
 

 

บทท่ี 2 
แนวคิดและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

  การศึกษาการวิจัย การจัดการความรู้ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีการศึกษาและรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้สภาพพ้ืนที่วิจัย 

1. สภาพพ้ืนที่วิจัย 
2. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แนวคิดการจัดการความรู้ 
4. แนวคิดธุรกิจชุมชน 
5. แนวคิดการบริหารจัดการ 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

สภาพพ้ืนที่วิจัย 
 บ้านดอกแดง ตั้งอยู่ในเขตต าบลป่าป้อง ตามเส้นทางสายดอยสะเก็ด-บ้านบ่อสร้าง มีสภาพ
สังคมชนบทก่ึงเมือง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งของอ าเภอดอยสะเก็ด มีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่
บรรพบุรุษ สันนิษฐานได้จากบันทึกของคณะมิชชันนารีหมู่บ้านดอกแดงมีอายุไม่ต่ ากว่า 300 ปี แต่เดิม
เรียกว่าบ้านดอกแดงสันล าพูน โดยเชื่อว่าแต่เดิมเป็นชาวเชียงแสนที่กวาดต้อนมายังเชียงใหม่ยุค “เก็บ
ผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” สมัยเจ้ากาวิละ จากการที่ผู้คนส่วนหนึ่งได้อพยพกลับไปสร้างเมืองเชียงแสนขึ้น
ใหม่ ในปี พ.ศ. 2422 แต่อย่างไรก็ดีผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านกล่าวถึงชื่อเดิมของหมู่บ้านนี้ว่า “แม่ดอกแดง
สันล าพูน” เนื่องจากหลังจากการอพยพกลับเชียงแสนแล้ว มีชาวล าพูนอพยพหนีความแห้งแล้งเข้ามา
พ านักในผืนดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ต่อมาเรียกกันว่าบ้านแม่ดอกแดง ซึ่งเรียกตามสีของแม่น้ าลายที่มีสี
แดงฉานในฤดูน้ าหลาก แตเ่นื่องจากชื่อเรียกคล้ายกับบ้านดอกแดงผาต้าย ซึ่งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่ – 
เชียงราย ท าให้เกิดความสับสนของทางราชการ  
 ผู้น าทางปัญญาของหมู่บ้านจึงเกิดแนวความคิดว่าค าว่า “แม่” เป็นสรรพนามส าหรับผู้หญิง 
สื่อถึงความอ่อนแอจึงตัดค าว่า “แม่”ออกจากชื่อหมู่บ้าน และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อ “บ้านดอกแดง” 
ประมาณปี พ.ศ. 2413 และได้มีการตั้ง วิสัยทัศน์หมู่บ้าน คือ “ดอกแดงน่าอยู่ เข้มแข็ง พัฒนา น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ประเพณี” 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
  บ้านดอกแดง ตั้งอยู่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร 
และห่างจากที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ดไปทางทิศตะวันออก 5 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 750 ไร่ เป็นที่
อยู่อาศัย 200 ไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร 550 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การ
ท าการเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ท าให้
เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ราษฎรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพหลักในการท านา (ถือเอกสาร
สิทธิ์เป็นโฉนด) และจะท าอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การเพาะเห็ด ปลูกถั่วเหลือง และปลูก
ผักต่าง ๆ มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 60,091 บาทต่อคนต่อปี (ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 2551) บ้านดอกแดง
เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ลักษณะชนบทกึ่งเมือง มีจ านวนครัวเรือน 127 ครัวเรือน ประชากร 397 คน 
เป็น ชาย 172 คน หญิง 225 คน (ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 2551) ราษฎรร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ อีก
ร้อยละ 30 นับถือศาสนาคริสต์ มีประเพณีที่ส าคัญของหมู่บ้าน ได้แก่ ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ในช่วง
เดือน มีนาคม ประเพณีทานสลากภัตต์ ในช่วงเดือน ตุลาคม ประเพณีแห่ลูกแก้ว ในช่วงเดือน เมษายน 
ประเพณีเลี้ยงหอเจ้าบ้าน ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์ และประเพณียี่เป็ง 
  นอกนี้บ้านดอกแดงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ วัดดอกแดงเป็น
สถานที่รวมจิตใจของหมู่บ้าน พระประธานก่ออิฐถือปูนฝีมือช่าง ท้องถิ่น อายุกว่า 200 ปี ธัมม์มาสหลวง
โบราณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา หอสมุดใบลาน และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บนเนื้อที่
ประมาณ 4 ไร่ ที่ให้การเรียนรู้ดูงานในเรื่องโรงปุ๋ยชุมชน โรงสีข้าวชุมชน โรงเพาะเห็ด และการท าข้าว
ซ้อมมือ เป็นต้น ปัจจุบันบ้านดอกแดง มีผู้ใหญ่บ้านคือ นายอุดม พานวนทิศ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 
16 ด ารงต าแหน่งเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2547  

2. อาชีพเดิม  
  การประกอบอาชีพของประชากรบ้านดอกแดง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การท านา
หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวจะท าอาชีพเสริม เช่น เพาะเห็ด ปลูกถั่วเหลืองและปลูกผักต่าง ๆ ในปัจจุบัน
นิยมท านาปรังกรณีที่มีน้ าอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากชาวบ้านดอกแดงส่วนใหญ่ประสบปัญหา
จากต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ระบบนายทุนเข้ามามีบทบาทเกิดการตกเขียวผลผลิตทาง
การเกษตร ท าให้เกษตรที่มีฐานะยากจนไม่สามารถยกระดับฐานะและช่วยเหลือตนเองได้ ในปี พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการหมู่บ้านได้ริเริ่มหาแนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาจากระบบนายทุน  เพ่ือลด
ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน  หมู่บ้านให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และอยู่ดีมีสุขทั่วหน้า จึงได้เริ่มการรวมกลุ่มทางการเกษตรขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรกรท านา กลุ่ม
เมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน และกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดเป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกร
และผู้มีฐานดีในหมู่บ้าน ในการระดมทุนเพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนในการช่วยเหลือ ในปัจจุบันสามารถแก้ไข
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ปัญหาได้ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ไขปัญหาการตกเขียวให้หมดไปได้ อีกทั้งมีการรวมกลุ่ม
ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนมาพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมหลายด้าน ๆ 

 3. สถานที่ท่องเที่ยว 
  3.1 วัดดอกแดงเป็นสถานที่เคารพนับถือและศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน พระประธาน
ก่ออิฐถือปูนฝีมือช่างท้องถิ่น อายุกว่า 200 ปี ธัมม์มาสหลวงโบราณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา 
  3.2 หอสมุดใบลานเริ่มก่อตั้งมานานมากแล้ว แต่ได้เริ่มบูรณะเมื่อ ปี 2543 โดย พระ
อธิการก าพล คุณวโร เจ้าอาวาสวัดดอกแดงเป็นผู้ริเริ่ม ใช้เป็นที่เก็บใบลาน 
  3.3 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ให้ความรู้ทางการเกษตร การ
ประกอบอาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 

 4. การรวมกลุ่มของชุมชน 
  ชุมชนบ้านดอกแดง ต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มหันกลับมาที่
จะด ารงวิถีชีวิต การท ามาหากินตามระบบการผลิตวิถีดั้งเดิม พ่ึงพาตัวเอง ลดต้นทุนการผลิต ที่ส าคัญใช้
แนวทางตามพระราชด ารัสมาเป็นฐานในการเริ่มคิด เริ่มท า หนุนให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากหนึ่ง
ครอบครัว ขยายเป็นสิบครอบครัว ตั้งแต่การรวมกลุ่ม การปรับปรุงดิน การพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่
เกษตรแต่ละครอบครัว ปลูกผักสวนครัวหลังบ้านไว้บริโภคเหลือไว้ขาย ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ได้ทั้งหมด 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอกแดง กลุ่มเกษตรกรท านา กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้านดอกแดง โรงสีข้าว
ชุมชนบ้านดอกแดง กลุ่มรถเก็บเกี่ยวข้าว และกลุ่มข้าวซ้อมมือ เพ่ือกลุ่มต่าง ๆ เป็นกลไกในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีพ้ืนที่ทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน คือ "ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอกแดง ชุมชน
เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่
ควรจะเป็นที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาทที่ค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมประกอบในการวางแผน การ
ตัดสินใจ และการกระท าหรือการด าเนินการต่างๆ สิ่งส าคัญต้องรู้จักพ่ึงพาตนเองและทรัพยากรที่มีอยู่มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ก่อนจะไปพ่ึงพาคนอ่ืนหรือปัจจัยภายนอก หรือหมายถึงการที่อุ้มชูตนเองได้ ให้มี
ความพอเพียงกับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน 
 ค าว่า “เศรษฐกิจ” แปลความมาจากค าว่า economy ที่แปลว่าประหยัด แต่ในทางวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ ค าว่าเศรษฐกิจ มีความหมายโดยนัยที่ครอบคลุมถึง การผลิตสินค้า (Production) การ
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กระจายสินค้าหรือการขาย (Distribution) การบริโภคสินค้า (Consumption) การกระจายรายได้หรือ
การจัดสรรค่าตอบแทน เช่น ค่าจ้าง ก าไร และค่าเช่า เรียกว่า การวิภาคกรรม (Income distribution) 
และการค้าขายระหว่างประเทศที่ต้องผ่านระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  หรือการปริวรรตเงินตรา 
(Foreign exchange) (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2542, 88) 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสตั้งแต่ ปี พ.ศ.2517 ความว่า 
แนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว อาจเกิด
ปัญหาได้ จึงทรงเน้นการพอมีพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคง
พร้อมพอสมควร จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงมีพระราชด ารัสเมื่อ พ.ศ. 2537 และ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 จึงได้น ามาปรับให้เป็นรูปธรรม ในนามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแบบ
แผนการพัฒนาที่เสนอใช้ในการแก้ไขปัญหาการด ารงชีพของเกษตรกรรายย่อย ดังค ากล่าวที่ว่า “ให้เรามี
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน” ซึ่งหมายความว่า “อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง” 
 ดังนั้นการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวคิดการจัดการความรู้  
 เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ โดยให้สมาชิกได้มีโอกาสในการ
แบ่ งปันความรู้ซึ่ งกันและกัน ทั้ งนี้ ความรู้ตามแนวคิดของการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management: KM) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ซึ่งเป็น
ความรู้ในรูปแบบของเอกสาร ต ารา หรือสื่อ IT ต่างๆ ที่รวบรวมจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะถูก
น ามาปรับใช้ได้ทันที และความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล โดยการ
จัดการความรู้เด่นชัด จะเน้นเครื่องมือและเทคโนโลยี “2T” (Tool & Technology) ในขณะที่ความรู้
ซ่อนเร้น เน้นคนและกระบวนการ “2P” (Process  & People) ทั้งนี้ความรู้ซ่อนเร้นมีมากกว่า ในขณะ
ที่ความรู้เด่นชัด สามารถจัดการได้ง่ายกว่า (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547, 15-23) 
 แนวคิด KM ก็คือการจัดการความรู้ที่ซ่อนอยู่ในคน โดยอาจเริ่มต้นที่ให้คนนั้นท างาน สร้าง
เวทีให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน ใช้ขบวนการทางสังคมไม่ใช้เทคโนโลยีมากนัก แต่ใช้ “ใจ” เป็นส าคัญ มี
การให้และรับอย่างสมดุล โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างและยกระดับความรู้เพ่ือน าไปปรับใช้ 
เรียนรู้ และยกระดับเป็นความรู้เด่นชัด รวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงเข้าใจได้ และ
น าไปปรับใช้ได้ ซึ่งเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นการท า KM จะต้องท าทั้ง 2 มิติ และ
ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันทั้ง 2 มิต ิต้องสร้างสมดุลระหว่าง 2T และ 2P  

ภาพที่ 2.2 แนวคิดการจัดการความรู้ 
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 สิ่งส าคัญที่น าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันคือนวัตกรรม (Innovation) การ
สร้างนวัตกรรมในองค์กรจ าเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการของการจัดการความรู้ เพ่ือให้คนในองค์กร
สามารถน าความรู้ไปใช้และพัฒนาสิ่งใหม่เพ่ือประสิทธิภาพในการผลิต และการบริการ ทุกองค์กรจึงต้อง
เรียนรู้ ที่จะท างานอย่างฉลาดมากขึ้นบนพื้นฐานขอทุนปัญญาและความรู้ (Intellectual & knowledge 
capital) สารสนเทศในองค์กรจะกลายเป็นสินทรัพย์ (Asset) ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลในองค์กรสามารถน า
ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 ความรู้ (Knowledge) เป็นผลที่ได้จากการเรียนรู้ เกิดจากความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้เป็น
ความสามารถในการระลึกนึกออกในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ความรู้ที่แต่ละบุคคลมีคือความรู้รอบตัวและ
ความรู้ทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาชีพ ความรู้ที่องค์กรต้องการใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นคือ 
ความรู้ใหม่ การพัฒนาคนในองค์กรจึงจ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมอยู่
เสมอ ในการเรียนการสอนหากการเรียนรู้เน้นการสอนทักษะในบางวิชาชีพ มีอายุการใช้งาน  การเรียน
การสอนนอกจากต้องเน้นการให้ความรู้แล้ว ยังจ าเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเองอันเป็นเป้าหมายส าคัญของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหา
ความรู้โดยการอ่านและการคิด ดังค ากล่าวของขงจื้อที่ว่า “อ่านหนังสือโดยไม่คิดค้น การอ่านจะไม่ได้
อะไร ค้นคิดโดยไม่อ่านหนังสือ การค้นคิดก็เปล่าประโยชน์” 

 องค์ประกอบของการจัดการเรียนความรู้  
 ความส าเร็จของการจัดการความรู้เกิดจากการผสมผสานการท างานของคน กระบวนการ
ทางธุรกิจและเทคโนโลยี ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1. ด้านคน กลยุทธ์หลักที่ธุรกิจใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในทศวรรษนี้มุ่งที่
ความสามารถของคนในองค์กร ที่จะสร้างนวัตกรรมและมีความคล่องตัวที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตาม
สภาวการณ์ การพัฒนาคนในองค์กรจึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรก การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ 
กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กร เพ่ือแสวงหา สร้าง จัดการ แลกเปลี่ยน และท าให้ความรู้ที่
ต้องการ ได้รับผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรต้องการ เป็นการผสมผสานความรู้จากหลายศาสตร์ การ
จัดการความรู้เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในยุคปัจจุบันที่องค์กรน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาองค์กรในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง 

2.  ด้านกระบวนการ กระบวนการของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยแนวทางและ
ขั้นตอนของการจัดการความรู้โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน
และภายนอกเป็นการแยกแยะว่า ความรู้ชนิดใดที่ควรน ามาใช้ในองค์กร แล้วน าความรู้นั้นมาก าหนด
โครงสร้างรูปแบบและตรวจสอบ ความถูกต้อง ก่อนที่จะน ามาผลิตและเผยแพร่ โดยการบริหาร
กระบวนการนั้นจะต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ขององค์กรว่าต้องการให้บรรลุเป้าหมายอะไร 
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 ขั้นตอนการจัดการความรู้  
 การจัดการความรู้ (Managing Knowledge) มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1. การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ (Knowledge acquisition) การจัดหา
ความรู้เป็นขั้นตอนของการพัฒนาและการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจัยและพัฒนา มีการจัดหมวดหมู่
ความรู้อย่างเป็นระบบ (Classifying knowledge) เช่น ห้องสมุดท าหน้าที่ในการจัดหมวดหมู่ความรู้โดย
การแบ่งกลุ่มความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการค้นหาเพื่อน ามาใช้ 

 2. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) เป็นการใช้ความรู้ร่วมกันในองค์กรมี 4 
ระดับ ได้แก่ Know what (เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง) Know how (เป็นความรู้ที่เชื่อมโยงกับโลกของ
ความเป็นจริง) Know why (เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของ
ประสบการณ์แก้ปัญหาน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน) Care why (เป็นความรู้ในเชิงความคิด
สร้างสรรค์ริเริ่ม ที่ต้องการแก้ไขปัญหาและท าให้ดีขึ้น) การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ใน
องค์กร  

 3. การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ (Knowledge utilization) การเผยแพร่สารสนเทศให้คนใน
องค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจและการด าเนินงานที่ไม่ผิดพลาด
ซ้ าซ้อน โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของความรู้ใน
องค์กรให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ในเวลาและรูปแบบที่บุคคลนั้น ต้องการ เรียกว่าระบบ
บริหารความรู้ 

จากทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวสามารถน าแนวคิดของการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร ในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดจากการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีการบริการที่ดีเยี่ยม มีการ
ด าเนินงานที่ลดขั้นตอนและมีประสิทธิภาพและที่ส าคัญมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าที่จงรักภักดีต่อ
ผลิตภัณฑ์  ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของการน าระบบคุณภาพมาใช้ในองค์กรคือการยอมรับให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  กระบวนการและบริการอย่างต่อเนื่องทุกปี  องค์กรที่ทันสมัยและผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์  จึงให้ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพเป็นอันดับแรกในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร  การ
มีคุณภาพคือการมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม  มาตรฐาน
เป็นเกณฑ์ขั้นต่ าของการยอมรับในคุณภาพตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการน า
ความรู้ในองค์กรมาใช้มากที่สุด  คือ การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและการสร้างความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม  การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองค์กรมาจากหลายองค์ประกอบ เช่น 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรและทีมงานที่ท าให้การท างานบรรลุเป้าหมาย   กระบวนการท างานที่
เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม และวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างความไว้วางใจในการแบ่งปันความรู้ 
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แนวคิดธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชน หมายถึง "การสร้างงาน สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ การส่งเสริมให้กลุ่ม องค์กร
ประชาชนและเอกชนในชุมชนด าเนินกิจกรรมด้านอาชีพ ฝึกทักษะด้านอาชีพ และหมายรวมถึงการให้
ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต ทุน และการจัดการขั้นต้น โดยที่ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมกันด าเนินการและมีขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กว้างกว่าการเพ่ิมรายได้ (ปาริชาติ วลัย
เสถียร และคณะ, 2540, 96-98) เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและสมรรถนะขององค์กรชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ โดย
ร่วมกันเป็นเจ้าของและร่วมด าเนินกิจการ เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ทักษะในเชิงธุรกิจ 
จากการรวมตัวด้วยความสมัครใจของประชาชนจ านวนหนึ่ง เกิดเป็นองค์กรที่ท าธุรกิจชุมชน (กรมการ
พัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย) แสดงถึงความพยายามของชาวบ้านในอันที่จะเพ่ิมศักยภาพทางการ
ผลิตและทางการตลาด (เศรษฐสยาม, 2540, 51) โดยมีวัตถุประสงค์และอุดมคติร่วมกันและด าเนินการ
โดยชุมชน ทั้งนี้จะมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม (ดิเรก สาระวดี, 2540, 15) ตลอดจนร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการด าเนินงานนั้น 

 ความส าคัญของธุรกิจชุมชน 
 ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, ข: 
14) กล่าวถึงความส าคัญของธุรกิจชุมชน ดังนี้ 
 1.  เปิดโอกาสให้มีการประกอบการ ธุรกิจชุมชนเป็นช่องทางและโอกาสส าหรับผู้ที่มีความ
ต้องการในการประกอบธุรกิจด้วยตัวเองร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ถึงแม้จะมีฐานะเป็นลูกจ้าง ก็มีส่วนในการ
เป็นเจ้าของประกอบการด้วยเช่นกัน สมาชิกในชุมชนที่มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถหาประสบการณ์ และพิสูจน์ความสามารถโดยเข้าร่วมประกอบธุรกิจชุมชนซึ่งใช้เงินทุนน้อย 
เน้นการสร้างงานในท้องถิ่นเป็นส าคัญ และถ้ามีประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึนในอนาคตธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก
ก็สามารถจะพัฒนาไปสู่การประกอบการธุรกิจชุมชนที่มีขนาดใหญ่ต่อไปได้ 
 2.  ก่อให้เกิดการว่าจ้างงาน การพัฒนาธุรกิจชุมชนก่อให้เกิดการว่าจ้างงานในท้องถิ่นมีการ
พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปด้วย แทนการที่ถูกว่าจ้างให้เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ทั้งนี้เพราะ
ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ จึงสามารถใช้กิจการที่มีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
ตนเองตามต้องการ ยกเว้นแต่จะมีความพึงพอใจที่จะท างานในเฉพาะส่วนที่ตนมีความช านาญเท่านั้น 
 3.  ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางประเภท
จ าเป็นต้องอาศัยวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนประกอบจากหลายๆ แหล่ง เพ่ือน ามาผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม
ประเภทนั้น ธุรกิจชุมชนจึงเป็นแหล่งที่ช่วยในการผลิตชิ้นส่วนประกอบเหล่านี้ และน าส่งให้กับธุรกิจ
ขนาดใหญ่อีกทีหนึ่ง เพ่ือผลิตเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานต่อไป โดยในระยะแรกธุรกิจชุมชน ได้รับประโยชน์
จากการฝึกอบรม และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการผลิต ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ที่มาว่าจ้างให้รับช่วงผลิตต่อก็
ลดต้นทุน 
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 4.  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ธุรกิจชุมชนมีจ านวนมากขึ้นเท่าไร จะก่อให้เกิดการ
กระจายอ านาจทางเศรษฐกิจไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มคนเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชนกลุ่มอ่ืนอย่างทั่วถึง ธุรกิจชุมชนยังช่วยลดปัญหาของสังคม อัตราการว่างงานลดลง เพราะมี
การว่าจ้างงานในธุรกิจชุมชน ปัญหาคนไม่มีงานท าน้อยลง เนื่องจากประชาชนมีรายได้ ซึ่งส่งผลท าให้
ปัญหาอาชญากรรมลดลงด้วย ความมั่นคงของประเทศจะมีเพ่ิมมากขึ้นประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สุข
สบาย มีรายได้ด ีและมีงานท า 
 5.  ลดปัญหาสังคมที่เป็นภัยคุกคามประเทศชาติ กล่าวคือ ถ้าหากธุรกิจชุมชนบรรลุ
เป้าหมาย สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปัญหาสังคมต่างๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ 
ไม่ว่าปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันสมควร ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาสังคมอันเกิดจากครอบครัวแตกแยก หรือล่มสลาย 
จะได้รับการบรรเทาพร้อมกันไปด้วย ช่วยให้เกิดเป็นสังคมท่ีมีความร่มเย็นเป็นสุขต่อไป 

 หน้าที่ของธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชนจะสามารถด ารงอยู่ได้ก็ด้วยการจ าหน่ายสินค้า และบริการออกสู่ตลาดผู้บริโภค 
ดังนั้นผู้บริโภคจึงเป็นกลุ่มสัมพันธ์กลุ่มแรกที่มีผลต่อความอยู่รอด และสะสมทุนภายในท้องถิ่น ธุรกิจ
ชุมชนจะประสบความส าเร็จได้ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ในขณะที่สมาชิกส่วนหนึ่งก็เป็นสมาชิกของ
ชุมชน และมีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจชุมชนที่มุ่งจัดหาสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกคนใน
ชุมชนด้วยเช่นกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ส านักงานมาตรฐานการศึกษา 
2545, ข:13-14) ธุรกิจชุมชนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้  
 1.  ผลิตสินค้า และบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 2.  จ าหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเท่านั้น 
 3.  จ าหน่ายสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอ และพร้อมจะรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของสินค้าหรือบริการนั้น 
 4.  ให้ข้อมูลทั้งจุดเด่นและข้อจ ากัดของสินค้า รวมถึงการให้การบริการอย่างครบถ้วน 
ชัดเจน และตรงไปตรงมา 
 5.  จ าหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผลกับคุณภาพและโอกาส 
 6.  ด าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ไม่หลอกล่อ อ าพราง ฉ้อโกงผู้บริโภค 
 7.  ให้ผู้บริโภคมีอิสระในการตัดสินใจซื้อ ไม่รุกเร้า หรือรวบรัด ให้ธุรกิจได้ประโยชน์แต่เพียง
ฝ่ายเดียว แต่ควรด าเนินการให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ด้วย 
 8.  รับผิดชอบต่อสินค้าท่ีบกพร่องโดยทันที 
 9.  ในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ผู้จ าหน่ายหรือผู้ให้บริการจะต้องไม่ละลาบละล้วง 
หรือยุ่งเก่ียวกับเรื่องส่วนตัวของผู้บริโภค 
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ลักษณะของธุรกิจชุมชน 
 จากที่กล่าวมาธุรกิจชุมชน คือ การรวมตัวของคนในชุมชนเพ่ือด าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีกลุ่มหรือองค์กรชุมชน เป็น
เจ้าของและร่วมด าเนินกิจการตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน โดยมีลักษณะเด่นของ
ธุรกิจ คือ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีความคล่องตัวในการบริหาร ผู้บริหารหรือตัวแทนกลุ่มสามารถตัดสินใจ
ในธุรกิจได้ทันทีและรวดเร็ว (ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, ข-13) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. การบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน สามารถตัดสินใจปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสมาชิกของกลุ่มได้อย่าง
รวดเร็ว  
 2. ธุรกิจชุมชนจะมีรายได้จากยอดขายไม่มากนัก ธุรกิจชุมชนจะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการ หรือผลิตสินค้าในปริมาณที่สามารถคุ้มทุน และได้ก าไร เพ่ือแบ่งให้แก่สมาชิกตามปกติ โดย
ค านึงถึงขนาดของตลาดที่มีอยู่เป็นส าคัญ จึงท าให้รายได้จากยอดขายไม่มากนัก แต่เพียงพอที่จะท าให้
ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่ได้อย่างราบรื่น และมีผลในการสร้างงานให้แก่สมาชิกเพ่ือช่วยเสริมการด ารงชีพ
ให้อยู่ได้ในบรรดาสมาชิก 
 3. ต้นทุนในการด าเนินกิจการต่ าในระยะเริ่มต้น โดยเน้นให้คนมีงานท าในสภาพการท างาน
ที่เป็นมิตร และมีความสุข จึงไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมาก ในขณะเดียวกันต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์
และเครื่องใช้เป็นไปตามความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเน้นการประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย  
 4. การติดต่อและการให้บริการลูกค้าจะเป็นไปอย่างใกล้ชิดส่วนใหญ่ด าเนินงานโดยสมาชิก
ในชุมชน ซึ่งท าให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปในลักษณะเป็นกันเอง ทั้งนี้การเป็นเพ่ือนบ้านช่วยให้
ทราบความต้องการของลูกค้าโดยตรง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ทันท่วงที 
 5. การเริ่มต้นธุรกิจท าได้ง่าย โดยคณะบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติ มีวัตถุประสงค์ที่จะท าธุรกิจ
ร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มและชุมชน การที่มีบุคคลจ านวนหนึ่งสนใจท าธุรกิจร่วมกัน มีผลท าให้
ปัญหาเงินทุนไม่เป็นอุปสรรคเพราะใช้เงินลงทุนไม่มาก ทุกคนเป็นสมาชิก ไม่มีเจ้าของผูกขาดแต่เพียงผู้
เดียว แต่อาจจะมีตัวแทนของกลุ่มที่ได้รับเลือกท าหน้าที่บริหารจัดการ หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิก โดยประเภทของธุรกิจชุมชนสามารถแบ่งออกได้เป็น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีก 
ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจบริการ  
 นอกจากนี้ธุรกิจชุมชนมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ เปิดโอกาสให้มีการ
ประกอบการ ก่อให้เกิดการว่าจ้างงาน ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน การสร้างจิตส านึกการจัดการธุรกิจชุมชน ท าได้โดยร่วมท าให้สังคมของท้องถิ่นมีการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถทางปัญญา ไม่
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ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และช่วยท าให้สังคมมีความสงบสุขรักใคร่กลมเกลียว 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันเป็นการเพิ่มทุนทางสังคม 

ปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน 
 ปัจจัยที่ส าคัญ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน อาจแบ่งออกได้ออกเป็น
หลายปัจจัย ได้แก่ 
 1. การให้ความส าคัญกับ "การร่วมลงทุน (Partnership)" โดยในการประกอบธุรกิจชุมชน
ต้องให้ชาวบ้านร่วมในการด าเนินกิจกรรมในธุรกิจ ตลอดจนการร่วมกับธุรกิจเอกชน โดยมีภาครัฐเป็น
ผู้สนับสนุน ในลักษณะของการจัดเวท ีปัจจัยด้านระบบภาษี การคลังท้องถิ่น การน ารายได้กลับสู่ท้องถิ่น 
เพ่ือให้ท้องถิ่นแข็งแรง รวมทั้งการสร้างระบบจูงใจให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่กระจายไปสู่ภูมิภาคมี
ความสัมพันธ์กับธุรกิจชุมชน ทั้งนี้จะต้องมีการศึกษาถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เมื่อไปลงทุนและตั้งในชุมชน
แล้ว อุตสาหกรรมนั้นจะสามารถพัฒนาชุมชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประกอบธุรกิจของ
ชุมชนให้เจริญควบคู่กันไป โดยมีมาตรการจูงใจและเกื้อกูลให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน 
 2. การบริหารจัดการ การประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยทั่วไปจะต้องใช้ปัจจัยพ้ืนฐานอย่างน้อย 
4 ประการ คือ คน เงิน วัตถุดิบ และการจัดการ ทั้งนี้ในการประกอบธุรกิจชุมชนก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย 6 อย่าง ได้แก่ การตลาด การจัดการ ทุน ข้อมูล แรงงาน และ
วัตถุดิบ ซึ่งจะพบว่าชุมชน หรือกลุ่มชาวบ้านในชนบท ส่วนใหญ่ไม่มีปัจจัยพ้ืนฐานที่กล่าวมามากนัก 
นอกจากปัจจัยแรงงาน หากแต่มีอยู่บ้างก็อยู่ในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชน หรือกลุ่มองค์กรชาวบ้านสามารถประกอบธุรกิจชุมชนได้ โดยเสริมช่วยเรื่องการตลาด 
การจัดการ และทุน โดยการเริ่มต้นให้ชุมชนลงมือด าเนินการเป็นเจ้าของเองตั้งแต่ขั้นตอน การคิด การ
ท า การบริหารจัดการ และการแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งจะน าไปสู่การศึกษาการเรียนรู้นอกระบบตาม
ธรรมชาติต่อไป 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชนแม้ว่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในงานพัฒนา แต่ก าลังได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยตระหนักดีว่าภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน การ
ส่งเสริมให้ชุมชนท าธุรกิจที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของตนเอง เป็นแนวทางการพัฒนาที่จ าเป็นและส าคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ได้มีการระบุแนว
ทางการท างานพัฒนาว่าเป็นแบบบูรณาการ กล่าวคือ การพยายามประสานการพัฒนาทุกด้านเข้า
ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาคนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  
เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องมีโครงการปฏิบัติรองรับการพัฒนาด้าน
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เศรษฐกิจ เป็นแนวทางหนึ่งที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคน และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หมายถึงการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน เน้นให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมกับการพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
การเมืองการปกครอง โดยกล่าวได้ว่า “ธุรกิจชุมชน” คือ กุญแจส าคัญอีกอันหนึ่ง ที่จะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องอาศัยการผนึกก าลังของทุกฝ่ายทุก
ระดับ ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการ องค์กรประชาชน และสื่อมวลชน เป็นต้น โดย
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี ดังกล่าว ให้เกิดการร่วมมือ ร่วมปฏิบัติงานด้วยกัน 
ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมกันท างานภายใต้ความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร ไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อกัน 

โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tombon One Product : OTOP) เป็นนโยบาย 
เร่งด่วนด้านหนึ่งเกิดข้ึนอย่างจริงจัง ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชน โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้าหรือบริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และสามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดใหญ่ได้มากขึ้น หากจะกล่าวไปแล้ว โครงการศิลปาชีพซึ่งสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเมื่อ พ.ศ. 2513 ในกิจกรรมโครงการทอผ้าไหมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและได้พัฒนาเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ น่าจะเป็นจุดแรกเริ่มแนวคิดนี้ แต่
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลไทยเคยเกิดขึ้นในระยะหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
เท่าที่ควร ไม่มีการจัดรูปแบบอย่างเป็นระบบ ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนจึงไม่ประสบ
ความส าเร็จ ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นแม่แบบโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One Product) โดยการริเริ่มของผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ (Mr.Morihiko Hiramatsu) จังหวัดโออิตะ (Oita) เมื่อ 
พ.ศ.2522 ท่านพบว่าท้องถิ่นก าลังขาดแคลนประชากรวัยหนุ่มสาว และปัญหาสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง เพ่ือป้องกันหนุ่มสาวละทิ้งถิ่นฐานไปท างานที่อ่ืน จึงเกิด
โครงการดังกล่าว เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนรักถิ่น จัดท าแผนชักจูงอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาช่วยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด หมู่บ้านแต่ละแห่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ภาคภูมิใจ และเหมาะสมกับสภาวะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศของท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ ไม่จ าเป็นต้องเป็นสินค้า อาจน าวัฒนธรรม ท้องถิ่น เช่น 
การละเล่นพ้ืนบ้าน ประเพณีวันส าคัญ มาประยุกต์เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยู่ มีการตั้งเป้าหมายให้กิจกรรมต้องพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยข้าราชการท้องถิ่นต้องร่วมมืออ านวยความสะดวก ประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือข้อมูลให้ความรู้ และท าการศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการประกอบการของ
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ประชาชนในท้องถิ่น ใช้งบประมาณภาษีที่ส่วนกลางแบ่งกลับคืนมา หมู่บ้านใดมีศักยภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ก็สามารถท าได้ โครงการนี้ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาคน เพราะถือ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดต่อผลส าเร็จของโครงการ มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมให้คนสามารถพัฒนาตนเอง 
น าความเจริญมาสู่ท้องถิ่นและใช้ชีวิตผูกพันกับท้องถิ่น เน้นภาคปฏิบัติ นักศึกษามีโอกาสร่วมจัดการ
ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่นมากขึ้น ความส าเร็จของโครงการมาจากระบบการจัดการที่ดี ความสามารถ
ของรัฐในการระดมพลังทุกคนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์  หรือพัฒนาท้องถิ่นให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวผนวกกับการท างานอย่างจริงจัง ต่อเนื่องของผู้คนในท้องถิ่น น ามาซึ่งรายได้
และความภาคภูมิใจในผลงานและแผ่นดินเกิด อันเป็นแรงจูงใจให้มุ่งมั่นท างานต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด 
 ส าหรับประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าหลายชนิดมีหน่วยงาน
หลายหน่วยเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนา ในระยะเวลา 2 ปี นโยบายนี้ได้สร้างมูลค่าผลผลิตให้กับประชาชน
ร่วม 20,000 บาทต่อปีและมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อชนบนเป็นแหล่งที่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 
คนหนุ่มสาวก็จะไม่ทิ้งถิ่นไปท ามาหากินที่อ่ืน ท าให้คนในครอบครัวอยู่รวมกันอย่างอบอุ่น ขณะเดียวกัน
เป็นก าลังในการพัฒนาชุมชนของตนเอง นโยบายนี้จึงได้รับการถ่ายทอดให้ขยายผลต่อไป (บุนนาค ตี
วกุล, 2546, 55-59) เช่น การจัดตั้งศูนย์ออกแบบวิเคราะห์ เทคโนโลยีการผลิต ช่องทางการตลาดทั้งใน
และนอกประเทศ สร้างที่แสดงสินค้าไทยในเมืองใหญ่ๆ เป็นต้น  
 โดยสรุป จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมให้ชุมชน น าต้นทุนในชุมชน เช่น สินทรัพย์ เงิน แรงงาน 
ทรัพยากร และภูมิปัญญา ฯลฯ มาบริหารจัดการประกอบการผลิต การบริการและอ่ืน ๆ ด้วยองค์
ความรู้ใหม่ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาผลผลิตให้มีมาตรฐาน สร้าง
ช่องทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่าย และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติบุคคล ท าให้
ครัวเรือนมีรายได้พ้นเกณฑ์ จปฐ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยด าเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
น าไปสู่การมีชุมชนที่เข้มแข็ง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 ปัจจัยที่ก่อเกิดความเข้มแข็งของชุมชน สามารถแบ่งปัจจัยออกเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่  
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การด าเนินกิจกรรมผ่านองค์กรและองค์กรเครือข่าย และองค์กรมีการด าเนิน
กิจกรรมหรือธุรกิจแบบครบวงจร (เทียบ เหล่าสุวรรณ (2541, 9-10) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมนับเป็นหัวใจส าคัญขององค์กรชุมชนและเป็นตัว
แปรส าคัญประการหนึ่ง ที่น าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่มองค์กร เพ่ือช่วยเหลือตนเองของชาวบ้าน เพราะ
การมีส่วนร่วมจะเป็นหลักประกันได้ว่า ความต้องการที่แท้จริงของคนจะได้รับการตอบสนองและที่
ส าคัญ สามารถมั่นใจได้ว่า ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จากกลุ่มอย่างยุติธรรมและเสมอภาคกัน 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมในกิจกรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
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วางแผน ร่วมปฏิบัติการ และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 2. มีการด าเนินเป็นกิจกรรมผ่านองค์กรและองค์กรเครือข่าย ค าว่า กิจกรรม หมายถึง
กิจกรรมที่เป็นธุรกิจและกิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจ ในกรณีองค์กรชุมชนที่ด าเนินธุรกิจผ่านองค์กรและองค์กร
เครือข่าย แทนการด าเนินธุรกิจเป็นรายบุคคล ย่อมเป็นหลักประกันการพ่ึงตนเองได้ประการหนึ่ง เพราะ
องค์กร คือ ที่มาของอ านาจ เช่น อ านาจทางความรู้ ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันในทุกๆ 
ด้าน อ านาจทางเศรษฐกิจและการเงิน เกิดจากการที่องค์กรสนับสนุนให้มีการระดมทุนภายใน ให้มีการ
รวมกันซื้อรวมกันขาย ย่อมมีอ านาจต่อรองกับภายนอกมากขึ้น เมื่อองค์กรได้มีการร่วมมือกับองค์กร
อ่ืนๆ ในรูปเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้น า เครือข่ายกิจกรรมหรือเครือข่ายการเรียนรู้ ก็จะท าให้
องค์กรมีอ านาจต่อรองเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะท าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
 3. องค์กรมีการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจแบบครบวงจร องค์กรชุมชนหลายองค์กรที่
ประกอบธุรกิจไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ เพราะด าเนินธุรกิจไม่ครบวงจร เช่น ขาดแคลนเงินทุนต้องอาศัย
เงินทุนภายนอก นอกจากจะมีความยุ่งยากในการกู้ยืม ยังมีดอกเบี้ยสูง การผลิตก็เช่นเดียวกัน แต่ไม่มี
ตลาดจ าหน่าย ผลผลิตบางอย่างต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนที่ห่างไกลท าให้เสียหาย หรือผลิตผลได้แต่ไม่มี
วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป จะเห็นได้ว่า การประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจไม่ครบวงจรไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได ้

การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กล่าวถึงสาระส าคัญของแนวคิดที่สามารถ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (เฉลียว บุรีภักด,ี 2545, 74-78) ดังนี้  
 1. ประเด็นที่ว่าเป็นที่ตัว “คน” จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เพราะเมื่อคนมีความ
เจริญทางปัญญาสามารถจะสร้างความเจริญได้เอง นับได้ว่าเป็นความเข้มแข็งของทั้งคนและของท้องถิ่น 
จึงต้องมีการพัฒนาคนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 2. หลักการพัฒนา 10 ประการ คือ 
  2.1 หลักช่วยเหลือตนเอง พ่ึงตนเอง เป็นการพัฒนา “คน” เพ่ือให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวคนมากที่สุด จนก่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในตนเอง ดังนั้นคนที่ช่วยตนเองและพ่ึงตนเองได้ 
จะท าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  2.2 หลักการเริ่มจากสภาพที่เป็นอยู่ เป็นการพัฒนาจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว จึงใส่ปัจจัย
น าเข้าไป เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ท าให้ชาวบ้านสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ จนเกิดการพัฒนาคนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  2.3 การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว การใช้ทรัพยากรจากบริเวณที่ใกล้ ท า
ให้ชาวบ้านเกิดการพ่ึงตนเองมากที่สุดแล้วสามารถที่จะวางแผนการใช้ทรัพยากรที่พอดีท าให้ผลผลิตที่
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เกิดข้ึนไม่มากหรือน้อยไป การอาศัยทรัพยากรที่ไกลตัว เป็นการใช้เงินมากและอาจเกินความจ าเป็นของ
ท้องถิ่น 
  2.4 การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ชาวบ้านในท้องถิ่น เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดปัญญา สามารถที่จะพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองให้ยั่งยืนได ้
  2.5 วัฒนธรรมและผู้น าท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จะต้องด ารงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม และผู้น าท้องถิ่นจะต้องเป็นต้นแบบของการอนุรักษาวัฒนธรรมไทยให้
ด ารงอยู่สืบไป เป็นการแก้ปัญหาท้องถิ่นล่มสลาย ท าให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  2.6 ความมีประสิทธิภาพในการพัฒนาให้ได้ผล ต้องจัดท าในรูปของหนึ่งโครงการมี
ลักษณะเป็นหนึ่งหน่วยระบบ มีผลผลิตที่คาดหวัง มีปัจจัยน าเข้า และมีกระบวนการท างานที่จัดตั้งขึ้น
อย่างเป็นระบบ เมื่อโครงการด าเนินไปแล้ว สามารถประเมินผลและประสิทธิภาพได้ 
  2.7 การประสานงาน เป็นหน่วยงานของราชการและเอกชน จะต้องมีการประสานงาน
ความร่วมมือในการท างาน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการพัฒนา ถ้าทุกหน่วยงานของ
ราชการและเอกชน สามารถประสานงานให้ความร่วมมือกันได้อย่างดี จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
  2.8 การท างานเชิงรุก เป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนาหมู่บ้านอย่างตรงประเด็น ในการ
ท างานเชิงรุกนั้น ชาวบ้านในท้องถิ่นจะเข้าร่วมท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในการท างานระหว่าง
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคนในท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  2.9 ความมีคุณธรรมและศิลปะ การพัฒนาคนหากมุ่งแต่ความรู้ ความสามารถทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างเดียว จะท าให้ความเป็นไทยขาดหายไปจากท้องถิ่น สิ่งส าคัญคือคุณธรรมและศิลปะที่
แสดงความเป็นท้องถิ่นไทย ดังนั้นการพัฒนาคนจะต้องท าควบคู่กับคุณธรรมและศิลปะ 
  2.10 การเชื่อมประสานด้านเวลา เป็นการพัฒนาโดยเชื่อมสภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน
ของไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่น าเข้ามาจะต้องไม่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพความเป็นท้องถิ่นไทย เทคโนโลยีที่ดีจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาคนแล้วช่วยส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. วิธีการพัฒนา เป็นการลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่เข่าสู่ตัว “คน” เป็น
ส าคัญ กระบวนการที่น ามาใช้ในการพัฒนาคนได้แก่ วิธีการให้การศึกษาผสม วิธีการท างานกับกลุ่มคน 
วิธีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (PAR) กล่าวคือ นักพัฒนาและผู้ถูกพัฒนาจะต้องร่วมกัน ตั้งแต่วางแผน
และปฏิบัติงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้กระบวนการท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีการท างานกับ
หน่วยงานเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ามาช่วยท้องถิ่นในส่วนขาด เพ่ือให้ท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง 
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แนวคิดทางการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการ เป็นงานส าคัญที่ผู้บริหารทุกคนต้องท าให้ได้ตามเป้าหมายอย่างชาญ
ฉลาด เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกันในทางธุรกิจมากขึ้น ท าให้ธุรกิจต้องด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางท่ีชัดเจน การจัดการ จึงเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและสร้างความก้าวหน้า
แก่ธุรกิจ โดยที่ประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานให้ได้ผลลัพธ์ (Outputs) โดยการใช้ทรัพยากรหรือ
ปัจจัยน าเข้า (Input) ให้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะให้ความส าคัญกับวิธีการหรือกระบวนการในการท างาน 
โดยเฉพาะความส าคัญระหว่างผลลัพธ์และปัจจัยน าเข้า ที่ได้จากการแปรรูปที่ได้ส่วนสูงที่สุด ขณะที่
ประสิทธิผล หมายถึง การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะให้ความสนใจกับการท างานให้
ส าเร็จเพียงอย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ค าว่า “การจัดการ” ซึ่งแปลมา
จากภาษาอังกฤษว่า "Management" หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีค าที่เรามักได้ยินอีกค าหนึ่งคือ "การบริหาร" ซึ่งแปลมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า "Administration" หมายถึง การก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งงาน การ
อ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 
ซึ่งมักจะสงสัยว่าทั้งสองค าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในทางปฏิบัติเราสามารถน าทั้งสอง
ค ามาใช้ทดแทนในหลายด้าน เช่น การบริหาร หรือการจัดการธุรกิจ (Business Administration หรือ 
Management) เป็นต้น แต่ทั้งสองค าก็มีความแตกต่างในการใช้งานในระดับกว้าง โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานของราชการ หรือสาธารณะ ตลอดจนการบริการงานส่วนกลางและธุรการ ขณะที่การจัดการ
จะให้ความสนใจกับการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และใช้งานในระดับทั่วไปขององค์กร เช่น การ
จัดการผลิต การจัดการตลาด และการจัดการทางการเงิน เป็นต้น นักวิชาการหลายคนกล่าวว่า การ
จัดการ (Management) และการบริหาร (Administration) 2 ค านี้ใช้แทนกันได ้แต่ส าหรับการวิจัยครั้ง
นี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า “การบริหารจัดการ” ลักษณะส าคัญของการบริหารจัดการ เป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ ที่ว่า
การจัดการมีลักษณะเป็นศิลป์ (Management is an Art) หมายความว่า การที่จะได้รับความส าเร็จนั้น
ต้องน าความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการศึกษาไว้ไปประยุกต์ให้องค์การด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะการบริหารจัดการต้องใช้เทคนิค และน าความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์การ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ดังนั้น ผู้จัดการจึงเป็นผู้น าความรู้ จากศาสตร์ของการบริหารจัดการมา
ด าเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรวัตถุ เพ่ือให้เอ้ือต่อองค์การมากที่สุด การจัดการใน
ลักษณะเป็นศาสตร์ (Management is a Science) เพราะมีองค์ความรู้ (Body of Knowledge) มี
ลักษณะเป็นระบบและหลักการ มีความก้าวหน้า คิดค้นพัฒนาไปเรื่อยๆ ผู้บริหารที่ฉลาด เก่ง และได้รับ
ความส าเร็จต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท างาน 
 
 



23 
 

 

 ความหมายของการบริหารจัดการ 
 นักวิชาการและนักทฤษฎีการจัดการจ านวนมากต่างก็ได้พยายามนิยามความหมายของค าว่า 
การจัดการไว้ ซึ่งมีทั้งคล้ายคลึงกัน และที่แตกต่างกันไปบ้างในบางประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการ เป็น
กระบวนการใช้ทรัพยากรขององค์การเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดด้วยการท าหน้าที่
ด้านการวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม 2) การจัดการ เป็นกระบวนการก าหนด
วัตถุประสงค์และประสานความพยายามของบุคลากรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น  3) การจัดการ เป็น
กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลด าเนินการเพ่ือประสานกิจกรรมของบุคคลอ่ืนให้บรรลุผลส าเร็จใน
สิ่งที่บุคคลคนเดียวไม่สามารถกระท าได้โดยล าพัง  
 เดลล์ (อ้างถึงใน กรกนก ทิพรส, 2543, 32) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า 
 ดับบริน และ เอเรอแลน์ (อ้างถึงใน กรกนก ทิพรส, 2543, 32) กล่าวว่า การบริหาร
หมายถึง กระบวนการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิพล โดยอาศัยทรัพยากรต่างๆ ผ่านหน้าที่ทางการ
บริหารต่างๆ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 
 บาร์ทอล และ มาร์ติน (Bartol and Martin 1993, อ้างถึงใน สิทธิชัย อุยตระกูล, 2540)
กล่าวว่า การจัดการ เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยผ่านการวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ทั้งในเรื่อง
ของทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพอ่ืนๆ ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรทางข่าวสาร
ข้อมูล สารสนเทศขององค์การโดยให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สิทธิชัย อุยตระกูล (2542, 32) การจัดการ เป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืนท างานให้แก่
องค์กร โดยการตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสให้เขาเหล่านั้นมีความ
เจริญก้าวหน้าในการท างาน 
 ธนชัย ยมจินดา (2540, 60) ให้ค าจ ากัดความของการจัดการคือ กระบวนการซึ่งประกอบไป
ด้วยหน้าที่พ้ืนฐาน ได้แก่ การวางแผน การจัดการ การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการและการควบคุม 
 ศิริพร พงษ์ศรีโรจน์ (2540, 13) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การจัดการ หรือการบริหาร คือ
ศิลปะในการด าเนินงานร่วมกันของคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์การในส่วนที่เกี่ยวกับการ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมกิจการ ให้ด าเนินไปตาม
นโยบายจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุด 
 ปราณี กองทิพย์ และมังกร ปุ่มกิ่ง (2542) การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ผู้น า 
(ผู้บริหาร) ใช้ศิลปะและวิธีการต่างๆ ประสานงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการใช้
ทรัพยากรการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 จากค านิยามดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ คือ ศิลปะการวางแผน สั่ง
การ การน า และการควบคุม ให้บุคคลในองค์กรการท างานให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างให้บุคคลภูมิใจในองค์กร 

 ความส าคัญของการบริหารจัดการ 
 ปัจจุบันนี้ทุกฝ่ายต่างยอมรับว่าการบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
องค์การ ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีนั้น มีความส าคัญต่อองค์การ ดังนี้ 
 1. กระบวนการบริหารจัดการที่ดี จะเป็นสมองขององค์การในการน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ เช่น การวางแผนของฝ่ายจัดการที่ได้ตัดสินใจกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ อย่างใช้ดุลยพินิจพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์การในอนาคต 
 2. การบริหารจัดการ เป็นแนวทางท่ีท าให้สมาชิกในองค์การเกิดความตั้งใจ เต็มใจร่วมมือกัน
เพ่ือให้องค์การประสบผลส าเร็จ เพราะมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 3. การบริหารจัดการลดความซ้ าซ้อนในการท างาน เพราะได้ก าหนดขอบเขตการท างานของ
สมาชิกแต่ละบุคคลไว้อย่างละเอียดชัดเจน 
 4. การบริหารจัดการ เป็นวิธีการบริหารที่พยายามแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด และเหมาะสม
ที่สุดกับสภาพของแต่ละองค์การ เพ่ือให้งานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่นั้น ไม่ว่าจะเป็นองค์การทางราชการ หรือองค์การทางธุรกิจก็
ตาม ย่อมมีความจ าเป็นใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยในการจัดการประสมประสานการใช้ทรัพยากร  เพ่ือให้
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ปัจจัยที่ก าหนดไว้ ปัจจัย หรือ ทรัพยากร คือ 4 M's คือ 
คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) หรือนักวิชาการมี
การแบ่งย่อยอีกคือ วิธีการตลาด (Market) และเครื่องจักร (Machine) และนักวิชาการบางคนเพ่ิมอีก 1 
M เข้าไปคือขวัญ (Morale) เป็นหลัก 7 M's 
 ทวีศักดิ ์นพเกษร (2541, 6) น าเสนอว่า ธนาคารโลกได้ก าหนดตัวชี้วัดความมั่งคั่งร่ ารวยของ
ประเทศจากรายได้ประชากรต่อคนต่อปี หรือ GDP per capita มาเป็นตัวชี้วัด Estimated Wealth 
per capita ซึ่งคิดจากปัจจัย 3 ลักษณะ คือ ทรัพยากรมนุษย์ สินทรัพย์จากการผลิต และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยทั้ง 3 ประการเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และผลการวิจัยพบว่ากว่า 2 ใน 3 ของ
ประเทศท่ีมั่งค่ังมาจากปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์กิจกรรมที่สมาชิกของชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ประเมินจากทางเลือกหลายๆ ทาง และร่วมวางแผนด าเนินงานตามประเภทของกิจกรรม โดยมีพ้ืนฐาน
ความคิดว่ากลุ่มมีกิจกรรมที่หลากหลายประเภท หรือกลุ่มท ากิจกรรมเดียวแต่ครอบคลุมได้หลายมิติ ซึ่ง
แก้ไขปัญหาของชุมชนหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชุมชนต้องการผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดการมี
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ความเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบของคนและระบบงาน การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
วิธีการจัดการทรัพยากรของชุมชนให้เน้นระบบการจัดการที่ดี และผู้วิจัยก าหนดความเป็นกระบวนการ
ด้านการจัดการเป็นตัวชี้วัดลักษณะที่ส าคัญของความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนสรุปได้ว่า  ระบบการ
จัดการที่ดีควรประกอบด้วย 
 1. มีความเป็นกระบวนการ คือผู้น าหรือคณะกรรมการมีการจัดการกิจกรรมให้เกิดขึ้นไป
ตามล าดับจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เป็นเช่นนี้เรื่อยไปเป็นวัฏจักร เพราะการจัดการเริ่มตั้งแต่การวางแผน
งานเพ่ือแก้ไขปัญหา การด าเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผล และถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้หรือมี
ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีก การแก้ไขปัญหาก็จะเป็นไปตามขั้นตอน คือ มีแผนงานด าเนินการ และติดตาม
ประเมินผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ 
 2. การมีส่วนร่วม ของสมาชิกในชุมชนตั้งแต่การเริ่มคิด ตัดสินใจ วางแผน ด าเนินการ และ
ควบคุมติดตามประเมินผล ตลอดถึงการร่วมรับผลประโยชน์ 
 3. กระบวนการชุมชน เป็นการเรียนรู้ชุมชน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน 
ด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล สมาชิกจะเกิดการเรียนรู้ในการจัดการกับชุมชนของตนเอง โดย
ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
 4. การผสมผสาน (integration) ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านใช้กระบวนการ
ชุมชนร่วมกับหลักการทางวิชาการโดยผ่านพลังของคนในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ผลส าเร็จของกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาได้ โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น
เป้าหมายแสดงถึงความส าเร็จในการจัดการ เช่น สมาชิกเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จากการมีส่วนร่วมด าเนิน
กิจกรรม โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกรรมการกลุ่ม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของแต่ละ
คน มีการระดมทุนภายใน การจัดการด้านการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรวจสอบได้ ใช้เทคนิค
วิธีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานควบคุมประเมินผล และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายกิจกรรม 

 การบริหารจัดการอย่างมีหลักเกณฑ์  
 เฟเดอริค ดับเบิลยู เทเล่อร์(Frederick W. Taylor 1978, อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงศ์, 2540, 
23) ซึ่งเป็นผู้น าและบิดาแห่งการจัดการที่มีหลักเกณฑ์ ได้ท าการศึกษาวิธีการปฏิบัติทางการผลิตใน
ระดับโรงงานขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้หลักต่างๆ ในการปฏิบัติงาน Taylor เชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะก าหนด
ปริมาณงานที่แต่ละคนท าได้ในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เป็นการบีบบังคับต่อตัวผู้ท างานนั้น และ
การศึกษาเกี่ยวกับเวลาดังกล่าวจะเป็นไปโดยถูกต้องและมีหลักเกณฑ์มากที่สุด ซึ่งจะป้องกันข้อโต้แย้ง
ต่างๆ ได ้โดยทั้งสองฝ่ายจะบริหารก็จะได้รับประโยชน์จากการได้รับผลผลิตเพ่ิมข้ึนถ้ามีการ 
  1. ขจัดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นออกไปจากกระบวนการท างาน 
  2. ฝึกให้คนงานได้เรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ 
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  3. มีการก าหนดมาตรฐานของงานที่สูงขึ้นกว่าปกติ 
  4. จัดระบบค่าตอบแทนให้อยู่บนพ้ืนฐานของความสามารถและผลผลิตที่สูงขึ้น  ซึ่งจะมี
วิธีการเพ่ือก าหนดวิธีการท างาน หรือที่เรียกว่า การวิเคราะห์เวลา และการเคลื่อนไหว (time and 
motion study) โดยมีสาระส าคัญคือ “การเปลี่ยนจากความไม่มีประสิทธิภาพที่สืบเนื่องมาจากวิธี
ปฏิบัติแบบไม่มีหลักเกณฑ์มาเป็นความมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการจัดการที่มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น โดย
ตัวผู้บริหารตามความรับผิดชอบที่ควรจะต้องมีมากกว่าเดิม”  
 ขณะเดียวกัน Frederick W. Taylor (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงศ์, 2540, 23) กล่าวถึงการ
บริหารจัดการที่มีหลักเกณฑ์ ว่าควรมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. ต้องมีการคิดค้นและก าหนด “วิธีที่ดีที่สุด” ส าหรับงานที่จะท าแต่ละอย่าง กล่าวคือ
จะต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดี
ที่สุดจริง และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ  ก็จะจ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด
ส าหรับส่วนที่เกินกว่ามาตรฐาน 
  2. ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน จัดงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน Taylor 
เน้นความจ าเป็นที่จะต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธีในการคัดเลือกคนงานจะต้องมี
การพิจารณาเป็นพิเศษท่ีจะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีท่ีสุดตรงตามงานที่จะให้ท า 
  3. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงานนี้ 
Taylor เชื่อว่า คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคน
จะเห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธี 
  4. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน Taylor เชื่อว่าฝ่าย
บริหารควรจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่จะต้องไม่ใช่ด้วย
การไปลงมือปฏิบัติงานที่ควรเป็นงานของคนงานเท่านั้น 
 ส าหรับ Henri Faylor (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงศ์, 2540, 24-26) ได้สรุปสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการไว้ดังนี้ 
  1. เกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ (Management functions) กระบวนการจัดการงาน
ประกอบด้วยหน้าที่ต่างๆ 5 ประการคือ 
   1.1  การวางแผน (Planning) หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่
จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติขึ้นไว้เป็นแนว
ทางการท างานในอนาคต 
   1.2  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างของงานต่างๆ 
และอ านาจหน้าที่ให้อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 
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   1.3  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง การสั่งการงานต่างๆ แก่
ผู้ใต้บังคบับัญชา ซ่ึงผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี และต้องเข้าใจผู้ปฏิบัติงานด้วย ตลอดจน
เข้าถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
   1.4  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้า
กันได้และไปสู่เป้าหมายเดียวกันในท่ีสุด 
   1.5  การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่า
กิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่วางไว้ 
  2.  ลักษณะของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีคุณลักษณะพร้อมด้วยความสามารถ
ทางร่างกาย จิตใจ ไหวพริบ การศึกษาหาความรู้ เทคนิคในการท างานและประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งรวม
เรียกว่า ความสามารถทางด้านการจัดการ ซ่ึงต่างจากพนักงานระดับปฏบัิติท่ีจะเน้นหนักท่ีเทคนิควิธีการ
ท างานเป็นส าคัญ 
  3.  เกี่ยวกับหลักการจัดการ (Management principles) Fayol ได้วางหลักทั่วไปที่ใช้
ในการจัดการไว้ 14 ข้อ คือ 
   3.1  หลักที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ Fayol เชื่อว่า อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ และอ านาจหน้าที่ที่ควรจะมีเท่ากับความรับผิดชอบนั่น
คือ เมื่อผู้ใดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดงานหนึ่ง ผู้นั้นก็ควรจะได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่
เพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี 
   3.2  หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว การกระท าใดๆ คนงานควรได้รับ
ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความสับสนในค าสั่งที่เกิดขึ้นนั้น3.3 
หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ทั้งนี้เพราะกิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายอันเดียวกัน ควรจะต้อง
ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานเพียงอันเดียวร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบรรลุเป้าหมายขององค์การในที่สุด 
   3.4  หลักของการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน ซึ่งก็คือสายการบังคับบัญชาจากระดับสูงมายัง
ระดับต่ าสุดในองค์การ ที่จะเอ้ืออ านวยให้การบังคับบัญชาเป็นไปตามหลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียง
คนเดียว และช่วยให้เกิดระเบียบในการติดต่อสื่อสารในองค์การอีกด้วย 
   3.5  หลักของการแบ่งงานกันท า คือการแบ่งงานกันตามความถนัด เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์ของบุคลากรในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์ 
   3.6  หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยในการท างานนั้นเกิดจากการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการท างาน โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความเคารพเชื่อถือและท างานตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 
ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความยุติธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 
   3.7  หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม ระบุไว้ว่า 
เป้าหมายและผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียของส่วนรวมของกลุ่ม จะต้องมีความส าคัญเหนือกว่า
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เป้าหมายของส่วนบุu3588 .คลหรือของส่วนย่อยต่างๆ เพ่ือที่จะให้ส าเร็จผลตามเป้าหมายของกลุ่ม 
(องค์การ) นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.8  หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน ต้องมีความยุติธรรมและให้เกิดความ
พอใจ และประโยชน์มากที่สุดแก่ทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ให้สามารถด ารงอยู่ได้ใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
   3.9  หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง การจัดการควรจะต้องมีการรวมอ านาจไว้
ที่สุดศูนย์กลางเพ่ือที่จะควบคุมส่วนต่างๆ ขององค์การไว้ได้เสมอ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์รวมสูงสุด
เท่าท่ีจะท าได้ 
   3.10 หลักของความมีระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบส าหรับการท างานของ
คนงานในองค์การนั้น ผู้บริหารจ าต้องก าหนดลักษณะและขอบเขตของงานให้ถูกต้อง ชัดเจนพร้อมทั้ง
ระบุถึงความสัมพันธ์ต่องานอ่ืน เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   3.11 หลักของความเสมอภาค ผู้บริหารต้องยึดถือเรื่องของความเอ้ืออารี และความ
ยุติธรรมเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความจงรักภักดี และอุทิศตนในการท างานให้กับองค์การ 
   3.12 หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน การที่คนเข้าออกมากย่อม
เป็นสาเหตุของการสิ้นเปลือง และท าให้การจัดการงานไม่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นทั้งผู้บริหารและ
คนงานจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพ่ือเรียนรู้งานจนท าได้ดีเสียก่อน 
   3.13 หลักของความคิดริเริ่ม การช่วยคิดริเริ่มของคนงานทุกคนภายในขอบเขตที่คน
นั้นพึงมี จะเป็นพลังอันส าคัญที่จะท าให้องค์การเข้มแข็งขึ้น ตลอดจนแผนงานและเป้าหมายต่างๆ ก็จะ
ถูกท าให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 
   3.14 หลักของความสามัคคีคือ การเน้นถึงความจ าเป็นที่ทุกคนในองค์การจะต้อง
ท างานเป็นกลุ่มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือจะให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์การเป็นอย่างดี
ภายในทิศทางเดียวกัน 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งในแง่มุมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจมีเหตุผลในการสนับสนุนหลายประการ สามารถสรุปเหตุผลที่ต้องให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิจัยและพัฒนา (อาร์ แอนด์ ดี เอ็นจิเนียร์, 2549, 12-15) ดังนี้ 

1. สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การที่ลูกค้าตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือ
บริการจากธุรกิจนั้น เป็นเพราะลูกค้ามีความคาดหวังในคุณภาพของสินค้าหรือบริการเป็นประเด็นหลัก 
ดังนั้นการแสดงความซื่อสัตย์ของผู้ประกอบการที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพอใจให้กับ
ลูกค้าของตน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้าอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลก าหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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2. สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ หากสินค้าหรือบริการมีคุณภาพที่ดีและราคาเท่ากัน
กับคู่แข่งขัน ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าท่ีรู้สึกว่ามีคุณภาพดีกว่าแน่นอน แต่ถ้าสินค้ามีคุณภาพดีและราคาสูง
กว่าคู่แข่งขัน จะมีลูกค้าส่วนหนึ่ง ซึ่งบางครั้งเรียกว่า ตลาดบน จะซื้อสินค้าที่แพงกว่าโดยไม่รู้สึกว่ามี
ราคาแพงแต่อย่างใด แต่กลับรู้สึกถึงความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไป เช่น ร้านท าผมที่มีช่างฝีมื อดี หรือ
รถยนต์ยี่ห้อดัง ที่แม้จะตั้งราคาสูงแต่ก็มีคนจ านวนมากนิยมซื้อหรือใช้บริการ เนื่องจากคนส่วนใหญ่เห็น
ว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบการเกิดความภูมิใจต่อผลิตภัณฑ์ของตนเอง ความภูมิใจและมั่นใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ของตนเป็นผลกระทบเชิงจิตวิทยาที่เกิดกับตัวผู้ให้บริการเอง และผลกระทบนี้ จะเป็นผลใน
เชิงบวกกับผู้คนในองค์กรเป็นอย่างมาก ท าให้พนักงานในองค์กรเกิดความภาคภูมิใจ  ตั้งใจท างาน 
ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และช่วยกันคิดช่วยกันท า เพ่ือให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและขยายกิจการต่อไปได้ จน
อาจสามารถน าองค์กรไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพหรือองค์กรที่เป็นเลิศในอนาคต 

4. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับธุรกิจอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้ เมื่อองค์กรธุรกิจมุ่งเน้นด้านการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือ จะส่งผลเป็นแบบอย่างให้กับองค์กร
ธุรกิจอ่ืนได้เรียนรู้และน าไปปรับใช้ ซึ่งก็จะท าให้องค์กรเหล่านั้นมีคุณภาพตามไปด้วย และจะเกิด
เหตุการณ์แบบนี้ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ส่งผลให้ระบบธุรกิจทั้งหมดมีแต่องค์กรที่มีคุณภาพเป็นส่วนใหญ่  

ประเภทของคุณภาพ 
 คุณภาพ (Quality) หมายถึง “สิ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจและสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าได้” (จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว และคณะ, 2548, 50) ซึ่งต้องใช้ตัวลูกค้าเป็นบรรทัดฐานในการ
ตัดสิน เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องค านึงว่า “คุณภาพต้องมาก่อน” ลูกค้าจึงจะเต็มใจซื้อและภาคภูมิใจในสินค้า
หรือบริการนั้น ทั้งนี้คุณภาพอาจแบ่งออกได้ 5 ประเภท (อาร์ แอนด์ ดี เอ็นจิเนียร์, 2549, 20-25) คือ  
 1. คุณภาพด้านเทคนิค หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสามารถใน
การใช้งานของสินค้าหรือบริการ เช่น ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกในการหยิบจับ หรื อถ้า
เป็นด้านบริการก็คือความตั้งใจในการให้บริการ เป็นต้น 
 2. คุณภาพด้านเวลา หมายถึง ความทนทานและอายุการใช้งานของสินค้า เช่น ราคาค่า
เสื่อมเม่ือเวลาผ่านไป ความรวดเร็วในการให้บริการ ความยากง่ายในการบ ารุงดูแลรักษา เป็นต้น 
 3. คุณภาพด้านจิตวิทยา หมายถึง คุณลักษณะที่มีผลต่อจิตใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น การออกแบบที่ทันสมัย ความเป็นที่รู้จักหรือยี่ห้อของสินค้า การโฆษณาเพ่ือให้
สินค้าดูดี สีสัน และความสวยงาม เป็นต้น 
 4. คุณภาพภายหลังการขาย หมายถึง ระบบการรับประกันสินค้า การบริการหลังการขาย 
การบริการข้อมูล วิธีการใช้และการดูแลรักษา เป็นต้น 
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 5.  คุณภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ความถูกต้องตรงตามมาตรฐานการผลิต 
ความซื่อสัตย์ และความจริงใจในการบริการด้านข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ หรือสินค้า
มีความถูกต้องตามท่ีระบุลักษณะไว้ที่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ 

การทบทวนวรรณกรรม สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง 
 จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2546, 15-16) กล่าวถึงปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของการประกอบการธุรกิจขององค์กรชุมชน มีดังนี้  
 1.  ด้านการผลิต มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สินค้าขาดคุณภาพไม่ตรงตาม
มาตรฐาน 
 2.  ด้านการตลาด เกิดความไม่สมดุลระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ กับปริมาณความ
ต้องการตลาด ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน แหล่งที่ตั้งของตลาด หรือการกระจายสินค้ายังจ ากัดในพื้นที่ 
 3.  ด้านการเงิน เงินทุนและสินเชื่อมีจ ากัด ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันตามวงเงินที่สถาบัน
การเงินก าหนด 
 4.  ระบบบัญชีและการตรวจสอบควบคุมยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดความน่าเชื่อถือในระบบ
การเงินและบัญชีขององค์กร 
 5.  ขาดแคลนแรงงาน ระดับฝีมือแรงงานค่อนข้างต่ า 
 6.  ด้านการบริหารจัดการ ผู้น าและทีมบริหารองค์กรธุรกิจชุมชนขาดความสามารถและ
ทักษะในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล 
 7.  ด้านการท างานเป็นกลุ่ม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมโดยทั่วไปเป็นการประกอบการโดย
บุคคลหรือเอกชนผู้เป็นเจ้าของ ในขณะที่ธุรกิจชุมชนเป็นการด าเนินงานโดยกลุ่มหรือองค์กรชุมชน ซึ่ง
ต้องอาศัยการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม จึงต้องมีการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 
 8.  ขาดการประสานความร่วมมืออย่างแท้จริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนให้
คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 
 9.  ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมเป็นเจ้าของและด าเนินกิจกรรมในขั้นตอน
ต่าง ๆ 
 10.  นโยบายของรัฐยังไม่เอ้ืออ านวย ทั้งในด้านภาษี สินเชื่อ ตลอดจนระบบโครงสร้าง
ราชการ 

 ใจมานัส พลอยดี (2540) ได้ศึกษาวิจัย ซึ่งณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กล่าวว่า เป็นงานวิจัยชิ้น
แรกท่ีน าเสนอแนวคิดและการวิเคราะห์ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ได้พยายามจะชี้ให้เห็นว่า ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคมอะไรบ้างเป็นตัวแปร ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการระดมทุน ความสามารถใน



31 
 

 

การขยายกิจกรรม (สายการผลิตและการค้า) รายได้ของผู้ร่วมธุรกิจชุมชน ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ การพ่ึงพาภายนอกและการพ่ึงตนเอง 

 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2542, 124 -138, 177-181) ได้กล่าวถึง ปัจจัยแห่งความส าเร็จและ
ล้มเหลวของธุรกิจชุมชน จากกรณีศึกษา บริษัทธุรกิจชุมชนหัวไทร หรือ "หัวไทร โมเดล" ว่า
ประกอบด้วย 9 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 
 1. ปัจจัยด้านการเงินหรือเงินทุน กล่าวคือหากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงินจากชุมชนได้เอง 
หรือมีเงินช่วยหรือดอกเบี้ยต่ า จะท าให้โอกาสที่ธุรกิจจะจัดตั้งและด าเนินการได้ดี ประสบผลส าเร็จมี
ความเป็นไปได้สูง 
 2. ปัจจัยด้านการผลิต กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะผลิตอะไร อย่างไร หากธุรกิจชุมชนมีความ
ได้เปรียบเชิงทรัพยากรและ/ หรือในเชิงทักษะซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น ปัจจัยด้านการผลิตจะเป็นความ
ได้เปรียบและสนับสนุนให้ธุรกิจมีโอกาสประสบผลส าเร็จ 
 3. ปัจจัยด้านการตลาด กล่าวคือ การรู้ความต้องการของตลาด และรู้ว่าจะน าสินค้าไปขายที่
ไหน อย่างไร 
 4. ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการ ได้แก่ ความสามารถเรื่องระบบงาน เงินบุคลากร 
และระบบตลาด 
 5. ปัจจัยด้านผู้น า ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะเชื่อคนมากกว่าระบบ ดังนั้นหากผู้น า
เป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการน า มีความเสียสละ เป็นต้น ธุรกิจชุมชนก็
จะมีโอกาสประสบความส าเร็จได้ 
 6. ปัจจัยแรงงาน การมีแรงงานในท้องถิ่นเพียงพอและมีทักษะการผลิตเป็นปัจจัยท าให้ธุรกิจ
ชุมชนประสบผลส าเร็จ 
 7. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ท าให้เกิดธุรกิจชุมชน
อย่างแท้จริง 
 8. ปัจจัยด้านระบบข้อบังคับ กล่าวคือ หากระเบียบข้อบังคับไม่อยู่บนพ้ืนฐานหรือความ
เห็นชอบจากสมาชิก การประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความส าเร็จได้ต่ า 
 9. ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับภายนอก กล่าวคือ ธุรกิจชุมชนที่จะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก และหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์เชิงลบกับภายนอก อนึ่งใน
ปัจจัยนี้หมายถึงการมีความคล่องตัว รู้ว่าเมื่อใดควรร่วมมือหรือปฏิเสธภายนอก 

 ปาริชาติ วลัยเสถียร, จิตติ มงคลชัยอรัญญา และโกวิทย์ พวงงาม (2540) ร่วมกันศึกษา
และพบว่าหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน  โดยนโยบายและ
มาตรการต่างๆ 7 ด้าน ได้แก่ 
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 1. ด้านการส่งเสริมความสามารถของบุคคล กลุ่ม และองค์กร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิม
ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือต่างๆ ในหลายรูปแบบ อาทิ การให้การศึกษา การฝึกอบรมการให้ข่าวสาร 
ข้อมูล การใช้สื่อ เป็นต้น 
 2.  ด้านแรงงาน โดยมีนโยบายและมาตรการที่จะส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้านแรงงาน ทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม อาทิ เพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท า ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เมือง
ใหญ ่พัฒนาสติปัญญา การพัฒนาแรงานที่ผ่านการฝึกอบรมในวิชาชีพและมีประสบการณ์ท างานมาแล้ว 
จัดตั้งตลาดแรงงาน เพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 3.  ด้านทุนและสินเชื่อ กล่าวคือ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 รัฐบาลประกาศให้มีนโยบาย
การเงินและการคลังเพ่ือสังคม เพ่ือเสริมสร้างการกระจายรายได้ การกระจายสินเชื่อ และการบริหาร
ทางการเงินการตลาดไปสู่ส่วนภูมิภาคและผู้ด้อยโอกาส น าไปสู่การสนับสนุนธุรกิจชุมชนในลักษณะ
ต่างๆ อาทิ เพ่ิมทุนให้ ธกส. และสถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุน
การจัดสินเชื่อระยะปลานกลางและระยะยาวแก่ภาคเกษตรและผู้ประกอบการรายย่อย การสร้างสิ่งจูงใจ
ในทางการเงินและการคลังให้ธุรกิจเอกชนเข้ามาช่วยในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การผลิตการจ าหน่าย
และการจัดการตลาดแก่ชุมชน สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาชุมชน กระจายบริการทาง
การเงินกลับเข้าสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จัดระบบประกันหรือกองทุนประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในการ
รับช่วงการผลิตของอุตสาหกรรมชุมชน และอุตสาหกรรมชนบท อนึ่ง มาตรการรูปธรรมในการสนับสนุน
ด้านทุนและสินเชื่อแก่ธุรกิจชุมชน ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 6 รูปแบบ ได้แก่ การใช้วิธีระดมทุนจากสมาชิก 
การสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการธุรกิจชุมชน  การสนับสนุนงบประมาณและ/หรือเงินนอก
งบประมาณในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า การให้งบประมาณจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับกลุ่ม ตลอดจนการประสานงานกับแหล่งเงินทุนอื่น การร่วมลงทุนกับกลุ่ม เป็นต้น 
 4.  ด้านวัตถุดิบ โดยนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้านวัตถุดิบสามารถจ าแนก
ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ (1) ด าเนินการผลิตวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเหมาะสม (2) สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตโดยไม่คิดมูลค่า และ/หรือ จ าหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งมีท้ังการสนับสนุนผ่านกลุ่มและ
รายบุคคล 
 5.  ด้านการตลาด ซึ่งการสนับสนุนธุรกิจชุมชนด้านนี้ สามารถจ าแนกได้เป็น (1) การสร้าง
ตลาด อาท ิส่งเสริมให้สามารถเปิดช่องจ าหน่ายสินค้าของชุมชน จัดงานจ าหน่ายสินค้าในร้านค้าเอกชน 
ตามห้างสรรพสินค้า สถานีเติมน้ ามัน และเปิดให้ชุมชนน าสินค้ามาร่วมขายด าเนินการรับซื้อผลผลิตจาก
กลุ่ม เพ่ือท าการแปรรูปและจัดจ าหน่าย เป็นต้น (2) การประสานการจัดการตลาด อาทิ การ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดการด้านการตลาดของท้องถิ่นและภูมิภาค การสนับสนุนให้ธุรกิจ
ชุมชนเข้ามาร่วมทุนด าเนินการธุรกิจชุมชน ส่งเสริมในราษฎรผลิตสินค้าขายหรือรวมกลุ่มเพ่ือรับช่วง
ผลิตสินค้า (3) การสร้างข้อมูลทางการตลาด อาทิ สนับสนุนโดยการจัดท าฐานข้อมูลธุรกิจชุมชน ท า
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตลาดและการส่งออกสินค้า (4) การควบคุมคุณภาพ ปริมาณและราคาสินค้า 
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อาทิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้า ก าหนดเขตการผลิตและคุณภาพสินค้า จัดตั้งหน่วยงานกลาง
เพ่ือก าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าและตรวจสอบคุณภาพ การสนับสนุนเงินชดเชยเพ่ือประกันรายได้ 
สินค้า สนับสนุนงบประมาณตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการตลาด เป็นต้น 
 6.  ด้านเทคโนโลยี ในการศึกษาพบว่าไม่มีนโยบายและมาตรการด้านนี้โดยตรงแต่มีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผลิต การแปรรูป และนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นประดิษฐ์กรรม อาทิ ด้าน
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมการผลิตด้านการพัฒนาชนบท
และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น 
 7.  ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ โดยนโยบายและมาตรการส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้านนี้ 
ได้แก่ (1) มาตรการทางภาษีเพ่ือจูงใจและสนับสนุนธุรกิจชุมชน อาทิ การผ่อนปรนภาษีอากรเป็นต้น (2) 
มาตรการทางกฎหมาย อาทิ แก้ไขลดหย่อนหรือเพ่ิมเติมระเบียบของรัฐ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้การ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นสากลมากข้ึน เพ่ือความเป็นธรรมทางการค้า 
ป้องกันการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในกรอบของกฎหมาย  (3) กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 อ านวย ภูวนา (2540) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนการบริหารการผลิตหัตถกรรมทอผ้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหนองเขื่อนช้าง ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
คณะกรรมการกลุ่มทอผ้ามีกระบวนการบริหารการผลิตหัตถกรรมทอผ้าตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมตามล าดับ โดยเน้นให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมและความเป็นกันเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก็ยังมีประสบการณ์ ไม่เพียงพอในด้าน
การใช้ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและการผลผลิต เช่น การไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่แน่นอนในการก าหนด
คุณภาพของผลผลิต การจัดคนเข้าท างานคณะกรรมการไม่มีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน และไม่ก าหนด
กฎเกณฑ์และการทดสอบไว้ประการใด โดยอาศัยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มงานต่าง ๆ แต่
ได้มีการจัดองค์การบริหารงาน และก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน 

 อภิชัย พันธเสนและปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประเมิน
ปัญหาและความต้องการของธุรกิจชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจปัญหา ความต้องการ 
และการพัฒนาธุรกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงการร่วมทุน ร่วมผลิต และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใต้กรอบ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการวิจัยพบว่าปัจจ ัยส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการก่อตั้ง
กลุ่ม คือ การมีทุนทางสังคม ความอยู่รอดของธุรกิจข้ึนอยู่กับความสามารถในการเลือกสินค้าที่ผลิต การ
วางแผนการผลิต ความสามารถในการบริหารจัดการสมาชิก ส่วนการพัฒนากลุ่มขึ้นอยู่กับการมี
เครือข่ายสนับสนุนด้านวัตถุดิบ ตลาดและการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งเป็นปัจจัยเอ้ือที่ส าคัญ
ยิ่งต่อความอยู่รอดและการพัฒนาธุรกิจชุมชน ด้านการจัดการสวัสดิการชุมชนจะมีมากน้อยเพียงใดมิได้
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ขึ้นอยู่กับรายได้ของธุรกิจชุมชนแต่ขึ้นอยู่กับความผูกพันของธุรกิจที่มีต่อชุมชน นอกจากนี้การอยู่รอด
ของธุรกิจชุมชนและการพัฒนาธุรกิจชุมชนในภาพรวมยังต้องเกิดขึ้นภายใต้กรอบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นหลักการที่รวมแนวคิดเรื่องจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและประสิทธิภาพการผลิตในทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจชุมชนเอง และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 พิสมัย หล่ออริยวัฒน์ (2551) ได้ท าการศึกษา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการผลิตผลจากถ่ัวเหลืองด้วยภูมิปัญญาชาวจีนยูนนานบ้านสันติชล ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน” โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากถั่ว
เหลือง(เต้าหู้ดอง และฟองเต้าหู้) ให้สามารถน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถ่ัวเหลืองทั้งสองชนิดให้เกิดเป็นรายได้เสริมของคนใน
ชุมชน โดยด าเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การสร้างความเข้าใจกับชุมชน การแสวงหาและพัฒนา
รูปแบบการแปรรูปผลผลิตถั่วเหลืองและการพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน
และเอ้ือต่อการท่องเที่ยว เก็บข้อมูลโดยการจัดเวทีระดมความคิดเห็น และการส ารวจข้อมูล รวมถึงการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รู้ในชุมชน 
 ผลการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับบริบทชุมชน ศักยภาพของชุมชนทางด้านการแปรรูปอาหาร
จากถ่ัวเหลืองเป็นอาหารประเภทเต้าหู้สด ฟองเต้าหู้ เต้าหู้ยี้ เต้าเจี้ยวถั่วแผ่นจีนและผู้รู้ในเรื่องการแปร
รูปถั่วเหลือง พบว่า การแปรรูปถั่วเหลืองด้วยภูมิปัญญาชาวจีนยูนานเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญกับการ
ด ารงชีวิตของคนจีนแห่งบ้านสันติชล แต่ความนิยมในการบริโภคยังอยู่ในกลุ่มเฉพาะเช่นกลุ่มของชนเผ่า
ลีซู และกลุ่มของคนจีนเท่านั้น การแปรรูปผลผลิตจากถั่วเหลืองไม่สามารถท าตลาดในวงกว้างได้ 
เนื่องมาจากความนิยมของตลาดมีน้อย อีกท้ังสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นสิ่งที่บ่ง
บอกได้ว่าการแปรรูปถั่วเหลืองไม่ใช่กิจกรรมในการน ามาประกอบอาชีพหลัก  เพราะชุมชนค้นพบอาชีพ
หลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากกว่า เช่นการขายอาหารจีนยูนานการเย็บรองเท้าจีน หรือ
แม้กระท่ังการบริการในรูปแบบต่างๆ 
 ท าให้ชุมชนค้นพบทิศทางและวิธีการในการพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ทดแทน  เพ่ือสอดรับ
กับสถานการณ์และกิจกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ชุมชนได้ท าการรวบรวมองค์ความรู้ เพ่ือจัดเป็น
แหล่งค้นคว้าส าหรับผู้ที่สนใจเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจีนยูนานน ามาใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล  
 




