
 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำทีท่ ำกำรวจิัย 
 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัส่วนใหญ่ก็เป็นในภาค
ส่วนของต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนแทนท่ีธุรกิจคนไทย ซ่ึงถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีจะพบว่าปัญหาของ
สังคมไทยท่ีเผชิญอยู่เป็นปัญหาโครงสร้าง การจะแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงนั้นควรเน้นท่ีโครงสร้างชุมชน 
โดยการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ มีการพฒันายทุธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมยึดหลกัเอาชุมชนเป็นฐาน เป็น
เป้าหมาย และศูนยก์ลาง จะท าให้สามารถยืนหยดัอยู่ไดท้่ามกลางวิกฤติของปัญหา ซ่ึงแนวคิดน้ีจะ
แตกต่างกบัการพฒันาท่ีเอาเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย โดยใช้ชุมชนเป็นเคร่ืองมือ ผลกัดนัให้เกิดการเอา
รัดเอาเปรียบของระบบทุน เอกชนท่ีมีทุนมากและมีเทคโนโลยีท่ีเหนือกว่าน าพาชุมชนไปสู่ความ
ยากจนในระยะยาว ท าให้ชุมชนตอ้งมาพิจารณาแนวทางการด าเนินธุรกิจชุมชนใหม่วา่การอยู่อยา่งมี
ความสุข ชุมชนเขม้แขง็ มีความสามคัคี และมีส่วนร่วมนั้นควรมีการน าการบริหารการผลิตแบบมีส่วน
ร่วมมาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืกบัชุมชนต่อไป 
 การประกอบธุรกิจชุมชนเป็นการด าเนินการโดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ร่วมทุน การร่วมผลิต ร่วมด าเนินการ และร่วมกนัรับผลประโยชน์ ดงันั้นการประกอบธุรกิจชุมชนจะ
ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวตัถุดิบ และท่ีส าคญัคือการท าใหชุ้มชนมีความสามคัคี 
มีความเขม้แข็งพึ่งตนเองได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงัเช่นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดีย์
แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ท่ีรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาการประกอบ
อาชีพท่ีแต่เดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกมนัฝร่ัง แต่ก็ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า ขาด
คุณภาพ สินคา้ล้นตลาด ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรมารวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนข้ึนมาเพื่อความอยู่รอด ภายใตช่ื้อกลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว โดยเร่ิมจากการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยท่ี์มีสมาชิกเร่ิมตน้จ านวน 15 
ราย จากจุดเร่ิมตน้น้ีเองท าใหส้มาชิกไดมี้โอกาสพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั ท าให้
กลุ่มสามารถขยายกิจกรรมการด าเนินงานของสมาชิกออกเป็น 8 กลุ่มย่อย ประกอบด้วยกลุ่มออม
ทรัพย ์กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มผูเ้ล้ียงไก่ไข่ กลุ่มผูเ้ล้ียงปลา กลุ่มผูเ้ล้ียงววันม-ววัเน้ือ กลุ่มผูเ้พาะ
การเพาะเห็ดกลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ และกลุ่มผูป้ลูกพืชผกัปลอดสารพิษ โดยมีวตัถุประสงค์
ส าคญัคือเพื่อสามารถร่วมกนัซ้ือ ร่วมกนัขาย และแกปั้ญหาร่วมกนั ตลอดจนท าการเกษตรแบบครบ
วงจร เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ในชุมชน ปัจจุบนัมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 80 ราย มีพื้นท่ี
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การเกษตรของสมาชิกรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 213 ไร่ ส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่   ส าหรับกิจกรรมของกลุ่มท่ีมีแนวโน้มไปได้ดี แต่ขาดการส่งเสริมด้านการผลิตท่ีดี
เพียงพอได้แก่กิจกรรมการเพาะเห็ดและการปลูกผกัปลอดภัยจากสารพิษ ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก
ด าเนินการเพียงกิจกรรมละ 1 ราย และ 4 ราย ตามล าดบั เพราะยงัขาดการส่งเสริมสนบัสนุนเก่ียวกบั
ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กวา้งมากข้ึน สามารถช่วยขจดัหรือช่วยลดทอน
ปัญหาความยากจนในชุมชนได้ ดว้ยการพฒันาและสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มสมาชิกมีอยู่ให้เขา้สู่
รูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน รวมทั้งช่วยพฒันาเครือข่ายของชุมชนในการบริหารจดัการและเกิดการ
ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีการจดัการท่ีเป็นระบบมากยิ่งข้ึน น าความรู้เก่ียวกับการ
วิเคราะห์งานมาแยกแยะให้เห็นถึงขั้นตอน วิธีการในการด าเนินงานภายในกลุ่มสมาชิก การจัด
โครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ของกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวั 
และมีตน้ทุนโดยรวมท่ีต ่าลง เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งยงั
เป็นกิจกรมท่ีก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่กลุ่ม  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจการวิจยัเชิงปฏิบติัการดา้นการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์เห็ดและผกั
ปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่
แฝกใหม่  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและส่งเสริมการ
บริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคัญในการ
ขบัเคล่ือน และพฒันาธุรกิจชุมชนให้เขม้แข็งสามารถพึ่งตนเองได ้ตามหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป  

วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 ต.
แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในการจดัการกลุ่มเกษตรกรใหมี้การจดัการอยา่งเป็นระบบ 
 2. เพื่อวเิคราะห์งานและพฒันาการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว 
หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ใหมี้ความย ัง่ยนืในการบริหารงาน 
 3. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการตลาดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 
ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ใหเ้กิดความเขม้แข็งของชุมชนมากข้ึน 
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ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
 1. ขอบเขตเน้ือหา การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว 
หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในเร่ืองของการบริหารจดัการ การวิเคราะห์งาน และการ
จดัโครงสร้างของกลุ่มสมาชิก 
 2. ขอบเขตพื้นท่ีวิจยั กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม ่
 3. ขอบเขตของช่วงเวลาท่ีวจิยั  ตุลาคม 2551 ถึง กนัยายน 2552 
 4. ขอบเขตของประชากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการวิจยั สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดีย์
แม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

นิยำมศัพท์ 
 1. ผกัปลอดสารพิษ หมายถึง ผลผลิตพืชผกัท่ีไม่มีสารเคมีป้องกันและก าจดัศัตรูพืช
ตกค้างอยู่ หรือมีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว ้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 163 พ.ศ. 2538 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2538 เร่ืองอาหารท่ีมีสารพิษตกคา้ง 
 2. การบริหารการผลิต หมายถึง การบริหารกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ตั้งแต่
การเตรียมปัจจยัน าเขา้ ผา่นกระบวนการผลิต เพื่อให้ไดผ้ลผลิตคือ สินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
ตรงตามเวลา ปริมาณ และคุณภาพท่ีก าหนด สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้  
 3. ประสิทธิภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพ หมายถึง การวดัผลส าเร็จของงานโดยพิจารณา
จากผลงานท่ีมีค่าสูงกว่าทรัพยากรท่ีใช้ไปนักวิชาการบางท่านให้ขอ้คิดว่างานท่ีส าเร็จและถือว่ามี
ประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  
 4. คุณภาพ หมายถึง ความสามารถของสินค้าหรือบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการตามท่ีลูกคา้คาดหวงัได ้

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ด้านการแก้ปัญหา สามารถพฒันาวิธีการในการด าเนินงานและการจดัการของกลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีความเขม้แข็ง ตลอดจนการจดัโครงสร้างของกลุ่มท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบั
ชุมชน 
 2. ดา้นความรู้ จะไดอ้งค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัโครงสร้างในการด าเนินงานและการไหล
ของงาน ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบ รวมทั้งเกิดการพฒันาการเรียนรู้ของ
สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผูร่้วมโครงการ ทีมวิจัย องค์กรผูส้นับสนุนการด าเนินงาน และ
สาธารณชนท่ีสนใจ 
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 3. ดา้นการบริการความรู้แก่ประชาชนและภาคเอกชน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดีย์
แม่ครัว สามารถเป็นแบบอยา่งในการเรียนรู้ของผูท่ี้สนใจในเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ได ้
 4. ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการพฒันาการบริหารเวลาของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วม
โครงการในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 5. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เกิดการเรียนรู้และพฒันารูปแบบท่ีช่วยในการบริหารจดัการ
กลุ่มให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน มีโครงสร้างการบริหารจดัการกลุ่มท่ีชัดเจน และมีต้นทุนในการ
ด าเนินงานท่ีลดลงจากการบริหารเวลาและการลดขั้นตอนในการด าเนินงาน โดยอาศยัแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถน าไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ได ้
 




