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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร
ในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” เปนโครงการที่ศึกษาเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความรวมมือใหกับกลุมแมบานเกษตรกรโดยใชกระบวนการมีสวนรวมเปนกลไกใน
การดําเนินงาน ซึ่งนักวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี
1.1 บทบาทชายหญิงกับการพัฒนา
1.2 การพัฒนาสตรีเกษตร
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุมและกลุมแมบานเกษตรกร
3. ทฤษฎีดานการการบริหารจัดการกลุมแมบาน
4. ทฤษฎีการมีสวนรวม
4.1 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสว นรวม
4.2 แนวคิดบทบาทของวิทยากรกระบวนการ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี
ในปจจุบันประชากรหญิงมีจํานวนมากกวาประชากรชาย การเพิ่มบทบาทและสงเสริมให
สตรีไดมีโอกาสมากขึ้นในการแสดงศักยภาพจะเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหประเทศมีการพัฒนา
มากขึ้น นอกจากนี้ กมลทิพย (2549) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีไววา ประเทศไทยมี
ประชากรทั้งประเทศจํานวน 64,261,000 คน (ขอมูลป 2548) เมื่อจําแนกตามเพศแลวเปนเพศชาย
จํานวน 31,815,000 คน และเปนหญิงจํานวนถึง 32,446,000 คน คิดเปนรอยละ 50.5 ของประชากร
ทั้งหมด จะเห็นไดวาจํานวนประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศเปนผูหญิง และจากการวิจัย พบวา
ผูหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกวาผูชาย นอกจากประชากรของประเทศที่มีผูหญิงมากกวาผูชายและมีอายุ
เฉลี่ยมากกวาแลว ยังพบวาทั้งดานบทบาทและหนาที่ของผูหญิงในปจจุบันมีความสําคัญมากขึ้นกวา
ในอดีตทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผูหญิงมิใชมีบทบาทหนาที่เปนเพียงภรรยาและ
มารดาที่เลี้ยงดูบุตรภายในบานเทานั้น มีหลายคนประกอบอาชีพการงานที่มีความรูความสามารถไม
แตกตางไปจากผูชาย ผูหญิงจึงเปนทรัพยากรมนุษยที่มีสวนสําคัญในการชวยผลักดันพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
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อยางไรก็ตาม จากการพัฒนาสตรีของไทยพบวา ยังมีปญหาอุปสรรคมากมายทั้งดาน
การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะการศึกษาที่ผูหญิงสวนใหญยังไมรูหนังสือถึงรอยละ
60 ซึ่งพบมากในสตรีอายุ 40 ปขึ้นไป เชนเดียวกับโอกาสในการศึกษาตอที่สตรีมีโอกาสนอย การที่
ผูหญิงถูกทําใหเปนสัญลักษณและวัตถุทางเพศจากสื่อมวลชนที่จําเปนตองมีการแกไขใหสตรีมี
ภาพลักษณในเชิงสรางสรรคมากขึ้น ขณะเดียวกันผูหญิงยังประสบปญหาดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
ความไมเปนธรรมและความไมมั่นคงในรายได การขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝมือ การ
ไมไดรับคุมครองตามกฎหมายแรงงาน ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูหญิงมีขอจํากัดในการเขาสู
ตลาดแรงงานที่เปนระบบ เพราะขาดความรูทักษะฝมือและมีภาระครอบครัวทําใหผูหญิงไม
สามารถเขาทํางานเปนเวลาได แมตลาดแรงงานนอกระบบจะเปดโอกาสใหรับงานไปทําที่บานไดก็
ตาม
สําหรับดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจของสตรีในระดับตางๆ นั้น พบวา ขอบเขตการ
ตัดสินใจของสตรียังจํากัดอยูเพียงครัวเรือน ขณะที่ผูชายมีอํานาจการตัดสินใจดานการลงทุนและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของครอบครัว ทั้งนี้เพราะคานิยมในสังคมและครอบครัวมอบหมาย
บทบาทในฐานะมารดา ภรรยา และลูกสาวใหจัดการเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของครอบครัว และ
มอบใหผูชายมีบทบาทนําในการหาเลี้ยงครอบครัว การเปนผูแทนครอบครัวในเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน
ทางสังคมอื่นๆนอกจากนั้น บทบาทของสตรีในการมีสวนรวมตัดสินใจในระดับชุมชนพบวา สตรีมี
บทบาทนอยแมจะมีการสงเสริมการรวมกลุมของสตรีในรูปแบบตางๆ แตบทบาทสตรีที่มีในกลุม/
องคกรก็ยังเปนองคกรเฉพาะดานไมมีอิทธิพลในการชี้นําการพัฒนาทองถิ่นมากนัก เชนเดียวกับใน
ระดับประเทศที่พบวาสตรียังมีบทบาทนอยมาก จากสถานการณของสตรีในดานตางๆ ดังกลาว
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งปจจัยดานบวกและดานลบรวมทั้งสภาพแวดลอมพบวา
การดําเนินงานดานสตรีในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เนนการสงเสริมการพัฒนาสตรีทั้ง
ดานกฎหมาย ดานเทคโนโลยี และสื่อสารมวลชนทุกประเภท คือ มีกฎหมายที่สามารถแกปญหา
ของสังคม และอํานวยความยุติธรรมใหมากขึ้น เปดโอกาสใหสตรีไดรับการคุมครองและพัฒนา
อาชีพการขจัดการเลือกปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมวลชนที่มีความกาวหนาและนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆทําใหสตรีมีชองทางในการแสวงหาขาวสารที่หลากหลาย ทันตอ
เหตุการณ และเปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสตรีจําเปนตองเทาทันในการพิจารณาเลือก
รับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เพื่อใชในการพัฒนาตนเอง
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2.1.1 แนวคิดวาดวยบทบาทชายหญิงกับการพัฒนา (Gender and Development:
GAD)

แนวทางหญิงชายกับการพัฒนา เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการวิเคราะหเชิงโครงสราง
เพื่อใหเกิดความเขาใจในปญหาการเอารัดเอาเปรียบผูหญิง ความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
หญิงชาย และมองเห็นพลังของผูหญิงในฐานะเปนตัวนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาเปนเพียงผูไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนา และแสดงถึงความตองการของผูหญิงที่จะรวมกันเปนพลังที่สงผลกระทบ
ตอทางการเมือง นอกจากนั้นแนวทาง GAD ยังสรางเงื่อนไขใหผูหญิงเขาถึงการศึกษา เทคโนโลยี
สุขภาพ สิทธิทางกฎหมาย รวมถึงตําแหนงของผูหญิงทางสังคม ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
หญิงกับชาย วิเศษ (2544) อางถึง Kate Young (1997) ไดนําเสนอลักษณะของแนวทาง GAD บาง
ประเด็นในยุทธศาสตรการพัฒนา คือ
1. แนวทาง GAD ไมไดเนนความสําคัญของผูหญิงแตเพียงอยางเดียว แตเนนความสัมพันธ
ของทั้งหญิงและชาย ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่วางอยูบนฐานปจจัยตางๆ เชน ชน
ชั้น ศาสนา เชือ้ ชาติและชาติพันธุอีกดวย
2. แนวทาง GAD มองผูหญิงในฐานะผูที่ทําการเปลี่ยนแปลง ไมใชมองเพียงผูที่ไดรับ
ผลประโยชน ซึ่งไมไดหมายความวาผูหญิงทุกคนจะเขาใจ และตระหนักรวมกันถึงการตกอยูใน
สถานะเปนรองและจะนําไปสูความเขาใจในโครงสรางการเอารัดเอาเปรียบผูหญิง
3. แนวทาง GAD ไมไดมุงไปที่บทบาทของผูหญิงที่เนนในดานการผลิตซ้ําทางสังคม
เพื่อที่จะเขาใจแบบแผนชีวิตของผูหญิงจะตองมองเชื่อมโยงทั้งองคกรทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
รวมทั้งความสัมพันธของชีวติ ภายในครอบครัว และองคกรอื่นๆ เชน การทํางานในชีวิตประจําวัน
4. การพัฒนาในตัวของมันเองเปนกระบวนการที่สลับซับซอนที่ทําใหปจเจกบุคคลมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น การทําใหดีขึ้นในที่นี้หมายถึงความสามารถทางสังคมที่ตองการสรางสรรคทางวัตถุ
และอารมณและตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา ซึ่งแนวทาง GAD จะตรวจสอบวาใคร
ไดประโยชนใครเสียประโยชน สิทธิความเสมอภาคเทากันหรือไม
5. แนวทาง GAD ใหความสําคัญกับการกระจายผลประโยชนการมีอํานาจ การถือครอง
ผลประโยชน และตองการใหผูหญิงจัดตั้งองคกรของตนเองเพื่อเพิ่มอํานาจในระบบเศรษฐกิจและ
การเมืองมิใชถูกบีบบังคับใหอยูในบริเวณบาน
6. แนวทาง GAD ยังตองการใหรัฐเขามาสนับสนุนโครงการสวัสดิการการดูแลเด็ก อัน
เปนผลมาจากความขัดแยงในครอบครัวและชองวางระหวางวัย สนับสนุนนโยบายทางการศึกษา
การจัดตั้งสหภาพเพื่อสวนรวม และองคกรชุมชน
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สําหรับประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.25202525) เสนอวาสตรีเปนทรัพยากรมนุษยที่เปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะสตรีมี
ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด หากไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีบทบาทตอการ
พัฒนาประเทศอยางมีระบบก็จะสงผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศ จากแนวคิดนี้
ในป 2522 ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมและบทบาทสตรีเพื่อทําหนาที่จัดทํา
แผนพัฒนาสตรีระยะยาว 20 ป ที่ใชสอดแทรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป ซึ่ง
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ใหความสําคัญกับคนใน
ชุมชนมากขึ้น โดยสงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสรางศักยภาพในชุมชน ซึ่งสตรีในฐานะแมบาน
ก็ไดรับการสนับสนุนโดยมุงไปที่การมีสวนรวมและพัฒนา โดยจัดตั้งเปนกลุม เชนกลุมแมบาน
เกษตรกรหรือกลุมผูหญิง ซึ่งตอมาก็ไดรับการสนับสนุนขึ้นเรื่อยๆจนถึงปจจุบัน (วิเศษ, 2544)
2.1.2 การพัฒนาสตรีเกษตร
บทบาทสตรีเกษตรกรในดานสังคมในอดีตสตรีไทยนับวาเปนผูมีบทบาทในดานสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ มีการหลอหลอมทางสังคม และรับภาระงานเฉพาะเพศมาโดยตลอด เชน
การใหกําเนิดบุตรธิดา การทํางานบานและความไมเทาเทียมกันทางกฎหมาย สตรีจึงมีสวนรวมใน
การใชแรงงานที่คอนขางสูง เนื่องจากผูชายวัยฉกรรจมักถูกเกณฑเขารับราชการทหารภายใตระบบ
ไพรเปนเวลานาน ดังนั้นสตรีจึงจําเปนตองเขาจัดการงานดานเกษตรกรรมและคาขาย ทั้ง ๆ ที่เขา
เหลานั้นดอยการศึกษา ขาดโอกาสเขารับการฝกอบรมเทคโนโลยีและทักษะตางๆ (สุธีรา และเมธี,
2531) การพั ฒ นาสตรี เ กษตรในระบบส ง เสริ ม การเกษตรสตรี เ กษตรได รั บ การกํ า หนดเป น
กลุมเปาหมายในระบบสงเสริมการเกษตร ตั้งแตป 2511 และไดมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุม
แมบานเกษตรกรครั้งแรกในป 2515 ที่หมูบานปาคา อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และในป
2519 ไดมีการบรรจุเจาพนักงานเคหกิจเกษตรประจําอําเภอ เพื่อใหทํางานควบคูกับเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรอื่น ๆ เนนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของครอบครัว สงเสริมใหแมบานเกษตรกร
มีความรูดานเคหกิจเกษตรและประกอบการเกษตรเพื่อหารายไดใหแกครอบครัวปจจุบันมีกลุม
แมบานเกษตรกรทั่วประเทศ 12,626 กลุมสมาชิก 432,607 คน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2546: 4)
สถานภาพกลุมแมบานเกษตรกร ไมมีกฎหมายรองรับ มีแตเพียงกฎขอบังคับที่กําหนดกันเองของ
กลุม แตมีผลงานมากมาย ฝายเคหกิจเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร (2528: 4) กลาววา การที่จะ
สงเสริมใหสตรีเกษตรไดมีโอกาสสูงขึ้นในการเพิ่มพูนความรูและการพัฒนาขีดความสามารถใน
ดานการเกษตรนั้นนอกจากนโยบายโครงการตางๆที่ใหการสนับสนุนอยูแลว ความเขาใจอันถูกตอง
เกี่ยวกับบทบาทสตรีเกษตรของเจาหนาที่ผูทําการสงเสริมเกษตรกร ผูเขารับความรูและผูเกี่ยวของ
ทั้งหลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง บุคคลตาง ๆ เหลานี้ ตองมีความเขาใจตรงกันในเรื่อง
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บทบาทของสตรีเกษตร และตองตระหนักวาการพัฒนาการเกษตร จะไมสามารถประสบ
ความสําเร็จไดอยางนาพอใจ ถายังยึดหลักเดิมวาสตรีเกษตรมีบทบาทแตเพียงการบานการเรือน และ
การเลี้ยงดูบุตรเทานั้น
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุมและกลุมแมบานเกษตรกร
พงษศักดิ์ (2534) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดกลุมไววา กลุมคือหนวยงานที่เล็กที่สุดใน
ระบบสังคม ประกอบดวยบุคคลตั้งแตอยางนอยสองคนเปนสมาชิก สมาชิกแตละคนมีสถานภาพ
ตลอดจนบทบาทและหนาที่ที่ตางกัน แตบทบาทและหนาที่ของสมาชิกจะตองมีสวนเกี่ยวของ
ผูกพันซึ่งกันและกัน ในระยะเวลาและในลักษณะที่กอใหเกิดกิจกรรมเปนวัฏจักรของกลุม เพื่อให
บรรลุเปาหมายเปนสําคัญ การที่สามารถบงบอกหรือแยกลักษณะของกลุมออกไดตามความหมาย
นั้นยอมจะมีลักษณะเชนนี้
1. กลุมจะตองมีความสามัคคี ความเปนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวในสวนที่เกิดจากมวลสมาชิก
2. กลุมยอมตองเกิดความสัมพันธของบุคคลในกลุมหรือสมาชิก สมาชิกตองมีโอกาสที่จะ
สรางสรรค เรียนรูจากผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่น
3. มวลสมาชิกตองมีความสามารถที่จะแสดงออกหรือทํางานรวมกันที่จะนํากลุมเขาสู
เปาหมายได
ประเวศ (2538) ไดอธิบายการรวมกลุมวาเกิดขึ้นจากเงื่อนไขตางๆ คือ การรวมกลุมเกิดจาก
การมีภาระปญหารวมกันในชุมชนที่สงผลกระทบตอชุมชน เชน ปญหาเรื่องการเกษตรในชุมชน ซึ่ง
กลุมเกิดขึ้นจากการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปสนใจที่จะทํางานรวมกัน มีจุดมุงหมายเดียวกัน
รวมทั้งมีอุดมการณในเรื่องเดียวกัน เชน อุดมการณในการขจัดการเอารัดเอาเปรียบ
เสรี (2536) ไดใหแนวคิดในการรวมกลุมคือ การรวมกลุมเกิดขึ้นจากการปรับตัวของชุมชน
เพื่อตอสูกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกชุมชน โดยหันมารวมกลุมเพื่อดูแลทรัพยากรใน
ชุมชน เชน กลุมสัปปะรด กลุมทอผา กลุมกระเทียม เปนตน
ม.ร.ว. อคิน (2538) ไดอธิบายถึงกลไกสําคัญที่เปนพลังขับเคลื่อน ไดแก การรวมตัวของ
ระบบเครือญาติ ความเขมแข็ งของการรวมตั วในระบบเครือญาติในหมู บานอี สาน เพื่ อนบาน
ใกลเคียงกัน เมื่อประสบปญหาหนึ่งๆ การรวมตัวพึ่งพาอาศัยกันสามารถระดมความคิดและกําลัง
กายเพื่อทํางานไดงาย เมื่อรวมตัวในระบบครอบครัวเขมแข็งแลวสงผลใหการรวมตัวในระดับกลุม
เขมแข็งตอไป ยกตัวอยางกรณี กลุมสหกรณขาวของพอหลวงหนาน ซึ่งมีแนวคิดกลไกจากการ
รวมกลุมเพื่อชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือกันในชุมชน
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สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (2539 อางใน วรทัศน, 2546) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
เกิดกลุมแมบานเกษตรกรไววา กลุมแมบานเกษตรกร หมายถึง สตรีในภาคเกษตร มีความสนใจ
และตั้งใจรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันทํางานเพื่อแกไขปญหาความ
เปนอยูและการประกอบอาชีพเกษตร โดยยึดมั่นอุทิศตนชวยเหลือกลุม และเพื่อนสมาชิกดวย
ความเสียสละ เพื่อใหครอบครัวและสังคมเกษตรกรมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพา
ตนเองได
กลุมแมบานเกษตรกรแบงตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตรมีอยู 3 กลุมคือ
1. กลุมแมบานเกษตรกรในกลุมที่จดทะเบียนนิติบุคคลแลวอันดับแรก
2. กลุมแมบานเกษตรกรในหมูบานที่มีกลุมยุวเกษตรกรอยูแลวเปนอันดับสอง
3. กลุมแมบานเกษตรกรทั่วไปในหมูบานจะรวมตัวกันขึน้ เปนอันดับสาม แตไมเปนนิติ
บุคคล
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกร
1. เพื่อสงเสริมใหสตรีเกษตร รวมกันในการแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพเกษตร ปรับปรุง
ความเปนอยูในสังคมของเกษตรกรใหดีขึ้น ภายใตหลักการชวยเหลือพึ่งตนเอง
2. เพื่อสตรีภาคเกษตรพัฒนาบทบาทความสามารถของตนเอง ดานการเกษตรและเคหกิจ
เพื่อนําไปปรับปรุงการประกอบอาชีพ ใหรูจักใชทรัพยากรในครอบครัว ไดแก แรงงาน ทุน เวลา
วัส ดุ อุ ป กรณ ตามหลั ก วิ ช าการบริ ห ารและการจัด การ ให ส อดคล อ งกั บ ความเป น อยู แ ละเกิ ด
ประโยชนสูงสุด
3. เพื่อใหแมบานเกษตรกรใชความรูการเกษตรและเคหกิจเกษตร สรางกิจกรรมใหเพิ่ม
รายไดแกครอบครัว
4. เพื่อใหกลุมของสตรีเกษตร เปนแหลงเผยแพรความรูและเปนแกนนําในการพัฒนา
อาชีพเกษตร สังคม และสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกร เปนแหลงรับบริการสงเสริมดานการเกษตรและเคหกิจ
เกษตร จากเจาหนาที่ไดรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ
6. การดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกรจะตองไมขัดตอนโยบายและการบริหารของ
ทางราชการและจะตองไมมีความมุงหมายทางการเมืองหรือเพื่อประโยชนทางการเมือง
จากการศึกษาเกี่ยวกับกลุมแมบานและการรวมกลุมทําใหทราบถึงความหมายของการ
รวมกลุมวาเกิดขึ้นไดอยางไรและมีวัตถุประสงคเพื่ออะไรในการจัดตั้งเพื่อเปนแนวทางการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมแมบานเกษตรกร
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3. ทฤษฎีดานการบริหารจัดการกลุมแมบาน
การบริหารจัดการสามารถ แบงออกเปน 4 ดาน (Functions) คือ
จากการศึกษาของมนเทียร (2549) เรื่อง การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุมผลิตภัณฑ
จากผาในจังหวัดเชียงใหม ไดกลาววา
2.1 ทฤษฎีดานการจัดการ (Management) ตามทฤษฎีของ Harold Koontz อางใน มณ
เทียร (2549) ไววาการจัดการสามารถแบงเปน 5 อยาง คือ
2.1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการใชความคิด อยาง
รอบคอบ เพื่อทําการตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร (What) ทําไมจึงทํา (Why) จะทําเมื่อไหร
(When) ทําในพื้นที่ไหน (Where) ใครเปนผูรับผิดชอบ (Who) และจะดําเนินการอยางไร (How)
2.1.2 การจั ดองคก าร (Organizing) หมายถึ ง การจั ดโครงสรางของงานตางๆ
ตลอดจนอํานาจหนาที่ในการทํางานใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อชวยใหงานขององคกรบรรลุผล
สําเร็จได
2.1.3 การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การคัดเลือกและการบรรจุคนเขา
ทํางานและรักษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในตําแหนงตางๆ ในองคกร ซึ่งผูบริหารตอง
วางแผนกําลังคนสําหรับตําแหนงตางๆ แลวประเมินกําลังคนที่มีอยู จากนั้นดําเนินการคัดเลือก
บุคคลที่มีความเหมาะสม และฝกอบรมใหบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.1.4 การสั่งการ (Directing) หมายถึง การใชความสามารถชักจูงคนของผูบริหาร
ใหปฏิบัติงานอยางดีที่สุด ใหองคการสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได
2.1.5 การควบคุม (Control) หมายถึง การกํากับใหกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินงานไป
นั้นสามารถเขากันไดกับแผนงานที่วางไว
ศิ ริ ว รรณ และคณะ (2545) ได ใ ห ค วามหมายการจั ด การ คื อ กระบวนการนํ า
ทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการบริหารคือ
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดการองคการ (Organizing)
3. การชี้นํา (Leading)
4. การควบคุม (Controlling)
ซึ่งจากความหมายดังกลาวมีคําสําคัญ 3 คํา คือ กระบวนการ ทรัพยากรการบริหาร และ
วัตถุประสงค สามารถนํามาเขียนเปน แผนภูมิไดดังนี้
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-

INPUT

PROCESS

OUTPUT

4 M’s
6 M’s
8 M’s

- POLC
- POSDC
- POSDCORB

- OBJECTIVES
- GOALS

FEEDBACK

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการ
คือทรัพยากรการบริหาร (Management resources) อันไดแก 4 M’s
ประกอบดวยคน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ/จัดการ (Method /
Management) ถูกนําเขาในระบบเพื่อการประมวลผลหรือการบริการที่เติบโตและพัฒนากาวหนา
ไปพรอมกับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่เติบโตและพัฒนาขึ้นไปอยางรวดเร็วทําให
ทรัพยากรเพียง 4 ประการเริ่มไมเพียงพอสําหรับเปาหมาย จึงไดเพิ่มขึ้นอีก 2 M’s เปน 6 M’s
ไดแก เครื่องจักรกล (Machine) และ การตลาด (Market) ในขณะเดียวกันการทํางานที่มองเห็นถึง
ความสําคัญ หรือคุณคาของจิตใจของผูปฏิบัติงานมีมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของคนงานมากขึ้น จึงเพิ่มขวัญและกําลังใจ (Morale) เขาไปเปน 7 M’s และเมื่อ
โลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ระบบการสื่อสารไรพรหมแดนที่ติดตอเชื่อมโยงกัน
เปนระบบเครือขายครอบคลุมทั่วโลกทําใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วใครไมรูหรือไมมีขอมูลยอม
เสียเปรียบในเชิงธุรกิจจึงไดเพิ่ม ขอมูลขาวสาร (Message) เขาไปในทรัพยากรกระบวนการผลิต
รวมเปน 8 M’s ซึ่งทรัพยากรเหลานี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ไมสิ้นสุดตราบเทาที่ระบบอุตสาหกรรม
การผลิตการจัดจําหนายและการบริการยังคงพัฒนาและกาวไปไมหยุดยั้ง
PROCESS คือ หนาที่หรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่ผูบริหารตองกระทํา ในปจจุบันยึดถือ
หนาที่ 4 ประการ ไดแก POLC
- การจัดองคการ (Organizing)
- การวางแผน (Planning)
- การชี้นํา (Leading)
- การควบคุม (Controlling)
INPUT
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ซึ่งมีพัฒนาการของแนวคิดมาตั้งแตสมัยของ ฟาโย (Henri Fayol) ป 1916 อางใน ศิ
ริวรรณ (2545) ที่เห็นวาหนาที่การจัดการ ประกอบดวย POCCC ไดแก
- การวางแผน (Planning)
- การจัดองคการ (Organizing)
- การประสานงาน (Coordinating)
- การสั่งการ (Commanding)
- การควบคุม (Controlling)
ตอมาในป 1937 กูลิกและเออรวิก (Gulick และUrwick) อางใน ศิริวรรณ (2545) เห็นวา
กระบวนการจัดการประกอบดวย POCDCORB ไดแก
- การจัดองคการ (Organizing)
- การวางแผน (Planning)
- การจัดคนเขาทํางาน (Staffing)
- การอํานวยการ (Directing)
- การประสานงาน (Coordinating)
- การรายงานผล (Reporting)
- การงบประมาณ (Budgeting)
OUTPUT คือเปาหมาย (Goals) หรือ วัตถุประสงค (Objectives) ขององคการ ที่นํา
ออกมาจากกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนที่สอง เปาหมายขององคการสามารถแบงหยาบไดเปน 2
ประเภทดวยกัน คือ
-องคการที่มีเปาหมายที่มุงแสวงหากําไร (Profit)
-องคการที่มีเปาหมายไมมุงแสวงหากําไร (Non – profit)
หรืออาจแบงเปนองคการที่วัตถุประสงคเพื่อการผลิตสินคา กับองคการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อใหบริการ (Services) ก็ได
2.2 ทฤษฎีดานการเงิน (System of Internal Control) มณเทียร (2549) อางถึงทฤษฎี
ของ Harold Koontz หมายถึง กระบวนการที่ใชควบคุมดูแลการใชทรัพยสินตางๆ ของบริษัทให
เกิดประโยชนสูงสุด ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติงานแตละอยาง เพื่อ
บรรลุถึงเปาหมายของบริษัทที่กําหนดไว ตัวแปรที่นํามาใชพิจารณา ไดแก
แหลงที่มาของเงินทุน (Sources of Total Assets) แหลงที่มาของสินทรัพยทั้งหลายไดแก
เงินสด หลักทรัพยระยะสั้น ลูกหนี้การคา ตั๋วรับเงิน และสินคาคงเหลือ แหลงที่มาของหนี้สิน ไดแก
หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว ตลอดจนคาใชจายคางจายตางๆ สวนของผูถือหุนเพิ่ม ไดแก การ
ลงทุนเพิ่มของผูถือหุนและกําไรสะสมของผูถือหุน แหลงที่ใชไปของเงินทุน (Source of the use
of Assets) จะพิจารณาถึงการใชไปของเงินทุนในสวนของสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุน
ผลการดําเนินงานของบริษัท (The Financial Operation) ซึ่งจะพิจารณาถึงผลการทํางานของ
บริษัทที่เกิดขึ้น
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2.3 ทฤษฎีดานการผลิต (Production Management) มณเทียร (2549) อางถึง ทฤษฎี
ของ Harold Koontz หมายถึง การพิจารณาศึกษากิจกรรมทางการผลิตที่จําเปนและมีผลตอการ
กอใหเกิดการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่ใชนํามาศึกษา ไดแก วัตถุดิบของการผลิต การ
ควบคุมการผลิต และคุณภาพการผลิต
2.4 ทฤษฎีดานการตลาด สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s) มณ
เทียร (2549) อางถึง ทฤษฎีของ Harold Koontz หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่ง
บริษัทใชรวมกันเพื่อสรางความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product)
ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
2.4.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ประกอบดวย สินคา (Goods) บริการ (Services) ความคิด (Ideas)
องคก ร (Organizations) หรื อบุ ค คล (Persons) โดยที่ ผ ลิต ภั ณ ฑ ตอ งมี
สถานที่ (Places)
อรรถประโยชนและมีคุณคา (Utility and Value) ในสายตาลูกคาจึงจะมีผลใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได
2.4.2 ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่บุคคลตองจายสําหรับสิ่งที่ไดมา ซึ่งแสดงถึง
มู ล ค า ในรู ป เงิ น ตรา หรื อ อาจหมายถึ ง จํ า นวนเงิ น หรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ จํ า เป น ต อ งใช เ พื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง
ผลิตภัณฑหรือบริการ การกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของ
ผลิตภัณฑ
2.4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวย สถาบันการตลาด และกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากสถานที่
ผลิตไปยังตลาดทําใหผลิตภัณฑหรือบริการสามารถหาไดงายสําหรับการบริโภค สถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาด เปาหมายก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา
ประกอบดวย การขนสง การคลัง และการเก็บรักษาสินคา
2.4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสาร เครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งอยาง หรือใชประสมประสานกันโดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริม
การตลาดที่สําคัญ คือ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling)
และการสงเสริมการขาย (Sales promotion)
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การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีดานการบริหารจัดการเรียกไดวาเปนหัวใจสําคัญที่สุดสําหรับ
การศึกษาในครั้งนี้เพราะเนนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการโดยตรง ในที่
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยขอหยิบยกเพียงหลักการจัดการ 4M เทานั้นเพื่อสะดวกในการดําเนินการ ซึ่ง
นําไปสูการจัดทําแผนการกําหนดขอบเขตโครงการรวมถึงเปนแนวทางในการปฏิบัติจริงเพื่อแกไข
ปญหาตางๆไดโดยตรง การศึกษาหลักการจัดการจึงเปนทั้งหลักทางวิชาการและแนวทางในการ
ปฏิบัติซึ่งจะมีเปนประโยชนตอทีมวิจัยรวมเปนอยางยิ่ง และทําใหทราบถึงประเด็นปญหาที่ตองการ
แกไขไดอยางชัดเจน
4. แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม
การมีสวนรวมมีความหมายวา การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งใน
สถานการณกลุม ซึ่งผลการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการบรรลุจุดมุงหมายของกลุม
นั้น ทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย ซึ่งการมีสวนรวมเกิดจากแนวคิด 3
ประการคือ (ทวีทอง, 2527)
1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความหวงกังวลของ
บุคคลที่บังเอิญพองตองกัน กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม
2. ความเดือดรอน และความไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณที่เปนอยูนั้นลงมือ
กระทํารวมกัน
3. การตกลงรวมใจกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุม หรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา การ
ตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกิดความคิดริเริ่มจะกระทํา การที่สนองตอบตอ
ความเห็นชอบของคนสวนใหญเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น
การมีสวนรวมกอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนองคกรหรือเครือขาย เพราะมีผลในทาง
จิตวิทยาเปนอยางยิ่ง กลาวคือ ผูที่เขามามีสวนรวมยอมเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ
การบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟงและนําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือขาย และที่สําคัญผูที่มีสวน
รวมจะมีความรูสึกเปนเจาของเครือขาย ความรูสึกเปนเจาของจะเปนพลังในการขับเคลื่อนเครือขาย
ที่ดีที่สุด (วันชัย, 2546)
หลักของการมีสวนรวม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอยาง
ใกลชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีสวนรวม จะนําไปสูการตัดสินใจอยางมีคุณคาและอยาง
ชอบธรรม และตองเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง (Meaningful participations) ไมวางระบบ
ไวใหดูเหมือนวาไดจัดกระบวนการใหมีสวนรวมแลวเทานั้น
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หากการตัดสินใจที่เกิดจากการมีสวนรวมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ตองนําไป
ปฏิบัติ แตถาผูมีอํานาจเห็นวาการตัดสินใจนั้นไมเหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีสวนรวม ก็
จะตองอธิบายไดโดยมีมาตรฐานแหงความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเชนนั้น โดยที่สังคมสวน
ใหญยอมรับได
ทฤษฎีทําใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทฤษฎีทําใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา (Voluntary Participation) เปนทฤษฎีที่
กอใหเกิดความรวมมือรวมใจของประชาชนในการพัฒนา ปจจุบันมีการศึกษาและนําไปปฏิบัติกัน
อยางแพรหลายในหนวยงานตางๆ โดยถือวาประชาชนจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการ
พัฒนาเปนทฤษฎีที่ทําใหเกิดการพึ่งพาตนเอง การชวยเหลือตนเองไดเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่ง
จะกลาวใหละเอียดในบทตอๆ ไปในสวนที่เกี่ยวของกับการทําใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนา ทฤษฎีนี้ยังแยกยอยออกไปอีก เชน ทฤษฎีการสรางขวัญและกําลังใจ ทฤษฎีการปลุกระดม
มวลชน ทฤษฎีการสรางผูนํา ทฤษฎีการใชวิธีและระบบการบริหาร เปนตน (กฐิน, 2542)
การพัฒนาแบบประชาชนมีสวนรวม
การพัฒนาแบบประชาชนมีสวนรวม (Participatory) เปนการพัฒนาแบบมีการรวมมือกัน
ระหวางรัฐหรือผูพัฒนากับประชาชนผูถูกพัฒนา เปนการวางแผนรวมกัน ดําเนินการพัฒนารวมกัน
และประเมินผลการพัฒนารวมกันทําใหการพัฒนาสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการ
ของประชาชนซึ่ ง การพั ฒ นาแนวทางนี้ ส อดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของการพั ฒ นาชุ ม ชนและการ
พัฒนาการเกษตร คือมีแรงกระตุน ทําให เกิดการพัฒนา และแรงสนองตอบจากประชาชนเกิด
ขบวนการพึ่งพาตนเอง (Self help) ในที่สุด (กฐิน, 2542)
ทศพล (2538) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมที่เนนในรูปกลุม/องคกร หรือชุมชนไว
วา หมายถึง การที่ปจเจกบุคคล กลุมหรือชุมชน มีความเห็นพองตองกันในเรื่องที่มีผลกระทบใดๆ
ตอการดําเนินชีวิตของตนเอง แลวมีการแสดงใหเห็นถึงความตองการรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงให
เปนไปตามวัตถุประสงคของตน จนมาสูการตัดสินใจกระทําการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ๆ มี
ความรวมมือและรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่เปนประโยชนตอสังคม โดยในขั้นตอนตาง ๆ
ของการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ มีกลุมหรือองคกรชุมชนรองรับ ประชาชนที่เขารวมมีการพัฒนาภูมิ
ปญญาและการรับรูสามารถคิด วิเคราะห และตัดสินใจเพื่อกําหนดการดําเนินชีวิตของตนเองได
ประชาชน หรือชุมชนไดพัฒนาขีดความสามารถของตน ในการจัดการควบคุมการใชและการ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเปน
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อยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนานั้น
ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน กระบวนการมีสวนรวมตาม
ขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งเปนการวัดเชิงคุณภาพแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเปนขั้นตอนที่ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหาภายในชุมชนตลอดจนมรส วนรวมในการ
กําหนดความตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการดวย
ขั้นตอนที่ 2 การมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการ
ดําเนินงานตลอดจนกําหนดทรัพยากร และแหลงทรัพยากรที่จะใช
ขั้นตอนที่ 3 การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวม
ในการเสร า งประโยชน โดยการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร วั สดุ อุป กรณ และแรงงาน หรือ เข าร ว ม
บริหารงาน ประสานงาน และการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก
ขั้ น ตอนที่ 4 การมี ส ว นร ว มในขั้ น การรั บ ผลประโยชน จ ากการพั ฒ นา เป น ขั้ น ตอนที่
ประชาชนมีสวนรวม ในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชนอัน
เกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจ
ขั้นตอนที่ 5 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขารวม
ประเมินวา การพัฒนาที่ไดกระทําไปแลวนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจ
ปรากฏในรูปของการประเมินยอย เปนการประเมินผลการหนาเปนระยะ ๆ หรือกระทําในรูปของ
การประเมินผลรวม ซึ่งเปนการประเมินผลสรุปรวบยอด
โดยสรุปแลว การมีสวนรวมคือ
การมีสวนรวม = ความรวมมือรวมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ
Participation = Cooperation

+ Coordination + Responsibility

การทํางานเปนทีม
ความรวมมือรวมใจ

การมีสวนรวม

การประสานงาน

ความรับผิดชอบ

แผนภูมิที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
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ความรวมมือรวมใจ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทํางานรวมกันเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุม
การประสานงาน หมายถึง ชวงเวลาและลําดับเหตุการณที่มีประสิทธิภาพในการทํา
กิจกรรมหรือการมี สวนรวมในการทํางาน
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรูสึกผูกพันในการกระทํางานและในการกระทํางานและ
ในการทําใหเชื่อถือไววางใจ
ดังนั้น การมีสวนรวม หมายถึง การทํางานรวมกับกลุม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความ
ตั้งใจ (ความรวมมือรวมใจ) โดยกระทําการงานดังกลาวในชวงเวลาและลําดับเหตุการณที่ทรง
ประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะ และเหมาะสม (การประสานงาน) กับทั้งการทํางานดังกลาวดวย
ความรูสึกผูกพันใหประจักษวา เชื่อถือไวใจได (ความรับผิดชอบ)
นิคม (2540) กลา ววา การมีสวนรวมของประชาชนนับ ไดวา เปนหัว ใจสําคัญของการ
พัฒนา ซึ่งจะเห็นไดวากิจกรรมการพัฒนาใด ๆ ก็ตามหากประชาชนมีความรูสึกวาเปนเจาของและ
ลงมื อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมด ว ยตั ว เองแล ว กิ จ กรรมนั้ น ก็ มิ อ าจจะสํ า เร็ จ และดํ า รงอยู ไ ด แต ถ า หาก
ประชาชนมีความรู มีความเขาใจในกระบวนการอยางทองแท สามารถมองเห็นและคาดหวังไวใน
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองครอบครัวและชุมชน ทั้งยังไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ จน
เกิดตระหนักในปญหาของตนเองและดิ้นรนหาทางแกไขเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนเกิดการ
ตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน ซึ่งจะเปนการเขามามีสวนรวมอยางแทจริง
ทฤษฎีการมีสวนรวมจะชวยใหทีมวิจัยมีความเขาใจในหลักการปฏิบัติและการจัดการกลุม
ไดชัดเจนขึ้นในความหมายของการมีสวนรวมโดยแทจริง ซึ่งมีหลักการงายๆไมซับซอน และ
เหมาะสมกับการดําเนินงานกลุมเปนอยางยิ่ง
4.1 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action Research :
PAR)

หมายถึง การเรียนรู และแสวงหาความรูจากประสบการณโดยอาศัยการมีสวนรวมของหมู
คณะ คื อ ระหว า งชาวบ า นกั บ ผู วิ จั ย โดยจะเริ่ ม ตั้ ง แต ร ว มคิ ด ร ว มวางแผน ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว ม
ดําเนินการ รวมประเมินผลและรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินงานและสรุปบทเรียนตลอดจน รวม
หาวิธีแกไขปญหา และรวมพัฒนาตอไป
สิทธิณัฐ (2546) กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action
Research : PAR) เปนอีกวิธีการหนึ่งที่นาจะเหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนา หรือแกปญหาของ
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คนที่อยูกับปญหาในบริบทชุมชน โดยมีผูเกี่ยวของอยางนอย 3 ฝาย ฝายแรก คือ ชาวบาน อัน
ประกอบดวย แกนนํา กลุมผูที่อยูกับปญหา ฝายที่สอง นักพัฒนาที่มีภารกิจในชุมชน ทั้งที่มาจาก
หนวยของรัฐ หนวยงานพัฒนาเอกชน หรือจากองคกรศาสนา การกุศลตาง ๆ ฝายที่สาม นักวิชาการ
ที่เปนนักวิจัย ผูตองการแสวงหาองคความรูแบบใหม เพื่อแกปญหาตาง ๆ ในชุมชน โดยมีกระบวน
ทัศนที่เฉพาะเจาะจง (Specific paradigm) กับปญหาหนึ่ง และเชื่อวา เปาหมายคือ การแกไขปญหา
และการพัฒนาใหมหรือปรับปรุงขอคนพบ ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนแนวทางที่จะทําใหเกิด
ทฤษฏีที่เหมาะสมกับปญหา รวมทั้งมีวิธีการวิจัย และจริยธรรมทางการวิจัยที่เหมาะสม ทั้งสามฝาย
รวมใชกระบวนการ PAR เพื่อทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทําใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถใน
การวิเคราะห และจัดการแกปญหาของกลุมผูที่อยูกับปญหาใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนโดย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม จะเนนการยอมรับ หรือความเห็นพองจากชาวบานเปนสําคัญ
ปรัชญาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม มีปรัชญาเพื่อมุงชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสในสังคม
เชื่อในความสามารถของมนุษยที่จะเรียนรูในสิ่งที่สามารถเปนประโยชนสูงสุด หาวิธีแกปญหาของ
ตนเองเมื่อถึงคราวที่ตนจะตองตัดสินใจวาจะทําอยางไร
หลักการการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
1. ใหความสําคั ญและเคารพต อภู มิความรู ของชาวบาน ตลอดจนระบบการสรางความรูที่
แตกตางไปจากของนักวิชาการยังเปนสิ่งที่ปฏิบัติและยอมรับกันแพรหลายในหมูชาวบานคนยากจน
เพื่อเปนหนทางแกปญหาในการดํารงชีวิตของเขา
2. ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบานดวยการสงเสริมยกระดับและพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหสถานการณปญหาของเขาเอง
3. ใหความรูที่เหมาะสมแกชาวบานและคนยากจนโดยใหสามารถไดรับความรูที่เกิดขึ้นใน
ระบบสั ง คมของเขาและสามารถที่ จ ะทํ า ความเข า ใจ แปลความหมายตลอดจนนํ า ไปใช อ ย า ง
เหมาะสม
4. สนใจในปริทัศนของชาวบาน โดยการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวมจะชวยเปดเผยให
เห็นคําถามที่ตรงกับปญหาของชาวบาน
5. ปลดปลอยความคิด สามารถใชความคิดเห็นของตนอยางเสรีในการมองสถานการณและ
ปญหาของตนเอง สามารถใชวิจารณญาณในการวิเคราะห วิจารณ ตรวจสอบสภาพเท็จจริงตาง ๆ
สามารถยืนหยัดตอตานพลังอิทธิพลจากภายนอก หรือจากอํานาจกดขี่ของผูมีอํานาจ
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จุดเดนของ PAR
- คําถามวิจัย เกิดจากปญหาในกลุมชุมชน
- เก็บขอมูลสามเสา สหวิทยาการ ขอมูลหลายแหลง
- วิเคราะหรวมกันในพื้นที่ทันที ไมใชสถิติซับซอน
- นําเสนอผลการตรวจสอบรวม มีเสนอหลายรูปแบบทุกฝายรวมเสนอ
- บทบาทนักวิจัย ภายนอก-ภายใน คนในชุมชน และคนนอกชุมชน
- ความเที่ยงตรง
คุณลักษณะของ PAR
- เปนกระบวนการทางสังคม ที่จะนําไปสูการพัฒนาปจเจกชน
- เนนการมีสวนรวมของทุกคน
- เนนการปฏิบัติที่เกิดจากปฏิสัมพันธของคนในอดีต องคกร ศึกษาวิธีปฏิบัติใหดีขึ้น
- ปลูกจิตสํานึกใหคนคลี่คลายเอาชนะปญหา
- เนนการวิพากษ สะทอนตัวเอง
- เปนวงจรการเรียนรู เพื่อการเปลี่ยนแปลง
- ใชแนวทางผสมผสาน เนนเทคนิคการเก็บและวิเคราะหขอมูลที่กอใหเกิดการเรียนรู
และปฏิบัติรวมกัน
ขั้นตอนการวิจัยแบบ PAR
พัชนี และอเล็กซานดรา (Alexandra) แหงองคกร Food and Agriculture Organization of
the United Nations Office for Asia and the Pacific ไดเขียนหนังสือ “Taking Hold of Rural
Life” เปนภาษาอังกฤษและแปลเปนภาษาไทยโดย สุนทร และวิศนี (2534) ไดใหความหมายของ
การวิจัยแบบมีสวนรวมไววา เปนกระบวนการคนควารวมกันของเพื่อนรวมงานวิจัยในการศึกษา
สถานการณ การเก็บรวบรวมขอมูลและรวมเรียนรูไปดวยกัน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงสะทอน
ใหเห็นภาพอันถูกตองและแทจริงของชีวิตในหมูบาน การวิจัยแบบมีสวนรวมยังชี้ใหเห็นวิถีทางใน
การแกไขที่เหมาะสมกวาไดอีกดวย
การวิ จั ย โดยมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา หรื อ งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา หรื อ การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) มีการประยุกตขอมูลที่ศึกษาไดเพื่อหาทางแกปญหา และทํา
กิจกรรมไปพรอมๆ กัน พอสรุปขั้นตอนสําคัญไดดังนี้
1. การพิจารณาหาปญหา โดยเปดโอกาสใหใชภูมิปญญาของกลุมบุคคลตางๆ ที่มีมุมมอง
และวิธีการวิเคราะหปญหาตางกัน โดยอาศัยความเขาใจในคุณคา คานิยม วัฒนธรรม และบรรทัด
ฐานในการประพฤติปฏิบัติของชาวบาน หรือกลุมเปาหมาย อาจจะโดยวิธีการอภิปรายกลุม การ
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ทัศนศึกษา การเยี่ยมชมดูงานตางพื้นที่ การปรึกษาหารือกับผูชํานาญการ การทดสอบ การทดลอง
ตลอดจนการศึกษาจากสื่อตางๆ เชน เอกสาร คน สถานการณ สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและวีดิทัศน
เปนตน
2. การจัดกลุมและประเภทของปญหา เชน ดานอาชีพดานสังคม สิ่งแวดลอม การศึกษา
หรืออาจจะแบงประเด็นยอยออกไปอีกก็ได แตตองมีความเชื่อมโยงกับประเด็นใหญ
3. การเลือกวิธีการและออกแบบการวิจัย โดยเลือกปญหาและวิธีการวิจัยที่เหมาะสม ผาน
การใชกระบวนการกลุมแบบไมชี้นําและใหกลุมเปาหมายหรือชาวบานมีสวนในการออกแบบการ
วิจัย โดยเฉพาะเครื่องมือวิจัยในรูปแบบ แบบสอบถาม ประเด็นการกอภิปรายกลุม ประเด็นการ
สังเกต หรือสัมภาษณ เปนตน
4. การจัดเก็บและรวบรวมขอมูล หลังจากมีการทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือวิจัยใน
สนามแลว ก็มีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 การศึกษาสภาพปจจุบันโดยอาศัยความรวมมือ และเรียนรูกันระหวางชาวบานกับ
นักวิจัย ซึ่งเปนการสรางความตระหนัก และเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social
Transformation)

4.2 การศึกษาสถานการณที่คาดหวัง ภายใตประเด็นที่กําหนดไว ในกรณีนี้ผูเขียนควร
เขาใจวาขอมูลแตละเรื่องสามารถพิจารณาไดหลายมุมมอง การดวนสรุปอาจจะทําใหเกิดความ
ผิดพลาด ฉะนั้น จําเปนตองมีใจกวาง และอดทนตอการเรียนรูของชาวบานในการศึกษาสถานการณ
ดังกลาว
5. การวิเคราะหขอมูลทั้งสภาพปจจุบัน และที่คาดหวังจําเปนตองอาศัยขอมูลหลากหลาย
และการคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสมกลุมเปาหมายตองใชความคิด ความรูสึก ประสบการณ และ
อาจจะตองหาขอมูลเพิ่มขึ้นอีก
สุนทร และวิศนี (2534) ไดแสดงคามคิดเห็นเพิ่มเติมวา PAR จะกอใหเกิดมิติใหมที่มักจะ
ไมมีในการวิจัยทางวิชาการทั่วไป โดยเปรียบเทียบในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหวางการวิจัยวิชาการการแบการวิจัยแบบ PAR
แบบวิชาการ
แบบ PAR
- อาศัยหัวขอเรื่อง
- อาศัยกระบวนการ
- ผูเขียน
- ผูรวมการวิจยั (รวมผูถูกวิจัย)
- พิสูจนสมมติฐาน
- การรวมกันหาสมมติฐาน
- หลีกเลี่ยงความลําเอียงในคุณคา
- รวมความลําเอียงในคุณคาเขาไวดว ยกัน
(Value-bias)
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6. การรายงานและนําเสนอ อาจเปนรูปเอกสารการประชุมชี้แจง แผนภูมิฝาผนัง หรือแมแต
การออกรายการวิทยุในชุมชน เพื่อใหทุกคนในชุมชน เพื่อใหทุกคนในชุมชนที่จะไดรับผลกระทบ
จากโครงการไดมีสวนรับรูและวิเคราะหหรือวิจารณตอเนื่อง
7. การวางแผนอย า งมี ส ว นร ว ม หลั ง จากการนํ า เสนอผลการวิ จั ย แล ว กลุ ม วิ จั ย PAR
จําเปนตองมีความเห็นสอดคลองกัน เพื่อนําไปสูการวางแผนงานอยางมีสวนรวม อันประกอบดวย 4
ขั้นตอน คือ
- การจําแนกปญหา
- กําหนดจุดประสงคและเปาหมาย อาจจะเปนทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
- กําหนดทรัพยากร และวางแผนงบประมาณที่จําเปนตองใช
- เตรียมแผนปฏิบัติ ทั้งดานกลุมเปาหมาย เวลาสถานที่ เทคนิค กระบวนการ และขั้นตอน
ของงานธุรการ และวิชาการ
8. การจัดการและดําเนินการ โดยชวยใหกลุมเปาหมายมีทักษะในการจัดการ และจะเกิด
การตื่นตัว มีความตระหนัก และติดตามงานอยางใกลชิด และมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพในการคิด
ริเริ่มสรางสรรคงานอื่นๆ และการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี ดังนั้นกลุมเปาหมาย
- ตองมีสวนรวมในการตัดสินใจ
- มีแ รงบั นดาลใจ ความสามารถ และความพรอมที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
- ลดแรงตอตานหรือไมมีแรงตอตานตอสิ่งที่กลุมเปาหมายไดตัดสินใจ และมีสวนรวมรวม
ดําเนินการที่สอดคลองกับความตองการและปญหาของเขา
การจัดการ และดําเนินการกิจกรรมที่กําหนดไว มักจะมี 6 ขั้นตอน คือ
1) ศึกษาแผนและเตรียมขั้นตอนปฏิบัติ
2) ดําเนินการในภาคปฏิบัติ
3) ติดตามและทบทวนการปฏิบัติงาน
4) แกปญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
5) จัดการผลผลิตและแบงสรรผลประโยชน
6) ประเมินผลและรายงานตอผูเกี่ยวของ
9. การติดตามและประเมินผลอยางมีสวนรวมที่กลุมเปาหมายมีสวนที่จะใหขอมูลยอนกลับ
อย า งต อ เนื่ อ งว า กิ จ กรรมนั้ น ๆ เป น ไปตามเป า หมายที่ กํ า หนดไว ห รื อ ไม โดยครอบคลุ ม ทุ ก
กระบวนการ เชน กระบวนการทํางาน กิจกรรมของผูเกี่ยวของ ความกาวหนาที่เกิดขึ้น ทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ ปจจัยปอนที่ใชและจําเปน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ผลลัพธที่ได และ
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิตความเปนอยูของผูเกี่ยวของดานตางๆ และแมแตดานสิ่งแวดลอมทาง
สังคม เศรษฐกิจการเมือง และธรรมชาติ ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวมมักมี 5
ขั้นตอน คือ
1) กําหนดจัดระบบและลําดับความสําคัญของเรื่องที่ติดตามและประเมินผล
2) สรางตัวชี้วัดที่บอกถึงความเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงคของโครงการ
เชน ตัวชี้วัดทางสังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ เปนตน
3) สรางเครื่องมือ เพื่อใชในการติดตามและประเมินผลและการแบงความ
รับผิดชอบ
4) การรวบรวมขอมูล วิเคราะห และนําเสนอขอมูลโดยใหโอกาสอยางเต็มที่
แกผูมีสวนไดสวนเสียสวนรวมในกระบวนการตางๆ
5) การรายงานและเผยแพร
โดยสรุปแลว PAR เปนกระบวนการวิจัยที่ใหโอกาสแกกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการ
แสวงหาแนวทางแกไขปญหา โดยศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ วิเคราะหหาทางเลือก ตัดสินใจ และ
ดําเนินการแกไขปญหาตามที่เลือกไว แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเปนอีกหนึ่ง
แนวทางการปฏิบัติที่จะนําไปสูการออกแบบกระบวนการวิจัย ที่เปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ
และความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรเพราะใชหลักการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ซึ่ง
ทีมวิจัยรวมสามารถที่จะนํากระบวนการและวิธีการตางๆไปใชไดในการทํางานของแตละกลุม
รวมถึงการปฏิบัติงานหรือการวางแผนงานของผูวิจัยเอง
4.2 แนวคิดบทบาทของวิทยากรกระบวนการ
ในการสงเสริมการมีสวนรวมและขบวนการประชาคม โดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคม
การประชุมกลุมตาง ๆ จําเปนจะตองมีผูที่จะทําใหเกิดผลตามจุดมุงหมายโดยรูปแบบในจุดมุงหมาย
เชนกัน ในขณะเดียวกัน ก็มีการใชเครื่องมือและเทคนิค ที่หลากหลายขึ้นในกระบวนการตาง ๆ จึง
เกิดคําที่ใชเรียกผูที่ทําหนาที่นี้ วา วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ซึ่งในความหมายตรงตามราก
ศัพท แปลวา ผูที่ทําใหเกิดความสะดวก หรือผูที่ทําใหเกิดความงาย ซึ่งในความหมายของการเรียนรู
นาจะหมายถึงผูที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู สวนความหมายที่เปนคําจํากัดความนั้นมีผูใหนิยาม
ดังนี้
วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) คือ คนกลางที่ชวยจัดและดําเนินงานการพบปะ
ประชุมอบรมใหเกิดการคิดที่เปนระบบ มีอิสระทางความคิดและสามารถสื่อสารทําความเขาใจกัน
อยางตรงไปตรงมา ดวยการใชเทคนิคและกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญ
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นอกจากนี้วิทยากรกระบวนการยังชวยสรางเสริมบรรยากาศแหงมิตรภาพ ความรวมมือที่จริงใจ
จริงจัง และขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่ทําใหการคิดและการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ (กอง
ฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน. 2545 อางถึง ทวีศักดิ์. 2542)
Facilitator ยังถูกเรียกในชื่ออื่นวา “ ผูอํานวยกลุม ” ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในอันที่จะทํา
ใหมีหลักประกันไดวา สมาชิกกลุมไดใชวิธีการทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผล โดยใชเวลาที่สั้น
หรือนอยที่สุดในการทํางาน (กองฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน. 2545 อางถึง วรภา:-) และยังให
ความหมายเชิงพฤติกรรมศาสตรดวยวา ผูอํานวยกลุม คือ ผูที่ทําหนาที่เปนผูสังเกตการณ และให
ขอมูลยอนกลับถึงสิ่งที่ไดสังเกต ไมวาจะเปนในดานเนื้อหา วิธีการทํางานซึ่งรวมทั้งขั้นตอนการ
ทํางานของกลุม โดยผูอํานวยกลุมจะทําหนาที่ไปถึงการเปนผูกระตุนใหกลุมไดพิจารณาถึง
องคประกอบตาง ๆ เพื่อใหงานของกลุมบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทวิทยากรกระบวนการ ไดแก
1. เปนผูจัดกระบวนการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนผูใหความรูและเปนผูรับความรู
2. เปนโคช คอยชี้แนะ ตั้งคําถาม สะทอนความคิด
3. เปนกลาง ไมอคติ เปนอิสระ ไมขึ้นตอแรงกดดันของอํานาจใด
4. เปนกระจกสะทอนใหผูเขารวมกระบวนการเรียนรู ไดเห็นและยอมรับตัวตน ศักยภาพ
ของตนเองและผูอื่น และเห็นหนทางที่จะพัฒนาได
5. เปนผูรับผิดชอบดูแลทิศทางของกระบวนการ พรอมจะปรับใหเขากับบรรยากาศ/
สถานการณแตละชวง
6. เปนผูใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลง
7. เปนผูสนับสนุนการมีสวนรวมทางความคิด จัดการกับความคิดที่หลากหลายอยาง
สรางสรรค
8. เปนผูนําในการยกระดับความคิดของผูเขารวมกระบวนการใหขึ้นไปสูขั้นที่สูงขึ้น
หนาที่ของวิทยากรกระบวนการ
1. ทําความเขาใจเปาหมายและจุดประสงคของการประชุม
2. เตรียมประเด็นหลัก ตามเปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อมอบหมายใหกลุมระดมสมอง
กําหนดกิจกรรมและกระบวนการที่สอดคลองตอเนื่องตามลําดับ
3. ประสานงานกับผูจัดประชุมเพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผูเขารวมประชุม
ใชประกอบการประชุม โดยสงใหผูเขาประชุมลวงหนาหรือจัดนิทรรศการในวันประชุม หรือนํามา
จุดประกายในชวงเปดประชุม (ทั้งนี้พิจารณาเกี่ยวกับจุดประสงคการประชุมและศักยภาพของกลุม ผู
เขาประชุมดวย) หรืออาจเปนขอมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ผูจัดการประชุมตองการนําเสนอ
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4. ประสานงานกับผูจัดการประชุมในการกําหนดใหผูเขาประชุมตองสามารถอยูรวม
กระบวนการไดตลอด รวมทั้งวิทยากรกระบวนการควรทราบขอมูลพื้นฐานของชุมชน/บุคคลเพื่อ
ปรับกระบวนการ/วิธีนําเสนอ
5. ประสานงานกับผูจัดการประชุม เรื่อง ลักษณะที่เอื้อใหเกิดการมีสวนรวมใน การเรียนรู
และการทํากิจกรรม เชน มีบรรยากาศเปนสวนตัว หองประชุมไมคับแคบเกินไป มีกระดาน/ผนังที่
ใชติดแผนพลิก
6. ประสานงานกับผูจัดเรื่อง วัสดุอุปกรณ เครื่องเขียนที่จําเปน
7. เตรียมงานและนัดหมายทีมวิทยากรประชุมเพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ เปาหมายและ
จุดประสงค ลําดับการเรียนรู รวมทั้งการเตรียมการลวงหนา เชน ใบงาน เกม
8. หนาที่สําคัญ คือ กระตุนใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน
สะทอน/ทบทวน/เชื่อมโยง สรุปประเด็นใหตรงกับความหมายที่แทจริงของสมาชิกในกลุม ใช
ศิลปะในการตัดการอภิปรายที่ยืดเยื้อเกินความจําเปน/นอกประเด็น /อาจกระทบตอบุคคลใดบุคคล
หนึ่งในทางเสียหาย
9. สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง มีความสนุกสนานในการแสดงความคิดเห็น กระตุนใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหวาสมาชิกที่เขาประชุม
10. สรางความชัดเจนในขอความของสมาชิกบางคนที่เขียนหรือพูดแลวไมสื่อความหมาย
ตามประเด็น ตองซักถาม ใหเขียนหรืออธิบายเพิ่มเติม
11. ตองสามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนกําหนดเวลาและกระบวนการไดตามความจําเปน ซึ่ง
จะทําใหกระบวนการราบรื่น สงเสริมการมีสวนรวมอยางเต็มที่
12. ไมมีหนาที่บอกหรือสอนวา ชุมชนมีปญหาอะไร จะแกไขอยางไร อนาคตควรเปน
อยางไร แตมีหนาที่ในการกระตุน อธิบาย แมกระทั่งการยกตัวอยางเพื่อใหสมาชิกมองเห็นภาพหรือ
ไดขอมูลประกอบการทํากิจกรรมได และยังมีหนาที่ชวยสรุปใจความ กรณีสมาชิกกลุมมีปญหาที่
บอกไดแตสรุปเปนใจความที่เหมาะสมไมได
13. ตองคํานึงเสมอวา กระบวนการประชุมปฏิบัติการ/การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมเปนเพียงจุดเริ่มตนของการลงมือกระทําเพื่ออนาคตที่ดีกวา การมีกิจกรรมลงมือทําตอเนื่อง
จากการประชุมตางหากที่สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง
14. ประสานงานใหสมาชิกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ทักษะ ทรัพยากรที่จําเปน
เพื่อใหกลุมสามารถวิเคราะห ตัดสินใจและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม

30
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิติพงศ (2547) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุมทอผา
ตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” การศึกษาพบวา ระดับการศึกษา ผลตอบแทนที่
ไดรับ ระยะเวลาการเปนสมาชิกกลุม และระดับการมีสวนรวมกิจกรรมกับกลุม มีความสัมพันธ
กับระดับความสําเร็จของกลุมแมบานเกษตรกร
กาญจนา ( 2534) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรจังหวัดลําพูนที่
ไดรับรางวัลดีเดน” พบวา แมบานเกษตรกรมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมในดานสละ
แรงงานมากที่สุด รองลงมามีสวนรวมโดยเขารวมประชุมรวมติดตามประเมินผลและรวมแสดง
ความคิดเห็นนอยที่สุด
บุญเลิศ (2538) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่เกี่ยวของกับสมาชิกกลุมแมบาน
เกษตรกรในกลุมที่ประสบความสําเร็จระดับตางๆของจังหวัดปราจีนบุรี” พบวา
1.ปจจัยดานเศรษฐกิจ สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 3 ระดับไมมีความแตกตางกัน
ทางดานรายไดการเกษตรและพื้นที่ทํากินของครอบครัว
2.ปจจัยดานการสื่อสาร สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 3 ระดับ มีความแตกตางกัน
ทางดานความถี่ในการติดตอพบปะกับเจาหนาที่ ทางดานความถี่ในดานการเขาเมือง และทางดาน
ประสบการณการฝกอบรม
3.ปจจัยทางดานจิตวิทยาและอื่นๆ สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 3 ระดับ มีความ
แตกตางกัน ทางดานความรูในวัตถุประสงคและการดําเนินงานของกลุม ทางดานความเชื่อถือของ
เจาหนาที่ ทางดานความคาดหวังที่จะไดรับความรูและผลประโยชนจากการเปนสมาชิก
พรหมพันธุ
(2543) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอระดับความสําเร็จของกลุมแมบาน
เกษตรกร อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” พบวา คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรประสบ
ผลสําเร็จในระดับปานกลางในเรื่องของความรูในการบริหาร ความรูเกี่ยวกับการจัดการและการ
ดําเนินธุรกิจ การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และความพึงพอใจใน
ผลตอบแทนจากกลุมแมบานอยูในเกณฑปานกลางเชนกัน สวนปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก
อายุ แ ละระดับ การศึ ก ษา ปจ จั ย ด า นสัง คม ไดแ ก ระยะเวลาการเป น สมาชิ ก กลุ ม การติ ด ต อ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและการดํารงตําแหนงสังคม และปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแกรายได
นอกภาคเกษตร รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ และการดําเนินธุรกิจสวนรวมของกลุม มีผลตอ
ระดับความสําเร็จของกลุมแมบานเกษตรกร
พิสมัย (2543) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม
ที่ มี ก ารแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ไ ด รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐาน ตามกระทรวง
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สาธารณสุข พบวา สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรไดดําเนินการจัดตั้งขึ้นเนื่องจากตองการแกไข
ปญหาและพั ฒนาอาชีพสร างกิจกรรมเสริมเพิ่มรายไดใ หกั บครอบครัว รู จัก ใชเ วลาวางใหเ กิด
ประโยชน สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมเพื่อความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรจะเปนผูดําเนินการจัดตั้งใหคําแนะนําแกกลุมแมบานเกษตรกร โดยรวมกัน
กําหนดแนวทางการดําเนินงานกลุมการแปรรูปใหตรงกับปญหาและความตองการ กลุมแมบาน
เกษตรจะมีการประชุมจัดตั้งเลือกคณะกรรมการในการบริหาร คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร
ประกอบดวย ตําแหนงตางๆ คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ เพื่อ
ดําเนินงานการบริหารโครงการและกิจกรรมตางๆ ศักยภาพของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยาง
เห็นไดชัด โดยเฉพาะจํานวนสมาชิกที่มีสวนรวมในกลุมแปรรูป การถือหุนและการแบงสวนของ
เงินปนผลใหกับสมาชิก อีกทั้งขาดการทําบัญชีพื้นฐานอยางเปนระบบ มีขั้นตอน
ยองใย (2535) ศึกษาเรื่อง “บทบาทการดําเนินงานของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรใน
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” พบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมปรากฏผลดังนี้
1. การประชุมประจําเดือน มีผูเขารวมประชุมนอยที่สุด 10 ครั้ง/ป มากที่สุด 12 ครั้ง/ป
2. กิจกรรมสวนบุคคล สมาชิกกลุมทั้งหมดทํากิจกรรมเกี่ยวกับพืชและเคหกิจเกษตรสวน
กิจกรรมเกี่ยวกับสัตว รอยละ 63.3
3. กิจกรรมรวมสมาชิกกลุมไดรวมปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับพืช รอยละ 79.4 กิจกรรม
เกี่ยวกับเคหกิจการเกษตรรอยละ 63.9 และกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว รอยละ 26.7
4. กิจกรรมกลุมยอย สมาชิกกลุมกิจกรรมดานเคหกิจ รอยละ 58.3 กิจกรรมดานพืชรอยละ
45.6 และกิจกรรมดานสัตว รอยละ 41.0
5. กิจกรรมพิเศษและสาธารณประโยชน สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทุกคนไดรวมกันทํา
กิจกรรม
รังสรรค และคณะ (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชน
ในประเทศไทย พบวา ปจจัยภายในและภายนอกมีผลตอการพัฒนาหรือความสําเร็จของธุรกิจ
ชุมชน/เครือขายรวมกัน ปจจัยภายในที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชน/เครือขายประกอบดวย
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งที่สําคัญไดแก คณะกรรมการ คณะกรรมการของกรณีศึกษาสวนใหญเปนผูมี
พฤติกรรมดี ซื่อสัตย เสียสละ มีความสามารถ และไดรับการยอมรับจากผูนําและชาวบานในชุมชน
นอกจากทรัพยากรมนุษยแลวเงินทุนก็เปนปจจัยภายในที่สําคัญเชนกัน
ปจจัยภายในที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่ง คือ ระบบการจัดการ ซึ่งพบวา ระบบการจัดการของ
ธุรกิจชุ มชนส วนใหญยังไมสมบูรณนัก นอกเหนือจากกรรมการแลว องคประกอบอื่นของการ
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จัดการ ไดแก สมาชิกและพนักงานยังมิไดทํางานอยางที่ควรจะเปน และประเด็นที่นาเปนหวง คือ
การจัดการที่ดําเนินการอยูในธุรกิจชุมชนสวนใหญยังไมมีระบบเทาที่ควร
สําหรับปจจัยภายนอก ปจจัยที่สําคัญไดแก ลักษณะพื้นฐานของชุมชน (พื้นฐานความคิดใน
การทํางานรวมกัน ชื่อเสียงทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาดั้งเดิม) องคกรสนับสนุน ซึ่งมีความหมายรวม
ตั้งแตความสามารถของเจาหนาที่ วิธีการในการสงเสริม และรูปแบบและขนาดของการใหความ
ชวยเหลือ นอกจากองคกรสนับสนุนแลว คูคาก็ถือวาเปนอีกองคกรหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของ
ธุรกิจชุมชน/เครือขาย การศึกษาในประเด็นนี้ไดขอสรุปวาการมีคูคาที่ดีโดยเฉพาะคูคารายใหญที่มี
ความตอเนื่องเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอยางมาก
วิทยา (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชน
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยหลักที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนิน
กิ จ กรรมวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ได แ ก ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการดํ า เนิ น กิ จ กรรมวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ปจ จั ย เกี่ ย วกั บ ความเป น ผู นํ า ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การมีส ว นร ว มของชุ ม ชน ป จ จั ย ที่ เ กี่ย วกั บ การมี
ปฏิสัมพันธกับภายนอก ปจจัยเกี่ยวกับตัวสมาชิก ปจจัยดานการบริหารจัดการ และปจจัยที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสาร
อาดูล (2539) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร
ในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสมาชิกไมเขา
รวมกิจกรรมสูง แสดงใหเห็นวาสมาชิกยังไมเห็นความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของกลุมโดย
ผลสะทอนที่เห็นไดชัดคือ
1. การประชาสัมพันธไมทั่วถึง ในกิจกรรมที่จัดขึ้น
2. ความไมตอเนื่องของกิจกรรม
3. กิจกรรมที่จัดไมเปนที่สนใจของสมาชิกกลุม
จากการทบทวนองคความรูดังกลาวขางตนผูวิจัยไดนําองคความรูมาเปนแนวทางในการ
ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัยดังแผนภูมิที่ 3 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ เ คราะห ศั ก ยภาพและความร ว มมื อ ของ
กลุมแมบานเกษตรกรใน ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน

1.ขอมูลศักยภาพดานการบริหารจัดการของกลุมแมบานเกษตรกร
ที่เปนอยู
2. ขอมูลความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรที่เปนอยู
3. การวิเคราะหป จจั ย/เงื่ อนไขที่ทํา ให กลุ มแมบานเกษตรกร
สามารถพัฒนาแนวทางการเพิ่ม ศักยภาพดานการบริ หารจัด การ
กลุมและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรตําบลปาสักใหดี
ขึ้น

การวิเคราะหปจจัย/เงื่อนไขที่มีผลตอการเพิ่ม
ศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรใน
ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน
1. ปจจัยที่ผลตอการเพิ่มศักยภาพกลุมแมบานฯ
2.ปจจัยที่มีผลตอความรวมมือระหวางกลุมแมบานเกษตรกร
3.ปจจัยหนุนเสริม

แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบาน
เกษตรกรใน ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน
ขั้นเตรียมการ
1. การสํารวจจํานวนกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก
2. การสอบถามขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุม
3. มีการจัดเวทีเพื่อคนหาโจทยและทีมวิจัยรวม
4. การคนหาทีมวิจัย
ขั้นดําเนินการ
1. การรวมวางแผนการปฏิบัติการงานวิจัย
2. การปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติการ
- แนวทางการปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานการจัดการกลุม
1.การวิเคราะหกลุม
2.ศึกษาดูงาน
3.การฝกเขียนโครงการ
4.การเรียนรูระบบบัญชี
- แนวทางปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพดานคุณภาพ
1.การเก็บขอมูลการติ-ชม
2.ผูผลิตพบผูบริโภค
- แนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานบรรจุภัณฑ
1.การเรียนรูหลักการปรับปรุงบรรจุภัณฑ
- แนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานการตลาด
1.การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2.การขยายชองทางการตลาด
3.การแลกเปลี่ยนเรียนรูการตลาด
4.การจัดทําแผนที่ 1 ตําบลหลายผลิตภัณฑ
3.การสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มิติวิจัย (องคความรู)
1.1 องคความรูดานศักยภาพการบริหารจัดการที่เปนอยูของกลุมแมบานฯทั้ง 5 หมูบาน
1.2 องคความรูดานแนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุมของกลุมแมบานฯทั้ง 5 หมูบาน
1.3 องคความรูดานความรวมมือของกลุมแมบานฯในอดีตจนถึงปจจุบัน
1.4 องคความรูดานแนวทางการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานฯ
1.5 องคความรูเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหกลุมแมบานสามารุเพิ่มศักยภาพและความรวมมือได
2. มิติพัฒนา
2.1 กลุมแมบานฯมีความรูและทักษะในการบริหารจัดการกลุมไดดีขึ้น
2.2 กลุมแมบานฯมีความรวมมือในการจัดการภายในและระหวางกลุมไดดีขึ้น
2.3 กลุมแมบานฯเกิดการเรียนรูรวมกันและสามารถแกไขปญหาของกลุมตนเองและระหวางกลุมได

