
บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

    การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวิจยัท่ีไดมี้ผูท้าํการศึกษาไว ้ เพื่อให้เขา้ใจประเด็นต่าง ๆ สําหรับเป็นแนวทางในการคน้ควา้
เพิ่มเติมต่อไป  แนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีได้ทําการทบทวน แล้วนําม าประกอบ
การศึกษาคน้ควา้มี ดงัน้ี 

 
2.1   แนวคิดการวจัิยแบบมีส่วนร่วม 
 2.1.1  แนวคิดและความหมายการมีส่วนร่วม 
 แนวคิดการมีส่วนร่วม  คือ  การท่ีประชาชนร่วมกนัในการจดัการ  การควบคุม 
การใชแ้ละการกระจายทรัพยากรตลอดจนปัจจยัผลผลิตท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินของตนเอง  เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม    ดงันั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นทั้ง
วธีิการ (Means) และเป้าหมาย (Ends)  ซ่ึงปัจจุบนัแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
พฒันา (Participation for Development)  จึงไดรั้บการยอมรับและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัใน
งานพฒันาอยา่งกวา้งขวาง  กระบวนการของการมีส่วนร่วมนั้นไม่ไดก้าํหนดข้ึนโดยรัฐ   
แต่ความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมอยูท่ี่ประชาชนในชุมชนหรือทอ้งถ่ินเป็นผูริ้เร่ิมและเนน้การ
ทาํงานในรูปกลุ่มหรือองคก์รชุมชนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาร่วมอยา่งชดัเจน  พลงักลุ่มจะเป็น
ปัจจยัสาํคญัผลกัดนัใหง้านต่าง ๆ บรรลุผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย  นอกจากน้ีกระบวนการพฒันา
จาํเป็นตอ้งมีการรวมพลงัในลกัษณะเบญจภาคี (ปาริชาติ  วลยัเสถียร, 2546 : 195) ไดแ้ก่  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน  องคก์รพฒันาเอกชน  นกัวชิาการ  และประชาชนเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาของทอ้งถ่ิน   
ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงของแนวคิดการมีส่วนร่วม 
 ความหมายของการมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมอาจใหค้วามหมายท่ีแตกต่างกนั   ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากความเขา้ใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  อาจมองทั้งในแง่แนวคิด  หลกัการ  
กระบวนการและวธีิการปฏิบติั  จึงมีนกัวชิาการ  ผูรู้้ และนกัพฒันาไดใ้หค้วามหมายและแนวคิดไว้
หลากหลาย  นเรศ  สงเคราะห์สุข (2541 : 10)  ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการพฒันาตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดกระบวนการ ไดแ้ก่  การวจิยั (ศึกษาชุมชน)  
การวางแผน  การตดัสินใจ  การดาํเนินงาน  การบริหารจดัการ  การติดตามและประเมินผลตลอดจน
การจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน  ในส่วนของทวทีอง   หงษว์วิฒัน์ (2527 : 36)  กล่าวไวว้า่  การท่ี
ประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการ ควบคุมการใช้  และการกระจาย
ผลประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูต่่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจาํเป็นในฐานะ
สมาชิกของสังคม  ทาํใหป้ระชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้และภูมิปัญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปของการ
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ตดัสินใจและกาํหนดวถีิชีวิตของตน  สอดคลอ้งกบั เสน่ห์  จามริก (2527 : 12)   กล่าววา่ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนท่ีแทจ้ริงเป็นความอิสระในการพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัแจง 
ควบคุม  การระดมทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีพและ
กาํหนดวถีิชีวติของตนดว้ยความเช่ือมัน่  ส่วน อคิน  รพีพฒัน์ (2527 : 320)  ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่  การใหป้ระชาชนเป็นผูคิ้ดคน้และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  
ไม่ใช่เป็นการกาํหนดจากภายนอกแลว้ใหป้ระชาชนเขา้มาร่วม ทุกอยา่งจะตอ้งเป็นเร่ืองของ
ประชาชนท่ีจะร่วมกนัดาํเนินการโดยรัฐเป็นเพียงผูค้อยใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุน เท่านั้น  
นอกจากน้ี วลิเล่ียม  เออร์วนิ (William Erwin. อา้งใน สนธยา  ทองติด, 2546 : 10) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการ  มีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่เป็นกระบวนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินการพฒันา  ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเอง  เนน้การมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของ
ประชาชนใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความชาํนาญของประชาชนแกปั้ญหาร่วมกนั มีการใช้
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและสนบัสนุนติดตามผลการปฏิบติัขององคก์รและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง   
 ส่วนจอห์น โคเฮนและนอร์แมน อพัฮอฟฟ์ (John M Cohen and Norman T Uphoff, 
1980 : 213-218) ไดจ้าํแนกระดบัการมีส่วนร่วมไว ้4 ระดบัคือ 

1) การมีส่วนร่วมตดัสินใจ(Decision Making) การท่ีประชาชนไดเ้ร่ิมเขา้มามีส่วนร่วม
ตดัสินใจในการวางแผน การกาํหนดนโยบาย และการจดัการกบักิจกรรมการพฒันาด้วยตวัของ   
เขาเอง  ซ่ึงถือวา่เป็นการระดมความรับผดิชอบและเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

2) การมีส่วนร่วมปฏิบติัการ(Implementation) เป็นการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่าง ๆ  
( Participation as Contribution) การบริหารงาน  การประสานงานและขอความช่วยเหลือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประชาชนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัจาก
บริการทางด้านวัสดุและสังคม โดยพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์และโทษท่ีเกิดข้ึน 
ต่อบุคคลและสังคม 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมิน (Evaluation) กิจกรรมและโครงการ  ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึง
คือ ความเห็น (Views)  ความชอบ (Preferences)  และความคาดหวงั (Expectation) ของบุคคลและ
กลุ่ม  ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้      
 จากแนวคิดและความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
สรุปไดว้า่การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การท่ีประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองและการแกปั้ญหาของชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่
เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการ  ซ่ึงไดแ้ก่  การคิดคน้หาปัญหา  การวางแผน  การตดัสินใจ   
การดาํเนินงาน การบริหารจดัการ  การติดตามและประเมินผล  ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดข้ึนโดยใชภู้มิปัญญาของตน  ส่วนรัฐเป็นเพียงผูค้อยใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุน  
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 2.1.2  แนวคิดและความหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
      แนวคิดพื้นฐานสําคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (กรมการศึกษานอก
โรงเรียน, 2538 : 11) ไดเ้สนอไวด้งัน้ี 
  1) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการพลวตัร (Dynamics) 
และมีชีวติ  การวจิยัจะเร่ิมตน้จากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงทาํการคน้หาวา่ปัญหาคืออะไร มีสาเหตุ 
จากอะไร จากนั้นจึงมุ่งไปยงัจุดท่ีควรจะเป็นในอนาคต  ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได ้ดงันั้น
กระบวนการวิจยัจึงมีลกัษณะยดืหยุน่และปรับเปล่ียนได ้ไม่สามารถกาํหนดเวลาท่ีแน่นอนได ้และ
ไม่มีการกาํหนดกิจกรรมไวล่้วงหนา้ 
  2) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะประสบผลสาํเร็จได ้เม่ือผูว้ิจยัและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีความเช่ือวา่ ทุกคนมีศกัยภาพความสามารถในการคิดและทาํงานร่วมกนัได ้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความสาํคญัเช่นเดียวกบัภูมิปัญญาของผูว้จิยั  นกัวชิาการ หรือนกัพฒันา  
และทุกอยา่งในชุมชน ไดแ้ก่  ทรัพยากร  ความรู้  ความชาํนาญท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะหามาไดใ้นอนาคต
จะตอ้งไดรั้บการจดัสรรอยา่งเท่าเทียมกนั 
  3) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  จะตอ้งเร่ิมจากความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ต่อปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชน  จากนั้นจึงนาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจและการกระทาํ 
ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อตนเองและชุมชน  ทั้งในดา้นมิติแห่งปัญญา  จิตใจและกายภาพ 
  4) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีดาํเนินอยา่งต่อเน่ือง
และไม่ส้ินสุดใน 1 วงจร แต่เป็นเพียงการเร่ิมเพื่อนาํไปสู่วงจรใหม่ ซ่ึงเป็นวงจรท่ีประกอบดว้ยการ
แสวงหาความรู้และการกระทาํ ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
                                                การแสวงหาความรู้      การกระทาํ 
  
 
 
การแสวงหาความรู้                    การกระทาํ                           
 
รูปที ่2.1  วงจรกระบวนการดาํเนินการแสวงหาความรู้และการกระทาํอยา่งต่อเน่ืองในการวจิยั 
                   เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ท่ีมา  :  กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2538 : 12) 
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 นอกจากน้ี  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 
PAR)  ยงัเป็นระเบียบวธีิการวิจยัท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการพฒันา  ประกอบดว้ยคาํสาํคญั 2 คาํ คือ 
การมีส่วนร่วม (Participation) และการปฏิบติั (Action) จากคาํ 2 คาํน้ี เม่ือนาํวธีิการวจิยัมา
เปรียบเทียบกบัระเบียบวธีิการวจิยั 2 ประเภท คือ การวจิยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research)  
กบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)  สถาบนัวจิยัสังคม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2543 : 23) 
กล่าวไวว้า่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวจิยัท่ีจดัอยูใ่นลกัษณะของส่ิงท่ีจะศึกษา 
วธีิการศึกษาหรืองานวจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยน่าจะมาจากการวจิยั  
2 ลกัษณะคือ การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัชุมชนในลกัษณะใหชุ้มชนมีส่วนร่วม (Participatory  Research) 
กบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ส่วน อมรา  พงศาพิชญ ์(อา้งในสถาบนัวจิยัสังคม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2543 : 23) ไดก้ล่าววา่ การวจิยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Research) 
เป็นการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัชุมชนท่ีพฒันาจากการใชเ้ทคนิคจดัเก็บขอ้มูล โดยการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant  Observation) ท่ีนกัมานุษยวทิยามกัจะใชโ้ดยการเขา้ไปอาศยัอยูใ่นชุมชน สังเกต
พฤติกรรมในขณะร่วมกิจกรรม โดยทาํตวัเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชนท่ีทาํการศึกษาอยา่งเป็น
ระบบ เนน้การใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลและความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และมีการจดัเก็บขอ้มูล
แบบการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) ในลกัษณะการแลกเปล่ียนข่าวสารกนั  
จากการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดกนั (Dialogue) และเป็นการวจิยัเพื่อใหชุ้มชนไดคิ้ดและพฒันา
ตนเอง  ส่วน พชันีย ์  นาถประชา  และอเล็กซานดรา สตีเฟน (Alexandra Stephen) แห่งองคก์ร 
Food and Agriculture Organization of the United Nation Office for Asia and the Pacific 
(สถาบนัวจิยัสังคม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,  2543 : 24)  เขียนในหนงัสือ  “Taking Hold of Rural 
Life”  แปลโดย  สุนทร  สุนนัทช์ยั และวศินี  ศิลตระกลู  ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัแบบมีส่วน
ร่วมไวว้า่  “เป็นกระบวนการคน้ควา้ร่วมกนัของเพื่อนร่วมงานวจิยัในการศึกษาสถานการณ์ การเก็บ
รวมรวมขอ้มูลและร่วมเรียนรู้ไปดว้ยกนั เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการเชิงสะทอ้นให้เห็นภาพอนั
ถูกตอ้งและ แทจ้ริงของชีวิตในหมู่บา้น การวจิยัแบบมีส่วนร่วมยงัช้ีใหเ้ห็นวถีิทางในการแกไ้ขท่ี
เหมาะสมกวา่ไดอี้กดว้ย” 
 ดงันั้น สรุปไดว้า่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:  
PAR) หมายถึง การวจิยัท่ีเนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งประชาชน สมาชิกของชุมชนและผูว้จิยัร่วมคิด
วเิคราะห์สภาวะการณ์ของปัญหา ศึกษาหาแนวทางการแกปั้ญหา ตลอดจนการดาํเนินการแกปั้ญหา
และการประเมินผล ตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้การวจิยั ระยะดาํเนินการวจิยัจนส้ินสุดการวิจยั โดยท่ีทุกฝ่าย
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจตลอดกระบวนการวจิยั 
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    การวจิยัอยา่งมีส่วนร่วมสรุปความสัมพนัธ์ได ้ดงัน้ี 
 

 
 
 
 

 
                            

รูปที ่ 2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูว้จิยั ผูถู้กวจิยัและชุมชน ในการวจิยัเชิงปฏิบติัการ   
                   แบบมีส่วนร่วม 
ท่ีมา  :  กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2538: 9              
                                    

2.1.3 ลกัษณะของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
      การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเพื่อการพฒันาหรือการวจิยัเพื่อ
พฒันา (Research and Development) ซ่ึงนกัพฒันาพยายามใชใ้นการแสวงหาวธีิช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสในสังคมใหมี้ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และพบวา่การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
หรือ PAR น้ีเป็นวธีิหน่ึงท่ีไดผ้ล ธนาคารโลก และองคก์ารอนามยัโลก ต่างก็ส่งเสริมและเสนอแนะ
ใหใ้ช ้โดยเนน้ใหมี้กระบวนการใหก้ารศึกษาไปพร้อม ๆ กบัการวจิยั (Community Education 
Participation: CEP) ซ่ึงลกัษณะเฉพาะของการวิจยัประเภทน้ีประกอบดว้ย (กรมการศึกษานอก
โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2538: 10) 

1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัทุกขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีชุมชนร่วมรับรู้และไดป้ระโยชน์ 
2) ชุมชนเป็นผูริ้เร่ิมกาํหนดปัญหา และหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
3) ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจและยนืยนัเจตนารมณ์ท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา 
4) กระบวนการวิจยัจะดาํเนินไปในลกัษณะของการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ

ความคิดเห็นระหวา่งชุมชนกบัผูว้จิยั ซ่ึงเป็นกระบวนการสังเคราะห์ท่ีมีลกัษณะเชิงวภิาษวธีิ 
5) ชุมชนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและค่อย ๆ พฒันาศกัยภาพในการแกปั้ญหาของ

ชุมชน ซ่ึงวธีิการวจิยัแบบน้ีขอ้มูลจะมีความชดัเจนสะทอ้นความคิดความตอ้งการและแบบแผนการ
ดาํเนินชีวติของชุมชน เป็นวิธียดึชาวบา้นเป็นศูนยก์ลางหรือเรียกลกัษณะการดาํเนินงานจากล่างข้ึน
บน (Bottom-up approach) แทนการดาํเนินการแบบศูนยก์ลางอยูท่ี่รัฐหรือเรียกวา่จากบนลงล่าง 
(Top-down approach) 

ผูว้จิยั 

ชุมชน ชาวบา้น 
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 ส่วน อนุรักษ ์ ปัญญานุวฒัน์ (2542 : 12)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมไวว้า่ เป็นการวิจยัท่ีมุ่งสร้างความสํานึกและความตระหนกัของกลุ่มเป้าหมายให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน โดยให้กลุ่มเป้าหมายไดมี้ส่วนรับรู้
และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัผูว้จิยั 
 2.1.4 เป้าหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เป้าหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือ การส่งเสริมและช่วยเหลือบุคคล
หรือชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดงันั้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมจึงมีเป้าหมายดงัน้ี (กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2538 : 11) 

1) เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ผูด้้อยโอกาสในชุมชน ได้ตระหนักถึงปัญหาของตนเอง   
และเกิดความตระหนกัในบทบาทความรับผดิชอบของตน มีส่วนร่วมแกปั้ญหาของตนเองและชุมชน 

2) เพื่อดําเนินการวิจัยโดยเน้นการวิเคราะห์  การเก็บรวมรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์  เพื่อช่วยในการตดัสินใจ การกาํหนดปัญหาและแนวทางใน
การแกปั้ญหา 

3) เพื่อร่วมกบัชุมชนในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
4) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการทาํงานร่วมกนั ในการแกปั้ญหาและการพฒันา

ชุมชน รวมทั้งผลกัดนัใหกิ้จกรรมทั้งหมดดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  
    2.1.5  ขั้นตอนการด าเนินงานของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

            นกัวิชาการหลายท่านได้เสนอขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัหลายทศันะ ดงัน้ี  

           พศิน  แตงจวง (2544: 10) ไดแ้บ่งขั้นตอนการดาํเนินงานของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ขั้นกาํหนดปัญหา เร่ิมจากการเขา้ไปร่วมวเิคราะห์ปัญหากบัชาวบา้น สภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งอภิปรายวา่ปัญหาเหล่านั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และมีผลกระทบอยา่งไร 

2) ขั้นดาํเนินการแกปั้ญหา ร่วมกนัหาแนวทางการแกปั้ญหา และดาํเนินการ
แกปั้ญหาโดยร่วมกนัจดักิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาเหล่านั้น ตลอดจนการหาขอ้สรุปในการปฏิบติัท่ี
ชดัเจน 

3) ขั้นวางแผน ร่วมกนัจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาและร่วมกนัวางแผนเพื่อ
จดัการกบัปัญหา 

4) ขั้นประเมินผลการทาํงาน ร่วมกนัประเมินผลเพื่อหาขอ้บกพร่องในการ
ดาํเนินงานและความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 ส่วน สุชาดา  ทวสิีทธ์ิ (อา้งใน ธรพรรณ ธานี, 2540: 57) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการ    
ดาํเนินงานของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไว ้5 ขั้นตอน คือ 
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1) ระยะก่อนทาํการวจิยั (Pre-Research Phase) เป็นขั้นเตรียมการเพื่อเขา้สู่ชุมชน 
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

1.1)  การคดัเลือกชุมชน 
1.2)  การบูรณาการของผูว้จิยัเขา้กบัชุมชน 
1.3)  การสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชน 
1.4)  การใหค้วามรู้และแนวคิดแบบ PAR กบัชุมชน 

2)  ระยะการทาํวจิยั (Research Phase) มีขั้นตอนดงัน้ี 
2.1)  การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาร่วมกบัชุมชน 
2.2)  การฝึกอบรมทีมงานวจิยั 
2.3)  การวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการวจิยัและหาแนวทางแกไ้ข 
2.4)  การออกแบบการวจิยัและการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
2.5)  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3)  ระยะการจดัทาํแผน (Planning Phase) เป็นการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ    
ของสมาชิกแต่ละคนในการดาํเนินกิจกรรม ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

3.1) การอบรมทีมงานวางแผน 
3.2) การกาํหนดโครงการหรือกิจกรรม 
3.3) การศึกษาความเป็นไปไดข้องแผน 
3.4) การแสวงหางบประมาณ 
3.5) การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล 

4)  ระยะการนาํแผนไปปฏิบติั (Implementation Phase) ขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย 
4.1) การกาํหนดทีมงานปฏิบติังานอาสาสมคัร 
4.2) การอบรมทีมงานอาสาสมคัร 

5)  ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน (Monitoring and Evaluation  
Phase) เป็นกิจกรรมสาํคญัในกระบวนการดาํเนินงานของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึง
ควรมีทีมงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมความรู้เทคนิคในการติดตามและประเมินผล สามารถติดตามการ
ทาํงานของฝ่ายปฏิบติัทุกระยะว่าเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ บรรลุเป้าหมายมากน้อย
เพียงใด เก็บรวมรวมขอ้มูลและผลการประเมินเสนอต่อท่ีประชุมได้รับทราบและให้ขอ้คิดเห็น   
เพิ่มเติม เพื่อใหชุ้มชนหรือชาวบา้นไดเ้ห็นผลงานท่ีเกิดจากความพยายามร่วมกนัแกปั้ญหาร่วมกนั 
      นอกจากน้ี กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2538: 18) ไดเ้สนอ
ขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
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1)  ขั้นตอนในการทาํวจิยัระยะท่ี 1: ก่อนดาํเนินการวจิยั เป็นขั้นเตรียมการ 
มีขั้นตอนยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

1.1) การคดัเลือกชุมชน  เป็นการพิจารณาพื้นท่ีดาํเนินการ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ
ผูว้จิยัในการสาํรวจและศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชนทุกดา้นทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรของชุมชน 
ลกัษณะดา้นชีวภาพ ขอ้มูลดา้นประชากร สังคม เศรษฐกิจ การส่ือสาร ในการรวบรวมขอ้มูล        
ดงักล่าวควรรวบรวมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.2) การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัคือผูว้จิยัตอ้งคอย
กระตุน้และใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชน ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้ชุมชนใหค้วามไวว้างใจ
และยอมรับ ซ่ึงการไวว้างใจและการยอมรับจะเกิดข้ึนได ้ เม่ือผูว้ิจยัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน   
ดงันั้น การเขา้ไปในชุมชน ผูว้จิยัจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบักลุ่มหรือองคก์รท่ีมีอยูเ่ดิมและควรสร้าง
ความคุน้เคยกบักลุ่มเหล่านั้นก่อน รวมทั้งสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบัชุมชน โดยผูว้จิยัตอ้งมี
ภาระหนา้ท่ีในการดาํเนินงานในขั้นตอนน้ี มีดงัน้ี 

1.2.1) การเตรียมตวัของผูว้ิจยั  ผูว้ิจยัจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การพฒันา มีกลวธีิในการเขา้สู่หวัใจประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย  มีความเช่ือมัน่วา่ทุกคนมี
ความคิด  ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาได ้หากบุคคลเหล่านั้นไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วม 
และผูว้จิยัจะตอ้งกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดแนวคิดในการพฒันา คอยประคบัประคองเก้ือหนุน 
ถ่ายทอดความรู้ เตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัประชาชน 

1.2.2)  การวางตวัของผูว้ิจยั  ผูว้จิยัตอ้งบูรณาการตนเองใหเ้ขา้กบัชุมชน 
นอกจากทาํความคุน้เคยแลว้จะตอ้งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วถีิชีวติของคนในชุมชนและ
ผูว้จิยัจะตอ้งปฏิบติัตนสอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวติของคนในชุมชนดว้ยซ่ึงตวับ่งช้ีความสาํเร็จใน
การบูรณาการของผูว้จิยัคือ การยอมรับและการใหค้วามไวว้างใจของชุมชน 

1.2.3) การติดต่อและประสานสัมพนัธ์  ผูว้จิยัตอ้งติดต่อกบับุคคล 
สาํคญั ๆ ในชุมชน  ไดแ้ก่  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  เจา้อาวาส  ผูอ้าวุโสท่ีคนในชุมชนยอมรับ ครู พอ่คา้ 
ถา้เป็นองคก์รหรือหน่วยงานจะตอ้งติดต่อผูบ้ริหาร  ผูเ้ป็นเจา้ของสถานท่ี เป็นตน้  เม่ือติดต่อ
ประสานงานกบับุคคลสาํคญัแลว้งานต่อไปคือการแนะนาํตวัเองต่อคนในชุมชน รวมทั้งแนะนาํ
โครงการท่ีจะนาํมาเผยแพร่แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยั  ตลอดจนเปิดโอกาสใหมี้การซกัถามและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2)  ขั้นตอนในการทาํวจิยัระยะท่ี 2: ระยะดาํเนินการวจิยั ระยะดาํเนินการวิจยัมี 
กิจกรรมในการดาํเนินงานหลกั ดงัน้ี 
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2.1) การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบัชุมชน  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาใน
ชุมชนและการกาํหนดแนวทางในการศึกษาชุมชนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1.1) การวเิคราะห์ดา้นทรัพยากร ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย ์

2.1.2) การวเิคราะห์ดา้นสังคม  เป็นการพิจารณาโครงสร้างประชากร
ของชุมชน ศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกลุ่มและองคก์รในชุมชน รวมทั้งระดบั
ความรู้ในชุมชน ความพร้อมและความสนใจของคนในชุมชน 

2.1.3) การวเิคราะห์ดา้นเศรษฐกิจ  ในประเด็นน้ีมุ่งไปท่ีเร่ืองรายไดข้อง 
ชุมชน และอาชีพ การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาของชุมชนในระดบัน้ีเป็นการประเมินปัญหาและ
ความตอ้งการของชุมชน พร้อมทั้งการประเมินความเป็นไปไดข้องการดาํเนินงานโดยพิจารณาดา้น
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งหน่วยงาน องคก์ร
ภาครัฐและเอกชน 

2.2) การพิจารณากาํหนดปัญหาเม่ือกาํหนดปัญหาไดแ้ลว้จะตอ้งนาํมาจดัลาํดบั
ความสาํคญัของปัญหา โดยพิจารณาจากปัจจยัและองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น ความรุนแรงของปัญหา 
ความยากง่ายในการดาํเนินการแกปั้ญหา ความเร่งด่วนของปัญหาและจากทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน
การนาํทรัพยากรในชุมชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงขั้นตอนน้ีเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและตดัสินเลือกและกาํหนดปัญหาอยา่งหลากหลาย 

2.3) การออกแบบการวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  หลงัจากกาํหนดปัญหา
แลว้ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัทอ้งถ่ิน หรือชุมชนจะตอ้งร่วมกนัออกแบบการวจิยั โดยเร่ิมจากการกาํหนด 
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน กาํหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล การออกแบบเคร่ืองมือ อาจเก็บขอ้มูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ  กาํหนดเวลาในการเก็บขอ้มูล    กาํหนดเขตพื้นท่ีรับผดิชอบเก็บขอ้มูล และ
การตรวจสอบขอ้มูล 

2.4) การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจะตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ีมาก การคดัเลือก
ทีมงานวจิยัทอ้งถ่ินจะตอ้งเป็นผูอ่้านออกเขียนได ้เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลแลว้สามารถส่ือ
ความใหก้บัสมาชิกไดท้ราบถึงสถานการณ์ของปัญหา ความรุนแรง และผลกระทบจากปัญหาได้ 

2.5) การนาํเสนอขอ้มูลต่อชุมชน  เม่ือไดข้อ้มูลท่ีจดัทาํสรุปสภาพปัญหา 
สาเหตุของปัญหาแลว้จะตอ้งมีการนาํเสนอต่อท่ีประชุมของชุมชน  เพื่อใหชุ้มชนไดรั้บทราบและ
เป็นการร่วมกนัยนืยนั และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล พร้อมกบัเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการนาํผลการวจิยัไปใชต่้อไป 
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3)  ขั้นตอนในการทาํวจิยัระยะท่ี 3: ระยะหลงัการวจิยั ระยะหลงัการวจิยัจะมี   
กิจกรรมหลกั 4 กิจกรรม คือ 

3.1) การวางแผนดาํเนินงาน  เป็นขั้นตอนของการกาํหนดโครงการเพื่อ
แกปั้ญหา ซ่ึงโครงการนั้นจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ขั้นตอน
การดาํเนินงาน กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน จดัทาํตารางและกาํหนดเวลาใน
การดาํเนินงานตามโครงการใหช้ดัเจน  เม่ือกาํหนดเรียบร้อยแลว้จะตอ้งนาํเสนอแผนการดาํเนินงาน
หรือโครงการต่อชุมชนเพื่อใหชุ้มชนรับรู้ และร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตกลงตดัสินใจให้
ดาํเนินการได ้

3.2) การปฏิบติัตามแผน ในการปฏิบติัควรมีแกนนาํกลุ่มทาํงาน โดยกลุ่ม
ทาํงานหรือกลุ่มแกนนาํน้ีอาจเป็นกลุ่มหรือองคก์รท่ีมีอยูใ่นชุมชนท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคห์รือลกัษณะของงาน หากไม่มีก็ควรจดัตั้งข้ึนมาใหม่ ส่ิงสาํคญัในขั้นตอนน้ีคือการ
กระจายหนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งสมาชิกกบัชุมชน ระหวา่งสมาชิกกบักลุ่มงาน ระหวา่ง
สมาชิกชุมชนกบัผูว้จิยั ซ่ึงการมอบหมายงานจะตอ้งตรงกบัศกัยภาพและความสามารถของบุคคล 
ตลอดจนการกระจายทรัพยากรและการใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

3.3) การอบรมผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพในชุมชน  การดาํเนินงาน
จาํเป็นตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น  รวมทั้งเทคนิคการบริหารงาน  การทาํงานร่วมกนั  
การแกปั้ญหา  การเพิ่มพนูทกัษะต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน  จึงเป็นหนา้ท่ีของผูว้จิยัจะตอ้งจดัอบรม
หรือจดัหาวทิยากรภายนอกหรือภายในชุมชนท่ีจะเสริมความรู้ และทกัษะใหก้บัสมาชิก 

3.4) การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน  การติดตามและประเมินผล
เป็นกิจกรรมท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ เพื่อจะไดท้ราบความกา้วหนา้ ปัญหาอุปสรรค ท่ีเกิดจากการ
ดาํเนินงานตามแผน วา่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด  ขั้นตอนน้ีสมาชิกของ
ชุมชนยงัมีส่วนร่วมและเป็นผูด้าํเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ  ดงันั้น เพื่อความ
เหมาะสมอาจมีการจดัตั้งกลุ่มติดตามและประเมินผลกลุ่มใหม่ข้ึนมาอีกกลุ่มใหท้าํหนา้ท่ีโดยเฉพาะ 
เพื่อป้องกนัอคติท่ีจะเกิดข้ึนในการติดตามและประเมินผล 
      ดงันั้น  จึงสรุป ขั้นตอนการดาํเนินงานของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดว้า่ 
เป็นวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตัร(Dynamics) ประกอบดว้ย การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหา 
การสาํรวจปัญหาและการลงมือปฏิบติั ซ่ึงในการดาํเนินงานวจิยัแบบน้ีสามารถแบ่งระยะของ
กระบวนการวิจยัได ้3 ระยะคือ ระยะก่อนดาํเนินการวจิยั (Pre - Research Phase) ระยะดาํเนินการ
วจิยั (Research Phase) และระยะหลงัการวจิยั (Post - Research Phase)   
 

 

 

 



 - 28 - 

    2.1.6  เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาชุมชน 
     เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมมีหลายวธีิท่ีสามารถพฒันากระบวนการมีส่วนร่วม

ระหวา่งประชาชนกบัวสิาหกิจชุมชน  โดยทัว่ไปแลว้วตัถุประสงคข์องการประชุมเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีเหมาะสมของผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมอบรม โดยเร่ิมตั้งแต่มีการวางแผนร่วมกนั การปฏิบติัตามแผนและการกาํกบัติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาร่วมกนั ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีความรู้สึกร่วม
รับผดิชอบและแกปั้ญหาทอ้งถ่ินของตนเอง ในเร่ืองน้ี ประเวศ  วะสี(2539: 41) ไดแ้สดงความ
คิดเห็นไวว้า่ A-I-C เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร ซ่ึงจะใชก้บัการบริหารท่ีสลบัซบัซอ้น ไดแ้ก่ งาน
พฒันาชนบท การพฒันาคนและองคก์รชุมชน การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีหน่วยงาน
เก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน งานปกครอง งานธุรกิจการเงิน งานองคก์รเอกชนและงานนโยบายของ
รัฐบาล  

   เทคนิคการประชุมแบบ  A-I-C (Appreciation, Influence, Control) 
   A-I-C เป็นวธีิหน่ึงท่ีสร้างระบบใหค้นมาเรียนรู้ร่วมกนั โดยคาํนึงถึงมิติทางสังคม จิตใจ 

วทิยาศาสตร์และการบริหารจดัการ สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการประชุมเชิงปฏิบติัการ  
(Work Shop) โดยใชใ้นการวางแผน การพฒันา การสร้างทีมงาน การสร้างความร่วมมือ  
การแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น ขดัแยง้และขาดพลงัสร้างสรรค ์มี 3 ขั้นตอนคือ 

1) ข้ันการสร้างความรู้(Appreciation หรือ A)  เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ ทุกคน 
ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ โดยทาํใหทุ้กคนเกิดการยอมรับและช่ืนชมคนอ่ืน ไม่รู้สึกแสดง
การต่อตา้นหรือวพิากษว์จิารณ์ เคารพในความคิดของผูอ่ื้น และเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น รับฟังและหาขอ้สรุปร่วมกนัอยา่งเป็นประชาธิปไตย ก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึง
คุณค่าและพลงัสร้างสรรค ์

2) ขั้นการสร้างแนวทางพฒันา(Influence หรือ I)  เป็นช่วงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์หรือมี
อิทธิพลระหวา่งกนั ทุกคนแสดงจินตนาการเตม็ท่ี แต่อยูใ่นขอบเขตท่ีจาํกดั โดยระดมความคิด   
เชิงสร้างสรรคร่์วมกนั กาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีทาํใหบ้รรลุสู่การรวมกลุ่มเป็นวสิาหกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็
ได ้ขั้นตอนน้ีทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัท่ีจะเสนอความคิดเห็นและสร้างอุดมการณ์ร่วมกนั จน
กลายเป็นพนัธะทางสังคมท่ีตอ้งนาํไปสู่การปฏิบติั 

3) ขั้นการสร้างแนวปฏิบัติ (Control หรือ C) เป็นการเปล่ียนแผนกลยทุธ์สู่แผนปฏิบติั 
มีการปรับปรุงแกไ้ขและประสานสัมพนัธ์กนัโดยกาํหนดวา่จะทาํอะไร มีหลกัการและเหตุผล
อยา่งไร มีเป้าหมายอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากกลุ่มหรือ
หน่วยงานใดบา้ง จะตอ้งใชง้บประมาณเท่าใดและจากแหล่งทุนใดมาสนบัสนุน 
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      เหตุผลท่ีใชว้ธีิการ A-I-C ไดผ้ลดีกบัการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพราะ
เป็นวธีิเรียนรู้จากการทาํงานร่วมกนั โดยมีการร่วมอุดมการณ์หรือใหคุ้ณค่าต่อกนั คน้พบปัจจยัร่วม
จากการใชชี้วติและทาํงานร่วมกนั และคน้พบวา่แต่ละคนมีทกัษะและการเจรจาต่อรองเพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกนั ใหบ้รรลุความตอ้งการร่วมกนั เป็นการใหพ้นัธะสัญญาต่อสาธารณะ ท่ีจะลงมือ
ทาํในส่ิงท่ีเขา้ใจและเห็นคุณค่าร่วมกนั  

      ดงันั้นการมีส่วนร่วมจึงจาํเป็นตอ้งนาํวธีิการA-I-C เขา้ไปดาํเนินการดว้ยเพื่อผลของการ
ปฏิบติังานโดยเฉพาะกระบวนการใชพ้ลงัสร้างสรรคข์องชุมชน ซ่ึงวธีิการน้ีน่าจะเป็นวธีิการหน่ึงท่ี
ส่งผลใหก้ารดาํเนินการของวิสาหกิจชุมชนเขม้แขง็และบรรลุวตัถุประสงคข์องการรวมกลุ่มและ
การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

         สรุปกรอบแนวทางของ A-I-C มีดงัน้ี 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
รูปที ่2.3  แนวทางของ A-I-C 
ท่ีมา  : ปรับปรุงจาก ประเวศ วะสี (อา้งใน สุโขทยัธรรมาธิราช, 2531: 495)  

    2.1.7  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปของการสัมมนา 
 ในการทาํงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายแลว้ไม่วา่งานนั้นจะเป็นงานท่ีง่ายหรือซบัซอ้นอาจมี
วธีิการดาํเนินงานไดห้ลายวธีิท่ีสามารถนาํไปสู่การแกปั้ญหาหรือสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไวโ้ดยตรง 
การจดัสัมมนาก็นบัวา่เป็นวธีิการหน่ึงท่ีเป็นระบบค่อนขา้งจะซบัซอ้น และมีหลกัการ ซ่ึงในการจดั
สัมมนา ไพพรรณ  เกียรติโชติชยั (2545:19) ไดใ้หห้ลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการสัมมนาเป็น
หลกัการทัว่ ๆ ไปดงัน้ี  
 
 

3 องคป์ระกอบหลกัใน
กระบวนการA-I-C 

Appreciation หรือ A ทาํใหเ้กิด   จิตสาํนึก 
รู้คุณค่า และความผกูพนัระหวา่งกนั 

Influence หรือ I  ทาํใหเ้กิดเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง 

Control หรือ C  ทาํใหเ้กิดการ    จดัการ
และควบคุม 

 

เกิดแรง
กระตุน้และ

พลงัร่วม
ของชุมชน 
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1) การสัมมนา เป็นการประชุมกลุ่มแบบหน่ึงท่ียดึระบบการทาํงานกลุ่มเป็นหลกั 
2) เป้าหลักของการสัมมนามุ่งแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กร โดยการ

เสนอแนะวธีิแกปั้ญหานั้น ๆ 
3) ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ในปัญหานั้น ๆ มาก่อน 
4) ในการศึกษาปัญหาในการสัมมนาตอ้งอาศยัรูปแบบการประชุมท่ีหลากหลายโดย

เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของปัญหา และลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
5) การดาํเนินการศึกษาหาแนวทางแกปั้ญหานั้น จะตอ้งร่วมมือกนัอยา่งเป็นระบบ 
6) การสัมมนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ประเภทหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในเชิงช่วยสร้าง

ความคิดสร้างสรรค ์
7) การระดมความคิดในการแกปั้ญหาในการสัมมนาจะประสบความสําเร็จอยา่งยิ่งถา้

ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา มีโอกาสไดเ้ตรียมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นอยา่งเตม็ท่ี 
8) หลัง จา ก ก า รสั ม ม นา แต่ ล ะ ค ร้ัง  จะ มี ก า รทํา รา ย ง า นผ ล ข อง ก า รสั ม ม น า  

เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผูร่้วมการสัมมนา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีใชใ้นการ
สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวความคิดท่ีจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 นอกจากหลกัการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ องคป์ระกอบสาํคญัของการสัมมนาคือ “ผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนา” (Participant) ควรเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีจะทาํการสัมมนาและเป็นผูมี้ความ
สนใจ ตั้งใจต่อการศึกษาปัญหาและหาแนวทางแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริง การสัมมนาจะประสบ
ความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความเอาใจใส่ในการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมการ
สัมมนา ดงันั้นหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจึงมีดงัน้ี 

1) แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถามวทิยากรในโอกาสท่ีเหมาะสม และควรจะยก
มือก่อนจะพดูหรือถามทุกคร้ัง 

2) ก่อนพูดทุกคร้ังควรบอกช่ือและนามสกุลพร้อมทั้งสถานท่ีทาํงาน เพื่อความ
สะดวกในการประสานงานของผูจ้ดัและความคุ้นเคยของผูเ้ข้าร่วมสัมมนาท่ีจะมีการสืบสาน      
แลกเปล่ียนความรู้ต่อไป 

3) ควรให้ความร่วมมือกับผูน้ําอภิปรายในโอกาสท่ีมีการแบ่งกลุ่มย่อยในการ
สัมมนา และความแสดงขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ไม่ควรนัง่อยูเ่ฉย ๆ แต่ไม่ควรผกูขาดการพดูเพียงคนเดียว 

4) สําหรับผูส้ัมมนาท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผูน้าํอภิปรายเฉพาะเร่ืองในหัวขอ้
สัมมนา ควรพูดนาํเร่ืองเพื่อให้ผูส้ัมมนาแสดงขอ้คิดเห็นและจดบนัทึกไวเ้พื่อสรุปให้ผูเ้ขา้สัมมนา
ฟังภายหลงั และควรกล่าวขอบคุณผูแ้สดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 
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 สรุปไดว้า่การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในรูปของการสัมมนา  เป็นวธีิการหน่ึงท่ีมีระบบ
ค่อนขา้งจะซบัซอ้น และมีหลกัการในการดาํเนินงานท่ีสามารถนาํไปสู่การแกปั้ญหาหรือสู่เป้าหมาย
ท่ีกาํหนดไวโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ี
สามารถนาํมาปรับใชใ้นการส่งเสริม และสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
วสิาหกิจชุมชน 

    2.1.8  เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
    การสนทนากลุ่ม  เป็นวธีิการหน่ึงในการวจิยัเชิงคุณภาพ ท่ีมีววิฒันาการมาจากการนัง่

สนทนากลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) ของนกัวจิยัเชิงคุณภาพ  เป็นการวจิยัเพื่อใหเ้กิดความรู้  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดและพฤติกรรมของมนุษย ์ ตลอดจนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนาจะเป็นคาํตอบท่ีแสดงทั้งเหตุผล และอารมณ์ 
(Emotion)  เป็นกระบวนการท่ีสลบัซบัซอ้นกบัการชัง่ใจ (Evaluation)และการตดัสินใจ (Decision) 
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ (ม.ป.ป)  ไดก้ล่าวไวว้า่  “การสนทนากลุ่มเป็นการสนทนาในขั้นละเอียด
ลึกซ้ึง โดยมีผูร่้วมสนทนา 8 – 10 คน เป็นอยา่งมาก และผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการ   หวัขอ้ท่ีสนทนาจะ
เป็นเร่ืองสาํคญัต่อโครงการหรือกิจกรรมท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่ผูส้นทนาไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทน
ของคุณสมบติัของกลุ่มเป้าหมายของโครงการหรืองานวจิยันั้น”  
 โดยสรุป การสนทนากลุ่ม หมายถึงการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากนัระหวา่งผูว้จิยั
กบัผูใ้หข้อ้มูล (Key informants) เป็นกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มผูร่้วมสนทนามาจากการเลือกสรรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีนกัวจิยักาํหนดวา่ สามารถตอบคาํถามตรงประเด็นและตอบวตัถุประสงคท่ี์สนใจศึกษามากท่ีสุด 
และจะตอ้งมีลกัษณะต่าง ๆ ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด (Homogenous) 

     1)   องคป์ระกอบในการจดัสนทนากลุ่ม 
 การสนทนากลุ่มมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี 

1.1) กาํหนดแนวทางในการสนทนาประกอบดว้ยเร่ืองท่ีจะสนทนาและแนวคาํถาม
หรือกรอบคาํถาม   ซ่ึงแนวทางการสนทนากลุ่ม จะตอ้งนาํคาํถามท่ีร่างไวม้าเรียงลาํดบั หรือผกูเป็น
เร่ืองราวเพื่อนาํการสนทนาใหเ้ป็นขั้นตอน โดยจดัตามลาํดบัความคิดเป็นหมวดหมู่ เช่น คาํถาม
เก่ียวกบัเร่ืองในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบนั เป็นตน้ 

1.2) การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา เป็นแนวทางในการคดัเลือกบุคคลท่ีเป็น
ตวัแทนเพื่อเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  ซ่ึงถือวา่เป็นผูท่ี้สามารถตอบคาํถามในการศึกษาคร้ังน้ีไดต้รง
ประเด็นและตรงตามวตัถุประสงค ์ของการศึกษามากท่ีสุด การคดัเลือกอาจทาํแบบสอบถามยอ่ย ๆ 
หรืออาจทาํเป็นตารางคดัเลือกก็ได ้ข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ผูว้จิยักาํหนด 
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1.3) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
1.3.1) พิธีกร (Moderator) เป็นผูถ้ามคาํถามและเป็นผูน้าํการสนทนาของ

กลุ่มใหเ้ป็นตามแนวทางของหวัขอ้ศึกษา พิธีกรตอ้งเป็นผูท่ี้พดูและฟังภาษาถ่ินได ้มีบุคลิกภาพดี 
สุภาพอ่อนนอ้ม และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

1.3.2) ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (Note taker) เป็นผูค้อยจดบนัทึกคาํสนทนา
ตลอดจนอากปักริยาท่าทางของสมาชิกทุกคนท่ีเขา้ร่วมกลุ่ม เช่น  สีหนา้  แววตา  การพยกัหนา้    
การส่ายหนา้ การยิม้ การหวัเราะ ก็เป็นการแสดงออกถึงคาํตอบไดแ้ละเพื่อประโยชน์ในการ
วเิคราะห์ในภายหลงั ผูบ้นัทึกจะตอ้งพดูและฟังภาษาถ่ินไดด้ว้ย หนา้ท่ีอีกอยา่ง คือคอยสะกิดเตือน
พิธีกร กรณีลืมถามคาํถามสาํคญั  

1.3.3) เจา้หนา้ท่ีบริการทัว่ไป เป็นบุคคลท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บั
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา คือคอยบริการนํ้าด่ืม ขนม บนัทึกเทป เปล่ียนเทป ตลอดจนคอยกนัคนท่ีไม่ไดรั้บ
เชิญเขา้มาในวงสนทนา 
 1.4)  อุปกรณ์ในการรวบรวมขอ้มูล เป็นส่ิงท่ีช่วยเก็บรวมรวมรายละเอียดต่าง ๆ   
ในวงสนทนาท่ีผูบ้นัทึกไม่สามารถสังเกตหรือจดบนัทึกไดท้นั ไดแ้ก่ เทปบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ 
เทปบนัทึกเสียงควรมี 2 เคร่ือง บนัทึกขอ้มูลเหล่ือมกนัประมาณ 5 นาที 
 1.5) อุปกรณ์เสริมการสนทนา  เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมให้บรรยากาศในวงสนทนา
เป็นไปอยา่งราบร่ืน ดูเป็นธรรมชาติไม่เครียด ไดแ้ก่ นํ้าด่ืม ขนม หรือของขบเค้ียวเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
 1.6) สถานท่ีจดัสนทนากลุ่ม ควรกาํหนดใหแ้น่นอน เป็นท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
ไม่ร้อน ไม่มีเสียงรบกวนหรือไม่มีแมลงคอยตอมหรือกดั และเป็นสถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนารู้จกัดี 
 1.7) ของท่ีระลึก มอบไวก่้อนจากกนัเพื่อเป็นส่ิงขอบคุณสมาชิกท่ีเสียสละเวลา
มาร่วมวงสนทนาไม่ใช่ค่าจา้ง แต่มอบให้รําลึกถึงกนัวา่คร้ังหน่ึงเราเคยมานัง่สนทนาถกประเด็น
ปัญหาดว้ยกนั ขอ้ควรระวงั ควรใหต้ามความเหมาะสม อยา่ใหเ้ป็นเง่ือนไขท่ีจะตอ้งให้ตลอด 
 1.8) ระยะเวลา ควรใชเ้วลาในการสนทนากลุ่มนานไม่เกิน 2 ชัว่โมง 15 นาที นบัแต่
เร่ิมคาํถามแรก เพราะถา้นานกวา่น้ีสมาชิกจะเม่ือยลา้ คาํตอบท่ีไดเ้ป็นการตอบไม่ไดต้ั้งใจเพียงแต่
เพื่อใหเ้สร็จส้ินการสนทนา 

    2) บทบาทหนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํสนทนาท่ีดี 
 ผูน้าํการสนทนาท่ีดีควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

2.1) ตอ้งแนะนาํตวั อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงคข์องการสนทนา และบอก
ใหผู้ร่้วมสนทนาทราบวา่มีการบนัทึกเทปตลอดการถกปัญหา 

2.2) เกร่ินนาํดว้ยคาํถามอุ่นเคร่ืองเพื่อสร้างบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเอง 
2.3) มีความเช่ือมัน่ การดาํเนินการสนทนาอยา่เกรงวา่จะมีขอ้ผิดพลาด ไม่ควร

กงัวลหรือเสียใจกบัเร่ืองท่ีผา่นไป 
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2.4) สร้างบรรยากาศใหผู้เ้ขา้ร่มวงสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
2.5) ตอ้งไม่ซกัถามคนใดคนหน่ึงจนเกินไปหรือถา้ไม่จาํเป็นไม่ควรซกัถามรายตวั 

เวน้แต่ตอ้งการคาํตอบต่อเน่ืองใหซ้กัรายละเอียดเชิงเหตุผลออกมาใหไ้ด ้ และตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่น
ประเด็น 

2.6) ตอ้งเป็นผูท่ี้พดูเก่ง มีการเวน้จงัหวะการถามท่ีดี  ถามชา้ ๆ ละเอียดและการพดู
แทรกตลกอยา่งเหมาะสมเพื่อช่วยใหบ้รรยากาศในการสนทนากลุ่มสนุกไม่เม่ือยลา้ 

2.7) ตอ้งพยายามคุมเกมส์ใหไ้ด ้อยา่ใหเ้กิดการข่มทางความคิดหรือชกันาํใหค้นอ่ืน
เห็นคลอ้ยตามกบัผูท่ี้พูดเก่ง (Dominate) 

2.8) ตอ้งปิดการสนทนาก่อนเวลา เพื่อไดเ้ช่ือมโยงความคิดของผูร่้วมสนทนา 
เขา้ดว้ยกนัเป็นขอ้สรุป 

2.9) ตอ้งประเมินตนเองหลงัส้ินสุดการสนทนา  เพื่อเรียนรู้ขอ้ดี ขอ้พกพร่องของ
ตนเองและนาํไปพฒันาให้ดีข้ึนต่อไป 

    3)   วตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม 
 การสนทนากลุ่มมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

3.1)  เพื่อสร้างความรู้และสมมติฐานใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึน 
3.2) เพื่อสาํรวจความคิดเห็น ทศันคติ ของกลุ่มประชากรต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ท่ีสนใจศึกษา 
3.3) เพื่อทดสอบแนวคิดและสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
3.4)เพื่อประเมินผลวิจยัต่าง ๆ หรือโครงการพฒันา 
3.5)  เพื่อคน้หาคาํตอบท่ียงัคลุมเครือหรือไม่แน่ชดั โดยนาํคาํตอบจากการสนทนา 

กลุ่มไปอธิบายเสริม 
3.6)  เพื่อประโยชน์ในการทาํการศึกษานาํร่อง (Pilot Study) 

    4)   ขอ้ดีของการจดัสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่มมีขอ้ดี ดงัน้ี 
4.1) ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงจากผูรู้้หลาย ๆ คน 
4.2) ขอ้มูลท่ีไดช้ดัเจนทุกแง่มุม 
4.3) ประหยดัเวลาและงบประมาณ 
4.4) ไดต้าํตอบเชิงเหตุผล 
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    5)   ขอ้จาํกดัของการสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่มมีขอ้จาํกดั ดงัน้ี 
5.1) หากกาํหนดประเด็นไม่ชดัเจนหรือคลุมเครือ จะไดค้าํตอบท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

ส่ิงท่ีอยากรู้จริง ๆ 
5.2) ถา้เรียบเรียงคาํถามไม่ดีวกวน หรือไม่มีการทดสอบคาํถามก่อนนาํใชจ้ริงจะทาํ

ใหก้ารสนทนาไม่ราบร่ืน คนถามก็รู้สึกเบ่ือหน่ายคนร่วมกลุ่มสนทนาก็ไม่เขา้ใจคาํถาม  ความคิด
กระโดดไปกระโดดมา  และไม่ทราบวา่ถึงเร่ืองอะไรกนัแน่ 

5.3) การเลือกสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนา หากเป็นบุคคลท่ีไม่เป็นมิตรกนัมาก่อน 
จะทาํใหว้งสนทนแตก หรือแกลง้คาํตอบซ่ึงกนัและกนั หากเป็นญาติกนัก็จะไดค้าํตอบท่ีเอนเอียง
เขา้ขา้งกนั 

5.4) กรณีเป็นพฤติกรรมหรือความคิดเห็นหรือทศันะในบางเร่ืองไม่เป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนอาจไม่ไดรั้บการเปิดเผยในวงสนทนากลุ่ม ตอ้งใชว้ธีิการนัง่สนทนาแบบตวัต่อตวั   
นอกวงสนทนากลุ่มแทนจึงจะไดค้าํตอบ 

5.5) ผูเ้ป็นพิธีกรหากไม่พร้อมหรือไม่มีความชาํนาญพอจะทาํใหก้ารสนทนาไม่
ราบร่ืน คุมเกมส์สนทนาไดไ้ม่นาน การถามคาํถามไม่ชดัเจนทาํใหผู้ต้อบเขา้ใจคาํถามต่างกนั แต่ละ
คนตอบไปคนละทิศทาง สรุปไม่ได ้

5.6) ความเหมาะสมของพิธีกร บางคร้ังตอ้งเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น เช่น 
การสนทนาเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัวและการคุมกาํเนิด หากเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสตรี พิธีกรก็ควร
เป็นผูห้ญิงจะไม่ไดเ้ขินอาย 

5.7) ภาษาท่ีใชใ้นการพดู พิธีกรควรพดูภาษาทอ้งถ่ินของสมาชิกในกลุ่มสนทนา
หรือในพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษา เพราะเป็นการง่ายต่อการส่ือสาร และสร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง 
 ดงันั้นการสนทนากลุ่มจึงเป็นวธีิท่ีผูว้จิยันาํไปใชใ้นการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตลาํไยอบแหง้สีทองและเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปสนบัสนุนการ
เขียนรายงานในเชิงคุณภาพต่อไป 
 
2.2 การพฒันาผลติภัณฑ์ 
 ประสบการณ์ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกิจในประเทศไทย
จาํนวนมากอาศยัการพฒันาผลิตภณัฑ ์เป็นวธีิการสร้างคุณค่าเพิ่ม ใหแ้ก่กิจการ สาํนกังานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว.) ไดศึ้กษาสถานประกอบการ(SMEs) จาํนวน 2,470 แห่ง 
ทั้งในกทม. และต่างจงัหวดัในปี 2544 พบวา่(โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ ์2548, หนา้ 25) ร้อยละ 64 ของ
นกัธุรกิจตอบวา่มีการปรับปรุงคุณภาพ รูปแบบ และการประโยชน์สินคา้และบริการของตนให้ต่าง
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จากคู่แข่ง ในขณะท่ีอีกร้อยละ 29 ของผูต้อบบอกวา่ มีความสนใจท่ีจะปรับปรุงแต่ไม่ทราบวา่จะ
เร่ิมตน้อยา่งไร 
 การปรับปรุงสินคา้และบริการท่ีพบส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นการปรับปรุงท่ีมาจาก
ความตอ้งการของผูซ้ื้อโดยกิจการหลายประเภท เป็นการปรับปรุงท่ีไม่ตอ้งอาศยัเทคนิคพิเศษ ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น ตลอดจนการวจิยัและพฒันาแต่อยา่งใด ในกรณีเช่นน้ี ผูป้ระกอบการจะตอ้งมี
ความเอาใจใส่ต่อความเห็นหรือความตอ้งการของผูซ้ื้อ ซ่ึงธุรกิจอาจสนองความตอ้งการดงักล่าวได้
โดยอาศยัวธีิการบริหารจดัการหรือเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพ หรือการออกแบบ ฯลฯ ความ
แตกต่างท่ีเกิดจากปัจจยัดงักล่าวน้ีมีผลทาํใหธุ้รกิจท่ีสามารถปรับปรุงผลผลิตไดมี้อาํนาจในการ
กาํหนดราคาสูงข้ึนบา้ง หรือมีโอกาสท่ีจะไดส่้วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 
 นอกเหนือจากการปรับปรุงสินคา้และบริการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์
สามารถยกระดบัอาํนาจในการกาํหนดราคาข้ึนไดอี้กระดบัหน่ึง ไดแ้ก่ การพฒันาผลิตภณัฑใ์น
ลกัษณะท่ีตอ้งอาศยัความรู้ เทคนิคพิเศษ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น การพฒันาผลิตภณัฑใ์น
ระดบัน้ีธุรกิจส่วนใหญ่ยงัตอ้งพึ่งการเรียนรู้จากความตอ้งการของผูซ้ื้อ และส่วนมากมกัจะมีทีมงาน
ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเอง ซ่ึงทีมงานดงักล่าวไม่จาํเป็นจะตอ้งประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูท่ี้จบการศึกษาขั้นปริญญาเอก แต่อาจอาศยัผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เช่น จาก
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ได ้สาํหรับทีมงานภายในองคก์รดงักล่าวมกัจะมีประสบการณ์ในการผลิตสินคา้
และบริการนั้น ๆ เป็นอยา่งดี มีคุณสมบติัในทางท่ีเป็นผูส้นใจใฝ่รู้ และมีจิตวญิญาณในการศึกษา
คน้ควา้และทดลอง กิจการหลายแห่งในประเทศไทย ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการมกัจะเป็นผูท่ี้
ดูแลการพฒันาผลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง และมกัจะมีปัญหาสําคญัคือการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความ
ชาํนาญใหแ้ก่คู่แข่ง 
 การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์จดัอยูใ่นขั้นซบัซอ้นท่ีสุดไดแ้ก่การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีตอ้ง
อาศยัการวจิยัและการพฒันาในระดบัสูง ซ่ึงการวจิยัและ พฒันาขั้นสูงเหล่าน้ี ในกรณีท่ีตอ้งการ
ความรู้สูง หลากหลายสาขา และการลงทุนสูง กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางจะไม่สามารถทาํได ้
นอกจากนั้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ในขั้นน้ียงัมีความเส่ียงท่ีสูงมาก กล่าวคือ โอกาสท่ีผลิตภณัฑ์
ใหม่ ๆ จะประสบความสาํเร็จในเชิงการตลาดมีไม่มากนกั ดงันั้นสาํหรับการพฒันาผลิตภณัฑใ์น
ระดบัน้ี ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีพอจะดาํเนินการไดบ้า้งก็เฉพาะแต่ในกรณีท่ีไม่มีความ
ซบัซอ้นมากนกั และใชทุ้นไม่มากเกินไป โดยท่ีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่จะมีความเส่ียงสูง ธุรกิจท่ี
ประสบความสาํเร็จในดา้นน้ีจึงยอ่มมีอาํนาจในการกาํหนดราคาท่ีสูงเช่นกนั ในขณะเดียวกนั 
ความสาํเร็จในดา้นน้ีจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองในลกัษณะของทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงจะมี
ผลทาํใหคู้่แข่งลดนอ้ยลงตามกฎหมายดว้ย การพฒันาผลิตภณัฑใ์นขั้นตอนน้ีจึงมกัจะถือเป็น
เคร่ืองช้ีวดัความกา้วหนา้ของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางประเทศใดก็ตามท่ีสามารถพฒันา
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ผูป้ระกอบการไปไดจ้นถึงขั้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์นระดบัน้ีไดม้ากเท่าใด ถือไดว้า่ระดบัการ
พฒันาของประเทศนั้นก็จะสูงเท่านั้น 
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการความรู้(Knowledge Management: KM) 

การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่น
ส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ  
            1) ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ 
พรสวรรคห์รือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการทาํงาน งาน
ฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม  
            2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอด
ได ้โดยผา่นวธีิต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่
เป็นความรู้แบบรูปธรรม  
            นพ.วจิารณ์ พานิช(2548) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “การจดัการความรู้” ไว ้คือ 
สาํหรับนกัปฏิบติั การจดัการความรู้คือ เคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการไป
พร้อมๆ กนั ไดแ้ก่  
            1) บรรลุเป้าหมายของงาน  
            2) บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน  
            3) บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และ 
            4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีทาํงาน  

การจดัการความรู้เป็นการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่  
            1) การกาํหนดความรู้หลกัท่ีจาํเป็นหรือสาํคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องคก์ร 
            2) การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ  
            3) การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ใหเ้หมาะต่อการใชง้านของ
ตน 
            4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน  
            5) การนาํประสบการณ์จากการทาํงาน และการประยกุตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และสกดั “ขมุความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้ 
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            6) การจดบนัทึก “ขมุความรู้” และ “แก่นความรู้” สาํหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุง
เป็นชุดความรู้ท่ีครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
            โดยท่ีการดาํเนินการ 6 ประการน้ีบูรณะการเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้ง
ความรู้ท่ีชดัแจง้ อยูใ่นรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอยา่งอ่ืนท่ีเขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicit Knowledge) 
และความรู้ฝังลึกอยูใ่นสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูใ่นคน ทั้งท่ีอยูใ่นใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยูใ่น
สมอง (เหตุผล) และอยูใ่นมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั) การจดัการความรู้
เป็นกิจกรรมท่ีคนจาํนวนหน่ึงทาํร่วมกนัไม่ใช่กิจกรรมท่ีทาํโดยคนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือวา่ “จดัการ
ความรู้” จึงมีคนเขา้ใจผิด เร่ิมดาํเนินการโดยร่ีเขา้ไปท่ีความรู้ คือ เร่ิมท่ีความรู้ น่ีคือความผดิพลาดท่ี
พบบ่อยมาก การจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานท่ี
สาํคญั คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไว ้ท่ีเรียกวา่ Operation 
Effectiveness และนิยามผลสมัฤทธ์ิ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
           1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมทั้งการสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกคา้ สนองตอบความตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ สนองตอบความตอ้งการของ
พนกังาน และสนองตอบความตอ้งการของสังคมส่วนรวม 
           2) การมีนวตักรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวตักรรมในการทาํงาน และนวตักรรม
ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ 
           3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคก์ร และของบุคลากรท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึง
สะทอ้นสภาพการเรียนรู้ขององคก์ร และ  
           4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหวา่งผลลพัธ์ กบัตน้ทุนท่ีลง
ไป การทาํงานท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทาํงานท่ีลงทุนลงแรงนอ้ย แต่ไดผ้ลมากหรือ
คุณภาพสูง เป้าหมายสุดทา้ยของการจดัการความรู้ คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีดาํเนินการจดัการความรู้
ร่วมกนั มีชุดความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกนัสร้างเอง สาํหรับใชง้านของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้
ข้ึนใชเ้องอยูต่ลอดเวลา โดยท่ีการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผา่นการทดลอง
เอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงใหเ้หมาะต่อสภาพของตน และทดลองใชง้าน จดัการความรู้
ไม่ใช่กิจกรรมท่ีดาํเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกบัเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือใน
ภาษาวชิาการเรียกวา่ บูรณะการอยูก่บัทุกกิจกรรมของการทาํงาน และท่ีสาํคญัตวัการจดัการความรู้
เองก็ตอ้งการการจดัการดว้ย  

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพือ่พฒันา  
          งาน พฒันางาน  
           คน พฒันาคน  
          องค์กร เป็นองคก์รการเรียนรู้  
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        ความเป็นชุมชนในท่ีทาํงาน การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง น่ีคือ 
หลุมพรางขอ้ท่ี 1 ของการจดัการความรู้ เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผิด เอาการจดัการความรู้เป็น
เป้าหมาย ความผดิพลาดก็เร่ิมเดินเขา้มา อนัตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจดัการความรู้เทียม หรือ 
ปลอม เป็นการดาํเนินการเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่มีการจดัการความรู้ การริเร่ิมดาํเนินการจดัการความรู้ 
แรงจูงใจ การริเร่ิมดาํเนินการจดัการความรู้เป็นกา้วแรก ถา้กา้วถูกทิศทาง ถูกวธีิ ก็มีโอกาสสาํเร็จสูง 
แต่ถา้กา้วผดิ ก็จะเดินไปสู่ความลม้เหลว ตวักาํหนดท่ีสาํคญัคือแรงจูงใจในการริเร่ิมดาํเนินการ
จดัการความรู้  

การจัดการความรู้ทีด่ีเร่ิมด้วย  
     -   สัมมาทิฐิ: ใชก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุความสาํเร็จและความมัน่คงในระยะ
ยาว  
     -   การจดัทีมริเร่ิมดาํเนินการ  
     -   การฝึกอบรมโดยการปฏิบติัจริง และดาํเนินการต่อเน่ือง  
     -   การจดัการระบบการจดัการความรู้  
      แรงจูงใจในการริเร่ิมดาํเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจแทต่้อการดาํเนินการจดัการความรู้ 
คือ เป้าหมายท่ีงาน คน องคก์ร และความเป็นชุมชนในท่ีทาํงานดงักล่าวแลว้ เป็นเง่ือนไขสาํคญั ใน
ระดบัท่ีเป็นหวัใจสู่ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนาํไปสู่การดาํเนินการจดัการ
ความรู้แบบเทียม และไปสู่ความลม้เหลวของการจดัการความรู้ในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต่อการ
ดาํเนินการจดัการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ทาํเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อ
วา่ทาํ ทาํเพราะถูกบงัคบัตามขอ้กาํหนด ทาํตามแฟชัน่แต่ไม่เขา้ใจความหมาย และวธีิการดาํเนินการ 
จดัการความรู้อยา่งแทจ้ริง 

องคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการความรู้ (Knowledge Process)  
      1. “คน” ถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผูน้าํความรู้
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  
      2. “เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้คนสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งนาํ
ความรู้ไปใชอ้ยา่งง่าย และรวดเร็วข้ึน  
      3. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจดัการ เพื่อนาํความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้
ผูใ้ช ้เพื่อทาํใหเ้กิดการปรับปรุง และนวตักรรม  
      องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล การจดัการความรู้
ของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546 กาํหนดใหส่้วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้น
ต่าง ๆ เพือ่นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมะสมต่อ
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สถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวสิัยทศัน์ และปรับเปล่ียน
ทศันคติของขา้ราชการในสังกดัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ขอบเขต 
KM ท่ีไดมี้การพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความสาํคญัเร่งด่วนในขณะน้ี คือ การจดัการองคค์วามรู้เพื่อ
แกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดก้าํหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ท่ีจะ
ดาํเนินการในปี 2549 คือมุ่งเนน้ใหอ้าํเภอ/ก่ิงอาํเภอ เป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้ เพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการในพื้นท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็น
รูปธรรม คือ อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ มีขอ้มูลผลสาํเร็จ การแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์
ปฏิบติัการฯ ไม่นอ้ยกวา่ศูนยล์ะ 1 เร่ือง และเพื่อใหเ้ป้าหมายบรรลุผล ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรม
กระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปล่ียนแปลง (Change 
Management Process) ควบคู่กนัไป โดยมีความคาดหวงัวา่แผนการจดัการความรู้น้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้
สาํคญัสู่การปฏิบติัราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเร่ืองอ่ืน ๆ และนาํไปสู่ความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื ต่อไป  

กระบวนการจัดการความรู้  
           กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหเ้กิด
พฒันาการของความรู้ หรือการจดัการความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ  
          1) การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาวา่องคก์รมีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมายคือ
อะไร และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เราจาํเป็นตอ้งใชอ้ะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบ
ใด อยูท่ี่ใคร  
          2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษาความรู้เก่า กาํจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้  
          3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาํหรับการ
เก็บความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต  
          4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ใช้
ภาษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์  
          5) การเขา้ถึงความรู้ เป็นการทาํใหผู้ใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
          6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ทาํไดห้ลายวธีิการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
อาจจดัทาํเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จดัทาํเป็น
ระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง การ
สับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้  
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         7) การเรียนรู้ ควรทาํใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องคค์วามรู้ การนาํความรู้ในไปใช ้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีนต่อไปอยา่ง
ต่อเน่ือง  
 2.1.6 แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน 

วสิาหกิจชุมชนคือ การประกอบการขนาดยอ่มและขนาดจ๋ิวของชุมชนเพื่อการจดัการ 
"ทุน" ของชุมชนอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง (SMCE -Small and Micro Community 
Enterprise) วสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่มมีสมาชิกมากกวา่ 15 คน วสิาหกิจชุมชนขนาดจ๋ิว มีสมาชิก
ตั้งแต่ 5 คนถึง 15 คน(สมบติั สิงฆราช, 2549, หนา้ 177) 

2.4 แนวคิดวสิาหกจิชุมชนเพื่อการพึง่ตนเอง 
 จากปัญหาการพฒันาท่ีทาํให้คนรวยกระจุกคนจนกระจาย เกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแต่ไม่พฒันาเศรษฐกิจเน่ืองจากการกระจายรายไดแ้ยล่ง ตลอดจนปัญหาการเจริญเติบโต
อยา่งไม่สมดุลจนเกิดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินแรงงานจากชนบทภาคเกษตรสู่ในเมือง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส่งผลทาํใหป้ระชาชนตกอยูใ่นวงัวนของความยากจนลุ่มหลงอยูใ่น
กระแสบริโภคนิยมเกษตรกรสูญเสียท่ีดินทาํกินเกิดหน้ีสินเน่ืองจากการผลิตทางการเกษตร การผลิต
และการบริโภคในปัจจุบนัพึ่งพิงต่างประเทศมากเกินไปทั้งทางดา้นวตัถุดิบ สินคา้ทุน เทคโนโลยี
ตลอดจนเงินทุน จึงเกิดแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองข้ึน ซ่ึงมีเหตุผลดงัน้ี(วชิิตวงศ ์ณ 
ป้อมเพชร, 2548, หนา้ 188)  
 เศรษฐกิจชุมชน เป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็น
พระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหลกัการวา่ดว้ย
การพึ่งตนเอง ทาํใหแ้นวคิดเศรษฐกิจชุมชนไม่ถูกปฏิเสธ เศรษฐกิจชุมชนหรือวสิาหกิจชุมชน 
ไดรั้บความสนใจและสอดแทรกเขา้ไปในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8-9 แมว้า่
บางช่วงเวลารัฐบาลจะหนัไปใชม้าตรการทางเศรษฐกิจท่ีเป็นโครงการใหญ่ๆ (Mega-Project) เพื่อ
กระตุน้เศรษฐกิจก็ตาม เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนกิจการสหกรณ์ซ่ึงเป็นองคก์ร
เศรษฐกิจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของรัฐบาลมาทุกยคุทุกสมยั ดงันั้นแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
และเศรษฐกิจสหกรณ์จึงสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัและสามารถดาํเนินการไดใ้นทางปฏิบติั เศรษฐกิจ
ชุมชนจะเป็นสหกรณ์อเนกประสงคคื์อสหกรณ์ท่ีดาํเนินการเศรษฐกิจครบวงจร โดยทาํการผลิต
สินคา้และบริการเพื่อ “ความพอเพียง” ของชุมชนเท่าท่ีจะพึงกระทาํไดท้ั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
เช่น ในกรณีของขา้วเร่ิมตั้งแต่การทาํนา การสีขา้ว การแปรรูปขา้วไปสู่ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ทาํแป้ง
ขนมจีน แป้งเส้นก๋วยเต๋ียว ทาํขนมต่างๆ  การบรรจุหีบห่อ การตลาดภายในประเทศและการส่งออก 
นอกจากการแปรรูปขา้วแลว้ยงัจะนาํไปสู่การผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ดว้ย โดยมีเป้าหมาย
เพื่อการบริโภคแบบพอเพียงภายในชุมชนเป็นหลกัท่ีเหลือจึงขายแลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืนๆ ส่ิง
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สาํคญัตอ้งยดึหลกัพึงตนเองทั้งในดา้นเทคนิควธีิการผลิต ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน พึ่งพาเงินทุนภายใต้
ระบบสหกรณ์(สมบติั  สิงฆราช, 2549, หนา้ 222) 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 จักรพงศ์  ริมแจ่ม(2550) ไดศึ้กษาถึงกระบวนการผลิตลาํไยอบแหง้ส่งออกของกลุ่มทาํ
สวนตาํบลมะเขือแจ ้อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้างกระบวนการผลิต
ลาํไยสดท่ีมีการผลิตและแปรรูปลาํไยอบแหง้ ซ่ึงไดส้ัมภาษณ์และสอบถามกลุ่มเกษตรกรทาํสวนท่ี
มีพื้นท่ีเพาะปลูกลาํไยในเขตพื้นท่ีตาํบลมะเขือแจ ้สมาชิกชาวสวนและกลุ่มผูผ้ลิต/แปรรูปลาํไย
อบแหง้เฉพาะเน้ือลาํไย จาํนวน 155 คน 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.8 มีการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษามากถึงร้อยละ 85.8 ใชภ้าษาไทยในการติดต่อส่ือสารคา้ขายเป็นหลกั มีเพียงร้อยละ 0.6 
ท่ีใชภ้าษาไทยและองักฤษ นอกจากน้ี ยงัพบวา่ส่วนใหญ่มีการดาํเนินกิจการอบลาํไยในรูปแบบตวั
ใครตวัมนัมากท่ีสุดถึงร้อยละ 76.8 ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตและแปรรูปลาํไยอบแหง้ของ
ไทยในมิติของชาวสวนพบวา่ปัญหาในเร่ืองของตน้ทุนในการซ้ือลาํไยสดร่วงสาํหรับเขา้เตาอบมี
ราคาสูง วธีิการจาํหน่ายภายในประเทศของลาํไยอบแหง้ไปยงัผูซ้ื้อทั้งในฤดูและนอกฤดูส่วนใหญ่
จะใชก้ารจาํหน่ายผา่นตวัแทนหรือนายหนา้ถึงร้อยละ 71.8 และ 76.4 ดา้นตลาดส่งออกต่างประเทศ
ของลาํไยอบแหง้ การแปรรูปลาํไยอบแหง้ส่วนใหญ่เป็นลาํไยอบแหง้เฉพาะเน้ือ ร้อยละ 76.7 ส่วนท่ี
เป็นลาํไยอบแหง้ทั้งเปลือก คิดเป็นร้อยละ 76.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการส่งออกลาํไยอบแหง้ไปยงั
ประเทศจีนมากท่ีสุด ราคาขายส่งลาํไยอบแหง้เน้ือ โดยเฉล่ีย เกรด AAA 162.56 บาท/กิโลกรัม เกรด 
AA 141.03 บาท/กิโลกรัม และเกรด A 121.65 บาท/กิโลกรัม 
 การรับรู้ขอ้มูลตลาดภายในและต่างประเทศมีประโยชน์ในเร่ืองของการเพิ่มรายไดใ้นการ
อบลาํไยอบแหง้มากท่ีสุด และรู้ถึงสรรพคุณของการบริโภคลาํไยอบแหง้ซ่ึงเป็นประโยชน์ในแง่
ของการเพิ่มช่องทางและปริมาณการจาํหน่ายลาํไยอบแห้ง ตามลาํดบั สาํหรับกระบวนการแปรรูป
ลาํไยอบแหง้ใจปัจจุบนั กลุ่มตวัอยา่งพอใจในกระบวนการแปรรูปลาํไยอบแหง้ของตนเองมากท่ีสุด
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.7 มีความเห็นวา่ ราคาลาํไยอบแหง้จะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอนาคต และมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการแกไ้ขปัญหาลาํไยของรัฐในปัจจุบนัวา่จะสามารถแกไ้ขปัญหาได้
โดยเฉพาะในเร่ืองของปริมาณการจดัจาํหน่ายและการส่งออก ร้อยละ 67.7 เห็นวา่การช่วยเหลือของ
รัฐทาํให้ระดบัของปัญหาลดลง ร้อยละ 68.4 เห็นวา่การช่วยเหลือของรัฐทาํใหมี้ความสะดวกมาก
ข้ึน ส่วนการใหค้วามช่วยเหลือของรัฐในการแกไ้ขปัญหากระบวนการแปรรูปลาํไยอบแหง้กลุ่ม
ตวัอยา่ง ร้อยละ 64.5 มีความเห็นวา่ไม่ไดท้าํใหปั้ญหาลดลงแต่อยา่งใด 

กติิวลัส์  มูลแก้ว(2545) ไดศึ้กษาถึงการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ
ส่งออกลาํไยอบแหง้ของผูส่้งออกในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัลาํพนู ดว้ยตวัแบบลูกโซ่แห่ง



 - 42 - 

คุณค่า เป็นการคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ
ส่งออกลาํไยอบแหง้ของผูส่้งออกในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัลาํพนูดว้ยตวัแบบลูกโซ่แห่งคุณค่า 
ซ่ึงตวัแบบลูกโซ่แห่งคุณค่าเป็นตวัแบบท่ี Michael E. Porter ไดจ้าํแนกกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ารจาํแนกออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกัและ
กิจกรรมสนบัสนุน กิจกรรมหลกัประกอบดว้ยกิจการขนส่งลาํเลียงภายในประเทศ การตลาดและ
การลาํเลียงต่างประเทศและการบริการ(Inbound Logistic Operation, Outbound Logistic Marketing 
and Sales และ Service) กิจกรรมสนบัสนุนประกอบดว้ยเทคโนโลยโีครงสร้างพื้นฐานการผลิต การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการ(Firm Infrastructure Technology, Development Human 
Resource, Management และ Procurement) 
 จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจส่งออกลาํไยอบแหง้ของผูส่้งออก
ลาํไยอบแหง้ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัลาํพนู พบวา่ผูส่้งออกลาํไยอบแหง้ประสบปัญหาใน
การดาํเนินงานในส่วนของกิจกรรมหลกัตามตวัแบบลูกโซ่แห่งคุณค่า คือ ดา้น Inbound Logistic 
ประสบปัญหาจากการรับซ้ือลาํไยสดจากเกษตรกรและผูส่้งมอบรายยอ่ยเน่ืองจากลาํไยสดแตก
เสียหาย มีส่ิงปลอมปน เช่น ก่ิงไมใ้บไม ้เช้ือราและลาํไยพนัธ์ุท่ีไม่ตอ้งการซ่ึงเพิ่มตน้ทุนในการคดั
แยกส่ิงปลอมปนเหล่าน้ีใหก้บัผูส่้งออก ดา้น Operation พบปัญหานํ้ามนัเช้ือเพลิงมีราคาแพงและ
การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร เน่ืองจากบุคลากรขาดความรู้ ตลอดจนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ความช้ืนในปัจจุบนัไม่สะดวกในการใชง้าน ทาํใหก้ารตรวจสอบคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน ส่งผลต่อ
คุณภาพของลาํไยอบแหง้ ดา้น Outbound Logistic พบปัญหาในระหวา่งการจดัเก็บลาํไยอบแหง้คือ
ลาํไยอบแหง้เกิดเช้ือราและมีการเปล่ียนสี  ดา้น Marketing and Sales พบวา่พอ่คา้ชาวจีนเขา้มาตั้ง
จุดรับซ้ือและโรงงานผลิตลาํไยอบแหง้ในประเทศไทย รวมทั้งการเพิ่มกาํลงัการผลิตลาํไยอบแหง้
ของประเทศจีนและประเทศเวยีดนามส่งผลใหก้ารแข่งขนัในตลาดส่งออกลาํไยอบแหง้สูงข้ึนมีการ
ปลอมแปลงตราสินคา้ การตดัราคากนัและผูส่้งออกฝ่ายไทยยงัขาดขอ้มูลของลูกคา้ทาํใหก้าร
กาํหนดแผนการตลาดขาดประสิทธิภาพ ดา้น Service ผูส่้งออกลาํไยอบแหง้ไม่พบปัญหาเน่ืองจาก
ในปัจจุบนัไม่มีการใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ 
 การดาํเนินงานดา้นกิจกรรมสนบัสนุนพบวา่ ดา้น Firm Infrastructure ผูส่้งออกลาํไย
อบแหง้ประสบปัญหาการนาํระบบบริหารคุณภาพ HACCP มาใชเ้น่ืองจากเงินลงทุนท่ีสูง บุคลากร
ขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบคุณภาพและไม่ใหค้วามร่วมมือในการนาํระบบบริหารคุณภาพมาใช ้
ปัญหาระยะเวลาการเก็บหน้ียาวนานส่งผลใหผู้ส่้งออกตอ้งลงทุนในเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนิน
ธุรกิจสูงข้ึน การดาํเนินการในปัจจุบนัไม่มีการนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชม้ากนกัเน่ืองจาก
อุปกรณ์ดา้นสารสนเทศมีราคาแพงและขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น 
Human Resource Management แรงงานในทอ้งถ่ินมีไม่เพียงพอในช่วงฤดูกาลผลิตทาํใหมี้การ
แข่งขนัในตลาดแรงงานสูงอีกทั้งพนกังานผลิตเหล่าน้ีขาดทกัษะในการทาํงานทาํใหต้อ้งมีการ
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ฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังานทาํใหผ้ลผลิตในช่วงตน้ฤดูกาลตํ่า ดา้น Technology Development ผู้
ส่งออกไม่มีการลงทุนในส่วนการวจิยัและพฒันาเพราะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงเทคโนโลยส่ีวนใหญ่จะ
ไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการผลิตใชท่ี้มีอยูใ่นทอ้งตลาด ดา้น 
Procurement พบวา่ผูส่้งมอบสินคา้และบริการบางชนิดมีไม่เพียงพอ เช่น ผูส่้งมอบในดา้นการซ่อม
บาํรุงเตาอบไอนํ้า การบริการหลงัการขายของผูผ้ลิตเตาอบลาํไยไม่ดีและกล่องบรรจุภณัฑใ์น
ภาคเหนือมีราคาแพง นอกจากน้ีการรับซ้ือลาํไยอบแหง้จากผูผ้ลิตรายยอ่ยจะพบปัญหาการรักษา
ระดบัคุณภาพของผูส่้งมอบอีกดว้ย 
 สมพร  นันทะชัย (2545) ไดศึ้กษาถึงโครงสร้างตลาดและวถีิตลาดผลิตลาํไยอบแหง้ปีการ
ผลิต 2543 พบวา่ ตลาดผูผ้ลิตลาํไยอบแหง้มีลกัษณะโครงสร้างเป็นตลาดท่ีมีผูผ้ลิตมากรายเป็นราย
ยอ่ยและมีขนาดเล็ก ส่วนตลาดรับซ้ือลาํไยอบแหง้มีลกัษณะเป็นตลาดท่ีมีผูซ้ื้อนอ้ยรายแต่มีอาํนาจ
ผกูขาดเน่ืองจากมีขนาดใหญ่ จากผลการศึกษาทางดา้นการบริหารและการจดัการตลาดผลผลิตลาํไย
อบแหง้ ผลิตภณัฑล์าํไยอบแหง้มีการคดัเกรด มีการจดัมาตรฐานตามคุณภาพ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 
เกรด คือ เกรด AA   A   B และ C ตามลาํดบั โดยการจดัชั้นมาตรฐานตามลาํไยอบแหง้ตอ้งไม่มี
ส่ิงเจือปน คือมีการคดัเอาส่ิงเจือปนออกแลว้ และมีความช้ืนไดไ้ม่เกินร้อยละ 18 ลกัษณะเน้ือภายใน
มีสีนํ้าตาลจนถึงสีนํ้าตาลดาํ มีกล่ินหอม ไม่มีกล่ินไหม ้ โดยมีการบรรจุหีบห่อในกล่องกระดาษท่ีได้
แยกแกรดและคุณภาพของลาํไยอบแหง้ก่อนดาํเนินการส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบทางดา้นการคา้  เน่ืองจากเกษตรกรผูป้ลูกลาํไยมกัมีปัญหาดา้น
การผลิตท่ีมีมาตรฐานการผลิตไม่แน่นอน ขาดความรู้ ความชาํนาญในการแปรรูปและกระบวนการ
แปรรูปเป็นลาํไยอบแหง้ท่ีขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาด นอกจากน้ีเกษตรกร
ยงัมีปัญหาการขาดแคลนเงินทุนดาํเนินการซ่ึงส่งผลต่อมาตรฐานการแปรรูปลาํไยเป็นลาํไยอบแหง้
ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพตํ่าประกอบกบัสถานท่ีเก็บรักษาผลผลิตมีจาํนวนไม่เพียงพอ จากปัญหาและ
อุปสรรคการผลิตลาํไยอบแห้งไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย คือรัฐบาลควรมีการใหค้วามช่วยเหลือ
โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ผูป้ระกอบการทางดา้นการแปรรูปเป็นลาํไยอบแหง้ พยายามขยายตลาด
ต่างประเทศมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อลดอาํนาจการผกูขาดท่ีเกิดข้ึนในตลาดผูซ้ื้อลงควบคู่ไปกบัการ
กาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑล์าํไยอบแหง้ท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัและสนบัสนุนการจดัสร้างสถานท่ี
เก็บรักษาผลิตภณัฑใ์หเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 
 รัตนา อตัตปัญโญ และ อจัฉรา เทยีมภักดี(2542) ไดศึ้กษาถึงวธีิการยดือายกุารเก็บรักษา
ลาํไยสดเพื่อการแปรรูปเป็นเน้ือลาํไยอบแหง้ในเชิงพาณิชย ์ดว้ยการพฒันาวธีิการท่ีเหมาะสมในการ
เก็บรักษาลาํไยสดเพื่อยดือายุการเก็บใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เพื่อการแปรรูปเป็นเน้ือลาํไยอบแหง้
ในเชิงพาณิชย ์โดยทดลองเก็บรักษาลาํไยสดในลกัษณะแช่สารละลาย 5 ชนิด ท่ีอุณหภูมิ 25 - 30 oซ 
และในสารละลาย 2 ชนิดท่ีอุณหภูมิ 2-5 oซ เป็นเวลา 30 วนั พบวา่ทุกวธีิทั้งท่ีเก็บท่ี 25 - 30 oซ และ
ท่ี 2 - 5 oซ สามารถยดือายกุารเก็บของลาํไยสดไดอ้ยา่งนอ้ย 30 วนั การเปล่ียนแปลงค่า pH ปริมาณ
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กรด ปริมาณของแขง็ท่ีละลายได ้ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์ แต่ละวธีิท่ีเก็บท่ี 25 - 30 oซ ไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกนักบัท่ีเก็บท่ี 2 - 5 oซ ลาํไยท่ีเก็บท่ี 25 - 30 oซ 
เม่ือเทียบกบัลาํไยสดมีค่า pH และปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดล้ดลง ขณะท่ีปริมาณกรดและนํ้าตาล
รีดิวซ์เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณเกลือและโปแตสเซียมซอร์เบทในลาํไยท่ี
เก็บท่ี 25 - 30 oซ เพิ่มข้ึนรวดเร็วกวา่ท่ีเก็บท่ี 2 - 5 oซ ผลการวเิคราะห์ทางเคมีของเน้ือลาํไยอบแหง้
สอดคลอ้งกบัเน้ือของลาํไยท่ีผา่นการเก็บ ความพอใจของผูชิ้มท่ีมีเน้ือลาํไยอบแหง้ท่ีทาํจากวธีิเก็บ
โดยการรมควนักาํมะถนั โดยการลวก - แช่ - อบและโดยแช่สารละลายท่ีไม่มีเกลือท่ี 2 - 5 oซ ไดรั้บ
ความพอใจในดา้นลกัษณะการยอมรับโดยรวม ลกัษณะเน้ือสัมผสัและรสชาติมากกวา่วธีิอ่ืนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เน้ือลาํไยอบแหง้ท่ีผา่นวธีิแช่สารละลายท่ีไม่มีเกลือท่ี 2 - 5 oซ ไดรั้บความพอใจ
ในดา้นสีมากท่ีสุด โดยมีค่าสี L 36.7 + 3.3 และเน้ือลาํไยอบแหง้ท่ีผา่นวธีิลวก - แช่ - อบ ไดรั้บ
ความพอใจในดา้นกล่ินมากท่ีสุด (P>0.05) วธีิท่ีมีค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาตํ่าสุดคือ วิธีลวก - แช่ - 
อบ วธีิยดือายกุารเก็บรักษาท่ีเหมาะสมเพื่อแปรรูปเป็นเน้ือลาํไยอบแหง้ คือวธีิรมควนักาํมะถนั 
0.12% ต่อผลลาํไย 30 นาที และวธีิผา่นการลวกในนํ้าเดือด 5 นาที แช่โปแตสเซียมเมตาไบซลัไฟท ์
3000 มก./ลิตร 25 นาที อบท่ี 80 oซ 24 ชม.  อยา่งไรก็ตาม ควรมีการพฒันาปรับปรุงกรรมวธีิการอบ
เพื่อใหไ้ดเ้น้ือลาํไยอบแหง้ท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

Conceptual framework 
แผนงานวิจยั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
กรอบแนวคิดในแผนงานวจิยัเป็นลกัษณะการบูรณาการการจดัการความรู้ทางดา้นการ

จดัการธุรกิจประกอบดว้ยความรู้ดา้นการบญัชีเพื่อสร้างจุดแขง็ของระบบบญัชี ดา้นการบริหาร
จดัการเนน้การบริหารกลุ่มวิสาหกิจและการรวมกลุ่มวสิาหกิจใหเ้ขม็แขง็ ดา้นเศรษฐศาสตร์เนน้
ดา้นการพฒันาคุณภาพผลผลิต กระบวนการผลิต การศึกษาตน้ทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภณัฑล์าํไยอบแหง้ 
สีทองของกลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชน ฯ 
 

ผลติภัณฑ์ล าไยอบแห้งทีม่ีคุณภาพ กลุ่มวสิาหกจิชุมชน ฯ 

เข้มแข็ง มีตลาดมากขึน้ การบริหารจัดการ การบัญชีเป็นระบบทีด่ี
ขึน้ 

 

บัญชี 
การบริหาร
จัดการกลุ่ม 

การรวมกลุ่ม 

 

เศรษฐศาสตร์ 

กระบวนการผลติ 

ต้นทุนการผลติ 
ประสิทธิภาพ
การผลติ 

อย.และGMP 
 

การตลาด 

การสร้างตรา
สินค้า 

หาตลาดสินค้า 

การจดัท าบัญชี 

ทีถู่กต้อง 

การบริหารกลุ่ม 
การท าบัญชี
เป็นระบบ 
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และการระดมทุน ดา้นการตลาดสนบัสนุนการสร้างตราสินคา้ การเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่าย ลด
ขั้นตอนทางการคา้ของพอ่คา้คนกลางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหผ้ลผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ผลิตภณัฑล์าํไยอบแหง้สีทองของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนมีมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสูงข้ึน กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนฯเขม้แขง็ มีตลาดมากข้ึน การบริหารจดัการ การบญัชีเป็นระบบท่ีดีข้ึน 
 




