
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการวิจยัเร่ือง “การจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทองเพื่อให้ได้
คุณภาพ”  ได้มีการรวบรวม ส่ิงพิมพ์ วารสารทางวิชาการ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท่ีใช้เป็น
แนวทางวจิยัประกอบดว้ย 
 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1. วสิาหกจิชุมชน  

ความหมายของวสิาหกจิชุมชน 
 กรมส่งเสริมการเกษตร (2549) ไดอ้ธิบายว่า วิสาหกิจชุมชน (Community enterprise) 
หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดย
คณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั มีวถีิชีวติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติ
บุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน การประกอบการใช้คนในชุมชนเพื่อโดยการจดัการ “ทุนของชุมชน” 
อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการใช้ความรู้ ภูมิปัญญา วฒันธรรม และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนอย่างรู้คุณค่า มุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหาก าไรสูงสุด มุ่งต่อการ
รักษาระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม โดยมีเครือข่ายเช่ือมโยงกนั รวมตวักนัโดยมีวตัถุประสงคใ์น
การจดัท ากิจกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน  
 

หลกัการของวสิาหกจิชุมชน 
 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ซ่ึงจ านวนหน่ึงอยู่ในระดบัท่ีไม่พร้อมจะเขา้มาแข่งขนัทางการคา้ ให้ไดรั้บการส่งเสริมความรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถในการ
จดัการ และการพฒันารูปแบบของวิสาหกิจ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แข็งสามารถ
พฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการของหน่วยธุรกิจท่ีสูงข้ึนต่อไป (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2549) 
 

ลกัษณะส าคัญของวสิาหกจิชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2549) 
 1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 
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 2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน 
เป็นหลกั  
 3. ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
 4. เป็นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
 5. มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
 6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 
 7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย  
 

รูปแบบของวสิาหกจิชุมชน 
 จ าแนกตามขอบข่ายของกิจการท่ีประกอบการ สามารถก าหนดไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. วิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบกิจการเด่ียวคือ วิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบกิจการ ท่ีมีการ
บริหารจดัการ โดยคณะผูบ้ริหารในชุมชนชุดเดียว โดยจะมีผลผลิตมากกวา่หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 2. วสิาหกิจชุมชนท่ีประกอบกิจการในรูปเครือข่าย คือ วสิาหกิจชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
กิจการอ่ืนๆ โดยแต่ละวิสาหกิจต่างมีการประกอบการ ตามเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องกิจการของ
ตน หากแต่มีความสัมพนัธ์แบบพึ่งพา เก้ือกลูเช่ือมโยงกนัในรูปแบบต่างๆ  
 วิสาหกิจชุมชน มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัสินทรัพย ์ท่ีเป็นทุนทางสังคมของชุมชน นั้นให้เป็นสินคา้และบริการของชุมชน 
สร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เขม้แข็งสู่เป้าหมายคือความเข้มแข็งของชุมชน และการ
พึ่งตนเองได ้(ส านกัพฒันาเกษตรกร, 2547)   
 

ระดับการด าเนินงานของวสิาหกจิชุมชน 
 จ าแนกตามเป้าหมายของผลผลิตของกิจการไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
 1. ระดบัพื้นฐาน ไดแ้ก่ วิสาหกิจท่ีมีการประกอบการเพื่อให้เกิดผลผลิตหรือการให้บริการ
ท่ีน าไปใชเ้พื่อการอุปโภค บริโภค มุ่งเนน้การลดรายจ่าย การประหยดัและออม เพื่อให้ด ารงชีวิตได้
อยา่งพออยูพ่อกิน ทั้งระดบัครัวเรือน ชุมชน และระหวา่งชุมขน 
 2. ระดบัพฒันา ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการประกอบการเพื่อให้เกิดผลผลิตหรือการ
ให้บริการเพื่อการลดรายจ่าย และมีส่วนเหลือสามารถน าไปแบ่งปัน แลกเปล่ียน หรือจ าหน่ายให้
เกิดรายไดเ้พิ่ม หรือมีทุนเพิ่มในการประกอบการอนัน าไปสู่การ อยูดี่กินดี ของครัวเรือน ชุมชนและ
ระหวา่งชุมชน 
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 3. ระดบักา้วหนา้ ไดแ้ก่ วสิาหกิจชุมชนท่ีมีการประกอบการทั้งภาคการผลิตและการบริการ
มุ่งการเพิ่มรายไดไ้ปสู่การขยายการลงทุน ลดการน าเขา้ เพื่อการส่งออกของผลิตภณัฑ์ ขยายกิจการ 
ขณะ เ ดียวกันก็สามารถจัดสรรผลก าไร  เพื่ อสวัส ดิการของ ชุมชน หรือ เพื่ อ กิ จกรรม
สาธารณประโยชน์ สร้างความ มัง่มีศรีสุข ของครัวเรือน ชุมชน ขยายไปถึงระหว่างชุมชน และ
น าไปสู่การเป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขยาดยอ่มต่อไป (ส านกัพฒันาเกษตรกร, 2547)   
 
2. การจัดการ 
 ปัจจุบนัน้ี โลกธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซบัซ้อนและรุนแรงมากยิ่งข้ึนกวา่อดีต
ท่ีผา่นมาและบ่อยคร้ังเป็นการยากท่ีจะพยากรณ์ไดห้รือเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ซ่ึงไดมี้ผลอยา่ง
มากต่อวิธีการด าเนินงานขององค์การมากกว่าแต่ก่อนและการเร่ิมด าเนินธุรกิจปัจจุบนัจะมีความ
เส่ียงสูงหากขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ ดงันั้น ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารในปัจจุบนัจะตอ้ง
ศกัยภาพในการจดัการท่ีมากกว่าเดิม มีความสามารถท่ีจะเพิ่มทกัษะและเคร่ืองมือทางการจดัการ
ใหม่ๆ ท่ีจ  าเป็น เพื่อจดัการธุรกิจให้ประสบความส าเร็จตามสถานการณ์แวดลอ้มท่ีไดเ้ปล่ียนแปลง
ไป ดังนั้น หากผูจ้ดัการมีวิธีการจดัการท่ีดีก็จะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการเร่ิมท าธุรกิจ ท าให้
องคก์ารธุรกิจเจริญกา้วหนา้และรักษาธุรกิจของตนไว ้(น าชยั, 2553) 
 
ความหมายและความส าคัญของการจัดการ 

ความหมายการจัดการ 
 การจดัการ (Management) เป็นค าท่ีใชอ้ยา่งกวา้งขวางท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินองคก์าร
เป็นอย่างมาก (ธงชยั, 2539) กล่าวว่า งานหรือกิจกรรมท่ีมนุษยท่ี์ด าเนอนอยู่นั้น ไม่มีส่ิงใดส าคญั
กว่าการบริหารหรือการจัดการ นอกจากน้ี (มนัส, 2538) ยงักล่าวอีกว่า การจัดการเป็นการ
ด าเนินงาน เพื่อบรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ร่วมกัน โดยค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นกระบวนการบริหารงานขององคก์ารท่ีตอ้งการก าไร ซ่ึงอยูใ่นระบบการ
แข่งขนั ดงันั้น การจดัการจึงใชใ้นองคก์ารธุรกิจหรือองคก์ารท่ีมุ่งผลก าไร  
 นอกจากน้ี น าชยั (2553) ไดก้ล่าววา่ การจดัการ หมายถึง ศิลปะของการใชบุ้คคลอ่ืนท างาน
ให้บรรลุผลส าเร็จแก่องค์การ  (มนัส, 2538) การจดัการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ (Management-
science and art) การพิจารณาวา่ การจดัการเป็นศาสตร์ (Management is a science) หมายถึง การท่ีมี
ความรู้ (Knowledge) ความเขา้ใจในหลกัการบริหารส่วนการจดัการท่ีเป็นศิลป์ (Management is an 
art) หมายถึง การมีทกัษะท่ีเกิดจากความช านาญในการปฏิบติั ซ่ึงในการจดัการผูจ้ดัการตอ้งมีทั้ง
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ศาสตร์และศิลป์ คือ เป็นผูท่ี้มีความรู้ สามารถน าความรู้ในแขนงต่างๆมาปรับใช้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ความส าคญัและภาระหนา้ท่ีของการบริหารจดัการองค์การทุกแห่งไม่วา่จะเป็นองคก์ารท่ี
หวงัผลก าไรหรือไม่หวงัผลก าไรจดัตั้งข้ึนเพื่อจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายบางอยา่ง  ปัจจุบนัเป็นท่ี
ยอมรับกันว่าผูบ้ริหารในทุกระดับมีอิทธิพลต่อองค์การสมยัใหม่เหล่าน้ีในทุกแง่มุม โดยท่ีการ
บริหารจดัการของเหล่าผูบ้ริหารเป็นปัจจยัก าหนดประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
โดยตรง จึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจในภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
งานดา้นการบริหารจดัการทั้งต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อสังคมและต่อประโยชน์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัผูบ้ริหาร
ทุกองค์การต่างเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการระบบย่อย 2 ระบบ คือ 1. ระบบงาน ซ่ึงก็คือ
ทรัพยากรท่ีไม่มีชีวติ ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์น เงินทุน เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ 2. ระบบคน ก็คือ มนุษยห์รือ
ทรัพยากรบุคคล ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานโดยใชท้รัพยากรต่างๆ หรือส่ิงของ เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ให้กบัองค์การ (กลัยาณี, 2550) ดงันั้นการบริหารจดัการจึงเก่ียวขอ้งกบัการ “บริหารงาน” และ 
“บริหารคน”  อยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริหารจึงตอ้งท าหน้าท่ีจดัการเร่ืองระบบงานดา้นต่างๆ และวิธีการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดระบบการผลิต การให้บริการ หรือการด าเนินงานดา้นต่างๆ ทุกดา้นเป็นไป
ดว้ยดี พร้อมๆ กนักบัการท่ีตอ้งจดัการเร่ืองคน หรือบุคลากร ซ่ึงจะเป็นผูเ้ขา้ไปรับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีหรือต าแหน่งงานต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้ทุกคนมุมานะ ทุ่มเทก าลัง
ความสามารถ ทั้งกายและใจให้เกิดผลงานท่ีดี และประสานกนักบัการท างานของบุคคลฝ่ายอ่ืนๆ 
อย่างดีดว้ย อาจสรุปได้ว่าผูบ้ริหารท าหน้าท่ี จดัให้การท างานของสองระบบน้ี คือระบบงานและ
ระบบคน ใหส้ามารถประสานท างานร่วมกนัไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ความส าคัญของผู้บริหาร 
 ผูบ้ริหารงาน ถือเป็นบุคคลส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการท าให้งานเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลง 
พฒันา หยดุอยูก่บัท่ี หรือถอยหลงั มีอิทธิพลต่อมาตรฐานสินคา้ การให้บริการ ปริมาณการเพิ่มหรือ
ลดลงผลผลิตของสินคา้หรือบริการ และส าคญัมากต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององค์การ 
คือ การบริหารบุคคลในองคก์ร ใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในบรรยากาศของการท างานกลุ่ม
ท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มนั้น พฤติกรรมของคนหน่ึงมกัมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของอีกคนหน่ึงไม่มากก็นอ้ย ยิ่งถา้เป็นผูบ้ริหาร พฤติกรรมของผูบ้ริหารก็จะยิ่งมีอิทธิพล
ต่อผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นไดท้ั้งอิทธิพลในแง่บวกและอิทธิพลในแง่ลบ ผูบ้ริหารท่ี “บริหารงานเป็น” 
ในการใชยุ้ทธวิธีการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีคุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าท่ีดี จะส่งผลสู่
การปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ภายใตบ้รรยากาศของความสมคัรสมานสามคัคี 
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ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ความเช่ือมัน่ในกนัและกนั ความรู้สึกเป็นพวกพอ้งเดียวกนั ความคิดเห็นว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกิจการงานนั้น มีความรัก ความศรัทธา ภาคภูมิใจในองคก์ารท่ีตนท างานอยู ่
มีความรู้สึกผูกพนักบังาน มีความรู้สึกเห็นพอ้งตอ้งกนั และร่วมกนัด าเนินงานซ่ึงเต็มไปดว้ยการ
แข่งขนัเพื่อความเป็นเลิศ การเจริญเติบโต และความอยูร่อดขององคก์าร จึงกล่าวไดว้า่ผูบ้ริหารงาน
มีอิทธิพลทั้งต่อความส าเร็จของงานและบรรยากาศภายในองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
เบอร์นสไตน์และคณะ ท่ีกล่าวไวว้า่ผูน้  ากลุ่มมีบทบาทส าคญัมากต่อการตดัสินใจ ต่อนโยบาย ต่อ 
การแกปั้ญหาต่างๆ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการท างานกลุ่มร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (ส านกังานการคา้
ภายในจงัหวดัเชียงใหม่, 2550) 
 
ความส าคัญและภาระหน้าที่ของการบริหารจัดการ 
 องค์การทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นองค์การท่ีหวงัผลก าไรหรือไม่หวงัผลก าไรจดัตั้ งข้ึนเพื่อ
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายบางอย่าง  ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัว่าผูบ้ริหารในทุกระดบัมีอิทธิพลต่อ
องค์การสมยัใหม่เหล่าน้ีในทุกแง่มุม โดยท่ีการบริหารจดัการของเหล่าผูบ้ริหารเป็นปัจจยัก าหนด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การโดยตรง จึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าความ
เขา้ใจในภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของงานดา้นการบริหารจดัการทั้งต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อ
สังคมและต่อประโยชน์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ผูบ้ริหารทุกองค์การต่างเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการ
ระบบย่อย 2 ระบบ คือ 1. ระบบงาน ซ่ึงก็คือทรัพยากรท่ีไม่มีชีวิต ได้แก่ ทรัพยสิ์น เงินทุน 
เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ 2. ระบบคน คือ มนุษยห์รือทรัพยากรบุคคล ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานโดยใช้
ทรัพยากรต่างๆ หรือส่ิงของ เพื่อท่ีจะก่อใหเ้กิดผลส าเร็จใหก้บัองคก์าร 
 ดงันั้นการบริหารจดัการจึงเก่ียวขอ้งกบัการ “บริหารงาน” และ “บริหารคน”  อยูต่ลอดเวลา 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งท าหน้าท่ีจดัการเร่ืองระบบงานดา้นต่างๆ และวิธีการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดระบบ
การผลิต การให้บริการ หรือการด าเนินงานดา้นต่างๆ ทุกดา้นเป็นไปด้วยดี พร้อมๆ กนักบัการท่ี
ตอ้งจดัการเร่ืองคน หรือบุคลากร ซ่ึงจะเป็นผูเ้ขา้ไปรับมอบหมายและปฏิบติังานตามหน้าท่ีหรือ
ต าแหน่งงานต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้ทุกคนมุมานะ ทุ่มเทก าลงัความสามารถ ทั้งกายและใจให้
เกิดผลงานท่ีดี และประสานกนักบัการท างานของบุคคลฝ่ายอ่ืนๆ อยา่งดีดว้ย อาจสรุปไดว้า่ผูบ้ริหาร
ท าหนา้ท่ี จดัใหก้ารท างานของสองระบบน้ี คือระบบงานและระบบคน ให้สามารถประสานท างาน
ร่วมกนัไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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หน้าทีแ่ละกระบวนการในการจัดการ 
 Henri นกัอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศส ในตน้ศตวรรษท่ี 19 ไดเ้สนอหนา้ท่ีของผูบ้ริหารดงัน้ี 
(POCCC) 1. การวางแผน (Planning) 2. การจดัองคก์าร (Organizing) 3. การสั่งการ (Commanding) 
4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบคุม (Controlling)  (กลัยาณี, 2550) หนา้ท่ีดงักล่าว
เป็นหลกัการเบ้ืองตน้ซ่ึงโดยทัว่ไปนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึง หนา้ท่ีหลกัทางการจดัการ ไว ้4 
ประการ ซ่ึงประกอบกนัเขา้เป็นกระบวนการในการจดัการ (Management process) เพื่อตอ้งการ
บรรลุเป้าขององคก์าร 
 1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดเป้าหมาย (Goals) และตดัสินใจในกลยุทธ์ การ
พฒันากฎ (Rules) และระเบียบ (Procedures) การพฒันาแผน (Plans) นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัการ
พยากรณ์ (Forcasting) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัของการวางแผนอีกดว้ย ซ่ึงผูจ้ดัการระดบัสูงจะตอ้งท า
การคาดการและพยากรณ์การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมต่างๆท่ีจะมีผลต่อองค์การเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการวางแผน 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการเตรียมและกระจายงาน (Work) อ านาจหน้าท่ี 
(Authority) และทรัพยากร (Resources) เช่น คน เคร่ืองมือ เงิน ขอ้มูลต่างๆ ไปให้กบัคนในองคก์าร
เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยการก าหนดวา่ จะท างานอะไร ใครมีความเหมาะสมท่ีจะท างานนั้น จะจดั
กลุ่มงานและสายการบงัคบับญัชาอย่างไร และการตดัสินใจจะเกิดข้ึน ณ จุดใด นอกจากน้ีการ
จดัการองคก์ารยงัเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยด์ว้ย 
 3. การชักน า (Leading) เป็นการกระตุน้คนให้เป็นผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานสูง นั่นก็คือ
ผูจ้ดัการจะตอ้งท าการก ากบั สั่งการ การจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และท าการติดต่อส่ือสารกบัพนกังาน
แต่ละคนหรือกลุ่ม การชกัน าเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อคนอยา่งใกลชิ้ดในแต่ละวนั การช่วยให้แนวทาง
และค าแนะน าเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่มและองคก์าร 
 4. การควบคุม (Controlling) เป็นการวดัผลการปฏิบติังาน วา่งานท่ีไดว้างแผนไวไ้ดท้  าไป
ตามวตัถุประสงคห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ ติดตาม
ผลและส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแกไ้ขท่ีจ าเป็น (น าชยั, 2553) 
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ภาพที ่1 ขอบเขตของกิจกรรมการบริหารจดัการ 
ทีม่า: ธงชยั, 2538 
 

บทบาทในการจัดการ 
 Mintzberg (1960) ศาสตราจารยท์างการจดัการและนกัวิจยัท่ีมีช่ือเสียงไดท้  าการวิจยัและ
พยายามจดักลุ่มบทบาทในการจดัการ (Managerial roles) ของผูบ้ริหารเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
1. กลุ่มบทบาททางความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) 2. กลุ่มบทบาททางข้อมูล 
(Information roles) 3. กลุ่มบทบาทการตดัสินใจ (Decisional roles) 
 

กลุ่มบทบาททางความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal roles) 
 บทบาทน้ีเกิดข้ึนมาจากอ านาจหน้าท่ีท่ีเป็นทางการของผูจ้ดัการซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีการ
ติดต่อสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคลต่างๆ ภายนอกองค์กร บทบาทหลกัท่ี
ผูจ้ดัการจ าเป็นตอ้งมีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ ประธาน ผูน้ า และผูป้ระสานงาน 
 1. ประธาน (Figurehead) แสดงบทบาทเป็นประธานในพิธีกรรมต่างๆ ในพิธีกรรมต่างๆ 
ทางสังคมและเป็นสัญลกัษณ์ขององค์การ เช่น เป็นตวัแทนขององค์การท่ีจะตอ้งมาตอ้นรับผูม้า
เยอืน ลงนามในการเซ็นเอกสารต่างๆ ในนามขององคก์าร เป็นตน้ 
 2. ผูน้ า (Leader) ผูจ้ดัการจะตอ้งสั่งการและประสานกิจกรรมต่างๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
โดยการจูงใจ พฒันา แนะน า และเป็นแบบอยา่งแกผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 3. ผูป้ระสานงาน (Liaison) ผูจ้ดัการระดบัสูงจะตอ้งติดต่อส่ือสารกบับุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์าร 
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กลุ่มบทบาททางข้อมูล (Information roles) 
 บทบาททางการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้า การเก็บ และการกระจายขอ้มูลเพื่อให้แน่ใน
ว่างบุคคลท่ีเขาปฏิบติัดว้ยมีขอ้มูลท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบติัไดส้ าเร็จซ่ึง ผูจ้ดัการมีความรับผิดชอบท่ี
จะตอ้งแสดงบทบาททางขอ้มูลคือ ผูต้รวจสอบ ผูเ้ผยแพร่ และผูป้ระชาสัมพนัธ์ 
 4. ผูต้รวจสอบ (Monitor) ผูจ้ดัการระดับสูงต้องติดตามตรวจสอบและควบคุมการ
ด าเนินงานขององค์การ โดยการแสวงและรับรู้ขอ้มูลจากภายนอกอยู่เสมอ โดยการติดตามขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น รายงาน อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร และ
สอบถามขอ้มูลจากบุคลากรภายในบริษทั 
 5. ผูเ้ผยแพร่ขอ้มูล (Disseminator) ผูจ้ดัการระดบัสูงตอ้งกระจายขอ้มูลไปยงัทีมบริหารและ
ไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อให้แน่ใจวา่พนกังานมีขอ้มูลท่ีตอ้งการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 6. ผูป้ระชาสัมพนัธ์ (Spokesperson) ผูจ้ดัการระดบัสูงแสดงบทบาทการเป็นโฆษกอย่าง
เป็นทางการในการแถลงขอ้มูลขอ้มูลข่าวสารต่อผูมี้ส่วนได้เสียขององค์การ เช่น ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น 
ฯลฯ 
 

กลุ่มบทบาทการตัดสินใจ (Decisional roles) 
 ขณะท่ีผูจ้ ัดการใช้เวลาส่วนใหญ่ในการติดต่อกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้ งภายในและภายนอก
องคก์าร มีการรับขอ้มูลและใหข้อ้มูลเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อยา่งยิง่กบัผูจ้ดัการเพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้
ผู ้จ ัดการมีการตัดสินใจท่ีดีข้ึนซ่ึงผู ้จ ัดการท่ีแสดงบทบาทเก่ียวกับการตัดสินใจท่ีส าคัญ คือ 
ผูป้ระกอบการ ผูจ้ดัการความยุง่ยาก ผูจ้ดัสรรทรัพยากร และผูเ้จรจาต่อรอง 
 7. ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) ผูจ้ดัการระดบัสูงตอ้งแสดงบทบาทในการริเร่ิมและ
พฒันาธุรกิจใหม่ 
 8. ผูจ้ดัการความยุ่งยาก (Disburbance handler) ผูจ้ดัการระดบัสูงตอ้งแกไ้ขวิกฤติการณ์
ความยุง่ยากท่ีเกิดข้ึน 
 9. ผูจ้ดัสรรทรัพยากร (Resource allocator) ผูจ้ดัการระดบัสูงตอ้งจดัสรรทรัพยากรทางการ
จดัการขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 10. ผูเ้จรจาต่อรอง (Negotiator) เป็นการแสดงบทบาทเป็นผูแ้ทนในการเจรจาต่อรอง
ขอ้ตกลงท่ีส าคญั เช่น การเจรจาต่อรองในการท าสัญญากบัองคก์ารภายนอก (น าชยั, 2553) ดงัตาราง
ท่ี 1 
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ตารางที ่1 บทบาทของผูจ้ดัการ 10 ประการของ Mintzberg 

บทบาททัว่ไป บทบาทย่อย 
1. กลุ่มบทบาททางความสัมพนัธ์ 
    ระหวา่งบุคคล (Interpersonal)  

  1. ประธาน (Figurehead)  
  2. ผูน้ า (Leader) 
  3. ผูป้ระสานงาน (Liaison) ผูจ้ดัการ 

2. กลุ่มบทบาททางขอ้มูล  
    (Information roles)  

  1. ผูต้รวจสอบ (Monitor) 
  2. ผูเ้ผยแพร่ขอ้มูล (Disseminator) 
  3. ผูป้ระชาสัมพนัธ์ (Spokesperson)  

3. กลุ่มบทบาทการตดัสินใจ  
    (Decisional roles) 

  1. ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur)   
  2. ผูจ้ดัการความยุง่ยาก (Disburbance handler) 
  3. ผูจ้ดัสรรทรัพยากร (Resource allocator) 
  4. ผูเ้จรจาต่อรอง (Negotiator) 

ทีม่า : น าชยั, 2553 
 
แนวคิดเชิงระบบ (System Viewpoint) 
 แนวคิดเชิงระบบหรือเทคนิคเชิงระบบ (System Apporach) หมายถึง วิธีการน าเอาความรู้
เร่ืองระบบเข้ามาเป็นกรอบช่วยในการค้นหาปัญหา ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาและใช้แนวทาง
ความคิดเชิงระบบช่วยในการตดัสินใจในการแกปั้ญหา (น าชยั, 2553) สอดคลอ้งกนักบั สุรพนัธ์
(2553) ไดอ้ธิบายวา่ แนวคิดเชิงระบบ เป็นวธีิการน าแกไ้ขและพฒันาการแกปั้ญหา ท่ีน าเอาวิธีการท่ี
กระท าอย่างเป็นระบบ จากวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างมีเหตุผล และปราศจากความล าเอียง ไม่ยึดถือ
ความคิดใดความคิดหน่ึงมาตดัสิน ด าเนินงานโดยกลุ่มบุคคลตั้งแต่การวางแผนการด าเนินการไป
จนถึงจุดสุดทา้ยเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ เช่นเดียวกนักบั  ก่อ ( ม.ป.ป) ท่ีกล่าวว่าทฤษฎีเชิงระบบ 
เป็นกลวิธีอยา่งหน่ึงซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์ การออกแบบและการจดัการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ี
วางไวอ้ยา่งสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 

ความส าคัญของวธีิการเชิงระบบ  
 ความส าคญัของวธีิการเชิงระบบ สามารถสรุปได ้4 ประการ คือ 1. มีความส าคญัในฐานะท่ี
เป็นวิธีคิดท่ีสามารถจัดการแก้ปัญหาท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมวิธีคิดของบุคคลทัว่ไป 3. มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็น
เคร่ืองมือส าหรับพฒันาองคค์วามรู้ในสาขาต่างๆ ชองวทิยาศาสตร์ 4. มีความส าคญัส าหรับงาน 
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บริการในองคก์รหรือหน่วยงานดา้นการวางแผนนโยบายและอ่ืน 
(http://www.doed.edu.ku.ac.th/article/systemmethod.pdf) 
 
3. การจัดการความรู้ 

ความหมายของการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยู่
ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และ
พฒันาตนเองให้เป็นผู ้รู้  รวมทั้ งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยความรู้ความสามารถน ามาใช้ในการออกแบบ ผลิต การ
จดัการและสนบัสนุนการด าเนินงานทางธุรกิจขององค์กรให้มีความแตกต่างทางการแข่งขนัจากคู่
แข่งขนัได ้ 
 ความรู้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (วุฒิศักด์ิ, 2548) คือ 1. ความรู้ท่ีเผยปิด (Tacit 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์พรสวรรคห์รือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการ
ท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษร
ได้โดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม 
ถ่ายทอดได ้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางคร้ัง
เรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม   
 นอกจากน้ี วิจารณ์ (2548) ไดก้ล่าวถึงความหมายของค าว่า “การจดัการความรู้” ไวว้า่การ
จดัการความรู้ เป็นเคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างนอ้ย 4 ประการไปพร้อมๆ กนั ไดแ้ก่ 1.
การพฒันางาน 2. การพฒันาคน 3. การพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และ 4. ความเป็นชุมชน 
เป็นหมู่คณะและความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน  
            

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
 ความส าเร็จของการจดัการความรู้เกิดจากการผสมผสานขององค์ประกอบท่ีส าคญัๆ คือ 
การท างานของคน (People) กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และเทคโนโลยี
(Technology) (น ้าทิพย,์ 2546)  
 ด้านคน หวัใจของการจดัการความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ (Gathering information) และ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ (Synthesizing) ร่วมถึงการน าความรู้นั้นไปใช้ตามโมเดลของการ
จดัการความรู้ คือ การสร้าง (Creating) การจดัการ (Organizing) และการน าไปใช้ (Applying  

http://www.doed.edu.ku.ac.th/article/systemmethod.pdf
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Knowledge) ดังนั้น กลยุทธ์หลกัท่ีองค์กรธุรกิจน ามาใช้เพื่อสร้างได้เปรียบทางการแข่งขนัใน
ทศวรรษน้ีมุ่งท่ีความสามารถของคน  การพฒันาคนในองคก์รจึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก  การ
จดัการความรู้เป็นกลยุทธ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีท่ีใช้ในองค์กรเพื่อแสวงหา สร้าง จดการ  
แลกเปล่ียน และท าให้ความรู้ท่ีตอ้งการได้รับผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีองค์การตอ้งการ เป็นการ
ผสมผสานความรู้จากหลายศาสตร์ เช่นการบริหารจดัการ (Management  science) ปัญญาประดิษฐ ์ 
(Artificial  intelligence) และพฤติกรรมองคก์ร (Organization  behavior) 
 ด้านกระบวนการ กระบวนของการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย แนวทางและขั้นตอนของ
การจดัการความรู้ โดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศท่ีตอ้งการ ทั้งจากแหล่งขอ้มูลภายในและ
ภายนอก เป็นการแยกแยะว่าความรู้ชนิดใดท่ีควรน ามาใช้ในองค์กร แลว้น าความรู้นั้นมาก าหนด
โครงสร้าง รูปแบบ และตรวยสอบความถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะน ามาผลิตและเผยแพร่โดยการบริหาร
กระบวนการนั้นจะตอ้งเขา้ใจวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนขององคก์รวา่ตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายอะไร 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ 
เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองคก์รให้เป็นความรู้ท่ีเกิดประโยชน์ต่อบุคคล ในเวลา
และรูปแบบท่ีแต่ละองค์กรตอ้งการ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการความรู้มีความหมายกวา้งกว่า
เทคโนโลยแีบะความรู้ส่วนบุคคล โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองคก์ร
สามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 
4. การรวมกลุ่ม 
 มนุษยถื์อไดว้า่เป็นสัตวส์ังคมท่ีไม่สามารถอาศยัอยูบ่นโลกน้ีไดเ้พียงล าพงั ต่างตอ้งการการ
พึ่งพาอาศยัระหวา่งกนั มนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการทั้งร่างกายหรือทางใจท่ีตนเองมมีอยู ่การท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน
น่ีเอง ท่ีเป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนั เพราะการรวมกลุ่มเปรียบเสมือนการรวมความแตกต่าง
ของแต่ละคนมาอยู่ร่วมกนั ทั้งในเร่ืองความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เจตคติ รสนิยม ความ
คิดเห็น เชาวน์ปัญญา เป็นต้น แต่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีมนุษยส์ามารถร่วมใจกันระดมความแตกต่าง
เหล่าน้ีเขา้ด้วยกนั แลว้น ามาสร้างสรรค์ให้เกิดส่ิงท่ีดีใหม่ๆ ข้ึนในสังคมท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
(นยัรัตน์, 2547) ไดใ้หแ้นวคิดท่ีส าคญัเก่ียวกบัการรวมกลุ่ม ดงัน้ี 
 1. กลุ่ม ประกอบด้วยบุคคลตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีมารวมกันและท างานร่วมกันโดยมี
จุดมุ่งหมายอยา่งเดียวกนั มีการแสดงออกในลกัษณะปะทะสังสรรคก์นั 
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 2. กลุ่มทุกกลุ่มมีก าเนิดข้ึน เน่ืองจากสมาชิกเหล่านั้นมีความผูกพนักนัทางจิตใจหรือทาง
โครงสร้างให้เขา้มาร่วมกนั เพราะเหตุท่ีว่าแต่ละคนตอ้งการไดรั้บความพอใจจากกนัและกนัหรือ
อาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
 3. กลุ่มทุกกลุ่มยอ่มจะประสบกบัความขดัแยง้ในหมู่สมาชิกดว้ยกนัไม่มากก็นอ้ย ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการควบคุมกนัเพื่อเป็นการรักษาไวซ่ึ้งดุลยภาพของกลุ่ม 
 4. กลุ่มทุกกลุ่มยอ่มมีโครงสร้าง 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
  4.1โครงสร้างของกลุ่มในลกัษณะท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั 
  4.2 โครงสร้างของกลุ่มในลกัษณะของการแบ่งหน้าท่ีการท าโดยท่ีสมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มจะบทบาท (Role) และหนา้ท่ี (Function) แตกต่างกนัไป 
 5. กลุ่มทุกกลุ่มจะตอ้งมีระบบทางสังคม (Social system) 
 6. กลุ่มทุกกลุ่มจะตอ้งมีการตดัสินใจหรือช้ีขาดเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆเม่ือเกิดเป็นปัญหา
ข้ึนมา 
 7. กลุ่มทุกกลุ่มจะตอ้งมีขวญัหรือก าลงัใจดี (Moral) 
 8. กลุ่มทุกกลุ่มจะตอ้งสร้างขนบธรรมเนียมประเพณี (Culture) ของกลุ่มข้ึน เพื่อแสดงถึง
เอกลกัษณ์และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของกลุ่ม  
 

การเกดิการรวมกลุ่ม (Group formation) 
 การรวมกลุ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีมีอยูไ่ดด้งัท่ี พงษ์พนัธ์ (2542) ไดก้ล่าวถึง
สาเหตุของการเกิดข้ึนของกลุ่มไวว้่า โดยทัว่ไปการท่ีคนมาร่วมกนัเป็นกลุ่มก็เพราะเขารู้วา่กลุ่มจะ
สามารถสนองความตอ้งการบางอยา่ง เหตุผลการรวมกลุ่มมีดงัน้ี 
 1. บุคคลนั้นอาจถูกดึงเข้ากลุ่มโดยบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นอยู่แล้ว ซ่ึงคนท่ีจะ
คาดการณ์ไวล่้วงหนา้แลว้วา่การท่ีเขาไดเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้นจะไดรั้บผลดี 
 2. บุคคลนั้นรู้สึกวา่จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นมีผลท่ีคุม้ค่า 
 3. บุคคลนั้นเขา้ร่วมกลุ่มเพราะเขาพอใจท่ีจะไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในกลุ่มกิจกรรม
ของกลุ่มเป็นท่ีดึงดูดใจ 
 4. บุคคลนั้นๆ อาจเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อจุดมุ่งหน่ายทางออ้ม เช่น นกัธุรกิจเขา้ร่วมกลุ่มอาหาร
กลางวนั ไม่ใช่เพื่อการสังคมอยา่งหน่ึงท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องกลุ่ม แต่เพื่อผลการติดต่อทางธุรกิจ
เป็นส าคญั 
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 นอกจากน้ี เบ็ญจา (2531) ยงัได้อธิบายถึง สาเหตุของการเข้าร่วมกลุ่มไว้ว่า มนุษย์
จ  าเป็นตอ้งอยูร่่วมกนัพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มนุษยทุ์กคนจ าเป็นตอ้งเป็นสมาชิกของกลุ่ม ดงันั้น
จึงสามารถสรุปสาเหตุของการเขา้ร่วมกลุ่มของมนุษยเ์ราไวด้งัน้ี คือ 
 1. เพื่อความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม (Pleasure from activities)  
 2. มีความสนใจในจุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Attraction to the goal of group) 
 3. มีความสนใจสมาชิกในกลุ่ม (Interpersonal attraction) 
 4. เพื่อความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั (A feeling of security) บุคคลท่ีเขา้ร่วมกนัเป็นกลุ่มจะท า
ให้สมาชิกทุกคนเกิดความรู้สึกอบอุ่น มีความปลอดภยั ซ่ึงจะมีผลท าให้ขวญัและก าลังใจของ
สมาชิกทุกคนดี ท าใหทุ้กคนอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข 
 5. เพื่อส่งเสริมสถานภาพของตนเอง (Enhancement of status) ในการรวมกลุ่ม 
 6. เพื่อจุดประสงคท์างธุรกิจ (For purpose of business) 
 7. เพื่อใหก้ารรวมกลุ่มสนองความตอ้งการภายนอก (Need outside the groups) 
เม่ือภายในกลุ่มมีส่ิงท่ีน่าสนใจนอ้ย อาจท าใหส้มาชิกในกลุ่มเบนความสนใจไปสู่นอกกลุ่ม 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพของกลุ่ม 
 ในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มนั้น ตอ้งอาศยัการท างานท่ีมีประสิทธิภาพของสมาชิกกลุ่มจึง
จะประสบผลส าเร็จได้ ดงัท่ี นัยรัตน์ (2547) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของกลุ่มซ่ึงอาจเปล่ียนไป
ในทางท่ีดีข้ึนหรือด้อยลงก็ได้ ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย โดยปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของกลุ่มมี 5 ประการ ดงัน้ี 
 1. ตวับุคคล หมายถึง สมาชิกทุกคนท่ีอยูใ่นกลุ่มซ่ึงจะเป็นตวัจกัรส าคญัในการด าเนินงาน
ทุกอยา่งของกลุ่ม ประกอบดว้ย 
  1.1 ผูน้ าหรือหวัหนา้ เป็นผูท่ี้รับผิดชอบของกลุ่มโดยตรง และเป็นผูด้  าเนินการวาง
แนวทางแผนงานของกลุ่ม 
  1.2 ผูต้ามหรือสมาชิก 
 2. จุดหมายของกลุ่ม ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของกลุ่ม จุดมุ่งหมายท่ีดีตอ้งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกทุกคนไดม้ากท่ีสุด 
 3. ค่านิยม เป็นองคป์ระกอบอนัหน่ึงในการช่วยก าหนดทิศทางของกลุ่ม เพราะคุณค่าของ
กลุ่มข้ึนอยูก่บักลุ่มนั้นท าถูกตอ้ง ตามค่านิยมของสมาชิกในกลุ่ม 
 4. ปทสัถานของกลุ่ม หมายถึง ระเบียบขอ้บงัคบั หรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบติั 
สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี  
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  4.1 วิถีประชา เป็นแบบแผนท่ีเรายึดถือปฏิบติักนัจนเป็นประเพณี เกิดเป็นความ
เคยชิน เช่น การแต่งการ การกิน เป็นตน้ 
  4.2 กฎศีลธรรม เป็นแบบแผนความประพฤติท่ียึดถือกนัในสังคมมีความส าคญัสูง
กวา่วิธีประชาผูใ้ดฝ่าฝืนจะไดรั้บการประณามอยา่งรุนแรงจากสังคมและสังคมก็จะไม่ยอมรับผูน้ั้น
เขา้พวก 
  4.3 กฎหมาย เป็นระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดข้ึนในสังคม เพื่อควบคุมให้สังคมอยู่
ในความเรียบร้อย 
 5. การส่ือสารภายในกลุ่ม กลุ่มตอ้งมีวธีิการท่ีท าใหก้ารส่ือสารเกิดความเขา้ใจไดต้รงกนั 
 
5. การมีส่วนร่วม (Participation) 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 วนัชัย (2546) อธิบาย การมีส่วนร่วมโดยทัว่ไป หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ การมีส่วนร่วนในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ซ่ึงทุกขั้นตอนมีความสัมพนัธ์กัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการ
ตดัสินใจเป็นประการส าคญั การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขบัเคล่ือนองค์กรหรือเครือข่าย 
เพราะผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจ มีความรู้สึกเป็นเจา้ของท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหาร เครือข่าย ซ่ึงความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขบัเคล่ือนเครือข่ายท่ีดีท่ีสุด 
เช่นเดียวกนักบั กรมส่งเสริมการเกษตร (2543) ไดก้ล่าวถึง การมีส่วนร่วม หมายถึง ความสามารถ
ของเกษตรกรท่ีเกิดจากภูมิปัญญาและประสบการณ์นั้น เม่ือน ามาพฒันาเข้ากับเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม รวมถึงความต้องการของเกษตรกรท่ีจะเรียนรู้และน าไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกษตรกรสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเองในการแกปั้ญหาต่างๆ เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทน
สูงสุด โดยใช้ปัจจยัการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ย่อมส่งผลให้เกิดความมัน่คงและย ัง่ยืนส าหรับ
เกษตรกรเอง  นอกจากน้ี นิคมและคณะ (2540) ยงัไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนนบัว่า
เป็นหัวใจของการพฒันา ซ่ึงพบจากได้จากกิจกรรมการพฒันาใดๆ ก็ตามหากประชาชนไม่มี
ความรู้สึกว่าเป็นเจา้ของและลงมือด าเนินกิจกรรมดว้ยตนเองแล้ว กิจกรรมนั้นก็มิอาจส าเร็จและ
ด ารงอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าประชาชนมีความรู้ มีความเขา้ใจในกระบวนการอย่างถ่องแท้สามารถ
มองเห็นคาดหวงัไวใ้นผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทั้งยงัไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารอย่างเพียงพอ จนเกิดความตระหนักในปัญหาของตนเองและด้ินรนหาทางแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงจนเกิดการตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงจะเป็น
การเขา้มีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความเป็น



19 
 

จริงของชุมชนซ่ึงน าไปสู่ความย ัง่ยืนของกิจกรรม พร้อมทั้งช่วยให้พฒันาขีดความสามารถของ
ประชาชนให้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาทุกๆ แขนง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั นรินทร์ชยั (2546) ไดส้รุปว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ หรือเขา้ ร่วม การตดัสินใจหรือเคยมาเขา้ร่วมดว้ยเล็กน้อยไดเ้ขา้ร่วมดว้ยมากข้ึน 
เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาคและการเขา้ร่วมนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทา้ยของ
โครงการเป็นการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
 นอกจากน้ี อุทยั (2544) ไดก้ล่าวในท านองเดียวกนัวา่ การมีส่วนร่วมคือ การท่ีให้ประชาชน
ในทอ้งถ่ินหรือเกษตรกรในทอ้งถ่ินมีการประสานงาน และความรับผิดชอบในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ให้ตรงกบัความตอ้งการของตนเองโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีการ
วางแผนไปจนถึงการลงมือปฏิบติัตามแผนและการประเมินผล ซ่ึงก่อให้เกษตรกรหรือชุมชนเกิด
จิตส านึกร่วมกนัถึงการเป็นเจา้ของกิจการนั้น  
 

หลกัการมีส่วนร่วม 
หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจดัการจะมีความเช่ือมโยงอย่าง

ใกลชิ้ดกบั “การตดัสินใจ” นัน่คือ การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การตดัสินใจอยา่งมีคุณค่าและอยา่งชอบ
ธรรม และตอ้งเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง (Meaningful participations) ไม่วางระบบไวใ้ห้ดู
เหมือนว่าได้จดักระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น ถ้าการตดัสินใจท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมมี
ความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ตอ้งน าไปปฏิบติั แต่ถา้ผูมี้อ  านาจเห็นว่าการตดัสินใจนั้นไม่
เหมาะสม ขดักบัการตดัสินของการมีส่วนร่วม ก็จะตอ้งอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบ
ธรรมท่ีจะเลือกตดัสินใจเช่นนั้น โดยท่ีสังคมส่วนใหญ่ยอมรับได ้ซ่ึงสามารถอธิบายในแผนภูมิการ
มีส่วนร่วม พบวา่ กระบวนการมีส่วนตั้งแต่นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ “แจง้เพื่อทราบ” นัน่คือ ไดต้ดัสินใจไป
แลว้จึงมาแจง้ใหท้ราบ ถา้เป็นเร่ืองเล็กนอ้ยอาจไม่สร้างปัญหา (วนัชยั, 2546) 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วม 
 การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของสมาชิกแต่ละคน บางคร้ังอาจมาจาก
ปัจจยัท่ีต่างกนั ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัเหตุและความตอ้งการท่ีมีอยูข่องสมาชิกแต่ละคน ดงัท่ี ปาริชาติและ
คณะ (2543) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้3 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัเก่ียวกับกลไกของรัฐทั้งในระบบนโยบาย มาตรการและระดบัการปฏิบติัท่ี
เอ้ืออ านวยหรือสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าเป็นตอ้งท าให้มีความโปร่งใส รับฟัง
ความคิดเห็นของทุกฝ่ายและมีการตรวจสอบได ้
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2. ปัจจยัดา้นประชากร มีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม มีส านึกต่อความสามารถและ
ภูมิปัญญาในการจดัการปัญหาซ่ึงเป็นผลจากประสบการและการเรียนรู้ รวมทั้งมีการสร้างพลัง
เช่ือมโยงในรูปกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายและประชาคม 

3. ปัจจยัดา้นนกัพฒันาและองคก์รพฒันา มีบทบาทในการกระตุน้ ส่งเสริมเอ้ืออ านวยต่อ
การพฒันา สนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารและทรัพยากร ตลอดจนร่วมเรียนรู้กบัสมาชิกชุมชน 
 

ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วม เป็นการเปิด โอกาสให้แต่ละคน ไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ีตนเองปฏิบติัการ
ไดส่้วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง ต่อท่ีอยูอ่าศยั ต่อกลุ่ม ต่อสังคม และต่องานอาชีพ 
ท าให้มีโอกาสเรียนรู้โดยตรงจากกิจกรรมท่ีปฏิบติั เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถและความ
ช านาญมากยิง่ข้ึน พิมานา (2536) ไดแ้บ่งลกัษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมต่างๆ 
ไว ้5 ประการ คือ 1. มีส่วนร่วมโดยการเป็นสมาชิกกลุ่ม 2. มีส่วนร่วมโดยการเป็นผูเ้ขา้ประชุมกลุ่ม 
3. มีส่วนร่วมโดยการเป็นผูส้นบัสนุนเงินใหแ้ก่กลุ่ม 4. มีส่วนร่วมโดยการเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม 
5. มีส่วนร่วมโดยการเป็นประธาน หรือผูน้ ากลุ่ม 
 การรวมกลุ่มนบัเป็นการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก แต่ในขณะเดียวกนัสมาชิกก็
ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัออกไปตามความพร้อมและความพอใจ
ของสมาชิก ทั้ งน้ีก็เพื่อให้กลุ่มบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีมีอยูเ่ช่นกนั บญัชร (2539) ระบุวา่ การมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกตาม
ระดบัความเขม้ของการมีส่วนร่วมไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัการมีส่วนร่วมเทียม (Pseudo-participation) หรือการมีส่วนร่วมแบบถูก
กระท า (Passive participation) การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีผูเ้ขา้ร่วมไม่มีอ านาจใดๆ ในการตดัสินใจ 
แต่เป็นฝ่ายกระท าตามการตดัสินใจของบุคคลอ่ืนเท่านั้น  
 ระดบัท่ี 2 ระดบัมีส่วนร่วมบางส่วน (Partial participation) การมีส่วนร่วมในระดบัน้ี 
ผูเ้ขา้ร่วมในการเสนอความคิดเห็น แต่อ านาจในการตดัสินใจจะยงัท่ีบุคคลอ่ืน 
 ระดบัท่ี 3 ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง (Genuine participation) การมีส่วนร่วมในระดบัน้ี
ความคิดเห็นของบุคคลท่ีเขา้ร่วมได้รับการรับฟัง และยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
อ านาจการตดัสินใจอยูท่ี่ผูเ้ขา้ร่วมนั้นเอง 
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 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมนับเป็นรูปแบบของการบริหารท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายให้องค์การทั้ งภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมเน้นการให้
ความส าคญักบับุคคลและกลุ่มงานและได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยลดปัญหาขอ้ขดัแยง้และ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของผูป้ฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการให้บุคคลมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริง
ในกระบวนการตดัสินใจ โดยเนน้การมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงัในการใชค้วามคิดความเช่ียวชาญ
เพื่อแกปั้ญหา โดยผูบ้ริหารจะเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงเช่ียวชาญเพื่อ
แกปั้ญหา โดยผูบ้ริหารจะเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติัไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ตดัสินในทั้งในเร่ืองการวางแผน (Product) การจดัองค์การ (Organizing) การจดัคนเขา้ท างาน 
(Staffing) การสั่งการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) โดยความสัมพนัธ์ของคนจะอยูใ่น
ลกัษณะแนวราบ มีผูน้ าอยู่ตรงกลางมีบทบาทเป็นผูป้ระสานงานและปฏิบติัตามมติหรือความเห็น
ของกลุ่ม ซ่ึงท าให้ทุกฝ่ายมีแรงจูงใจและแรงขบัในการแสดงออกของตนสูงข้ึนท าให้เกิดความ
คล่องตวัในการสร้างความส าเร็จในงาน 
 สุนนั (2541) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมแทจ้ริงคือการใชร้ะบบประชาธิปไตยในการบริหารนัน่เอง ซ่ึงบุคคลากรทั้งหมดจะเป็นหลกัใน
การท างาน ซ่ึงผูบ้ริหารจะตดัสินใจก็ต่อเม่ือไดรั้บฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยรอบ
ครอบแลว้ ดงันั้นในการตดัสินในจึงไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการส่วนตวัของใครโดยเฉพาะผูบ้ริหาร
เช่ือวา่จะเป็นรางวลัดา้นวตัถุหรือจิตใจต่างมีความส าคญัต่อการท างานบุคลากรทั้งส้ิน 
 ปัจจุบันได้มีการยอมรับในเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การอย่าง
กวา้งขวางทั้งองคก์รภาครัฐและเอกชน ดว้ยแนวคิดท่ีวา่การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองคก์ารและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมปฏิบติัในกระบวนการบริหารองคก์รนั้นๆ จะท าให้
เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของมีความผูกพนัในกิจกรรมท่ีตนเองมีส่วนร่วมและยินดีรับผลแห่งการ
ปฏิบติัท่ีตนเองมีส่วนร่วมในการตดัสินในกิจกรรมนั้นๆ 
 การวิจัยเก่ียวกับการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม มีผูท่ี้ได้ท  าการศึกษาค้นควา้ในเร่ือง
ดงักล่าวท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 สมเดช (2540) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บา้น พบวา่
สมาชิกกลุ่มแม่บา้นส่วนมากไม่เคยไดรั้บรู้ข่าวสารเร่ืองราวของกลุ่มดว้นตนเองก่อนเขา้เป็นสมาชิก
กลุ่ม ปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บา้นมากท่ีสุด คือ ความตอ้งการมี
สัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้หนา้ท่ี ส่วนปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด คือ การชกัชวนจากเพื่อนบา้น และปัจจยัทาง
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เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มมากท่ีสุดคือ ความตอ้งการมีรายไดเ้พิ่ม ส่วน
ปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุดคือ ความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นเงินทุนซ้ืออุปกรณ์การผลิต 
 พรหมพนัธ์ (2543) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรท่ีส าคญัคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจกลุ่ม ขาดการสนับสนุนจาก
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ขาดความรู้ในดา้นการแปรรูป ผลิตภณัฑ์การเกษตรรวมทั้งการถนอมอาหารขาด
ตลาดจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มท่ีผลิตออกมาจ าหน่าย สมาชิกแม่บา้นยงัขาดความสามคัคีกลุ่มยงัมี
รายไดน้อ้ยจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละยงัขาดวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง (วนัชยั, 2546) 
เสนอโครงการ (Position papers) 
    รายงานสรุป (Written briefs) 
       ส ารวจความเห็น (Opinion surveys) 
          เปิดเวทีอภิปราย (Discussion forums) 
             ประชาพิจารณ์ (Public hearing) 
                ประชุมปฏิบติัการ (Workshop) 
                   ใชง้านกลุ่ม (Task groups) 
                      คณะกรรมการท่ีปรึกษา (Advisory committees) 
                         กระบวนการส่วนร่วม (Joint processes)  
 
มาตรฐานอาหารและยาและรายละเอยีดการจัดเตรียมสถานทีผ่ลติ 
 มาตรฐานอาหารและยา (อย.) 
 อย. เป็นช่ือยอ่ท่ีใชเ้รียก “ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา” ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บ
การยกฐานะข้ึนเทียบเท่าระดบักรมกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าท่ีรับผิดชอบคุม้ครองผูบ้ริโภคให้
ได้รับความปลอดภยัจากการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ  ด้วยการก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
ควบคุมดูแลผลิตภณัฑ์ก่อนออกสู้ท้องตลาด ตลอดจนติดตามตรวจสอบเม่ือผลิตภณัฑ์ออกสู่
ทอ้งตลาดและติดตามตรวจสอบเม่ือผลิตภณัฑ์ออกสู่ทอ้งตลาดแลว้ เพื่อก ากบัดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายจ านวน 8 ฉบบั และอนุสัญญาระหว่างประเทศจ านวน 4 ฉบบั ผลิตภณัฑ์ท่ีรับผิดชอบ 
ไดแ้ก่ อาหาร ยา เคร่ืองส าอาง วตัถุอนัตรายในบา้นเรือน  ยาเสพติดให้โทษ วตัถุท่ีออกฤทธ์ิ ต่อจิต
และประสาท สารระเหย และเคร่ืองมือแพทย์ และรับผิดชอบในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคให้มี
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ความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีถูกตอ้ง สามารถเลือกซ้ือ
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพไดอ้ย่างปลอดภยั สมประโยชน์และร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่
ประชาชน โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายภายในปี 2549 ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา จะเป็นองค์กรหลกัของประเทศและไดรั้บความเช่ือถือจากสังคมในการปกป้องคุม้ครอง
สุขภาพของประชาชน โดยด าเนินการให้ผลิตภณัฑ์สุขภาพมีคุณภาพและปลอดภยั  ดว้ยขอ้มูล
วชิาการท่ีมีหลกัฐานเช่ือถือได ้และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 
2553) 
 อย. เป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคควรให้ความส าคญัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร เพื่อให้
เกิดความมัน่ใจในการบริโภคอยา่งปลอดภยั คือ เคร่ืองหมาย อย. ท่ีมีเลข 13 หลกั หรือท่ีเรียกวา่ เลข
สารบนอาหาร ซ่ึงจะแสดงเป็นหลกัฐานว่าผลิตภณัฑ์นั้น ไดผ้่านการดูแลจาก อย. โดย อย. จะ
ตรวจสอบตั้งแต่สถานท่ีตั้ง และอาคารผลิตอาหารว่าตอ้งสะอาด ไม่อยู่ใกลส่ิ้งท่ีน่ารังเกียจ มีการ
ป้องกนัแมลงและสัตวน์ าโรค เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตไม่
ท าปฏิกิริยากบัอาหาร มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ รวมถึงตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่รับ
วตัถุดิบ การเตรียมบรรจุ การเก็บรักษาและขนส่งให้เป็นไปตามหลกัสุขาภิบาลท่ีดี บุคลากรท่ี
ท างานตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อ ตลอดจนดูแลไม่ให้มีการใส่สารห้ามใช้ในอาหาร ซ่ึงขั้นตอนต่าง ๆ 
เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้อาหารปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐานทั้งส้ิน เม่ือดูแลกนัจน
ครบวงจรเช่นน้ีแล้ว การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีฉลากแสดงเคร่ืองหมาย อย. จึงสามารถ
รับประกนัให้ความมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑ์นั้นอยู่ในระบบท่ีมีการตรวจสอบความปลอดภยัจาก อย. 
โดยมุ่งเนน้การก ากบัดูแลผลิตภณัฑสุ์ขภาพก่อนและหลงัออกสู่ทอ้งตลาดอยา่งเขม้แข็งต่อเน่ืองและ
จริงจงั มีการด าเนินการกบัผูฝ่้าฝืนกฎหมายอยา่งเขม้งวด  ส่งเสริมให้ผูผ้ลิตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
วิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) หรือแมแ้ต่การตรวจสอบการน าเขา้ผลิตภณัฑ์อาหารยา เคร่ืองมือ
แพทย ์เคร่ืองส าอาง ณ  ด่านชายแดน  นอกจากน้ียงัให้ความส าคญัต่อการรณรงคใ์ห้ผูบ้ริโภครู้สิทธิ
ของตน มีความรู้ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีปลอดภยั มีคุณภาพ รู้เท่าทนัโฆษณา ตระหนกั
ถึงพิษภยัของวตัถุเสพติด  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการร้องเรียนแจง้เบาะแสแก่หน่วย
การราชการ  เพื่อผลกัดนัให้งานคุม้ครองผูบ้ริโภคของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยามี
ประสิทธิภาพ 
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 เคร่ืองหมาย อย.  ท่ีอยูบ่นฉลากผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปนั้น  ส่วนใหญ่ตอ้งผา่นขั้นตอนใน
การตรวจสอบความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์ใน
การผลิต  การควบคุมกระบวนการผลิต  การสุขาภิบาลโรงงาน  การบ ารุงรักษาและการท าความ
สะอาด  และบุคลาการในการผลิต  นั่นคือ  เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 
หรือ  GMP (Good Manufacturing Practice) นัน่เอง นอกจากนั้น  ตอ้งผา่นการตรวจสอบในเร่ือง
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์  ภาชนะบรรจุ  และการแสดงขอ้มูลบนฉลากว่าครบถว้น ไม่โอ้
อวด หลอกลวงหรือท าใหเ้ขา้ใจผดิอาหารนั้นจึงจะไดรั้บเคร่ืองหมาย อย. (กลัยาณี, 2550) 
 รายละเอยีดการจัดเตรียมสถานทีผ่ลติ 
               การจดัการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตนั้นถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัใน
ระบบการผลิต ทั้งในดา้นการควบคุมสุขลกัษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตวน์ าโรค การ
ออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต เป็นตน้  ควรเน้นการ
ป้องกนัและการแกไ้ข เป็นระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety 
Management System) คือ การจดัการเพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบต่อผูบ้ริโภค เม่ืออาหารนั้นถูก
เตรียมหรือบริโภค เช่นกนักบัการผลิตล าไยอบแห้ง ท่ีจะตอ้งมีการจดัเตรียมสถานท่ีผลิตให้มีความ
พร้อมและเหมาะสมถูกสุขลกัษณะตามท่ีส านกังานสาธารณะสุขก าหนดไว ้ตั้งแต่เร่ิมตน้การผลิต
จนถึงเสร็จส้ินกระบวน ดงัน้ี  
 1. สถานทีต่ั้งและอาคารทีผ่ลติ  
 1.1 สถานท่ีตั้งตวัอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน ้าขงัแฉะและสกปรก มีท่อหรือ
รางระบายน ้าเพื่อระบายน ้าทิ้ง 
 1.2 สถานท่ีตั้ง ตวัอาคารและบริเวณโดยรอบ ไม่อยูใ่กลเ้คียงกบัสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว ์หรือ
แหล่งเก็บและก าจดัขยะ 
 1.3 อาคารท่ีผลิตมีการออกแบบท่ีง่ายแก่การบ ารุงรักษา สะอาดและสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 
 1.4 บริเวณท่ีผลิตแยกออกเป็นสัดส่วนชดัเจน ไม่อยูใ่กลห้อ้งสุขาหรือส่ิงสกปรก 
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 1.5 พื้นปฏิบติังานไม่แออดั มีแสงสวา่งเพียงพอและระบายอากาศไดดี้ 
 2. เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการผลติ 
 2.1 ภาชนะหรืออุปกรณ์การผลิตท่ีสัมผสักบัผลิตภณัฑไ์ม่เป็นสนิม ลา้งท าความสะอาดง่าย 
            2.2 เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีใช ้มีคุณภาพดีและอยูใ่นสภาพพร้อมใช ้
            2.3 มีการล้างท าความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตอย่าง
สม ่าเสมอ 
 3. การควบคุมกระบวนการผลติ 
 3.1 วตัถุดิบและส่วนผสม มีการคดัเลือก คุณภาพดี มีการลา้งท าความสะอาดก่อนน าไปใช ้
         3.2 น ้าท่ีสัมผสักบัผลิตภณัฑ ์สะอาด ผา่นการกรอง 
         3.3 การท า การเก็บรักษา การขนยา้ยและการขนส่ง มีการป้องกนัการปนเป้ือนและเส่ือม
เสียของผลิต 
         3.4 มีการบนัทึกชนิดและปริมาณการผลิตประจ าวนั 
 4. การสุขาภิบาล 
 4.1 มีวธีิการป้องกนัและก าจดัสัตวน์ าเช้ือ แมลงและฝุ่ นละออง ไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณท่ีผลิต 
 4.2 มีการก าจดัขยะ ส่ิงสกปรกและน ้าทิ้ง อยา่งเหมาะสม เพื่อไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนกลบัลง
สู่ผลิตภณัฑ ์
       4.3 มีอ่างลา้งมือ มีสบู่ ผา้เช็ดมือ เพื่อลา้งท าความสะอาดก่อนปฏิบติังานทุกคร้ัง   
 5. การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 
       5.1 มีการดูแลรักษา ท าความสะอาด บ ารุงรักษา ตวัอาคาร อุปกรณ์ใหส้ะอาดสม ่าเสมอ 
       5.2 สารเคมีท่ีใช้ล่างท าความสะอาดและใช้ก าจดัสัตวน์ าเช้ือและแมลง ใช้ในปริมาณท่ี
เหมาะสมและแยกเก็บใหห่้างจากบริเวณท่ีผลิต เพื่อไม่ใหป้นเป้ือนลงสู่ผลิตภณัฑ ์
 6. บุคลากรและสุขลกัษณะของผู้ผลติ 
      6.1 ผูผ้ลิตควรสวมเส้ือผา้ท่ีสะอาด มีผา้กนัเป้ือนและลา้งมือทุกคร้ังก่อนปฏิบติังาน 
      6.2 สวมหมวกคลุมและถุงมือ เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมและส่ิงสกปรกปนเป้ือนใน
ผลิตภณัฑ ์
      6.3 ไม่ไวเ้ล็บยาว ไม่สวมเคร่ืองประดบั เช่น แหวน นาฬิกาสร้อยขอ้มือ ขณะปฏิบติังาน 
 (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพนู, 2553) 
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เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
1. ปัญหาและข้อจ ากดัการผลติล าไย 

 ปัจจุบนัการผลิตล าไยของประเทศไทยถือไดมี้ศกัยภาพการส่งออกล าไยอบแห้ง  เน่ืองจาก
ไทยมีการขยายตวัของพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มมากข้ึน แต่ไทยก็ยงัประสบกับปัญหาหลายด้าน เช่น 
ส านักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย  ์ (2547) ระบุปัญหาท่ีส าคญั คือ เร่ืองของมาตรฐานคุณภาพ 
เน่ืองจากเกษตรกรยงัขาดการดูแลและการบริหารจดัการท่ีดี ส่งผลให้ผลผลิตส่วนใหญ่มีคุณภาพ
ระดบัปานกลาง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ล าไยเกรดดีมีเพียงร้อยละ 30 และอีกร้อยละ 25 เป็น
ล าไยเกรดต ่า สุนทรี (2543) ระบุว่า พบปัญหาในเร่ืองของการถูกกดราคา สาเหตุเน่ืองมาจาก
ประเทศผูน้ าเขา้มีกฎระเบียบ และมาตรการสุขอนามยัท่ีเข้มงวดในการตรวจสอบโรคพืชและ
สารเคมีตกคา้ง  ในขณะท่ีไทยยงัไม่มีมาตรการเขม้งวด ทั้งดา้นสุขอนามยัและการตรวจสอบโรคพืช
และสารตกคา้ง ท าให้ผลไมจ้ากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาจ าหน่ายได้ง่าย โดยเฉพาะการค้าผ่าน
ชายแดน ปัญหาการขาดทกัษะความรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัท าให้ไม่
สามารถทราบความตอ้งการของตลาด นอกจากน้ี ยงัพบวา่ปัญหาเก่ียวกบัวตัถุดิบในการผลิตมีไม่
เพียงพอ เน่ืองจากผลผลิตตกต ่า การขาดแคลนแรงงานและการขาดเงินทุนหมุนเวยีน (คะนึง, 2541) 
 

2. แนวทางการมีส่วนร่วมและการวเิคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม 
 การด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนข้ึนอยู่กบัความแข็งแรงของทุนชุมชน  ปัญหาของ
ชุมชนไม่วา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนัทนัด่วน ปัญหาท่ียงัไม่เกิดแต่มีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหา
ในอนาคต หรือแมแ้ต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวหรือปัญหาตามฤดูกาล ทุกชุมชนต่างมีโอกาส
ประสบทั้งส้ิน  แนวทางและความสามารถในการจดัการกบัปัญหาแตกต่างกนัไปในแต่ละชุมชน  
ชุมชนจะเลือกใชแ้นวทางใด และสามารถประสบความส าเร็จในการจดัการมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่
กับจ านวน และความแข็งแรงของสินทรัพย์หรือทุนท่ีชุมชนมี ซ่ึงมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการ
พฒันาการด ารงชีวิตของคนในชุมชน โดยเสริมสร้างความสามารถของสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินและ
ไม่ใช่ตวัเงินในการจดัการกบัปัญหาของชุมชนและรักษาหรือเสริมสร้างความสามารถและสินทรัพย์
ของชุมชนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยไม่ท าลายรากฐานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ สุวิทย ์(2550) 
ซ่ึงตอ้งอาศยั 1. ทุนกายภาพ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานและปัจจยัการผลิตท่ีสนับสนุนการ
ด ารงชีพของประชาชน ได้แก่ การขนส่ง ท่ีอยู่อาศยั ประปาและสุขาภิบาล พลงังานท่ีหาได้และ
สะอาด การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร กลไกตลาด 2. ทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ คุณสมบติัของคนในชุมชนกลุ่ม
ต่างๆ ทุกเพศทุกวยั   ทั้งในดา้นสุขภาพอนามยั อายุขยั คุณภาพของการดูแลสุขภาพให้กบักลุ่มคน
กลุ่มต่างๆ ระดบัการศึกษา จ านวนปีท่ีเด็กไดเ้รียน การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 3. ทุน
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ทางสังคม เครือข่ายและ การติดต่อ ทั้ งแนวด่ิงและแนวราบ ท่ีเพิ่มความไว้เน้ือเช่ือใจและ
ความสามารถในการท างานร่วมกนัและท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงสถาบนัท่ีกวา้งกวา่มากข้ึน 4. 
ทุนการเงิน หมายถึง ทรัพยากรท่ีเป็นเงินท่ีประชาชนใช้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการด ารงชีพ 5. 
ทุนธรรมชาติ การไดรั้บบริการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ท่ีดิน ป่าไม ้น ้ า ทรัพยากรทางทะเลและ
สัตวป่์า คุณภาพอากาศ การป้องกนัการการพลงัทลายชองดิน การก าจดัขยะ การป้องกนัพายุ ระดบั
ของความหลากหลายทางชีวภาพ และอตัราการเปล่ียนแปลง  

นอกจากน้ี นนัทิยาและณรงค์ (2543) ไดร้ะบุว่า การวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
สามารถใชก้ารวิเคราะห์ (SWOT) ไดแ้ก่ จุดแข็ง จุดอ่อน ภยัคุกคามและโอกาส ของธุรกิจ รวมทั้ง 
อดุลย ์(2542) ท่ีกล่าวว่า ส่ิงแวดลอ้มธุรกิจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ คือ ส่ิงแวดลอ้มภายในและส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการองค์กรธุรกิจ โดย
ส่ิงแวดล้อมภายในธุรกิจสามารถควบคุมได้ แต่ส่ิงแวดล้อมภายนอกเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีธุรกิจไม่
สามารถควบคุมได ้ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  ส่ิงแวดลอ้มภายในธุรกิจ (Internal environment) เป็น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีธุรกิจควบคุมได ้(Controllable) ประกอบดว้ย การจดัการองคก์ร การผลิต การตลาด 
การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์ท่ีตั้งธุรกิจ และระบบสารสนเทศ โดยการวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มท่ีในองคก์ร
จะแยกการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ จุดแข็งและจุดอ่อน ซ่ึงจุดแข็ง คือ ขอ้ไดเ้ปรียบของธุรกิจท่ี
มีความสามารถเหนือกวา่ธุรกิจอ่ืน ในเร่ืองการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร ส่วนจุดอ่อน คือ 
ขอ้เสียเปรียบของธุรกิจท่ีไม่สามารถพฒันาให้เหนือกวา่ธุรกิจอ่ืนในเร่ืองการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองค์กรและธุรกิจตอ้งท าการปรับปรุงเพราะเป็นส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร ส่ิงแวดล้อม
ภายนอกธุรกิจ (External Environment) เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได ้
(Uncontrollable) ประกอบดว้ย ประชากร เศรษฐกิจ การแข่งขนั สังคม วฒันธรรม  การเมืองและ
กฎหมาย เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มนอกธุรกิจจะแยก
การวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงโอกาส คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมไดแ้ต่เอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ธุรกิจ ส่วนอุปสรรค คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้
และเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ 

 
3. ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องในด้านศักยภาพ 

 ศกัยภาพ (Potential) หมายถึง ความสามารถท่ียงัไม่พฒันา หรือยงัพฒันาไม่เต็มท่ี (เสรี, 
2553) ศกัยภาพเป็นพลงัภายใน พลงัท่ีซ่อนไวห้รือพลงัแฝงท่ียงัไม่ไดแ้สดงออกมาให้ปรากฏ หรือ
ออกมาบา้งแต่ยงัไม่หมด (ลลนา, 2541)  
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 องค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้ชุมชนเกิดศกัยภาพในดา้นใดๆ นั้น ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
โครงสร้างทางสังคมของชุมชนหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ การมีทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ทุนบุคคลหรือโครงสร้างประชากร ทุนกลุ่ม/องคก์ร ทุนเครือญาติ ความเช่ือ และเครือข่ายการเรียนรู้
ทั้งในและนอกชุมชน ส่งผลใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็ง เพราะชุมชนไดใ้ชทุ้นเหล่าน้ีมาเป็นพื้นฐาน
ในการเสริมสร้างความมัน่คงและย ัง่ยืนให้กบัชุมชน ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญั คือ การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนท าให้เกิดการเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของธรรมชาติและสังคมภายนอกไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรีและรักษาความ
เป็นชุมชนไดอ้ยา่งมัน่คงและเขม้แขง็ จุรีรัตน์ (2548) ยกตวัอยา่ง เช่น  
 

ศักยภาพด้านการผลติ 
 ก าลงัการผลิตขององคก์รแสดงถึงความมีศกัยภาพในการผลิตสินคา้ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัมากเพราะสามารถรองรับการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ในปริมาณมากได ้และ
ไม่มีผลกระทบต่อระบบการส่งสินคา้ยอ่มท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ยิ่งองคก์รใดมีพนกังานท่ีมี
ความช านาญ และทุกๆ กระบวนการผลิตมีการตรวจสอบดูแลการด าเนินงานอยู่เสมอ ภายใต้
กระบวนการควบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานและลดความ 
ผดิพลาดของงานจึงท าใหง้านท่ีออกมามีคุณภาพ (http://www.summitsec.com ) 
 

ศักยภาพด้านการตลาด 
 ธีรพนัธ์ (2550) กล่าวว่า การตลาดเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อธุรกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ท่ีอยูท่่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั จึง
เป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ผูเ้ผลิต ต้องมีการสร้างเสริมศักยภาพการตลาด เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง
ผลิตภณัฑไ์ดม้ากยิง่ข้ึน  ไม่วา่จะเป็น 1. การโฆษณา (Advertising) เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ี
มุ่งหวงัท่ีจะโนม้นา้วใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ใหเ้กิดพฤติกรรมในการซ้ือ และใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยการส่ง
สารท่ีเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการผ่านส่ือมวลชน โดยมีการระบุผูส้นบัสนุนท่ีมีการเสียค่าใช้จ่ายใน
การส่ือสารดงักล่าว 2. การประชาสัมพนัธ์ (Public relations) เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมุ่ง
สร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทั สินคา้หรือบริการตลอดจนตราสินคา้มากกว่าจะมุ่งสร้างยอดขาย
ให้กบัองคก์ร 3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีใชก้ระตุน้
พฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดการซ้ือสินค้าอย่างหรือบริการรวดเร็ว โดยการน าเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษเป็นการตอบแทนแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 4. การตลาดโดยตรง (Direct 
marketing) เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีท าการส่งขอ้มูลข่าวสารโดยตรงท่ีเก่ียวกบัสินคา้หรือ

http://www.summitsec.com/


29 
 

บริการ ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทั้งในลกัษณะของการส่งผา่นทางไปรษณีย ์การใช้โทรศพัท ์การ
ขายตรงหรืออ่ืนๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบกลบัดว้ยการสั่งซ้ือสินคา้หรือ
สอบถามขอ้มูลจากบริษทัไดโ้ดยตรงนัน่เอง 5. การขายโดยพนกังานขาย (Personal selling) เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งส่ือสารแบบตวัต่อตวั เพื่อจูงใจให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เกิดการ
ทดลองใช้หรือซ้ือสินคา้ 6. การเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาด (Sponsorship marketing) เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ท่ีเจา้ของสินคา้ไดล้งทุนเขา้ไปเป็นผูส้นบัสนุนในกิจกรรมทางการตลาด
ต่างๆ โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจเป็นส าคญั 7. การจดักิจกรรมทางการตลาด (Event marketing) เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง กบัการสนับสนุนทางการตลาด เพียงแต่เจา้ของ 
หรือผูบ้ริหารตราสินคา้มีโอกาสเป็นเจา้ของกิจกรรมเหล่านั้น 8. การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ (Point-of-
purchase communications) เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ท่ีมีการจดัแสดงสินคา้ โดยใชส้ัญลกัษณ์ 
โปสเตอร์ ธงราวหรือวสัดุอ่ืนๆ เพื่อเตือนความจ า เรียกร้องความสนใจ จากลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ณ 
จุดซ้ือสินคา้ 9. การจดังานแสดงสินคา้ (Trade shows) เป็นช่องทางการส่ือสารการตลาดชัว่คราว
ทางการขายสินคา้ หรือบริการรูปแบบหน่ึงท่ีใชต้น้ทุนต ่าในการน าเสนอแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง
มีประโยชน์อยา่งมากในการแนะน าสินคา้ใหม่ เพราะสามารถสาธิตและรับสั่งจองสินคา้จากลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายได ้10. การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer relationship management) เป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาด ท่ีกระท าต่อลูกคา้และผูค้าดหวงัว่าจะเป็นลูกคา้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวระหวา่งบริษทัและตราสินคา้กบัลูกคา้หรือผูค้าดหวงันัน่เอง  
 

ศักยภาพด้านการแปรรูป 
 การน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะช่วยป้องกนัการลน้ตลาดของผลิตผลสด ซ่ึงช่วย
ยกระดบัราคาผลิตผล ไม่ให้ตกต ่า การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหาร
ระดบัอุตสาหกรรม ท่ีสามารถรับวตัถุ ดิบเพื่อผลิตเป็นอาหารจ านวนมากได ้การผลิตอาหารให้ได้
มาตรฐานเพื่อความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค การส่งเสริม ให้ผลิตภณัฑ์แปรรูปอาหารให้เป็นท่ียอมรับ 
และสามารถขยายตลาดการคา้ออกไปสู่ต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ประเทศได้เป็น
อยา่งดี 

เทคนิคในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีหลายขั้นตอนแต่ท่ีส าคญัจะเป็นแรงจูงใจ
สามารถท าผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า คุม้ราคา และผลิตภณัฑ์นั้นจะตอ้งมีความอร่อย 
สามารถท ารายไดใ้ห้มากมาย พอเร่ิมมีคนรู้จกั คุน้ตา ชินต่อรสชาติ ก็จะเร่ิมท าผลิตภณัฑ์เพื่อให้มี 
ผลก าไรมากๆ ความส าคญัของรสชาติอาจดอ้ยไป ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ทุกคนเส่ือมความศรัทธาได ้จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะตอ้งค านึงถึง 1. ความซ่ือสัตยต่์อตนเองและลูกคา้ 2. ตอ้งมีการวางแผนผลิต



30 
 

สินคา้นั้นล่วงหนา้ และเหมาะสมกบัฤดูกาล เพื่อสินคา้นั้นจะมีตน้ทุนต ่าขายได ้ราคาสูง 3. ตอ้งมี
ความสนใจ และตั้งใจต่อการท าผลิตภณัฑน์ั้น เพื่อใหมี้ความสม ่าเสมอของรสชาติและคุณภาพท่ีดี  
4. ตอ้งค านึงถึงความสะอาดความปลอดภยัเสมอ 5. ตอ้งมีความรู้ในสารปรุงแต่งอาหารท่ีใช้อย่าง
แม่นย  าดว้ย (http://www.ku.ac.th) 
 

4.  แนวทางการยกระดับมาตรฐานของสินค้า 
ปัจจุบนัปัญหาและอุปสรรคทางการคา้นอกจากการกีดกนัดา้นภาษีแลว้ ยงัมีมาตรการใน

ดา้นของมาตรฐานสินคา้เขา้มามีส่วนในควบคุมสินคา้ดว้ย (หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ, 2553) 
ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดจากเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิตและผูป้ระกอบการรายย่อย ขาดความรู้ความ
เขา้ใจในดา้นสุขอนามยั รวมถึงการวางแผนควบคุมการผลิตยงัไม่คลอบคลุมทุกขั้นตอนจึงท าให้
การผลิตสินค้าเกิดความผิดพลาดและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ท าให้
ผูบ้ริโภคขาดความมัน่ใจในตวัสินคา้   

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะตอ้งปรับแก้ในระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยหน่วยงานต่างๆท่ี
เ ก่ียวข้องจะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและหาแนวทางเพิ่มจ านวน
ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพเพื่อการผลิตสินค้าท่ีตรงตามมาตรฐาน (http://www.thaigap.org) 
เช่นเดียวกนักบั ศรัญญาและคณะ (2551) ท่ีกล่าววา่ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิด
การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคให้มัน่ใจในตวัสินคา้ อีก
ทั้งยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาด รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีสามารถเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ได้ตาม
ความตอ้งการของระดบัคุณภาพ ซ่ึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ (ส านกังาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2549) คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้คุณภาพ ราคาเหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑ์ มีความน่าเช่ือถือและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัจะตอ้งมีส่งเสริม
การขายโดยการน าเสนอสินคา้ การประชาสัมพนัธ์รวมถึงบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามทนัสมยั และแหล่ง
จ าหน่ายสินคา้ตอ้งมีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

ดังนั้นการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและการเสริมสร้างศกัยภาพเกษตรกรรายย่อย 
ตลอดจนถึงระดบัผูป้ระกอบการ จะเป็นการสร้างโอกาสการในการแข่งขนัทางดา้นการคา้และเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศใหมี้ความเขม้แขง็ต่อไป 
 

5. การพฒันาองค์กรกลุ่มโดยกระบวนการจัดการความรู้ 
  “ความรู้” ถือเป็นสินทรัพยอ์ย่างหน่ึง มีการจดัการความรู้ท่ีดีกว่า ย่อมมีการพฒันาองค์
ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ต่อองค์กร ความรู้จึงเป็นเหมือน

http://www.ku.ac.th/emagazine/january47/agri/plant.html
http://www.thaigap.org/
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เคร่ืองมือท่ีท าให้การด าเนินการต่างๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างราบร่ืนและรวดเร็ว ในการไดม้าซ่ึง
ความรู้ขององคก์รนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีกระบวนการจดัการความรู้ การส ารวจและวางแผนความรู้ การ
พฒันาความรู้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ความรู้ในองค์กรสามารถช่วยให้การด าเนินการ
ต่างๆ ขององคก์รเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  
  การจดัการความรู้ คือ แนวทางท่ีเป็นระบบและเป็นอนัหน่ึงเดียวกนัในการจ าแนก การ
จดัการ และการแบ่งปันแลกเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีเป็นสารสนเทศ (The US Department of Army อา้ง
ใน ไกรวุฒิ, 2549) เช่นเดียวกนักบั Rumizen (2002) ท่ีกล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นขบวนการใน
การสร้างความรู้ (Dell and Grayson, 1998) แบ่งปันและขยายผลความรู้ท่ีองคก์รตอ้งการ ไดก้ล่าววา่ 
การจดัความรู้เป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้คนไดรั้บความรู้ท่ีตอ้งการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนความรู้ก่อนน าไปปฏิบติั เพื่อยกระดบัและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้
ไปสู่ผลส าเร็จ  

ในการพฒันาบริหารจดัการความรู้ ยืน (2546) ไดอ้ธิบายวา่ ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลกั
หลายอยา่ง ไดแ้ก่ ผูน้  า (Leadership), วฒันธรรม (Culture) วฒันธรรมในองคก์รเป็นเร่ืองส าคญั การ
สร้างวฒันธรรมท่ีดีให้กับพนักงานในองค์กร ผูน้ าจะตอ้งเป็นตวัอย่างปฏิบติัท่ีดีแก่พนักงานใน
องคก์ร, การเขา้ถึงแหล่งความรู้ (Access) ตอ้งเขา้ถึงไดต้รงตามความตอ้งการ ทนัเวลาและทนัสมยั, 
เทคโนโลยี (Technology) ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัการ, วฒันธรรมการเรียนรู้
(Learning Culture) การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์รให้ประสบความส าเร็จ ตอ้งเร่ิมจากฝ่าย
บริหารระดบัสูงและไล่ระดบัลงมาจนถึงพนกังานระดบัล่างและบรรยากาศอิสระแต่จริงจงั ไม่เชิง
บงัคบัแต่มีกรอบปฏิบติั  

การพฒันาองค์กรกลุ่มโดยกระบวนการจดัการความรู้เป็นกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวข้ององค์กร ซ่ึงองค์กรแต่ละแห่งมีเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้นแต่ละองคก์รตอ้งนิยามการจดัการความรู้ส าหรับองคก์รเองโดยเฉพาะการจดัการ
ความรู้เป็นพลวตัไม่หยุดน่ิง มีความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติั ความรู้และงานซ่ึงเป็นวงจรไม่รู้จบ 
ต้องมีการพฒันาและยกระดับข้ึนไปเร่ือยๆ ไม่ใช่ความสัมพนัธ์ชั่วคราวและเป็นวงจรท่ีเปิดสู่
ภายนอก เพื่อดูดความรู้และพลงัจากภายนอกมาใชป้ระโยชน์ (ยนื, 2546)  
 

กระบวนการในการจัดการความรู้ 
 นกัวิชาการทางดา้นการจดัการความรู้ไดน้ าเสนอกระบวนการการจดัการความรู้ไวห้ลาย
แนวทาง ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการจดัการความรู้ในองคก์ร ดงังานของ จรินทร์ (2548) กล่าววา่ 
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การส ารวจและวางแผนความรู้ (Knowledge planning) เป็นการส ารวจสภาพแวดลอ้มขององคก์รใน
ปัจจุบนั เพื่อทราบว่ามีองค์ความรู้ในองค์กรมากน้อยเพียงใด จากนั้นก็ตั้งวตัถุประสงค์ข้ึนเพื่อให้
เกิดความชดัเจนในการไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ ควรมีการจดัแผนปฏิบติัเก่ียวกบัแหล่งพฒันาความรู้
ตอ้งทราบแหล่งความรู้ ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใช้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ ตอ้งทราบ
ความรู้จะให้ผู ้ใดหรือหน่วยงานใดรับผิดชอบ ในการรวบรวมหรือกระจายความรู้ ใช้ส่ือใด 
งบประมาณเท่าใดเป็นตน้ 
 การพัฒนาความรู้ (Knowledge generation) เป็นการท าให้องค์ความรู้ภายในองค์กร
สามารถเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถพฒันาไดจ้ากการซ้ือ เช่น จากการเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญมาให้ความรู้ 
หรือการจา้งคนภายนอก (Outsourcing) มาจดัการในส่วนท่ีองคก์ร 
 การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge transfer) เป็นกระบวนการท่ีเผยแพร่ไปสู่บุคคลท่ี
ตอ้งการความรู้นั้นจริงๆ ผูบ้ริหารควรก าหนดกลยุทธ์ก่อนว่าเป้าหมายคือใคร ปริมาณความรู้มาก
นอ้ยหรือไม่ เน้ือหามีความรู้ส าคญัหรือไม่ มีความเร่งด่วนเพียงใด เพื่อท าให้การก าหนดรูปแบบใน
การถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามกลุ่มเป้าหมายผูท่ี้ตอ้งการความรู้นั้นๆ 
 อน่ึง กระบวนการจดัการความรู้ดงักล่าวอาจพบกบัอุปสรรค ปัญหาบางประการ เช่น ไม่
อยากถ่ายทอดไปใหผู้อ่ื้นเพราะอาจจะท าให้ตนเองหมดความส าคญัลง ปัญหาจากผูรั้บการถ่ายทอด
ความรู้ อาจจะเกิดจากการไม่ยอมรับในตวัผูถ่้ายทอด เน่ืองจากท างานในระดบัเดียวกนั คิดวา่ตนเอง
มีประสบการณ์มากกว่า ขาดความกระตือรือร้นในการหาความรู้ใหม่ๆ ปัญหาจากบรรยากาศ เช่น 
แหล่งในการคน้หาความรู้ ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 


