัจจุบัน ซ่ึงในปัจจุบันผู้คนเริ่มให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพและการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากสินค้าในวิสาหกิจชุมชน สามารถตอบสนองในเรื่องนี้ได้ ก็คาดว่าจะท าให้สินค้า

เป็นที่นิยมเพ่ิมขึ้น และอีกประเด็นคือ การท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ต้ังแต่กระบวนการ
ก าหนดแนวทาง พัฒนากระบวนการ พัฒนาสินค้า การเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ และส่งเสริมการ

ด าเนินงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงกันและกัน ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่จะสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีความสามารถพ่ึงพาตนเอง และเกิดความยั่งยืนได้ 
 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัชนี รูปหล่อ ดุษฎี พรหมทัต และ วัลภา ว่องวิวิธกุล 

(2558) ในประเด็นเรื่องการสร้างวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นกิจการเพ่ือส่วนรวม แทนการสร้างไปเป็น
กิจการเอกชน โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนที่เข้มแข็ง การจัดการทรัพยากรที่เท่าเทียมเป็น

ธรรม และได้รับแรงผลักดันสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ซ่ึงผู้วจิัยได้คาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ จะได้น าแนวทางปรับปรุง
พัฒนาไปประยุกต์ใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา มี

ความเข้มแข็งทั้งจากภายในและภายนอก มีความสามารถในการปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการที่
ไม่แน่นอนในปัจจุบัน และเพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืนที่สูงขึ้นในที่สุด 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลการศ ึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ มีผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา  ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในกิจกรรมผลิตข้าว
เกรียบสมุนไพร ประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม และหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือความยั่งยืน ผลการประเมินพบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลง
พัฒนา มีความยั่งยืนในระดับที่สูงมาก และผู้วิจัยได้วิเคราะห์ SWOT และ TOWS สุดท้ายน าเสนอ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

 จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย ได้สรุปผลการศึกษา  พร ้อมกับอภิปรายผล โดยจะ
อธิบายถึงความสอดคล้องกันระหว่าง ผลการศึกษา ข้อมูลอ้างอิง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยอ่ืนที่

เก่ียวข้อง และวัตถุประสงค์ของการศึกษา และสุดท้ายแสดงข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยนี้ 
 

5.1 สรปุผล และอภปิรายผลการศกึษา 
 

 การสรุปผลการศึกษาครั้งนี้  จะประกอบด้วย สรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิด 
ทฤษฎี ข้อมูลอ้างอิง และวัตถุประสงค์การศึกษา ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดดังนี้ 

 
5.1.1 บร ิบทและการด าเนนิงานของวิสาหกจิชมุชน 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา  ในอดีตได้เริ่มก่อต้ังกลุ่มขึ้นมาต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2527 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนบ้านแลง และส่งเสริม
บทบาทของสตรีภาคการเกษตรให้มีความรู้มีทักษะในการพัฒนาตนเองมากขึ้น  มีกิจกรรมแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรทั่วไป โดยต่อมาได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้เข้า
มาช่วยส่งเสริมความรู้การแปรรูป พัฒนาสินค้า กระบวนการผลิต และการจัดจ าหน่าย ท าให้เพ่ิม
มูลค่าแก่สินค้าได้สูงขึ้น มีสินค้าที่วางจ าหน่ายและได้ขึ้นทะเบียนอยู่ 4 รายการ ได้แก่ ข้าวเกรียบ

สมุนไพร กะปิ ทุเรียนทอด และทุเรียนกวน ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสมุนไพรนับเป็นสินค้าหลักอย่างหนึ่ง
ของกลุ่ม โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการจ าหน่ายได้ตลอด

ทั้งปี ต่อมาหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาห กิจชุมชน พ.ศ. 2548 และมี
หน่วย งาน ต่าง ๆ เข้า มาดูแลและสนับสนุนเพิ่มขึ้น  ทางกลุ่มได้จดทะเบียนและยกระดับขึ้นเป็น
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วิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่นั้นมา เริ่ม มีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชน  และเติบโตขึ้นจนในปัจจุบันมี
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนถึง 49 คน ด้วยความคาดหวังของประธานวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการให้สตรีภาค

การเกษตรมีรายได้ สา มารถช่วยเหลือครอบคร ัวได้อีกทาง  พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีความรู้
ความสามารถที่มากขึ้นนอกเหนือจากการท าเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กองส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
แบบพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยกร ะบวนการทา งวิสาห กิจชุมชน  การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจึงมี
แนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐ และท าให้สามารถพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและคนใน

ชุมชน ได้มีเป้าหมายของการด าเนินงานร่วมกัน ประกอบกับภาวะผู้น าของประธานวิสาหกิจชุมชนที่
ต้ังเป้าหมายไว้ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐ ปัจจัยเหล่านี้สามารถท าให้วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาได้สอดคล้องกับแนวทางของการพัฒนารัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฏฐินี ทองดี และ

คณะ (2553) ที่พบว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จการพัฒนาชุมชน ควรประกอบไปด้วย ภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง 
การด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการด าเนินงานพัฒนาแบบทีส่วนร่วมของผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย จึงสรุปได้ว่า การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งควรประกอบไปด้วย การ
ก าหนดแนวทางและต้ังเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนที่ชัดเจนและสามารถบรรลุผลได้ ความเป็นผู้น า
ในการจัดการและบริหารวิสาหกิจชุมชนให้ด าเนินงานไปในแนวทางที่ ต้ังไว้ และการด าเนินงานที่

สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทั้งแผนงานจากภาครัฐ รวมทั้งแผนงานจากภาคธุรกิจเอกชน 
 

5.1.2 ผลการประเมินความยั่งยืน 

 ผลการประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา  ด้วย
วิธีการประเมินของ Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ดังนี้ 

 
5.1.2.1 ประสิทธิผล 

  การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้าน

แลงพัฒนา สรุปได้ว่า การประเมินอยู่ ในระดับที่ ดี ประธานวิสาหกิจชุมชนได้ก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และแนวการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนไว้ชัดเจน และผลการด าเนินงานตลอดช่วงปี 

พ.ศ. 2559 ยังได้บรรลุตามเป้าหมายที่ ต้ังไว้ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ให้กับสตรีภาคการเกษตรใน
ชุมชน การส่งเสริมบทบาทสตรี การ พัฒนาอาชีพเสร ิมให้กับแม่บ้า นเกษตรกร  และการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ ดีภายในชุมชน การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนยังได้รับการสนับสนุนและ

ช่วยเหลือจากส านักงานเกษตรจังหวัด ที่ได้มีบทบาทท่ีส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ใน
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ด้านการแปรรูปสินค้า การผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร และการจัดการวิสาหกิจชุมชน ให้แก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ชฎาพร ไชยศรี (2554) ที่พบว่า ปัจจัยภายใน

วิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ประกอบไปด้วย การวางแผนและการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่
ชัดเจน มีการก าหนดแผนงานและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ผู้น าวิสาหกิจชุมชนมีความรู้

และประสบการณ์ในกิจการของวิสาหกิจชุมชน กา รสร ้า งควา มสัมพัน ธ์ที ่ด ีทั ้งภ า ย ในแล ะ
ภา ยนอกวิส าห กิจชุมชน  และการสนับสนุนการด าเนินงานจากภาครัฐ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้
วิสาหกิจชุมชนบรรลุเป้าหมายความส าเร็จได้ 

  และการศึกษาของ พรณิชา สุภาวงค์ (2554) ได้อธิบ ายว่า ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานของกลุ่ม

ตนเอง การวางโครงสร้างหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ชัดเจน และการประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน
มีความเข้มแข็ง และจะท าให้สามารถบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล จึงสรุปได้ว่า 

วิสาหกิจชุ มชนจะ เข้มแข็งได้  จ าเป็น ต้องมีผู้น าที่ เข้มแข็ง มีการวางแผนไว้ชัดเจน และสร้า ง
กระบวนการให้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกวิสาหกิจชุมชน 

 
5.1.2.2 ประสิทธิภาพ 

  การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร

บ้านแลงพัฒนา ประเมินด้วยผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  (SROI) ในกิจกรรมการผลิตข้าว
เกรียบสมุนไพร ด้วยเหตุที่ข้าวเกรียบสมุนไพรเป็นสินค้าโดดเด่นของวิสาหกิจชุมชน และเป็นสินค้าที่ มี
การจัดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงน า กิจกรรมนี้มาประเมิน ผล SROI ซ่ึงได้รวบรวมข้อมูล

ในช่วงปี พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม) และประเมินผลตอบแทนทางสังคมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่สังคมจา กกิจกรรมกา รผลิตข้าวเกรียบส มุนไพร   ประ กอบไปด้วย ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางอ้อม ผลตอบแทนทางตรง และผลตอบแทนทางอ้อม และพบว่าผลตอบแทนทางสังคม
จา กกา รลงทุน  เท่ากับ 1.23 ซ่ึงหมายถึงว่า กิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรสร้างมูลค่า
ผลตอบแทนทางสังคมได้มากกว่าการลงทุนขั้นต้น เปรียบได้กับการลงทุนในกิจกรรมการผลิตข้าว

เกรียบทุก ๆ 1 บาท จะสร้างมูลค่าผลตอบแทนให้กับสังคม 1.23 บาท จากผลตอบแทนและแนวคิด
ดังกล่าว จะแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบ

สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนนี้  และสามารถน าไปขยายผลปรับปรุงกระบวนการ หรือพัฒนาต่อยอด 
ให้มี SROI ที่สูงขึ้นได้ 
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  สุดท้ายการใช้ SROI เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรม ยังสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาที่ยั ่งยืนในเรื่องของการพิจา รณาอง ค์ประกอบในภา พรวมของการพัฒนาในเศรษฐกิจ  

สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม และสอดคล้องกับค าแนะน าของ สฤณี อาชวานันทกุล 
และ ภัทราพร แย้มละออ (ม.ป.ป.) เรื่องของการน าผล SROI ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในอนาคต และใช้

สื่อสารกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมหรือโครงการ จึงสรุปได้ว่า การประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน เป็นกระบวนการประเมินผลที่ส า คัญกระบวนการหนึ่ง  ที่จะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ทราบถึงผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดจากกิจกรรม โคร งกา ร หรือการด าเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชน และยังน าผล  SROI ไป ใช้ตัดสิน ใจเพื่อปร ับปร ุงพัฒนากิจกร รมของวิส าหกิจชุมชนไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 
5.1.2.3 ผลกระทบ 

  การประเมินผลกระทบจากการด าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร

บ้านแลงพัฒนา สรุปได้ว่า การด าเนินงานและการผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนไม่ส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อประชาชนรอบข้างวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้   เช่น การก าจัดขยะที่เหลือทิ้งจากการผลิต ก็จะ

น าไปท าปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์กันภายในวิสาหกิจชุมชนได้ ส่วนที่เหลือก็ให้เทศบาลน าไปก าจัดอย่าง
ถูกวิธี จึงไม่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจและความขัดแย้งกันภายในชุมชน 
  ประเด็นการสร้างความร่วมมือในชุมชน วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มุ่งพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และ ทักษะ ของสมา ชิกวิส า หกิจ ชุมชน  ให้สามารถน าความรู้ที่ มีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและครอบครัวของตนเอง จึงท าให้เกิดควา มร่วมมือ ในชุมชน  ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุภาพร พรหมนิยม (2543)  ที่ได้อธิบายว่า กา ร ถ่า ยทอดภูมิป ัญญ า ท้องถิ ่น  

ความรู้สึกที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ประกอบกับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จในกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชนได้ 

  ส า หร ับควา มร่วมมือกับหน่วย งา นภา คร ัฐ  สรุปได้ว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอด ซ่ึงหน่วยงานที่ประสานงานติดต่อกันเป็นประจ า 
ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และองค์กา รบริหารส่วนต าบลบ้านแลง หน่วยงานดังกล่าวมี

บทบาทส าคัญที่ช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้  ให้มีความแข็งแรงจนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ในปัจจุบัน จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกันมาโดยตลอด  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 

พรณิชา สุภาวงค์ (2554)  ได้อธิบายว่า บทบาทการเข้ามาส่งเสริมของหน่วยงานรัฐที่ เก่ียวข้อง เช่น 
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงไปสู่ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน  
ดังนั้น หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องดังกล่าวควรก ากับดูแลวิสา หกิจชุมชน  ประสานงานกับหน่วยงาน
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ราชการที่เก่ียวข้อง ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่วิสาหกิจชุมชน อบรมให้ความรู้เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนพ่ึงพา
ตนเองได้ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในระดับที่ใหญ่ขึ้น  

  ส าหรับประเด็นการช่วยเหลือจากภาคธุรกิจเอกชน สรุปได้ว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ 
ไม่มีการท างานร่วมกับบริษัทเอกชน และไม่พบการด าเนินงานร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การท างาน

ร่วมกันเป็นในลักษณะเชิงต้ังรับ เนื่องจากชุมชนและบริษัทเอกชนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีต่อกันนัก 
  ประเ ด็นผลกระ ทบจ ากกา รด า เน ินงานของวิส าห กิจ ชุมชน  สรุปได้ว่า การ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชนรอบข้าง  และมีกระบวนการสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันอยู่ตลอด ผลลัพธ์ของการท างานร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้  ก่อให้เกิด
ความร่วมมือต่อกัน ส าหรับการท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐ พบว่า มีการประสานงานติดต่อกันอยู่

ตลอด วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง จนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ และส าหรับการท างานร่วมกับธุรกิจเอกชน ไ ม่พบการท างานร ่วมกัน การช่วยเหลือ
สนับสนุนเป็นไปในลักษณะเชิงต้ังรับ และมีความไม่พึงพอใจต่อกันอยู่  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของ ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ (2551) ที่ได้ให้แนวคิดว่า ผลจากการให้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ จะ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน เช่น การประสานงาน การให้ความรู้ การก ากับดูแลให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น ส่วนผลจากความร่วมมือของหน่วย งานเอกชนหรือธุรกิจ
เอกชน จะพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จากองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
ของหน่วยงานเอกชน เช่น การพัฒนาการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น จะเห็นว่าทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน และชุมชน) ย่อมมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและชุมชนโดยร่วมเช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ว่า ผลกระทบจากการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน ย่อมส่งผลถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กัน ย่อมช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้วย กันได้  และความร่วมมือที่
ส่งผลต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน จะไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือแบบครั้งคราวเท่านั้น แต่จะเป็น

การร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งขึ้น และท าให้วิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแบบพ่ึงพาอาศัยกันได้ 
 

5.1.2.4 ความยั่งยืน 

  การประเมินความยั่งยืนจากการด าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร
บ้านแลงพัฒนา สรุปได้ว่า วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีกระบวนการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ผ่านการ

อบรม และฝึกทักษะใหม่ ๆ เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน การได้รับความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐในอดีต ท าให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งจากภายใน มี
กระบวนการจัดการภายในที่ดี สามารถพัฒนาทักษะการผลิต และสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต

สินค้าได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้ริเริ่มให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ 
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กระเทียม ตะไคร้ และพริก  ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการได้อีกด้วย  อีกทั้งยังช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ และเป็นกระบวนการส่ง เสริมความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

ภายในชุมชน และตอบสนองต่อการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน  แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ายังต้องจัดหา
วัตถุดิบบางส่วนจากภายนอกชุมชน จะส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผลก าไรอาจมี

ความไม่แน่นอน และการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบหมุนเวี ยนภายในชุมชนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชฎาพร ไชยศรี (2554) ที่พบว่า การพ่ึงพาผลผลิตหรือวัตถุดิบจาก
ภายนอก จะไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาห กิจชุมชนได้ใน

ที่ส ุด  จึงสรุปได้ว่า ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทั้งในเรื่องของทรัพยากร วัตถุดิบ การผลิต 
แรงงาน และองค์ความรู้  ที่ส่งเสริมให้เกิดความยั ่งย ืน ของวิสา หกิจ ชุมชน ได้นั้น  จ าเป็นต้องมี

กระบวนการสร้างขึ้นจากภายในวิสาหกิจชุมชนได้เอง  สามารถควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ได้ และมีกระบวนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 
 

5.1.2.5 ความสอดคล้อง 
  การประเมินความสอดคล้องจากการด าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรบ้านแลงพัฒนา สรุปได้ว่า  การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความสอดคล้องต่อความ
คาดหวังของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ได้เข้ามาท างานร่วมกัน  โดยประธานวิสาหกิจชุมชนได้ มี
กระบวนการประชุมและรับฟังข้อคิดเห็นอยู่เป็นประจ า ซ่ึงพบว่าปัญหาในวิสาหกิจชุมชนได้รับการ

แก้ไขและบรรเทาลงจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว และประธานวิสาหกิจชุมชนเองก็มุ่งหวังให้
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถท างานร่วมกันได้ยาวนาน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นแก่ครอบครัวได้ การเข้า

มาท างานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนี้จ ึงสอดคล้อง ต่อความคาดหวังความต้องกา รของสมา ชิก
วิสา หกิจชุมชน  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิชัย หม่ันมี (2553) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในฐานะผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน และประชาชน
รอบข้าง ผ่านกิจกรรมที่ได้ท าร่วมกัน การพูดคุย และการประชุม ประกอบกับกิจกรรมและผลลัพธ์
ของกิจกรรมดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อตัววิสาหกิจชุมชนเอง และต่อสังคมรอบข้าง วิสาหกิจชุมชนเป็นที่

ยอมรับของสังคม ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลการสร้างความคาดหวังของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน และ
ส่งผลให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจชุมชน 

  สรุปผลการประเมินความยั่งยืนเป็นคะแนนระดับความยั่งยืนตามหลักการของ GIZ 
พบว่า ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา อยู ่ในร ะดับสูงมา ก ได้
คะแนน 4.50 จาก 5.00 คะแนน วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความโดดเด่นในด้านการด าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ และอยู่ร่วมกับคนในชุมชนโดยปราศจากความขัดแย้ง มีกระบวนการส่งเสริมความรู้ 
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พัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ยังพบการด าเนินงานมีแนวทางและ
นโยบายที่ชัดเจนจ า กกา รน า ของประ ธา นวิส า หกิจ ชุมชน  กระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดข้อ

ร้องเรียนและความไม่พึงพอใจต่อประชาชนรอบข้างวิสาหกิจชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจ
ชุมชนยังมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนได้รับการ

ตอบสนองต่อความคาดหวังจากการท างาน  ในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน ผ่านช่องทางการประชุม
กลุ่มกันโดยตลอด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความยั่งยืนในระดับสูงมากก็ยังพบจุดที่
ต้องพัฒนาอยู่ 2 ประเด็น คือ 1. การสร้างความร่วมมือการด าเนินงานร่วมกันกับธุรกิจเอกชนให้เกิ ด

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ด าเนินงานร่วมกันกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 2. การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่อภายนอก และมุ่งสู่ความยั่งยืน 

  จุดพัฒนาที่พบจากการประเมินความยั่งยืน มีความสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ 
สุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ (2550)  ในเรื่องการสร้างความร่วมมือหรือสร้างเครือข่ายระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานภายนอก ทั้งกับภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน เป็นกระบวนการที่ส าคัญใน

การสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง สรุปได้ว่าการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกท าให้เกิด
การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งซ่ึงกันและกัน โดยท้ายสุดจะน าวิสาหกิจชุมชนไปสู่ความยังยืนได้ 

 
5.1.3 แนวทางการปรบัปรงุพฒันา 

 จากผลการประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา พบ

จุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอยู่ 2 ประเด็น ที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ข้างต้น มาวิเคราะห์ SWOT และ TOWS 
เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ และได้น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาไว้ดังนี้ 

 
1. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย 

1.1. ด าเนินงานร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตัวสินค้าให้มี
ความโดดเด่นมากขึ้น ให้เกิดความแตกต่างกับสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนอ่ืน 

1.2. ด าเนินงานร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดระยองและหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

ปรับเปลี่ยนวิสาหกิจชุมชนเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
2. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเชิงปฏิบัติ 

2.1 จัดหาวัตถุดิบ แป้ง ไข่ไก่ และพริกไทย จากผู้ผลิตโดยตรง โดยการรวมกลุ่มชุมชน
เป็นเครือข่าย ที่ใช้วัตถุดิบร่วมกันกันได้ เพ่ือจัดซ้ือในปริมาณมาก 

2.2 ออกแบบและปรับปรุงการไหลของทรัพยากรทั้งภายในวิสาหกิจชุมชนและการ

ปล่อยสู่ภายนอกหลังจบกระบวนการผลิต เพ่ือทดแทนการทิ้งเปล่าที่ไม่เกิดมูลค่า 
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3. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาส่วนสนับสนุน 
3.1 จัดให้มีการจัดการกับของเสียและสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการ และพัฒนาเป็น

สินค้าใหม่ ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 
3.2 สร้างความสัมพันธ์และด าเนินงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน พัฒนาบรรจุภัณฑ์

ของสินค้า ให้มีความโดดเด่นและมีภาพลักษณ์ของสินค้าเชิงสุขภาพมากขึ้น 
 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการปรับปรุงไว้ในแบบจ าลอง ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 5.1 แบบจ าลองการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่ความยั่งยืน 

  

5.2 ข้อเสนอแนะการศกึษาวิจยั 
 
 ผู้วิจัยเสนอการน างานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือต่อยอดการศึกษาวิจัยในอนาคต  ใช้อ้างอิง

ข้อมูล หรือประยุกต์ใช้กับการศึกษาอ่ืนได้ 
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5.2.1 การน าไปใชป้ระโยชน ์
การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  (SROI) 

 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในงานวิจัยนี้  ประเมินในกิจกรรมการผลิต
ข้าวเกรียบสมุนไพร โดยมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูล

ทุติยภูมิจากการศึกษารายงานทางบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี เดือนมกราคม ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือค้นหาต้นทุนทางตรงที่เกิดในกระบวนการผลิต และต้นทุนทางอ้อมที่
แฝงอยู่ในกระบวนการ พร้อมกับประเมินมูลค่าผลลัพธ์ทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นเดียวกัน 

สุดท้ายจึงประเมิน SROI และ สร ุปผลกา รประ เ มิน  ผู้วิจัยสามารถน าแบบจ าลองนี้ใช้ประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการอ่ืนได้ 

การประเมินผลการด าเนินงานด้วยวิธ ีของ GIZ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในหน่วยงาน หรือในขอบเขตที่สนใจศึกษา ด้วยวิธีของ GIZ 
จะแบ่งประเด็นการวัดผลออกเป็น 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ 

ความยั่งยืน และความสอดคล้อง ซ่ึงท าให้สามารถประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมได้รอบด้าน  
โดยการออกแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับประเด็นที ่ ต้องการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดน้ าหนัก มุ่ง

ประเด็นที่ส าคัญและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา การประเมินผลด้วยวิธีของ GIZ สามารถ
น าไปใช้ประเมินผลการด าเนินงานในขอบเขตที่สนใจศึกษาได้ 
 

5.2.2 การศกึษาวจิยัในอนาคต 
 การศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตเพ่ือตอบสนองต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ควร ศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ภายใต้ความร่วมมือทุกภาค

ส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในทุกกระบวนการ และสร้างผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนที่มากขึ้น สามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และมุ่งสู่ความยั่งยืนในที่สุด 

 ควรเพ่ิมวิธีการศึกษาในเชิงปริมาณเพ่ิมเติม เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในด้านอ่ืน หรือข้อมูลด้านผลกระทบที่สามารถประเมินผลเป็นปริมาณได้  และควร เ พิ่ม
กรณีศึกษา และขยายขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มากขึ้น  เพ่ือศึกษาและประเมินผลความยั่งยืนใน

จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่มากขึ้นได้ 
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บร ร ณา น ุก รม  

บรรณานุกรม 
  

ภาษาไทย 

อัชชา เขตบ ารุง. 2549. การบรหิารจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอ้มท้องถิน่ : กรณศีกึษากระบวนการ
จัดท าแผนและการมีสว่นรว่มของชมุชนในการจดัการป่าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
นัฐวุธ แก้วสมบัติ. 2554. ความล้มเหลวของกลุ่ม องค ์กร สถาบันเกษตรกร . ส านักงานเกษตรอ าเภอ

เมืองสมุทรสงคราม. กรมส่งเสริมการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มละออ. ม.ป.ป. ค ู่มือการประเมินผลลพัธท์างสังคมและ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ณัฏฐินี ทองดี และคณะ. 2553. การพฒันาและถา่ยทอดความสามารถทางการแข่งขันของวสิาหกจิ
ช ุมชนด้านการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิน่บนพืน้ฐานของความพอเพยีง
ของหมู่บ้านสินคา้หนึง่ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์(OTOP) จังหวัดนครราชสมีา. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
สุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ. 2550. กลยุทธก์ารพฒันาวสิาหกิจชมุชนเพื่อการพึง่ตนเอง .  

กรมส่งเสริมการเกษตร. 

สมพร แสงชัย. 2550. สิ่งแวดลอ้ม : อุดมการณ์ การเมือง และการพฒันาที่ย ัง่ยนื  
(ฉบับแกไ้ขและปรบัปรงุ). กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

จ าลอง โพธิ์บุญ. 2545. ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม.  
วารสารพฒันบรหิารศาสตร ์สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ,์ ฉบับที่ 4.  

จ าลอง โพธิ์บุญ. 2554. การบรหิารโครงการสิง่แวดล้อม. กรุงเทพมหานคร:  

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
ชฎาพร ไชยศรี. 2554. กลยุทธก์ารพฒันากลุ่มว ิสาหกจิชมุชน แม่บ้านเกษตรกรบา้นผาฆอ้ง  

ต าบลห้วยสม้ อ าเภอภกูระดึง จังหวัดเลย . Rajabhat University.  
Academic Resources Center. 

กฎกระทรวง. 2557. กฎกระทรวง ฉบับที่ 303 ออกตามความในประมวลรษัฎากร  

ว่าด้วยการยกเวน้รษัฎากร . กรมสรรพากร. กระทรวงการคลัง. 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2557. มาตรฐานความรบัผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม 

ต่อสังคม. กรุงเทพมหานคร. 
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน. 2559. สร ุปจ านวนวสิาหกจิชมุชนและเครอืข่ายวสิาหกิจ
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ชุมชน จ าแนกตามประเภทกจิการ . กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.  
กรมส่งเสริมการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน. 2559. สร ุปจ านวนวสิาหกจิชมุชนและเครอืข่ายวสิาหกิจ
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วีระสิทธ์ิ คงประเสริฐอมร. 2556. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของวสิาหกจิชมุชน  

ในจังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. ม.ป.ป. ลักษณะส าคญัของวสิาหกจิชมุชน 7 ประการ .  

กรมส่งเสริมการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
ชัยยุทธ์ ช านาญเลิศกิจ. 2557. กิจการเพื่อสังคมในระบบตลาดเป็นฐานเพือ่ผลตอบแทน  

ทางสังคมต่อการลงทนุทีย่ ัง่ยนื. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
ชูสิทธ์ิ ชูชาติ. 2554. หลักการทรงงานตามรอยพระยคุลบาท . จังหวัดเชียงใหม่: วนิตาการพิมพ์. 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2546. การพัฒนาทีย่ ั่งยืน (Sustainable Development). 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง. 

เสรี พงศ์พิศ. 2549. เศรษฐกิจพอเพยีงการพฒันายั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์. 

สุภาพร พรหมนิยม. 2543. ปัจจัยทีน่  าไปสูค่วามส าเรจ็ในธรุกจิการทอผ้าไหมมดัหมี่ของกลุม่สตร ีและ
ผลกระทบตอ่ชมุชนชนบท : กรณศีกึษาต าบลนาโพธ ิ ์อ าเภอนาโพธ ิ ์จังหวัดบรุรีมัย์. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. 2548. ราชกจิจานเุบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 6ก. 
อภิชัย พันธเสน. 2539. พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค แนวคดิ ทฤษฎ ี 

และภาพรวมของการพฒันา. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง. 
โสภณ ยอดพรหม. 2555. เทคนคิการสรา้งกลุม่และความเขม้แข็งขององคก์รเกษตรกร .  

กรมหม่อนไหม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ. 2551. การพัฒนาเครอืข่ายระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคชมุชน  
เพื่อการพฒันาผลติภณัฑแ์บบครบวงจรภายใต้นโยบายหนึง่ต าบล หนึ่งผลติภณัฑ ์  

ของจังหวัดตาก. ส านักวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
รัชนี รูปหล่อ ดุษฎี พรหมทัต และ วัลภา ว่องวิวิธกุล. 2558. แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและ

เจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน. วารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ.  

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5.  
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สถาบันพระปกเกล้า. ม.ป.ป. ความรบัผิดชอบต่อสังคม (Coporate Social Responsibility : CSR). 
สืบค้นเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2559 จาก 

http://ppd.kpi.ac.th/index.php?name=content&main_id=12&page_id=26 
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์. 2556. แนวทางการพฒันาการด าเนนิงานของ

วิสาหกิจชมุชนในเขตลุม่ทะเลสาบสงขลา. ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. ดัชนีผลผลิตสนิคา้เกษตร ร ายป ีพ.ศ. 2548-2558.  

สืบค้นเม่ือ 19 ตุลาคม 2559 จาก http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=9749 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2558. ผลิตภัณฑม์วลรวมจงัหวดั พ.ศ. 2548-2557. สืบค้นเม่ือ 
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แบบสัมภาษณ์ ส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน 
การประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 
ชุดที่ .............. 

 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้โดยภาพรวม 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และเพ่ือน าเสนอแนวทางพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนให้น าไปสู่ความยั่งยืน 
2. ผู้วิจัยจะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือปกป้อง

สิทธิส่วนบุคคล 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลาในการสัมภาษณ์ครั้งนี้  และผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งที่จะน าข้อมูลชุดนี้ไปสร้างแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป 
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วันที่ให้สัมภาษณ์     สถานที่      
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ           

ต าแหน่ง            
 

ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
1. โปรดอธิบายถึงความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชน การบริหาร และการด าเนินงาน 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. จุดประสงค์ของการจัดต้ัง เป้าหมาย และผลลัพธ์ของวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
3. โปรดอธิบายกระบวนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ท่านคิดว่าการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร เกิดผลตอบแทนทางสังคมในรูปแบบใดบ้าง 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
5. วิสาหกิจชุมชน กับ ความร่วมมือในชุมชน มีความเก่ียวข้องกันอย่างไร โปรดอธิบาย 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. เป้าหมายจากการท างานในวิสาหกิจชุมชนของท่านมีอะไรบ้าง 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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7. การด าเนินงานส่งผลต่อปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอย่างไร โปรดอธิบาย 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

8. โปรดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
9. วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

10. โปรดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับธุรกิจเอกชน 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

11. วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาคเอกชนในด้านใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

12. กลุ่มลูกค้าหลักของท่านเป็นกลุ่มใดบ้าง โปรดอธิบาย 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

13. วิสาหกิจชุมชนท่านมีกระบวนการอบรมหรือพัฒนาความรู้แก่สมาชิกอย่างไร 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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14. วิสาหกิจชุมชนได้ผลิตหรือใช้ทรัพยากรหมุนเวียนแบบใดบ้าง 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

15. วัตถุดิบมีแหล่งที่มาจากใดบ้าง โปรดอธิบาย 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
16. ท่านคิดว่าการท างานในวิสาหกิจชุมชน สามารถตอบสนองต่อความต้องการท่านอย่างไรบ้าง 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

17. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

18. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็งในด้านใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

19. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมีจุดอ่อนในด้านใดบ้าง 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
20. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสการพัฒนาจากปัจจัยใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
21. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมีอุปสรรคจากปัจจัยใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ด้วย 
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แบบสัมภาษณ์ ส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
การประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 
ชุดที่ .............. 

 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้โดยภาพรวม 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และเพ่ือน าเสนอแนวทางพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนให้น าไปสู่ความยั่งยืน 
2. ผู้วิจัยจะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือปกป้อง

สิทธิส่วนบุคคล 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลาในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ และผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งที่จะน าข้อมูลชุดนี้ไปสร้างแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป 
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วันที่ให้สัมภาษณ์     สถานที่      
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ           

ต าแหน่ง            
 

ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
1. ท่านคิดว่าปัจจัยที่ส าคัญของการสร้างความร่วมมือในชุมชนจากการท างานในวิสาหกิจชุมชน

ควรประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนกับความขัดแย้งในชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
3. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนควรตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในปัจจัยใดบ้างเพ่ือให้

เกิดความยั่งยืน 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ด้วย 
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แบบสัมภาษณ์ ส าหรับกลุ่มผู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
การประเมินความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 
ชุดที่ .............. 

 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้โดยภาพรวม 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และเพ่ือน าเสนอแนวทางพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนให้น าไปสู่ความยั่งยืน 
2. ผู้วิจัยจะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือปกป้อง

สิทธิส่วนบุคคล 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลาในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ และผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งที่จะน าข้อมูลชุดนี้ไปสร้างแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป 
 

 



 110 

วันที่ให้สัมภาษณ์     สถานที่      
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ           

ต าแหน่ง            
 

ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
1. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนกับความขัดแย้งในชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. หน่วยงานท่านได้ประสานงานและได้ท างานร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. โปรดอธิบายกระบวนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. หน่วยงานท่านได้ประสานงานและได้ท างานร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
5. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนควรตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในปัจจัยใดบ้างเพ่ือให้

เกิดความยั่งยืน 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็งในด้านใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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7. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมีจุดอ่อนในด้านใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

8. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสการพัฒนาจากปัจจัยใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

9. ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนมีอุปสรรคจากปัจจัยใดบ้าง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ด้วย 
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แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร 

 

ค าชี้แจง 

 แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ใช้ส าหรับประเมินผลตอบแทนจาก

กิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา โดยจะ

ต้นทุนเป็นปัจจัยน าเข้าและผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้น ว่าสังคมจะได้รับผลตอบแทนจากการ

ด าเนินกิจการวิสาหกิจมากน้อยเพียงใด 

 

ตารางปัจจัยน าเข้าจากการลงทุน 

กิจกรรม ปัจจัยน าเข้า (Inputs) รวม (บาท) 

ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม 
 

 
 

 
 

   

 

 
 
 

 

   

 
 

 
 
 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (A)  
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ตารางผลตอบแทนทางสังคม 

กิจกรรม ผลตอบแทน (Returns) รวม (บาท) 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
 

 

 
 
 

    

 

 
 

 

    

 
 
 

 

    

 
 

 
 

    

รวมผลตอบแทนทั้งสิ้น (B)  

 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

ของกิจกรรมการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร (SROI) = (B) / (A) 

      = ____________ 
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