
บทที ่2 
แนวคดิ หลกัการ และเอกสารที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนดว้ยการจดัการความรู้ จะประกอบไปดว้ยหลกัการ ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
2. แนวคิดการบริหารจดัการ 
3. กระบวนการกลุ่ม 
4. ผงัมโนภาพ หรือแผนท่ีความคิด (Mind map)  
5. การลดตน้ทุน 

แนวคดิเกีย่วกบัการวจิัยปฏบิัติการแบบมส่ีวนร่วม 

 การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชนท่ีเนน้
ใหค้นในชุมชนสามารถรวมตวักนัในรูปขององคก์รประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มศกัยภาพของ
คนในชุมชนด้วยระบบขอ้มูล ให้เห็นความส าคญัของขอ้มูลเพราะขอ้มูลจะช่วยให้คนในชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและด าเนินการพฒันาชุมชนต่อไปได ้ จึงตอ้งมีการวิจยัปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม เกิดการหลอมรวมแนวคิดการวิจยัอยา่งมีส่วนร่วม (Participatory Research) และการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เขา้ดว้ยกนัซ่ึงทั้ง 2 แนวมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัอยูบ่า้ง
กล่าวคือการวิจยัอย่างมีส่วนร่วมนั้นเป็นการศึกษาชุมชนโดยให้สมาชิกของชุมชนเขา้มามีส่วนใน
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งเป็นผูร่้วมวิจยัดว้ย แต่ไม่มีการปฏิบติัการไม่มีการน าไป
ประยุกตแ์กปั้ญหา ส่วนการวิจยัเชิงปฏิบติัการเป็นกระบวนการวิจยัท่ีผูว้ิจยัก าหนดกิจกรรมอยา่งใด
อยา่งหน่ึงข้ึนมา แลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายวา่ไดผ้ลหรือไม่ หากยงัไม่ไดผ้ลตามเป้าหมาย
ก็น ากิจกรรมนั้นมาปรับปรุงแลว้น าไปทดลองใชใ้หม่กบักลุ่มเป้าหมายอีก จนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ 
จากนั้นจึงน าไปใชแ้ละเผยแพร่ต่อไป ซ่ึงการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบน้ี กลุ่มเป้าหมายอาจมีส่วนร่วม
หรือไม่มีส่วนร่วมก็ได ้แต่การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น สมาชิกในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การศึกษา เก็บขอ้มูล และร่วมวิจยั รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม แลว้ร่วมปฏิบติัหรือ
ทดลองตามกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนและในทา้ยท่ีสุด ร่วมกนัประเมินผลว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
หรือไม่เพียงใด การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจยัท่ีหน่วยงานพฒันา และบุคลากรดา้น
การพฒันาของประเทศต่างๆ เร่ิมน าเขา้มาประยุกตใ์ชม้ากข้ึนในระยะหลงั เน่ืองจากสอดคลอ้งกบั
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กระแสการเปล่ียนแปลงในสังคม ท่ีให้ความส าคญัและอ านาจแก่คนและชุมชนในการก าหนดชะตา
ชีวิตตนมากข้ึน เน่ืองจากเหมาะสมกบัโจทยก์ารพฒันาท่ีตอ้งการให้ชุมชนแกปั้ญหาของตนเองดว้ย
ตนเอง ทั้งน้ีการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป้าหมาย คือ พฒันาคนเป็นส าคญั เป็นกระบวนการท่ี
สร้างคน เพื่อไปสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็ง ให้มีความสามารถในการตอบสนองกบักระแสการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอกไม่วา่จะเป็นกระแสเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม 
หรือแมแ้ต่การศึกษาเพื่อใหชุ้มชนนั้นๆ มีหลกัคิด ของตนเอง และสามารถปรับตวั และเลือกเส้นทาง
การพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 กระบวนการของการวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการท่ีมีลกัษณะ 3 ประการ ดงัน้ี (ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2545 ก : 238) 
 1. เป็นการคน้ควา้วิจยัเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีจ าเป็น  เช่นขอ้มูลความจริงปัญหาเชิงพฒันาท่ี
จะตอ้งแก้ไข สมมติฐานส าหรับการทดสอบต่อไป แผนงานด าเนินงานส าหรับการพฒันาหรือ
แกปั้ญหาและการติดตามประเมินผลการพฒันาแกไ้ขปัญหา 
 2. เป็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ผูซ่ึ้งเป็นทั้งผูร่้วมด าเนินการวิจยัและผูไ้ดรั้บ
ผลลพัธ์ของการวจิยั 
 3. เป็นการปฏิบติัในการด าเนินชีวิตจริง ซ่ึงมิใช่เป็นการจ าลองจากชีวิตจริงเพื่อการวิจยั
เช่นเดียวกบัการกระท าในห้องทดลองของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ผูเ้ขา้มีส่วนร่วมในการ
วิจยัจะตอ้งด าเนินชีวิตท่ีตนกระท าอยู่เป็นปกติธรรมดาการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็น
กระบวนการของการท างานร่วมกนัระหว่างนักวิจยัและสมาชิกในชุมชน ตอ้งอาศยัการสืบสวน 
สอบสวนหาปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนัเป็นกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และ วฒันธรรม ฯลฯ รวมกนัเป็นกลุ่มแต่อยา่งไรก็ตาม
กระบวนการการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นมิใช่เพียงการสืบค้นปัญหาและการแก้ปัญหา
เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการกระตุน้ให้สมาชิกในชุมชนทุกคนมีการต่ืนตวัและตอบสนองต่อปัญหา
เหล่านั้น การกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อปัญหาท าใหส้มาชิกไดมี้โอกาสเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
ผลสุดทา้ยสมาชิกไดพ้ฒันาศกัยภาพในการแกปั้ญหา รวมทั้งไดเ้พิ่มพูนความรู้ให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบั
ปัญหาท่ียากไปกวา่น้ีกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก เขา้มามีส่วน
เก่ียวขอ้งในทุก ๆ ดา้นของกระบวนการวิจยั ซ่ึงรวมทั้งการตดัสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน
โครงการผูป้ระสานงานหรือผูอ้  านวยการวิจยั จึงตอ้งหลีกเล่ียงโดยจะไม่เขา้ไปรับผิดชอบมากเกินไป 
แต่กลบัท าหนา้ท่ีเผยแพร่หรือมอบหมายงานให้สมาชิกชุมชนนั้น ความส าเร็จของผูป้ระสานงานหรือ
ผูอ้  านวยการวิจยันั้นสามารถวดัไดจ้ากการดูว่า ชุมชนนั้นไดท้  าหน้าท่ีของแต่ละคนไปไดม้ากน้อย
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เพียงใด ส่ิงท่ีทา้ทายการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงคือ ท าอยา่งไรจึงจะซกั
ชวนส่งเสริมให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมเป็นกลุ่มกอ้น และรักษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้เหนียว
แน่นย ัง่ยนื โดยเฉพาะสมาชิกในชุมชนท่ีต่างคนต่างอยู ่มิไดมี้การเขา้มีส่วนร่วมกนัมาก่อน 

แนวคดิการบริหารจัดการ 

 การบริหารจดัการ แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ การบริหารจดัการดา้นบุคคล การบริหาร
จดัการดา้นการเงิน การบริหารจดัการดา้นวสัดุ และการจดัการ 
 1. การบริหารจัดการด้านบุคคล เป็นการจดัการเก่ียวกบัคน ซ่ึงนบัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั
ท่ีสุดและเป็นพลงัส าคญัในการส่งผลให้การบริหารจดัการประสบความส าเร็จ การบริหารจดัการคน 
กลุ่มคน หรือสมาชิก ตอ้งมีการแบ่งงานกนัท ามีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน มีทกัษะในการ
ปฏิบติังาน มีจริยธรรม มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่ม องคก์ร และของสมาชิก รวมถึงการ
วางระเบียบให้เป็น แนวทางการปฏิบติังานในทางเดียวกนั การบริหารงานบุคคล เป็นการก าหนด
หนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ท างาน โดยการยึดถือความช านาญเฉพาะอยา่งและยึดถือ
ความช านาญเฉพาะบุคคล ในการจดับุคลากรจะตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรม การรักษาวฒันธรรมท่ีดีของ
องคก์ร เพื่อใหเ้กิดเสถียรภาพในการท างาน 
 2.  การบริหารจัดการด้านการเงิน เป็นการจดัการเก่ียวกบัการตั้งงบประมาณ เพื่อน ามาใช้
จ่ายในแต่ละแผนก ในแต่ละส่วนของงาน เป็นกระบวนการท่ีจดัท าข้ึนมาเพื่อให้ไดเ้งินมาใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตามแผนงานท่ีไดว้างไว  ้การบริหารขององคก์รใด หากขาดการจดัการดา้นการเงินท่ีดี
จะท าใหก้ารด าเนินงานขององคก์รไม่มีประสิทธิภาพ 
 3.  การบริหารจัดการด้านวัสดุ เป็นการจดัการเก่ียวกับวสัดุ หรือทรัพยากรในรูปของ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ขององค์กร ตอ้งบริหารจดัการให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร จะมีส่วนเสริมให้องคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของ
องคก์รวสัดุขององคก์รจึงตอ้งมีการบ ารุงรักษาและดูแลใหส้ามารถใชง้านไดใ้นระยะเวลาท่ียาวนาน 
 4.  การจัดการ เป็นการจดัการเก่ียวกบักระบวนการในการด าเนินงาน การสร้างรูปแบบ
หรือโครงสร้างตามแบบแผนอย่างมีระบบ เพื่อท าให้เกิดความรับผิดชอบและเกิดอ านาจในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทขององคก์รนั้น ๆ มีการก าหนดหน่วยงานยอ่ย ก าหนดกรอบตามความสามารถ
และความถนดั ความรู้ความสามารถ การจดัองคก์รตอ้งอาศยัความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่าย จะท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด โดยยดึถือจุดมุ่งหมายขององคก์รเป็นแนวทาง 
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กระบวนการกลุ่ม  
 กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีส าคญักระบวนการหน่ึงในงานพฒันา   เน่ืองจาก
กระบวนการกลุ่มเป็นเสมือนเคร่ืองมือ ท่ีสามารถช่วยใหชุ้มชนสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ไดเ้กิด
การเรียนรู้  มีพลงั และอ านาจในการต่อรองกบักลุ่มบุคคลอ่ืนได ้อนัเป็นหนทางท่ีน าไปสู่การพฒันา
คนและชุมชน ฉะนั้นหากไม่มีการรวมกลุ่มเกิดข้ึน งานพฒันาชุมชนก็จะไม่เคล่ือนไหว เพราะกลุ่ม
เท่านั้ นท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันาความคิดของประชาชน ด้วยการท างานร่วมกันเกิด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงวถีิชีวติ ความเป็นอยูข่องชุมชนใหดี้ข้ึนและสอดคลอ้งกนั ดงัค ากล่าว
ท่ีวา่ "ถา้ไม่มีกลุ่มก็ไม่มีงานพฒันาชุมชน"  
                ค าว่า "กลุ่ม" (Group) นั้นมีผูใ้ห้ความหมายไวม้ากมาย ทั้งท่ีมีความแตกต่างกนัและ
สอดคลอ้งกนั ข้ึนอยูก่บัสาขาวชิานั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ความหมายของกลุ่ม คือ การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไปมารวมกนั ด าเนินงานร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 กระบวนการกลุ่ม (Organizational Process) เป็นกระบวนการท่ีรวมเอาประสบการณ์ของ
บุคคลหลายๆ ฝ่ายท่ีมาพบประสังสรรคก์นั ดว้ยความรู้สึกพึงพอใจในความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันซ่ึงกระบวนการกลุ่มน้ีจะช่วยให้แต่ละคนได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ และขอ้คิดเห็นระหวา่งกนั เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กนั เกิดความเอ้ืออารีต่อ
กนั ตลอดจนช่วยใหค้น้พบแนวทาง/วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีน่าพอใจร่วมกนั 
    การเกิดกลุ่ม กลุ่มจะเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากการท่ีสมาชิกภายในกลุ่มมีความตระหนกัท่ีจะร่วม
ตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหา โดยเกิดความรู้สึกว่าหากสมาชิกแต่ละคนท่ีมีปัญหาเหมือนกนัหรือใกลเ้คียง
กนั (หรือในกรณีท่ีวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนแลว้พบว่ามีบางปัญหามีสาเหตุเดียวกนั)  มาพบปะ
พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ ความคิดเห็น แลว้สมาชิกในกลุ่มเกิดความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า 
เม่ือชาวบา้นต่างคนต่างไปแกไ้ขปัญหาท่ีตนเองประสบอยู่เพียงล าพงันั้นไม่สามารถจะแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวได ้แต่กลบัไปเพิ่ม/สร้างปัญหาอ่ืนๆอีกตามมา  ดงันั้นจึงเกิดการรวมตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวร่วมกนั  ดงันั้นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการรวมกลุ่ม คือ การท่ีสมาชิกเกิดจิตส านึกร่วมกนัว่าการ
ท างานเป็นกลุ่มสามารถจะแกไ้ขปัญหาของตนได ้ ซ่ึงการท่ีสมาชิกในกลุ่ม/ในชุมชน จะเกิดจิตส านึก
ดงักล่าวไดน้ั้น อาจเกิดไดจ้ากการพดูคุยกนั(เห็นวา่ต่างคนก็มีปัญหาเดียวกนั) จึงอยากร่วมมือกนั ทั้งน้ี
เม่ือเกิดการจดัตั้งเป็นกลุ่มแลว้ กลุ่มจะมีกระบวนการเพื่อเป็นพลงัให้กลุ่มสามารถขบัเคล่ือนและด ารง
อยูเ่พื่อแกไ้ขปัญหาของสมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการกลุ่มสามารถ แบ่งเป็นข้ันตอน
ได้ ดังนี ้
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 1.  ข้ันการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม  ซ่ึงขั้นตอนน้ีถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นการให้สมาชิกภายในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนเกิด
ความเขา้ใจกนัและกนั มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั เกิดความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั โดยส่วนใหญ่แล้ว
สมาชิกภายในกลุ่มจะรู้จกักนัดี มีความสนิทสนมกนัอยูแ่ลว้ อาจอยูใ่นพื้นฐานของความเป็นเครือญาติ 
(ส่วนใหญ่กลุ่มท่ีเกิดในชุมชนนั้น ชาวบา้นมกัจะเป็นเครือญาติกนัอยูแ่ลว้)  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวยอ่มจะท า
ใหส้มาชิกมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัเป็นพื้นฐาน ดงันั้นในขั้นตอนน้ีจึงถือเป็นการท่ีสมาชิกในกลุ่มมา
ท าความเขา้ใจร่วมกนัถึงกลุ่มของตน อาจมีการร่วมกันวางแผนกลุ่ม ก าหนดขั้นตอนกฎเกณฑ์ท่ี
สมาชิกจะปฏิบติัร่วมกนั  การสร้างความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มน้ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีสมาชิกไดมี้การนดั
พบปะสังสรรค์กนั มีการพูดคุยประชุมปรึกษาหารือ (หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นการจบัเข่าคุยกนั) ส่วน
ใหญ่แล้วมกัจะไม่เป็นทางการ  แต่ในกรณีท่ีกลุ่มเกิดจากสมาชิกท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
อนุรักษ์ล าน ้ าท่ีเป็นการรวมตวักนัของชาวบา้นในแต่ละต าบล/อ าเภอท่ีใชล้ าน ้ าเดียวกนั  เป็นตน้ ก็ใช้
ขั้นการสร้างความสัมพนัธ์เพื่อท่ีจะให้สมาชิกไดม้ารู้จกัคุน้เคยกนั รวมทั้งมาก าหนดกฎระเบียบต่างๆ
ของกลุ่มร่วมกนั  โดยการสร้างความสัมพนัธ์น้ีจะท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความไวว้างใจต่อกนัมาก
ยิ่งข้ึน และยงัพฒันาให้สมาชิกเกิดความกลา้ท่ีจะแสดงออกให้การด าเนินงานต่อๆไป  เช่น การกลา้ท่ี
จะแสดงความคิดเห็นของตน  เป็นตน้ 
 2.  ข้ันการพัฒนากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นท่ีไม่สามารถแยกออกจาก
กระบวนการท างานกลุ่มได ้ เป็นการท่ีสมาชิกตดัสินใจร่วมกนัท่ีจะตอ้งการเพิ่มความรู้ หรือขอ้มูล
ทางดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีสมาชิกเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ต่อกลุ่มของตน โดยสมาชิกอาจจะมีการประชุม
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหวา่งกนั นอกจากน้ีการท่ีไปพูดคุยกบั
คนอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น หรือผูมี้ความรู้ในชุมชนนั้นๆ หรือการไปพูดคุย
กบักลุ่มอ่ืนๆได ้ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดเ้หล่านั้นมาวิเคราะห์  และสามารถน ามาใช้เป็นส่วนหน่ึงใน
การตดัสินใจร่วมกนัของสมาชิก เพื่อน าไปปรับประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดความเหมาะสมกบักลุ่มได ้ ซ่ึงขั้น
การพฒันาแลกเปล่ียนกลุ่มน้ีจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการส่ือสารท่ีดีระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม อาศยั
การส่ือสารแบบสองทาง เน่ืองจากการส่ือสารดงักล่าวยอ่มจะกระตุน้ให้สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น 
โดยผ่านการคิดวิเคราะห์  ถือเป็นการช่วยให้สมาชิกได้ฝึกคิดวิเคราะห์ได้  ขั้นการพัฒนากลุ่ม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้น้ีย่อมจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางร่วมกันในหมู่สมาชิกได้  อย่างไรก็ตาม
ขั้นตอนน้ีไม่สามารถส้ินสุดได ้แต่ยงัคงแฝงอยูใ่นทุกๆขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานกลุ่ม เช่น
ในขั้นของการบริหารจดัการกลุ่ม ซ่ึงขั้นดงักล่าวกลุ่มอาจจะเกิดความตอ้งการท่ีจะเพิ่มความรู้/ขอ้มูล
ในเร่ืองของการบริหารจดัการ การแบ่งสรรผลประโยชน์ หรือในขั้นท ากิจกรรม กลุ่มอาจเกิดความ
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ตอ้งการเรียนรู้ทางดา้นเทคโนโลยี,การตลาด,การท าบญัชี เป็นตน้ โดยกลุ่มจะเกิดการประสานงานกบั
บุคคลภายนอก นกัวชิาการ/วิชาชีพต่างๆ มากข้ึน  อีกทั้งความรู้ การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนน้ี สมาชิกสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติไดเ้ช่นกนั 
 3.  ขั้นการบริหาร-จัดการกลุ่ม  การด าเนินการของกลุ่มจะด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้น ปัจจยัท่ีมีความส าคญัปัจจยัหน่ึงก็ คือ กระบวนการบริหารจดัการกลุ่ม ทั้งน้ีการบริหาร
จดัการท่ีดีควรจะเป็นการตกลงกนัระหวา่งสมาชิก เช่น การก าหนดกฎระเบียบของกลุ่ม การก าหนดถึง
การแบ่งสรรผลประโยชน์ของกลุ่ม การจดบนัทึกการประชุม การจดัท าบญัชีของกลุ่ม เป็นตน้ โดยการ
บริหารจดัการกลุ่มน้ี จะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต สมาชิกอ่ืนๆ สามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากน้ีขั้นการบริหารจดัการกลุ่มยงัถือเป็นการท าให้สมาชิกภายในกลุ่มเขา้ใจใน
บทบาทและหน้าท่ีของตนเองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในกลุ่มยงัได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการบริหารจดัการ
ตนเอง อีกทั้งขอ้มูล ความรู้ท่ีไดม้าในขั้นตน้ยงัไดมี้การปรับใชจ้ริง (Learning by doing)  ถือเป็นการ
เรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดของกระบวนการกลุ่ม โดยการบริหารจดัการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะท าให้
สมาชิกในกลุ่มเกิดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองและกลุ่มมากยิ่งข้ึน กลุ่มจะสามารถขยายผลได้
ง่ายมากยิง่ข้ึน (เน่ืองจากเม่ือสมาชิก/และคนอ่ืนๆเกิดความเช่ือมัน่ในการบริหาร-จดัการกลุ่มแลว้ ก็จะ
เกิดความสนใจในการเขา้ร่วมกับกลุ่มมากยิ่งข้ึน กลุ่มมีสมาชิกเพิ่มข้ึน) รวมทั้งกลุ่มยงัสามารถ
แสวงหาแนวทาง/ประสานงานและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกได้ง่ายมากข้ึน  และยงั
ส่งผลใหก้ลุ่มด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายไดใ้นท่ีสุด 
 4.  ท ากจิกรรมร่วม ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีสมาชิกทุกคนมาร่วมกนัแสวงหาแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ทั้งการร่วมกนัตนัสินใจวา่ควรจะด าเนินกิจกรรมใด การก าหนดวตัถุประสงค์
ของกิจกรรม การก าหนดผูด้  าเนินการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน รวมทั้งวิธีการด าเนินการ ซ่ึงในการ
ด าเนินกิจกรรมน้ีจะเป็นการท าเอาความรู้ ขอ้มูล ความสามารถ และประสบการณ์ของสมาชิกทุกคน
ในกลุ่ม ทั้งทางดา้นเทคโนโลย ีการตลาด การจดัท าบญัชี การประชาสัมพนัธ์  ทั้งน้ียงัรวมถึงการระดม
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกกลุ่มเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั  เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพและรายไดข้องกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้กลุ่มอาจจะจดัท ากิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่สมาชิก เป็นตน้ว่า กิจกรรมทศันศึกษากบักลุ่มอ่ืนๆ, หน่วยงานอ่ืนๆ 
(ต้องดูงานทั้ งกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จและกลุ่มท่ีล้มเหลว โดยสมาชิกจะร่วมกันสรุปบทเรียน 
วเิคราะห์วา่ปัจจยัใดท่ีท าใหส้ าเร็จหรือลม้เหลว และจะสามารถมาประยุกตใ์ชก้บักลุ่มไดอ้ยา่งไรจึงจะ
เหมาะสม) แต่วา่ในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มนั้นสมาชิกจะไดเ้กิดกระบวนการเรียนรู้พร้อมๆกนัไป
ดว้ย อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีส าคญั คือ กิจกรรมท่ีกลุ่มไดด้ าเนินการนั้นสมาชิกทุกคนจะตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจ 
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และเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ รวมทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก
ได ้เพราะถา้หากกิจกรรมท่ีกลุ่มด าเนินการนั้นไม่ไดส้นองตอบความตอ้งการ,แกไ้ขปัญหาของสมาชิก
ในกลุ่มได ้กิจกรรมดงักล่าวก็จะไม่เป็นท่ียอมรับของสมาชิกอีกทั้งสมาชิกจะไม่เกิดความสนใจ หรือ
ตะหนกัท่ีจะเขา้ร่วมในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวของกลุ่ม  
 5.  ขั้นแสวงหาความร่วมมือ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นท่ีเม่ือกลุ่มไดด้ าเนินการมาระยะหน่ึงแลว้ 
สมาชิกเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่เราไม่สามารถจะด าเนินงานต่างๆ ไดท้ั้งหมด โดยกลุ่มอาจจะมีขอ้จ ากดับาง
ประการ เช่น เทคโนโลยี ความรู้ ตลอดจนงบประมาณ กลุ่มจึงตอ้งแสวงหาแนวทางร่วมกนั เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี โดยอาศยัการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆภายนอกชุมชน  เช่น 
การติดต่อเพื่อขุดสระน ้ าไวเ้พื่อประกอบอาชีพ ส าหรับกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มจะตอ้งติดต่อไปยงั
ชลประทาน เป็นตน้ โดยวธีิกรแสวงหาความร่วมมือน้ีกลุ่มอาจจะด าเนินการติดต่อหน่วยงานเหล่านั้น
เอง หรืออาจจะด าเนินการโดยผ่านองค์การบริหารส่วนต าบล   ซ่ึงในการแสวงหาความร่วมมือ
ดังกล่าวจะไม่ท าให้กลุ่มเกิดความรู้สึกว่าตนเองต้องพึ่ งพาผูอ่ื้น หรือรู้สึกว่าตนเองไม่มีศกัยภาพ
เพียงพอ แต่เป็นการท่ีกลุ่มสามารถตดัสินใจได้เองว่าจะตอ้งให้หน่วยงานใดมาให้การสนับสนุน 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพราบร่ืน และสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกลุ่ม
ไดก้ าหนดไวไ้ด ้
 6.  ขั้นการสร้างเครือข่าย  เม่ือกลุ่มไดด้ าเนินการมาระยะหน่ึงแลว้ กลุ่มมีการขยายผลการ
ด าเนินงาน  กลุ่มมีจ านวนสมาชิกเพิ่ม หรือกลุ่มสามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว้
แลว้ กลุ่มจึงมีการขยายความร่วมมือไปยงักลุ่มอ่ืนๆ สร้างการด าเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายท าให้
กลุ่มสามารถแกไ้ขปัญหาในภาพกวา้งไดม้ากข้ึน รวมทั้งยงัเป็นการเขา้ไปแกไ้ขปัญหาสังคม ยงัส่งผล
ใหชุ้มชนของตนเองเกิดความเขม้แขง็ข้ึน  ตวัอยา่งเช่น การสร้างเครือข่ายภายในชุมชน โดยมีทั้ง กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มเยาวชน กลุ่มผูสู้งอายุ  มาประสานการด าเนินงานร่วมกนั เกิด
เป็นกลุ่มเครือข่ายหมู่บา้นเพื่อร่วมกนัแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน เช่น มาร่วมกนั
สร้างสวสัดิการชุมชน เป็นตน้  การร่วมกนัในแบบเครือข่ายน้ีมิใช่จ ากดัอยู่เพียงแค่ในชุมชนของ
ตนเองเท่านั้ น แต่ยงัสามารถขยายไปยงัชุมชนอ่ืนๆ ได้อีกด้วย นอกจากน้ีการท างานในรูปแบบ
เครือข่าย ยงัท าใหก้ลุ่มเกิดพลงัอ านาจมากยิง่ข้ึน ถึงเป็นการสร้างพลงัของกลุ่มได ้  
 อย่างไรก็ตามในขั้นการด าเนินกิจกรรมน้ีอาจจะประสบปัญหาต่างๆ  เช่น  ปัญหาของ
สมาชิกเอง ปัญหาการบริหารจดัการ หรือปัญหาภายในคณะกรรมการ เป็นตน้ หากกลุ่มไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีได ้ จะส่งผลให้กลุ่มตอ้งยุติลง  (การยุติของกลุ่มหน่ึงอาจเป็นผลท าให้เกิด
การรวมกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไปอีกได้) ในทางกลบักัน ถ้าหากกลุ่มสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะสามารถ
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ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อไป  จนกระทัง่กลุ่มสามารถด าเนินงานจนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนด
ไวแ้ล้ว มีสมาชิกเพิ่ม มีการค้นพบปัญหาอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน กลุ่มจะด าเนินมาถึงขั้นตอนของการขยาย
ผล คือ มีการขยายจ านวนสมาชิก การก าหนดวตัถุประสงคข์องกลุ่มเพิ่มข้ึน และเกิดกิจกรรมใหม่ข้ึน
เป็นต้น และเม่ือขยายผลแล้วกลุ่มดังกล่าวอาจเข้าไปท างานร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ  เกิดการประสาน
ประโยชน์กบักลุ่มอ่ืนๆ  เป็นการสร้างเครือข่าย ( Network ) ในการท างานท่ีจะท าให้เกิดความเขม้แข็ง
และสามารถพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด 

ผงัมโนภาพ หรือแผนทีค่วามคดิ (Mind map)  
 ผงัมโนภาพ หรือแผนท่ีความคิด คือรูปจ าลองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ืองโยงของมโนภาพ
ท่ีสัมพนัธ์กนั โดยปกติจะใชรู้ปวงกลมแทนมโนภาพหรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลกัษณะและ
ทิศทางของความสัมพนัธ์นั้น มีค  าก ากบัไวว้่าวงกลมแทนมโนภาพของอะไร เส้นลูกศรแทน
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะและทิศทางใด ในบางคร้ังมีการใชก้ารเนน้และแจกแจงเน้ือความดว้ยสีและ
การวาดรูปประกอบ ผงัมโนภาพถือว่าเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยบนัทึกความคิด เพื่อให้เห็นภาพความคิดท่ี
หลากหลายมุมมองท่ีกวา้งและชดัเจนกวา่การบนัทึกโดยท่ียงัไม่ไดจ้ดัระบบ หรือระเบียบความคิดใดๆ 

อีกทั้งเป็นวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัโครงสร้างทางการคิดของมนุษย ์ซ่ึงบางช่วงมนุษยจ์ะสูญเสียสมาธิ
และความจดจ่อไปโดยอตัโนมติัขณะท่ีก าลงัคิดเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง ดงันั้นการท าให้สมองไดคิ้ด ได้
ท างานตามธรรมชาตินั้น จึงมีลกัษณะเหมือนตน้ไมท่ี้แตกก่ิงกา้นออกไปเร่ือย ๆ ทั้งน้ีผงัมโนภาพถูก
ใชเ้ป็นแนวคิดไร้รูปแบบตายตวัมาหลายศตวรรษแลว้เพื่อใชใ้นการเรียนรู้, การระดมสมอง, การจดจ า
ขอ้มูล, การจินตนาการ และการแกปั้ญหา โดยมีการใชใ้นหลากหลายกลุ่ม เช่น นกัศึกษา, วิศวกร, 
นกัจิตวทิยา และบุคคลทัว่ไป เป็นตน้  
 ผงัมโนภาพ หรือแผนท่ีความคิดน้ี ไดถู้ก ดร.โทนี บูซาน น ามาใชช่้วยในการจดจ าระยะยาว
ท่ีเรียกว่าวิธีเนโมนิก ซ่ึงไดแ้ก่ การน าความรู้ใหม่ไปผูกโยงกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาสมองซีกขวาโดยการจินตนาการ ความงาม ศิลปะ และจงัหวะ เป็นตน้ ส่วนซีกซ้ายใชว้ิเคราะห์ 
ค า ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ล าดับ และความเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น ด้วยหลักการใช้ค  าหลกัเป็น
ตวัก าหนดแลว้ขยายก่ิงกา้นสาขาออกไป วิธีน้ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายทั้งในเร่ืองการท าประชาคม การ
บนัทึกค าบรรยาย การบนัทึกเร่ืองชีวิตจริงส่วนตวั และการบนัทึกเร่ืองการงาน เช่น การวางแผน การ
ตดัสินใจ การช่วยจ า การแกปั้ญหา การ น าเสนอ และการเขียนหนงัสือ เป็นตน้  
 Mind Map เป็นวิธีการบนัทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพของความคิดท่ีหลากหลายมุมมอง ท่ี
กวา้ง และท่ีชัดเจน โดยยงัไม่จดัระบบระเบียบความคิดใดๆทั้งส้ิน เป็นการเขียนตามความคิด  ท่ี
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เกิดข้ึนขณะนั้น การเขียนมีลกัษณะเหมือนตน้ไมแ้ตกก่ิงกา้น สาขาออกไปเร่ือยๆ ท าให้สมองไดคิ้ดได้
ท างานตามธรรมชาติอยา่งและมีการจินตนาการกวา้งไกล นอกจากน้ีแผนท่ีความคิด ยงัเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีใชใ้นการบนัทึกความคิดของการอภิปรายกลุ่ม หรือการระดมความคิด  โดยให้สมาชิกทุกคน
เสนอความคิดเห็น และวทิยากรจะท าการ จดบนัทึกดว้ยค าสั้นๆ   ค  าโตๆ ให้ทุกคนมองเห็น พร้อมทั้ง
โยงเขา้หาก่ิงกา้นท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อรวบรวมความคิดท่ีหลากหลายของทุกคน ไวใ้นแผน่กระดาษแผน่
เดียว ท าใหทุ้กคนไดเ้ห็นภาพความคิดของผูอ่ื้นไดช้ดัเจน และเกิดความคิดใหม่ต่อไปได ้

การลดต้นทุน 
 การลดตน้ทุน คือ การเนน้การลดตน้ทุนขององคก์รทัว่ทั้งระบบ ไม่วา่จะเป็นองค์กรขนาด
ใหญ่ท่ีมีผลก าไรสูง หรือองคก์รขนาดเล็กผลประกอบการมีไม่มาก ต่างสมควรตอ้งผลกัดนักิจกรรม
ลดตน้ทุนให้กระจายไปทัว่องค์กร จุดประสงค์ของการลดตน้ทุน คือ เน้นท่ีลดยอดค่าใช้จ่ายของทั้ง
องคก์ร หรือลดยอดค่าใช้จ่ายของการผลิตทั้งระบบ เพื่อให้ภาพรวมของตน้ทุนเป็นเป้าหมาย รองรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีคาดวา่จะมาถึง โดยให้ความส าคญัแก่ศกัยภาพของบุคลากร เปิดโอกาสให้ทุกคน
เสนอแนวความคิด และน าแนวความคิดมาท าการวิจยัร่วมกนั เป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบติัการท่ี
หลากหลาย เป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้ดงันั้นหวัใจ
ของการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรจึงอยู่ท่ีความร่วมมือของพนกังานทุกคนในองค์กร ผูบ้ริหาร
ขององค์กรจะตอ้งปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่าง
ประหยดัคุม้ค่าและใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางในปรับปรุงกระบวนการผลิต
และลดของเสียท่ีจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 
 1. การปรับปรุงกระบวนการผลิต ท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปในการลดตน้ทุน จะเร่ิมตั้งแต่การ
วิเคราะห์กระบวนการ โดยก าจดักระบวนการท่ีมีความซบัซ้อน และส้ินเปลืองออกไป อาจใชว้ิธีการ
จดบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน้างาน เช่น กระบวนการแปรรูปวตัถุดิบผลิตออกมาเป็น
ผลผลิต ทิศทางการเคล่ือนยา้ยวสัดุ หรือขั้นตอนท่ีจ าเป็นต่อการผลิต ระยะทางและเวลาตอ้งน ามา
วิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียด พบส่ิงผิดปกติหรือความสูญเปล่าใดๆ ตอ้งรีบปรับปรุงและ
ก าหนดขั้นตอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดข้ึนมาเป็นวิธีมาตรฐาน แต่ก่อนจะก าหนดวิธีการมาตรฐานเราตอ้งท า
กระบวนการไหลของงานในกระบวนการปัจจุบนั ข้ึนมาศึกษาท าความเขา้ใจเพื่อท าการปรับปรุง
ต่อไป  จากกระบวนการไหล เราสามารถล าดบัขั้นตอนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากตน้กระบวนการจนส้ินสุด
กระบวนการแต่ละขั้นตอนว่าท าอะไรและใช้เวลาเท่าไร ถึงส้ินสุดกระบวนการ ตอ้งใช้เวลารวม
ทั้งหมดเท่าไร ขั้นต่อไป คือ การวางผังเคร่ืองจักร วิเคราะห์ทิศทางการไหลของงาน ประกอบกบัการ
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ไหลของกระบวนการผลิตท่ีไดท้  าเรียบร้อยแลว้ น ามาร่วมกนัวิเคราะห์ พิจารณาถึงระยะทางของการ
เคล่ือนยา้ย ยาวเท่าไร และระยะเวลาการจดัเก็บนานเท่าไร ถา้การเคล่ือนยา้ยไกลและการจดัเก็บนาน 
ประสิทธิภาพการผลิตก็จะต ่า เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการท าผงัเคร่ืองจกัร คือ การตรวจสอบ
สถานท่ีระยะการวางอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร เพื่อการปรับปรุงการเคล่ือนไหวของพนกังานให้ท างาน
ได้สะดวกท่ีสุดไม่ตอ้งเคล่ือนไหวไปมาในช่วงการท างาน เช่น พนกังานตอ้งเดินไปหยิบเคร่ืองมือ 
หรือยกของ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีไม่ไดเ้พิ่มคุณค่างาน เป็นแค่ขั้นตอนงานท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น จะตอ้ง
หาแนวทางแกไ้ขโดยการน าเคร่ืองมือน ามาไวใ้กลก้นัไม่ตอ้งเดินไปหยิบไกลจะท าให้ไดง้านเพิ่มข้ึน 
และขั้นตอนสุดทา้ย คือ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพนักงาน เป็นการตรวจสอบความเคล่ือนไหว
ตามขั้นตอนในกระบวนการท างานของพนกังาน เช่นการแปรรูป การตรวจสอบ การเคล่ือนยา้ย หรือ
การรอคอย ใช้สัญลกัษณ์เป็นตวัแทนในการปฏิบติังานต่างๆ เหล่านั้น เช่นเดียวกบัการท าสัญลกัษณ์
ในการวิเคราะห์กระบวนการ เพื่อง่ายต่อการแยกแยะ การเคล่ือนไหวในกระบวนการท างานในแต่ละ
ขั้นตอน การวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวน้ีเหมาะกบัสถานการณ์ ขณะท่ีพนกังานตอ้งท างานไป และ
ตอ้งมีการเคล่ือนไหวไปพร้อมกนันั้นมีการเคล่ือนไหวท่ีเป็นการสูญเปล่า ไม่มีประโยชน์หรือเป็น
อนัตรายหรือไม่ ความสูญเสียน้ีเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อมการท างานไม่ดี คือ จดัวางต าแหน่ง
ระหว่างคนและส่ิงของต่างๆ ไม่เหมาะสม พนกังานตอ้งรีบหยิบของจากสายพานล าเลียงท่ีเล่ือนเร็ว
เกินไป หรือพนกังานตอ้งเอ้ือมไปหยบิของจากดา้นหลงั เหล่าน้ีท าให้ร่างการเม่ือยลา้และการท างานก็
เกิดความล้าช้า หรือเสียหายได้ ทั้งน้ีการวิเคราะห์น้ีเป็นการทบทวนเก่ียวกบั มีการรอคอยท่ีไม่พึง
ประสงคห์รือไม ่มีการขยบัอวยัวะมากเกินไปหรือไม่ ระยะทางการเคล่ือนไหวยาวไปหรือไม่ และการ
เคล่ือนไหวมีปัญหาหรือไม่ นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงเวลาการแปรรูปและการตรวจสอบว่าท าตาม
ก าหนดเวลาหรือไม่ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ระยะการวางเคร่ืองจกัร
ความเหมาะสมของการจ่ายงาน และคาดหวงัจะพบวิธีการท างานท่ีเหมาะสมกว่าเดิม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดตน้ทุนใหสู้งข้ึน 
 2. การลดการผลิตของเสีย ความสูญเสียจากงานเสีย หรือของเสียจากขั้นตอนการผลิต 
โดยท่ีผูป้ฏิบติังานไม่สามารถตรวจสอบของเสียท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการผลิตไดใ้นทีนทีความ
สูญเสียน้ีอาจเกิดจากความละเลยของพนกังาน รวมไปถึงหวัหนา้ไม่ควบคุมดูแล ปล่อยให้งานผา่นเลย
ไป และเม่ือองค์กรมีการตรวจสอบก็พบว่าเกิดของเสียเป็นจ านวนมาก ความสูญเสียประเภทน้ี
นอกจากจะท าใหต้น้ทุนเพิ่มแลว้ ยงัตอ้งเสียเวลาแกไ้ข ซ่อมแซมใหง้านออกมาตรงตามท่ีตอ้งการ หรือ
ตอ้งทิ้งไปทั้งหมด การท าของเสียนอกจากเกิดความสูญเสียท่ีหนา้งานแลว้ ยงัเสียคุณค่างานท่ีควรจะมี
อีกทั้งยงัรวมไปถึงการเสียเวลาของแรงงานก่อนหนา้ท่ีส่งช้ินงาน สูญเสียเวลารอคอยของหน้างานท่ี
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ตอ้งรับช่วงงานไปท าต่อ ถา้บงัเอิญของเสียหลุดไปถึงมือลูกคา้ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
มัน่ใจของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์ร 
 การผลิตช้ินงานจะเกิดของเสียมากเท่าไรก็ตาม ผูท่ี้เดือดร้อนมากท่ีสุด คือ องคก์รเพราะตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรไปโดยไม่จ  าเป็น ลูกคา้ไม่เดือดร้อนอะไร ตราบท่ีองคก์รยงัสามารถส่งมอบสินคา้ได้
ตามเวลาและตามราคาท่ีไดต้กลงกนัไวล่้วงหนา้ เพราะฉะนั้นการก าจดัของเสียหรือการป้องกนัสินคา้
ไม่ไดม้าตรฐานให้นอ้ยลงเป็นหวัขอ้ท่ีดีต่อการลดตน้ทุนและส่ิงแรกท่ีควรจะตอ้งด าเนินการก่อน คือ 
การลดจ านวนของเสียและตอ้งมัน่ใจวา่ของเสียจะไม่เกิดข้ึนซ ้ าอีกโดยการท าโครงสร้างป้องกนัของ
เสียข้ึนโดยการสร้างระบบตรวจสอบในขั้นตอนท่ีส าคญั เช่นก าหนดโครงสร้างการตรวจสอบค่าต่าง
ของจ านวนวตัถุดิบท่ีเติมเขา้ไปในกระบวนการผลิตและจ านวนสินคา้ท่ีไดรั้บพร้อมๆ กบัการกระตุน้
ใหพ้นกังานตั้งใจในการท างานใหม้ากข้ึน จะท าใหส้ามารถลดของเสียได ้หรืออาจตรวจพบของเสียได้
ในทนัทีท่ีเกิดข้ึน หรือว่าสามารถไปตรวจพบได้ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต โครงสร้างการ
ตรวจสอบดงักล่าว ถึงแมว้่าจะไดผ้ลลพัธ์เหมือนกนัคือตรวจพบของเสียก่อนท่ีจะไหลออกไปถึงมือ
ลูกค้า แต่ในมุมมองของต้นทุนแล้ว การตรวจพบของเสียของทั้งสองขั้นตอนมีคุณค่าของต้นทุน
แตกต่างกนัมาก ทางท่ีดีท่ีสุดตอ้งตรวจพบของเสียใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุดเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จ 

กรอบแนวความคดิของโครงการวจิัย 

 
ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดของโครงการวจิยั 



 26 

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ทีเ่กีย่วข้อง 
 ธเนศ ศรีวิชยัล าพนัธ์. (2544). ท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการกลุ่มสะสมทุนเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนแบบยัง่ยืน กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดลองใชรู้ปแบบของ
กลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสะสมทุนท่ีจดัตั้งข้ึนมาตามแนวคิดของชาวบา้น เพื่อให้กลุ่มสะสม
ทุนสามารถพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และเพื่อให้กลุ่มสะสมทุนเป็นแหล่งเงินทุนให้กบัชุมชนและ
สามารถพฒันาชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบส่วนร่วม (PAR) กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 หมู่บา้น จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มเครดิตยเูนียนสารภี มีอตัราการขยายตวัของเงินทุนเรือน
หุ่นค่อนขา้งสูง และมีอตัราการเพิ่มข้ึนของสมาชิกค่อนขา้งสูงและสามารถปล่อยเงินกูใ้ห้กบัสมาชิก
ได้น าไปลงทุนประกอบอาชีพ ซ่ึงถือว่าเป็นตวัอย่างท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถพฒันาได้อย่าง
รวดเร็ว และมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาต่อไปอยา่งย ัง่ยืน ส าหรับอีกกลุ่มตวัอยา่งคือ บา้นป่าสักนอ้ย กลุ่ม
ตวัอยา่งน้ีมีอตัราการขยายตวัของเงินทุนเรือนหุ้นค่อนขา้งต ่า และอตัราการเพิ่มข้ึนของสมาชิกก็ต ่า
เช่นกนั แต่กลุ่มก็สามารถปล่อยเงินกูใ้ห้กบัสมาชิกเพื่อน าไปชงทุนประกอบอาชีพและเพื่อการศึกษา
ของบุตรได ้ ดงันั้นการด าเนินงานของกลุ่มน้ีจึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร และมีการพฒันา
ค่อนขา้งช้า ปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างประสบความส าเร็จในการด าเนินการได้แก่ สมาชิกและ
กรรมการมีความเขา้ใจในหลกัการด าเนินงานของเครดิตยเูนียน  คณะกรรมการมีความเสียสละและมี
คุณธรรม การมีระบบบญัชีท่ีสามารถตรวจสอบได้ การมีระบบสวสัดิการคุม้ครองสมาชิก มีการให้
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และมีระบบเครือข่าย ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการพฒันากลุ่มไดแ้ก่ ผูน้ า
ชุมชนไม่ใหก้ารสนบัสนุน เกิดความแตกแยกในชุมชน ถูกต่อตา้นจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐในพื้นท่ี ความ
ไม่เขา้ใจหลกัการของเครดิตยเูนียนอยา่งแทจ้ริง กลุ่มมีเงินทุนนอ้ย คณะกรรมการไม่มีความเสียสละ 
และระยะเวลาในการวิจยัสั้นเกินไป ส าหรับขอ้แนะน าท่ีไดจ้ากการศึกษา คือ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การส่งเสริมการออมในชุมชนควรจะร่วมมือกันศึกษาและพฒันารูปแบบของกลุ่มสะสมทุนให้
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ทราบถึงขอ้ดี ขอ้เสียของกลุ่มสะสมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ และใหชุ้มชนไดต้ดัสินใจเลือกกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสมเอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลควรเขา้
มามีบทบาทในการส่งเสริมการออมทรัพยข์องชุมชน ควรมีการฝึกอบรมทางดา้นบญัชีและทบทวน
บทบาทของคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง รัฐบาลควรจะมีความจริงใจในการแกปั้ญหาดา้นเงินทุนจน
ใหชุ้มชนสามารถช่วยเหลือตนเองได ้และสามารถท่ีจะพฒันาแหล่งเงินทุนของตนเองให้มีความย ัง่ยืน
ต่อไป 
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 สมพงษ ์ บุญเลิศ. (2549). ปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและชุมชน 
คือ คุณภาพการเรียนรู้ของบุคคล เพราะการเรียนรู้มิไดห้มายความวา่ตอ้งอาศยัการจดัการศึกษาแบบ
ดั้งเดิมท่ีตอ้งมีโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาเท่านั้น แต่การเรียนรู้อาศยัปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั
ภายนอกท่ีเอ้ือต่อกนัทั้งในรูปการศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน โดยรัฐและเอกชนตลอดจนสถาบนัอ่ืนๆ ในชุมชนทุกภาคส่วนท่ีท าหน้าท่ีสร้างการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนในตวับุคคลและชุมชน การจดัการความรู้เพื่อการพฒันาการจดัการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑจึ์งเป็นความจ าเป็นท่ีกลไกภาครัฐมุ่งหวงัท่ีจะให้ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการขบัเคล่ือนงานโดยการใชค้วามรู้เป็นฐานใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 สนิท สัตโยภาส. (2549). มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ิน มีภารกิจส าคญัหลายดา้น อาทิ ดา้นจดัการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ดา้นการวิจยั ดา้น
การบริการวิชาการแก่สังคมและดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยก าหนดวิสัยทศัน์ไวว้่า “ภายในปี 
2550 ราชภฏัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัทอ้งถ่ินในก ากบัของรัฐ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มุ่งพฒันา
คนให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม ใช้การวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาสากลสร้างองคค์วามรู้สู่ความเป็นเลิศ พฒันาวชิาชีพครูและสร้างชุมชนเขม้แขง็”  
 วิชิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร. (2548). จากปัญหาการพฒันาท่ีท าให้คนรวยกระจุกคนจนกระจาย 
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ไม่พฒันาเศรษฐกิจ เน่ืองจากการกระจายรายได้ท่ีลดลง ตลอดจน
ปัญหาการเจริญเติบโตอยา่งไม่สมดุลจนเกิดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินแรงงานจากชนบทในภาคเกษตร
สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการในเมือง ส่งผลท าให้ประชาชนตกอยูใ่นวงัวนของความยากจน
ลุ่มหลงอยู่ในกระแสบริโภคนิยมเกษตรกรสูญเสียท่ีดินท ากินเกิดหน้ีสิน เน่ืองจากการผลิตทาง
การเกษตร ท่ีเน้นการผลิตและการบริโภคท าให้ในปัจจุบนัตอ้งพึ่งพิงต่างประเทศมากเกินไป ทั้ง
ทางด้านวตัถุดิบ สินคา้ทุน และเทคโนโลยี ตลอดจนเงินทุน จึงเกิดแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
พึ่งพาตนเองข้ึน เศรษฐกิจชุมชน เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็น
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลกัการว่าดว้ย
การพึ่งตนเอง ท าให้เศรษฐกิจชุมชนหรืออาจเรียกอีกอยา่งวา่ “วิสาหกิจชุมชน” ไดรั้บความสนใจและ
สอดแทรกเขา้ไปในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8-9 แมว้่าบางช่วงเวลารัฐบาลจะ
หนัไปใชม้าตรการทางเศรษฐกิจท่ีเป็นโครงการใหญ่ๆ (Mega-Project) เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจก็ตาม 
 




