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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมี 
ส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวนทั้งสิ้น 169 ครัวเรือน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ การแจกแจงความถี่   
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
ด้านคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัย สภาพปัญหากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ปัญหาด้านการผลิต มีผลิตผลไม่เพียงพอจ าหน่าย ปัญหาด้านกระบวนการ
ผลิต ขาดเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการควบคุมพืชที่มีความเสี่ยงจากโรคและแมลง  และปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์และความคาดหวังในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์ 
เชิงบวก ระดับนัยส าคัญที่ 0.01   

แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ด้านการวางแผน มีวางแผนการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าวางแผน ด้านการจัดองค์กร มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานชัดเจน  ด้านภาวะการเป็นผู้น า กลุ่มมีผู้น าที่เข้มแข็ง สามารถโน้มน้าวให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วม
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ในการเสนอความคิดเห็นและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ด้านการควบคุม โดยคณะกรรมการของกลุ่มเป็นดูแล
ควบคุมมีควบคุมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร และการคบคุมตามมาตรฐาน GAP 
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Abstract 

             This study aimed to investigate the disadvantages, the factors related to 
partnership and the guideline for management of pesticide free fruits and vegetable 
group’ s community enterprise in DokBuow, Muang, Phayao.  The samplings were
 169  families  joining  organic  vegetable  group  Questionnaires  were  mainly  used  in
collecting  data. Percentage, Means, Standard Deviation and Pearson Product Moment 
Correlation  Coefficient  were  used  to  analyzed  data. For  qualitative  data which  was
collected  from  interviewing  of  community  leaders,  community  enterprise’s 
committeestate officials were also presented descriptively. 
 The Findings reveal that supply of organic product in the area was insufficient for 
demand; moreover, the technological equipment for the product process was not 
effective to qualify the quality of the product. Benefits in joining pesticide free fruits and
 vegetable group’ s shows significant factor of partnership at 0. 01. For guideline in
 management,  the  results  express  in  three  dimensions.  The  first  was  administrative
 plan.  It  was  designed  by  all  members  of  the  group.  The  second  was  group 
organization which  assigns  appropriate  jobs  for  the  right  person,  enhancing  effective  
management.  The  third  was  leadership,  allowing  all  members  to  share  idea  in  
strengthening management,  open-minding  to  accept  advice  from  the  government  
sectors.  Decision-making in management was under the committee of the group led
 by the head of the group.  GAP was a standardized model in taking control of the 
quality of the products. 
 
Key Words :  Management, Group’s Community Enterprise,  Pesticide free Fruits and  
                  Vegetable , Phayao
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมน ามาใช้รับประทานกันมาก เนื่องจากผักมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายทั้งวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ส่งผลให้ปริมาณ  
การบริโภคผักของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรผู้ผลิตจ าเป็นต้องเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค จึงมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีปริมาณมาก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและให้ได้ผักที่สวยงาม
ตามความต้องการของตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
และเป็นเหตุท าลายสุขภาพของผู้บริโภค 

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้นจะให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อสินค้า
เกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมี
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) น ามาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าของสินค้าเกษตร 
ส าหรับการค้าระหว่างประเทศ เมื่อมีการเปิดเขตเสรีทางการค้า (FTA) ภายใต้องค์การการค้าโลก
(WTO) นอกจากนี้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบ 
ต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกัน เพราะมาตรการ  
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และความปลอดภัยด้านอาหารจะถูกน ามาเป็นเงื่อนไขในทางการค้า
มากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์การค้าของตลาดโลกในปัจจุบัน มีการแข่งขันในด้านคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น และ
การส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดในระดับมาตรฐานสากล 
และเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร จนถึงการควบคุมกระบวนการผลิต เพ่ือประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การผลิตสินค้าเกษตรของไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และสนับสนุนการผลิตของ
เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มมากขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิกการใช้
สารเคมี และมีการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (good 
agricultural practices: GAP) (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2564ต่อคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ในเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทาง  
ด้านการเกษตรเข้ามามีส่วนช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ 
และเพ่ิมสัดส่วนทางด้านตลาดพ้ืนที่จัดสรรสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ เพ่ือยกระดับวิถีชีวิต
พ้ืนบ้านน าไปสู่เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ 
และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ทั้งนี้  
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การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560 - 2564 (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ; 2560; ข) สถาบัน
เกษตรกรที่มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ ให้หันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์แทน 
การปลูกพืชแบบสารเคมี เพ่ือให้ชาวบ้านมีความปลอดภัยในการปลูกกิน รวมถึงผู้บริโภค พร้อมทั้งยัง
จัดหาตลาดชุมชนให้เป็นจุดจ าหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็นผู้น าใน
ระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป (ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560, 57) 

ในพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งในแหล่งผลิต 
ผักส่งจ าหน่ายให้ประชากรในจังหวัดพะเยา ซึ่งในอดีตมีการน าสารเคมีมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตร โดยเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจถึงโทษของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชท าให้มีการ
ใช้ในปริมาณท่ีไม่เหมาะสมและมากเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน และการใช้
สารเคมีที่ขาดความเข้าใจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะท าลายสิ่งแวดล้อม มีสารพิษตกค้างในดิน น้ า อากาศ 
รวมถึงผลผลิต และยังเป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้โดยตรง อีกทั้งสารเคมียังมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคอีกด้วย ในขณะที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจในความปลอดภัยของสุขภาพตนเองด้วย 
การบริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ หรือผักอินทรีย์มากขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งมี 2 วิธี คือ การปลูกผักโดยไม่มีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรใด ๆ และการปลูกผักโดยการใช้สารเคมีทางการเกษตรเท่าที่จ าเป็นหรือใช้ในปริมาณที่ควบคุม 
จากแนวการปฏิบัติดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปลูกผัก ท าให้เกษตรกรมีความรู้ และ
เกิดการยอมรับในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน มาช่วยในการให้ความรู้ตลอดจนการบริหารจัดการหาตลาด การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ 
เพ่ือให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผู้บริโภค เกิดความมั่นใจและเกษตรกรยัง
มองเห็นแนวทางและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงหันมารวมกลุ่มท า วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผักปลอดสาร 
เพ่ือให้ได้สินค้าทางเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้  สินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงเป็น
ตัวเลือกล าดับแรกของกลุ่มคนที่ดูแลรักษาสุขภาพกันมากข้ึน โดยรัฐบาลจึงมีการผลักดันในการบริหาร
จัดการด้านการผลิตควบคู่ไปกับการตลาด ท าให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เป็นที่ส่งออกระดับประเทศและ
ระดับโลก โดยเป็นการเชื่อมต่อ Local Economy สู่ Global Economy 

ตามนโยบายของภาครัฐเมื่อปี 2550 ได้มีการส่งเสริมและจัดฝึกอบรมแก้ปัญหาให้เกษตรกรใน
จังหวัดพะเยาโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เกษตรกรต าบลบ้านตุ่น บ้านดอกบัว รวบรวมผลผลิตที่
เหลือกินน าไปจ าหน่าย รายได้จากการขายผลผลิตพืชผักปลูกสามารถเป็นค่ารายจ่ายรายวันของสมาชิก
ในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีทุก ๆที่จนเป็นที่
ยอมรับในเขตอ าเภอเมืองพะเยา หน่วยงานเชิญให้ไปออกงานตามสถานที่ต่าง ๆ เสมอมา และเมื่อปี 
2554 ถึงเดือนตุลาคม 2555 ผลผลิตที่จัดส่งให้กับโครงการไม่เพียงพอจึงมีการจัดหาเกษตรกรที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวในต าบลบ้านตุ่นและสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการอีกหลายหมู่บ้านมีการประชุมวาง
แผนการผลิตแผนการจ าหน่ายเสมอ ๆ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่
โครงการโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้ประชุมท าบันทึกข้อตกลงซื้อขาย
สินค้า (ผักปลอดภัย) โครงการอาหารปลอดภัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของ
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โรงพยาบาลพะเยาปีงบประมาณ 2556 ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา จึงท าให้ได้รับ
รางวัลชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปีพ.ศ.2553 จากส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) และยังได้รับรางวัลเกษตรอินทรีย์ไทย 
(ออร์แกนิค ไทยแลนด์) เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค มีการตรวจสอบและควบคุมที่เข้มงวด เพ่ือ
ปกป้องจากสารเคมีอันตราย และยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล น าไปสู่การท าเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่การผลิตผักปลอดสารให้มีมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในไทยแลนด์ 4.0 เพราะรัฐบาลปัจจุบันมีแนวโน้มในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในปี 
พ.ศ. 2579 (สามารถ บุญรัตน์, 2561, 203) 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษหรือผัก
และผลไม้อินทรีย์มีมากขึ้น ด้วยตระหนัก เข้าใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพตนและคนในครอบครัว ในขณะที่
โครงการสร้างระบบพ้ืนที่เพาะปลูกมีน้อย รวมถึงกระบวนการผลิตยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษาหาค าตอบว่า การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรให้
ประสบความส าเร็จมีผลผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอในตลาด
เกษตรอินทรีย์ และรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่เป้าหมายได้เข้าร่วมมากยิ่งข้ึน 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 

ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีค าถามที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ดังนี้ 
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 

ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอด

สารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 

ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยาผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตเชิงพ้ืนที่  

การวิจัยครั้งนี้ก าหนดพ้ืนที่บริเวณในหมู่ที่ 4 บ้านบัว ต าบลบ้านตุ๋น อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผักปลอดสาร บ้านบัว ต าบลบ้านตุ๋น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 169 ครัวเรือน 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้แก่  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา จ านวน 6 คน 

กลุ่มผู้น าชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบ จ านวน 3 คน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 
 
1.5 สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
การรับรู้และคามคาดหวังมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก

และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
  



5 
 

1.6 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
จากการวิจัยครั้งนี้  ได้ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอด

สารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ (Bartol& Martin, 1991) และแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen and 
Uphoff, 1980) โดย ฟอร์นารอฟ (Fornaroff. 1980 : 104) เป็นผู้ เสนอขั้นตอนการมีส่ วนร่วม 
มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
  

กำรรับรู้และ 
ควำมคำดหวัง 

- การรับรูป้ระโยชน ์
ในการเข้าร่วมกลุ่ม 
- ความคาดหวัง 
  ในการเข้าร่วมกลุม่ 

 

 
แนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรวิสำหกิจชุมชน 
กลุ่มปลูกผักและผลไม้

ปลอดสำรดอกบัว 
ต ำบลบ้ำนตุ่น 
 อ ำเภอเมือง 

 จังหวัดพะเยำ 
 
 

กำรมีส่วนร่วมของวิสำหกิจชุมชน กลุ่ม
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสำรดอกบัว 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
1. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

สภำพกำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจชุมชน 
กลุ่มปลูกผักและผลไม้ปลอดสำรดอกบัว 
1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดการองค์กร(Organizing) 
3. ภาวะการเป็นผู้น า (Leading) 
4. การควบคุม(Controlling) 

ปัจจัยส่วน
บุคคลของ
ครัวเรือน 

 
-ผู้น าชุมชน 
-กรรมการกลุ่ม 
-เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในครั้งนี ้

1. ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และสมาชิก 
สามารถน าข้อมูลมาปรับใช้เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรเข้าร่วมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักปลอดสาร 
ให้สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนฐานของเกษตรกร และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักปลอดสาร 

1. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจน าไปประกอบการเข้าร่วม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
และเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานได้ และเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนเพ่ือปรับประยุกต์กลยุทธ์ ในการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติการเกษตร
อินทรีย์ ในล าดับต่อไป 

2. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 
1.8 นิยำมศัพท์ 

การวิจัยเรื่องการการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ให้ค านิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการขนาดเล็กที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบรอหาร
จัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้รวมทั้งทรัพยากร 
ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และสังคม ทีใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน  

กลุ่มผักปลอดสาร หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ผ่านการก าหนดเป็นมาตรฐานสินค้าผักและผลไม้ไทย
ระดับฟาร์มหรือแปลงปลูก การตรวจระบบ GAP จากกรมวิชาการเกษตรโดยมีการก าหนดหลักปฏิบัติ
พืชผักที่ไม่ใช้สารพิษก าจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูก เพ่ือการลดใช้สารเคมี  

  การบริหารการจัดการ หมายถึงการให้ความส าคัญกับการจัดการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้
มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้น าแนวคิดทฤษฎีของ POLC มาบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

P – Planning (การวางแผน)หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธี 
การปฏิบัติงานตามแนวทางทีร่ะบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติการ 

O – Organizing (การจัดการ) หมายถึงการก าหนดโครงสร้าง ก าหนดบทบาท หน้าที่ 
ตลอดจนการท างานของทุกส่วนให้สอดคล้อง และไม่ทับซ้อนกัน 

L – Leading (ภาวะการเป็นผู้น า) หมายถึงการควบคุมการท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดย
ต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ ต้องบริหารงานบุคคลได้ดี 
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C – Controlling (การควบคุม) หมายถึงการดูแลบุคลากรตลอดจนการท างานต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมไปถึงการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามที่วาง
ไว้หรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่า 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน หมายถึง การน าความรู้ความเข้าใจก็ปลูกผักปลอดสารของ
แต่ละคนมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 

การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ หมายถึง การจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ขึน้อยู่กับความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการการปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน หมายถึง น าความรู้ที่ได้มาวางแผนการด าเนินงานสร้างความ
เข้าใจกันในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง เป็นการน าองค์ความรู้มาใช้เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิผลในการด าเนินงานการปลูกผักและผลไมป้ลอดสารพิษ 



บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล

บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจชุมชน 
2. แนวคิดและทฤษฎีด้านการมีส่วนร่วม 
3. แนวคิดและทฤษฎีวิสาหกิจชุมชน 
4. แนวคิดและทฤษฎีด้านการสร้างแรงจูงใจ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชน 
การสร้างรายได้และการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน คือ

เป้าหมายหลักของธุรกิจชุมชน จากมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือเห็นว่า การท าธุรกิจต้อง
อาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเช่น ทุน การตลาด การจัดการ แรงงาน วัตถุดิบ เทคโนโลยี และข้อมูล 
ชาวบ้านแต่ละคนมีปัจจัยเหล่านี้คนละเล็กละน้อย การร่วมกันคิดร่วมกันท าในลักษณะธุรกิจชุมชน 
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สามารถด าเนินธุรกิจไปได้ ทั้งยังเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ชาวบ้านตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองให้เท่าทันโลก
ภายนอกและมีประสบการณ์กว้างขวางขึ้นสามารถคิดค้นทางเลือกอ่ืนๆ ให้กับตนเองและชุมชนได้ 
ธุรกิจชุมชนจึงเป็นกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน และถูกคาดหวังให้มีการน าก าไรบางส่วนจากกิจการ
จัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับชุมชนด้วยโดยได้มีผู้กล่าวความหมายไว้ ดังนี้ 

1. ความหมายของชุมชน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) หมู่ชน กลุ่มคนที่รวมกันเป็น
สังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเกี่ยวกันและมีประโยชน์ ร่วมกัน กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่ม
ที่มีแนวคิดทางเดียวกัน และสามารถด าเนินงานร่วมกิจกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์และมีวัตถุประสงค์
เดียวกัน 

2. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และ พิทยา ว่องกุล, (2545, หน้า 33-35) กล่าวว่า การท า
ธุรกรรมโดยสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมทุน ร่วมผลิตและ ด าเนินธุรกิจและร่วมรับประโยชน์จากการท า
ธุรกิจนั้น เช่น โรงสีชุมชน กลุ่มทอผ้า เป็นต้น ดังนั้นการท าธุรกิจชุมชนนอกจากจะก่อให้เกิดการจ้าง
งานในชุมชนหรือสร้างมูลค าเพ่ิมให้แก่ วัตถุดิบในชุมชนแล้วยังมีเป้าหมายสูงสุดคือเพ่ือให้ชุมชนมี
สวัสดิการที่ดีขึ้น มีความรักใครสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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3. ปาริชาติ วลัย เสถียร, (2540, หน้า 96-98) กล่าวว่า กิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรใน
ชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของกิจกรรม และ/หรือ ช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด โดยประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการเรียนรู้ และการจัดการร่วมกันเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมการผลิต การค้า 
และการบริการที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน อันจะน าไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน  

4. เสรี พงศ์พิศ (2545) กล่าวว่า “วิสาหกิจ” หมายถึง “การประกอบการ”  
ซึ่งปัจจุบันเป็นค าว่า “วิสาหกิจชุมชน” (SMCE: Small and Micro Community Enterprise)  
มีผู้คนเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับวิสาหกิจชุมชนจนกล่าวได้ว่าเป็นยุคแห่งวิสาหกิจชุมชน แนวคิดที่มุ่ง
แปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ / ผลิตผล จากครอบครัวในชุมชน โดยองค์กรชุมชน 
และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพ่ือการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ เพ่ือการบริโภคแบบพ่ึงพาตนเอง  
ลดรายจ่ายให้ครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ที่
อยู่ร่วมในชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้านก าไรสูงสุดและเอาเปรียบผู้บริโภค 

 
ประเภทของวิสาหกิจชุมชน 
การแบ่งประเภทของวิสาหกิจชุมชน สามารถมองได้หลายมิติ โดยแบ่งตามลักษณะ 

การประกอบการเป็นหลัก และแบ่งตามการจัดระดับและขั้นตอนการพัฒนาการประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนแบ่งตามลักษณะการประกอบการเป็นหลัก สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

1. วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน เป็นการผลิตเพ่ือการใช้ในท้องถิ่นเป็นหลัก มี่อยู่ 5 อย่าง 
คือ ข้าว อาหาร สมุนไพร ของใช้ ปุ๋ย ซึ่งอยู่ในขีดความสามารถของชาวบ้านทั่วไปจะท าได้ เป็นของ
ต้องกินต้องใช้ประจ าวัน  

2. วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถน าออกสู่ตลาดใหญ่ได้
เพราะมีลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือคุณภาพดีในระดับมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ัวไปได้ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ก็คือหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า 

การแบ่งตามการจัดระดับและขั้นตอนการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน 
สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้   

1. ระดับครอบครัว คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเอง เป็นการประกอบกิจกรรม 
เพ่ือกินใช้ในครอบครัว เพ่ือทดแทนการพึ่งพาจากภายนอก เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไว้
ใช้กินในครอบครัว 

2. ระดับชุมชนและเครือข่าย คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เป็นการประกอบ
กิจการ โดยกลุ่ม เพ่ือตอบสนองการอุปโภคบริโภคในชุมชนและเครือข่าย ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้
เป็นวิสาหกิจชุมชนแบบก้าวหน้าได้ เพ่ือที่จะแข่งขันกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทั่วไปได้ 

ทั้งนี้การประกอบการวิสาหกิจชุมชนไม่ได้เน้นเพ่ือก าไรสูงสุด แต่จะเน้นที่การลด
ค่าใช้จ่าย การสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและคนในชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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การจัดการการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 
การจัดการการผลิตและการตลาดเป็นเรื่องที่ชุมชนต้องเรียนรู้ โดยเรียนรู้ว่าจะจัดการ

ชุมชนมาร่วมกันวางแผนการผลิต การตลาด การบริโภคร่วมกัน จนสามารถสร้างชุมชนวงจรเศรษฐกิจ
ชุมชนขึ้นมาใหม่ เป็นการเชื่อมโยงทุกเรื่องที่ท าได้ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และท าแบบประสานพลัง
ให้เกิดผลทวีคูณ ในการที่จะท าตลาดของวิสาหกิจชุมชนนั้น ต้องมีเป้าหมายในการผลิตก่อนว่า 
ต้องการท าการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครอบครัว ในชุมชนหรือระหว่างชุมชน ท าการผลิตให้เพียงพอ
ต่อความต้องการและจัดการผลผลิตให้ได้ก่อนผลผลิตนั้นไปได้ดีแล้วจึงค่อยเพ่ิมปริมาณการผลิตหรือ
หากว่าผลิตภัณฑ์บางตัวในชุมชนนั้นมีความโดดเด่นมีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะตัวพอที่น าออกไป
จ าหน่ายสู่ท้องตลาดได้ เป็นเรื่องของกลไกการตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งตลาดวิสาหกิจ
ชุมชน แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  ตลาดพอเพียง หมายถึง ตลาดท้องถิ่น ตลาดภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 
หรือในเครือข่าย   

2. ตลาดผูกพัน หมายถึง ตลาดที่มีการตกลงหรือเซ็นสัญญาซื้อขายระหว่างองค์กร 
หน่วยงานนอกชุมชน  

3. ตลาดทั่วไป หมายถึง ตลาดที่ต้องแข่งขันกับคนอ่ืน ในเมือง หรือส่งออกไป
ต่างประเทศ 

บทสรุป คือ ธุรกิจชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ และ
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านหรือเกษตรกรในชนบทที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เป็นกลุ่มคนที่
ยากจนที่สุดของประเทศ หากกลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีรายได้สูงขึ้นจะส่งผลกระทบ
ด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุ่งเน้นสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเอง ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัตถุดิบใน
ชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน 

 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านการมีส่วนร่วม 

โกวิทย์ พวงงาม (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการของกลุ่มองค์กรชุมชนมี
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจในปัญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิ์ที่มี
ต่อสิ่งนั้น ความรู้สึกจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่บุคคลได้รับข้อมูลใหม่ที่ช่วยเพ่ิมอ านาจ ความคิด และ
โอกาสได้ร่วมวิเคราะห์ และตัดสินใจก าหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น 

1. สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2542) ในกิจกรรมทุกอย่างควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพ่ือเป็นผู้ตัดสินใจท างานได้ ซึ่งจะท าให้ได้ปฏิบัติตามความสนใจและความ
ต้องการ ซึ่งจะท าให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

2. แสวง รัตนมงคลมาศ (2540) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการ 
ซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมของสังคม และประชาชนที่เข้าร่วม  
ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงานตลอดจน ทรัพยากรของ
ตนเองต่อกิจกรรมนั้น ๆ ในการแสดงความคิดเห็นตัดสินใจก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมายและ
แผนงานด าเนินการในกระบวนการจัดการทรัพยากร มีเหตุผล 3 ประการ คือ  
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1. มีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกัน  
2. มีจุดร่วมในผลประโยชน์  
3. ยึดติดกบบุคคล 
4.โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen &Uphoff, 1981) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมใน

ขั้นตอนการตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้ตัดสินใจควบคู่ไป
กับขั้นตอนการปฏิบัติการด้วยการตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์ และ 
การประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วยจะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ  
แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย โดยที่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากขั้นตอน
การตัดสินใจแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ก็ยังมีผลสะท้อนกลับจากการประเมินผล และการปฏิบัติการกลับ
ไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย โดยมีแนวความคิดวาการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ  

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์  

 
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้  
ฟอร์นารอฟ (Fornaroff, 1980 : 104) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีข้ันตอน ดังนี้  

1. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ตลอดจน 
การติดตามประเมินผล  

2. การด าเนินงานและการบริการ 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
5.อภิญญา กังสนารักษ์ (2544,14-15) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนต้องมี

ส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจก าหนดความต้องการและร่วมล าดับความส าคัญของความต้องการ  
2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการ

ด าเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ  
3. การมีส่วนร่วมในข้ันตอนการด าเนินโครงการ ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ  
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

บทสรุป คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดจากความสมัครใจเข้าร่วมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของชุมชน เพ่ือให้เกิดผลต่อความต้องการของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม 
ทั้งนี้ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องค านึงถึง 
วิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยมทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคน
ในชุมชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร  
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ทั้งนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอมทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน 2) การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 3) การก าหนด
กิจกรรม  4) การด าเนินกิจกรรม และ 5) การประเมินผลกิจกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเข้ามา 
มีส่วนร่วมที่ให้ความส าคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ  
ให้ค าแนะน าหรืออ านวยความสะดวกเท่านั้น   

 
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง วิสาหกิจของชุมชนที่มุ่งประกอบการเพื่อการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัวชุมชน และระหว่างชุมชนโดยน าวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชนรวมทั้งงานวิจัย
ต้นแบบมาสรางสรรคผลผลิตเพ่ือกอใหเกดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรูของชุมชนวิสาหกิจ
ชุมชน หมายถึงการประกอบการขนาดยอมและขนาดของชุมชน เพ่ือการจัดการทุนของชุมชนอยางสราง
สรรคในการพ่ึงพาตนเอง (SMCE-Small and Micro Community Enterprise) 

เสรี พงศ์พิศ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า “วิสาหกิจ” แปลจากภาษาอังกฤษว่า “Enterprise”  
ซึ่งแปลว่า “การประกอบการ” แต่ในปัจจุบันมีค าว่า “วิสาหกิจชุมชน” (SMCE: Small and Micro 
Community Enterprise) เกิดขึ้น ซึ่งให้ความส าคัญกับวิสาหกิจชุมชน แนวคิดที่มุ่งแปรรูปผลผลิต
ตามธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย
องค์กรชุมชน เพ่ือการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ ชุมชนโดยมีหลักการคิดที่ส าคัญ คือ สร้างความ
หลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพ่ือการบริโภคแบบพ่ึงพาตนเอง ลดรายจ่ายให้
ครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ด้านก าไรสูงสุดและเอาเปรียบผู้บริโภค 

แนวคิดวิสาหกจิชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ได้ทรง
พระราชทานพระราชด าริในการพัฒนาชุมชน เพ่ือความยั่งยืน โดยหลักการ“ทฤษฎีใหม่” 3 ขั้น  
(ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง, 2546) 

ขั้นที ่1 มีความพอเพียงเลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด และขจัดการใช้จ่าย 
ขั้นที ่ 2 วิสาหกิจชุมชนระดับการพัฒนา ได้แก่ วิสาหกิจที ่มีการประกอบเพื่อให้

ผลผลิตมีพอกินพอใช้เพื ่อลดรายจ่ายและมีส่วนเหลือสามารถน าไปแบ่งปัน แลกเปลี ่ยนหรือ
จ าหน่ายให้เกิดรายได้เพ่ิมน าไปสู่การอยู่ดี กินดี ของครัวเรือนชุมชนและระหว่างชุมชน  

ขั้นที่ 3 วิสาหกิจชุมชนระดับก้าวหน้า ได้แก่ วิสาหกิจที่มีการประกอบการมุ่งสู่การเพ่ิม
รายได้ไปสู่การขยายการลงทุน สามารถจัดสรรผลก าไร สวัสดิการของชุมชน หรือ กิจการสาธารณะ
ประโยชน์สร้างความมั่งมีศรีสุขของครัวเรือน ชุมชน ขยายไปถึงระหว่างชุมชนและน าไปสู่การเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป 

กรมส่งเสริมการเกษตร (2547: 41) ก็ได้จ าแนกประเภท ไว้มี 3 ประเภท  
1. วิสาหกิจชุมชนทดแทนการพึ่งภายนอกชุมชน  
2. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตและทรัพยากร  
3. วิสาหกิจชุมชนบริการ  
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ลักษณะส าคัญของวิสาหกิจชุมชน 6 ประการ คือ (สมชาย น้อยฉ่ า และคณะ, 2018) 
1. ชุมชนหรือเจ้าของหรือผู้ด่าเนินการ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
3. ทรัพยากรหรือวัตถุดิบมาจากชุมชนหรือจากภายนอก 
4. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 
5. มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
6. มีการเป็นตัวเองของครอบครัว และชุมชนเป็นเป้าหมาย 

 
องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (2553 ,ย่อหน้า 2) ได้ก าหนด

อยู่อย่างน้อย 7 ประการ คือ  
1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน  
4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล  
5. มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ  
7. มีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมาย 

 
รูปแบบด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน มี 2 รูปแบบคือ 

1. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเดี่ยว ได้แก่ วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเพียงหนึ่งเดียว 
โดยคณะผู้บริหารในชุมชนชุดเดียวและไม่สร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจอ่ืน ๆ โดยมีผลผลิตมากกว่าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ 

2. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการในรูปเครือข่ายได้แก่วิสาหกิจที่มีปฏิสัมพันธ์กับกิจการ
อ่ืน ๆ โดยแต่ละวิสาหกิจต่างมีการประกอบการตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกิจการ แต่มี
ปฏิสัมพันธ์กันแบบพ่ึงพาเกื้อกูลเชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 1) เครือข่ายกิจกรรม เกื้อกูลกันมาก
เป็นเครือข่ายกัน ทั้งที่เป็นกิจกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือหลายประเภท 2) เครือข่ายพื้นที่ ได้แก่ 
วิสาหกิจที่ด าเนินการอยู่ในระดับ พ้ืนที่เดียวกัน เช่น ระดับหมู่บ้านหรือต าบลด้วยกันหรือต่างระดับ
พ้ืนที่กัน เช่น วิสาหกิจระดับหมู่บ้านต าบลมาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกัน 

บทสรุป คือ วิสาหกิจชุมชน เป็นสังคมที่ต้องพ่ึงพากันทางด้านธุรกิจของชุมชน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ในวิสาหกิจชุมชนหากมีการใช้หลักเศรษฐกิจพอพียงมาเป็นต้นแบบใน
การด าเนินธุรกิจชุมชนนั้น จะท าให้ชุมชนมีความสุข พอเพียง พอใจส่งที่มีอยู่ ดังนั้นหาชุมชนได้พ่ึงพา
ตัวเองได้นั้น จะท าให้ประเทศชาติเจริญได้ 
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2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีด้านการสร้างแรงจูงใจ 
โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) กล่าวว่า เป็นกระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิด

ความมานะพยายามเพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ” 
ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) กล่าวว่า การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิม

พฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ 

พูลสุข สังข์รุ่ง (2550 : 143) กล่าวว่าการจูงใจ(Motivation) หมายถึงการที่บุคคล
แสดงออกซึ่งความต้องการในการกระท า สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่การท าให้
ตื่นตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy) การใช้เครื่องล่อใจ (Incentives) และการลงโทษ 
(Punishment) มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย 

ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึงการที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจาก
สิ่งเร้าแล้วท าให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรมเพ่ือจะน าไปสู่จุดประสงค์ของตนเองหรือ  
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพลังและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลซึ่งแรงจูงใจนี่อาจเกิดจากสิ่งเร้า
ภายในหรือภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ 

เฮอร์เบิร์ต จี ฮิคส์ (Herbert, 1972) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นผลของความแตกต่าง 
ระหว่างความต้องการ หรือแรงบันดาลใจ ความปรารถนา ความอยากได้ กับความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ 
คือ Motivation = Aspiration - Achievement 

Frederick Herzberg (2000) ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร ชื่อทฤษฎีของ Herzberg มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป คือ 
“motivation-maintenance theory” คือจุดมุ่งหมายของการค้นคว้าเพ่ือศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับ
งานเพ่ือที่จะให้มีหนทางเพ่ิมผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างาน  
เพ่ือประโยชน์ทั่วไปส าหรับทุก ๆ คนก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยใน 
การปรับปรุงขวัญ และก าลังใจจะส่งผลให้มีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ 
(Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจาก  
สิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไร
บางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบกิจกรรม เพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหรือ
ต้องการ ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาใน 
การประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก หรือทั้งสอง
อย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ 
ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่ส าคัญกับการเกิดพฤติกรรม  
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ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ทฤษฎีพฤติ กรรมนิ ยม  (Behavioral View of Motivation) ให้ ความส าคัญ กั บ

ประสบการณ์ในอดีตที่มีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลเป็นอย่างมาก ดังนั้นทุกพฤติกรรมของมนุษย์หาก
วิเคราะห์จะเห็นว่าได้รับอิทธิพลที่เป็นแรงจูงใจมาจากประสบการณ์ในอดีตเป็นส่วนมาก ในด้านดีและ
กลายเป็นแรงจูงใจทางบวกที่ส่งผลเร้าให้มนุษย์มีความต้อง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมาก
ยิ่งขึ้นทฤษฎีนี้เน้นความส าคัญของสิ่งเร้าภายนอก  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning View of Motivation) เห็นว่าแรงจูงใจ
เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเอกลักษณ์และการเลียนแบบจากบุคคลที่
ตนเองชื่นชมจะเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

ทฤษฎี พุทธินิยม (Cognitive View of Motivation)เห็นว่าแรงจูงใจในการกระท า
พฤติกรรมของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยอาศัยความสามารถทางปัญญา 
มนุษย์จะได้รับแรงผลักดันจากหลาย ๆ ทางการแสดงพฤติกรรม ท าให้เกิดสภาพความไม่สมดุลขึ้น เมื่อ
เกิดสภาพเช่นว่านี้จะต้องอาศัยขบวนการดูดซึม และการปรับความแตกต่างของประสบการณ์ท่ีได้รับใหม่
ให้เข้ากับประสบการณ์เดิมของตนซึ่งการจะท าได้จะต้องอาศัยสติปัญญาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญทฤษฎีนี้ 
เน้นเรื่องแรงจูง ใจภายในนอกจากนั้นทฤษฎีนี้ยังให้ความส าคัญกับเป้าหมาย และการวางแผน โดยให้
ความส าคัญกับระดับของความคาดหวัง  

ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) แนวความคิดนี้เป็นของมาส
โลว์ (Maslow) ที่อธิบายถึงล าดับความต้องการของมนุษย์ โดยที่ความต้องการจะเป็น ตัวกระตุ้นให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่ความต้องการนั้น ท าให้ไม่จ าเป็นต้องสืบพฤติกรรมถ้าเข้าใจความ
ต้องการของมนุษย์ก็สามารถ อธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน 

 
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน 

เออเนสย์ เดลล์ (Ernest Dale,1973, 4) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการจัดองค์การ
และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า   

    นิวต์แมน และ ซัมเมอร์ (Newman and Summer, 1964 : 9) กล่าวว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรมน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรม  

ธงชัย  สันติวงษ์ (2540 , 1) กล่าวว่า การบริหารจัดการ คือ งานของหัวหน้าหรือผู้น าที่
จะต้องท าเพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ ที่มีคนหมู่มากอยู่รวมกันและร่วมกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้จน
ส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ  

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2540, 1) กล่าวว่า งานบริหารจัดการ หมายถึง กิจการที่
เกี่ยวกับการจัดการด าเนินงานให้มีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้งานของ
องค์กรส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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สมยศ  นาวีการ (2538, 18) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของ.
การวางแผน การจัดองค์กร การมีส่วนร่วมและการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์กร
และการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จของเป้าหมายองค์กรที่ก าหนดไว้  
 องค์ประกอบและกระบวนการจัดการกระบวนการจัดการ (Management Process) 
หมายถึง ขั้นตอนการท างานที่ท าหน้าที่จัดการพึงปฏิบัติเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผ่าน
ในระบบการจัดการและจะได้ผลงาน หรือผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานออกมาตามที่ต้องการ ชี้ให้เห็น
ถึงองค์ประกอบของกระบวนการจัดการที่เหมาะสมว่าควรจะประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ  

ฮอดเก็ตต์ (Hodgetts,1990) กล่าวว่า กระบวนการจัดการภายใต้แนวคิดเชิงระบบว่า 
กระบวนการจัดการ คือ การท าหน้าที่ของการจัดการ (Management Function) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ของการจัดการภายใต้เรื่องที่ส าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. การวางแผนก าหนดทิศทางของหน่วยงานการก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจ
ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติเอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน  
การวางแผนควรต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่จะท าให้บรรลุผลตามที่ต้องการ 

2. การจัดโครงสร้างองค์กรและบุคคล เป็นการก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนด
บทบาท หน้าที่ ตลอดจนการท างานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง ราบรื่น  

3. การอ านวยการเชิงการชี้น า และการผลักดันบุคลากร ภาวการณ์ เป็นผู้น า  
ว่าภาวะในการควบคุมการท างานให้ส าเร็จลุล่วง ซึ่งต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วม
ท างานได้นั้นต้องบริหารงานบุคคลได้ดี รวมถึงการเข้าใจการท างานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และมีการตัดสินใจที่รอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม สามารถท่ีจะน าพา
ทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

4. การควบคุมในเชิงการปฏิบัติการ และในด้านทรัพยากรเป็นการดูแลบุคลากร
ตลอดจนการท างานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปตามที่วางไว้หรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ มีความส าเร็จมากน้อยเพียงไร การควบคุมยังเป็น 
การจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลกระทบกับการท างานน้อยที่สุด 

ธงชัย สันติวงษ์ (2551) ได้ระบุถึงหน้าที่ในการบริหาร (Management Functions)  
ที่ส าคัญมีด้วยกัน 5 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดวิถีทางที่จะปฏิบัติไว้เป็นการล่วงหน้า
ซึ่งจะท าให้เกิดผลส าเร็จตามความต้องการ การวางแผนจะต้องมีกระบวนการนึกคิด (Conceptual 
Thinking) ที่สมบูรณ์ และเป็นสาระถูกต้อง เพ่ือให้สามารถช่วยก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) 
พัฒนากลยุทธ์ (Strategies) จัดท าแผนงาน (Programs) จัดสรรงบประมาณ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
(Budget) ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ที่ดีที่สุดส าหรับองค์การ 
ภายหลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์ (Forecast) สภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง และ
รอบคอบที่สุดแล้ว เป้าหมายส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่วางแผน คือ จะต้องตัดสินใจเลือกและรู้จัก
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้ได้แผนงานที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับก าลังความสามารถขององค์การที่จะเป็น
หนทางให้องค์การสามารถหาประโยชน์จากการท างานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว 
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 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการก าหนด จัดเตรียม และ
จัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการบริหารสิ่งของ และทรัพยากร ต่าง ๆ (Things) ภายหลัง
จากที่ได้ใช้ดุลพินิจ และมีข้อตัดสินใจที่ยุติแล้วว่า จะท าอะไรบ้าง การด าเนินการเพื่อจัดองค์การตาม
กระบวนการนี้ ประกอบด้วยงานที่ต้องทาดังนี้ คือ จัดท าโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) 
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดจะแบ่งสรรกันไปทา ระบุขอบเขตของ
ต าแหน่งงานต่าง ๆ พิจารณาให้ทราบถึงรายละเอียดความยากง่ายของงานแต่ละต าแหน่ง เพ่ือให้สามารถ
ทราบถึงคุณสมบัติของคนที่ต้องการได้ 
 3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) คือ ภาระหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการบริหารตัวคน  
ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเสาะหา และคัดเลือกให้ได้มาซึ่งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานต่าง  ๆ  
ที่ได้พิจารณา เพ่ือให้ประกันได้ว่างานต่าง ๆ จะได้รับการปฏิบัติงานลุล่วง ด้านภาระหน้าที่นี้จะส าคัญ
ที่สุดที่จะต้องสามารถเข้าใจ และท าการฝึกอบรมและพัฒนาคนงาน ให้มีความสามารถ มีความพร้อม 
โดยเฉพาะการจัดหาคนในระดับผู้บริหารรองลงมา 
 4. การจัดการ (Directing) หมายถึงความพยายามที่จะให้การกระทาต่าง ๆ ของทุก
ฝ่ายในองค์การเป็นไปในทางท่ีจะส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ด้วยการพยายาม
เอาชนะใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกฝ่ายให้ร่วมมือกันท างาน และเสริมต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์การ การรู้จักมอบหมายงาน ชักจูงใจ และกระตุ้นให้ทุกคนท างานดี การรู้จักประสานงานของ
ทุกฝ่ายให้เข้ากันได้ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นภาระท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อให้การสั่งการสมบูรณ์ และส าเร็จผลได้
ในที่สุด ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนและกลุ่มคน จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยให้
สามารถบังคับบัญชาให้การทางานของคนงานแต่ละคนได้ผลสูงสุด และช่วยให้งานของทุกฝ่าย
สอดคล้อง และเสริมกัน ในอันที่จะส าเร็จตามวัตถุประสงค์เดียวกันได้ 
 5. การควบคุม (Controlling) คือ การบังคับ หรือกากับให้การทางานต่าง ๆ เป็นไป
ตามแผน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในประการทั้งปวง ผู้บริหารทุกคนย่อมต้องคอยควบคุม
งานต่าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบอยู่เสมอ กระบวนวิธีการควบคุมภายใต้ระบบการควบคุมที่จัดขึ้น คือ 
การวัดผลงานที่ท าไปด้วยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือช่วยให้ทราบถึงข้อแตกต่างที่ผิด
ไปจากแผน และสามารถด าเนินการแก้ไขเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ เนื่องจากงานที่ท าทุกอย่าง
จ าเป็นต้องอาศัยคนเป็นผู้ท าการควบคุม จึงควรมีจุดสนใจที่การควบคุมให้ปฏิบัติงานเป็นผลดีเสมอ 
การรู้จักใช้ระบบการตอบแทนและลงโทษ จึงเป็นศิลปะส าคัญท่ีผู้บริหารทุกคนจ าต้องเข้าใจด้วยเสมอ 
 การบริหารจัดการในแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญนั้น นอกจาก 5 ประการดังนี้แล้วยังมี 
การก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดการ
เชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะมีผลต่อการด าเนินงานในระยะยาว ดังนั้นองค์การจึงต้องมี
การวางแผนการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เพ่ือให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคและบดบังโอกาสในการก้าวหน้า
ขององค์การได้ฉะนั้นองค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่แล้วน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และ
พิจารณาถึงจุดอ่อนขององค์การเพ่ือหาแนวทางขจัดจุดอ่อนเหล่านั้นเสีย ในแนวคิดด้านการจัดการ
เชิงกลยุทธ์นั้น จะมีความแตกต่างไปจากการจัดการโดยทั่วไป ซึ่งมักจะศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของ
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ผู้บริหาร ตามกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ และเน้นหนักไปที่การจัดการและการบริหารภายใน
องค์การ แต่การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความส าคัญกับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์การ 
หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ค านึงถึงการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 
 การจัดการกลยุทธ์ยังค านึงถึงความความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ 
(Stakeholders) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ยังท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงประสานหน่วยต่าง ๆ ใน
องค์การให้สามารถบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กรนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในที่นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร สรุปได้ดังนี้ 

1. ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Function Theory) ลิเคิร์ท (Likert, 1973
อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2539,33) กล่าวว่า 

 1.1 การท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท าให้มี
แรงจูงใจในการท างานมากขึ้นอีกด้วย 

 1.2 การท างานเป็นกลุ่มใช้ในทุกระดับขององค์กร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหมุดเชื่อมโยง  
 1.3 การงานแผนและการแก้ปัญหาเป็นเรื่องกลุ่ม ให้กลุ่มตัดสินใจโดยสมาชิกทุก

คนมีส่วนร่วม จะท าให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ ผูกพัน ยอมรับนับถือกัน 
2. กระบวนการบริหารเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกันการบริหารที่ดีจึงต้อง

อาศัยกระบวนการบริหารเป็นหลักการบริหารที่นิยมมากที่สุดและสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการ
บริหารงานทั่วไป คือกระบวนการบริหารของลูเธอร์ กูลิค (LuthurGulick) มีองค์ประกอบและ
ขัน้ตอน 7 ขัน้ รวมเรียกว่า "POSDCoRB" ซ่ึงเป็นองค์ประกอบกระบวนการ ดังนี้ 

 2.1 การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการ แผนปฏิบัติงาน และ
วิธีการปฏิบัติงานไว้ก่อนหน้าต้องวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพราะจะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติขององค์กร  

 2.2 การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที ่
การแบ่งส่วนงาน และการจัดสายงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2.3 การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัด
อัตราก าลังการสรรหาและพัฒนาบุคลากรการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 
สวัสดิการ และการเสริมสร้างบรรยากาศในการทeงาน "คน" เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด ที่ส่งผลให้งาน
ส าเร็จหรือล้มเหลว  
 2.4 การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการการควบคุมบังคับ
บัญชา และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าต้อง
มอบหมาย หน้าที่ให้ลูกน้องแต่ละคน โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบแต่ละ
ต าแหน่ง ประกาศใช้ระเบียบให้ปฏิบัติตาม มีการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว  
 2.5 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดมีการร่วมมือที่ดีและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 
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 2.6 การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหวและ 
ความคืบหน้าของกิจการอย่างสม่ าเสมอ  
 2.7 การบริหารงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณ การจัดท า
บัญชีการใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า 

ผู้น าเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งองค์การทุกประเภทไม่ว่าองค์การธุรกิจเอกชนราชการ
หรือองค์การเพ่ือสาธารณะประโยชน์บทบาทของผู้น าจะเป็นสิ่งส าคัญที่ีสุดในก าหนดทิศทางของ
ทรัพยากรภายในองค์การเพราะผู้น าจะท าหน้าที่ีชี้แนะและควบคุม ในการสั่งการตลอดจนวางแผน
และก าหนดเป้าหมายขององค์การโดยส่วนรวมจึงอาจกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพขององค์การส่วนหนึ่ง
เกิดข้ึนจากผู้น าในองค์การ 

สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2545 : 4) ได้กล่าวว่าผู้น าหมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
ซ่ึงเกิดมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกภายในกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและ
บทบาทเหนือกลุ่มสามารถชักจูงใจชักน าหรือชี้น าให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้
ส าเร็จ 

ฮาลปิน (Halpin 1966 : 27 - 28) กล่าวว่าผู้น าคือบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้น าหมายถึงบุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อ่ืน 
2. ผู้น าหมายถึงบุคคลผู้หนึ่งที่มีบทบาทเหนือคนอ่ืน ๆ 
3. ผู้น าหมายถึงบุคคลผู้หนึ่งที่ีมีบทบาทส าคัญในการท าให้หน่วยงานด าเนินไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้ 
4. ผู้น าหมายถึงบุคคลผู้หนึ่งซึ่งได้รับเลือกจากผู้อ่ืนให้เป็นผู้น า 
5. ผู้น าหมายถึงบุคคลผู้หนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าในหน่วยงาน 

 
ฟิดเลอร์ (Fiedler 1967 : 78 - 79) ได้กล่าวว่าผู้น าต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้น าผู้นิเทศประธานเป็นตัวแทนของกลุ่ม 
2. เป็นผู้ได้รับเลือกจากกลุ่ม 
3. เป็นผู้แสดงออกให้เห็นว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดโดยใช้สังคมมิติ 

สรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึงบุคคลที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานให้
ปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และพฤติกรรมความเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญ
มากต่อผู้บริหารและผู้น าเพ่ือให้งานด าเนินตามเป้าหมายขององค์การ 
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ประเภทของผู้น า 
ผู้น า (Leader) หมายถึงบุคคลที่มีศิลปะบุคลิกภาพความสามารถเหนือบุคคลทั่วไป

สามารถชักจูงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามที่ต้องการได้ส่วนความเป็นผู้น า (Leadership) เป็นกระบวนการที่มี
อิทธิพลต่อกลุ่มเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผู้บริหารทุกคนควรเป็นผู้น าและมีภาวะผู้น าแต่ผู้น าไม่สามารถ
เป็นผู้บริหารที่ดีได้ทุกคนเพราะผู้บริหารต้องมีทักษะมีความสามารถในหน้าที่ของผู้บริหารด้วย 

ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 107 - 108) ได้กล่าวว่าการจ าแนกประเภทผู้น านั้นท าได้
โดยดูจากสภาพทั่วไปดังนี้ 

1. ผู้น าแบบนักบริหาร (Administrator)  
2. ผู้น าแบบข้าราชการ (Bureaucrat)  
3. ผู้น าแบบผู้ช านาญการ (Expertise)  
4. ผู้น าแบบผู้วางนโยบาย (Policy Maker)  
5. ผู้น าแบบนักบุญ (Charismatic)  

                           6. ผู้น าแบบนักอุดมคติ (Ideologist)  
7. ผู้น าแบบนักการเมือง (Political)  
8. ผู้น าที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic)  

 
กัลยาณี  สูงสมบัติ (ออนไลน์. 2556) แบ่งประเภทของผู้น าแบ่งได้ดังนี้ 

1. ผู้น าตามอ านาจหน้าที่และมีอ านาจบารมีมีลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเกิดพลังร่วมของกลุ่มในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยมีกฎระเบียบ
หรือขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติสามารถจ าแนกผู้น าประเภทนี้ออกเป็น 3 แบบคือ 

1.1 ผู้น าแบบใช้พระเดช (Legal Leadership)  
1.2 ผู้น าแบบใช้พระคุณ (Charismatic Leadership)  
1.3 ผู้น าแบบพ่อพระ (Symbolic Leadership)  

2. ผู้น าตามการใช้อ านาจในรูปแบบต่าง ๆ 
2.1 ผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) หมายถึง ผู้น าที่ใช้อ านาจ

ต่าง ๆที่มีอยู่ในการสั่งการแบบเผด็จการโดยรวบอ านาจไม่ให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นตั้งตัวเป็นผู้บัญชาการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกว่า  One Man Show อยู่
ตลอดเวลาโดยไม่ค านึงถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติงานเช่นฮิตเลอร์ 

2.2 ผู้น าแบบเสรีนิยม (Free-rein Leadership) หมายถึง ผู้น าปล่อยให้ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชากระท ากิจการใด ๆ ก็ตามต้องไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้
และตนเป็นผู้ดูแลให้กิจการด าเนินไปได้โดยถูกต้องเท่านั้น 

2.3 ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) หมายถึง ผู้น าที่
ประมวลความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาประชุมร่วมกันหรืออภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ 
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3. ผู้น าตามบทบาทที่แสดงออกจ าแนกเป็น 3 แบบคือ 
3.1 ผู้น าแบบบิดา-มารดาหมายถึงผู้น าที่ปฏิบัติตนเหมือนพ่อ-แม่คือท าตน

เป็นพ่อหรือแม่เห็นผู้อ่ืนเป็นเด็กอาจจะแสดงออกมาในบทบาทของพ่อแม่ที่อบอุ่นใจดีให้ก าลังใจหรือ
อาจแสดงออกตรงกันข้ามในลักษณะการต าหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์คาดโทษแสดงอ านาจ 

3.2 ผู้น าแบบนักการเมืองหมายถึงผู้น าแบบที่พยายามสะสมอ านาจและ 
ใช้อ านาจโดยอาศัยความรอบรู้และต าแหน่งหน้าที่การงานของคนอ่ืนมาแอบอ้างเพ่ือให้ตนเองได้  
มีความส าคัญและเข้ากับสถานการณ์นั้น 

3.3 ผู้น าแบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึงผู้น าที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ Staff 
ผู้น าแบบนี้มักเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะอย่าง 

 
ทฤษฎีผู้น า 

การบริหารงานของผู้น าตามภาวะผู้น าเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นผู้น าต้องใช้ทฤษฎีผู้น ามาประยุกต์ใช้ซึ่งมีผู้ได้ศึกษาไว้ดังนี้ 

กรีนเบอร์กและบารอน (Greenberg and Baron 2003 : 447 - 463) ผู้น ามีดังนี้ 
1. ทฤษฎีคุณลักษณะทางกายภาพหมายถึงทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าผู้น าที่

ประสบความส าเร็จจะมีคุณลักษณะของบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะพิเศษซึ่งเกื้อกูลให้ประสบ
ความส าเร็จ 

2. ทฤษฎีผู้น าตามพฤติกรรมหมายถึงทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าภาวะผู้น า
ขึ้นอยู่กับการกระท าของผู้น าพฤติกรรมทุก ๆ อย่างของผู้น าเป็นบ่อเกิดแห่งภาวะผู้น า 

3. ทฤษฎีการเป็นผู้น าและผู้ตามหมายถึงทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าถ้า
ปราศจากผู้ตามผู้น าก็ไม่สามารถจะน าได้ 

4. ทฤษฎีผู้น าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าการจะเป็น
ผู้น าได้นั้นจะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถมองอนาคตได้อย่างชัดเจน 

5. ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์หมายถึงทฤษฎีตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าผู้น าที่
แท้จริงเป็นผู้ที่สามารถน าได้ในทุก ๆ สถานการณ์เหนือกว่าผู้อื่น 

รอสและเฮนดรี (Ross and Hendry, 1958 : unpaged ; อ้างถึง (ชลธนวรรณ  
ศรียพงษ์ 2553 : 14) กล่าวว่า ทฤษฎีของผู้น าหรือแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้น ามีองค์ประกอบอยู่ 
3 ประการคือ 

1. ความเป็นผู้น าเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ภายในตัวของผู้น าแต่ละคน 
2. ลักษณะความเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับกลุ่ม 
3. ลักษณะความเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

สรุปได้ว่าผู้น าจะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบที่จะท าให้
บุคคลเป็นผู้น าที่มีคุณภาพได้คือตัวผู้น าผู้ตามและสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้น าใน
บางครั้งก็กลายเป็นผู้ตามและผู้ตามก็กลับกลายเป็นผู้น าได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และการรู้จัก
ปรับตัวและยืดหยุ่น 
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ความหมายของภาวะผู้น า 
ภาวะผู้น าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาต้องการยอมรับ

และเป็นผู้น าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผู้น าและภาวะผู้น าจึงเป็นที่น่าสนใจของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ
ผู้น าเป็นบุคคลที่มีอ านาจอิทธิพลในการบังคับบัญชาการมอบหมายงานในก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การผู้น าเป็นผู้ประสานความต้องการของบุคคลความต้องการของงานและความ
ต้องการขององค์การเข้าด้วยกันนักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้แตกต่างกันดังนี้ 

อาคม วัดไธสง (2547 : 3) กล่าวว่า ภาวะผู้น าหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกใน 
รูปของกระบวนการความสามารถก่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดย บุคคลอ่ืนจะคล้อย
ตามหรือปฏิบัติตามผู้น าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 

วิเชียร วิทยอุดม (2548 : 3) กล่าวว่า ภาวะผู้น าหมายถึงลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่
แสดงออกมาเมื่อได้ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการท างานร่วมกันหรือ
ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันทีจ่ะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความส าเร็จ 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2549 : 7) กล่าวว่า ภาวะผู้น าหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถ
ในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืนหรือผู้ที่ท าให้บุคคลอ่ืน
ไว้วางใจและให้ความร่วมมือมีหน้าที่ในการอ านวยการหรือสั่งการบังคับบัญชาประสานงานโดยอาศัย
อ านาจหน้าทีให้กิจการงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ (2549 : 7) กล่าวว่า ภาวะผู้น าหมายถึงความสามารถในการ
ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจูงใจให้คนคล้อยตามท าตามและร่วมมืออย่างศรัทธานับถือตามแนวทางที่ให้
กระท าด้วยความเต็มใจประสานสัมพันธ์กันและท าให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือภาวะผู้น าคือกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนจูงใจให้ผู้อ่ืนท างานเพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์การ 

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2550 : 303) กล่าวว่าภาวะผู้น าหมายถึงความสามารถใน
การจูงใจโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งทีผู่้น าวางวัตถุประสงค์ไว้ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และคณะ (2551 : 122) กล่าวว่าภาวะผู้น าหมายถึงสามารถ 
ทีผู่้ใช้อ านาจที่มีในการชักจูงให้กลุ่มมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 

ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 326) ได้กล่าวว่าภาวะผู้น าหมายถึงอ านาจหรืออิทธิพล
เหนือบุคคลแสดงอ านาจต่อผู้บริหารเช่นความรู้ความสามารถประสบการณ์บุคลิกภาพและอ่ืนๆที่มี
อ านาจเหนือบุคคลนั้น ๆ อ านาจดังกล่าวจะเกิดการยอมรับของสมาชิกเกิดการกระตุ้นภายในกลุ่ม
สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

สุนทร  โคตรบรรเทา (2551 : 113) กล่าวว่าภาวะผู้น าหมายถึงกระบวนการของการ
มีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการใช้อ านาจและการใช้ฐานอ านาจต่างกันส่งผลต่อปฏิกิริยาจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่างกัน 

พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์ (2555 : 4) กล่าวว่าภาวะผู้น าหมายถึงการแสดงออกทาง
ภาวะผู้น าทีไ่ม่จ าเป็นต้องคงตัวตลอดเวลาเพราะภาวะผู้น าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะผู้ตาม 
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เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1993 : 94) กล่าวว่าภาวะผู้น า 
หมายถึงกระบวนการที่ใช้อ านาจเหนือบุคคลอื่นหรือกลุ่มในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

แบส (Bass, 1997 : 27) กล่าวว่าภาวะผู้น าหมายถึงกระบวนการในการมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมกลุ่มเหนือความคาดหวัง 

ฟิลด์เล่อร์ (Fiedler, 1998 : 48 ; อ้างถึงใน ชลธนวรรณศรียพงษ์ , 2553 : 11) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น าคือกระบวนการที$ใช้ควบคุมหรือประสานงานต่าง ๆ ให้ภารกิจของกลุ่มส าเร็จ 

ดาฟท์ (Daft, 2003 : 5) กล่าวว่าภาวะผู้น าหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่าง
ผู้น า (Leader) และผู้ใต้บังคับบัญชา (Followers) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน 

ยุคล์ (Yukl, 2006 : 22) กล่าวว่าภาวะผู้น าหมายถึงพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคน
ที่มีอิทธิพลต่อผู้ตามในรูปแบบกระบวนการเพ่ือลดความยุ่งยากของภารกิจในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน 

ลุซซิเออร์ (Lussier, 1998 : unpaged ; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2549 : 8) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น าคือกระบวนการในการชักจูงให้พนักงานท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า คือ บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนในกลุ่มนั้น ๆ มีความสามารถในการจูง
ใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกมีความรับผิดชอบในหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมเห็นอกเห็นใจ
ผู้ร่วมงานกันท างานมีกล้าตัดสินใจสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งทีบ่กพร่องต่าง ๆ อยู่เสมอ 

 
ความส าคัญของภาวะผู้น า 

การบริหารการศึกษาในปัจจุบันมีส่วนประกอบส าคัญหลายอย่างที่จะช่วยให้องค์การ
ไม่มีปัญหามีความเจริญก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้องค์ประกอบที่ส าคัญคือบุคคลที ่
ท าหน้าที่เป็นผู้น าขององค์การและภาวะผู้น าสอดคล้องกับ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2543 : 61) ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารหรือต่อตัวผู้บริหารเพราะภาวะผู้น าจะ
เป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นความส าเร็จของหน่วยงานการด าเนินงานอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์
ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและในการบริหารงานของผู้น าคือภาวะผู้น าของผู้บริหารความส าคัญของภาวะ
ผู้น าได้มีการน าขึ้นมากล่าวถึงในกลุ่มของผู้บริหารและผู้จัดการ ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ยังมีการท างานของบุคคลร่วมกันอยู่ภายในองค์การภาวะผู้น าภายในตัวผู้บริหารจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งต่อความส าเร็จขององค์การเพราะผู้บริหารมีบทบาทและความรับผิดชอบโดยตรง
ต่อการวางแผนการตัดสินใจการสั่งการ ดูแลแลควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่าง  ๆ ให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาขององค์การด้วยปัญหา
ของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่าผู้บริหารท าอย่างไรหรือมีวิธีการท าอย่างไรจึงท าให้
บุคลากรเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถและพยายามที่จะท าให้งานส าเร็จด้วย ความ
เต็มใจประเด็นนี้ท าให้เห็นว่าผู้บริหาร/ผู้น ากับภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการน าพาองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ในองค์การทางการศึกษาก็เช่นกันผู้บริหารจะมีภาวะผู้น าที่ดี
และพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองให้ดีได้นั้นผู้บริหารต้องมีความรู้ประสบการณ์และความริเริ่ม
สร้างสรรค์ต้องรู้จักสร้างโอกาสเพ่ือท าหน้าที่ผู้น าในการน าแนวคิดของตนไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงมี
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ความเป็นไปได้จริงผู้บริหารต้องแสดงบทบาทของตนและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่คนคาดหวังได้อย่าง
ชัดเจนโดยก าหนดวิสัยทัศน์ทางการศึกษาไว้อย่างชาญฉลาดมีความคิดกว้างไกลเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้บริหารยังต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการใช้กระบวนการ
ความคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ทฤษฎีการจูงใจการใช้อิทธิพลกับบุคคลได้อย่างดีที่ส าคัญผู้บริหารต้อง
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ เพ่ือให้องค์การก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ผู้บริหารต้องพัฒนา
ความเป็นผู้น าในตนอยู่เสมอปรับปรุงตนเองในด้านความคิดทัศนคติความรู้ความสามารถคุณลักษณะ
เพ่ิมพูนประสบการณ์อยู่เสมอ 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545 : 1 - 17) ได้ท าการศึกษาความส าคัญของภาวะผู้น าต่อ
องค์การดังนี้ 

1. เป็นส่วนที่ดึงดูดความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง แต่ถ้าหากขาดภาวะผู้น าแล้วความรู้ความสามารถดังกล่าวจะไม่ได้ถูกน าออกมาใช้
หรือไม่มีโอกาสใช้อย่างเต็มที่เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตามและปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

2. ช่วยประสานความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในหน่วยงานประกอบด้วยบุคคลจ านวน
หนึ่งมารวมกันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานหรือองค์การบุคคลเหล่านี้มีความแตกต่าง
กันในหลาย ๆ เรื่องเช่นการศึกษาประสบการณ์ฯลฯมักก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่ไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้งในรูปใดถ้าผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์การมีภาวะผู้น าที่มีคนยอมรับนับถือแล้วก็มักจะ
สามารถประสานหรือช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานหรือองค์การได้โดยการชัก
จูงประนีประนอม หรือประสานประโยชน์เพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่วยงานหรือองค์การมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือให้หน่วยงานทีม่ีความเจริญก้าวหน้ากล่าวโดยสรุปก็
คือภาวะผู้น าช่วยผูกมัดเชื่อมโยงให้สมาชิกของหน่วยงานมีเอกภาพนั้นเอง 

3. ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามรถให้แก่องค์การองค์การ
จะต้องมีปัจจัยเอ้ืออ านวยหลายอย่างที่จะท าให้สมาชิกตั้งใจและทุ่มเทในท างานเช่นการจัดบุคคล
ท างานตรงตามความถนัดและความสามารถผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นการประเมินการ
ปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรมและสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ก็คือผู้บริหารขององค์การมี
ภาวะผู้น าท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการยอมรับเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารไม่
เพียงแต่น าองค์การให้อยู่รอดเท่านั้นแต่จะน าความเจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจเกียรติชื่อเสียงและ
ความส าเร็จมาสู่องค์การ 

4. เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานหรือองค์การเผชิญสภาวะคับขันหรือ
สภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอดเพราะในสภาพเช่นนั้นผู้บริหารจะต้องเพ่ิมความระมัดระวังความ
รอบคอบความเข้มแข็งและกล้าตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงสภาพต่าง ๆ ภายในหน่วยงานหรือองค์การ
ที$ขาดประสิทธิภาพต่าง ๆ ให้รอดพ้น 

ไอเซนฮาว (Eisenhower, 1968 : unpaged ; อ้างถึงในทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2544 
: 50) กล่าวว่าผู้น าคือผู้ที่สามารถโน้มน าให้ผู้อ่ืนเต็มอกเต็มใจกระท าในสิ่งที่ผู้น านั้นต้องการด้วยความ
เต็มอกเต็มใจนั้น 
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แบร์คาร์ดเวิล  และ มิลลิแกน (Beare, Caldwell and Millikan,1989 : 176 ; 
Citing Crawford and et al., 2002 : 23) กล่าวว่าผู้น าต้องให้ความสนใจภาวะผู้น าในสองมิติคือมิติ
ด้านความส าเร็จในภาระงานทีถ่ืออยู่และการสร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก 

พิชญลักษณ์ พิชญกุล (2545 : 16) กล่าวว่าผู้บริหารที่จะสามารถชักจูงให้บุคลากร
ท างานจนเป็นผลส าเร็จจะต้องมีภาวะผู้น าคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส าคัญส าหรับผู้น าคือความมีวุฒิภาวะ
ความยืดหยุ่นความเป็นผู้น ามีมนุษยสัมพันธ์มีความมั่นใจในตนเองและนอกจากนี้พฤติกรรมผู้น าแนวใหม่ 
พบว่าการมองการณ์ไกลการสร้างความไว้วางใจการสร้างทีมงานการเพ่ิมอ านาจปฏิบัติการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีภาระรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น ามีความจ าเป็นกับบุคคลหรือผู้น าใน
การในการปฏิบัติให้ได้ผลตามเจตนารมณ์คุณลักษณะและความสามารถในการแสดงบทบาทต่อผู้อ่ืนเรา
ควรน าแนวทางการแสดงถึงภาวะผู้น ามาใช้ตามสภาพการณ์และความเหมาะสมของงานบุคลากรและ
ลักษณะของหน่วยงานหรือองค์การ 

สรุปได้ว่าความส าคัญของภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษาคือการด าเนินการให้งานประสบ
ผลส าเร็จผู้บริหารจะเป็นบุคคลสร้างบรรยากาศในองค์การให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและผู้บริหารมี
ศิลปะในการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 
ทฤษฎีภาวะผู้น า 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ (2551 : 122 - 135) และธรสุนทรายุทธ (2551 : 
325 - 366) ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าพบว่าเพลโต ซีซาร์นักปราชญ์คนส าคัญได้มีการพูดถึงผู้น าในอุดม
คติด้านต่าง ๆ และนักวิชาการแต่ละคนต่างศึกษาผู้น าไปตามแง่มุมที่ตนเองถนัดหรือสนใจแต่
การศึกษาในยุคก่อนไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการจนกระทั้งถึงช่วงต่อ
ระหว่างปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 ให้ความสนใจถึงแนวความคิดเรื่องภาวะผู้น าอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนถึงการเชื่อมต่อระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารธุรกิจโดยท าการศึกษาด้านภาวะผู้น าและ
แบ่งทฤษฎีออกเป็น 3 แนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของผู้น า (Trait Theory) เป็นแนวความคิดในสมัย
เริ่มตน้สนใจศึกษาทางผู้น าและภาวะผู้น าอย่างเป็นระบบ 

2. ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavioral Theory) เป็นแนวความคิดในสมัยต่อมาที่
ศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ทฤษฎีสถานการณ์ (Situational Theory) เป็นการศึกษาความส าคัญของ
ปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่มีผลต่อการแสดงออกของผู้น าโดยผู้น าจะต้องแสดงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อก าหนดของสถานการณ์ “สถานการณ์สร้างวีรบุรุษแต่บางครั้งวีรบุรุษก็ต้องสร้าง
สถานการณ”์ 

สรุปว่าผู้น าต้องเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมหรือน าภาวะผู้น ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ภายใต้ข้อจ ากัดของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะกล่าวได้ว่าในแต่ละสถานการณ์ก็จะต้อง
การผู้น าที่มีลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และทฤษฎีสถานการณ์ผู้น าจะเลือกใช้ภาวะผู้น า
ต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้น าแบบเผด็จการภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยหรือภาวะผู้น าแบบเสรีนิยมให้
สอดคล้องกับความต้องการและข้อจ ากัดของสถานการณ์ 
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ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 327 - 366) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าดังนี้ 
   1. ทฤษฎีผู้น าเชิงคุณลักษณะแนวความคิดนี้เชื่อกันว่าคนเป็นผู้น าจะมีคุณลักษณะ
ด้านบุคลิกภาพภาวะอารมณ์และจิตใจความต้องการแรงขับและค่านิยมที่แตกต่างกับคนที่ไม่เป็นผู้น า
โดยคุณลักษณะที่มักพบในตัวผู้น าได้แก่ความมีพลังและความทะเยอทะยานความต้องการน าผู้ อ่ืน
ความสัตย์ซื่อมีจริยธรรมยึดมั่นหลักการความเชื่อมั่นในตนเองความเฉลียวฉลาดและความรอบรู้ในงาน
อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อประกันว่าคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งมีผลต่อความส าเร็จของผู้น าเสมอไป  

2. ทฤษฎีผู้น าเชิงพฤติกรรมแนวความคิดนี้เชื่อว่าการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลต้องมี
พฤติกรรมทักษะและเจตคติที่เหมาะสมโดยจ าแนกพฤติกรรมที่ผู้น าใช้ในการบริหารงานออกเป็น  
2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมที่มุ่งงานกับพฤติกรรมที่มุ่งคนและจากพฤติกรรมทั้งสองด้านสามารถจ าแนก
ออกเป็นแบบของผู้น า  

3. ทฤษฏีผู้น าเชิงสถานการณ์แนวความคิดนี้เชื่อว่าคุณลักษณะของผู้น าก็ดีพฤติกรรม
ซึ่งสะท้อนออกมาในแบบของผู้น าก็ดีจะมีผลต่อความมีประสิทธิผลของผู้น าก็ตามแต่สถานการณ์เป็น
องค์ประกอบส าคัญกับความส าเร็จของผู้น าได้มีผู้เสนอแนวคิดทฤษฎีในด้านนี้ขึ้นหลายทฤษฎี  เช่น
ทฤษฎีสถานการณ์ของฟีดเลอร์ ซึ่งเน้นการจับคู่ระหว่างแบบภาวะผู้น ากับตัวแปรเฉพาะทาง
สถานการณ์กล่าวคือต้องปรับเงื่อนไขของสถานการณ์ให้สอดคล้องกับแบบภาวะผู้น าส่วนทฤษฎี
วิถีทาง-เป้าหมายจะเน้นความสัมพันธ์  

4. ทฤษฎีผู้น าเชิ งความสามารถพิเศษแนวความคิดนี้ เชื่อกันว่าผู้น าเป็นผู้มี
ความสามารถในการท างานมากหรือความสามารถในการท านายเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้องมี
ความสามารถในการจูงใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างในการวางตนได้
เหมาะสมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรู้จักสร้างบริบทที่เหมาะสมในการท าให้วิสัยทัศน์ของตนสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ตามผู้ตามจึงรู้สึกไว้วางใจและผูกพันทั้งต่อตัวผู้น าและต่อวิสัยทัศน์ของผู้น า  

5. ทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูปแนวความคิดนี้ เชื่อว่าผู้น าเชิงปฏิรูปจะมุ่ งการกระท า 
ต่าง ๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นและการสร้างความมีชีวิตชีวาใหม่ให้แก่องค์การมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์การมุ่งความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคลการสร้างแรงดลใจแก่ผู้ตามและการกระตุ้นการใช้
ปัญญาผู้น าเชิงปฏิรูปจึงแตกต่างกับทฤษฎีภาวะผู้น าอ่ืน ๆ มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยน 

สรุปได้ว่าทฤษฎีภาวะผู้น าเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะผู้น า
แบบต่าง ๆ ดังนี้คือ1) ทฤษฎีผู้น าเชิงคุณลักษณะ 

2) ทฤษฎีผู้น าเชิงพฤติกรรม 
3) ทฤษฏีผู้น าเชิงสถานการณ์  
4) ทฤษฎีผู้น าเชิงความสามารถพิเศษและ  
5) ทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป 
บทบาทหน้าที่ของภาวะผู้น า 
ผู้บริหารมีความส าคัญต่อการบริหารโดยเฉพาะการจัดการที่ต้องสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีบทบาทส าคัญดังนี้ 
เนซวิค (Knezevick, 1984 : unpaged; อ้างถึงในปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2543 

: 73 - 74)ได้ก าหนดไว้ 17 บทบาทดังนี ้
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1. บทบาทเป็นผู้ก าหนดทิศทางหมายถึงการเป็นผู้ก าหนดนโยบายแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 

2. บทบาทเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้น าหมายถึงการเป็นผู้น าในงานด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาเป็นผู้มีอิทธิพลและจูงใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามได้ 

3. บทบาทเป็นนักวางแผนเป็นผู้วางแผนร่วมกับคณะกรรมการ 
4. บทบาทเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับงาน 
5. บทบาทเป็นนักจัดองค์การเป็นผู้ที่ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 
6. บทบาทเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้จูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
7. บทบาทเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
8. บทบาทเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้ที่บุคลากรในสถานศึกษาติดต่อและประสานสัมพันธ์

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
9. บทบาทเป็นผู้แก้ความขัดแย้งเป็นผู้แก้ปัญหาความขัดแย้งบุคคลและกลุ่ม 
10. บทบาทเป็นผู้แก้ปัญหาเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
11. บทบาทเป็นผู้จัดระบบงานเป็นผู้น าในการจัดการระบบงาน 
12. บทบาทเป็นผู้บริหารเป็นผู้น าด้านวิชาการการจัดการและการบริหาร 
13. บทบาทเป็นผู้บริหารงานบุคคล (Personnel Manager) เป็นผู้สรรหาคัดเลือก

รักษาและพัฒนาบุคลากร 
14. บทบาทเป็นผู้บริหารทรัพยากรเป็นผู้น าทรัพยากรด้านต่าง ๆ 
15. บทบาทเป็นผู้ประเมินผลเป็นผู้น าการประเมินผลการท างานขององค์กร 
16. บทบาทเป็นประธานในพิธีเป็นผู้น าทางด้านการจัดงานและพิธีการต่าง ๆ 
17. บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นผู้น าในการสร้างความสัมพันธ์กับ

หน่วยงานภายนอกการประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงาน 
นวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2547 : 261 - 262) กล่าวว่าองค์ประกอบของการเป็นผู้น า

ประกอบด้วย 4 ประการดังนี้ 
1. ความสามารถในการใช้อ านาจให้เกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ 
2. ความสามารถในการใช้แรงจูงใจบุคคลทุกระดับและทุกสถานการณ์ 
3. ความสามารถในการชักน า 
4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ 

พรทิพย์  อัยยิมาพันธ์ (2547 : 68) กล่าวว่า ภาวะผู้น ามีบทบาท 4 ประการ 
1. การก าหนดแนวทางหลัก (Path Finding) หมายถึงผู้ น าควรเริ่มต้นด้วย 

การก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจนบทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบ 
วิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายผู้น าต้องมีความสามารถ และมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจวิสัยทัศน์
และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ 

2. การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล (Aligning) หมายถึงการลงมือสร้าง
แผนหลักที่ก าหนดขึ้นในขั้นตอนขององค์กรควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ได้วางไว้แล้ว 
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3. การมอบอ านาจ (Empowering) หมายถึงผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่
พนักงานอย่างจริงจังจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ซึ่งมาจากการที่
สมาชิกของกลุ่มหรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ 

4. การสร้างตัวแบบ (Modeling) หมายถึงผู้น าต้องสร้างความน่าเชื่อถือในการ
ปฏิบัติหน้าที่มีความเข้าใจความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสม 

แฮมบริค และบริล์เลี่ยนท์. (Ham Board and Brilliant, 2543 : unpaged ; 
อ้างถึงในส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ , 2549 : 72) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารที่มี
ความสามารถในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

สรุปได้ว่า บทบาทของผู้บริหารทั่วไปมีขอบเขตกว้างมากต้องมีบทบาททั้งเป็น 
ผู้วางแผนผู้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานเป็นผู้ตัดสินใจด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เป็นผู้แก้ปัญหาและ
ผู้แก้ความขัดแย้งเป็นผู้บริหารทรัพยากรเป็นผู้ประเมินผล 

 
2.1.6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ต าบลบ้านตุ่น อ.เมือง จังหวัด

พะเยา 
วิชิต นันทสุวรรณ มูลนิธิหมู่บ้าน ได้ให้ ความหมาย “วิสาหกิจชุมชน” หมายถึง   

การประกอบการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอน จากภูมิ
ปัญญาของชุมชนหรือเครือข่ายชุมชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเรียนรู้ของชุมชน ไม่ได้
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงก าไรทางสังคม  

ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ให้ความหมายของ 
“วิสาหกิจชุมชน” หมายถึง การประกอบการเพ่ือการบริหารจัดการทุนของชุมชน โดยคนในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองการพ่ึงพาตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE) หมายถึง ธุรกิจ
ของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการด าเนินงานของชุมชนการประกอบกิจการที่ชุมชนจัดตั้งขึ้ นมาเอง  
ซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลเพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 
ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ให้เกิด
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนผู้เป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็นหลัก” 

วิสาหกิจชุมชน จึงมีความหมายครอบคลุมไปถึงกิจกรรม ดังต่อไปนี้    
          1. การแปรรูปหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของชุมชน ที่เป็นกิจกรรม

ต่อเนื่องจากการผลิตทางด้านการเกษตร เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองและยังส่งเสริมการเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตการเกษตรของชุมชนได้  

          2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรภายในชุมชนและภูมิปัญญาของชุมชน 
เช่น เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ไวน์ผลไม้พ้ืนบ้าน การแปรรูปพืชผักผลไม้พ้ืนบ้านรูปแบบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น เพ่ือสร้างผลผลิตให้มีมูลค่าเพ่ิม           
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3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองการพ่ึงพาตนเองของชุมชนและสร้าง
เครือข่ายชุมชน เช่น น้ าปลา ปุ๋ย เครื่องมือ เครื่องใช้ อาหารและยาสมุนไพร เป็นต้น  

          4. การพัฒนาระบบการตลาด เป็นการบริการและสวัสดิการชุมชนเพ่ือส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของระดับประเทศ เช่น ร้านค้าชุมชน ร้านค้า (ตลาด) ชุมชน 
ศูนย์สุขภาพพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

 
ลักษณะส าคัญของวิสาหกิจชุมชน 

1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน

เป็นหลัก 
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 
4. เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
5. มีการด าเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ 
7. มีการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย เครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

 
การส่งเสริมวิสาหกิจ 

กฎหมายก าหนดให้มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร 
1. ระดับปฐมภูมิ ส่งเสริมการจัดตั้ง การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย ในการน าทุน

ชุมชนมาใช้เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
2. ระดับสูงขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัย

เทคโนโลยีและการตลาด การสร้างความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การ
ประสานงานแหล่งเงินทุน เพ่ือเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดย่อม และ
ขนาดกลาง ต่อไป 

3. การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งการ
ประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน 

 
บทบาทของการส่งเสริมการเกษตร 

1. เป็นหน่วยงานนิติบุคคลตาม พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการรับจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และการเลิกกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 

2. เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการ โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริม
การเกษตร และผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อย่างครบวงจร 

4. ประสานงานในการให้การสนับสนุนแก่กิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
เงินทุนในกาประกอบการ 

5. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตามความ
ต้องการของวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ การบัญชี ภาษีอากร และการตลาด 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ต าบลบ้านตุ่น อ.เมือง จังหวัดพะเยา

ตามนโยบายของภาครัฐเมื่อปี 2550 ได้มีการส่งเสริมและจัดฝึกอบรมแก้เกษตรเกษตรกรในจังหวัดพะเยา
โครงการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ เกษตรกรต าบลบ้านตุ่นน าโดยลุงดี สองค าชุม บ้านดอกบัว  หมู่ที่  
4 รวบรวมผลผลิตที่เหลือกินน าไปจ าหน่าย รายได้จากการขายผลผลิตพืชผักปลูกสามารถเป็นค่ารายจ่าย
รายวันของสมาชิกในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี 
ทุก ๆที่จนเป็นที่ยอมรับในเขตอ าเภอเมืองพะเยา หน่วยงานเชิญให้ไปออกงานตามสถานที่ต่าง ๆ เสมอ
มา และเมื่อปี 2554 ถึงเดือนตุลาคม 2555 ผลผลิตที่จัดส่งให้กับโครงการไม่เพียงพอลุงดีจึงหาเกษตรกร
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในต าบลบ้านตุ่นและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอีกหลายหมู่บ้านมี  
การประชุมวางแผนการผลิตแผนการจ าหน่ายเสมอ ๆ อนึ่งลุงดีเป็นแกนน าอายุมากขึ้นจึงเรียกประชุม
สมาชิกเพ่ือเสนอให้มีผู้ด าเนินการ โครงการต่อสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมเสนอชื่อนางณัฐวิกานต์ ใจบาล 
วันที่ 11 กันยายน 2555 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่โครงการโรงพยาบาล
พะเยา ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้ประชุมท าบันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้า (ผักและผลไม้
ปลอดภัย) โครงการอาหารปลอดภัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของโรงพยาบาล
พะเยาปีงบประมาณ 2556 ณ ที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา  

บทสรุป คือ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักปลอดสาร เป็นการส่งเสริมทางด้านการเกษตรในพ้ืนที่ 
ซ่ึงในปัจจุบันนี้มีผู้รักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น จึงหันมารักษาสุขภาพโดยการรับประทานผักปละผลไม้
ปลอดภัย และเพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน   
มีเศรษฐกิจเข็มแข็งจึงมีเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมในด้านต่าง ๆ ท าให้วิสาหกิจเกิดความเข้มแข็งได ้
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
ภูริพัฒน แกวศร และคณะ (2560) ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟ

อินทรียรักษาป่าบ้านผาแดงหลวงกับความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งบทความนี้ตองการน าเสนอใน
ประเด็นความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรียรักษาป่าบ้านผาแดง
หลวง จากการมีสวนรวมของคนในชุมชน เปนกระบวนการพัฒนาจากรากฐานที่มีความม่ันคงอยางแท
จริง ชุมชนสามารถท าหนาที่ได้อย่างสอดคล้องน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ตั้งแตผูน าที่มีบทบาทส าคัญต
อระบบความคิดของคนในชุมชนและสงผลตอความส าเร็จในการด าเนินงาน ถือได้ว่าเปนหัวใจหลัก
ส าหรับการพัฒนายุคใหม่มีการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือสรางความเขมแข็งทางความคิดและเกิด
ทางเลือกในการตัดสินใจ โดยยึดหลักการมีสวนร่วม ประกอบกับการมีทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติ 
ของชุมชน ซึ่งนับเป็นปัจจัยเกื้อหนุนตอการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรียรักษาป่าบ้านผาแดง
หลวง และการสนับสนุนองคกรภายนอกที่มีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ทั้งใน 
แงของการวางแผนด้านการบริหารจัดการ จึงเป็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญตอกาขอจ ากัดในเชิงพ้ืนที่และ
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเขมแข็งที่พ่ึงตนเองได้ 

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรียรักษาปาบานผาแดงหลวง 
มีลักษณะของความเปนชุมชนเข็มแข็ง 4 ประการ ได้แก่ การเป็นชุมชนแหงการเรียนรู การเปนชุมชน
ที่มีการจัดการตนเอง การเปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ และการเปนชุมชนที่มีสันติภาพ ลักษณะการ
ท างานที่ใหความส าคัญกับการคิดวิเคราะห และก าหนดทิศทางการพัฒนาอยางเปนระบบ ประกอบ
กับการที่หนวยงานภายนอกเขามาใหการสงเสริมสนับสนุนดานกระบวนการบริหารจัดการ  
ดานการวางแผน ดานการใหความรูในการปลูกกาแฟอินทรียเฉพาะการบริหารจัดการตองเรียนรู 
การท างานอยางเปนระบบรวมกัน และรูปแบบใหม ๆ เพ่ือการท างาน การแกไขปญหา และ
กระบวนการบริหารงานที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได ดังนั้นความเปนชุมชนเขมแข็งของ
ชุมชนบานผาแดงหลวงจึงเปนการพ่ึงพาตนเองโดยอาศัยตนทุนทางทรัพยากรที่มีอยูบนหลักของ 
การใชประโยชนควบคูกับการดูแลรักษาผลประโยชนของสวนรวม 
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ธวัชชัย พินิจใหม่ และคณะ (2560) ท าการศึกษาเรื่อง การพ่ึงตนเองของวิสาหกิจชุมชน: 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบ้านนาโพธิ์ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพ่ือศึกษาการพ่ึงตนเองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรพ้ืนบ้านนาโพธิ์ ต าบลท่าแร้ง อ าเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแบบ TERMS Model 
2) เพ่ือเสนอแผนภูมิแบบจ าลองการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนนี้ เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการศึกษา
เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธาน เลขานุการ และสมาชิกกลุ่ม ตรวจทานความถูก
ต้องของข้อมูล โดยใช้ Triangular Techniques และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีเชิงคุณภาพผลวิจัย 
พบว่า 1) การพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยี กลุ่มใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการถ่ายทอดของบรรพบุรุษ
ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุล มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้  5 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มได้สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดยการขอรับรองมาตรฐานการผลิตตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน การผลิต (GMP) และมาตรฐานเลขสารบบอาหาร (อย.) 2) การพึ่งตนเอง
ทางด้านเศรษฐกิจ กลุ่มมีการซื้อขายพืชสมุนไพรภายในชุมชน และกลุ่มได้เปิดโอกาสให้สมาชิกน า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจ าหน่ายต่อ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิกและ 
กลุ่ม 3) การพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน โดยกลุ่มจะมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้เอง
เป็นหลัก มีการถ่ายทอดความรู้ ให้กับคนในชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และมีการซื้อสมุนไพรจาก
ภายนอกชุมชน ถ้าสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนไม่สามารถผลิตสมุนไพร ชนิดนั้นได้ด้วยตนเอง 4) การ
พ่ึงตนเองทางด้านจิตใจ กลุ่มมีจิตใจที่แน่วแน่ที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตสมุนไพรสมาชิกมีจิตใจที่เอ้ือเฟ้ือ
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 5) การพ่ึงตนเองทางด้านสังคม โดยการช่วยเหลือซึ่งกันภายในชุมชน ด้วยการ
สร้างอาชีพให้กับสมาชิกและคนในชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า การพ่ึงตนเองของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรพ้ืนบ้านนาโพธิ์ ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีตามตัวแบบของ TERMS
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) การพ่ึงตนเองทางด้านเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
ความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานการผลิต  2) การพ่ึงตนเองทางด้านเศรษฐกิจ สมาชิกทุกคนสามารถ
น าไปเป็นแนวทางเพ่ือลดต้นทุนการผลิตสินค้า และยังสามารถน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจ าหน่ายต่อเป็น
การสร้างรายได้และเกิดประโยชน์ร่วมกัน 3) การพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด และลดการใช้สารเคมี ในการผลิตท าให้ลดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน   
4) การพ่ึงตนเองทางด้านจิตใจ หากการผลิตของวิสาหกิจปลอดภัยท าให้คนในชุมชนมีสภาพจิตที่ดีขึ้น 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาวิสาหกิจ 5) การพ่ึงตนเองทางด้านสังคม  
เป็นการพัฒนาให้การด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือให้เกิดการสร้างอาชีพ ท าให้สวัสดิการกับสมาชิกและ 
คนในชุมชน และเป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย 
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สุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง (2558) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
เครือข่ายของผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้าเกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก บทความนี้เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรกรรม จังหวัดพิษณุโลกพบว่ า 
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้น ากลุ่มชุมชนประเภทสินค้าเกษตรกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
แนวทางที่ส าคัญ 1) ด้านลักษณะการด าเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การจัดหาและ
แบ่งปันแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การใช้แรงงานและอุปกรณ์การผลิตร่วมกัน การสร้างช่องทาง
การตลาดเพ่ือการจ าหน่ายสินค้าและบริการร่วมกันและการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีคุณภาพ 2) กระบวนการพัฒนาเครือข่ายของผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ได้แก่ การรู้จักกลุ่มการประชุมกลุ่มเพ่ือเริ่มต้นเครือข่ายก าหนดวัตถุประสงค์และแผนงานร่วมกัน
ทดลองท ากิจกรรมร่วมกัน 

ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะการด าเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป็นการจัดหา
แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การใช้แรงงานและอุปกรณ์การผลิตร่วมกัน การสร้างช่องทางการตลาด 
เพ่ือการจ าหน่ายสินค้าและบริการร่วมกัน การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 
การให้บริการที่มีคุณภาพ ในด้านแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในด้านเครือข่ายเป็น 
การพัฒนาคถณภาพเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ควบคู่กันไปกับการส่งเสริมการตลาด เงินทุนจึง
เป็นจ าเป็นส าหรับการสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมใน 
การด าเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรให้เกิดคุณภาพใน
ระยะยาว 

ภูริพัฒน์ แกวศรี (2561) ท าการศึกษาเรื่อง การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาวีอ าเภอแม่สรวย บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
สภาพการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านผาแดงหลวง อ าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย 2) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์
รักษาป่าบ้านผาแดงหลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านผาแดงหลวง 
อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจฯ มีการจัดโครงสร้าง 
การบริหารที่ชัดเจน ปัจจัยหลักส าคัญของการรวมกลุ่มคือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สมาชิกได้รับ 
ที่ตั้งของพ้ืนที่เอ้ือต่อการผลิตกาแฟอินทรีย์ควบคู่กับการรักษาป่า และมีการบริหารจัดการแบบมี  
ส่วนร่วม ส่วนปัญหาส าคัญคือข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ไม่มีตลาดภายนอกรองรับ การขาดความรู้  
และ แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การหาตัวแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มที่ประสบ
ผลส าเร็จ เสาะแสวงหาวิธีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟ การรักษามาตรฐานของราคา ส ารวจความ
ต้องการของสมาชิก ท าการแปรรูปผลผลิต พัฒนาเทคโนโลยี สร้างฐานการเรียนรู้ของชุมชน และ
วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สุดท้ายเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพ คือ การปรับปรุง
กระบวนการในการผลิต การปรับปรุงด้านการตลาด การสืบทอดวิถีชีวิตการปลูกกาแฟ การเพ่ิมระบบ
สวัสดิการ จังหวัดเชียงราย 
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ณัฐนันท์ หลักค า และคณะ (2554) ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยอาศัย หลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ผลิตสิ่งทอผ้าลายเกล็ดเต่า (กลุ่ม
เพลงฝ้าย) ในการวิจัยการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือความยังยืนทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของ ผู้ผลิตสิงทอผ้าลายเกล็ดเต่า (กลุ่มเพลงฝ้าย) ศึกษาการบริหารจัดการลักษณะ
การผลิตและการจ าหน่าย ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ผลิตสิงทอผ้าลายเกล็ดเต่า จ านวนสมาชิก 31 
คน ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม มีการบริ หารจัดกา
รุประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ (มีการวางแผน โดย การประชุม 1-2 ครั้ง/เดือน มีการจัดองค์กร คือมี
โครงสร้างแบบแนวดิง มีการจัดคนเข้าท างาน ตามหน้าทีทีเหมาะสม มีการอ านวยการ มีการสั่งงาน
แบบกัลยาณมิตรด้วยวาจา  มีการควบคุม มีการจัดท าบัญชีเบิก-จ่ายวัตถุดิบ บัญชีรับ-จ่ายเงินสด สมุด
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีควบคุมด้ายและผลิตภัณฑ์ทีทอเสร็จ และสมาชิกมีวัฒนธรรมความ
พอประมาณระดับมากสุด คือ สุขใจ ภูมิใจในการทอผ้าภายในกลุ่มของตนเอง และไม่เบียดเบียน
ตนเอง ( x̄  = 2.94±0.250) โดยรวมระดับมาก ( x̄  =2.69 ±0.463) มีวัฒนธรรมอย่างมีเหตุผล 
ระดับมากสุดคือ มีการใช้เงือนไขพ้ืนฐานของกลุ่มในการบริหารจัดการกลุ่มด้านการทอผ้าและด้านการ
จ าหน่ ายผ้ าลาย เกล็ด เต่ า ( x̄  =  3.00 ± 0.769) โดยรวมระดับมาก ( x̄  =2.52 ± 0.660)  
มีวัฒนธรรมเพ่ือสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ระดับมากสุด คือ มีความรักความสามัคคี ( x̄  =2.90 ±0.301) 
โดยรวมระดับมาก( x̄  =2.59 ± 0491) มีวัฒนธรรมการศึกษาหาความรู้คู่ คุณธรรม ระดับมากสุด คือ 
ความเอ้ืออาทรต่อกันภายในกลุ่มและในชุมชน ( x̄  =2.97 ± 0.180) โดยรวมระดับมาก ( x̄  =2.73 
±0.439) กลุ่มมีความ  ุ สมดุลและยังยืน ระดับมากสุด คือ รักษาประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น (x̄  =2.90 ±0.301)โดยรวมระดับมาก ( x̄  =2.70 ± 0.498) ลักษณะการผลิต มี 2 ลักษณะ 
คือ ผ้าทอเป็นชิ้นและผลิตภัณฑ์แปรรูป ส่วนการจ าหน่ายมีการขายปลีกและขายส่ง ขายสดและ 
ขายเชื่อ ให้กบตลาดในชุมชน และในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส าหรับต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตสิ่ง
ทอผ้าลายเกล็ดเต่าของกลุ่ม พบวาต้นทุนการผลิต 332,200 บาท / ปี รายได้จากการขาย 539,000 
บาท /ปี และก าไรสุทธิ เท่ากบ 206,800 บาท /ปี ปัญหาและข้อเสนอแนะ คือ มีตลาดรองรับไม่
เพียงพอ ท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ สุขภาพของสมาชิกไม่แข็งแรงเนื่องจากชราภาพ 
ข้อเสนอแนะต้องการให้หน่วยงานของรัฐช่วยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอและแปรรูปผ้าลายเกล็ดเต่า
เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่สนับสนุนจักรอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผ้า 
และต้องการตลาดรองรับ 

ยุภา ประยงค์ทรัพย์ (2554) ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในด้านลักษณะ รูปแบบและ
กระบวนการ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และ 3) เพ่ือก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ผลการศึกษาข้อมูลการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ในด้านลักษณะ รูปแบบและกระบวนการจากการศึกษาเฉพาะกรณี 3 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนบ้านหนองกลางดง อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนวังตะกอ อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร และชุมชนท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และชุมชนบ้านใหม่สิงห์สัมพันธ์ 
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แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าข้อสรุปในด้านลักษณะวิสาหกิจชุมชน
เป็นไปตามองค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน 7 ประการ กระบวนการบริหารจัดการของชุมชนต่าง ๆ มี
การด าเนินกิจกรรมที่สามารถใช้แนวคิดของกระบวนการวิสาหกิจชุมชนมาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นความ
สอดคล้องกับกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนอย่างชัดเจน ส่วนข้อสรุปด้านรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน พบว่า
ชุมชนมีการพ่ึงตนเองในระดับครัวเรือนเป็นอันดับแรก เพ่ือลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน ขั้นที่สองการ
พัฒนาสู่ขั้นก้าวหน้าเป็นการน าผลผลิตส่วนเกินมาแลกเปลี่ยนระหว่างกันในชุมชน เกิดตลาดภายใน
ชุมชนและระหว่างชุมชนช่วยส่งเสริมการมีรายได้ และขั้นที่สามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง
สังคมภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และ
ข้อสรุปด้านกระบวนการของวิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการก่อนเกิดวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องมีแผน
แม่บทชุมชนเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการด าเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการชุมชน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน หลังจากนั้นจึงขยายผลการเรียนรู้ลงสู่ชุมชน
ด้วยการปฏิบัติจริง โดยก าหนดเป็นแผน เป็นโครงการ และกิจกรรมต่าง ผลการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ได้ข้อสรุปรูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดย
อาศัยแนวคิดทางทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ และ
ปัจจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ ได้ชุดของตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ความเข้มแข็งการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน ในแต่ละด้านคือ ด้านปัจจัยน าเข้า 27 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านผู้
น าเข้าและสมาชิกกลุ่ม และปัจจัยหน่วยงานภายนอก ด้านปัจจัยกระบวนการ 19 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการวางแผน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการจัดองค์กร ปัจจัย
ด้านการควบคุม และปัจจัยด้านการอ านวยการและก ากับติดตามและปัจจัยผลลัพธ์ 20 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านปัจจัยด้านผลผลิต ปัจจัยด้านผลตอบแทนทางสังคม ปัจจัยด้านผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์ของกลุ่ม และปัจจัยด้านความยั่งยืนของกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 66 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละตัวจะมี
รายละเอียดของตัวบ่งชี้ย่อย และเมื่อน าไปสอบซ้ ารูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ที่ชุมชน
บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสาหกิจชุนในประเทศไทย พบว่าวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้แผนชุมชน
เป็นแกนน า เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาให้กับ
ทรัพยากรบุคคล องค์กรภายนอกจะเป็นเพียงผู้สนับสนุน นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนมีวิถีการผลิตเพ่ือ
การยังชีพตามความต้องการของชุมชนเป็นปัจจัยพื้นฐาน ชุมชนมีอ านาจในการก าหนดปัจจัยที่ควบคุม
และดูแลการผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิต การแลกเปลี่ยนและจัดสรรผลผลิตที่เกิดขึ้นให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการอย่างสอดคล้องและพอเพียง โดยมีระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ
แนวราบ จะเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถเกิดขึ้นและด ารงอยู่ได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเอ้ือต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในที่สุด ซึ่งสามารถ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้คือ 1) ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งฐานรากจากสถาบัน
ครอบครัว 2) ยุทธศาสตร์ชุมชนพ่ึงตนเอง 3) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบวิสาหกิจชุมชน 4) ยุทธศาสตร์
การจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ 5) ยุทธ์ศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
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สมชาย น้อยฉ่ า และคณะ (2560) ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปการบริหาร
จัดการและผลการด่าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จาก กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 144 คน ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ต าแหน่ง
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 9 – 16 คน มีระยะเวลาจัดตั้ง
กลุ่ม 7 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มการแปรรูป โดยมีระบบการเงินเป็นทุนของกลุ่ม แหล่งที่มาของทุนเป็นเงินกู้
จ านวน 30,001 – 50,000 บาท มีรายได้ 25,001 – 50,000 บาท และตลาดของวิสาหกิจชุมชนเป็น
ตลาดในชุมชน การวิเคราะห์การด่าเนินงานกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด่าเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีระบบควบคุมทางด้านการเงินแบบง่าย ๆ แต่เป็นระบบ และ
มีบัญชีวิสาหกิจที่ถูกต้อง ผลประกอบกิจการกลุ่มท่าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการประกอบกิจการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งกลุ่มทุกข้อ มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจที่กู้ยืม
เงินทุนเพ่ือประกอบกิจการส่วนใหญ่ค้างช าระบ้าง แต่ส่งตามก าหนด และกลุ่มวิสาหกิจมีกฎระเบียบ
และข้อบังคับของกลุ่มที่ชัดเจน ได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้วและได้ประกอบการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ควรก าหนดโครงสร้างบริหารองค์กรและการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน และก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่ครอบคลุม รวมถึงการมีระบบบัญชี ควบคุมตรวจสอบได้ง่าย 

มนัสภ์สรา ศรีหาพันธ์รูป และคณะ (2559) ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการวิสาหกิจชม
ชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบานหนองโพงโพด ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนกล่มปลูก 
หม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองโพงโพด ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2) เพ่ือ
วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการวิสาหกิจชุมชนกล่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองโพงโพด ต าบล
หนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างคือคณะกรรมการและสมาชิกกล่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มปลูก หม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองโพงโพด ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 63 คน จาก 77 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการจัดการโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านการจัดการและการด าเนินการ ด้านการตลาด ด้านบุคคล และด้านการเงิน ตามล าดับ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญมี 9 ประเด็นส าคัญ จาก 43 ประเด็น 1) สมาชิกมี
ทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2) สมาชิกมีการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 3) มีการส่งเสริมอาชีพของชุมชน ด้วยการให้ความรู้ในการจัดท าผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น
ให้มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น 4) มีกองทุนส าหรับช่วยเหลือสมาชิกหรือให้กู้ยืม 5) จัดการให้สมาชิกมี รายได้
เพ่ิมขึ้น 6) ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 7) มีการควบคุม ตรวจสอบ มาตรฐาน
และคุณภาพในการผลิตสินค้าทุกครั้ง (8) ผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการจ าหน่าย9) ชุมชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
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ผลการศึกษาพบว่า  เป็นศึกษาสภาพการจัดการและองค์ประกอบในการจัดการในด้าน
การเงิน ด้านบุคคล ด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด โดยได้สรุปดังนี้  1) ด้านบุคคล  
โดยบุคคลในชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมของกล่มอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความร่วมมือและมีเครือข่าย
ในการบริหารจัดการ จึงมีหน่วยงานเข้ามาช่วยในการด าเนินงานและการบริหารจัดการให้วิสาหกิจนั้น
เกิดความเข้มแข็ง 2) ด้านการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืน ๆ ให้แก่สมาชิก 
เพ่ือเกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางด้านสามารถตรวจสอบได้ 3) ด้านการจัดการและ 
การด าเนินงาน ชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจจากภูมิปัญญาของชุมชน 4) ด้านการตลาด มีการน าสินค้าไป
จ าหน่ายในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ โดยเป็นการสร้างตราสินค้าให้มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้าจึงมีการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า 

ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ หิรัญ แสวงแก้ว (2558)  ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกกุง ต าบลโนน
แดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตรเป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึงสถานการณ์การท า การเกษตร กระบวนการมีส่วนร่วมและ
เงือ่นไขของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรบ้านโคกกุง ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคการวิจัย เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  และใช้
กระบวนการ A-I-C เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มาวางแผนการพัฒนาการเกษตร
ในชุมชนร่วมกัน ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่มีภูมิล าเนาและประกอบอาชีพทางการ
เกษตรในพ้ืนที่บ้านโคกกุง ต าบลโนนแดง ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
การเกษตรที่เกิดขึ้นในประเด็นการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น ผลผลิตเกษตรปนเปื้อนสารเคมี และ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม รวมถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ให้ความส าคัญกับเงินมากกว่าคุณภาพชีวิต โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรมี4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ร่วมคิด2) ร่วม
วางแผน3) ร่วม ด าเนินงาน และ4) ร่วมประเมินผล ท าให้เกิดแผนพัฒนาการเกษตรซึ่งประกอบไป
ด้วย 6 โครงการ ส าหรับเงื่อนไขของการมี ส่วนร่วมของเกษตรกรบ้านโคกกุง พบว่า มี 4 เงื่อนไขที่
ส าคัญ ได้แก่1) ผู้น าชุมชนหรือแกนน าชุมชน2) กระบวนการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาภายในชุมชน
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของชุมชนอื่นและหน่วยงานภายนอก และ4) ทัศนคติ ของ
เกษตรกรภายในชุมชนที่มีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 

ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรยังมี
ส่วนช่วยท าให้เกษตรกร ได้รับรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในชุมชนเกิด  
การตื่นตัว และตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว สร้างการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในชุมชนในการร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันด าเนินงาน และร่วมติดตามและ
ประเมินผล โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนว่าเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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กุสุมา แก้วศักดิ์ (2555) ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาตลาดพืชผักของกลุ่มเกษตร
อินทรีย์บ้านสันทราย หมู่ 6 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาบริบทชุมชนพ้ืนนี่ปลูกผักอินทรีย์บ้านสันทราย หมู่ 6 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ และเพ่ือพัฒนาตลาดพืชผักของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันทราย หมู่ 6 ต าบลลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าในปี 2543 เกษตรหมู่บ้านสันทรายท าการเกษตรเพ่ือยัง
ชีพมิได้ท าการเกษตรเพ่ือการจัดจ าหน่าย ต่อมามีผลผลิตเหลือการบริโภค จึงมีการพัฒนาสู่ระบบ
การตลาด เนื่องจากกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการบริโภคอาหารปลอดภัยนั้นมี
มากขึ้น ผู้น าจึงมีการหาแนวทางในการบริหารด้านการตลาดให้กับเกษตรอินทรีย์บ้านสันทรายให้มี
ความรู้ทางด้านการผลิต สถานที่จ าหน่าย การส่งเสริมด้านการตลาด น าไปสู่จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ตลาดพืชผักอินทรีย์ต่อไป 

ผลการศึกษาพบว่า  การพัฒนาด้านตลาดในระดับชุมชน มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการ
บริโภคของคนในชุมชน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนการแก้ไขด้านการผลิต ด้านการวางแผน รวมไปถึง
ด้านการแปรรู้ของสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคและสร้างความน่าสนใจให้กับ
ผลผลิตที่น าสู่ตลาดต่อไป 

ธัญชนก ชัยสุข (2555) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มอาชีพไม้กวาดลายดอกแก้ว ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าไต้ จังหวัดพะเยา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพไม้กวาดลายดอกแก้ว ต าบลดง
สุวรรณ อ าเภอดอกค าไต้ จังหวัดพะเยา และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพไม้กวาดลายดอก
แกว ต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต  จังหวัดพะเยา  เกี่ยวกับธุรกิจชุมชน ด้านการจัดองค์กร ด้าน
การผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาวิสาหกิจชุมชนต าบลดงสุวรรณ 
อ าเภอดอกค าไต้ จังหวัดพะเยา โดยได้มีจ านวนสมาชิก 52 คน ในการสนทนากลุ่ม จ านวน 30 คน 
และการสัมภาษณ์ จ านวน 22 คน โดยได้มีแนวทางการแก้ปัญหา ด้านการจัดองค์การส่งเสริมให้กับ
สมาชิกร่วมกันอนุรักษ์โดยการถ่ายทอดการผลิตให้กับผู้ที่สนใจ ด้านการผลิต สมาชิกได้น าผ้ามาปิด
จมูก ปาก และใส่เสื้อแขนยาวเพ่ือลดการแพ้เกสรก๋ง ใช้วัตถุดิบอ่ืนทดแทน เช่น กราชินี ซึ่งสมาชิกได้
รณรงค์กับปลูกในชุมชน เพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบกักตุนไว้และรวบรวมไม้กวาดส่งทีละมาก ๆ 

จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยแรกที่จะแสดงวากิจการพรอมจะท า
ธุรกิจได กิจการนั้นจะตองมีสิ่งที่จะเสนอขาย อาจเปนสินคาที่มีตัวตน บริการ ความคิด ที่จะไป
ตอบสนองความตองการได้ การก าหนดราคา (Price) ชองทางการจ าหน่ายและวิธีการแจกจายตัวสินค้า
ไดแล การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) แบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ ชองทางการจ าหน่าย 
เนนการศึกษาถึงชนิดของชองทางจ าหน่ายว่าจะใชวิธีการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง หรือการขาย 
สินคา ผานสถาบันคนกลางตาง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลางตาง ๆ การสงเสริมการตลาด เปนการ
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมาย การสงเสริม การตลาดเปนวิธีการที่จะบอก
ใหลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เสนอขาย 
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ปิยะดา  พิศาลบุตร (2561) ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอกลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี โดย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงคุณภาพร่วมกัน โดยการใช้แบบสอบถามกับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนจ านวน 59 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) และการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีควรเป็นกลยุทธ์เชิงรุก
เนื่องจากมีจุดแข็งมากและมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค รูปแบบกลยุทธ์ควรเป็น FIRST คือมีการยืดหยุ่น 
(Flexible) มีความเป็นเอกลักษณ์และมีภาพพจน์ที่ดี (Identity andImage) มีความสามารถในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่และผลิตสินค้า/บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Resource and 
Response) มีการผลิตสินค้า หรือ บริการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย (Standardand 
Safety) และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology) 

จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี การ
พัฒนาวิสากิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ควรจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทั้ง 6ด้าน คือ ด้านผู้น าและ
การบริหารวิสาหกิจ ด้านการวางแผน การด าเนินงาน ด้านการบริหารการตลาด ด้านการจัดการ
ความรู้และข้อมูล ด้านการบริหารสมาชิกและด้านการจัดการสินค้าและบริการ โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่
เน้นรูปแบบ FIRST 

สร้อยสุดา แสงจันทร์ (2560) เรื่อง แนวทางการเพ่ิมผลผลิตของผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์  (ผักปลอดสารพิษ)ของสมาชิกชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ าเภอแก่งจาน จังหวัดเพชรบุรี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน และแนวทางการเพ่ิมผลผลิตของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
มีสมาชิกจ านวน 10 คน พบว่า ปัญหาและอุปสรรค ด้านการด าเนินงานการเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ด้านทรัพยากร มีจ านวนไม่เพียงพอขาดความต่อเนื่องในการผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายแนว
ทางการแก้ไข คือชุมชนต้องมีการกระจายการผลิต เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาด ด้านการบริหาร ยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน ด้านการผลิต ไม่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ด้าน
การตลาด มีแหล่งการจัดจ าหน่ายที่เป็นวงแคบไม่หลากหลาย และด้านการเงินการบัญชี ขาดแหล่ง
เงินลงทุนในการบริหารการจัดการ 

จากการศึกษาพบว่า  ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการเงินการบัญชี ยังไม่เป็นที่
ยอมรับและยังไม่มีแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการด าเนินงานของผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ (ผักปลอดสารพิษ)ของสมาชิกชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ าเภอแก่งจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เนื่องจากได้ขาดทรัพยากรบ้างอย่างที่จะช่วยในการด าเนินงานให่ประสงบความส าเร็จได้ 
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2.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Edi Defrancesco (2008) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกรในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเกษตร: มุมมองภาคเหนือของอิตาลี พบว่า มาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมเกษตรมีบทบาทส าคัญในพ้ืนที่ชนบทของอิตาลี โดยความมุ่งมั่นทางการเงิน เพ่ือการ
พัฒนาชนบท อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามกับประเทศอ่ืน ๆ ในสหภาพยุโรป (EU) ผู้ก าหนด
นโยบาย ยังมีประสบการณ์ จ ากัด เกี่ยวกับวิธีการที่ให้เกษตรกรเข้าถึงแรงจูงใจทางด้านสิ่งแวดล้อม 
บทความนี้น าเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเด็นของอิตาลีตอนเหนือ เหตุผลของกระบวนการตัดสินใจ
ของเกษตรกรมีการส ารวจ ได้แบ่งออกเป็น 2 วิธี 1. โมเดลพหุนาม อธิบายถึงความน่าจะเป็นของการ
ไม่มีส่วนร่วมหรือ การมีส่วนร่วมในหนึ่งในสามของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเกษตร โดยเฉพาะผลลัพธ์
ที่แสดงให้เห็นว่าการท าฟาร์มแบบใช้แรงงานมากและการพ่ึงพาสูง รายได้ของครัวเรือนในกิจกรรม
การท าฟาร์ม จ ากัด การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในขณะที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาการปฏิบัติฟาร์มที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องง่าย และการชดเชยอย่างเพียงพอของค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วม 2. แบบจ าลองส ารวจผลของทัศนคติและความเชื่อของเกษตรกรต่อความใจโอนเอียงใน
รูปแบบต่าง ๆ เน้นปัจจัยรายได้อนาคตของธุรกิจฟาร์มและความสัมพันธ์กับเกษตรกรเพ่ือนบ้านและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล้วนมีผลต่อความส าคัญการยอมรับ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเกษตร บทความสรุปโดยการแนะน าทัศนคติและความเชื่อของเกษตรกร
เช่นเดียวกับท้องถิ่น อิทธิพลของพฤติกรรมจะต้องน ามาพิจารณาเมื่อออกแบบและสื่อสารมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมเกษตร 

Aminul Islam (2011) ท าการศึกษาเรื่อง Effect of Entrepreneur and Firm Characteristics 
on the BusinessSuccess of Small and Medium Enterprises ( SMEs)  in Bangladesh
การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบผลกระทบของลักษณะของผู้ประกอบการและลักษณะของ บริษัท ที่มีต่อ
ธุรกิจความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในบังคลาเทศ การศึกษานี้ใช้วิธีการส ารวจ
ผ่านแบบสอบถามด าเนินการเกี่ยวกับเจ้าของและพนักงานของ บริษัท ขนาดเล็ก วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติแพคเกจส าหรับสังคมศาสตร์ (SPSS) มีการเสนอและทดสอบสมมติฐานสองข้อ ลักษณะของ
ผู้ประกอบการพบว่าเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับความส าเร็จของธุรกิจ SMEs ในบังคลาเทศ อย่างไรก็ตาม
ลักษณะของ บริษัทไม่พบว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ SMEs ในบังคลาเทศ ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางประชากรเพียงปัจจัยเดียวซึ่งเป็นระยะเวลาของการด าเนินงานของ
องค์กรมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญสู่ความส าเร็จทางธุรกิจของ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs ที่
ด าเนินงานมานานกว่าประสบความส าเร็จมากกว่าเปรียบเทียบกับผู้ที่เปิดใช้งานเป็นระยะเวลาสั้นกว่า 
นอกจากนี้ตัวอย่างอิสระ t-test แสดงให้เห็นว่าเพศมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ SMEs 
ในบังคลาเทศ การศึกษาครั้งนี้มีความหมายส าหรับผู้ประกอบการและผู้ก าหนดนโยบาย 

จากการศึกษาพบว่าความส าเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ในบังคลาเทศมีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการมีอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะต้องมีความกระตือรือร้น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถก าหนดตลาดได้อย่างชัดเจนและใส่ใจในรายละเอียด SMEs บัง
คลาเทศควรสร้างความมั่นใจเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์กับรัฐบาลที่ดีเพ่ือ
ความส าเร็จทางธุรกิจ การให้ค าปรึกษาการวัดประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น 
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2.3 สรุป 
 

จากการศึกษางานวิจัยพบว่าการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้มี
ความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรเอง ในการปลูกผักปลอดสารต้องมีการวาง
แผนการปลูกผักหมุนเวียนหลายประเภทในส่วนของการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรยังมีส่วนช่วยท าให้เกษตรกร ได้รับรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาทางการเกษตรที่
เกิดขึ้นในชุมชนในการแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันวางแผน ร่วมกันด าเนินงาน และร่วมติดตามและประเมินผล โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนว่าเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงมีหน่วยงานเข้ามาช่วยในการด าเนินงานและการบริหารจัดการให้วิสาหกิจนั้นเกิดความเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ โดยน าด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าไปช่วยเกษตรกร และยังมี
การวางแผนให้เกษตรกรลดการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น สารเคมี ปุ๋ยต่าง ๆ หันมาใช้
ทรัพยากรภายในชุมชนเข้ามาทดแทน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นการลดต้นทุนในการผลิต
ให้กับเกษตรกรนั้นเอง ในการประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาดให้กับกลุ่มผักปลอดสารให้มีพ้ืนที่ขาย
และกระตุ้นให้ชุมชนใกล้เคียงลดการใช้สารเคมีเช่นกันเป็นการก าหนดจัดเตรียมความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างความคล่องตัวใน
การด าเนินงานให้กับกลุ่มฯเป็นการก าหนดจัดเตรียมความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการ ก าหนดการควบคุมโดยอาศัยการเรื่องมาตรการการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จและเพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิตของกลุ่มผักปลอดสารท าให้เกิดความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคได้ 

 
 



 บทที่ 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นวิจัยแบบผสม (Mixed Research) ซึ่งเป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ซึ่งผู้วิจัย
ได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 
 

 3.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรคือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีจ านวนทั้งหมด 169 
ครัวเรือน เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีการส่งเสริมด้านการขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ผลักดันให้ผ่าน
มาตรฐานการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) จึงมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก 
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในช่วงเวลาที่ส ารวจเป็น 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ประชากรคือ 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา จ านวน 6 คน 

2. กลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารแหล่งเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
รับผิดชอบ จ านวน 3 คน 
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 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 3.2.1 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่เน้นการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือ 
ที่เรียกว่าการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 ด้านเชิงปริมาณ จะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้อมูลทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วจึงน ามาประยุกต์ปรับให้เข้ากับการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการตรวจสอบความถูกต้อง โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมไปถึงลักษณะทาง
เศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อาชีพหลัก ระดับการศึกษา  รายได้ของสมาชิก 
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และความคาดหวังที่สร้างประสิทธิภาพให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ภายใต้กรอบการรับรู้และความคาดหวังที่สร้างประสิทธิภาพได้แก ่

1. การรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมกลุ่ม 
2. ความคาดหวังในการเข้าร่วมกลุ่ม 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
2. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
3. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ซ่ึงมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ แบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Rating Scale) (ละเอียด ศิลาน้อย, 2558ก,  
หน้า 163-165) ดังนี้ 
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หมายเลข 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
หมายเลข 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
หมายเลข 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
หมายเลข 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
หมายเลข 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการมี 
ส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักและผลไม้ปลอดสารของเกษตรกรที่มีความต้องการในการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-End Questionnaire) 
 ด้านเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้สัมภาษณ์ 
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารแหล่งเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้  และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบ ตามโครงสร้างที่ได้ก าหนดโดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมที่
ควบคุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา และน าไปตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูล 
 

3.2.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามล าดับดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้าง

แบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
4. เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา

(Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่
ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมี 
ค่า IOC ตั้งแต ่0.67–1.00 
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6. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คนแล้วน าผลการทดลองมาใช้ค านวณเพ่ือหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า 
การทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbachs’ Alpha 
Coefficient) และจะน าแบบสอบถามไปใช้ต่อเมื่อทดสอบแล้วได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าผลที่ได้ประมวลเป็นผลการวิจัย โดย
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตามทฤษฎี Miles and Huberman 
(1994 อ้างอิงใน ชาย โพธิสิตา, 2554 ,337) โดยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การจัดระเบียบข้อมูล(Data Organizing) เป็นการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
อยู่ในสถานะที่พร้อมจะน าไปใช้งานได้ทันทีโดยการจัดระเบียบข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก ่

1.1 ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียงและจดบันทึก โดยมี 
การถอดข้อความและจัดระเบียบเก็บไว้ เนื่องจากหากจ าเป็นต้องมีการแก้ไขขัดเกลาข้อมูลเพ่ือความ
เหมาะสมสละสลวยในภาษาก็สามารถแก้ไขได้แต่จะต้องยังความหมายเดิม และอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลไว้ 

1.2 ข้อมูลด้านเนื้อหา  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ จากเอกสารแบบสอบถามที่ยังไม่ได้ตีความหรือวิเคราะห์มาจัดเรียบเรียงจัดประเภท เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าข้อมูลต่าง ๆ มีความหมายอะไรที่น่าตรงประเด็นกับเรื่องงานวิจัย 

2. การแสดงข้อมูล(Data display) ผู้วิจัยมีการน าเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา
หลังจากขั้นตอนการจัดระเบียบข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วท าการจัดกลุ่มข้อมูล
และตารางในการแสดงข้อมูล 

3. การหาข้อสรุปผู้วิจัยท าการสรุปจากการสัมภาษณ์และจัดท าเป็นการการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารบ้านบัวในต าบลบ้านตุ่นอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยาจังหวัด
พะเยา 

 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวม
ปริมาณ โดยเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบบสมัครใจ โดยการเก็บแบบสอบถามในช่วงวันเสาร์และ
อาทิตย์ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 169 ครัวเรือน โดยท าการเก็บรวบรวมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
ถึงเดือน กันยายน 2562 
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1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ
4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวม

คุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาท าการสัมภาษณ์ โดยการใช้แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ก าหนดไว้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
รับผิดชอบ โดยบันทึกเสียงและการจดบันทึก เพ่ือประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าเสนอ
ต่อไป ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปรผล 
3.4.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ 
ใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน โดยก าหนดในการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 
(ละเอียด ศิลาน้อย, 2558 ก,177)  

ดังนั้น จะได้เกณฑ์การวัดแบ่งเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 
4.20-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3.40-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.60-3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.80-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1.00-1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

3.4.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าผลที่ได้ประมวลเป็นผลการวิจัย 

โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตามทฤษฎี Miles and Huberman 
(1994 อ้างอิงใน ชาย โพธิสิตา, 2554 , 337) โดยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เป็นการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ
อยู่ในสถานะที่พร้อมจะน าไปใช้งานได้ทันที โดยการจัดระเบียบข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียงและจดบันทึก โดยมี 
การถอดข้อความและจัดระเบียบเก็บไว้ เนื่องจากหากจ าเป็นต้องมีการแก้ไขขัดเกลาข้อมูลเพ่ือความ
เหมาะสมในภาษาก็สามารถแก้ไขได้แต่จะต้องยังความหมายเดิม และอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลไว้ 

1.2 ข้อมูลด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จากเอกสารแบบสอบถามที่ยังไม่ได้ตีความหรือวิเคราะห์มาจัดเรียบเรียงจัดประเภท เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มีความหมายอะไรที่น่าตรงประเด็นกับเรื่องงานวิจัย 

แปลผล
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2. การแสดงข้อมูล (Data display) ผู้วิจัยมีการน าเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา
หลังจากขั้นตอนการจัดระเบียบข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วท าการจัดกลุ่มข้อมูล
และตารางในการแสดงข้อมูล 

3. การหาข้อสรุป ผู้วิจัยท าการสรุปจากการสัมภาษณ์และจัดท าเป็นการการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักและผลไม้ปลอดสารบ้านบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา 

3.4.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ Frequency)

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferntial Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มี 4 ตอน ดังนี้ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการแปลผล ดังนี้ 
f แทน ความถี่ 
µ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Average) 
N แทน จ านวนประชากรทั้งหมด 
σ แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation) 
R แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าประมาณการตัวนั้น ๆ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก

ผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา มี 5 ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้และความคาดหวังที่สร้างประสิทธิภาพให้กับ
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่สัมพันธ์การรับรู้และความคาดหวังกับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ตอนที่ 5 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและ
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
หญิง 94 55.6 
ชาย 75 44.4 
ประถมศึกษา 100 59.2 
มัธยมศึกษาตอนต้น 33 19.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 26 15.4 
อนุปริญญา/ปวส. 5 3.0 
ปริญญาตรี 5 3.0 
ข้าราชการ 1 0.5 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 8.3 
เกษตรกร 120 71.0 
ธุรกิจส่วนตัว 28 16.6 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 6 3.6 
5001-10,000 บาท 43 25.4 
10,001-15,000 บาท 55 32.5 
15,001-20,000 บาท 37 21.9 
20,001-25,000 บาท 19 11.2 
25,000 บาทขึ้นไป 15 8.9 
1 – 10 ปี 14 8.3 
11 -15  ปี 39 23.1 
16 –20 ปี 56 33.1 
21 – 25 ปี 29 17.2 
มากกว่า 25 ปีขึ้นไป 31 18.3 
1 – 3 คน 60 35.5 
4 - 6 คน 86 50.9 
7 – 9 คน 23 13.6 
มากกว่า 10 คนข้ึนไป 0 0 

รวม 169 100 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   (N=169) 

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายไดตอครัวเรือน

ระยะเวลาการอาศัย

จํานวนสมาชิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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จากตารางที่ 1 พบวาการบริหารจดัการกลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไมปลอดสารพิษ
ดอกบัว ตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มากกวาครึ่งเปนหญิง จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 
55.6 รองลงมา ไดแก เพศชาย จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 44.4 ตามลําดับ 

ประชากรสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 59.2 รอง
ลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ19.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 15.4 อนุปริญญา/ปวส.และระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คดิเปน
รอยละ 3.0 ตามลําดับ ยังพบวา 

ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรจํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 71.0 รองลงมาไดแก 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 16.6 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 8.3พอบาน/แมบานจํานวน 6 คน คดิเปนรอยละ 3.6  และ ขาราชการ จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 0.5 ตามลําดับ 

ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท จาํนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 32.5 
รองลงมา ไดแก  5001-10,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 25.4 15,001-20,000 บาท 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 21.9 20,001-25,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.2 และ 
25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.9 ตามลําดับ 

ระยะเวลาการอาศยั (ตอครัวเรือน) ประชากรสวนใหญอาศัยอยูในบานบัว ตําบลบานตุน 
จังหวัดพะเยา ระยะเวลา16 –20 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 33.1 รองลงมา ไดแก 11 -15  ป 
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 23.1   21 – 25 ปจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 17.2   25 ปขึ้นไป 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 18.3 และ1 – 10 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 

สมาชิกในครัวเรือนประชากรสวนใหญของกลุมวิสาหกิจชมุชนปลูกผักและผลไมปลอดสารพิษ
ดอกบัวตําบลบานตุน  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยามีสมาชิกในครัวเรอืนอยูระหวาง 4 - 6 คน จํานวน 86 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 50.9รองลงมา ไดแก  1 – 3 ครัวเรือน จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 35.5 
และ 7 – 9 ครัวเรือน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 13.6 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 การรับรู้ในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา        (N=169) 
การรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 

µ σ แปลผล 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์แล้วช่วยเพิ่มรายได้ 3.44 0.899 มาก 
2. การรับรู้ทีก่่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้าน

เศรษฐกิจ และสังคม
3.37 0.836 มาก 

3. การรับรู้ที่สามารถการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น 3.47 0.866 มาก 
4. การรับรู้ที่สามารถช่วยสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 3.40 0.921 มาก 
5. การรับรู้ในการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่น 3.43 0.877 มาก 
6. การรับรู้เกี่ยวกับการปลูกผักและผลไมป้ลอดสารพิษให้ผลดี

มากกว่าผลเสีย
3.46 0.899 มาก 

7. การรับรู้ในการเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภค 3.47 0.900 มาก 
รวม 3.43 0.834 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในเรื่องของการรับรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(µ = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การรับรู้ในการเล็งเห็น
ถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคและการรับรู้ที่สามารถการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นอยู่
ในระดับมาก (µ = 3.47) รองลงมา คือ การรับรู้เกี่ยวกับการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้ผลดี
มากกว่าผลเสียอยู่ในระดับมาก (µ = 3.46) การรับรู้ถึงประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้อยู่ในระดับอยู่ใน
ระดับมาก (µ = 3.44) การรับรู้ในการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่น (µ = 3.43) การรับรู้ที่
สามารถช่วยสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี (µ = 3.40) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดการรับรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจ และสังคมอยู่ในระดับมาก 
(µ = 3.37) 

ตอนที่ 2 การรับรู้และความคาดหวังที่สร้างประสิทธิภาพให้กับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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ตารางท่ี 3 ความคาดหวังในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา        (N=169) 

ความคาดหวังในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 

µ σ แปลผล 

1. คาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 3.53 0.939 มาก 
2. คาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีงานท า 3.40 0.881 มาก 
3. คาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 3.54 0.951 มาก 
4. คาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่าน 3.49 0.901 มาก 
5. คาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 3.40 0.868 มาก 

รวม 3.47 0.860 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในเรื่องของความคาดหวัง โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (µ = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ คาดหวังว่าท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น อยู่ในระดับมาก (µ = 3.53) รองลงมา คือ คาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน
ของท่าน อยู่ในระดับมาก (µ = 3.54) คาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับอยู่ใน
ระดับมาก (µ = 3.53) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกใน
ครัวเรือนมีงานท าและครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า และสังคม
อยู่ในระดับมาก (µ = 3.40) 

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ตารางที่ 4 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา        (N=169) 
ด้านการมีส่วนร่วม µ σ แปลผล 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.45 0.887 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม 3.43 0.864 มาก 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 3.48 0.884 มาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.46 0.874 มาก 

รวม 3.46 0.872 มาก 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก
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จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในเรื่องการมีส่วนร่วมด้านการโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (µ = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (µ = 3.48) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน 
การประเมินผล อยู่ในระดับมาก (µ = 3.46) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ในระดับอยู่ในระดับ
มาก  (µ = 3.45) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม 
อยู่ในระดับมาก (µ = 3.43) 

ตารางที่ 5 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการวางแผน         (N=169) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน µ σ แปลผล 
1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 3.49 0.914 มาก 
2. การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มและคัดเลือกคณะกรรมการ 3.46 0.906 มาก 
3. การมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบโครงสร้างของการท างานภายใน 3.44 0.892 มาก 
4. การมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 3.45 0.906 มาก 
5. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อก าหนดทิศทางภายในกลุ่ม 3.46 0.919 มาก 
6. การมีส่วนร่วมในวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์  3.43 0.891 มาก 
7. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการตลาด 3.48 0.920 มาก 

รวม 3.46 0.887 มาก 

จากตารางที่ 5 พบว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก (µ = 3.46) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมาก รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มรองลงมาคือ การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนด้านการตลาดการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มและคัดเลือกคณะกรรมการการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานเพ่ือก าหนดทิศทางภายในกลุ่มการมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนการมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบโครงสร้างของการท างานภายในและการมีส่วน
ร่วมที่น้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 6 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม

    (N=169) 
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม µ σ แปลผล 
1. การมีส่วนร่วมให้ความส าคัญในการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือท า
กิจกรรมร่วมกัน 

3.42 0.890 มาก 

2. การมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในความถนัด
ของแต่ละท่าน 

3.40 0.854 มาก 

3. การมีส่วนร่วมในฝึกอบรมที่ทางกลุ่มจัดตั้งขึ้น 3.43 0.898 มาก 
4. การมีส่วนร่วมในการผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้มี
คุณภาพ 

3.44 0.912 มาก 

5. การมีส่วนร่วมในการจัดจ าหน่ายปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษภายในชุมชน 

3.47 0.907 มาก 

6. การมีส่วนร่วมในการแปรรูปปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 3.47 0.893 มาก 
7. การมีส่วนร่วมในการออกบูทจัดนิทรรศการ 3.44 0.905 มาก 

รวม 3.44 0.864 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของกลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการอยู่ใน
ระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดจ าหน่ายปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ภายในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแปรรูปผักปลอดสารรองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการผลิตปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษให้มีคุณภาพและการมีส่วนร่วมในการออกบูทจัดนิทรรศการ การมีส่วนร่วมใน
ฝึกอบรมที่ทางกลุ่มจัดตั้งขึ้นการมีส่วนร่วมให้ความส าคัญในการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมที่น้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในความถนัดของแต่ละท่าน 

ตารางที่ 7  การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ผลประโยชน์          (N=169) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ µ σ แปลผล 
1. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ภายในกลุ่มให้ยุติธรรม 3.50 0.927 มาก 
2. การมีส่วนร่วมในการก าหนดราคาการขายผักและผลไม้ปลอด
สารพิษ 

3.47 0.907 มาก 

3. การมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการขายผักและผลไม้
ปลอดสารพิษ 

3.48 0.913 มาก 

รวม 3.48 0.884 มาก 
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จากตารางที่ 7 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมาก รายการที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ภายในกลุ่มให้ยุติธรรม รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการขายผักและผลไม้ปลอดสารพิษและการมีส่วนร่วมที่น้อยที่สุด
คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดราคาการขายผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 

ตารางที่ 8 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการมีส่วนร่วมในการในการประเมินผล

   (N=169) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล µ σ แปลผล 
1. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานภายในกลุ่ม 3.46 0.906 มาก 
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการบริหารกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.47 0.900 มาก 

3. การมีส่วนร่วมมรการตรวจสอบกระบวนการท างานภายในกลุ่ม 3.47 0.880 มาก 
4. การมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตที่จะช่วยให้ได้ผลการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพ 

3.46 0.886 มาก 

รวม 3.47 0.875 มาก 

จากตารางที่ 8 พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการบริหารกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม 
การตรวจสอบกระบวนการท างานภายในกลุ่มรองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การด าเนินงานภายในกลุ่มและการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตที่จะช่วยให้ได้ผลการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะห์การรับรู้และความคาดหวังที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล การับรู้ประโยชน์ และความคาดหวังจาการเข้าร่วม
กลุ่ม มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการวิเคราะห์ เป็น
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) จะใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
สมมุติฐานมีดังนี้  

สมมุติฐาน ตารางที่ 9 การรับรู้ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ทดสอบสมมุติฐาน 
(H0) การรับรู้  ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
(H1) การรับรู้  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การรับรู้และความคาดหวังมีสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ 
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 
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ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

การรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
การวางแผน กิจกรรมของกลุ่ม จัดสรรผลประโยชน์ ประเมินผล 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์แล้วช่วยเพิ่มรายได้ 0.969** 
0.000 

0.967** 
0.000 

0.956** 
0.000 

0.966** 
0.000 

2. การรับรู้ทีก่่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม

0.884** 
0.000 

0.873** 
0.000 

0.868** 
0.000 

0.876** 
0.000 

3. การรับรู้ที่สามารถการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น 0.928** 
0.000 

0.931** 
0.000 

0.932** 
0.000 

0.923** 
0.000 

4. การรับรู้ที่สามารถช่วยสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้
สารเคมี

0.858** 
0.000 

0.843** 
0.000 

0.837** 
0.000 

0.843** 
0.000 

5. การรับรู้ในการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่น 0.952** 
0.000 

0.937**

0.000 
0.927**

0.000 
0.936** 
0.000 

6. การรับรู้เกี่ยวกับการปลูกผักและผลไมป้ลอดสารพิษให้ผลดี
มากกว่าผลเสีย

0.882** 
0.000 

0.871** 
0.000 

0.873** 
0.000 

0.867** 
0.000 

7. การรับรู้ในการเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพ
ผู้บริโภค

0.937** 
0.000 

0.938** 
0.000 

0.937** 
0.000 

0.930** 
0.000 

โดยภาพรวม 0.972** 
0.000 

0.965** 
0.000 

0.960** 
0.000 

0.961** 
0.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). หมายถึง **p <.01, *p <.05 
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จากตารางที่ 9 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับการมีส่วน
ร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปในทางบวกอยู่ในระดับสูงมีค่า p-value เท่ากับ 000 
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ี .01 

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ด้านของการรับรู้ถึงประโยชน์
แล้วช่วยเพ่ิมรายได้ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านเห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้และ
การวางแผน (r =0.969, p <.01) ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านเห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิม
รายได้และกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.967, p <.01) ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านเห็นว่ามีประโยชน์
แล้วช่วยเพ่ิมรายได้และจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.956, p <.01) และความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่าน
เห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพิ่มรายได้และการประเมินผล (r =0.966, p <.01) ตามล าดับ 

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านของการรับรู้ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจ และสังคม พบว่า การรับรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่าง
สูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคมและการวางแผน (r =0.884, p <.01) การรับรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
อย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคมและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.873, p <.01)การรับรู้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคมและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.868, p <.01)การรับรู้ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคมและประเมินผล (r =0.876, p <.01)  ตามล าดับ 

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านของครัวเรือนของท่าน
เห็นว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นพบว่า การรับรู้ถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและ 
การวางแผน (r =0.928, p <.01) การรับรู้ที่สามารถการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและกิจกรรมของกลุ่ม 
(r =0.931, p <.01) การรับรู้ที่สามารถเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและจัดสรรผลประโยชน์ 
(r =0.932, p <.01) ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและประเมินผล (r =0.923, 
p <.01)  ตามล าดับ

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านการรับรู้ที่สามารถช่วย
สนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีพบว่า การรับรู้ที่สามารถช่วยสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
และการวางแผน (r =0.858, p <.01) การรับรู้ที่สามารถช่วยการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและ
กิจกรรมของกลุ่ม (r =0.843, p <.01)การรับรู้ที่สามารถช่วยการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและ
จัดสรรผลประโยชน์ (r =0.837, p <.01) การรับรู้ที่สามารถช่วยการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
และประเมินผล (r =0.843, p <.01)  ตามล าดับ

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในด้านการรับรู้ในการกระตุ้น
ให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่น พบว่า การรับรู้ในการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นและ 
การวางแผน (r =0.952, p <.01) การรับรู้ในการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นและกิจกรรมของ
กลุ่ม (r =0.937, p <.01) ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นและ
จัดสรรผลประโยชน์(r =0.927, p <.01)การรับรู้ในการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นและ
ประเมินผล (r =0.936, p <.01)  ตามล าดับ
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สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในด้านการรับรู้เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ให้ผลดีมากกว่าผลเสีย พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาให้ผลดีมากกว่าผลเสียและการ
วางแผน (r =0.882, p <.01) การรับรู้เกี่ยวกับการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสียและ
กิจกรรมของกลุ่ม (r =0.871, p <.01)การรับรู้เกี่ยวกับการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่า
ผลเสียและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.873, p <.01) การรับรู้เกี่ยวกับการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ให้
ผลดีมากกว่าผลเสียและประเมินผล (r =0.867, p <.01)  ตามล าดับ

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในการรับรู้ในการเล็งเห็นถึง
ผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภค พบว่า การรับรู้ในการเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภค
และการวางแผน (r =0.937, p <.01) การรับรู้ในการเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคและ
กิจกรรมของกลุ่ม (r =0.938, p <.01)การรับรู้ในการเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคและ
จัดสรรผลประโยชน์ (r =0.937, p <.01)การรับรู้ในการเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคและ
ประเมินผล (r =0.930, p <.01)  ตามล าดับ

สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับการมีส่วนร่วมของการ
บริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 นั้นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า การ
รับรู้ถึงประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้การรับรู้ถึงที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมการรับรู้ถึงที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นการรับรู้ที่สามารถสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การ
ใช้สารเคมีการรับรู้ถึงการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นการรับรู้เกี่ยวกับการปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสียและการรับรู้ในการเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กันกับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

สมมุติฐาน ตารางที่ 10 ความคาดหวังความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ทดสอบสมมุติฐาน 
(H0) ความคาดหวัง  ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
(H1) ความคาดหวัง  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ความคาดหวังในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว 

การมีส่วนร่วมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
การวางแผน กิจกรรมของกลุ่ม จัดสรรผลประโยชน์ ประเมินผล 

1. คาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 0.927** 
0.000 

0.922** 
0.000 

0.919** 
0.000 

0.908** 
0.000 

2. คาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีงานท า 0.862** 
0.000 

0.860** 
0.000 

0.857** 
0.000 

0.860** 
0.000 

3. คาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 0.926** 
0.000 

0.910** 
0.000 

0.912** 
0.000 

0.899** 
0.000 

4. คาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่าน 0.943** 
0.000 

0.949** 
0.000 

0.945** 
0.000 

0.938** 
0.000 

5. คาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 0.896** 
0.000 

0.894**

0.000 
0.902**

0.000 
0.884** 
0.000 

โดยภาพรวม 0.962** 
0.000 

0.958** 
0.000 

0.958** 
0.000 

0.948** 
0.000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). หมายถึง **p <.01, *p <.05 
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ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยากับการมีส่วนร่วมของการ
บริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปในทางบวกอยู่ในระดับสูงมีค่า p-value เท่ากับ 000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ .01 

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในคาดหวังว่าจะท าให้รายได้
ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น พบว่า คาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นและการวางแผน (r =0.927, 
p <.01) คาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.922, p <.01) คาดหวัง
ว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.919, p <.01) คาดหวังว่าจะท าให้
รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนและประเมินผล (r =0.908, p <.01) ตามล าดับ

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในคาดหวังว่าจะท าให้ท่านและ
สมาชิกในครัวเรือนมีงานท า พบว่า คาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีงานท าและการวางแผน 
(r =0.862, p <.01) คาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีงานท าและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.860, 
p <.01) คาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีงานท าและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.857, p <.01)
คาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีงานท าและประเมินผล (r =0.860, p <.01)  ตามล าดับ 

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกในคาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น พบว่า 
คาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและการวางแผน (r =0.926, p <.01) คาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและ
กิจกรรมของกลุ่ม (r =0.910, p <.01)คาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.912, 
p <.01)ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและประเมินผล (r =0.899, p <.01)  ตามล าดับ

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในคาดหวังว่าจะสร้างความ
เจริญให้แก่ชุมชนของท่าน พบว่าคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่านและการวางแผน (r =0.943, 
p <.01) คาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่านและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.949, p <.01) คาดหวัง
ว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่านและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.945, p <.01)คาดหวังว่าจะสร้างความ
เจริญให้แก่ชุมชนของท่านและประเมินผล (r =0.938, p <.01)  ตามล าดับ

สรุปความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในคาดหวังว่าเป็นการให้
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า พบว่า คาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและการวางแผน 
(r =0.896, p <.01) คาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.894, 
p <.01) คาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและจัดสรรผลประโยชน์(r =0.902, p <.01)
คาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและประเมินผล (r =0.884, p <.01)  ตามล าดับ

สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับการมีส่วนร่วมของการบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 นั้นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า คาดหวังว่าจะ
ท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนคาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนคาดหวังว่าท าให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าเป็นการให้
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ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่ามีความสัมพันธ์กันกับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาเป็นอย่างไร 
2. มีแผนปฏิบัติงาน หรือโครงสร้างในลักษณะใด
3. การมีความสามารถเป็นผู้น าให้กลุ่มวิสาหกิจก้าวไปข้างหน้าด้วยการกระตุ้นกลุ่มอย่างไร
4. การควบคุมการผลิตอย่างไรเพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าการเกษตร
5. แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล

บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นอย่างไร 

ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากการด าเนินงาน น าไปสู่การสร้างข้อสรุปที่โดยน าเสนอใน
รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ตามล าดับความส าคัญและจ าแนกรายประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการวางแผน (Planning)
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนที่มีความคิดและมีความเข้าใจตรงกัน ได้มีการวางแผน 
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจ และมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การวางแผนการด าเนินงานรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ  

1. เป็นกลุ่มจ าหน่ายผักและผลไมป้ลอดสารเคมี
2. ส่งเสริมให้ใช้วัตถุเหลือใช้ในภาคการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
3. ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมโดยการเผา
4. การลด ละ เลิก ใช้สารเคมีเพ่ือเป็นแนวทางของเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
5. เป็นอาชีพหลัก สร้างงาน สร้างรายได้ และความสามัคคี
6. ลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มรายได้
7. สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อ กลุ่มผักแลผลไม้ปลอดสารดอกบัว 

(ประธานกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

โดยมีข้อค าถามในการสัมภาษณ์ดังนี้ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

ตอนที่ 5 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ความคิดเห็นการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
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กลุ่มตั้งครั้งแรกโดยมีเป้าหมายในการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ซึ่งขั้นตอนนี้ยังได้กล่าวถึงการที่
หมู่บ้านบัวได้เข้าร่วมโครงการสายใยรักปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

(รองประธานกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ได้มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้กลุ่มมีความยั่งยืน เพราะมีการเปิดโอกาสให้สมาชิก
กลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอแผนการด าเนินงาน ที่ผ่านมากลุ่มประสบความส าเร็จ เป็นกลุ่มผักผลไม้ปลอด
สารพิษ โดยมีการส่งเสริมให้ใช้วัตถุเหลือใช้มาท าเป็นปุ๋ยแต่ก็ยังไม่เพียงพอความต้องการ    

(เลขากลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ได้มีการวางแผนการด าเนินงานด้านกระบวนการผลิต และการตลาดเพ่ือให้มีรายได้หลัก 
และมีความยุ่งยืน พ่ึงตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

(เหรัญญิกกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

ปัจจุบันการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีบริษัท อาร์ พี อาร์ คอนซัลติ้งแอนด์ 
เทรดดิ้ง จ ากัด และบริษัท อาร์ พี อาร์ คอนซัลติ้งแอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด เข้ามาติดต่อร่วมวางแผนระยะยาวกับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยังมีการป้องกัน แก้ไขปัญหา และตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่
ยอมรับของโลก 

(ประชาสัมพันธ์กลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

จากการรวมกันของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการวางแผนในด้านการตลาด ปัจจุบันจ าหน่ายศูนย์ราชการพะเยา 
ทุกวันพุธ พฤหัสบดี ยังจ าหน่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์บริเวณหน้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
รวมไปถึงบริเวณลานวัดบ้านบัว และมีพ่อค้าคนกลางมาซื้อที่กลุ่ม 

(การตลาดกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 
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จากปัญหาการที่ประชาชนในหมู่บ้านบัวมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในเลือด เสียชีวิตและมีโรคภัยไข้เจ็บจาก
การมีสารพิษสะสมในร่างกาย ท าให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการร่วมกันรณรงค์งดสารเคมี รณรงค์ใช้ปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร จึงได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ และผักและผลไม้ปลอดสาร ตั้งแต่ปี 2555 
เป็นต้น ชุมชนจึงได้มีการวางแผนรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านบัว ผลิตข้าวอินทรีย์และ
ผักและผลไม้ปลอดสารสารพิษ ออกจ าหน่ายไปทั่วไป โดยใช้ชื่อ “ข้าวอินทรีย์บ้านบัว” “ผักและผลไม้ปลอด
สารพิษดอกบัว” 

(ผู้ใหญ่บ้านบัว :12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์ 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนที่ไม่ต้องการท าลายสิ่งแวดล้อมโดยการเผา การลด ละ เลิก 
ใช้สารเคมี จึงได้มีการวางแผนการด าเนินร่วมกันให้เกิดเป็นอาชีพหลัก เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ และความ
สามัคคี ลดต้นทุนในการผลิต เพ่ิมรายได้สร้างความอบอุ่นในครอบครัว 

(ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบัว : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

ปัจจุบันมีผู้คนเริ่มสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น จึงท าให้เกษตรกรได้ผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดโดยมีการวางแผนการด าเนินงาน คือ การปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ โดยใช้หลัก ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว และการฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา แบบผสมผสานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกร
เองกลุ่มต้องท าให้เกิดคุณค่าทางอาหารที่สูงปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดสารพิษจากสารเคมีที่ตกค้างในดิน ในน้ า 
ในอากาศ แล้วยังช่วยลดมลพิษ ภาวะที่เสื่อมโทรมมาก โดยให้ธรรมชาติเป็นผู้บ าบัด ช่วยฟื้นฟูพ้ืนที่การเกษตร 
และพ้ืนที่การเพาะปลูก จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผลผลิตปลอดสารพิษ ท าให้มียอดสั่งซื้อมากกว่า
ผลผลิต ทางกลุ่มวิสาหกิจผักปลอดสารได้มีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการเพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อผู้บริโภคและคงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงตามมาตรฐานการผลิตผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ยังวางแผนแบ่งความ
รับผิดชอบหน้าที่ตามความสามารถการปลูกของแต่ละครัวเรือน จนท าให้ยอดการผลิตกับยอดการสั่งซื้อบรรลุ
ตามความคาดหวังของกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลด
ปัญหา และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการพึ่งพาตัวเอง 

(นางชณฐัธิยา ปงธิยา เจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน พัฒนาชุมจังหวัดพะเยา 
  : 3 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 
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จากการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้มีการก าหนดทิศทางให้เป็นไปตามนโยบาลของรัฐบาล เพ่ือผลักดันให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐานของสากล ซึ่งรัฐบาลได้มีการน ายุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือมาวางแผนปรับเปลี่ยนแก้ไขในการด าเนินงานให้เกิด
การรองรับผลผลิตทางด้านการเกษตรทีจ่ะน าไปแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยก่อนหน้า
นี้ประเทศได้เริ่มใช้ Thailand 1.0 มาจนถึงปัจจุบันคือ Thailand 4.0 ก่อนอ่ืนต้องขออธิบาย Thailand 1.0 
รัฐเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม Thailand 2.0 รัฐเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่อาศัยแรงงานของคน
จ านวนมาก Thailand 3.0 ซึ่งเป็นการเน้นหนักทางด้านอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก รัฐบาลจึงให้
ความส าคัญในการเร่งการพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ จนน าไปสู่Thailand 4.0 เป็นการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
มักจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงเกษตรกร ฉะนั้นต้องมีการวางแผนให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตัวเองได้ โดยน าด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปช่วยเกษตรกรมีการวางแผนให้เกษตรกรลดการ
พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก อาทิเช่น สารเคมี ปุ๋ยต่าง ๆ หันมาใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเข้ามาทดแทน 
เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรและยังเข้ามาช่วยในเรื่องฟ้ืนฟู
พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับสารเคมีตกค้างในดินในพืช ให้ปลอดภัย รวมถึงช่วยการประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาด
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้
มีพ้ืนที่ขายและกระตุ้นให้ชุมชนใกล้เคียงลดการใช้สารเคมี 

 “...หน่วยงานภาครัฐมีการวางแผนให้เกษตรกรสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้ มุ่งเน้นลด  
การใช้สารเคมีในการผลิต โดยหันมาใช้ทรัพยากรภายในชุมชนการผลิตที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด…” 

(นางสาวจุฑามาศ  กุลยวิชญ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ : 3 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้านการวางแผน (Planning) 

คณะกรรมการกลุ่มและผู้น าชุมชน 
เป็นกระบวนการท างานสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 

ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนที่มีความคิดและมีความเข้าใจตรงกัน
ในด้านการวางแผน ท าให้เกิดศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล
บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการด าเนินงานของประธานกลุ่ม คือ นางณัฐวิกานต์ ใจบาล ได้
วางแผนการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินงานปรับเปลี่ยนเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ 1) เป็นกลุ่มจ าหน่าย
ผักปลอดสารพิษ 2) ส่งเสริมให้ใช้วัตถุเหลือใช้ในภาคการเกษตรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 3) ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมโดยการเผา 4) การลด ละ เลิก ใช้สารเคมีเพ่ือเป็นแนวทางของเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 5) 
เป็นอาชีพหลัก สร้างงาน สร้างรายได้ และความสามัคคี 6) ลดต้นทุนในการผลิต เพ่ิมรายได้ และ 
7) สร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยไม่ไปหางานท าต่างจังหวัด จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวท าให้การด าเนิน
กิจกรรมสามารถอยู่รอดได้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตั้งครั้งแรกโดยมีเป้าหมายในการลด ละ เลิก การใช้
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สารเคมี ขั้นตอนยังได้กล่าวถึงหมู่บ้านบัวได้เข้าร่วมโครงการสายใยรักปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงท า
ให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจขึ้น ในการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มประสบความส าเร็จด้านคุณภาพและมาตรฐาน
จึงท าให้มีบริษัท อาร์ พี อาร์ คอนซัลติ้งแอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด และบริษัท อาร์ พี อาร์ คอนซัลติ้งแอนด์ เทรด
ดิ้ง จ ากัด เข้ามาติดต่อร่วมวางแผนระยะยาวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยังมีการป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของโลก 

“…การวางแผนด าเนินงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือกันของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเพ่ือให้ผลผลิตมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล….” 

กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 
ปัจจุบันมีผู้คนเริ่มสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น จึงท าให้เกษตรกรได้ผลิตผักและผลไม้ปลอด

สารพิษที่ตรงกับความต้องการของตลาด โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน คือ การปรับปรุงการผลิตให้
สอดคล้องกับธรรมชาติ และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ โดยใช้หลัก ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว และ
การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา แบบผสมผสาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้บริโภค 
รวมถึงตัวเกษตรกรเอง ฉะนั้นกลุ่มต้องมีการวางแผนการปลูกผักหมุนเวียนหลายประเภท เพ่ือฟ้ืนฟูดินให้มี
ความสมบูรณ์ ป้องกันโรคและแมลง ท าให้เกิดคุณค่าทางอาหารที่สูงปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดสารพิษจาก
สารเคมีที่ตกค้างในดิน ในน้ า ในอากาศ แล้วยังช่วยลดมลพิษ ภาวะที่เสื่อมโทรมมาก โดยให้ธรรมชาติเป็น  
ผู้บ าบัด ช่วยฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตร และพ้ืนที่การเพาะปลูก จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผลผลิตปลอด
สารพิษ ท าให้มียอดสั่งซื้อมากกว่าผลผลิต ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ได้มีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อ
ผู้บริโภคและคงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงตามมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษ และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ยังวางแผนแบ่งความรับผิดชอบหน้าที่ตามความสามารถ 
การปลูกของแต่ละครัวเรือน จนท าให้ยอดการผลิตกับยอดการสั่งซื้อบรรลุตามความคาดหวังของกลุ่ม การปลูก
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหา และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการพึ่งพาตัวเอง
จากการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการก าหนดทิศทางให้เป็นไปตามนโยบาลของรัฐบาล 
เพ่ือผลักดันให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐานของสากล ซึ่งรัฐบาลได้มีการน ายุทธศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ือมาวางแผนปรับเปลี่ยนแก้ ไขใน
การด าเนินงานให้เกิดการรองรับผลผลิตทางด้านการเกษตรที่จะน าไปแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยก่อนหน้านี้ประเทศได้เริ่มใช้ Thailand 1.0 มาจนถึงปัจจุบันคือ Thailand 4.0 
ก่อนอ่ืนต้องขออธิบาย Thailand 1.0 รัฐเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม Thailand 2.0 รัฐเน้นลงทุนใน
อุตสาหกรรมเบาที่อาศัยแรงงานของคนจ านวนมาก Thailand 3.0 ซึ่งเป็นการเน้นหนักทางด้านอุตสาหกรรม
หนักและการส่งออก รัฐบาลจึงให้ความส าคัญในการเร่งการพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ จนน าไปสู่ 
Thailand 4.0 เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการ
ระดับสูง การเปลี่ยนแปลงของประเทศมักจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงเกษตรกร รัฐบาลและ
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หน่วยงานภาครัฐ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของชุมชน ท าให้มีการวางแผนให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
โดยน าด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าไปช่วยเกษตรกร และยังมีการวางแผนให้เกษตรกรลดการ
พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น สารเคมี ปุ๋ยต่าง ๆ หันมาใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเข้ามาทดแทน เช่น 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรนั้นเอง หน่วยงานภาครัฐยังเข้ามา  
ช่วยในเรื่องฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับสารเคมีตกค้างในดิน ในพืช ให้ปลอดภัย และยังเข้ามาช่วย  
การประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาดให้กับกลุ่มผักปลอดสารให้มีพ้ืนที่ขายและกระตุ้นให้ชุมชนใกล้เคียงลดการ
ใช้สารเคมีเช่นกัน 

สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) 

คณะกรรมการกลุ่มและผู้น าชุมชน : 
การเขียนแผนงานโครงสร้างถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญของการจัดการอีกขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจาก

เป็นขั้นตอนที่มีผลต่อการจัดการคนและงานภายในกลุ่ม เป็นการก าหนดจัดเตรียมความสัมพันธ์ของกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างความคล่องตัวในการด าเนินงาน
ให้กับกลุ่มฯ ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจจึงมีโครงสร้างในการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกอบได้ด้วย ประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่ม  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายเหรัญญิก  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่าย
การตลาด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมีการก าหนดโครงสร้างและการแบ่งหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกใน 
การด าเนินงานอย่างชัดเจนและได้แบบโครงสร้างออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวาระการประชุม คือ คณะกรรมการด าเนินงานงานต้องอยู่ใน 2 วาระปีหรือ
หมดหน้าที่ลงตามมติกลุ่ม ตามข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย และมติที่ประชุม โดยสามารถเลือกสมาชิกภายใน
กลุ่มเข้าร่วมการประชุมเพื่อการพิจารณาด าเนินงานก าหนดโครงสร้างของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาจะสามารถสร้างโครงสร้างการด าเนินงานให้
เกิดข้ึนภายในกลุ่มได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดฝ่ายประสานงาน คือการพิจารณาการด าเนินงานประจ าแต่ละปีของกลุ่ม 
และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบการปฏิบัติภายในกลุ่ม เพ่ือวางรากฐาน ระเบียบแบบ
แผนการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในลักษณะการขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยตัวเอง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดการคัดเลือกสมาชิก คือ การใช้ความเป็นประชาธิปไตยในการคัดเลือกจาก
สมาชิกที่ทุกคนเห็นพ้องด้วยกันทุกฝ่าย โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรที่มีอาชีพหลักและสุขภาพดี 
มีภูมิส าเนาอยู่ในจังหวัดพะเยา ซื่อสัตย์และขยัน มีคุณธรรมจริยธรรม และต้องมีการรับรองจากสมาชิกอย่าง
น้อย 2 คนหรือให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานด้าน
โครงสร้างของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย คือ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยให้ที่ประชุมเป็นผู้ลงความเห็นเป็นมติที่ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจใน 
การด าเนินงานให้กลุ่มเป็นไปในทิศทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายใน



68 

อนาคตจากการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

โครงสร้างของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล 
บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และบทบาทหน้าที่ รายละเอียด ดังแผนภาพที่ 2 

 

 

 

ประธานกลุ่ม บทบาทหน้าที่
1. การบริหารจัดการกลุ่ม
2. ควบคุมก ากับดูแลการผลิตและขาย
3. ก าหนดแผนการด าเนินงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม 

ประธานกลุ่ม บทบาทหน้าที่
1. ควบคุมการผลิตและขาย
2. ตรวจสอบเอกสารการด าเนินงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับ

มอบหมายจากประธานกลุ่ม

เลขานุการ
บทบาทหน้าที่

1. จัดเตรียมเอกสาร
การประชุม

2. สรุปผลการ
ประชุม

3. จัดท าแบบฟอร์ม
การด าเนินงาน

เหรัญญิก
บทบาทหน้าที่

1. เอกสารการเงิน
2. รับ-รายจ่าย

ภายในกลุ่ม
3. หุ้นของสมาชิก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่

1. ประชาสัมพันธ์
2. จัดหาข้อมูล

ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการตลาด
บทบาทหน้าที่

1. ส่งเสริมทางด้าน
การตลาด

2. จัดหาพื้นที่การ
ส่งผลผลิต
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สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้านภาวะการเป็นผู้น า (Leading) (Leading) 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ภายในกลุ่ม ได้มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โดยการโน้มน้าว ชี้ชวนถึงผลดีผลเสีย พร้อมทั้งรับค าแนะน าจากหน่วยงาน
ราชการที่จะปรึกษาหารือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน 

(ประธานกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ยอมรับผู้น า (ประธานกลุ่ม) 
เนื่องจากเห็นว่าประธานกลุ่มมีความรู้ ความสามารถ  มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกผักและผลไม้ 
ปลอดสารพิษ ซึ่งปลูกผักชีฝรั่ง ผักคะน้า องุ่น เสาวรส  โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอนประธานเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับสมาชิกกลุ่ม  

(รองประธานกลุ่ม :12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัวแห่งนี้มีการบริหารจัดการร่วมกันมาอย่าง
ยาวนาน จึงมีวิถีความเป็นอยู่และสังคมเข้มแข็งเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนได้เป็นอย่างดี  มักจะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ
มาขอศึกษาดูงานอยู่เป็นประจ าแต่ยังต้องมีการพัฒนาตนเอง อย่างสม่ าเสมอ  

(เลขากลุ่ม :12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

ผู้น าหรือประธานกลุ่มมีจิตวิทยาในการจูงใจ โน้มน้าว ประชาชนสมาชิกกลุ่มให้ปฏิบัติการท างาน
ร่วมกันได้อย่างสมัครสมานสามัคคี ร่วมท างานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน สมาชิกทุกครัวเรือนมีจิตอาสา 

(เหรัญญิกกลุ่ม :12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

ผู้น าหรือประธานกลุ่มมีศักยภาพที่กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในการตัดสิน และมีวิสัยทัศน์ที่มอง
การไกลเพ่ืออนาคตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นสมาชิกจึงยอมกับประธานกลุ่มเป็นผู้น าและมีภาวะผู้น าใน
ตัวเอง ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

(ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

ประธานกลุ่มเป็นผู้น าและมีภาวะผู้น าในตัวเอง ในการปฏิบัติร่วมกันสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้  

(ฝ่ายการตลาดของกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 
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สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้านภาวะการเป็นผู้น า (Leading) 

คณะกรรมการกลุ่มและผู้น าชุมชน 
การบริหารจัดการภายในกลุ่มจะต้องมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับค าแนะน าจากหน่วยงานราชการที่จะปรึกษาหารือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน แต่การตัดสินใจส่วนใหญ่จะเป็นฉันทามติของกลุ่ม  และสมาชิกทุกคนได้
ยอมรับเคารพภายใต้การน าของของประธานกลุ่ม เนื่องจากมีความรู้ประสบการณ์ในการวางแผน การจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้น และผู้น าหรือประธานกลุ่มมีศักยภาพที่กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกใน 
การตัดสิน และมีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลเพ่ืออนาคตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ดังนั้นสมาชิกจึงยอมกับประธานกลุ่มเป็นผู้น าและมีภาวะผู้น าในตัวเอง ในการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว แห่งนี้มีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน จึงมีวิถีความเป็นอยู่ และสังคมเข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบในด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตร
ปลอดภัยต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการท าเกษตรอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
และสังคม 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้านการควบคุม (Control) 

ทางกลุ่มได้การก าหนดรูปแบบให้การท างาน เป็นไปตามแผนของวิธีการควบคุมที่ได้ก าหนดขึ้น 
โดยสมาชิกภายในกลุ่ม การควบคุมจะจัดท าไปพร้อมกับตรวจสอบคุณภาพในการท างานและผลผลิตที่จะ
ส่งออก โดยส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมการของกลุ่มเป็นดูแลควบคุมตลอดเวลา  

(ประธานกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

กลุ่มได้แบ่งหน้าที่การควบคุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล 
บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการตรวจสอบควบคุมและการบริหารจัดการของกลุ่มท าควบคู่ไปด้วยกัน 
โดยให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมการตัดสินใจเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการ  

(รองประธานกลุ่ม :12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

กลุ่มได้แบ่งหน้าการควบคุมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรในการปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษได้มีการควบคุมคุณภาพของผลผลิต เนื่องจากมีผักและผลไม้ออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความกังวลใจในเรื่องของคุณภาพผักและผลไม ้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว จึงได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคตั้งแต่ปลอดสารพิษ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้มีคุณค่า
ที่อาหารที่สูงปลอดสารเคมีในการซื้อผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

(เลขากลุ่ม :12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 
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กลุ่มได้มีการจดแจ้งรับรองมาตรฐาน GlobalGAP เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยมาตรฐาน 
Global GAP คือ มาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรปมีที่มาจาก
มาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ของ องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ 

(เหรัญญิกกลุ่ม :12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

กลุ่มได้ก าหนดการควบคุมโดยอาศัยการประชุมตามวาระของสมาชิกกลุ่มในกาปรึกษาหารือถึงเรื่อง
มาตรการการควบคุมรักษามาตรฐานเพ่ือให้การปฏิบัติประสบความส าเร็จ 

(ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา มีการตรวจคุณภาพของพ้ืนที่และวิเคราะห์ผลผลิตทึกครั้งเพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิต
ของกลุ่มผักปลอดสารท าให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคว่าปลอดภัยจริง ท าให้มีการผู้บริโภคมีการสั่งซื้อย่าง
ต่อเนื่อง จนผลผลิตออกมาไม่พอกับความต้องการของตลาด หากมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก หรือมีการปลูกผัก 
ผลไม้ หลากหลายมากกว่าที่มีอยู่ เชื่อว่าจะมีรายได้สู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น   

(ฝ่ายการตลาดของกลุ่ม : 12 กันยายน 2562 : สัมภาษณ์) 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้านการควบคุม (Control) 

คณะกรรมการกลุ่มและผู้น าชุมชน : 
การก าหนดรูปแบบให้การท างาน เป็นไปตามแผนของวิธีการควบคุมที่ได้ก าหนดขึ้นโดยสมาชิกภายใน

กลุ่มจัดท าไปพร้อมกับตรวจสอบคุณภาพในการท างานและผลผลิตที่จะส่งออก โดยส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมการ
ของกลุ่มเป็นดูแลควบคุมตลอดเวลาโดยได้แบ่งหน้าที่การควบคุมออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. การควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า มีการตรวจสอบควบคุมและการบริหารจัดการของกลุ่มท าควบคู่ไป
ด้วยกัน โดยให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมการตัดสินใจเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ ก าหนดการควบคุม  
โดยอาศัยการประชุมตามวาระของสมาชิกกลุ่มในกาปรึกษาหารือถึงเรื่องมาตรการการควบคุมเพ่ือให้  
การปฏิบัติประสบความส าเร็จ 

2. การควบคุมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้มีการควบคุมคุณภาพของผลผลิต เนื่องจากมีผักและผลไม้ออกมาจ าหน่ายเป็น
จ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลใจในเรื่องของคุณภาพผักและผลไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว จึงได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคตั้งแต่ปลอดสารเคมี ต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า ท าให้มีคุณค่าที่อาหารที่สูงปลอดสารเคมีในการซื้อผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงได้มีการจดแจ้ง
รับรองมาตรฐาน GlobalGAP (หรือเดิมเรียกว่า EurepGAP) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยมาตรฐาน 
Global GAP คือ มาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรปมีที่มาจาก
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มาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ของ องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Food and Agriculture Organization-FAO) ผักและผลไม้ท่ีปลอดสารพิษต้องมีการตรวจ
คุณภาพของพ้ืนที่และวิเคราะห์ผลผลิตทุกครั้ง เพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ท าให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ท าให้มีการผู้บริโภคมีการสั่งซื้ 
อย่างต่อเนื่อง จนผลผลิตออกมาไม่พอกับความต้องการของตลาด   



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา
ของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และ
เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล
บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 169 ครัวเรือนเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson's 
correlation) 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและ

ผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 94 คน ระดับการศึกษาสวนใหญ ประถม
ศึกษาอาชีพหลักสวนใหญเปนเกษตรกร รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ 10,001 - 15,000 บาท ระยะ
เวลาการอาศัยสวนใหญ 16 – 20 ป และสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญ 4 - 6 คน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้และความคาดหวังที่สร้างประสิทธิภาพให้กับการบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และในเรื่องของความคาดหวัง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เช่นกัน 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในเรื่องของการรับรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 3.43) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ครัวเรือนของท่านเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะ
ท าลายสุขภาพผู้บริโภคและครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นอยู่ในระดับ
มาก (µ = 3.47) รองลงมา คือ ด้านราคา อยู่ในระดับมาก (µ = 3.47) รองลงมาคือ ครัวเรือนของท่าน
เห็นว่าการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสียอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก (µ = 3.46) 
ครัวเรือนของท่านเห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้อยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก (µ = 3.44) 
ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี (µ = 3.40) ตามล าดับ และ
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ครัวเรือนของท่านเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดใน 
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.37) 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในเรื่องของความคาดหวัง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 3.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น อยู่ในระดับมาก (µ = 3.53) รองลงมา คือ ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าจะสร้าง
ความเจริญให้แก่ชุมชนของท่าน อยู่ในระดับมาก (µ = 3.54) ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าจะท าให้
รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก (µ = 3.53) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่าน
คาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า และสังคมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.40) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในภาพรวม 
มีความสัมพันธ์ไปในทางบวกอยู่ในระดับสูง มีค่า p-value เท่ากับ 000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 
.01โดยได้แบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น 7 ประเด็น 

1. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านของ
ครัวเรือนของท่านเห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของ
ท่านเห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้และการวางแผน (r =0.969, p <.01) ความสัมพันธ์
ระหว่างครัวเรือนของท่านเห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้และกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.967, 
p <.01) ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านเห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้ และจัดสรร
ผลประโยชน์ (r =0.956, p <.01) และความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านเห็นว่ามีประโยชน์แล้ว
ช่วยเพิ่มรายได้และการประเมินผล (r =0.966, p <.01) ตามล าดับ 

2. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านของ
ครัวเรือนของท่านเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคม  พบว่า 
ครัวเรือนของท่านเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคมและ 
การวางแผน (r =0.884, p <.01) ครัวเรือนของท่านเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุด
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.873, p <.01)ครัวเรือนของท่านเห็นว่า
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคมและจัดสรรผลประโยชน์ 
(r =0.868, p <.01)ครัว เรือนของท่าน เห็นว่าก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสู งสุดใน 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมและประเมินผล(r =0.876, p <.01)  ตามล าดับ 

3. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านของ
ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นพบว่า ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและการวางแผน (r =0.928, p <.01) ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.931, p <.01)ครัวเรือนของท่านเห็นว่า
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.932, p <.01)ครัวเรือนของท่าน
เห็นว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและประเมินผล (r =0.923, p <.01)  ตามล าดับ
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4. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านครัวเรือนของ
ท่านเห็นว่าเป็นการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีพบว่า ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็น 
การสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและการวางแผน (r =0.858, p <.01) ครัวเรือนของท่าน
เห็นว่าเป็นการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.843, p <.01)
ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและจัดสรรผลประโยชน์ 
(r =0.837, p <.01) ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและ
ประเมินผล (r =0.843, p <.01) ตามล าดับ

5. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านครัวเรือน
ของท่านเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นพบว่า ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็น
การกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นและการวางแผน (r =0.952, p < .01) ครัวเรือนของ
ท่านเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.937, 
p <.01ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นและจัดสรร
ผลประโยชน์ (r =0.927, p <.01)ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมใน
ท้องถิ่นและประเมินผล (r =0.936, p <.01)  ตามล าดับ

6. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในด้านครัวเรือน
ของท่านเห็นว่าการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสียพบว่า ครัวเรือนของท่าน
เห็นว่าการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสียและการวางแผน (r =0.882, 
p < .01) ครัวเรือนของท่านเห็นว่าการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสียและ
กิจกรรมของกลุ่ม (r =0.871, p <.01)ครัวเรือนของท่านเห็นว่าการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้
ผลดีมากกว่าผลเสียและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.873, p <.01) ครัวเรือนของท่านเห็นว่าการปลูก
ผักและผลไมป้ลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสียและประเมินผล (r =0.867, p <.01) ตามล าดับ

7. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านครัวเรือน
ของท่านเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคพบว่า ครัวเรือนของท่านเล็งเห็นถึง
ผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคและการวางแผน (r =0.937, p <.01) ครัวเรือนของท่าน
เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.938, p <.01) ครัวเรือน
ของท่านเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.937, 
p <.01) ครัวเรือนของท่านเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคและประเมินผล 
(r =0.930, p <.01) ตามล าดับ

สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 นั้นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า 
ครัวเรือนเห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดใน  
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมครัวเรือนเห็นว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและยังเห็นว่าเป็น 
การสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีครัวเรือนองท่านเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างาน
เป็นทีมในท้องถิ่นครัวเรือนของท่านเห็นว่าการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสีย
และเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กันกับการมีส่วนร่วมของ 
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การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยากับการมีส่วนร่วม
ของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปในทางบวกอยู่ในระดับสูง มีค่า p-value 
เท่ากับ 000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ี .01 โดยได้แบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น 5 ประเด็น 

1. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง ในด้านครัวเรือน
ของท่านคาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น พบว่า ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าจะท า
ให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นและการวางแผน (r =0.927, p <.01) ครัวเรือนคาดหวังว่าจะท าให้
รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.922, p <.01) และคาดหวังว่าจะท าให้
รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.919, p <.01) และยังคาดหวังว่าจะท า
ให้รายได้ภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและประเมินผล(r =0.908, p <.01) ตามล าดับ

2. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในครัวเรือนของ
ท่านคาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีงานท า พบว่า ครัวเรือนคาดหวังว่าจะท าให้ท่าน
และสมาชิกในครัวเรือนมีงานท าและการวางแผน (r =0.862, p <.01) คาดหวังว่าจะท าให้สมาชิกใน
ครัวเรือนมีงานท าและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.860, p <.01) และครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าจะท า
ให้ครัวเรือและสมาชิกในครัวเรือนมีงานท าและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.857, p <.01) นอกจากนี้ยัง
คาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีงานท าและประเมินผล (r =0.860, p <.01)
ตามล าดับ

3. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกในครัวเรือนคาดหวังว่าท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น พบว่า ครัวเรือนคาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและการวางแผน (r =0.926, 
p <.01) คาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.910, p <.01) และคาดหวัง
ว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.912, p <.01) และยังคาดหวังว่าท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้นและประเมินผล (r =0.899, p <.01) ตามล าดับ

4. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในครัวเรือน
คาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน พบว่า ครัวเรือนคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน
และการวางแผน (r =0.943, p <.01) ครัวเรือนคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่าน
และกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.949, p <.01) คาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่านและ
จัดสรรผลประโยชน์ (r =0.945, p <.01) และยังคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและ
ประเมินผล (r =0.938, p <.01) ตามล าดับ
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5. ความสัมพันธ์เมื่อแยกเป็นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงในครัวเรือนของ
ท่านคาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า  พบว่า ครัวเรือนคาดหวังว่าเป็น 
การให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและการวางแผน (r =0.896, p <.01) คาดหวังว่าเป็นการให้
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและกิจกรรมของกลุ่ม (r =0.894, p <.01) คาดหวังว่าเป็นการให้
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและจัดสรรผลประโยชน์ (r =0.902, p <.01) และยังคาดหวังว่าเป็น 
การให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและประเมินผล (r =0.884, p <.01)  ตามล าดับ

สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับการมีส่วน
ร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 นั้นคือปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่า ครัวเรือนคาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นคาดหวังว่าจะท า
ให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นและคาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญ
ให้แก่ชุมชนและยังคาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่ามีความสัมพันธ์กันกับการมี 
ส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล 
บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

1. การวางแผน (Planning)
วางแผนการบริหารจัดการกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การวางแผนการด าเนินงานปรับเปลี่ยนเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เพ่ือเป็น
กลุ่มจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้ใช้วัตถุเหลือใช้ในภาคการเกษตรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมโดยการเผา การลด ละ เลิก ใช้สารเคมีเพ่ือเป็นแนวทางของเกษตร
อินทรีย์ครบวงจร เป็นอาชีพหลัก สร้างงาน สร้างรายได้ และความสามัคคี ลดต้นทุนในการผลิต เพ่ิม
รายได้ และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยไม่ไปหางานท าต่างจังหวัด จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวท า
ให้การด าเนินกิจกรรมสามารถกลุ่มวิสาหกิจอยู่รอด ได้ท าการวางแผนระยะยาวการด าเนินงานของ
กลุ่มประสบความส าเร็จด้านคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหา และตรวจสอบ
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมีการก าหนดโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศมักจะ
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงเกษตรกร รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ จึงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของชุมชน ท าให้มีการวางแผนให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ โดยน าด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าไปช่วยเกษตรกร และยังมีการวางแผนให้เกษตรกรลดการพ่ึงพาปัจจัย 
การผลิตจากภายนอก เช่น สารเคมี ปุ๋ยต่าง ๆ หันมาใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเข้ามาทดแทน เช่น 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรนั้นเอง หน่วยงานภาครัฐยัง
เข้ามาช่วยในเรื่องฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับสารเคมีตกค้างในดิน ในพืช ให้ปลอดภัย 
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โดยการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล
บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาได้ให้ความส าคัญของการวางแผนซึ่งนับได้ว่าเป็นใจความส าคัญ 
ในการบริหารจัดการขั้นตอนแรกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะต้องอาศัยกลไกการวางแผน 
เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว โดยให้
ความส าคัญ ด้านการวางแผนการผลิต และการวางแผนด้านการตลาด  

2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing)
การเขียนแผนงานโครงสร้าง ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญของการจัดการอีกขั้นตอน

หนึ่ง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อการจัดการคนและงานภายในกลุ่ม เป็นการก าหนดจัดเตรียม
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้าง
ความคล่องตัวในการด าเนินงานให้กับกลุ่ม ฯ ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว จึงมีโครงสร้างในการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการด าเนินงานแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ประกอบได้ด้วย ประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่ม  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายเหรัญญิก  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายการตลาด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวาระการประชุม คือ คณะกรรมการด าเนินงานงานต้องอยู่ใน 
2 วาระปีหรือหมดหน้าที่ลงตามมติกลุ่ม ตามข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย และมติที่ประชุม โดย
สามารถเลือกสมาชิกภายในกลุ่มเข้าร่วมการประชุมเพ่ือการพิจารณาด าเนินงานก าหนดโครงสร้างของ
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดฝ่ายประสานงาน มีการพิจารณาการด าเนินงานประจ าแต่ละปี
ของกลุ่ม และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบการปฏิบัติภายในกลุ่มผักและผลไม้
ปลอดสารบ้านบัว  

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดการคัดเลือกสมาชิก คือ การใช้ความเป็นประชาธิปไตยใน 
การคัดเลือกจากสมาชิกที่ทุกคนเห็นพ้องด้วยกันทุกฝ่าย โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรที่มีอาชีพ
หลักและสุขภาพดี มีภูมิส าเนาอยู่ในจังหวัดพะเยา ซื่อสัตย์และขยัน มีคุณธรรมจริยธรรม และโดยมี
การรับรองจากสมาชิกอย่างน้อย 2 คนหรือให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานด้านโครงสร้างของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย คือ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละคนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยให้ที่ประชุมเป็นผู้ลงความเห็นเป็นมติที่ประชุมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงานให้กลุ่มเป็นไปในทิศทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตจากการด าเนินงานของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก 
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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3. การน า (Leading)
การบริหารจัดการภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล

บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน พร้อมทั้ งรับค าแนะน าจากหน่วยงานราชการที่จะ
ปรึกษาหารือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน แต่การตัดสินใจส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประธานกลุ่ม เนื่องจาก
สมาชิกทุกคนได้ยอมรับเคารพการตัดสินใจของประธานกลุ่ม เนื่องจากมีความรู้ประสบการณ์ใน 
การวางแผน การจัดหาตลาดรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้น และผู้น าหรือประธานกลุ่มมีศักยภาพที่กล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในการตัดสิน และมีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลเพ่ืออนาคตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

4. การควบคุม (Controlling)
เป็นการก าหนดรูปแบบให้การท างาน เป็นไปตามแผนของวิธีการควบคุมที่ได้ก าหนดขึ้น

โดยสมาชิกภายในกลุ่ม การควบคุมจะจัดท าไปพร้อมกับตรวจสอบคุณภาพในการท างานและผลผลิต 
ที่จะส่งออก โดยส่วนใหญ่ประธานกลุ่มเป็นดูแลควบคุมตลอดเวลา โดยได้แบ่งหน้าที่การควบคุม
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การควบคุมการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการตรวจสอบ
ควบคุมและการบริหารจัดการของกลุ่มท าควบคู่ไปด้วยกัน โดยให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมการตัดสินใจ
เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ มีก าหนดการควบคุมโดยอาศัยการประชุมตามวาระของสมาชิก
กลุ่มในการปรึกษาหารือถึงเรื่องมาตรการการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติประสบความส าเร็จ  และ 
การควบคุมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรได้ตามมาตรฐาน 
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5.2 อภิปรายผล 
สภาพปญหาการบริหารจัดการกลุมวสิาหกจิชุมชนปลูกผักและผลไมปลอดสารพิษดอกบัว 

ตําบลบานตุน  อําเภอเมือง จังหวดัพะเยาในอดีตเกษตรบานบัวมีการนําสารเคมีมาใชในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเกษตรกรขาดความรูความเขาใจถึงโทษของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรพูืช
ทําใหมีการใชในปริมาณที่ไมเหมาะสมและมากเกินความจําเปน ปฏิบัติตอเนื่องกันมาเปนเวลายาวนาน 
และการใชสารเคมีที่ขาดความเขาใจกอใหเกดิปญหามลภาวะทําลายสิ่งแวดลอม มีสารพิษตกคางในดิน 
นํ้า อากาศ รวมถึงผลผลิตและยังเปนอันตรายตอเกษตรกรผูใชโดยตรง อีกทั้งสารเคมียังมีผลกระทบตอ
สุขภาพของผูบริโภคอีกดวยจึงไดมีหนวยงานของรัฐไดเริ่มจดัตั้งเปนโครงการปลกูผักสวนครัวรั้วกินได 
กลุมเกษตรกรบานตุนไดใหความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากบานตุนเปนพื้นที่ทําการเกษตรเปนสวนใหญ
จึงมีผลผลิตทางดานการเกษตรที่ไมไดมาตรฐานและคุณภาพ มาจากการใชสารเคมีมากเกินไป ทาํใหดิน
ไมเหมาะแกการเพาะ สงผลทําใหผลผลิตลดลง ใหสอดคลองกับนโยบาลของรัฐบาล เพื่อผลักดันให
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและไดมาตรฐานของสากล หนวยงานของรัฐจึงใหความสนใจและ
สนับสนุนดานผลผลิตทางการเกษตร จึงการดําเนินการอบรมจนสามารถปรบัเปลี่ยนเขาสูระบบ เกษตร
อินทรียไดอยางมั่นคงและยั่งยืน รวมไปถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได และเพิ่มราย
ไดใหแกครอบครัว โครงการดังกลาวประสบความสําเร็จ เกษตรกรที่ผานการอบรมไดมีรวบกลุมเพื่อจัด
ทําเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมผักปลอดสาร ซึ่งสอดคลองกับ เสรี    พงศพิศ (2546 : 83) กลาวถึง
วสิาหกจิชุมชน คือการประกอบการขนาดเล็กเพื่อการจัดการ ทุน ของชุมชน ในชุมชน โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน โดยใชความรูภูมิปญญาทองถิ่นและความคิดเริ่มสรางสรรคของชุมชนผสมผสานกับความรูสมัย
ใหม และสอดคลองกับผลการวิจัยของมัณฑนา ขําหาญ (2547) การศึกษาระบบการบริหารจัดการ 
ธุรกิจชุมชนทองถิ่นหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหม การศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา สภาพ
ทั่วไปของระบบการบริหารจัดการธุรกิจทองถิ่นหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดเชียงใหม และเพื่อ
ศึกษาระบบการบริหารจัดการธุรกิจชมุชนทองถิ่นที่ผลติสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ผลการศึกษา
พบวา สภาพทั่วไปของการบรหิารจัดการธุรกิจชุมชนทองถิ่นหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดเชียงใหม 
สวนใหญพบวาเปนกรรมวิธแีบบชาวบานหรืออตุสาหกรรมภายในครอบครัวการบริหารและจดัการ
เปนวิธีการปฏิบัติที่ไดรับสืบตอๆ กันมาจากบรรพบุรุษในอดีต อยางไรก็ตามไดมีการคัดเลือกคณะ
กรรมการภายในกลุม โดยไดเสนอใหนางณัฐวิกานต ใจบาล เปนประธานกลุม เมื่อป 2560 เกษตรกร
กลุมผกัปลอดสารไดดาํเนินการจัดการวางแผนภายในกลุม โดยผักที่ปลูกนั้นจะเปน พืชผัก พืชสมุนไพร 
ผักพื้นบาน ผลไม รวมกัน แบบผสมผสานไวรับประทานและจําหนายเปนรายไดครอบครัว รวมไปถึง
การผลิตปุยหมักจากเชื้อจุลินทรีทองถิ่น สงผลใหเกษตรกรมีสุขภาพดีรวมถึงทําใหสิ่งแวดลอม จะชวย
ลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและลดสารปนเปอนจากการตกคางในผลผลิต และผูบรโิภคมีโอกาส
เลือกผักและผลไมที่ปลอดภัยตอการบรโิภค การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษจะชวยเพิ่มรายไดจึงเปน
ทางเลือกใหมสําหรับพื้นที่เกษตรกรรมของบานบัว ตําบลบานตุน กลุมวิสาหกิจผักปลอดสารไดดําเนิน
งานจัดทําการขอรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร ผานมาตรฐานการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งสามารถ
ควบคุมคุณภาพทางการเกษตรได นอกจากสินคาจะไดมาตรฐานแลวนั้นยังไดรบั การจดแจงรับรอง
มาตรฐาน GlobalGAP (หรือเดิมเรียกวา EurepGAP)โดยเนนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยดาน
อาหาร (Food Safety) สอดคลองกับผลวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุมทอ



81 

ผาไหมบานหวายหลึม พบวาดานการดําเนินงาน และดานการผลิตจะเปนไปอยางมีระบบ และปจจัย
แหงความสําเร็จของกลุม สวนใหญจะเกิดจากการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม คณะกรรมการมีความเสยี
สละ (นงนุช อิ่มเรือง, 2554) สามารถสนบัสนุนการบริโภคภายในจังหวดัไดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู
ผลิตและผูบริโภค มีความปลอดภัยจากสารพิษ และ/ หรอืสารปนเปอน จึงทําใหมีปจจัยในการบริหาร 
ไดแก กรรมการ กฎระเบียบภายในกลุมการตรวจสอบ การควบคุม กิจกรรมมีการจัดสรรผลประโยชน 
โดยกระบวนการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรม ซึ่งอธิบายถึงความสําคัญของการมีกฎระเบียบเพื่อใช
ในการควบคุมการดําเนินงานการจัดภายกลุมมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร รักดี (2556) 
โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่หนึ่งจดัสรรใหคณะกรรมการ สวนที่สองจัดสรรใหสมาชิกกลุม 
และสวนที่สามนาํเขากองทุนกิจกรรมของกลุม ในสวนของเรื่องภาวะผูนํากลุมมีภาวะผูนําทั้งผูนํากลุม
และสมาชิกกลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยหลกัที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินกจิกรรม
วิสาหกจิชุมชน ไดแกกระบวนการดาํเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของ
ชุมชน การมีปฏิสัมพนัธกับภายนอก ตัวสมาชิก การบริหารจัดการ และขอมูลขาวสาร (วิทยา 
จันทะวงศศรี, 2547) จึงทําใหวิสาหกจิชุมชนปลูกผักและผลไมปลอดสารพิษดอกบัว มีระบบบริหาร
จัดการกลุมประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังพบปญหาดานการผลิต และปญหา

ปัญหาด้านการผลิต ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลผลิตเกษตรที่ปลอดภัยต่อ
สารเคมี เนื่องจากกระแสความส าคัญของสุขภาพและความตระหนักถึงภัยของสารเคมีเกษตรที่ตกค้าง
ในผลผลิตในการผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษบางประเภทไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
เนื่องจากผู้บริโภคเล็งเห็นความส าคัญทางด้านสุขภาพกันเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่นิยมรับประทาน
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพราะได้มาตรฐานการผลิต จึงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอด
สารพิษดอกบัวเช่นกัน เนื่องจากผลผลิตทาการเกษตรต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว และได้ท าการ
ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตจึงจ าเป็นต้องอาศัย ดิน น้ า และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การเพาะปลูกพืชผัก และผลไม้ปลอดสารพิษ ซึ่งสอดคล้องกับกมลพรรณ บุญสุทธิ์  (2548) ได้
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มจักสารทองเหลือง พบว่าการบริหารจัดการบุคลากรมีส่วนส าคัญ
ในการด าเนินงานโดยคนต้องมีความรู้มีทักษะในการท างานและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานซึ่งจะ
ท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จส่วนการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ ด้านการจัดการด้านเครื่องมือ และ
ด้านการตลาดมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จด้านด้านผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ ปิยะดา พิศาลบุตร
(2561) ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีคือ ด้านประโยชน์ต่อสมาชิก 
ด้านการบริหารวิสาหกิจชุมชน ด้านการจัดการ สินค้า และบริการด้านการบริหารสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว และด้านการด าเนินงานที่ดี 



82 

ปัญหาด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ขาดเทคโนโลยีนวัตกรรมส าหรับการ
เตรียมความพร้อมให้ผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการให้บริการแก่
ผู้บริโภค เช่น มีโรคและแมลงรบส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อย สอดคล้องกับลักษณะของวิสาหกิจชุมชนที่ดี
คนในชุมชนต้องเป็นเจ้าของหลัก ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชนเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ให้มากที่สุด และมีการพ่ึงตนเองเป็นเป้าหมายหลัก (กัญญามน อินหว่าง, 2554)จึงจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในเรื่องของการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ต้องการความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากระบบการผลิตเกษตรปลอดสารพิษมีความเสี่ยงจากโรคและแมลง 
จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการควบคุมพืช 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับการมีส่วนร่วมของการบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยามีความสัมพันธ์ เชิ งบวก ระดับนัยส าคัญที่  0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Edi 
Defrancesco ( 2008)  เ รื่ อ ง  Effect of Entrepreneur and Firm Characteristics on the 
BusinessSuccess of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bangladesh พ บ ว่ า  ก าร
ด าเนินงานขององค์กรความส าเร็จทางธุรกิจของ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs ที่ด าเนินงานมานานกว่า
ประสบความส าเร็จมากกว่าเปรียบเทียบกับผู้ที่เปิดใช้งานเป็นซึ่งเป็นทางด้านเชิงบวกในการด าเนิน
ธุรกิจ และระยะเวลาสั้นกว่าการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนเห็นว่ามี
ประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจ และ
สังคมและยังเห็นว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นอีกท้ังเป็นการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การ
ใช้สารเคมีเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมในท้องถิ่นและเห็นว่าการปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสียเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กันกับ
การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล
บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จั งหวัดพะเยากับการมีส่วนร่วม
ของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับนัยส าคัญที่ 0.01 นั้นสอดคล้องกับ ธีระวัชร 
ภูระธีระ (2548 : 120-121) ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสานหวายบ้าน 
ปุทม ต าบลเมืองที อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจ
ชุมชน ได้แก่ การวางแผน การผลิต การตลาด การเงิน การบริหารจัดการ การควบคุมและประเมินผล 
อยู่ในระดับปานกลาง สมาชิกที่แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วม 
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การจัดการธุรกิจชุมชนไม่แตกต่างกันคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า 
ครัวเรือนคาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนคาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้นท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและยังคาดหวังว่าเป็นการให้
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่ามีความสัมพันธ์กันกับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ด้านการวางแผน (Planning) 
จากการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบล

บ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีกระบวนการท างานสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจ ได้นั้น เกิดจาก
การรวมกลุ่มของชุมชนที่มีความคิดและมีความเข้าใจตรงกันในด้านการวางแผน ท าให้เกิดศักยภาพ
ของกลุ่มวิสาหกิจ โดยมีวางแผนการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานจากข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ใน
การเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้าน
ตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษบ้านบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 สะท้อนให้ได้ว่าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพ่ิมรายได้ และเห็นว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุดในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้สูงขึ้นการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีนั้นเป็นการกระตุ้นให้ เกิดการท างานเป็นทีม
ในท้องถิ่น การปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษให้ผลดีมากกว่าผลเสียและเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลาย
สุขภาพผู้บริโภคและจากข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับการมีส่วนร่วม
ของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 สามมารถอธิบายได้ว่า 
สมาชิกกลุ่มคาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และคาดหวังว่า
จะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน 

จากข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญท่ีการมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนด้านการตลาด  การจัดตั้งกลุ่มและคัดเลือกคณะกรรมการ การด าเนินงาน 
เพ่ือก าหนดทิศทางภายในกลุ่ม  การก าหนดรูปแบบการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ก าหนด
ระเบียบโครงสร้างของการท างานภายในรวมถึงการมีส่วนร่วมในวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน 
การวางแผนทุกในทุก ๆ ด้าน โดยมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
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1. เป็นกลุ่มจ าหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
(food safety) ประกอบด้วยการมีอาหารเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการให้เป็นที่
ยอมรับและไว้วางใจของผู้บริโภค และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนอื่นได้ 

2. ส่งเสริมให้ใช้วัตถุเหลือใช้ในภาคการเกษตรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วย
การก าจัดวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมอาทิ เศษใบไม้ ฟางข้าว ฟางข้าวโพด แกลบฯลฯ สามารถ
ท าได้โดยน าวัสดุเหล่านี้ไปน ามาท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ นอกจากเก็บไว้ใช้ปลูกผักและผลไม้ของสมาชิกบ้าน
บัวแล้ว ยังสามารถจ าหน่ายให้กับชุมชนอ่ืนได้อีกด้วย 

3. ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมโดยการเผาเพราะท าให้เกิดควันและฝุ่นละอองเป็นจ านวนมาก
ก่อเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศหากสมาชิกกลุ่มผักปลอดสารบ้านบัวให้ความร่วมมือกันและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการเผาท าลายวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรแล้วแต่น าวัสดุที่เหลือใช้น า
กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ย่อมท าให้ผลดีต่อทุก ๆ ฝ่ายอย่างแน่นอน 

4. การลด ละ เลิก ใช้สารเคมีเพ่ือเป็นแนวทางของเกษตรอินทรีย์ครบวงจรท าให้ได้ผัก
ผลผลิตผักและผลไม้ที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคช่วยท าให้ร่างกาย
มีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรง ไม่เจ็บได้ง่าย ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยท าให้เกษตรกรผู้ปลูกมี
สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

5. เป็นอาชีพหลัก สร้างงาน สร้างรายได้ และความสามัคคี เพ่ือจูงใจให้คนในชุมชนรู้สึก
ว่ามีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพผลจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังในการเข้าร่วมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์เชิง
บวกนั้นสมาชิกกลุ่มคาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น คาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน และคาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มยอมรับ และเชื่อว่าการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษนั้น สามารถท า
เป็นอาชีพหลักได้  

6. ลดต้นทุนในการผลิต เพ่ิมรายได้ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได ้

7. สร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยไม่ไปหางานท าต่างจังหวัดคนในชุมชนมีความรัก
ผูกพันในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ก่อท าให้เกิดความม่ันคงทางสังคมและประเทศชาติต่อไป 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวท าให้การด าเนินกิจกรรมสามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเองอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้นเกษตรกรกลุ่มผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ควรให้ความส าคัญกับการวางแผน
คุณภาพผลผลิตเกษตร ตามความต้องการของตลาดเฉพาะพืชผักและผลไม้ปลอดภัย ส่งผลต่อต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรด้านรายได้ จึงได้หันมา ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เป็น  
การลดต้นทุนการผลิตและท าให้ผลผลิตออกมาก รวมไปถึงเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ทางดิน ทางน้ า ทางอากาศ เพ่ือให้คงอยู่และท าให้ วิสาหกิจชุมชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
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เมื่อมาตรการอีกทางหนึ่งที่ลดการน าเข้าสารพิษเข้าสู่วงจรเกษตรกรรม (Hiwasaki et al, 2016) 
ท าให้พบอยู่ 3 แนวทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ 

แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเพ่ือลดต้นทุนเพ่ิมรายได้ เป็นการเพ่ิมรายได้
จากการปลูกพืชผักและผลไม้ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถเพ่ิมราคาขายผลผลิตในตลาดได้ 
อาจส่งผลให้สูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งขันได้ ดังนั้นควรมีหลักประกันในการเพ่ิมรายได้ของกลุ่มเกษตร
โดยไม่ก าหนดราคาขายเพราะพืชผักและผลไม้มีราคาความเคลื่อนไหวตามความต้องการของตลาด 
เพ่ือลดหรือควบคุมต้นทุนการผลิตภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

1. แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการแก้ปัญหาภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาใน
การผลิต โดยสามารถคาดคะเนเหตุการณ์อนาคตได้ตามกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค รวมไปถึงสามารถสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างงานให้กับสมาชิก
ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติด้านการด ารงชีวิตอย่างมั่นคงขอกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

แนวทางที่ 3 การเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ การเรียนรู้ของเกษตรกรเป็น 
การส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ โดยมีหลักคือ พอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน เป็นวิธีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพ้ืนที่ส าหรับ  
การเพาะปลูกเพ่ือผู้บริโภคในรั้วเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิตที่เพียงพอและสร้าง
ความหลากหลายส าหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือน (ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  2562) ส่ งเสริมให้ เกษตรกรปฏิบัติ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ เกิดขึ้น 
โดยสามารถก าหนดแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นตามทฤษฎีใหม่เป็นทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งจะช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งไว้สอดรับกับในปัจจุบันมีผู้คนเริ่มสนใจ
สุขภาพของตนเองมากขึ้น จึงท าให้เกษตรกรได้ผลิตผักปลอดสารที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน คือ การปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ โดยใช้หลัก ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว และการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา แบบผสมผสานของชุมชนในกลุ่ม
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารดอกบัว เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรเอง  
จากการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการก าหนดทิศทางให้เป็นไปตามนโยบาลของรัฐบาล 
เพ่ือผลักดันให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐานของสากล ซึ่งรัฐบาลได้มีการน า
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ือมาวางแผน
ปรับเปลี่ยนแก้ไขในการด าเนินงานให้เกิดการรองรับผลผลิตทางด้านการเกษตรที่จะน าไปแข่งขันกับ
ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยก่อนหน้านี้ประเทศได้เริ่มใช้ Thailand 1.0 มาจนถึง
ปัจจุบันคือ Thailand 4.0 ก่อนอ่ืนต้องขออธิบาย Thailand 1.0 รัฐเน้นการลงทุนทางภาค
เกษตรกรรม Thailand 2.0 รัฐเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่อาศัยแรงงานของคนจ านวนมาก 
Thailand 3.0 ซึ่ งเป็นการเน้นหนักทางด้านอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก รัฐบาลจึงให้
ความส าคัญในการเร่งการพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ จนน าไปสู่  Thailand 4.0 เป็น 
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การขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศมักจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงเกษตรกร รัฐบาลและ
หน่วยงานภาครัฐ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของชุมชน ท าให้มีการวางแผนให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตัวเองได้ โดยน าด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปช่วยเกษตรกร และยังมีการวางแผนให้
เกษตรกรลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น สารเคมี ปุ๋ยต่าง ๆ หันมาใช้ทรัพยากรภายใน
ชุมชนเข้ามาทดแทน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกร
นั้นเอง หน่วยงานภาครัฐยังเข้ามาช่วยในเรื่องฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับสารเคมีตกค้างในดิน ในพืช 
ให้ปลอดภัยอีกทั้งช่วยการประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาดให้กับกลุ่มผักปลอดสารให้มีพ้ืนที่ขายและ
กระตุ้นให้ชุมชนใกล้เคียงลดการใช้สารเคม ี

ด้านการจัดองค์กร (Organizing) 
การเขียนแผนงานโครงสร้าง ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญของการบริหารจัดการอีก

ขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อการจัดการคนและงานภายในกลุ่ม เป็นการก าหนด
จัดเตรียมความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สร้างความคล่องตัวในการด าเนินงานให้กับกลุ่มฯ จากข้อมูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้ปลอดสารบ้านบัวพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดจ าหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษการมีส่วนร่วมในการผลิตผักปลอดสารให้
มีคุณภาพการมีส่วนร่วมในการออกบูทจัดนิทรรศการ การมีส่วนร่วมในฝึกอบรมที่ทางกลุ่มจัดตั้งขึ้น
การมีส่วนร่วมให้ความส าคัญในการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในความถนัดของแต่ละท่าน ซึ่งท าให้มีโครงสร้างในการบริหารจัดการใน
รูปแบบคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบได้ด้วย ประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่ม  ฝ่ายเลขานุการ 
ฝ่ายเหรัญญิก  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายการตลาด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมีการก าหนดโครงสร้า งและ
การแบ่งหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังที่ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2539, หน้า 139) ได้กล่าวว่า การจัดองค์การ คือ กระบวนการที่สามารถก าหนด 
กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติงานขององค์การซึ่งรวมถึงวิธีการท างานร่วมกัน และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 26) ที่ว่า การจัดองค์การเป็นเทคนิคพ้ืนฐานการบริหาร
อย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การนั้น ๆ ขึ้นมา ช่วยให้ทราบถึงต าแหน่ง
หน้าที่  สถานะและการควบคุม ท าให้สามารถจัดโครงสร้าง เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
วัตถุประสงค์ขององค์การสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา ต้นสอน (2545) ได้กล่าวถึงองค์การแบบ
ไม่เป็นทางการว่าเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันทั้งภายในระบบ และ
กิจกรรมที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและสอดลคล้องกับ ฐิติพร ชมภูค า (2547 : 4) ว่าการบริหาร
ทรัพยากรนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล และยังสอดคล้องแนวคิดของ วิโรจน์ 
สารรัตนะ (2542 : 92) ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้นโครงสร้างองค์กรของกลุ่มผักผลไม้ปลอดสารบ้านบัว ได้มีการก าหนดโครงสร้างและ
การแบ่งหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกในการด าเนินงานอย่างชัดเจนแล้ว คณะกรรมการกลุ่มจึงต้อง
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ปฏิบัติหน้าตามที่ได้รับหมอบหมายตามโครงสร้างองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสมาชิกกลุ่ม
สามารถตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการได้ 

ด้านภาวะการเป็นผู้น า (Leading) 
การบริหารจัดการภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 

ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับค าแนะน าจากหน่วยงานราชการที่จะ
ปรึกษาหารือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน แต่การตัดสินใจส่วนใหญ่จะเป็นฉันทามติของกลุ่มและ
สมาชิกทุกคนได้ยอมรับเคารพภายใต้การน าของของประธานกลุ่ม เนื่องจากมีความรู้ประสบการณ์ใน
การวางแผน การจัดหาตลาดรองรับผลผลิตที่จะเกิดข้ึน และผู้น าหรือประธานกลุ่มมีศักยภาพที่กล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในการตัดสิน และมีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลเพ่ืออนาคตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของร๊อบบินส์ (Robbins,1998,9-10) กล่าวว่า การเป็นผู้น าเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางแผนไว้ โดยพ้ืนฐานแล้ว การเป็น ผู้น าประกอบด้วย การนิเทศงาน 
การจูงใจ การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การติดต่อสื่อสารและการขจัดความขัดแย้ง ดังนั้นสมาชิกจึง
ยอมกับประธานกลุ่มเป็นผู้น าและมีภาวะผู้น าในตัวเอง ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แห่งนี้มีการบริหารจัดการร่วมกัน จากข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ภายในกลุ่ม
ให้ยุติธรรมการมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการขายผักและผลไม้ปลอดสารพิษและ การมีส่วนร่วม
ในการก าหนดราคาการขายผักและผลไม้ปลอดสารพิษจึงท าให้มีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมเกิด
ความเข้มแข็ง แบบในด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัยต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิต
ชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการท าเกษตรอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมสอดคล้องกับ สุรพันธ์ 
ฉันทแดนสุวรรณ (2550, 81) ชี้ให้เห็นว่าผู้น าจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการมีภาวะผู้น า การจูงใจ 
และการติดต่อสื่อสารดังนั้นสมาชิกจึงยอมกับประธานกลุ่มเป็นผู้น าและมีภาวะผู้น าในตัวเอง ในการ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา แห่งนี้มีการบริหารจัดการร่วมกัน จึงมีวิถีความเป็นอยู่ และ
สังคมเข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบในด้านการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัยต้นแบบหมู่บ้าน
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการท าเกษตรอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสังคม โดย
มี 2 ประเด็น คือ  

1. บทบาทของผู้น ากับการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการท างานของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างด้วยความคิดและแรงกดดัน การด าเนินงานของผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างล าบาก 
ซึ่งผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้หญิงที่สังคมชนบทยังไม่ค่อยให้ความยอมรับ อย่างไรก็ตาม จากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาได้พิสูจน์จากสมาชิกกลุ่มฯ เห็นถึงความทุ่มเทการท างานจึงได้มีบทบาทของความ
เป็นผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งที่ผ่านมาประธานกลุ่มผักผลไม้ปลอดสารบ้านบัว ได้ด าเนินงานอย่าง
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จริงจัง เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสมาชิกกลุ่มในด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการจัดจ าหน่ายผัก
และผลไม้ปลอดสารให้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศสอดคล้องกับพิชญลักษณ์ พิชญกุล (2545 : 16) 
กล่าวว่า ผู้บริหารที่จะสามารถชักจูงให้บุคลากรท างานจนเป็นผลส าเร็จจะต้องมีภาวะผู้น าคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลที่ส าคัญส าหรับผู้น าคือ ความมีวุฒิภาวะ ความยืดหยุ่น ความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ 
มีความมั่นใจในตนเอง และนอกจากนี้พฤติกรรมผู้น าแนวใหม่ พบว่า การมองการณ์ไกล การสร้าง
ความไว้วางใจ การสร้างทีมงาน การเพ่ิมอ านาจปฏิบัติการเป็นแบบอย่างที่ ดี ภาระรับผิดชอบและ
ความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น ามีความจ าเป็นกับบุคคลหรือผู้น าในการในการปฏิบัติให้
ได้ผลตามเจตนารมณ์คุณลักษณะและความสามารถในการแสดงบทบาทต่อผู้ อ่ืน เราควรน าแนว
ทางการแสดงถึงภาวะผู้น ามาใช้ตามสภาพการณ์และความเหมาะสมของงาน บุคลากรและลักษณะ
ของหน่วยงานหรือองค์การ 

2. บทบาทในการกระจายอ านาจการตัดสินใจ ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความพยายามใน 
การผลักดันให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานท างานอย่าง
สม่ าเสมอ โดยได้ให้สมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะร่วมกันวิเคราะห์ในการด าเนินงานของกลุ่ม 
ซึ่งหากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มีการด าเนินงานดังกล่าว จะท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และมีความยั่งยืน
ต่อไป สอดคล้องกับ วิเชียร วิทยอุดม (2548 : 3) กล่าวว่า ภาวะผู้น า เป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่
แสดงออกมา เมื่อได้ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการท างานร่วมกันหรือ
ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ที่จะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความส าเร็จ
และยังสอดคล้องกับ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2549 : 7) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน หรือผู้ที่ท า
ให้บุคคลอ่ืนไว้วางใจและให้ความร่วมมือ มีหน้าที่ ในการอ านวยการหรือสั่งการบังคับบัญชา
ประสานงานโดยอาศัยอ านาจหน้าทีให้กิจการงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ด้านการควบคุม (Control) 
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้าน

ตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นการก าหนดรูปแบบให้การท างาน เป็นไปตามแผนของวิธีการควบ
คุที่ได้ก าหนดขึ้นโดยสมาชิกภายในกลุ่ม การควบคุมจะจัดท าไปพร้อมกับตรวจสอบคุณภาพในการ
ท างานและผลผลิตที่จะส่งออก โดยส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมการของกลุ่มเป็นดูแลควบคุมตลอดเวลา 
โดยได้แบ่งหน้าที่การควบคุมออกเป็น 2 ประเภท  

1. การควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องมีการตรวจสอบควบคุมด้านการจัดการตาม
แนวทางของบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย หลักคุณธรรมหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าสอดคล้องกับ สมชาย น้อยฉ่ า และคณะ (2560) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริการจัดการวิสาหกิจชุมชนอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 
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สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการควบคุมทางด้านการเงิน มีกฎระเบียบ
ชัดเจน 

2. การบริหารจัดการของกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท าควบคู่ไปด้วยกัน โดยพบว่าการมีส่วนร่วมในการ
จัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยให้ความส าคัญที่การมีส่วนร่วมในการ
จัดการด้านการบริหารกระบวนการที่มีประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมมีการตรวจสอบกระบวนการ
ท างานภายในกลุ่มการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานภายในกลุ่มและการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการผลิตที่จะช่วยให้ได้ผลการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วม 
การตัดสินใจเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ ก าหนดการควบคุมโดยอาศัยการประชุมตามวาระ
ของสมาชิกกลุ่มในกาปรึกษาหารือถึงเรื่องมาตรการการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติประสบความส าเร็จ
ดังที่ฮอดเก็ตต์ (Hodgetts, 1990) ได้กล่าวว่าการควบคุม (Controlling) คือ การบังคับ หรือกากับให้
การทางานต่าง ๆ เป็นไปตามแผน เพ่ือที่จะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในประการทั้งปวง ผู้บริหาร
ทุกคนย่อมต้องคอยควบคุมงานต่าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบอยู่เสมอ กระบวนวิธีการควบคุมภายใต้ระบบ
การควบคุมที่จัดขึ้น คือการวัดผลงานที่ท าไปด้วยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือช่วยให้
ทราบถึงข้อแตกต่างที่ผิดไปจากแผน และสามารถด าเนินการแก้ไขเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ เนื่องจาก
งานที่ท าทุกอย่างจ าเป็นต้องอาศัยคนเป็นผู้ท าการควบคุม จึงควรมีจุดสนใจที่การควบคุมให้ปฏิบัติงาน
เป็นผลดีเสมอ การรู้จักใช้ระบบการตอบแทนและลงโทษ จึงเป็นศิลปะส าคัญที่ผู้บริหารทุกคนจ าต้อง
เข้าใจด้วยเสมอสมคิด บางโม (2546,98) ได้ให้ความหมายเรื่อง การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่แล้วน าไปปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับบาร์โทล และมาร์ติน 
(Bartol& Martin.1997,8) ที่ให้ความหมาย การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่ต้องปฏิบัติอยู่อย่าง
สม่ าเสมอขององค์การในการที่จะปรับการปฏิบัติงานจริง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 

การควบคุมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ในการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการควบคุมคุณภาพของผลผลิต เนื่องจากมีผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลใจในเรื่องของคุณภาพผักและผลไม้
ปลอดสารพิษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคตั้งแต่ปลอดสารเคมี ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้มีคุณค่าที่อาหารที่สูงปลอดสารเคมีในการซื้อผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จึงได้มีการจดแจ้งรับรองมาตรฐาน GlobalGAP (หรือเดิมเรียกว่า EurepGAP) เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยมาตรฐาน Global GAP คือ มาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้า
เกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรปมีที่มาจากมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ของ 
องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Food and Agriculture 
Organization-FAO) ผักและผลไม้ที่ปลอดสารมีการตรวจคุณภาพของพ้ืนที่และวิเคราะห์ผลผลิตทุก
ครั้งเพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท าให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ ท าให้มีการผู้บริโภค



90 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
1. ข้อเสนอแนะการวางแผนด้านการผลิต พบว่ายังขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตต้องมีการวางแผนเพ่ือก าหนดโครงการระยะยาวกันอย่างรอบคอบและประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการหรือด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมไปถึงในเรื่อง
ของการจัดสรรพ้ืนที่ปลูกผักและผลไม้ปลอดสาร เพ่ือให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในตลาด 
ส่งผลให้กลุ่มชุมชนมีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น ก็จะท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว  ดังที่ 
ธวัชชัย พินิจใหม่ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพ่ึงตนเองของวิสากิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
พ้ืนบ้านนาโพธิ์ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การพ่ึงตนเองทางด้าน
เทคโนโลยี เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานการผลิต 

2. ข้อเสนอแนะการวางแผนด้านกระบวนการจัดอบรมหรือศึกษาดูงานกลุ่มใกล้เคียงหรือ
นอกสถานที่ รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มสมาชิกผักผลไม้ปลอดสารบ้านบัว เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมทางด้านกระบวนการจัดการองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้าน
การตลาด เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความช านาญ ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มผักผลไม้ปลอดสาร
บ้านบัวให้มีความเข้มแข็งได้นั้นต้องมีการสร้างเครือข่าย ดังที่ สุพจน์ อินหว่าง และคณะ (2558) 
ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาเครือข่ายของผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้าเกษตรกรรมจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ด้านลักษณะเครือข่ายการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การจัดหาและ
แบ่งปันแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การใช้แรงงานและอุปกรณ์การผลิตร่วมกัน การสร้างช่องทาง
การตลาดเพ่ือการจ าหน่ายสินค้าและบริการร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในระยะยาวและยังสอดคล้องกับธัญชนก ชัยสุข (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
ศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพไม้กวาดลายดอกแก้ว ต าบลดงสุวรรณ 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยวิธีขายตรงหรือขายผ่านสถาบันคน
กลาง มีการส่งเสริมการตลาดฉะนั้นกลุ่มผักผลไม้ปลอดสารบ้านบัว ควรต้องมีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าให้หลากหลายมากขึ้นและยังสอดคล้องกับ มนัสภ์สรา ศรีหาพันธ์รูป และคณะ  เรื่อง  การ
จัดการวิสาหกิจชมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบานหนองโพงโพด ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพการจัดการและองค์ประกอบในการจัดการ ด้านบุคคล โดยบุคคลใน
ชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมของกล่มอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความร่วมมือและมีเครือข่ายในการบริหาร

มีการสั่งซื้อย่างต่อเนื่อง จนผลผลิตออกมาไม่พอกับความต้องการของตลาด ดังที่ Drucker (1954) 
กล่าวว่า การตลาดเป็นหลักการพ้ืนฐานที่มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการด าเนินธุรกิจ ไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ ผลลัพธ์สุดท้าย นั้นคือในแง่มุมของผู้บริโภคความส าเร็จจึงไม่ถูกน ามาก าหนดโดยผู้ผลิต 
แต่ที่ส าคัญคือผู้บริโภคเป็นผู้ก าหนดสอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยสุดา แสงจันทร์ (2560) การเพ่ิม
ผลผลิตของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (ผักปลอดสารพิษ) พบว่าผักท่ีส่งขายปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากมีการสร้างความเชื่อมั่นด้านการผลิตและด้านการจัดจ าหน่าย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสุมา แก้วศักดิ์ (2555) พบว่า ผลผลิตในแปลงอินทรีย์บางชนิดก็เพียงพอ
กับความต้องการ บางชนิดก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
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จัดการ จึงมีหน่วยงานเข้ามาช่วยในการด าเนินงานและการบริหารจัดการให้วิสาหกิจนั้นเกิดความ
เข้มแข็งด้านการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืน ๆ ให้แก่สมาชิกเพ่ือเกิดความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการทางด้านสามารถตรวจสอบได้ ด้านการจัดการและการด าเนินงาน ชุมชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจจากภูมิปัญญาของชุมชน ด้านการตลาด มีการน าสินค้าไปจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 
โดยเป็นการสร้างตราสินค้าให้มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้าจึงมีการสั่งซื้อสินค้าอย่าง
ต่อเนื่องจากลูกค้า 

3. ข้อเสนอแนะด้านการประสานงาน ควรมีการประสานงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเพ่ือขอความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ 
ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ อาทิ เรื่องของการลดต้นทุนวัตถุดิบการถนอมผัก 
ผลไม้  การแปรรูปผลผลิต การน าวัตถุเหลือใช้มาท าเป็นปุ๋ย เพ่ือสร้างมูลค่าให้สามารถเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ให้กับชุมชนต่อไป ดังที่ ภูริพัฒน์ 
แก้วศร และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาบ้านผาแดง
หลวง พบว่าลักษณะความเป็นชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การเป็น
ชุมชนที่มีการจัดการตนเอง การเป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ การเป็นชุมชนที่มีสันติภาพลักษณะท างาน
ให้ความส าคัญกับการคิดวิเคราะห์ ก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานภายนอกเข้า
มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนตามกระบวนการบริหาร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบต่อการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผกัและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 

ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เพื่อน าข้อมูลที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดท าแบบสอบถามเพื่อให้ได้รับข้อมูล
ที่เป็นจริงและถูกต้อง ในการประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการด าเนินงานของท่านอย่าง
เป็นรูปแบบข้อมูลต่อไปนี้โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับการรับรู้ประโยชน์ และความคาดหวัง ในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก

และผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ตอนที่ 3 ระดับการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้

ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านที่ได้สละเวลา

ตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี่ เป็นอย่างสูง 

นางสาววริศรา  คลังนุ่ม 
นักศึกษาหลักสูตร สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ     ชาย    หญิง 

2. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  ข้าราชการ 2  บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกจิ 3  เกษตรกร 
4  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5  รับจ้าง   6  อ่ืน ฯ  

3. ระดับการศึกษาสงูสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)
           1  ระดับชั้นประถมศึกษา    2  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น    3   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า ปวส.   
 3    ปวส. / อนุปริญญา           
 4  ปริญญาตรี   5  ปริญญาตรีขึ้นไป 

4. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า  10,000 บาท  2  10,000 – 15,000 บาท 
3  15,000 – 20,000 บาท  4  มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นการรับรู้ประโยชน์ และความคาดหวังในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่าง ตรงตามความเห็นตามที่เป็นจริงกับท่านมากที่สุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อ
ย 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การรับรู้ประโยชน์ในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 
1. ครัวเรือนของท่านเห็นว่ามีประโยชน์แล้วช่วยเพิ่มรายได้
2. ครัวเรือนของท่านเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุด

ในด้านเศรษฐกิจ และสังคม
3. ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น
4. ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
5. ครัวเรือนของท่านเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมใน
ท้องถิ่น 
6. ครัวเรือนของท่านเห็นว่าการปลูกผักและผลไมป้ลอดสารพิษให้ผลดี
มากกว่าผลเสีย 
7. ครวัเรือนของท่านเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะท าลายสุขภาพผู้บริโภค
ความคาดหวังในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 
1. ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าจะท าให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น
2. ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าจะท าให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีงาน
ท า 
3. ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
4. ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของท่าน
5. ครัวเรือนของท่านคาดหวังว่าเป็นการให้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
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ตอนที่ 3  ระดับการมีส่วนร่วมของท่านในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องวา่ง ตรงตามความเห็นตามที่เปน็จริงกับทา่นมากทีสุ่ด 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอด
สารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มและคัดเลือกคณะกรรมการ
3. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบโครงสร้างของการท างาน
ภายใน 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
5. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อก าหนดทิศทางภายในกลุ่ม
6. ท่านมีส่วนร่วมในวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์  
7. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการตลาด
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม 
1. ท่านมีส่วนร่วมให้ความส าคัญในการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
2. ท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในความถนัดของแต่
ละท่าน 
3. ท่านมีส่วนร่วมในฝึกอบรมที่ทางกลุ่มจัดตั้งขึ้น
4. ท่านมีส่วนร่วมในการผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษให้มีคุณภาพ
5. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดจ าหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษภายใน
ชุมชน 
6. ท่านมีส่วนร่วมในการแปรรูปผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
7. ท่านมีส่วนร่วมในการออกบูท จัดนิทรรศการ
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ภายในกลุ่มให้ยุติธรรม
2. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดราคาการขายผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
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3. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการขายผักและผลไม้ปลอด
สารพิษ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานภายในกลุ่ม

2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการบริหารกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. ท่านมีส่วนร่วมมรการตรวจสอบกระบวนการท างานภายในกลุ่ม
4. ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตทีจ่ะช่วยให้ได้ผลการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1. ชื่อ 1  นาย  2 นาง 3  นางสาว   ช่ือ  นามสกุล 

2. เพศ     ชาย    หญิง 
3. สถานที่ติดต่อ เลขที่..... หมู่ที่......ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 56000

4. อายุ  ปี 
5. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)

1  รับราชการ  2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3  เกษตรกร 
4  โอทอป      
5  แม่บ้าน  6  พนักงานธุรกิจเอกชน 7  รับจ้าง 
8  วิสาหกิจชุมชน 
9  ค้าขาย  10  อ่ืน ฯ 

6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)
        1  ประถม         2  มัธยมต้น   3  มัธยมปลาย /ปวช.    4  ปวส. / 

อนุปริญญา       
 5  ปริญญาตรี   6  สูงกว่าปริญญาตรี 7  อ่ืนๆ 



105 

   ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่านมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่านมีการวางแผนปฏิบัติงานในลักษณะอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความสามารถเป็นผู้น าให้กลุ่มวิสาหกิจก้าวไปข้างหน้าด้วยการกระตุ้นกลุ่มอย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผักปลอดสารมีการควบคุมการผลิตอย่างไรเพ่ือให้ได้มาตรฐานสินค้าการเกษตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
มีแนวทางอย่างไรในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย

ดร.นิตยา  วงศ์ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์) 
การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 

ผศ.ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์) 
การบริหารเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รองคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร.ภควรรณ อินทรา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ประจ า 
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 
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ที่ บศ.๐๐๑/ว ๑๑ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
๒๒๒/๒ ถนน พหลโยธิน ต๊าบล บ้านต ๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา พะเยา ๕๖๐๐๐ 

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 

เรียน      

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๒. เครื่องมือวิจัย 

ด้วย นางสาววริศรา คลังนุ่ม นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต๊าบลบ้านตุ่น  อ๊าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภายใต้การควบคุมของ ดร.นิตยา  วงศ์ยศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการนี้  ฝ่าย
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
เครื่องมือการวิจัยดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีระ พันธุงาม) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ที่ บศ.๐๐๑/ว ๑๑ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
๒๒๒/๒ ถนน พหลโยธิน ต๊าบล บ้านต ๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา พะเยา ๕๖๐๐๐ 

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 

เรียน      

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๒. เครื่องมือวิจัย 

ด้วย นางสาววริศรา คลังนุ่ม นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต๊าบลบ้านตุ่น  อ๊าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภายใต้การควบคุมของ ดร.นิตยา  วงศ์ยศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการนี้  ฝ่าย
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
เครื่องมือการวิจัยดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีระ พันธุงาม) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลงานวิจัย 
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ที่ บศ.๐๐๑/ว ๑๑ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
๒๒๒/๒ ถนน พหลโยธิน ต๊าบล บ้านต ๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา พะเยา ๕๖๐๐๐ 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลงานวิจัย 

เรียน     ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษดอกบัว ต๊าบลบ้านตุ่น  อ๊าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 

ด้วย คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคได้เปิดท๊าการสอนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรก๊าหนดให้นักศึกษา ต้องจัดท๊า
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นางสาววริศรา คลังนุ่ม นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ดอกบัว ต๊าบลบ้านตุ่น  อ๊าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายใต้การควบคุมของ ดร.นิตยา  วงศ์ยศ อาจารย์
ที่ปรึกษา 

ทางคณะวิทยาการจัดการ  จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลงานวิจัยที่สามารถเปิดเผย
ให้กับนักศึกษาได้ ในเรื่องเกี่ยวกับ การบริหารจัดการภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้
ปลอดสารพิษดอกบัว ต๊าบลบ้านตุ่น  อ๊าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยนักนักศึกษาจะด๊าเนินการเก็บ
ข้อมูล เพ่ือน๊ามาใช้ประกอบกับวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเพ่ือให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการนี้  ฝ่ายบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการวิจัยดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณมาใน
โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีระ พันธุงาม) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล นางสาววริศรา คลังนุ่ม 
วันเดือนปีเกิด  29 กรกฎาคม 2535  
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี 94 หมู่ 4 ต าบลจ าป่าหวาย  อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000 
โทรศัพท์มือถือ  08 6440 3544

สถานที่ท างาน กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาเลขท่ี  19 หมู่ 2 
ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 56000

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต




