บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง “การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองเพื่อให้ได้
คุ ณภาพ” ได้มี การรวบรวม สิ่ งพิ มพ์ วารสารทางวิช าการ และผลงานวิจยั ที่เกี่ ย วข้อง ที่ใ ช้เป็ น
แนวทางวิจยั ประกอบด้วย
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. วิสาหกิจชุ มชน
ความหมายของวิสาหกิจชุ มชน
กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2549) ได้อธิ บายว่า วิสาหกิ จชุ มชน (Community enterprise)
หมายถึง กิ จการของชุ มชนเกี่ ยวกับการผลิตสิ นค้า การให้บริ การหรื อการอื่น ๆ ที่ดาเนิ นการโดย
คณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวถิ ีชีวติ ร่ วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นนิติ
บุคคลในรู ปแบบใด หรื อไม่เป็ นนิ ติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว
ชุ มชนและระหว่างชุ มชน การประกอบการใช้คนในชุ มชนเพื่อโดยการจัดการ “ทุนของชุ มชน”
อย่างสร้ างสรรค์ บนพื้นฐานการใช้ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุ มชนอย่างรู ้ คุณค่า มุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ ชุมชนมากกว่าการแสวงหากาไรสู งสุ ด มุ่งต่อการ
รักษาระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม โดยมีเครื อข่ายเชื่อมโยงกัน รวมตัวกันโดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การจัดทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
หลักการของวิสาหกิจชุ มชน
เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ซึ่ งจานวนหนึ่ งอยู่ในระดับที่ไม่พร้ อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการส่ งเสริ มความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น การสร้ างรายได้ การช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการ และการพัฒนารู ปแบบของวิสาหกิ จ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิ จชุ มชนมีความเข้มแข็งสามารถ
พัฒนาไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นต่อไป (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2549)
ลักษณะสาคัญของวิสาหกิจชุ มชน (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2549)
1. ชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าเนินการ
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2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วตั ถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน
เป็ นหลัก
3. ริ เริ่ มสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน
4. เป็ นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล
5. มีการดาเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
6. มีกระบวนการเรี ยนรู้เป็ นหัวใจ
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็ นเป้ าหมาย
รู ปแบบของวิสาหกิจชุ มชน
จาแนกตามขอบข่ายของกิจการที่ประกอบการ สามารถกาหนดได้เป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. วิสาหกิ จชุ มชนที่ ประกอบกิ จการเดี่ ยวคือ วิสาหกิ จชุ มชนที่ประกอบกิ จการ ที่มีการ
บริ หารจัดการ โดยคณะผูบ้ ริ หารในชุมชนชุดเดียว โดยจะมีผลผลิตมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์
2. วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรู ปเครื อข่าย คือ วิสาหกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กบั
กิจการอื่นๆ โดยแต่ละวิสาหกิจต่างมีการประกอบการ ตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของกิจการของ
ตน หากแต่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพา เกื้อกูลเชื่อมโยงกันในรู ปแบบต่างๆ
วิส าหกิ จชุ ม ชน มุ่ ง เน้นการใช้ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น ผสมผสานภู มิ ปั ญญาสากล เพื่ อสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นทรัพย์ ที่เป็ นทุนทางสังคมของชุ มชน นั้นให้เป็ นสิ นค้าและบริ การของชุ มชน
สร้ างเศรษฐกิ จฐานรากของชุ มชนให้เข้ม แข็งสู่ เป้ าหมายคือความเข้มแข็งของชุ มชน และการ
พึ่งตนเองได้ (สานักพัฒนาเกษตรกร, 2547)
ระดับการดาเนินงานของวิสาหกิจชุ มชน
จาแนกตามเป้ าหมายของผลผลิตของกิจการได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระดับพื้นฐาน ได้แก่ วิสาหกิจที่มีการประกอบการเพื่อให้เกิดผลผลิตหรื อการให้บริ การ
ที่นาไปใช้เพื่อการอุปโภค บริ โภค มุ่งเน้นการลดรายจ่าย การประหยัดและออม เพื่อให้ดารงชีวิตได้
อย่างพออยูพ่ อกิน ทั้งระดับครัวเรื อน ชุมชน และระหว่างชุมขน
2. ระดับพัฒนา ได้แก่ วิสาหกิ จชุ มชนที่มีการประกอบการเพื่อให้เกิ ดผลผลิ ตหรื อการ
ให้บริ การเพื่อการลดรายจ่าย และมีส่วนเหลือสามารถนาไปแบ่งปั น แลกเปลี่ยน หรื อจาหน่ ายให้
เกิดรายได้เพิ่ม หรื อมีทุนเพิ่มในการประกอบการอันนาไปสู่ การ อยูด่ ีกินดี ของครัวเรื อน ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน

7

3. ระดับก้าวหน้า ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบการทั้งภาคการผลิตและการบริ การ
มุ่งการเพิ่มรายได้ไปสู่ การขยายการลงทุน ลดการนาเข้า เพื่อการส่ งออกของผลิตภัณฑ์ ขยายกิจการ
ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถจั ด สรรผลก าไร เพื่ อ สวัส ดิ ก ารของชุ มชน หรื อเพื่ อ กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ สร้ างความ มัง่ มีศรี สุข ของครัวเรื อน ชุ มชน ขยายไปถึ งระหว่างชุ มชน และ
นาไปสู่ การเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมต่อไป (สานักพัฒนาเกษตรกร, 2547)
2. การจัดการ
ปั จจุบนั นี้ โลกธุ รกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซับซ้อนและรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นกว่าอดีต
ที่ผา่ นมาและบ่อยครั้งเป็ นการยากที่จะพยากรณ์ได้หรื อเป็ นไปด้วยความยากลาบาก ซึ่ งได้มีผลอย่าง
มากต่อวิธีการดาเนิ นงานขององค์การมากกว่าแต่ก่อนและการเริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จปั จจุบนั จะมีความ
เสี่ ยงสู งหากขาดความรู ้ ความเข้าใจในการจัดการ ดังนั้น ผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารในปั จจุบนั จะต้อง
ศักยภาพในการจัดการที่ มากกว่าเดิม มีความสามารถที่จะเพิ่มทักษะและเครื่ องมือทางการจัดการ
ใหม่ๆ ที่จาเป็ น เพื่อจัดการธุ รกิ จให้ประสบความสาเร็ จตามสถานการณ์แวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลง
ไป ดัง นั้น หากผูจ้ ดั การมี วิธี ก ารจัดการที่ ดีก็ จะเป็ นพื้ นฐานที่ส าคัญของการเริ่ ม ท าธุ รกิ จ ท าให้
องค์การธุ รกิจเจริ ญก้าวหน้าและรักษาธุรกิจของตนไว้ (นาชัย, 2553)
ความหมายและความสาคัญของการจัดการ
ความหมายการจัดการ
การจัดการ (Management) เป็ นคาที่ใช้อย่างกว้างขวางที่มีความสาคัญต่อการดาเนินองค์การ
เป็ นอย่างมาก (ธงชัย, 2539) กล่ าวว่า งานหรื อกิ จกรรมที่มนุ ษย์ที่ดาเนอนอยู่น้ นั ไม่มีส่ิ งใดสาคัญ
กว่ า การบริ ห ารหรื อ การจัด การ นอกจากนี้ (มนัส , 2538) ยัง กล่ า วอี ก ว่ า การจัด การเป็ นการ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ ัง ไว้ร่ ว มกัน โดยค านึ ง ถึ ง การจัด สรรทรั พ ยากรให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เป็ นกระบวนการบริ หารงานขององค์การที่ตอ้ งการกาไร ซึ่ งอยูใ่ นระบบการ
แข่งขัน ดังนั้น การจัดการจึงใช้ในองค์การธุรกิจหรื อองค์การที่มุ่งผลกาไร
นอกจากนี้ นาชัย (2553) ได้กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง ศิลปะของการใช้บุคคลอื่นทางาน
ให้บ รรลุ ผ ลสาเร็ จแก่ องค์ก าร (มนัส, 2538) การจัดการเป็ นทั้งศาสตร์ และศิล ป์ (Managementscience and art) การพิจารณาว่า การจัดการเป็ นศาสตร์ (Management is a science) หมายถึง การที่มี
ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจในหลักการบริ หารส่ วนการจัดการที่เป็ นศิลป์ (Management is an
art) หมายถึง การมีทกั ษะที่เกิ ดจากความชานาญในการปฏิบตั ิ ซึ่ งในการจัดการผูจ้ ดั การต้องมีท้ งั
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ศาสตร์ และศิลป์ คือ เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ สามารถนาความรู้ในแขนงต่างๆมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ความสาคัญและภาระหน้าที่ของการบริ หารจัดการองค์การทุกแห่ งไม่วา่ จะเป็ นองค์การที่
หวังผลกาไรหรื อไม่หวังผลกาไรจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายบางอย่าง ปั จจุบนั เป็ นที่
ยอมรั บกันว่าผูบ้ ริ หารในทุ กระดับมี อิท ธิ พ ลต่ อองค์การสมัย ใหม่เหล่ านี้ ในทุก แง่ มุม โดยที่ก าร
บริ หารจัดการของเหล่ า ผูบ้ ริ หารเป็ นปั จจัย ก าหนดประสิ ท ธิ ผลและประสิ ท ธิ ภาพขององค์ก าร
โดยตรง จึงเป็ นประเด็นสาคัญที่ผบู้ ริ หารต้องทาความเข้าใจในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
งานด้านการบริ หารจัดการทั้งต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อสังคมและต่อประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกันผูบ้ ริ หาร
ทุ กองค์ก ารต่ างเกี่ ยวข้องกับ การบริ หารจัดการระบบย่อย 2 ระบบ คื อ 1. ระบบงาน ซึ่ ง ก็คื อ
ทรัพยากรที่ไม่มีชีวติ ได้แก่ ทรัพย์สิน เงินทุน เครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์ 2. ระบบคน ก็คือ มนุษย์หรื อ
ทรัพยากรบุคคล ที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ หรื อสิ่ งของ เพื่อที่จะก่อให้เกิดผลสาเร็ จ
ให้กบั องค์การ (กัลยาณี , 2550) ดังนั้นการบริ หารจัดการจึงเกี่ ยวข้องกับการ “บริ หารงาน” และ
“บริ หารคน” อยูต่ ลอดเวลา ผูบ้ ริ หารจึงต้องทาหน้าที่จดั การเรื่ องระบบงานด้านต่างๆ และวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิ ดระบบการผลิต การให้บริ การ หรื อการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ทุกด้านเป็ นไป
ด้วยดี พร้ อมๆ กันกับการที่ตอ้ งจัดการเรื่ องคน หรื อบุคลากร ซึ่ งจะเป็ นผูเ้ ข้าไปรับมอบหมายและ
ปฏิ บ ัติ ง านตามหน้ า ที่ ห รื อ ต าแหน่ ง งานต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ ทุ ก คนมุ ม านะ ทุ่ ม เทก าลัง
ความสามารถ ทั้งกายและใจให้เกิ ดผลงานที่ดี และประสานกันกับการทางานของบุคคลฝ่ ายอื่นๆ
อย่างดี ดว้ ย อาจสรุ ปได้ว่าผูบ้ ริ หารทาหน้าที่ จัดให้การทางานของสองระบบนี้ คือระบบงานและ
ระบบคน ให้สามารถประสานทางานร่ วมกันไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความสาคัญของผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารงาน ถื อเป็ นบุ คคลสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการทาให้งานเคลื่ อนไหว เปลี่ ยนแปลง
พัฒนา หยุดอยูก่ บั ที่ หรื อถอยหลัง มีอิทธิ พลต่อมาตรฐานสิ นค้า การให้บริ การ ปริ มาณการเพิ่มหรื อ
ลดลงผลผลิ ตของสิ นค้าหรื อบริ การ และสาคัญมากต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวขององค์การ
คือ การบริ หารบุคคลในองค์กร ให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในบรรยากาศของการทางานกลุ่ม
ที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากในการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มนั้น พฤติกรรมของคนหนึ่ งมักมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของอีกคนหนึ่งไม่มากก็นอ้ ย ยิ่งถ้าเป็ นผูบ้ ริ หาร พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารก็จะยิ่งมีอิทธิ พล
ต่อผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นได้ท้ งั อิทธิ พลในแง่บวกและอิทธิ พลในแง่ลบ ผูบ้ ริ หารที่ “บริ หารงานเป็ น”
ในการใช้ยุทธวิธีการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีคุณลักษณะของการเป็ นผูน้ าที่ดี จะส่ งผลสู่
การปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดีของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ภายใต้บรรยากาศของความสมัครสมานสามัคคี
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ความเข้าใจอันดีต่อกัน ความเชื่ อมัน่ ในกันและกัน ความรู้สึกเป็ นพวกพ้องเดียวกัน ความคิดเห็นว่า
ตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจการงานนั้น มีความรัก ความศรัทธา ภาคภูมิใจในองค์การที่ตนทางานอยู่
มีความรู ้ สึกผูกพันกับงาน มี ความรู้สึกเห็นพ้องต้องกัน และร่ วมกันดาเนิ นงานซึ่ งเต็มไปด้วยการ
แข่งขันเพื่อความเป็ นเลิศ การเจริ ญเติบโต และความอยูร่ อดขององค์การ จึงกล่าวได้วา่ ผูบ้ ริ หารงาน
มีอิทธิ พลทั้งต่อความสาเร็ จของงานและบรรยากาศภายในองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เบอร์ นสไตน์และคณะ ที่กล่าวไว้วา่ ผูน้ ากลุ่มมีบทบาทสาคัญมากต่อการตัดสิ นใจ ต่อนโยบาย ต่อ
การแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการทางานกลุ่มร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ (สานักงานการค้า
ภายในจังหวัดเชียงใหม่, 2550)
ความสาคัญและภาระหน้ าที่ของการบริหารจัดการ
องค์ก ารทุ ก แห่ ง ไม่ ว่า จะเป็ นองค์ก ารที่ ห วัง ผลก าไรหรื อไม่ ห วัง ผลก าไรจัด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ
จุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายบางอย่าง ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันว่าผูบ้ ริ หารในทุกระดับมีอิทธิ พลต่อ
องค์การสมัยใหม่เหล่านี้ ในทุกแง่มุม โดยที่การบริ หารจัดการของเหล่าผูบ้ ริ หารเป็ นปั จจัยกาหนด
ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพขององค์การโดยตรง จึงเป็ นประเด็นสาคัญที่ผบู้ ริ หารต้องทาความ
เข้าใจในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานด้านการบริ หารจัดการทั้งต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อ
สังคมและต่อประโยชน์ที่เกี่ ยวเนื่ องกัน ผูบ้ ริ หารทุก องค์การต่ างเกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
ระบบย่อย 2 ระบบ คือ 1. ระบบงาน ซึ่ ง ก็คื อทรัพ ยากรที่ไ ม่มี ชีวิต ได้แก่ ทรัพ ย์สิ น เงิ นทุ น
เครื่ องจัก ร วัส ดุ อุป กรณ์ 2. ระบบคน คือ มนุ ษ ย์หรื อทรั พยากรบุคคล ที่ เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานโดยใช้
ทรัพยากรต่างๆ หรื อสิ่ งของ เพื่อที่จะก่อให้เกิดผลสาเร็ จให้กบั องค์การ
ดังนั้นการบริ หารจัดการจึงเกี่ยวข้องกับการ “บริ หารงาน” และ “บริ หารคน” อยูต่ ลอดเวลา
ผูบ้ ริ หารจึงต้องทาหน้าที่จดั การเรื่ องระบบงานด้านต่างๆ และวิธีการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิ ดระบบ
การผลิ ต การให้บริ การ หรื อการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ทุกด้านเป็ นไปด้วยดี พร้อมๆ กันกับการที่
ต้องจัดการเรื่ องคน หรื อบุคลากร ซึ่ งจะเป็ นผูเ้ ข้าไปรับมอบหมายและปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่หรื อ
ตาแหน่ งงานต่างๆ ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ทุกคนมุมานะ ทุ่มเทกาลังความสามารถ ทั้งกายและใจให้
เกิดผลงานที่ดี และประสานกันกับการทางานของบุคคลฝ่ ายอื่นๆ อย่างดีดว้ ย อาจสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ หาร
ทาหน้าที่ จัดให้การทางานของสองระบบนี้ คือระบบงานและระบบคน ให้สามารถประสานทางาน
ร่ วมกันไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

10

หน้ าทีแ่ ละกระบวนการในการจัดการ
Henri นักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ในต้นศตวรรษที่ 19 ได้เสนอหน้าที่ของผูบ้ ริ หารดังนี้
(POCCC) 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์การ (Organizing) 3. การสั่งการ (Commanding)
4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบคุม (Controlling) (กัลยาณี , 2550) หน้าที่ดงั กล่าว
เป็ นหลักการเบื้องต้นซึ่ งโดยทัว่ ไปนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง หน้าที่หลักทางการจัดการ ไว้ 4
ประการ ซึ่ งประกอบกันเข้าเป็ นกระบวนการในการจัดการ (Management process) เพื่อต้องการ
บรรลุเป้ าขององค์การ
1. การวางแผน (Planning) เป็ นการกาหนดเป้ าหมาย (Goals) และตัดสิ นใจในกลยุทธ์ การ
พัฒนากฎ (Rules) และระเบียบ (Procedures) การพัฒนาแผน (Plans) นอกจากนี้ ยงั เกี่ยวข้องกับการ
พยากรณ์ (Forcasting) ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญของการวางแผนอีกด้วย ซึ่ งผูจ้ ดั การระดับสู งจะต้องทา
การคาดการและพยากรณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาวะแวดล้อ มต่ า งๆที่ จ ะมี ผ ลต่ อ องค์ ก ารเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาในการวางแผน
2. การจัดองค์ก าร (Organizing) เป็ นการเตรี ย มและกระจายงาน (Work) อานาจหน้า ที่
(Authority) และทรัพยากร (Resources) เช่น คน เครื่ องมือ เงิน ข้อมูลต่างๆ ไปให้กบั คนในองค์การ
เพื่อบรรลุ เป้ าหมาย โดยการกาหนดว่า จะทางานอะไร ใครมีความเหมาะสมที่จะทางานนั้น จะจัด
กลุ่ มงานและสายการบังคับบัญชาอย่า งไร และการตัดสิ นใจจะเกิ ดขึ้ น ณ จุดใด นอกจากนี้ การ
จัดการองค์การยังเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดว้ ย
3. การชักนา (Leading) เป็ นการกระตุน้ คนให้เป็ นผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงานสู ง นั่นก็คือ
ผูจ้ ดั การจะต้องทาการกากับ สั่งการ การจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และทาการติดต่อสื่ อสารกับพนักงาน
แต่ละคนหรื อกลุ่ม การชักนาเกี่ยวข้องกับการติดต่อคนอย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน การช่วยให้แนวทาง
และคาแนะนาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของกลุ่มและองค์การ
4. การควบคุม (Controlling) เป็ นการวัดผลการปฏิบตั ิงาน ว่างานที่ได้วางแผนไว้ได้ทาไป
ตามวัตถุ ประสงค์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้หรื อไม่ เพื่อเป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้า ติดตาม
ผลและส่ งเสริ มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่จาเป็ น (นาชัย, 2553)
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ภาพที่ 1 ขอบเขตของกิจกรรมการบริ หารจัดการ
ทีม่ า: ธงชัย, 2538
บทบาทในการจัดการ
Mintzberg (1960) ศาสตราจารย์ทางการจัดการและนักวิจยั ที่มีชื่อเสี ยงได้ทาการวิจยั และ
พยายามจัดกลุ่มบทบาทในการจัดการ (Managerial roles) ของผูบ้ ริ หารเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่ ม บทบาททางความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal) 2. กลุ่ ม บทบาททางข้อ มู ล
(Information roles) 3. กลุ่มบทบาทการตัดสิ นใจ (Decisional roles)
กลุ่มบทบาททางความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคล (Interpersonal roles)
บทบาทนี้ เกิ ดขึ้ นมาจากอานาจหน้า ที่ที่ เป็ นทางการของผูจ้ ดั การซึ่ งจาเป็ นจะต้องมีก าร
ติดต่อสัมพันธ์หรื อเกี่ ยวข้องกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและบุคคลต่างๆ ภายนอกองค์กร บทบาทหลักที่
ผูจ้ ดั การจาเป็ นต้องมีเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ประธาน ผูน้ า และผูป้ ระสานงาน
1. ประธาน (Figurehead) แสดงบทบาทเป็ นประธานในพิธีกรรมต่างๆ ในพิธีกรรมต่างๆ
ทางสังคมและเป็ นสัญลักษณ์ ขององค์การ เช่ น เป็ นตัวแทนขององค์การที่จะต้องมาต้อนรับผูม้ า
เยือน ลงนามในการเซ็นเอกสารต่างๆ ในนามขององค์การ เป็ นต้น
2. ผูน้ า (Leader) ผูจ้ ดั การจะต้องสั่งการและประสานกิจกรรมต่างๆ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
โดยการจูงใจ พัฒนา แนะนา และเป็ นแบบอย่างแกผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. ผูป้ ระสานงาน (Liaison) ผูจ้ ดั การระดับสู งจะต้องติดต่อสื่ อสารกับบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
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กลุ่มบทบาททางข้ อมูล (Information roles)
บทบาททางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การเก็บ และการกระจายข้อมูลเพื่อให้แน่ใน
ว่างบุคคลที่เขาปฏิ บตั ิดว้ ยมี ขอ้ มูลที่เพียงพอที่จะปฏิ บตั ิได้สาเร็ จซึ่ ง ผูจ้ ดั การมีความรับผิดชอบที่
จะต้องแสดงบทบาททางข้อมูลคือ ผูต้ รวจสอบ ผูเ้ ผยแพร่ และผูป้ ระชาสัมพันธ์
4. ผูต้ รวจสอบ (Monitor) ผูจ้ ดั การระดับสู งต้องติ ดตามตรวจสอบและควบคุ มการ
ดาเนิ นงานขององค์การ โดยการแสวงและรับรู้ขอ้ มูลจากภายนอกอยู่เสมอ โดยการติดตามข้อมูล
จากแหล่ ง ต่ า งๆ ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก าร เช่ น รายงาน อ่ า นหนัง สื อพิม พ์ วารสาร และ
สอบถามข้อมูลจากบุคลากรภายในบริ ษทั
5. ผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูล (Disseminator) ผูจ้ ดั การระดับสู งต้องกระจายข้อมูลไปยังทีมบริ หารและ
ไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีขอ้ มูลที่ตอ้ งการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล
6. ผูป้ ระชาสัมพันธ์ (Spokesperson) ผูจ้ ดั การระดับสู งแสดงบทบาทการเป็ นโฆษกอย่าง
เป็ นทางการในการแถลงข้อมูลข้อมูลข่าวสารต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์การ เช่ น ลูกค้า ผูถ้ ื อหุ ้น
ฯลฯ
กลุ่มบทบาทการตัดสิ นใจ (Decisional roles)
ขณะที่ ผูจ้ ัด การใช้เ วลาส่ ว นใหญ่ ใ นการติ ด ต่ อ กับ บุ ค คลอื่ น ๆ ทั้ง ภายในและภายนอก
องค์การ มีการรับข้อมูลและให้ขอ้ มูลเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์อย่างยิง่ กับผูจ้ ดั การเพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้
ผู ้จ ัด การมี ก ารตัด สิ น ใจที่ ดี ข้ ึ น ซึ่ งผู้จ ัด การที่ แ สดงบทบาทเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจที่ ส าคัญ คื อ
ผูป้ ระกอบการ ผูจ้ ดั การความยุง่ ยาก ผูจ้ ดั สรรทรัพยากร และผูเ้ จรจาต่อรอง
7. ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur) ผูจ้ ดั การระดับสู งต้องแสดงบทบาทในการริ เริ่ มและ
พัฒนาธุ รกิจใหม่
8. ผูจ้ ดั การความยุ่งยาก (Disburbance handler) ผูจ้ ดั การระดับสู งต้องแก้ไขวิกฤติการณ์
ความยุง่ ยากที่เกิดขึ้น
9. ผูจ้ ดั สรรทรัพยากร (Resource allocator) ผูจ้ ดั การระดับสู งต้องจัดสรรทรัพยากรทางการ
จัดการขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10. ผูเ้ จรจาต่อรอง (Negotiator) เป็ นการแสดงบทบาทเป็ นผูแ้ ทนในการเจรจาต่อรอง
ข้อตกลงที่สาคัญ เช่น การเจรจาต่อรองในการทาสัญญากับองค์การภายนอก (นาชัย, 2553) ดังตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 บทบาทของผูจ้ ดั การ 10 ประการของ Mintzberg
บทบาททัว่ ไป
บทบาทย่อย
1. กลุ่มบทบาททางความสัมพันธ์ 1. ประธาน (Figurehead)
ระหว่างบุคคล (Interpersonal) 2. ผูน้ า (Leader)
3. ผูป้ ระสานงาน (Liaison) ผูจ้ ดั การ
2. กลุ่มบทบาททางข้อมูล
1. ผูต้ รวจสอบ (Monitor)
(Information roles)
2. ผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูล (Disseminator)
3. ผูป้ ระชาสัมพันธ์ (Spokesperson)
3. กลุ่มบทบาทการตัดสิ นใจ
1. ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur)
(Decisional roles)
2. ผูจ้ ดั การความยุง่ ยาก (Disburbance handler)
3. ผูจ้ ดั สรรทรัพยากร (Resource allocator)
4. ผูเ้ จรจาต่อรอง (Negotiator)
ทีม่ า : นาชัย, 2553
แนวคิดเชิงระบบ (System Viewpoint)
แนวคิดเชิงระบบหรื อเทคนิคเชิงระบบ (System Apporach) หมายถึง วิธีการนาเอาความรู้
เรื่ อ งระบบเข้า มาเป็ นกรอบช่ วยในการค้นหาปั ญหา ก าหนดวิธี ก ารแก้ปั ญหาและใช้แนวทาง
ความคิดเชิ งระบบช่วยในการตัดสิ นใจในการแก้ปัญหา (นาชัย, 2553) สอดคล้องกันกับ สุ รพันธ์
(2553) ได้อธิ บายว่า แนวคิดเชิงระบบ เป็ นวิธีการนาแก้ไขและพัฒนาการแก้ปัญหา ที่นาเอาวิธีการที่
กระทาอย่างเป็ นระบบ จากวิทยาศาสตร์ มาใช้อย่างมีเหตุผล และปราศจากความลาเอียง ไม่ยึดถือ
ความคิดใดความคิดหนึ่ งมาตัดสิ น ดาเนินงานโดยกลุ่มบุคคลตั้งแต่การวางแผนการดาเนินการไป
จนถึงจุดสุ ดท้ายเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ เช่ นเดียวกันกับ ก่อ ( ม.ป.ป) ที่กล่าวว่าทฤษฎี เชิ งระบบ
เป็ นกลวิธีอย่างหนึ่ งซึ่ งใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบและการจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
วางไว้อย่างสัมฤทธิ ผลและมีประสิ ทธิภาพ
ความสาคัญของวิธีการเชิงระบบ
ความสาคัญของวิธีการเชิงระบบ สามารถสรุ ปได้ 4 ประการ คือ 1. มีความสาคัญในฐานะที่
เป็ นวิ ธี คิ ด ที่ ส ามารถจัด การแก้ปั ญ หาที่ มี ค วามยุ่ง ยากซับ ซ้อ นได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2. มี
ความสาคัญในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มวิธีคิดของบุคคลทัว่ ไป 3. มีความสาคัญในฐานะที่เป็ น
เครื่ องมือสาหรับพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาต่างๆ ชองวิทยาศาสตร์ 4. มีความสาคัญสาหรับงาน
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บริ การในองค์กรหรื อหน่วยงานด้านการวางแผนนโยบายและอื่น
(http://www.doed.edu.ku.ac.th/article/systemmethod.pdf)
3. การจัดการความรู้
ความหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู ้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นส่ วนราชการซึ่ งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรื อเอกสาร มาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒ นาตนเองให้ เ ป็ นผู ้รู้ รวมทั้ง ปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อัน จะส่ ง ผลให้ อ งค์ก รมี
ความสามารถในเชิ งแข่งขันสู งสุ ด โดยความรู้ ค วามสามารถนามาใช้ในการออกแบบ ผลิ ต การ
จัดการและสนับสนุ นการดาเนิ นงานทางธุ รกิจขององค์กรให้มีความแตกต่างทางการแข่งขันจากคู่
แข่งขันได้
ความรู ้ อ าจแบ่ ง ได้เ ป็ น 2 ประเภท (วุ ฒิ ศ ัก ดิ์ , 2548) คื อ 1. ความรู้ ที่ เ ผยปิ ด (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรื อสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการ
ทาความเข้าใจในสิ่ งต่างๆ เป็ นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษร
ได้โดยง่ าย เช่ น ทัก ษะในการทางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิ งวิเคราะห์ บางครั้ ง จึ งเรี ยกว่าเป็ น
ความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่เปิ ดเผย (Explicit knowledge) เป็ นความรู้ที่สามารถรวบรวม
ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้ง
เรี ยกว่าเป็ นความรู ้แบบรู ปธรรม
นอกจากนี้ วิจารณ์ (2548) ได้กล่าวถึงความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้ ” ไว้วา่ การ
จัดการความรู ้ เป็ นเครื่ องมือ เพื่อการบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 1.
การพัฒนางาน 2. การพัฒนาคน 3. การพัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรเรี ยนรู้ และ 4. ความเป็ นชุมชน
เป็ นหมู่คณะและความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
ความสาเร็ จของการจัดการความรู้ เกิ ดจากการผสมผสานขององค์ประกอบที่สาคัญๆ คือ
การท างานของคน (People) กระบวนการทางธุ ร กิ จ (Business Process) และเทคโนโลยี
(Technology) (น้ าทิพย์, 2546)
ด้ านคน หัวใจของการจัดการความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ (Gathering information) และ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ (Synthesizing) ร่ วมถึงการนาความรู้น้ นั ไปใช้ตามโมเดลของการ
จัดการความรู้ คือ การสร้ าง (Creating) การจัดการ (Organizing) และการนาไปใช้ (Applying
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Knowledge) ดังนั้น กลยุทธ์ หลัก ที่องค์ก รธุ รกิ จนามาใช้เพื่อสร้ างได้เปรี ยบทางการแข่งขันใน
ทศวรรษนี้ มุ่งที่ความสามารถของคน การพัฒนาคนในองค์กรจึงมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก การ
จัดการความรู้เป็ นกลยุทธ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรเพื่อแสวงหา สร้าง จดการ
แลกเปลี่ยน และทาให้ค วามรู้ที่ตอ้ งการได้รับผลสาเร็ จตามวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องการ เป็ นการ
ผสมผสานความรู ้จากหลายศาสตร์ เช่นการบริ หารจัดการ (Management science) ปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial intelligence) และพฤติกรรมองค์กร (Organization behavior)
ด้ านกระบวนการ กระบวนของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย แนวทางและขั้นตอนของ
การจัดการความรู ้ โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ตอ้ งการ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและ
ภายนอก เป็ นการแยกแยะว่าความรู้ชนิ ดใดที่ควรนามาใช้ในองค์กร แล้วนาความรู้น้ นั มากาหนด
โครงสร้ าง รู ปแบบ และตรวยสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะนามาผลิ ตและเผยแพร่ โดยการบริ หาร
กระบวนการนั้นจะต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนขององค์กรว่าต้องการให้บรรลุเป้ าหมายอะไร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์กรให้เป็ นความรู้ที่เกิ ดประโยชน์ต่อบุคคล ในเวลา
และรู ปแบบที่ แต่ละองค์กรต้องการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู้ มีความหมายกว้างกว่า
เทคโนโลยีแบะความรู ้ส่วนบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร
สามารถสื่ อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. การรวมกลุ่ม
มนุษย์ถือได้วา่ เป็ นสัตว์สังคมที่ไม่สามารถอาศัยอยูบ่ นโลกนี้ ได้เพียงลาพัง ต่างต้องการการ
พึ่งพาอาศัยระหว่างกัน มนุ ษย์จาเป็ นต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นการตอบสนอง
ความต้องการทั้งร่ างกายหรื อทางใจที่ตนเองมมีอยู่ การที่มนุษย์จาเป็ นต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
นี่เอง ที่เป็ นปั จจัยก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกัน เพราะการรวมกลุ่มเปรี ยบเสมือนการรวมความแตกต่าง
ของแต่ละคนมาอยู่ร่วมกัน ทั้งในเรื่ องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เจตคติ รสนิ ยม ความ
คิดเห็ น เชาวน์ ปัญญา เป็ นต้น แต่ เมื่ อไหร่ ก็ ตามที่ม นุ ษ ย์ส ามารถร่ วมใจกันระดมความแตกต่ า ง
เหล่านี้ เข้าด้วยกัน แล้วนามาสร้ างสรรค์ให้เกิ ดสิ่ งที่ดีใหม่ๆ ขึ้นในสังคมที่จะก่อให้เกิ ดประโยชน์
(นัยรัตน์, 2547) ได้ให้แนวคิดที่สาคัญเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ ม ประกอบด้ว ยบุ ค คลตั้ง แต่ 2 คนขึ้ น ไปที่ ม ารวมกัน และท างานร่ ว มกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน มีการแสดงออกในลักษณะปะทะสังสรรค์กนั
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2. กลุ่มทุกกลุ่ มมีกาเนิ ดขึ้น เนื่ องจากสมาชิ กเหล่านั้นมีความผูกพันกันทางจิตใจหรื อทาง
โครงสร้างให้เข้ามาร่ วมกัน เพราะเหตุที่ว่าแต่ละคนต้องการได้รับความพอใจจากกันและกันหรื อ
อาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกัน
3. กลุ่มทุกกลุ่มย่อมจะประสบกับความขัดแย้งในหมู่สมาชิกด้วยกันไม่มากก็นอ้ ย ดังนั้นจึง
ต้องมีการควบคุมกันเพื่อเป็ นการรักษาไว้ซ่ ึ งดุลยภาพของกลุ่ม
4. กลุ่มทุกกลุ่มย่อมมีโครงสร้าง 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
4.1โครงสร้างของกลุ่มในลักษณะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
4.2 โครงสร้ างของกลุ่มในลักษณะของการแบ่งหน้าที่การทาโดยที่สมาชิ กแต่ละ
คนในกลุ่มจะบทบาท (Role) และหน้าที่ (Function) แตกต่างกันไป
5. กลุ่มทุกกลุ่มจะต้องมีระบบทางสังคม (Social system)
6. กลุ่มทุกกลุ่มจะต้องมีการตัดสิ นใจหรื อชี้ ขาดเกี่ ยวกับเรื่ องราวต่างๆเมื่อเกิ ดเป็ นปั ญหา
ขึ้นมา
7. กลุ่มทุกกลุ่มจะต้องมีขวัญหรื อกาลังใจดี (Moral)
8. กลุ่มทุกกลุ่มจะต้องสร้างขนบธรรมเนี ยมประเพณี (Culture) ของกลุ่มขึ้น เพื่อแสดงถึง
เอกลักษณ์และเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม
การเกิดการรวมกลุ่ม (Group formation)
การรวมกลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการที่มีอยูไ่ ด้ดงั ที่ พงษ์พนั ธ์ (2542) ได้กล่าวถึง
สาเหตุของการเกิ ดขึ้นของกลุ่มไว้ว่า โดยทัว่ ไปการที่คนมาร่ วมกันเป็ นกลุ่มก็เพราะเขารู้วา่ กลุ่มจะ
สามารถสนองความต้องการบางอย่าง เหตุผลการรวมกลุ่มมีดงั นี้
1. บุ ค คลนั้นอาจถู ก ดึ ง เข้า กลุ่ ม โดยบุ ค คลที่ เป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม นั้นอยู่แล้ว ซึ่ ง คนที่ จะ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าการที่เขาได้เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นจะได้รับผลดี
2. บุคคลนั้นรู ้สึกว่าจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นมีผลที่คุม้ ค่า
3. บุคคลนั้นเข้าร่ วมกลุ่มเพราะเขาพอใจที่จะได้มีความสัมพันธ์กบั สมาชิกในกลุ่มกิจกรรม
ของกลุ่มเป็ นที่ดึงดูดใจ
4. บุคคลนั้นๆ อาจเข้าร่ วมกลุ่มเพื่อจุดมุ่งหน่ายทางอ้อม เช่น นักธุ รกิจเข้าร่ วมกลุ่มอาหาร
กลางวัน ไม่ใช่เพื่อการสังคมอย่างหนึ่ งที่เป็ นวัตถุประสงค์ของกลุ่ม แต่เพื่อผลการติดต่อทางธุ รกิ จ
เป็ นสาคัญ
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นอกจากนี้ เบ็ ญ จา (2531) ยัง ได้อ ธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ข องการเข้า ร่ ว มกลุ่ ม ไว้ว่ า มนุ ษ ย์
จาเป็ นต้องอยูร่ ่ วมกันพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน มนุษย์ทุกคนจาเป็ นต้องเป็ นสมาชิกของกลุ่ม ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปสาเหตุของการเข้าร่ วมกลุ่มของมนุษย์เราไว้ดงั นี้ คือ
1. เพื่อความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม (Pleasure from activities)
2. มีความสนใจในจุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Attraction to the goal of group)
3. มีความสนใจสมาชิกในกลุ่ม (Interpersonal attraction)
4. เพื่อความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัย (A feeling of security) บุคคลที่เข้าร่ วมกันเป็ นกลุ่มจะทา
ให้ส มาชิ ก ทุ ก คนเกิ ดความรู ้ สึ ก อบอุ่ น มี ค วามปลอดภัย ซึ่ ง จะมี ผลท าให้ข วัญและก าลัง ใจของ
สมาชิกทุกคนดี ทาให้ทุกคนอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข
5. เพื่อส่ งเสริ มสถานภาพของตนเอง (Enhancement of status) ในการรวมกลุ่ม
6. เพื่อจุดประสงค์ทางธุ รกิจ (For purpose of business)
7. เพื่อให้การรวมกลุ่มสนองความต้องการภายนอก (Need outside the groups)
เมื่อภายในกลุ่มมีส่ิ งที่น่าสนใจน้อย อาจทาให้สมาชิกในกลุ่มเบนความสนใจไปสู่ นอกกลุ่ม
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิภาพของกลุ่ม
ในการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มนั้น ต้องอาศัยการทางานที่มีประสิ ทธิภาพของสมาชิกกลุ่มจึง
จะประสบผลสาเร็ จได้ ดังที่ นัยรัตน์ (2547) ได้กล่ าวถึงประสิ ทธิ ภาพของกลุ่ มซึ่ งอาจเปลี่ ยนไป
ในทางที่ ดี ข้ ึ น หรื อ ด้อ ยลงก็ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ก ับ ปั จ จัย ต่ า งๆ หลายปั จ จัย โดยปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของกลุ่มมี 5 ประการ ดังนี้
1. ตัวบุคคล หมายถึง สมาชิกทุกคนที่อยูใ่ นกลุ่มซึ่ งจะเป็ นตัวจักรสาคัญในการดาเนินงาน
ทุกอย่างของกลุ่ม ประกอบด้วย
1.1 ผูน้ าหรื อหัวหน้า เป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบของกลุ่มโดยตรง และเป็ นผูด้ าเนินการวาง
แนวทางแผนงานของกลุ่ม
1.2 ผูต้ ามหรื อสมาชิก
2. จุ ดหมายของกลุ่ ม ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าเป็ นหัวใจของกลุ่ ม จุดมุ่งหมายที่ดีตอ้ งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนได้มากที่สุด
3. ค่านิ ยม เป็ นองค์ประกอบอันหนึ่ งในการช่วยกาหนดทิศทางของกลุ่ม เพราะคุณค่าของ
กลุ่มขึ้นอยูก่ บั กลุ่มนั้นทาถูกต้อง ตามค่านิยมของสมาชิกในกลุ่ม
4. ปทัสถานของกลุ่ม หมายถึ ง ระเบียบข้อบังคับ หรื อกฎเกณฑ์ที่ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
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4.1 วิถีประชา เป็ นแบบแผนที่เรายึดถือปฏิบตั ิกนั จนเป็ นประเพณี เกิดเป็ นความ
เคยชิน เช่น การแต่งการ การกิน เป็ นต้น
4.2 กฎศีลธรรม เป็ นแบบแผนความประพฤติที่ยึดถือกันในสังคมมีความสาคัญสู ง
กว่าวิธีประชาผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะได้รับการประณามอย่างรุ นแรงจากสังคมและสังคมก็จะไม่ยอมรับผูน้ ้ นั
เข้าพวก
4.3 กฎหมาย เป็ นระเบียบข้อบังคับที่กาหนดขึ้นในสังคม เพื่อควบคุมให้สังคมอยู่
ในความเรี ยบร้อย
5. การสื่ อสารภายในกลุ่ม กลุ่มต้องมีวธิ ีการที่ทาให้การสื่ อสารเกิดความเข้าใจได้ตรงกัน
5. การมีส่วนร่ วม (Participation)
ความหมายของการมีส่วนร่ วม
วันชัย (2546) อธิ บาย การมีส่วนร่ วมโดยทัว่ ไป หมายถึ ง การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิการ การมีส่วนร่ วนในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการ
ประเมิ น ผล ซึ่ งทุ ก ขั้น ตอนมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน โดยมุ่ ง เน้น การมี ส่ ว นร่ ว มในขั้น ตอนของการ
ตัดสิ นใจเป็ นประการสาคัญ การมีส่วนร่ วมก่อให้เกิ ดผลดี ต่อการขับเคลื่ อนองค์กรหรื อเครื อข่าย
เพราะผูท้ ี่เข้ามามีส่วนร่ วมย่อมเกิ ดความภาคภูมิใจ มีความรู้สึกเป็ นเจ้าของที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การบริ หาร เครื อข่ า ย ซึ่ ง ความรู ้ สึ ก เป็ นเจ้า ของจะเป็ นพลัง ในการขับ เคลื่ อนเครื อ ข่ า ยที่ ดี ที่ สุ ด
เช่นเดี ยวกันกับ กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2543) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่ วม หมายถึง ความสามารถ
ของเกษตรกรที่ เ กิ ด จากภู มิ ปั ญ ญาและประสบการณ์ น้ ัน เมื่ อ น ามาพัฒ นาเข้า กับ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสม รวมถึ งความต้องการของเกษตรกรที่จะเรี ย นรู้ และนาไปปฏิ บตั ิ อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ
เกษตรกรสามารถตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
สู งสุ ด โดยใช้ปัจจัยการผลิตในระดับที่เหมาะสม ย่อมส่ งผลให้เกิ ดความมัน่ คงและยัง่ ยืนสาหรับ
เกษตรกรเอง นอกจากนี้ นิ คมและคณะ (2540) ยังได้กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนนับว่า
เป็ นหัว ใจของการพัฒนา ซึ่ งพบจากได้จ ากกิ จกรรมการพัฒนาใดๆ ก็ ต ามหากประชาชนไม่ มี
ความรู ้ สึกว่าเป็ นเจ้าของและลงมือดาเนิ นกิ จกรรมด้วยตนเองแล้ว กิ จกรรมนั้นก็มิอาจสาเร็ จและ
ดารงอยู่ไ ด้แต่ถ้า หากว่า ประชาชนมี ค วามรู้ มี ค วามเข้า ใจในกระบวนการอย่า งถ่ องแท้สามารถ
มองเห็ นคาดหวังไว้ในผลประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัวและชุ มชน ทั้งยังได้รับข้อมูล
ข่ า วสารอย่า งเพี ย งพอ จนเกิ ด ความตระหนัก ในปั ญหาของตนเองและดิ้ นรนหาทางแก้ไ ขเพื่ อ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงจนเกิดการตัดสิ นใจเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่ งจะเป็ น
การเข้ามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับความเป็ น
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จริ งของชุ ม ชนซึ่ งนาไปสู่ ความยัง่ ยืนของกิ จกรรม พร้ อมทั้งช่ วยให้พฒั นาขีดความสามารถของ
ประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาทุกๆ แขนง ซึ่ งสอดคล้อง
กับ นริ นทร์ ชยั (2546) ได้สรุ ปว่า การมีส่วนร่ วม คือ การที่ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่ วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ หรื อเข้า ร่ วม การตัดสิ นใจหรื อเคยมาเข้าร่ วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่ วมด้วยมากขึ้น
เป็ นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาคและการเข้าร่ วมนั้นต้องเริ่ มตั้งแต่ข้ นั แรกจนถึ งขั้นสุ ดท้ายของ
โครงการเป็ นการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ อุทยั (2544) ได้กล่าวในทานองเดียวกันว่า การมีส่วนร่ วมคือ การที่ให้ประชาชน
ในท้องถิ่ นหรื อเกษตรกรในท้องถิ่ นมีการประสานงาน และความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ตรงกับความต้องการของตนเองโดยได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและมีการ
วางแผนไปจนถึ งการลงมือปฏิ บตั ิตามแผนและการประเมินผล ซึ่ งก่อให้เกษตรกรหรื อชุ มชนเกิ ด
จิตสานึกร่ วมกันถึงการเป็ นเจ้าของกิจการนั้น
หลักการมีส่วนร่ วม
หลักของการมี ส่วนร่ วม ในความหมายของการบริ หารจัดการจะมี ความเชื่ อมโยงอย่า ง
ใกล้ชิดกับ “การตัดสิ นใจ” นัน่ คือ การมีส่วนร่ วมจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบ
ธรรม และต้องเป็ นการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง (Meaningful participations) ไม่วางระบบไว้ให้ดู
เหมื อนว่าได้จดั กระบวนการให้มีส่วนร่ วมแล้วเท่านั้น ถ้าการตัดสิ นใจที่เกิ ดจากการมีส่วนร่ วมมี
ความสมเหตุ สมผลและชอบธรรมก็ตอ้ งนาไปปฏิบตั ิ แต่ถา้ ผูม้ ีอานาจเห็ นว่าการตัดสิ นใจนั้นไม่
เหมาะสม ขัดกับการตัดสิ นของการมีส่วนร่ วม ก็จะต้องอธิ บายได้โดยมีมาตรฐานแห่ งความชอบ
ธรรมที่จะเลือกตัดสิ นใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่ วนใหญ่ยอมรับได้ ซึ่ งสามารถอธิ บายในแผนภูมิการ
มีส่วนร่ วม พบว่า กระบวนการมีส่วนตั้งแต่นอ้ ยที่สุด ได้แก่ “แจ้งเพื่อทราบ” นัน่ คือ ได้ตดั สิ นใจไป
แล้วจึงมาแจ้งให้ทราบ ถ้าเป็ นเรื่ องเล็กน้อยอาจไม่สร้างปัญหา (วันชัย, 2546)
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเข้ าไปมีส่วนร่ วม
การเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งของสมาชิกแต่ละคน บางครั้งอาจมาจาก
ปั จจัยที่ต่างกัน ทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั เหตุและความต้องการที่มีอยูข่ องสมาชิกแต่ละคน ดังที่ ปาริ ชาติและ
คณะ (2543) ได้กล่าวถึง ปั จจัยส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ 3 ปัจจัย ดังนี้
1. ปั จจัยเกี่ ย วกับ กลไกของรั ฐทั้งในระบบนโยบาย มาตรการและระดับ การปฏิ บ ตั ิ ที่
เอื้ออานวยหรื อสร้างช่องทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนจาเป็ นต้องทาให้มีความโปร่ งใส รับฟั ง
ความคิดเห็นของทุกฝ่ ายและมีการตรวจสอบได้
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2. ปั จจัยด้านประชากร มีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม มีสานึกต่อความสามารถและ
ภูมิปัญญาในการจัดการปั ญหาซึ่ งเป็ นผลจากประสบการและการเรี ยนรู้ รวมทั้งมีการสร้ างพลัง
เชื่อมโยงในรู ปกลุ่ม องค์กร เครื อข่ายและประชาคม
3. ปั จจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา มีบทบาทในการกระตุน้ ส่ งเสริ มเอื้ออานวยต่อ
การพัฒนา สนับสนุนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากร ตลอดจนร่ วมเรี ยนรู้กบั สมาชิกชุมชน
ลักษณะของการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ด โอกาสให้แต่ละคน ได้เรี ยนรู้จากกิ จกรรมที่ตนเองปฏิบตั ิการ
ได้ส่วนร่ วมในกิ จกรรมที่มีผลกระทบต่อตนเอง ต่อที่อยูอ่ าศัย ต่อกลุ่ม ต่อสังคม และต่องานอาชี พ
ทาให้มีโอกาสเรี ย นรู ้ โดยตรงจากกิ จกรรมที่ป ฏิ บตั ิ เป็ นการเพิ่มความรู้ ค วามสามารถและความ
ชานาญมากยิง่ ขึ้น พิมานา (2536) ได้แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อกิจกรรมต่างๆ
ไว้ 5 ประการ คือ 1. มีส่วนร่ วมโดยการเป็ นสมาชิกกลุ่ม 2. มีส่วนร่ วมโดยการเป็ นผูเ้ ข้าประชุมกลุ่ม
3. มีส่วนร่ วมโดยการเป็ นผูส้ นับสนุนเงินให้แก่กลุ่ม 4. มีส่วนร่ วมโดยการเป็ นกรรมการบริ หารกลุ่ม
5. มีส่วนร่ วมโดยการเป็ นประธาน หรื อผูน้ ากลุ่ม
การรวมกลุ่มนับเป็ นการตอบสนองความต้องการของสมาชิก แต่ในขณะเดียวกันสมาชิกก็
ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม ซึ่ งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามความพร้อมและความพอใจ
ของสมาชิ ก ทั้ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ก ลุ่ ม บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ ัง ไว้ ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ส มาชิ ก ได้รั บ การ
ตอบสนองความต้องการที่มีอยูเ่ ช่ นกัน บัญชร (2539) ระบุวา่ การมีส่วนร่ วมสามารถแบ่งออกตาม
ระดับความเข้มของการมีส่วนร่ วมได้เป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับการมีส่วนร่ วมเทียม (Pseudo-participation) หรื อการมีส่วนร่ วมแบบถูก
กระทา (Passive participation) การมีส่วนร่ วมในระดับนี้ผเู้ ข้าร่ วมไม่มีอานาจใดๆ ในการตัดสิ นใจ
แต่เป็ นฝ่ ายกระทาตามการตัดสิ นใจของบุคคลอื่นเท่านั้น
ระดับที่ 2 ระดับมีส่วนร่ วมบางส่ วน (Partial participation) การมีส่วนร่ วมในระดับนี้
ผูเ้ ข้าร่ วมในการเสนอความคิดเห็น แต่อานาจในการตัดสิ นใจจะยังที่บุคคลอื่น
ระดับที่ 3 ระดับการมีส่วนร่ วมที่แท้จริ ง (Genuine participation) การมีส่วนร่ วมในระดับนี้
ความคิ ดเห็ นของบุ คคลที่ เข้าร่ วมได้รับการรับฟั ง และยอมรั บเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
อานาจการตัดสิ นใจอยูท่ ี่ผเู ้ ข้าร่ วมนั้นเอง
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การบริหารแบบมีส่วนร่ วม
การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว มนับ เป็ นรู ป แบบของการบริ หารที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มอย่ า ง
แพร่ ห ลายให้ อ งค์ ก ารทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน เนื่ อ งจากการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเน้น การให้
ความสาคัญกับบุคคลและกลุ่ มงานและได้รับการยอมรับว่าสามารถช่ วยลดปั ญหาข้อขัดแย้งและ
สร้างแรงจูงใจในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการของการให้บุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริ ง
ในกระบวนการตัดสิ นใจ โดยเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริ งจังในการใช้ความคิดความเชี่ยวชาญ
เพื่อแก้ปัญหา โดยผูบ้ ริ หารจะเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้มีส่วนร่ วมในการแสดงเชี่ ยวชาญเพื่อ
แก้ปัญหา โดยผูบ้ ริ หารจะเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิบตั ิได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ตัดสิ นในทั้งในเรื่ องการวางแผน (Product) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าทางาน
(Staffing) การสั่งการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) โดยความสัมพันธ์ของคนจะอยูใ่ น
ลักษณะแนวราบ มีผนู ้ าอยู่ตรงกลางมีบทบาทเป็ นผูป้ ระสานงานและปฏิบตั ิตามมติหรื อความเห็น
ของกลุ่ ม ซึ่ ง ทาให้ทุกฝ่ ายมี แรงจูงใจและแรงขับในการแสดงออกของตนสู งขึ้ นทาให้เกิ ดความ
คล่องตัวในการสร้างความสาเร็ จในงาน
สุ นนั (2541) ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม การบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมแท้จริ งคือการใช้ระบบประชาธิ ปไตยในการบริ หารนัน่ เอง ซึ่ งบุคคลากรทั้งหมดจะเป็ นหลักใน
การทางาน ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะตัดสิ นใจก็ต่อเมื่อได้รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยรอบ
ครอบแล้ว ดังนั้นในการตัดสิ นในจึงไม่ได้เกิดจากความต้องการส่ วนตัวของใครโดยเฉพาะผูบ้ ริ หาร
เชื่อว่าจะเป็ นรางวัลด้านวัตถุหรื อจิตใจต่างมีความสาคัญต่อการทางานบุคลากรทั้งสิ้ น
ปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารยอมรั บ ในเรื่ อ งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารองค์ก ารอย่า ง
กว้างขวางทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยแนวคิดที่วา่ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในองค์การและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อผูเ้ กี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมปฏิบตั ิในกระบวนการบริ หารองค์กรนั้นๆ จะทาให้
เกิ ดความรู ้ สึก เป็ นเจ้า ของมี ความผูก พันในกิ จกรรมที่ ตนเองมี ส่วนร่ วมและยินดี รับ ผลแห่ งการ
ปฏิบตั ิที่ตนเองมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นในกิจกรรมนั้นๆ
การวิจ ัย เกี่ ย วกับ การรวมกลุ่ ม และการมี ส่ ว นร่ วม มี ผูท้ ี่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาค้นคว้า ในเรื่ อ ง
ดังกล่าวที่น่าสนใจ ดังนี้
สมเดช (2540) ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มแม่บา้ น พบว่า
สมาชิกกลุ่มแม่บา้ นส่ วนมากไม่เคยได้รับรู้ข่าวสารเรื่ องราวของกลุ่มด้วนตนเองก่อนเข้าเป็ นสมาชิ ก
กลุ่ม ปั จจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นมากที่สุด คือ ความต้องการมี
สัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าหน้าที่ ส่ วนปั จจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ การชักชวนจากเพื่อนบ้าน และปั จจัยทาง
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เศรษฐกิ จที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กกลุ่มมากที่สุดคือ ความต้องการมีรายได้เพิ่ม ส่ วน
ปั จจัยที่มีผลน้อยที่สุดคือ ความต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนซื้ออุปกรณ์การผลิต
พรหมพันธ์ (2543) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
อาเภอสั นก าแพง จัง หวัดเชี ย งใหม่ พบว่า ปั ญหาและอุ ป สรรคของคณะกรรมการกลุ่ ม แม่ บ ้า น
เกษตรกรที่ สาคัญคื อ การขาดเงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นธุ รกิ จกลุ่ ม ขาดการสนับสนุ นจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ขาดความรู ้ ในด้านการแปรรู ป ผลิตภัณฑ์การเกษตรรวมทั้งการถนอมอาหารขาด
ตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ผลิตออกมาจาหน่าย สมาชิกแม่บา้ นยังขาดความสามัคคีกลุ่มยังมี
รายได้นอ้ ยจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และยังขาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
กระบวนการมีส่วนร่ วมอย่างต่ อเนื่อง (วันชัย, 2546)
เสนอโครงการ (Position papers)
รายงานสรุ ป (Written briefs)
สารวจความเห็น (Opinion surveys)
เปิ ดเวทีอภิปราย (Discussion forums)
ประชาพิจารณ์ (Public hearing)
ประชุมปฏิบตั ิการ (Workshop)
ใช้งานกลุ่ม (Task groups)
คณะกรรมการที่ปรึ กษา (Advisory committees)
กระบวนการส่ วนร่ วม (Joint processes)
มาตรฐานอาหารและยาและรายละเอียดการจัดเตรียมสถานทีผ่ ลิต
มาตรฐานอาหารและยา (อย.)
อย. เป็ นชื่อย่อที่ใช้เรี ยก “สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ได้รับ
การยกฐานะขึ้นเทียบเท่าระดับกรมกระทรวงสาธารณสุ ข มีหน้าที่รับผิดชอบคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้
ได้รับ ความปลอดภัย จากการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ ด้วยการก าหนดมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์
ควบคุ ม ดู แลผลิ ตภัณ ฑ์ก่อนออกสู ้ ท ้องตลาด ตลอดจนติ ดตามตรวจสอบเมื่ อผลิ ตภัณฑ์อ อกสู่
ท้องตลาดและติดตามตรวจสอบเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ ทอ้ งตลาดแล้ว เพื่อกากับดูแลให้เป็ นไปตาม
กฎหมายจานวน 8 ฉบับ และอนุ สัญญาระหว่างประเทศจานวน 4 ฉบับ ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
ได้แก่ อาหาร ยา เครื่ องสาอาง วัตถุอนั ตรายในบ้านเรื อน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิต
และประสาท สารระเหย และเครื่ องมือแพทย์ และรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคให้มี
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ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง สามารถเลือกซื้ อ
เลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย สมประโยชน์และร่ วมรณรงค์เผยแพร่ ความรู้ ให้แก่
ประชาชน โดยดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายภายในปี 2549 สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา จะเป็ นองค์กรหลักของประเทศและได้รับความเชื่ อถือจากสังคมในการปกป้ องคุม้ ครอง
สุ ขภาพของประชาชน โดยดาเนิ นการให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยข้อมูล
วิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
2553)
อย. เป็ นข้อมูลหนึ่ งที่ผบู ้ ริ โภคควรให้ความสาคัญในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้
เกิดความมัน่ ใจในการบริ โภคอย่างปลอดภัย คือ เครื่ องหมาย อย. ที่มีเลข 13 หลัก หรื อที่เรี ยกว่า เลข
สารบนอาหาร ซึ่ งจะแสดงเป็ นหลักฐานว่าผลิ ตภัณฑ์น้ นั ได้ผ่านการดูแลจาก อย. โดย อย. จะ
ตรวจสอบตั้งแต่สถานที่ต้ งั และอาคารผลิตอาหารว่าต้องสะอาด ไม่อยู่ใกล้สิ่งที่น่ารังเกี ยจ มีการ
ป้ องกันแมลงและสัตว์นาโรค เครื่ องมืออุปกรณ์ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่
ทาปฏิกิริยากับอาหาร มีการทาความสะอาดสม่าเสมอ รวมถึงตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่รับ
วัตถุดิบ การเตรี ยมบรรจุ การเก็บรักษาและขนส่ งให้เป็ นไปตามหลักสุ ขาภิบาลที่ดี บุคลากรที่
ทางานต้องไม่เป็ นโรคติดต่อ ตลอดจนดูแลไม่ให้มีการใส่ สารห้ามใช้ในอาหาร ซึ่ งขั้นตอนต่าง ๆ
เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้อาหารปลอดภัยและเป็ นไปตามมาตรฐานทั้งสิ้ น เมื่อดูแลกันจน
ครบวงจรเช่ นนี้ แล้ว การเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารที่ฉลากแสดงเครื่ องหมาย อย. จึงสามารถ
รับประกันให้ความมัน่ ใจได้ว่าผลิ ตภัณฑ์น้ นั อยู่ในระบบที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยจาก อย.
โดยมุ่งเน้นการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนและหลังออกสู่ ทอ้ งตลาดอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและ
จริ งจัง มีการดาเนิ นการกับผูฝ้ ่ าฝื นกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่ งเสริ มให้ผผู้ ลิตปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) หรื อแม้แต่การตรวจสอบการนาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารยา เครื่ องมือ
แพทย์ เครื่ องสาอาง ณ ด่านชายแดน นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญต่อการรณรงค์ให้ผบู้ ริ โภครู้สิทธิ
ของตน มีความรู ้ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย มีคุณภาพ รู้เท่าทันโฆษณา ตระหนัก
ถึงพิษภัยของวัตถุเสพติด และมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ โดยการร้องเรี ยนแจ้งเบาะแสแก่หน่วย
การราชการ เพื่อผลักดันให้งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยามี
ประสิ ทธิภาพ

24

เครื่ องหมาย อย. ที่อยูบ่ นฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปนั้น ส่ วนใหญ่ตอ้ งผ่านขั้นตอนใน
การตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ต้ งั และอาคารผลิต เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ใน
การผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุ ขาภิบาลโรงงาน การบารุ งรักษาและการทาความ
สะอาด และบุคลาการในการผลิ ต นั่นคือ เป็ นไปตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิ ตอาหาร
หรื อ GMP (Good Manufacturing Practice) นัน่ เอง นอกจากนั้น ต้องผ่านการตรวจสอบในเรื่ อง
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และการแสดงข้อมูลบนฉลากว่าครบถ้วน ไม่โอ้
อวด หลอกลวงหรื อทาให้เข้าใจผิดอาหารนั้นจึงจะได้รับเครื่ องหมาย อย. (กัลยาณี , 2550)
รายละเอียดการจัดเตรียมสถานทีผ่ ลิต
การจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิ ตนั้นถื อเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญใน
ระบบการผลิต ทั้งในด้านการควบคุมสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นาโรค การ
ออกแบบโครงสร้ างอาคารผลิต รวมถึ งเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็ นต้น ควรเน้นการ
ป้ องกันและการแก้ไข เป็ นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety
Management System) คือ การจัดการเพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค เมื่ออาหารนั้นถูก
เตรี ยมหรื อบริ โภค เช่นกันกับการผลิตลาไยอบแห้ง ที่จะต้องมีการจัดเตรี ยมสถานที่ผลิตให้มีความ
พร้อมและเหมาะสมถูกสุ ขลักษณะตามที่สานักงานสาธารณะสุ ขกาหนดไว้ ตั้งแต่เริ่ มต้นการผลิต
จนถึงเสร็ จสิ้ นกระบวน ดังนี้
1. สถานทีต่ ้งั และอาคารทีผ่ ลิต
1.1 สถานที่ต้ งั ตัวอาคารและบริ เวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก มีท่อหรื อ
รางระบายน้ าเพื่อระบายน้ าทิ้ง
1.2 สถานที่ต้ งั ตัวอาคารและบริ เวณโดยรอบ ไม่อยูใ่ กล้เคียงกับสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ หรื อ
แหล่งเก็บและกาจัดขยะ
1.3 อาคารที่ ผ ลิ ต มี ก ารออกแบบที่ ง่ า ยแก่ ก ารบ ารุ ง รั ก ษา สะอาดและสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน
1.4 บริ เวณที่ผลิตแยกออกเป็ นสัดส่ วนชัดเจน ไม่อยูใ่ กล้หอ้ งสุ ขาหรื อสิ่ งสกปรก
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1.5 พื้นปฏิบตั ิงานไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอและระบายอากาศได้ดี
2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
2.1 ภาชนะหรื ออุปกรณ์การผลิตที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นสนิม ล้างทาความสะอาดง่าย
2.2 เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ มีคุณภาพดีและอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
2.3 มี ก ารล้างท าความสะอาดเครื่ องมื อ เครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ตอย่า ง
สม่าเสมอ
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
3.1 วัตถุดิบและส่ วนผสม มีการคัดเลือก คุณภาพดี มีการล้างทาความสะอาดก่อนนาไปใช้
3.2 น้ าที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ สะอาด ผ่านการกรอง
3.3 การทา การเก็บรักษา การขนย้ายและการขนส่ ง มีการป้ องกันการปนเปื้ อนและเสื่ อม
เสี ยของผลิต
3.4 มีการบันทึกชนิดและปริ มาณการผลิตประจาวัน
4. การสุ ขาภิบาล
4.1 มีวธิ ี การป้ องกันและกาจัดสัตว์นาเชื้อ แมลงและฝุ่ นละออง ไม่ให้เข้ามาในบริ เวณที่ผลิต
4.2 มีการกาจัดขยะ สิ่ งสกปรกและน้ าทิง้ อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้ อนกลับลง
สู่ ผลิตภัณฑ์
4.3 มีอ่างล้างมือ มีสบู่ ผ้าเช็ดมือ เพื่อล้างทาความสะอาดก่อนปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
5. การบารุ งรักษาและทาความสะอาด
5.1 มีการดูแลรักษา ทาความสะอาด บารุ งรักษา ตัวอาคาร อุปกรณ์ให้สะอาดสม่าเสมอ
5.2 สารเคมีที่ใช้ล่างทาความสะอาดและใช้กาจัดสัตว์นาเชื้ อและแมลง ใช้ในปริ มาณที่
เหมาะสมและแยกเก็บให้ห่างจากบริ เวณที่ผลิต เพื่อไม่ให้ปนเปื้ อนลงสู่ ผลิตภัณฑ์
6. บุคลากรและสุ ขลักษณะของผู้ผลิต
6.1 ผูผ้ ลิตควรสวมเสื้ อผ้าที่สะอาด มีผา้ กันเปื้ อนและล้างมือทุกครั้งก่อนปฏิบตั ิงาน
6.2 สวมหมวกคลุ ม และถุ ง มื อ เพื่ อป้ องกันไม่ ใ ห้เส้ นผมและสิ่ ง สกปรกปนเปื้ อนใน
ผลิตภัณฑ์
6.3 ไม่ไว้เล็บยาว ไม่สวมเครื่ องประดับ เช่น แหวน นาฬิกาสร้อยข้อมือ ขณะปฏิบตั ิงาน
(สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดลาพูน, 2553)
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ปัญหาและข้ อจากัดการผลิตลาไย
ปั จจุบนั การผลิตลาไยของประเทศไทยถือได้มีศกั ยภาพการส่ งออกลาไยอบแห้ง เนื่องจาก
ไทยมี การขยายตัวของพื้นที่ เพาะปลูก เพิ่มมากขึ้ น แต่ ไทยก็ ยงั ประสบกับปั ญหาหลายด้าน เช่ น
สานักนโยบายเศรษฐกิ จการพาณิ ชย์ (2547) ระบุปัญหาที่สาคัญ คือ เรื่ องของมาตรฐานคุณภาพ
เนื่ องจากเกษตรกรยังขาดการดูแลและการบริ หารจัดการที่ดี ส่ งผลให้ผลผลิตส่ วนใหญ่มีคุณภาพ
ระดับปานกลาง โดยคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 45 ลาไยเกรดดีมีเพียงร้อยละ 30 และอีกร้อยละ 25 เป็ น
ลาไยเกรดต่า สุ นทรี (2543) ระบุว่า พบปั ญหาในเรื่ องของการถูกกดราคา สาเหตุเนื่ องมาจาก
ประเทศผูน้ าเข้า มี ก ฎระเบี ย บ และมาตรการสุ ขอนามัย ที่ เข้มงวดในการตรวจสอบโรคพื ชและ
สารเคมีตกค้าง ในขณะที่ไทยยังไม่มีมาตรการเข้มงวด ทั้งด้านสุ ขอนามัยและการตรวจสอบโรคพืช
และสารตกค้าง ทาให้ผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจาหน่ ายได้ง่า ย โดยเฉพาะการค้าผ่า น
ชายแดน ปั ญหาการขาดทักษะความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยทาให้ไม่
สามารถทราบความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังพบว่าปั ญหาเกี่ ยวกับวัตถุดิบในการผลิตมีไม่
เพียงพอ เนื่องจากผลผลิตตกต่า การขาดแคลนแรงงานและการขาดเงินทุนหมุนเวียน (คะนึง, 2541)
2. แนวทางการมีส่วนร่ วมและการวิเคราะห์ ศักยภาพของกลุ่ม
การดารงชี วิตของประชาชนในชุ มชนขึ้ นอยู่กบั ความแข็งแรงของทุนชุ มชน ปั ญหาของ
ชุ มชนไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นปั จจุบนั ทันด่วน ปั ญหาที่ยงั ไม่เกิดแต่มีแนวโน้มที่จะเป็ นปั ญหา
ในอนาคต หรื อแม้แต่ปัญหาที่เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งคราวหรื อปั ญหาตามฤดูกาล ทุกชุ มชนต่างมีโอกาส
ประสบทั้งสิ้ น แนวทางและความสามารถในการจัดการกับปั ญหาแตกต่างกันไปในแต่ละชุ มชน
ชุมชนจะเลือกใช้แนวทางใด และสามารถประสบความสาเร็ จในการจัดการมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับ จ านวน และความแข็ ง แรงของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ ทุ น ที่ ชุ ม ชนมี ซึ่ งมี ชุ ม ชนเป็ นศู น ย์ก ลางการ
พัฒนาการดารงชี วิตของคนในชุ มชน โดยเสริ มสร้างความสามารถของสิ นทรัพย์ที่เป็ นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงินในการจัดการกับปั ญหาของชุมชนและรักษาหรื อเสริ มสร้างความสามารถและสิ นทรัพย์
ของชุ มชนทั้งในปั จจุบนั และอนาคต โดยไม่ทาลายรากฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สุ วิทย์ (2550)
ซึ่ งต้องอาศัย 1. ทุนกายภาพ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานและปั จจัยการผลิ ตที่สนับสนุ นการ
ดารงชี พของประชาชน ได้แก่ การขนส่ ง ที่อยู่อาศัย ประปาและสุ ขาภิบาล พลังงานที่หาได้และ
สะอาด การเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร กลไกตลาด 2. ทุนมนุ ษย์ ได้แก่ คุณสมบัติของคนในชุ มชนกลุ่ม
ต่างๆ ทุกเพศทุกวัย ทั้งในด้านสุ ขภาพอนามัย อายุขยั คุณภาพของการดูแลสุ ขภาพให้กบั กลุ่มคน
กลุ่มต่างๆ ระดับการศึกษา จานวนปี ที่เด็กได้เรี ยน การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 3. ทุน
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ทางสั ง คม เครื อข่ า ยและ การติ ด ต่ อ ทั้ง แนวดิ่ ง และแนวราบ ที่ เ พิ่ ม ความไว้เ นื้ อ เชื่ อ ใจและ
ความสามารถในการทางานร่ วมกันและทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถาบันที่กว้างกว่ามากขึ้น 4.
ทุนการเงิน หมายถึง ทรัพยากรที่เป็ นเงินที่ประชาชนใช้เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดารงชี พ 5.
ทุนธรรมชาติ การได้รับบริ การทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ที่ดิน ป่ าไม้ น้ า ทรัพยากรทางทะเลและ
สัตว์ป่า คุณภาพอากาศ การป้ องกันการการพลังทลายชองดิน การกาจัดขยะ การป้ องกันพายุ ระดับ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ นันทิยาและณรงค์ (2543) ได้ระบุว่า การวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิ จ
สามารถใช้การวิเคราะห์ (SWOT) ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคามและโอกาส ของธุ รกิจ รวมทั้ง
อดุลย์ (2542) ที่กล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมธุ รกิ จมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งสิ่ งแวดล้อมทาง
ธุ รกิ จ คือ สิ่ งแวดล้อมภายในและสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการองค์กรธุ รกิ จ โดย
สิ่ งแวดล้อมภายในธุ รกิ จสามารถควบคุ มได้ แต่สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ธุรกิ จไม่
สามารถควบคุมได้ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้ สิ่ งแวดล้อมภายในธุ รกิจ (Internal environment) เป็ น
สิ่ งแวดล้อมที่ธุรกิจควบคุมได้ (Controllable) ประกอบด้วย การจัดการองค์กร การผลิต การตลาด
การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้ งั ธุ รกิจ และระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่ในองค์กร
จะแยกการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ จุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่ งจุดแข็ง คือ ข้อได้เปรี ยบของธุ รกิจที่
มีความสามารถเหนือกว่าธุ รกิจอื่น ในเรื่ องการจัดการกับสิ่ งแวดล้อมภายในองค์กร ส่ วนจุดอ่อน คือ
ข้อเสี ยเปรี ยบของธุ รกิจที่ไม่สามารถพัฒนาให้เหนือกว่าธุ รกิจอื่นในเรื่ องการจัดการกับสิ่ งแวดล้อม
ภายในองค์กรและธุ รกิ จต้องท าการปรับ ปรุ งเพราะเป็ นสิ่ ง แวดล้อมภายในองค์ก ร สิ่ ง แวดล้อม
ภายนอกธุ ร กิ จ (External Environment) เป็ นสิ่ งแวดล้ อ มที่ ธุ ร กิ จ ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
(Uncontrollable) ประกอบด้วย ประชากร เศรษฐกิ จ การแข่งขัน สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ
กฎหมาย เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมนอกธุ รกิจจะแยก
การวิเคราะห์เป็ น 2 ส่ วน คือ โอกาสและอุปสรรค ซึ่ งโอกาส คือ สิ่ งแวดล้อมที่ธุรกิ จไม่สามารถ
ควบคุมได้แต่เอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ ส่ วนอุปสรรค คือ สิ่ งแวดล้อมที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้
และเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ
3. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องในด้ านศักยภาพ
ศักยภาพ (Potential) หมายถึ ง ความสามารถที่ยงั ไม่พฒั นา หรื อยังพัฒนาไม่เต็มที่ (เสรี ,
2553) ศักยภาพเป็ นพลังภายใน พลังที่ซ่อนไว้หรื อพลังแฝงที่ยงั ไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏ หรื อ
ออกมาบ้างแต่ยงั ไม่หมด (ลลนา, 2541)
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องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ชุมชนเกิ ดศักยภาพในด้านใดๆ นั้น ต้องอาศัยปั จจัยที่เกี่ ยวกับ
โครงสร้างทางสังคมของชุ มชนหลายๆ ด้าน ได้แก่ การมีทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนบุคคลหรื อโครงสร้างประชากร ทุนกลุ่ม/องค์กร ทุนเครื อญาติ ความเชื่อ และเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ทั้งในและนอกชุมชน ส่ งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพราะชุมชนได้ใช้ทุนเหล่านี้ มาเป็ นพื้นฐาน
ในการเสริ มสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้กบั ชุมชน ซึ่ งปั จจัยที่สาคัญ คือ การมีส่วนร่ วมของคนใน
ชุ ม ชนท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ในชุ ม ชน สามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ
สถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปของธรรมชาติและสังคมภายนอกได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี และรักษาความ
เป็ นชุมชนได้อย่างมัน่ คงและเข้มแข็ง จุรีรัตน์ (2548) ยกตัวอย่าง เช่น
ศักยภาพด้ านการผลิต
กาลังการผลิตขององค์กรแสดงถึงความมีศกั ยภาพในการผลิตสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญมากเพราะสามารถรองรับการผลิตสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้าในปริ มาณมากได้ และ
ไม่มีผลกระทบต่อระบบการส่ งสิ นค้าย่อมทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ยิง่ องค์กรใดมีพนักงานที่มี
ความช านาญ และทุ ก ๆ กระบวนการผลิ ต มี ก ารตรวจสอบดู แลการดาเนิ น งานอยู่เสมอ ภายใต้
กระบวนการควบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็ นไปตามมาตรฐานและลดความ
ผิดพลาดของงานจึงทาให้งานที่ออกมามีคุณภาพ (http://www.summitsec.com )
ศักยภาพด้ านการตลาด
ธี รพันธ์ (2550) กล่าวว่า การตลาดเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อธุ รกิ จอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ น
ธุ รกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ ที่อยูท่ ่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปั จจุบนั จึง
เป็ นเหตุ ผ ลส าคัญ ที่ ท าให้ผูเ้ ผลิ ต ต้อ งมี ก ารสร้ า งเสริ ม ศัก ยภาพการตลาด เพื่ อ ให้ลู ก ค้า เข้า ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ได้มากยิง่ ขึ้น ไม่วา่ จะเป็ น 1. การโฆษณา (Advertising) เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่
มุ่งหวังที่จะโน้มน้าวใจลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ให้เกิดพฤติกรรมในการซื้ อ และใช้ผลิตภัณฑ์โดยการส่ ง
สารที่เกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การผ่านสื่ อมวลชน โดยมีการระบุผสู้ นับสนุ นที่มีการเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การสื่ อสารดังกล่าว 2. การประชาสัมพันธ์ (Public relations) เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่มุ่ง
สร้ างภาพลักษณ์ ให้กบั บริ ษทั สิ นค้าหรื อบริ การตลอดจนตราสิ นค้ามากกว่าจะมุ่งสร้ างยอดขาย
ให้กบั องค์กร 3. การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่ใช้กระตุน้
พฤติ ก รรมลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายให้เกิ ดการซื้ อ สิ น ค้า อย่า งหรื อบริ ก ารรวดเร็ ว โดยการน าเสนอ
ผลประโยชน์ พิ เ ศษเป็ นการตอบแทนแก่ ลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมาย 4. การตลาดโดยตรง (Direct
marketing) เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่ทาการส่ งข้อมูลข่าวสารโดยตรงที่เกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อ
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บริ การ ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทั้งในลักษณะของการส่ งผ่านทางไปรษณี ย ์ การใช้โทรศัพท์ การ
ขายตรงหรื ออื่นๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายสามารถตอบกลับด้วยการสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อ
สอบถามข้อมูลจากบริ ษทั ได้โดยตรงนัน่ เอง 5. การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) เป็ น
เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดที่ มุ่ง สื่ อสารแบบตัวต่ อตัว เพื่อจูง ใจให้ลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมาย เกิ ดการ
ทดลองใช้หรื อซื้ อสิ นค้า 6. การเป็ นผูส้ นับสนุ นทางการตลาด (Sponsorship marketing) เป็ น
เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ที่เจ้าของสิ นค้าได้ลงทุนเข้าไปเป็ นผูส้ นับสนุนในกิจกรรมทางการตลาด
ต่างๆ โดยมีเป้ าหมายทางธุ รกิจเป็ นสาคัญ 7. การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event marketing) เป็ น
เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง กับการสนับสนุ นทางการตลาด เพียงแต่เจ้าของ
หรื อผูบ้ ริ หารตราสิ นค้ามีโอกาสเป็ นเจ้าของกิ จกรรมเหล่านั้น 8. การสื่ อสาร ณ จุดซื้ อ (Point-ofpurchase communications) เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ที่มีการจัดแสดงสิ นค้า โดยใช้สัญลักษณ์
โปสเตอร์ ธงราวหรื อวัสดุอื่นๆ เพื่ อเตือนความจา เรี ยกร้องความสนใจ จากลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ณ
จุดซื้ อสิ นค้า 9. การจัดงานแสดงสิ นค้า (Trade shows) เป็ นช่องทางการสื่ อสารการตลาดชัว่ คราว
ทางการขายสิ นค้า หรื อบริ การรู ปแบบหนึ่ งที่ใช้ตน้ ทุนต่าในการนาเสนอแก่ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ ง
มีประโยชน์อย่างมากในการแนะนาสิ นค้าใหม่ เพราะสามารถสาธิ ตและรับสั่งจองสิ นค้าจากลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายได้ 10. การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer relationship management) เป็ นเครื่ องมือ
สื่ อสารการตลาด ที่ ก ระทาต่ อลู ก ค้า และผูค้ าดหวังว่า จะเป็ นลู ก ค้า โดยมี จุดมุ่ งหมายเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวระหว่างบริ ษทั และตราสิ นค้ากับลูกค้าหรื อผูค้ าดหวังนัน่ เอง
ศักยภาพด้ านการแปรรู ป
การนาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรู ปจะช่วยป้ องกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ่ งช่วย
ยกระดับราคาผลิ ตผล ไม่ให้ตกต่ า การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรู ปเป็ นอาหาร
ระดับอุตสาหกรรม ที่สามารถรับวัตถุ ดิบเพื่อผลิตเป็ นอาหารจานวนมากได้ การผลิตอาหารให้ได้
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค การส่ งเสริ ม ให้ผลิตภัณฑ์แปรรู ปอาหารให้เป็ นที่ยอมรับ
และสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ ต่างประเทศ จะช่ วยเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ประเทศได้เป็ น
อย่างดี
เทคนิ คในการแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตรมีหลายขั้นตอนแต่ที่สาคัญจะเป็ นแรงจูงใจ
สามารถทาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่า คุม้ ราคา และผลิตภัณฑ์น้ นั จะต้องมีความอร่ อย
สามารถทารายได้ให้มากมาย พอเริ่ มมีคนรู้จกั คุน้ ตา ชินต่อรสชาติ ก็จะเริ่ มทาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มี
ผลกาไรมากๆ ความสาคัญของรสชาติอาจด้อยไป สิ่ งเหล่านี้จะทาให้ทุกคนเสื่ อมความศรัทธาได้ จึง
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องคานึ งถึ ง 1. ความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้า 2. ต้องมีการวางแผนผลิต
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สิ นค้านั้นล่วงหน้า และเหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อสิ นค้านั้นจะมีตน้ ทุนต่าขายได้ ราคาสู ง 3. ต้องมี
ความสนใจ และตั้งใจต่อการทาผลิตภัณฑ์น้ นั เพื่อให้มีความสม่าเสมอของรสชาติและคุณภาพที่ดี
4. ต้องคานึ งถึงความสะอาดความปลอดภัยเสมอ 5. ต้องมีความรู้ในสารปรุ งแต่งอาหารที่ใช้อย่าง
แม่นยาด้วย (http://www.ku.ac.th)
4. แนวทางการยกระดับมาตรฐานของสิ นค้ า
ปั จจุบนั ปั ญหาและอุปสรรคทางการค้านอกจากการกี ดกันด้านภาษีแล้ว ยังมีมาตรการใน
ด้านของมาตรฐานสิ นค้าเข้ามามีส่วนในควบคุมสิ นค้าด้วย (หนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, 2553)
ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวเกิดจากเกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิตและผูป้ ระกอบการรายย่อย ขาดความรู้ความ
เข้าใจในด้านสุ ขอนามัย รวมถึ งการวางแผนควบคุมการผลิตยังไม่คลอบคลุมทุกขั้นตอนจึงทาให้
การผลิ ต สิ น ค้า เกิ ด ความผิ ด พลาดและผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ไ ด้ไ ม่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล ท าให้
ผูบ้ ริ โภคขาดความมัน่ ใจในตัวสิ นค้า
การแก้ไ ขปั ญหาดังกล่ าวจะต้องปรั บแก้ในระบบห่ วงโซ่ อุปทาน โดยหน่ วยงานต่างๆที่
เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งเร่ งสร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจให้ แ ก่ เ กษตรกรและหาแนวทางเพิ่ ม จ านวน
ผู้ป ระกอบการที่ มี ศ ัก ยภาพเพื่ อ การผลิ ต สิ น ค้า ที่ ต รงตามมาตรฐาน (http://www.thaigap.org)
เช่นเดียวกันกับ ศรัญญาและคณะ (2551) ที่กล่าวว่า การควบคุมคุณภาพมาตรฐานเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคให้มน่ั ใจในตัวสิ นค้า อีก
ทั้งยังช่ วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด รวมถึ งผูบ้ ริ โภคที่สามารถเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ได้ตาม
ความต้องการของระดับคุณภาพ ซึ่ งลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการ (สานักงาน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2549) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ มีความน่าเชื่ อถือและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยงั จะต้องมีส่งเสริ ม
การขายโดยการนาเสนอสิ นค้า การประชาสัมพันธ์รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงามทันสมัย และแหล่ง
จาหน่ายสิ นค้าต้องมีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
ดัง นั้นการยกระดับ มาตรฐานสิ นค้า ไทยและการเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพเกษตรกรรายย่อ ย
ตลอดจนถึงระดับผูป้ ระกอบการ จะเป็ นการสร้างโอกาสการในการแข่งขันทางด้านการค้าและเป็ น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งต่อไป
5. การพัฒนาองค์ กรกลุ่มโดยกระบวนการจัดการความรู้
“ความรู้ ” ถื อเป็ นสิ นทรั พย์อย่า งหนึ่ ง มี การจัดการความรู้ ที่ดีก ว่า ย่อมมีการพัฒนาองค์
ความรู ้ ใ หม่ ๆ อย่า งต่ อเนื่ อง ส่ ง ผลให้เกิ ดประโยชน์อย่า งมาก ต่ อองค์ก ร ความรู้ จึง เป็ นเหมื อน
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เครื่ องมือที่ทาให้การดาเนิ นการต่างๆ ขององค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่ นและรวดเร็ ว ในการได้มาซึ่ ง
ความรู ้ขององค์กรนั้นจาเป็ นจะต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ การสารวจและวางแผนความรู้ การ
พัฒนาความรู ้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ความรู้ในองค์กรสามารถช่วยให้การดาเนิ นการ
ต่างๆ ขององค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการความรู ้ คื อ แนวทางที่เป็ นระบบและเป็ นอันหนึ่ งเดี ยวกันในการจาแนก การ
จัดการ และการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่เป็ นสารสนเทศ (The US Department of Army อ้าง
ใน ไกรวุฒิ, 2549) เช่ นเดี ยวกันกับ Rumizen (2002) ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็ นขบวนการใน
การสร้างความรู้ (Dell and Grayson, 1998) แบ่งปันและขยายผลความรู้ที่องค์กรต้องการ ได้กล่าวว่า
การจัดความรู ้เป็ นกลยุทธ์ที่ทาให้คนได้รับความรู้ที่ตอ้ งการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้เกิ ด
การแลกเปลี่ ยนความรู ้ ก่อนนาไปปฏิบตั ิ เพื่อยกระดับและปรับปรุ งการดาเนิ นงานขององค์กรให้
ไปสู่ ผลสาเร็ จ
ในการพัฒนาบริ หารจัดการความรู้ ยืน (2546) ได้อธิ บายว่า ต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก
หลายอย่าง ได้แก่ ผูน้ า (Leadership), วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมในองค์กรเป็ นเรื่ องสาคัญ การ
สร้ างวัฒนธรรมที่ ดีให้ก ับพนักงานในองค์ก ร ผูน้ าจะต้องเป็ นตัวอย่างปฏิ บ ตั ิที่ดีแก่ พ นักงานใน
องค์กร, การเข้าถึงแหล่งความรู ้ (Access) ต้องเข้าถึงได้ตรงตามความต้องการ ทันเวลาและทันสมัย ,
เทคโนโลยี (Technology) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ, วัฒนธรรมการเรี ยนรู้
(Learning Culture) การสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ในองค์กรให้ประสบความสาเร็ จ ต้องเริ่ มจากฝ่ าย
บริ หารระดับสู งและไล่ระดับลงมาจนถึงพนักงานระดับล่างและบรรยากาศอิสระแต่จริ งจัง ไม่เชิ ง
บังคับแต่มีกรอบปฏิบตั ิ
การพัฒนาองค์กรกลุ่มโดยกระบวนการจัดการความรู้เป็ นกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อ
นาไปสู่ ค วามส าเร็ จและบรรลุ เป้ าหมายที่ ว างไว้ข ององค์ก ร ซึ่ ง องค์ก รแต่ ล ะแห่ ง มี เ ป้ าหมายที่
แตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละองค์กรต้องนิยามการจัดการความรู้สาหรับองค์กรเองโดยเฉพาะการจัดการ
ความรู ้ เป็ นพลวัตไม่หยุดนิ่ ง มีความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ ความรู้และงานซึ่ งเป็ นวงจรไม่รู้จบ
ต้องมี ก ารพัฒนาและยกระดับ ขึ้ นไปเรื่ อยๆ ไม่ ใ ช่ ค วามสัม พัน ธ์ ช่ัว คราวและเป็ นวงจรที่ เ ปิ ดสู่
ภายนอก เพื่อดูดความรู้และพลังจากภายนอกมาใช้ประโยชน์ (ยืน, 2546)
กระบวนการในการจัดการความรู้
นักวิชาการทางด้านการจัดการความรู้ได้นาเสนอกระบวนการการจัดการความรู้ไว้ห ลาย
แนวทาง ผูบ้ ริ หารควรมีการวางแผนการจัดการความรู้ในองค์กร ดังงานของ จริ นทร์ (2548) กล่าวว่า
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การสารวจและวางแผนความรู้ (Knowledge planning) เป็ นการสารวจสภาพแวดล้อมขององค์กรใน
ปั จจุบนั เพื่อทราบว่ามีองค์ความรู ้ ในองค์กรมากน้อยเพียงใด จากนั้นก็ต้ งั วัตถุประสงค์ข้ ึนเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการไปให้ถึงเป้ าหมายนั้นๆ ควรมีการจัดแผนปฏิบตั ิเกี่ยวกับแหล่งพัฒนาความรู้
ต้องทราบแหล่ งความรู ้ ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ ต้องทราบ
ความรู ้ จ ะให้ ผู ้ใ ดหรื อ หน่ ว ยงานใดรั บ ผิด ชอบ ในการรวบรวมหรื อ กระจายความรู้ ใช้สื่ อ ใด
งบประมาณเท่าใดเป็ นต้น
การพัฒนาความรู้ (Knowledge generation) เป็ นการทาให้องค์ความรู้ ภายในองค์กร
สามารถเพิ่มขึ้น ซึ่ งสามารถพัฒนาได้จากการซื้ อ เช่น จากการเชิ ญวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู้
หรื อการจ้างคนภายนอก (Outsourcing) มาจัดการในส่ วนที่องค์กร
การถ่ ายทอดความรู้ (Knowledge transfer) เป็ นกระบวนการที่เผยแพร่ ไปสู่ บุคคลที่
ต้องการความรู ้ น้ นั จริ งๆ ผูบ้ ริ หารควรกาหนดกลยุทธ์ก่อนว่าเป้ าหมายคือใคร ปริ มาณความรู้มาก
น้อยหรื อไม่ เนื้ อหามีความรู ้สาคัญหรื อไม่ มีความเร่ งด่วนเพียงใด เพื่อทาให้การกาหนดรู ปแบบใน
การถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง ตรงตามกลุ่มเป้ าหมายผูท้ ี่ตอ้ งการความรู้น้ นั ๆ
อนึ่ ง กระบวนการจัดการความรู้ดงั กล่าวอาจพบกับอุปสรรค ปั ญหาบางประการ เช่ น ไม่
อยากถ่ายทอดไปให้ผอู ้ ื่นเพราะอาจจะทาให้ตนเองหมดความสาคัญลง ปั ญหาจากผูร้ ับการถ่ายทอด
ความรู ้ อาจจะเกิดจากการไม่ยอมรับในตัวผูถ้ ่ายทอด เนื่องจากทางานในระดับเดียวกัน คิดว่าตนเอง
มีประสบการณ์มากกว่า ขาดความกระตือรื อร้นในการหาความรู้ใหม่ๆ ปั ญหาจากบรรยากาศ เช่ น
แหล่งในการค้นหาความรู ้ สิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานอื่นๆ เป็ นต้น

