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 This research was aimed to develop evaluation criteria of creative management for 

community business located in the western Thailand. A research methodology was divided into 3 steps; 

first step was to determine a basic concept of community business development approach which led to 

management process with creative economy, using documentary research technique and focus group. 

The second step was to create the evaluation criteria with Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) 

technique. 17 experts were interviewed about a tendency of components for the evaluation criteria. The 

researcher used confirmatory factor analysis as a statistical analysis from 560 members of community 

enterprise. The last step was to measure an efficiency of the evaluation criteria by applying IOC 

technique. Then, a trial was applied with 3 OTOP herbal product owners. 

 The results showed that the evaluation criteria of creative management process totally 

included 3 principle components (3V) and 9 subcomponents (PODOWN-CIS); 1) Value added was 

consisted of 3 subcomponents which were Process, Output, and Wisdom. 2) Valuable was consisted of 4 

subcomponents which were Delivery, Outcome, Network, and Continuity. And 3) Volume was consisted 

of 2 subcomponents which were Income and Sales Volume. According to the IOC technique evaluation, 

it was found that total score from the experts was higher than 0.5 which meant their opinions were 

conformed. Furthermore, the trial results from the herbal product owners revealed different levels of 

operation. The evaluation criteria results were also capable to show their weakness and a guideline to 

develop higher creative management and standard level.    
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บทที 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

  สภาวะทางธุรกิจในสังคมไทยยุคโลกาภิวตัน์ถือไดว้่ามีการเปลียนแปลงไปจากยุคที

ผา่นมาอยา่งเห็นไดช้ดั ตงัแต่อดีตทีเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มุ่งเน้นปริมาณการผลิตสินคา้และ

บริการเพือตอบสนองต่อความตอ้งการระดบัพืนฐานทีเป็นสินคา้ขนัปฐมและระดบักา้วหน้าทีเป็น

สินคา้แปรรูปและเป็นการบริการ มาจนถึงการผลิตสินคา้ทีเน้นรูปแบบการแข่งขนัทีเขม้ขน้ ซึงใน

ระดบันีจะพบการแยง่ชิงทรัพยากรกนัอยา่งกวา้งขวางทงัทางดา้นทรัพยากรการผลิตและทรัพยากร

มนุษย ์รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการคา้และการตลาด ปัจจุบนัอิทธิพล

ของกระแสแนวคิดทุนนิยมท่ามกลางการลงทุนและแสวงหาผลกาํไรสูงสุด เป็นการเปลียนแปลงทีมี

ส่วนสาํคญัทาํใหเ้กิดบริบทการขบัเคลือนของธุรกิจบนระบบเศรษฐกิจใหม่  (New Economy) ทีก่อ

ตวัขึนเกิดเป็นปรากฏการณ์ต่างๆทีเป็นผลสืบเนือง เช่น ธุรกิจมีอตัราการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง

เข้มข้น มีผูป้ระกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก เกิดการแสวงหาความรู้และนํามา

ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพือสร้างความได้เปรียบทางการค้า จึงเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่ง

เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ, 2558)  

 นอกจากนีธุรกิจต่างๆในปัจจุบนัจดัไดว้่ากาํลงัเผชิญกบับทบาทของการเขา้สู่ยุคทอง

ของการแสวงหาขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีเน้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทีมี

บทบาทสาํคญัในการขบัเคลือนองคก์รทางธุรกิจไปสู่เป้าหมายต่างๆไดเ้ร็วขึน (Howkins, 2013) จะ

เห็นไดว้่าในอนาคตนับจากนีไป ผูป้ระกอบการในทุกระดบัจะต้องมีการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศกบัการบริหารงานในดา้นต่างๆในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และเศรษฐกิจ

ขอ้มูลข่าวสาร (Information Economy) เพือให้เกิดความสามารถในการจดัเก็บ ประมวลผล และ

สือสารผา่นเครือข่ายไดอ้ยา่งทวัถึง ซึงผูป้ระกอบการจะตอ้งมีมาตรการ มีระบบหรือมีวิธีการบริหาร

จดัการ รวมถึงเกณฑแ์ละตวัชีวดัต่างๆมาใชใ้นการจดัการธุรกิจเพือใหเ้กิดการป้องกนัความเสียงใน

การดาํเนินงานและตอ้งอาศยัความตืนตวัในการแสวงหาความรู้และพฒันาศกัยภาพของตน จึง 
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สามารถดาํเนินกิจการหรือประกอบธุรกิจใหค้งอยูแ่ละอยูร่อดไดภ้ายใตส้ภาวะทางเศรษฐกิจในยุคที

มีความสามารถในการสือสารเชือมโยงทวัถึงกนั หรือทีเรียกว่า โลกาภิวตัน์ (Turban et al., 2006) 

 อย่างไรก็ตาม ภาวะการปรับตวัและการดาํเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวฒัน์และระบบ

เศรษฐกิจใหม่ถือเป็นปรากฏการณ์ทีทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการเฝ้าระวงัและเตรียมพร้อมเพือ

รองรับกบัการแข่งขนั การพึงพาองค์ความรู้ในการสร้างการผลิต การใช้เทคโนโลยีการสือสาร

เชือมโยงระบบธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ รวมถึงการปรับตัวทีต้องรองรับการ

เปลียนแปลงตลอดเวลา (รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์, 2549) ซึงหากธุรกิจมีการดาํเนินงานตาม

ประเด็นต่างๆดงัทีกล่าวแลว้ ส่วนสาํคัญหลกัประเด็นต่อมาคือการสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่ง

ความรู้ องค์กรแห่งดิจิตอล องค์กรแห่งข้อมูลข่าวสาร และองค์กรแห่งความสร้างสรรค์โดย

ผูป้ระกอบการอาจมีการพฒันาตวัชีวดัการดาํเนินงานหรือเกณฑก์ารประเมินมาเพือวดัความสามารถ

และศกัยภาพในการจดัการให้องค์กรเกิดความตระหนักรู้และมีระดบัการเฝ้าระวงัหรือการเตรียม

ความพร้อมเพือรองรับการดาํเนินธุรกิจในยคุเศรษฐกิจใหม่ พิจารณาดงัภาพที 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 ความเชือมโยงจากการเกิดเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) กบัภาคธุรกิจ 

ทีมา: สมบติั กุสุมาวลี, เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์: รุ่งอรุณของเศรษฐกจิดิจทิัล (กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558). 
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ถึงแมว้่ากระแสการพฒันาประเทศท่ามกลางการภาวะเกิดเศรษฐกิจใหม่ทีผ่านมา

เป้าหมายการพฒันาประเทศไทยคือ การพฒันาเศรษฐกิจเพือให้เกิดความเจริญเติบโต แต่ไม่ได้

มุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพของคนโดยเฉพาะอยา่งยงิในระดบัชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ

ในการประกอบอาชีพ ลดอตัราการว่างงาน และสามารถพึงพาตนเองให้อยู่ในสังคมทีมีการ

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ตลอดจนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยี และสุขภาวะทีดีของ

ประชาชน  (Barro, 1993) จะเห็นไดว้่าการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยตงัแต่แผนพฒันา

เศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที 1 ถึงฉบบัที 10  (2504 – 2555) นัน แมว้่าจะประสบความสาํเร็จในการ

บรรลุเป้าหมายดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี แต่การพฒันาทาํให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ 

ตามมาเช่น ความเหลือมลาํของการกระจายรายได ้ความยากจนรุนแรงขึน มีอตัราการว่างงานสูงขึน 

ทงัหมดก็คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจในระดบัมหภาค  ซึงเป็นปัญหาหลกัของประเทศ และจากทีกล่าว

มาสถานการณ์ของการพฒันาประเทศในปัจจุบนัเป็นไปตามกระแสแบบทุนนิยมหรือการพฒันา

ตามแนวกระแสหลกั ทีมุ่งเนน้ความเจริญทางดา้นวตัถุ และความเจริญเติบโตทางดา้นอุตสาหกรรม 

ตลอดจนการผลิตเพือการคา้และการส่งออกมากกว่าการผลิตเพือยงัชีพ การใชท้รัพยากรอย่างไม่

สินสุด มีผลทาํใหก้ารพฒันาไม่มีความยงัยนื และประชาชนในภาคเกษตรกรรมซึงเป็นคนส่วนใหญ่

ของประเทศถูกละเลย ส่งผลให้สังคมระดับชุมชนขาดความเข้มแข็งและเกิดปัญหานานัปการ 

(Benhabib,  and Spiegel, 2005) 

จากผลกระทบของกระแสทุนนิยมและปัญหาต่างๆทีเกิดขึน ทําให้ ช่วงระยะ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 ปี พ.ศ. 2555-2559 ได้มีการตระหนักถึง

สถานการณ์และความเสียงทงัจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศ ทีก่อให้เกิดทงัโอกาส

และความเสียงต่อการพฒันาประเทศ ไม่ว่าเรืองการเปลียนแปลงระบบทางการเมืองของภาครัฐที

ส่งผลต่อนโยบายและกฎหมายต่างๆ แนวโน้มการเปลียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเกิดจาก

อิทธิพลของกระแสค่านิยมจากสือต่างๆ หรือโดยเฉพาะอย่างยิง การมีขอ้ผกูพนัในการเขา้ร่วมเป็น

ประชาคมอาเซียนทีจะมีผลในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลจึงหันมาให้ความสาํคญักบัเศรษฐกิจระดบัฐาน

ราก โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจงัภายใตยุ้ทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจสู่การพฒันาทีมีคุณภาพและยงัยืน  โดยมุ่งเน้นทงัพฒันาสถาบนัการเกษตรและธุรกิจ

ชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึงพาตนเอง เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ยทีไดรั้บผลกระทบจากการนาํเขา้สินคา้และอาหารทีมีตน้ทุนตาํทีเป็นผลมาจากขอ้ตกลงการเปิด

การค้าเสรี ผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศใหเ้ขม้แข็งและแข่งขนัได ้ดว้ยการปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้ง

กบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ  บน
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พืนฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพร้อมรับความรุนแรงของกระแสการแข่งขนัจาก

ภายนอกทีจะเข้ามาในประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2558)  

มีหลายแนวคิดเชือว่าหนทางหนึงทีจะทาํให้ประเทศมีความยงัยืนคือมิติการพฒันา

สงัคมทีเริมจากการสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนหรือเป็นการมุ่งสร้างความกินดีอยู่ดีให้กบัสังคม

ระดบัรากหญา้ซึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ (กาญจนา โชคถาวร, 2553) ในขณะเดียวกนั

ต้องมีการเชือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก เพือสร้างโอกาสและภูมิคุ ้มกันของทุนทีมีอยู่ใน

สงัคมไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันัน การเชือมโยงเศรษฐกิจระดบัฐานรากเขา้กบัเศรษฐกิจโลก จึง

จาํเป็นตอ้งสร้างความพร้อมใหก้บัโครงสร้างพืนฐานต่างๆพร้อมกบัยกระดบัคุณภาพของคนทีเป็น

ผูป้ระกอบการในประเทศ มีการส่งเสริมองคค์วามรู้ดา้นการประกอบการอยา่งทวัถึง  

ดว้ยเหตุนี หน่วยงานทีเกียวขอ้งในสงัคมจึงตอ้งหนัมาศึกษาและพฒันาทรัพยากรระดบั

ทอ้งถินทีมีอยูอ่ยา่งจริงจงั ส่งเสริมการนาํคุณค่าทีมีอยูใ่นชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยงิทุนดา้นภูมิปัญญา

ชาวบา้นมาประยกุตเ์พือพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานต่างๆ เพือแกไ้ขปัญหาและยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตใหสู้งขึน ถา้หากคนในทอ้งถินมีกระบวนการเรียนรู้ทีเหมาะสม ก็จะยงิสามารถพฒันาศกัยภาพ

และอาศยัภูมิปัญญาของตนเองเพือพฒันาสิงต่างๆให้เกิดความยงัยืนกว่าทีผ่านมาได ้(เสรี พงศพิ์ศ, 

2548: 30) ฉะนันแลว้ กระบวนการทาํให้เกิดแนวทางการสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ของชุมชนควร

มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพือสร้างองค์ความรู้ทีเป็นของตนเอง การสร้างทงัทุนใน

ชุมชนทีมาจากเงินตราและทุนทางสังคมจากบุคคล ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ มี

กระบวนการศึกษาวิจัยให้เป็นแนวทางเพือพฒันาชุมชนโดยร่วมมือกับนักวิชาการหรือสถาบัน 

รวมทงัมีกระบวนการผสานความหลากหลายผา่นกิจกรรมทงัภายในและภายนอกเพือเปิดรับความรู้

และความช่วยเหลือทีก่อให้เกิดแนวคิดและกระบวนทศัน์ใหม่ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2554: 66)  

ตลอดจนการทาํให้ชุมชนทอ้งถินต่างๆมีความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ ทงันีนับตงัแต่การประกาศ

พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา ก็เกิดการการพฒันาสนับสนุนอย่าง

เป็นระบบจากหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งมาโดยตลอด อีกทงัยงัมีความพยายามผลกัดนักิจกรรม

ทางการพาณิชยร์ะดบัชุมชนทอ้งถินเพือใหเ้กิดมาตรฐานทีสูงขึนทดัเทียมกบัธุรกิจขนาดกลางหรือ 

หรือทีเรียกว่าธุรกิจชุมชน (ณรงค ์เพช็รประเสริฐ, 2542) 

กลุ่มธุรกิจชุมชน ถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ประกอบดว้ย กิจกรรมการ

ผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซือ และการบริโภคของชุมชน สิงเหล่านีสะทอ้นถึง

ความพยายามเรียนรู้และผลกัดนัตนเองดว้ยระบบเศรษฐกิจการผลิตแบบพึงพาตนเองเป็นหลกั คือ

การทาํใหพ้อกินพอใชใ้นครอบครัว และเกิดผลตอบแทนต่อคนในชุมชนหรือผูที้เกียวขอ้ง เป็นการ
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ประกอบการโดยชุมชนทีมีสมาชิกอยู่ภายในชุมชนมีความเกียวข้องกับทรัพยากรทางการผลิต 

การคา้ และการเงิน โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลิตผลทงัดา้นเศรษฐกิจคือ การสร้างรายไดแ้ละอาชีพ 

และดา้นสงัคมคือ การสร้างความกลมเกลียวกนัระหว่างครอบครัว ชุมชน ใหเ้กิดการร่วมคิด ร่วมทาํ 

และรับผดิชอบร่วมกนั ธุรกิจชุมชนจึงตอ้งอาศยัการรวมกลุ่มเพือผนึกกาํลงัสร้างศกัยภาพการทาํงาน

ภายในชุมชน ทงัยงัสร้างเครือข่ายองค์กรชาวบา้น และเกิดความร่วมมือกนัระหว่างชุมชน สังคม 

และหน่วยงานต่างๆภายนอกทังภาครัฐและภาคเอกชน เพือให้เกิดการพฒันาทียงัยืนและมนัคง 

(ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2554: 53) นอกจากนี ธุรกิจชุมชนยงัเป็นเรืองของการประกอบการเพือ

จดัการกบั “ทุน” ทีมีอยูใ่นชุมชนอยา่งบูรณาการเพือใหเ้กิดการพึงพาตนเองได ้อยา่งไรก็ตาม ทุนนนั

ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตวัเงิน แต่ยงัรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน ทุนทาง

วฒันธรรม และ ทุนทางสงัคม (เสรี พงศพิ์ศ, 2548: 40) 

อยา่งไรก็ตาม อิทธิพลของระบบทุนนิยมทีแทรกซึมอยูใ่นทุกกระบวนการของห่วงโซ่

ธุรกิจมีผลทาํใหว้ิถีการผลิตในทุกวนันีเปลียนไป ทงันีธุรกิจชุมชนก็ไดรั้บอิทธิพลดว้ยเช่นกนัโดย

เปลียนจากการผลิตแบบแนวทางเดิมกลายเป็นการมุ่งเน้นนาํผลิตภณัฑ์ออกไปขายเพือสร้างกาํไร

และนาํรายไดไ้ปซือหรือลงทุนปัจจยัดา้นอืนๆ การผลิตในปัจจุบนัจึงมีความผกูพนักบักลไกการคา้

อยา่งมาก เพราะถา้หากผูป้ระกอบการไม่สามารถปรับระบบการผลิตให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดที

เป็นอยู ่ผูป้ระกอบการจะขาดทุน มีรายไดล้ดลง สาํหรับชุมชนและผูผ้ลิตรายย่อยแลว้ลว้นแต่ตกอยู่

ภายใตก้ารครอบงาํของตลาด และตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูค้า้รายใหญ่ ธุรกิจชุมชนขนาดย่อมจึง

ตอ้งมีการผลิตแบบ 2 วิถี วิถีแรก คือ การผลิตเพือกินเพือใชโ้ดยตรงเพือให้อยู่รอดได ้และวิถีทีสอง 

คือ การผลิตเพือแลกเปลียน เป็นกระบวนการซือขายทีผา่นกลไกการคา้เพือใหเ้กิดรายได ้โดยอาศยั

เงินตราเป็นตวัขบัเคลือน หรือแลกกบัสิงอืนทีตนเองตอ้งการแต่ไม่สามารถผลิตไดเ้อง เพือนาํไป

พฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคม (Charnock, 2009) ดงันนัจึงเป็นหนา้ทีของผูป้ระกอบการระดบัชุมชน

ทีตอ้งควบคุมจดัการการผลิตทงั 2 วิถีให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทรัพยากรทีมีอยู่ เพือให้เกิด

ความเขม้แข็งในชุมชนและสามารถพึงพาตนเองได้ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2554: 29-31) ซึงเมือ

พิจาณาแลว้ถือไดว้่ามีความสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว อนัประกอบไปดว้ยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลในการวางแผน มีภูมิคุม้กนั

สาํหรับทุนต่างๆในชุมชนทีดี และอยูภ่ายใตเ้งือนไขสองประการไดแ้ก่ เงือนไขความรู้ทางวิชาการ

เพือใหรู้้จดัการจดัการกบัทุนทีมีอยู ่และเงือนไขในการตระหนกัถึงคุณธรรม มีความอดทนพยายาม 

ความซือสัตยแ์ละทําโดยนึกถึงผูอื้นเพือให้ชุมชนสามารถพึงพาอยู่อาศยักันได้ (มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556) 
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การผลิตวิถีของธุรกิจชุมชนดงัทีกล่าวมาสามารถเชือมโยงกบัภูมิปัญญาความรู้ทีมีอยู ่

ภูมิปัญญาเหล่านีเป็นความรู้ความสามารถทีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคอ์ยา่งมีเอกลกัษณ์และถ่ายทอด

มาใหก้บัคนรุ่นหลงัไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํมาหากิน หรือแมแ้ต่นาํไปประยุกต์ในการสร้าง

รายได้เชิงพาณิชย ์ความคิดความสร้างสรรค์จึงถือไดว้่าก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อทงัชาวบ้าน 

ชุมชน และมีความสําคัญต่อธุรกิจชุมชนทีต้องอาศยักระบวนการเรียนรู้ คิดและนําไปใช้อย่าง

สร้างสรรคเ์พือใหเ้กิดสิงใหม่ทีมีคุณค่า มีความสัมพนัธ์หรือสามารถผสมผสานกบัเอกลกัษณ์แบบ

ดงัเดิม และตอ้งสอดคลอ้งกบัทุนหรือทรัพยากรทีมีอยูใ่นชุมชน  

เป็นทียอมรับว่า ความสร้างสรรคก์ลายเป็นศกัยภาพในการสร้างสิงทีแปลกใหม่และมี

มูลค่าให้เกิดขึนในระบบเศรษฐกิจโลกและมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนือง ความสาํเร็จแบบกา้ว

กระโดดของธุรกิจลว้นเป็นผลพวงมาจากการสร้างความแตกต่างแบบมีเอกลกัษณ์จากคู่แข่งรายอืน

และสามารถรักษาความเป็นสินคา้ทีทดแทนไม่ไดใ้นระยะยาว ทงันีในโลกของธุรกิจ การมีความคิด

ริเริมอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ ในการสร้างสรรคค์วามคิดนนัจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สามารถทาํ

ไดจ้ริง และยงัตอ้งสือสารความหมายไปยงัลกูคา้ได ้(Howkins, 2013) แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

หรือ Creative Economy จึงเป็นสิงทีมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ทีเกิดขึนนีอย่างชดัเจน เนืองจาก

เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นวิธีการสร้างมลูค่าทีเกิดจากความคิดของมนุษย ์โดยใชสิ้นทรัพยท์างปัญญา 

(Intellectual Property) ถ่ายทอดสู่ผลิตภณัฑ์ให้ปรากฏเป็นรูปร่างเพือให้ความสร้างสรรค์นันเกิด

เป็นมลูค่าเชิงพาณิชย ์โดยมีนวตักรรมจากเทคโนโลยแีละสินทรัพยท์างวฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบ

ร่วมเพือพฒันาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนีแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

(Creative Industries) ซึงทีประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการคา้และการพฒันา หรือ UNCTAD ได้

ระบุไวว้่าเป็นหวัใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนืองจากเป็นวงจรของกลุ่มกิจกรรมการสร้างสรรค ์

การผลิต และการจดัจาํหน่ายสินคา้หรือบริการโดยมีปัจจยัหลกัคือความคิดสร้างสรรค์และทุนทาง

ปัญญา (ศกัดิชยั เกียรตินาคินทร์, 2553: 19-22) การมีความสร้างสรรค์จึงเป็นศกัยภาพในการสร้าง

สิงแปลกใหม่ทีเป็นส่วนตัว เป็นรูปแบบทีไม่เคยมีมาก่อนและมีความหมายสําคัญ ดังนันการ

สร้างสรรค์จึงต้องอาศยัเงือนไขทีสําคญั 3 ประการไดแ้ก่ ความเป็นส่วนตัวหรือปัจเจกบุคคล 

(Personality) ความเป็นตน้แบบ (Originality) และมีความหมาย (Meaning) อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างสรรคสิ์งใหม่หรือนาํเสนอสิงทีเป็นเอกลกัษณ์ ย่อมถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาและมี

ความผกูพนักบักฎหมายลิขสิทธิและกฎหมายสิทธิบตัร (Howkins, 2013)    

การแสวงหาโอกาสใหม่ ความคิดใหม่เพือใชแ้ข่งขนัในวงการการคา้และเศรษฐกิจจึง

เป็นเรืองทีตอ้งให้ความสาํคญัท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจโลกและปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ

ไทยทีเกิดขึน ความแตกต่างเป็นเอกลกัษณ์ทีชดัเจนจะสามารถทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถอยู่รอด
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ได ้ความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์นอกจากนี

ประเทศไทยยงัมีวตัถุดิบทีสามารถพฒันาขึนเป็นสินทรัพยส์ร้างสรรค ์(Creative Assets) เป็นจาํนวน

มากโดยเฉพาะอย่างยิงการใช้วตัถุดิบทางดา้นการเกษตรทีเป็นแหล่งรายไดห้ลกัอนัดบัตน้ๆของ

ประเทศ (ศกัดิชยั เกียรตินาคินทร์, 2553) 

จากอิทธิพลของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดงักล่าว ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติตงัแต่ฉบบัที 8 จนถึงฉบบัที 11 (พ.ศ. 2540 – 2559) จึงพยายามผลกัดนัแนวทางการ

พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคภ์ายในประเทศ ศึกษาลงลึกในเรืองของการสร้างมลูค่าเชิงเศรษฐกิจจาก

ทุนทางวฒันธรรม เป็นการให้ความสาํคญักบัจุดแข็งและขอ้ไดเ้ปรียบทางวฒันธรรมของประเทศ

แลว้นาํมาใชป้ระโยชน์ มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตเน้นไปทีการเพิมคุณค่าของสินคา้และบริการ 

นอกจากนีในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดว้างกรอบและ

กาํหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคค์วบคู่ไปกบัการพฒันาความรู้ การวิจยัและพฒันาโครงสร้าง

พืนฐานและสภาพแวดลอ้มในประเทศไทยเพือใหเ้อือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ไดม้าก

ทีสุดทงัในระดับนโยบายของรัฐ ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไป

จนถึงระดบัชุมชน  (สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้, 2555) 

ดว้ยแนวโน้มการพฒันาความรู้สมยัใหม่เพือให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้ภูมิ

ปัญญาของชุมชนจึงตอ้งมีการปรับตวัเช่นกนั การเชือมโยงเรืองแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขา้กบั

ธุรกิจชุมชนระดบัรากหญา้เป็นเรืองทีควรส่งเสริมอย่างยิง เนืองจากเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและ

ความคิดทีชุมชนเป็นเจา้ของสามารถก่อให้เกิดศกัยภาพทีจะพฒันาเป็นอุตสาหกรรมระดบัชุมชน

อย่างยงัยืนและมนัคงได้โดยไม่จาํเป็นต้องใช้เงินลงทุนจาํนวนมากเพียงแต่อาศยัความร่วมมือ

ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกธุรกิจชุมชน ในการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย

จาํเป็นตอ้งพิจารณาใหค้วามสาํคญักบัการคน้ควา้วิจยัเพือหาวิธีการผสมผสานทีลงตวัระหว่างตวัตน

ทีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยทงัในเชิงรูปธรรมและนามธรรม มรดกทางวฒันธรรม ความรู้ทางวิชาการ 

ศิลปะ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ ทาํให้ผลิตภณัฑ์นันมีความหมายและมีการนาํเสนอดว้ยรูปแบบที

แปลกใหม่น่าสนใจ นอกจากนียงัต้องการเครือข่ายทางสังคมและความสัมพนัธ์ทีดีในระดับ

แนวนอน ถึงจะสามารถพฒันาแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไดอ้ย่างเต็มที (ฉัตรทิพย ์นาถสุภา, 

2553)  

ภูมิภาคตะวนัตกจดัเป็นพืนทีทีมีความน่าสนใจในการศึกษาและพฒันาศกัยภาพในการ

พฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคส์าํหรับธุรกิจชุมชน เนืองจากเป็นพืนทียุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ที

สาํคญั ตงัแต่จงัหวดันครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี 

และจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 



8 

2558) มีผูป้ระกอบการทีขึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนถึง 3,145 ราย เป็นประเภทผลิตภณัฑ์สมุนไพร

จาํนวน 182 ราย (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) อีกทงัเป็นภูมิภาคทางเศรษฐกิจทีมีทรัพยากร

พืชสมุนไพรอยู่จาํนวนมาก สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ไดห้ลากหลายและมีศกัยภาพที

สามารถพฒันาได ้(กรมการพฒันาชุมชน, 2558)  

ดว้ยปรากฏการณ์ดา้นบริบทการพฒันาเศรษฐกิจ การส่งเสริมธุรกิจชุมชน และแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรคด์งัทีกล่าวมานนั ผูว้ิจยัจึงมีความมุ่งหมายในการพฒันาเกณฑป์ระเมินมาตรฐาน

ระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นไปยงัประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่

อาหารในภูมิภาคตะวนัตก การพฒันาเกณฑ์ประเมินนีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เพือกาํหนด

คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของการจดัการเชิงสร้างสรรค์ รวมทงัระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณเพือ

ยนืยนัองคป์ระกอบและทดลองใชเ้กณฑ ์จนสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของ

ธุรกิจชุมชนตงัแต่แรกเริมจนถึงผลลพัธ์ หน่วยงานของภาครัฐทีเกียวขอ้ง และศูนยส่์งเสริมธุรกิจ

ชุมชนในการนาํไปประยกุตใ์ช ้เพือพฒันารูปแบบและวิธีการจดัการของธุรกิจชุมชนให้สอดคลอ้ง

กบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละมีมาตรฐานทางการจดัการทีสูงขึนต่อไป 

 

2. ปัญหาในการวจิยั 

 2.1 องคป์ระกอบในการจดัการเชิงสร้างสรรคไ์ดแ้ก่อะไรบา้ง 

 2.2 รูปแบบแนวทางการจดัการเชิงสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งไร 

 2.3 เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ให้ประโยชน์กบักลุ่ม

ธุรกิจชุมชนอยา่งไร 

 

3. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 3.1 เพือศึกษาองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 3.2 เพือศึกษาคุณลกัษณะและรูปแบบระบบการจดัการกลุ่มธุรกิจชุมชนตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 3.3 เพือพฒันาคู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
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4. ขอบเขตของการวจิยั 

 การพฒันาเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ผูว้ิจยัได้กาํหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัย โดยมี

รายละเอียด ดงันี 

 4.1  ขอบเขตดา้นเนือหา 

  การศึกษาเอกสารและวรรณกรรม อนัประกอบไปด้วย ทฤษฎีทางการจัดการ 

ลกัษณะและการจดัการของธุรกิจชุมชนในภาคตะวนัตกทีสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดธุรกิจชุมชน ที

ประกอบดว้ย การพึงพาตนเอง การรวมกลุ่มกันเพือสร้างเครือข่ายผลิตสินคา้ทีเน้นการบริโภค

ภายในชุน การจัดจาํหน่ายสินค้ากับภายนอกชุมชน การจัดการกบัทุน และทรัพยากรต่างๆทีมี 

รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน ศึกษาลกัษณะของแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ทีธุรกิจชุมชนตอ้งเรียนรู้พึงพาภูมิปัญญาชาวบา้น และวฒันธรรมทอ้งถินทีมีอยูม่าผสมผสานกบัการ

พาณิชยย์ุคใหม่เพือสร้างระบบการจัดการเชิงธุรกิจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทีมีความใหม่และเป็น

เอกลกัษณ์  

 4.2  ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มลูหลกั  

  ในขนัตอนการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัอาศยัขอ้มลูจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) 

กลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีเคยผ่านการอบรมเกียวกบัการจดัการผลิตภณัฑ์และการจดัการ

ธุรกิจชุมชน และ 2) กลุ่มอาจารยรุ่์นใหม่ทีมีความรู้ดา้นการจัดการ ดา้นการตลาด และด้านการ

จดัการธุรกิจชุมชน และดา้นการปกครองทอ้งถิน 

   ในขนัตอนการใชเ้ทคนิควิจยัอนาคต ผูว้ิจยักาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นผูเ้ชียวชาญ

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี 1) กลุ่มผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ประธานกลุ่มธุรกิจชุมชน เจา้ของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม และเจา้ของผลิตภณัฑ ์2) กลุ่มนกัวิชาการ ไดแ้ก่ อาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ

ทางวิชาการดา้นการจดัการ สังคมศาสตร์ การพฒันาชุมชน และดา้นการจดัทาํเกณฑ์ประเมิน 3) 

กลุ่มผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีภาครัฐ ทงัอดีตและปัจจุบนั ทีมีประสบการณ์ทาํงานและอยู่ใน

หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจชุมชน  

 4.3  ขอบเขตดา้นพืนที 

  พืนทีในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มธุรกิจชุมชน ไดแ้ก่ จงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกที

จดัแบ่งตามคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ประกอบไปดว้ย 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์ผูว้ิจยัมุ่งเนน้การศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกเนืองจากประกอบไป
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ดว้ยจงัหวดัทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ ทงัดา้นผลิตภณัฑ์ชุมชน ดา้นเกษตรกรรม 

ดา้นการท่องเทียว และดา้นอุตสาหกรรม  

 4.4  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

  ผูว้ิจ ัยไดก้าํหนดขอบเขตระยะเวลาทีใชใ้นการวิจยันี รวมทงัสิน 12 เดือน โดย

แบ่งเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงเดือนที 1-6 เป็นการศึกษาเอกสาร และเก็บขอ้มลูจากการสนทนากลุ่มเพือ

ศึกษาแนวคิดและความหมายทีชดัเจนของความสร้างสรรคใ์นบริบทของกลุ่มธุรกิจชุมชน และช่วง

เดือนที 7-12 เป็นการพฒันาและวดัประสิทธิภาพเกณฑป์ระเมินมาตรฐานระบบการจดัการธุรกิจเชิง

สร้างสรรคข์องผูป้ระกอบการทีเป็นธุรกิจชุมชน 

 

5. กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยเรือง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย มีรูปแบบวิธีการตามแนวทางของ

ระเบียบวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) ทาํให้กรอบแนวคิดของงานวิจยัแบ่ง

ออกเป็น 3 ขนัตอนหลกัโดยเริมจากการทาํวิจยัเอกสารและการสนทนากลุ่มเพือกาํหนดขอบเขตใน

การศึกษาคุณลกัษณะของกลุ่มธุรกิจชุมชน ทฤษฎีและแนวคิดดา้นรูปแบบการจดัการเชิงระบบ 

แนวคิดเกียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงงานวิจยัทีเกียวขอ้งจากแหล่งทีมี

ความน่าเชือถือ ทาํให้เกิดการสังเคราะห์และพฒันาเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจชุมชนไปสู่

กระบวนการสร้างผลิตภณัฑ์และจดัการดว้ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในขนัตอนที 2 เป็นการศึกษา

แนวโนม้ขององคป์ระกอบในการจดัทาํเกณฑป์ระเมินดว้ยเทคนิควิจยัอนาคตและนาํองค์ประกอบ

ไปยนืยนักบัผูป้ระกอบการทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑส์มุนไพรทีไม่ใช่อาหาร และขนัตอนสุดทา้ยคือ

การนาํเกณฑไ์ปทดลองประเมินกบักลุ่มธุรกิจชุมชนและนาํไปปรับปรุงพฒันา จดัเป็นคู่มือเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ทงันีกรอบแนวคิดใน

การดาํเนินการวิจยัทงัหมดแสดงดงัในภาพที 2 
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ขันตอนที 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

D2 

ขันตอนที 1 

แบบบนัทึก/
คดัเลือกแนวคิด 

SPAE 

PODOWS 

R1 

คุณลกัษณะและรูปแบบระบบ

การจดัการกลุ่มธุรกจิชุมชนตาม

แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค ์

R2 

แบบสนทนา

กลุ่ม 

การวิจยัเอกสาร 

(Documentary 

Research) 

แนวทางในการพฒันาธุรกจิ

ชุมชนไปสู่กระบวนการสร้าง

ผลิตภณัฑด์ว้ยเศรษฐกจิ

สร้างสรรค ์

วิเคราะห์

ความสัมพนัธ์

ของฉนัทามติ 

การวิจยัเชิงคุณภาพดว้ย

วิธีการสนทนากลุ่ม  

(Focus Group) 

รอบที 

1 

รอบที 

2 

แบบสัมภาษณ์

รอบที 1 

แบบสอบถาม

รอบที 2 

การประยุกตเ์ทคนิค

วิจยัอนาคต (EDFR) 

ร่างแนวโนม้ขององคป์ระกอบ 

เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบ

การจดัการ 
เชิงสร้างสรรค ์

ของธุรกจิชุมชนในภูมิภาคตะวนัตก 

คู่มือเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน

ระบบการจดัการธุรกจิเชิงสร้างสรรค ์
ของกลุ่มธุรกจิชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตก 

ไม่ผ่าน 

ร่างเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบ

การจดัการธุรกจิเชิงสร้างสรรค ์
ของกลุ่มธุรกจิชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตก 

แบบสอบถาม 
ยืนยนัองคป์ระกอบของเกณฑ ์

 
ปรับปรุงเกณฑ ์

ประยุกต์

เทคนิค IOC 

D1 

R3 D3 

ผ่าน 

ขันตอนที 2 

ขันตอนที 3 

ทดลองใชเ้กณฑ ์
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6.  นิยามศัพท์ปฏิบัตกิาร 

 6.1  การพฒันา หมายถึง การสร้าง เปลียนแปลงองคป์ระกอบต่างๆทีมีความสมัพนัธก์นั

ผา่นลาํดบัขนัตอนต่างๆทีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหส้ามารถขยายขอบเขตมากขึน ปรับปรุงให้

ดีขึน หรือเหมาะสมขึนจนเป็นทีน่าพอใจ ในทีนีหมายถึง การพฒันาเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ระบบการจดัการธุรกิจเชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 6.2  เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน หมายถึง เครืองมือทีประกอบไปด้วยข้อบ่งชีทีเป็น

รูปธรรมเกียวกบัระดับสภาวการณ์ทีเกิดขึนหรือค่าทีเปลียนแปลง ซึงช่วยบ่งชีถึงบทบาทหน้าที

รวมทังปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานขององค์ประกอบต่างๆ ณ ช่วงเวลาทีต้องการวดัหรือ

ตรวจสอบนนั ในทีนีหมายถึง เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์

 6.3 ระบบการจัดการ หมายถึง กระบวนการภายใต้ระเบียบแบบแผนในการใช้

ประโยชน์จากทุนภายในทีกลุ่มธุรกิจชุมชนมีอยู่ รวมถึงการดาํเนินการกบัปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 

ลูกค้า พ่อค้าคนกลาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้อง เพือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทีกลุ่มธุรกิจชุมชนไดว้างแผนเอาไว ้ 

 6.4  การวดัระดบั หมายถึง การจดัลาํดบั วิเคราะห์หาค่าเฉลียของตวัแปรต่างๆทีอยู่ใน

ขอบเขตเดียวกนั สามารถแบ่งตวัแปรออกเป็นกลุ่มต่างๆ จดัลาํดบัก่อนหลงัของตวัแปร และมีช่วง

ระยะห่างของการวดัทีเท่ากนั เป็นตามมาตราอนัตรภาคชนั (Interval Scale) ในทีนีหมายถึง การวดั

ระดบัการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนประเภทผลิตภณัฑ์สมุนไพรทีไม่ใช่อาหารใน

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 6.5  การจดัการเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง รูปแบบวิธีการจดัการสาํหรับธุรกิจชุมชนทีใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการดาํเนินงานทัง เกียวข้องกับหลกั 3 ประการไดแ้ก่ วิธีการการสร้าง

มลูค่าเพิมใหแ้ก่ภายใน และมีการดาํเนินการสู่ภายนอกให้เกิดคุณค่า เพือให้เกิดผลประกอบการที

เติบโตขึนและสร้างผลตอบแทนแก่กลุ่มธุรกิจชุมชนและผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย  ทงันี การจดัการเชิง

สร้างสรรคจ์าํเป็นตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบทงัหมด 9 ดา้นไดแ้ก่ กระบวนการ ผลผลิต การส่งมอบ

ผลิตภณัฑ์และการสือสาร ผลลพัธ์ ภูมิปัญญา เครือข่ายความร่วมมือ ความต่อเนือง รายได ้และ

ปริมาณการขาย  

 6.6  กลุ่มธุรกิจชุมชน หมายถึง ผูป้ระกอบการระดบัชุมชนทีเป็นเจา้ของกิจการและ

ผลิตภณัฑ ์มีความสามารถในการจดัการกบัทุนหรือทรัพยากรทีมีอยู่ในชุมชน โดยใชก้ระบวนการ

ความรู้หรือประสบการณ์ทีใหเ้กิดการดาํเนินงานในลกัษณะระบบธุรกิจ มีเป้าหมายในการแสวงหา

ผลกาํไรและสร้างผลตอบแทนแก่สมาชิกหรือชุมชนเป็นหลกั ในทีนีหมายถึง กลุ่มธุรกิจชุมชน

ประเภทสินคา้สมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร 
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 6.7  สมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ประเภทของผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการทีอยู่

ในโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) โดยเป็นผลิตภณัฑที์ทาํจากสมุนไพรหรือมีสมุนไพร

เป็นส่วนประกอบ สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพภายในหรือภายนอกร่างกาย 

แต่ไม่สามารถนาํไปรับประทานเพือเป็นอาหารได ้

 6.8  ภูมิภาคตะวนัตก หมายถึง ภูมิภาคย่อยทางตะวนัตกของประเทศทีใชก้ารจดัแบ่ง

ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ จังหวดันครปฐม ราชบุรี 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์รวมทงัสิน 

8 จงัหวดั 

6.9  ประธานกลุ่มธุรกิจชุมชน หมายถึง บุคคลทีเป็นผูก่้อตงั หรือไดรั้บตาํแหน่งเป็น

ประธานของกลุ่มสมาชิกธุรกิจชุมชน ในทีนีหมายถึง ประธานกลุ่มธุรกิจชุมชนประเภทผลิตภณัฑ์

สมุนไพรทีไม่ใช่อาหารในพืนทีภาคตะวนัตกของประเทศไทยทีไดรั้บการประเมินมาตรฐานการ

จดัการเชิงสร้างสรรค ์

 6.10 สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน หมายถึง ประชาชนทงัจากภายในหรือจากภายนอกชุมชน

ทีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกการดาํเนินกิจการของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในทีนีหมายถึง สมาชิกในกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนประเภทผลิตภณัฑส์มุนไพรทีไม่ใช่อาหารในพืนทีภาคตะวนัตกของประเทศไทยทีไดรั้บการ

ประเมินมาตรฐานการจดัการเชิงสร้างสรรค ์

 

7. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 7.1  ทาํให้ไดเ้กณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน กล่าวคือผลจากการประเมินช่วยระบุปัญหาข้อผิดพลาดจากการดาํเนินธุรกิจ รวมทงัให้

ขอ้เสนอแนะทีช่วยกาํหนดทิศทางให้กลุ่มธุรกิจชุมชนมีระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์และมี

มาตรฐาน 

 7.2  ทาํใหท้ราบถึงรูปแบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์สาํหรับกลุ่มธุรกิจชุมชนประเภท

สมุนไพรทีไม่ใช่อาหารในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ซึงกลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถยึดถือไป

เป็นแบบอยา่งเชิงนโยบายในการดาํเนินงานได ้

7.3  ทาํใหไ้ดคู้่มือเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยนาํเสนอใหก้บัคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพือ

นาํไปเผยแพร่ อีกทงัยงัเชือมโยงกบัศูนยส่์งเสริมวิสาหกิจชุมชนภาคตะวนัตก ของคณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชนในการประเมินจุดเด่นหรือ

ขอ้บกพร่องของการจดัการรวมทงัเสนอแนะแนวทางพฒันาดว้ยการจดัการเชิงสร้างสรรค ์
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจยันี มีความมุ่งหมายเพือพฒันาเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชน ผูว้ิจยัไดท้าํวิจยัเอกสารเพือคน้หาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆทีมี

ความเกียวขอ้งอยูภ่ายในกรอบแนวคิดของงานวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีดา้นการจดัการ  

1.1 ความหมายของการจดัการ 

1.2 บทบาทหนา้ทีของการจดัการ 

1.3 ทฤษฎีดา้นการจดัการทีเกียวขอ้ง 

 2.  แนวคิดเกียวกบัวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน 

2.1 ความหมายและลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน 

2.2 ความหมายและลกัษณะของธุรกิจชุมชน 

 3.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3.1  แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3.2  กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค ์

3.3  รูปแบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์  

 4.  ขอ้มลูทวัไปเกียวกบัวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวนัตก 

4.1  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี 

4.2  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี 

4.3  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

4.4  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดักาญจนบุรี 

4.5  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัสมุทรสาคร 

4.6  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม 

4.7  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดันครปฐม 

4.8  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัสุพรรณบุรี 
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 5.  สมุนไพรแปรรูปในประเทศไทย 

  5.1  ความหมายและความสาํคญัของพืชสมุนไพร 

5.2  ความสาํคญัของสมุนไพรในดา้นเศรษฐกิจ 

  5.3  ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 

  5.4  การจาํแนกประเภทพืชสมุนไพร 

  5.5  การแปรรูปผลิตภณัฑส์มุนไพร 

  5.6  วตัถุประสงคข์องการแปรรูปสมุนไพร 

  5.7  การจดักลุ่มสมุนไพรแปรรูป 

 6. แนวคิดเกียวกบัการจดัทาํเกณฑม์าตรฐาน 

6.1  ความหมายของเกณฑ ์

6.2  ประเภทของเกณฑ ์

6.3  ความหมายของมาตรฐาน 

6.4  หลกัการเบืองตน้ของมาตรฐาน 

6.5  ความมุ่งหมายของการกาํหนดมาตรฐาน  

6.6  ขอบเขตของการกาํหนดมาตรฐาน  

6.7  ขอ้กาํหนดของการมาตรฐาน  

6.8  ประโยชน์ของมาตรฐาน  

6.9  ทฤษฎีเกณฑก์ารประเมิน  

 7.  แนวคิดเกียวกบัเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR  

  7.1  ขอ้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กบั Delphi 

  7.2  ขอ้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กบั EFR 

 8.  แนวคิดเกียวกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  

8.1  แนวคิดพืนฐาน 

8.2  ขนัตอนในการวิเคราะห์ประกอบเชิงยนืยนั 

8.3  การนาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัไปใช ้

 9.  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
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1.  แนวคดิและทฤษฎีด้านการจดัการ 

 1.1  ความหมายของการจดัการ  

  ตามหลกัทางวิชาการนัน คาํว่า การจัดการ (Management) กับคาํว่า การบริหาร 

(Administration) มีความหมายทีใกลเ้คียงกนัและมกัจะมีการนาํมาใชค้าํแทนกนัอยูบ่่อยครัง ทงันี คาํ

ว่าการบริหาร (Administration) จะมีความหมายในเชิงศาสตร์ วิทยาการความรู้ และนิยมใชก้บัการ

บริหารในภาครัฐ เช่น การบริหารราชการ รัฐประศาสนศาสตร์ ขณะทีคําว่า  การจัดการ 

(Management) มีความหมายในเชิงรูปธรรมหรือเชิงการกระทาํ นิยมใช้ในศาสตร์ทางด้านการ

บริหารธุรกิจ โดยเนน้เรืองการนาํนโยบายทีผูบ้ริหารระดบัสูง หรือหวัหนา้ผูป้ระกอบการไดก้าํหนด

ขึนมาเพือให้เกิดการนาํไปปฏิบติั (Implementation) ให้เกิดผลสัมฤทธิในทีสุด (วิเชียร วิทยอุดม, 

2553)    

  การจัดการนันเป็นกระบวนการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรทังหมดทีมีอยู่ใน

องค์การ โดยใช้ระบบการจัดการทีเหมาะสม ใช้ระเบียบปฏิบัติงานทีมีทังประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีตงัเอาไว ้โดยการใหค้าํนิยามหรือความหมาย

ของการจดัการมีลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไปขึนอยูก่บัแนวคิดของนกัวิชาการแต่ละท่าน แต่เนือหา

และใจความสาํคญัจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั โดยใจความสาํคญัแลว้ การจดัการหมายถึง ศิลปะ

ของกระบวนการทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงค์โดยอาศยัปัจจยัต่างๆไม่ว่าจะเป็น คน เงิน อุปกรณ์

ต่างๆในการจัดการ และใช้ทรัพยากรเหล่านีเพือบรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ (Drucker, 2006) ดงันนัการจดัการตอ้งเริมตน้จากการวางแผนและตงัวตัถุประสงค์ไว ้

ล่วงหนา้ เพือใหเ้กิดการดาํเนินการไปตามกรอบแนวทางและบรรลุเป้าหมาย โดยระหว่างนันมีการ

พึงพาทรัพยากรหรือปัจจยัทีจาํเป็นในกระบวนการจดัการ (สมคิด บางโม, 2553) 

  การจดัการเป็นงานทีมีความสาํคญัอยา่งมากในองคก์าร เนืองจากระบบการจดัการ     

นับได้ว่าเป็นกลไกหลกัของการดาํเนินงานตามแผนการทีองค์การได้กาํหนดไว ้นอกจากนียงั

เกียวขอ้งกบัการสร้างและรักษาความสมัพนัธร์ะหว่างทรัพยากรทงัหมด โดยมีการระบุถึงทรัพยากร

ทีใชส้าํหรับการดาํเนินกิจกรรมทีไดก้าํหนดไว ้ความสาํคญัของการจดัการสามารถช่วยให้ผูจ้ดัการ

สามารถลดจุดอ่อนของการจัดการและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ตาํลงและทาํให้เกิดผลผลิตใน

องคก์ารไดเ้พิมมากขึน นบัไดว้่าบุคคลทีมีตาํแหน่งผูจ้ดัการเป็นผูมี้อิทธิพลอยา่งมากในทุกช่วงระยะ

ขององคก์ารยคุสมยัใหม่ อาทิเช่น ผูจ้ดัการโรงงานทีดาํเนินงานดา้นการผลิตเพือผลิตอาหารให้คน

ไดบ้ริโภค ผูจ้ดัการขายก็มีหนา้ทีในการจดัการพนกังานขายเพือทาํตลาดใหสิ้นคา้ ส่วนผูจ้ดัการฝ่าย

บุคคลก็จดัหาพนกังานทีมีความสามารถตรงกบัความตอ้งการขององค์การ เป็นตน้ สรุปไดว้่าหน้า
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ความรับผดิชอบสาํคญัทีผูจ้ดัการตอ้งดาํเนินการให้บรรลุทงัประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ 

(Lussier, 2006) 

  1.  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources) หมายถึง บุคคล พนักงาน

ปฏิบติังานในองค์การ โดยผูจ้ดัการตอ้งทาํให้แผนงานลุล่วงไปไดโ้ดยใชบุ้คคลเหล่านี นับไดว้่า

ทรัพยากรบุคคลเป็นสิงทีมีค่ามากทีสุดสาํหรับผูจ้ดัการองคก์าร 

  2.  ทรัพยากรดา้นการเงิน (Finalcial Resources) ผูจ้ดัการในองคก์ารส่วนมากนันมี

การจดัสรรงบการเงินเพือทีจะกาํหนดว่าในการดาํเนินแผนงานต่างๆของแต่ละแผนกนันควรจะใช้

เงินเป็นจํานวนเท่าใดภายใต้กรอบระยะเวลาทีก ําหนด ทังนี งบประมาณสามารถบ่งบอกถึง

ทรัพยากรทางการเงินทีมีอยูท่งัหมดรวมทงัความสามารถในการลงทุนขององคก์าร 

  3.  ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ เครืองมือ

ต่างๆทีใชร้ะหว่างกระบวนการทาํงาน ในการบรรลุเป้าหมายงานนันจะตอ้งมีการพึงพาทรัพยากร

ทางกายภาพทีก่อใหเ้กิดทงัประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงผูจ้ดัการจาํเป็นตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์

เครืองมือในการทาํงานให้เหมาะสมเพือให้เกิดความมนัใจไดว้่าสิงของทีจาํเป็นเหล่านันพร้อมใช้

งานได ้ถา้หากทรัพยากรดา้นนีสูญหายหรือไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้งอาจทาํให้เกิดความ

เสียหายต่อธุรกิจและการดาํเนินงานระยะยาว 

  4.  ทรัพยากรสารสนเทศ (Informational Resources) เทคโนโลยีสารสนเทศนัน

เป็นสิงจาํเป็นในการจดัการ สารสนเทศมีความจาํเป็นต่อองค์การมากขึนเนืองจากสภาพแวดลอ้ม

การแข่งขนัทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบนั จึงตอ้งใชใ้ชป้ระโยชน์จากสารสนเทศเพือก่อให้เกิดการ

ดาํเนินงานทางธุรกิจทีรวดเร็วและเหนือคู่แข่งรายอืนๆ  

 1.2  บทบาทหนา้ทีของการจดัการ 

  สาํหรับบทบาทหนา้ทีของการจดัการนนัไดก่้อใหเ้กิดกิจกรรมต่างๆทางการจดัการ 

ซึงประกอบไปดว้ยแง่มุมต่างๆของหน้าทีการจัดการทีสามารถนําไปกาํหนดเป็นกฎเกณฑ์ของ

องคก์ารใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายในลกัษณะทีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยผ่านขนัตอน

การวางแผน การจดัองค์การ การบริหารงานบุคคล การอาํนวยการ และการควบคุมทรัพยากรใน

องคก์ารดงัทีแสดงในรูปภาพต่อไปนี 
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ภาพที  3 บทบาทหนา้ทีของระบบการจดัการ 4 ขนัตอน 

ทีมา: Jhon R. Schermerhorn, Management (New York: John Wiley and Sons, 2005), 19. 

 

  จากรูปภาพ 3 มีองคป์ระกอบทีแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทหนา้ต่างๆของกระบวนการ

จดัการทีมีความสมัพนัธ์เชือมโยงกนั เริมจากการวางแผน (Planning) เพือกาํหนดจุดมุ่งหมายและ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร มีการพฒันากลยทุธ ์การใชง้บประมาณเพือจดัสรรทรัพยากร และการวาง

นโยบายวางขนัตอนการดาํเนินงาน ขนัตอนต่อมาคือการจดัองคก์าร (Oraganizing) เกียวขอ้งกบัการ

เตรียมงาน การวางโครงสร้างขององค์การ การสร้างหน้าทีความรับผิดชอบและสัมพนัธภาพกับ

ตาํแหน่งหนา้ที ขนัตอนของการเป็นผูน้าํ (Leading) เกียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล (Staffing) ที

จะคดัเลือกคนซึงถือเป็นทรัพยากรทีสาํคญัให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานนันๆพร้อมดว้ยการอบรม

งานและสร้างแรงบนัดาลใจก่อนเริมปฏิบติัจริงเพือช่วยพฒันาให้มีความรู้ ความเคยชินและมุ่งมนั

กบังาน และการอาํนวยการ (Directing) เป็นการใชอิ้ทธิพลและการให้รางวลัเพือสร้างแรงจูงใจให้

การวางแผน 
เลือกเป้าหมายและ

หาวิธีการบรรลุ

เป้าหมาย 

การจัดองค์การ 
กาํหนดหนา้ทีและ

ความรับผิดชอบ

เพือใหก้ารทาํงาน

สัมฤทธิผล 

การควบคุม 
ติดตามกิจกรรมการ

ทาํงานและดูแลให้

ถูกตอ้ง 

การเป็นผู้นํา 

บริหารงานบุคคล

และอาํนวยการ 

กระบวนการจัดการ 
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พนกังานในการทาํงานตามหนา้ที รวมถึงการมอบหมายงาน การประสานงานกนัระหว่างพนักงาน

และการบริหารจดัการความขดัแยง้ ขนัตอนสุดทา้ยคือการควบคุม (Controlling) เป็นการพฒันา

มาตรฐานการปฏิบติังาน การจดัระบบการรายงานเพือติดตามผลการทาํงานของพนกังานในองคก์าร 

รวมถึงพิจารณาผลจากกิจกรรมต่างๆทีพนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมายว่าได้บรรลุเป้าหมาย

หรือไม่ นอกจากนียงัตอ้งแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเกิดขึนจากการดาํเนินงานตามความจาํเป็น   

  เป็นทียอมรับว่าความผิดพลาดจากการดาํเนินงานภายในองค์การนันไม่สามารถ

หลีกเลียงได ้สิงทีสาํคญัทีการจดัการในยุคใหม่ตอ้งเผชิญอย่างหลีกเลียงไม่ไดน้ันมกัเกียวขอ้งกบั

งานอยู ่3 อยา่ง ไดแ้ก่ การบริหารงานและองคก์าร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารการ

ผลิตและการปฏิบติัการ การจดัการจึงมีบทบาทหนา้ทีมากกว่าการแกปั้ญหาทางดา้นพฤติกรรม การ

บริหารจดัการยงัตอ้งสามารถเขา้ไปแก้ปัญหาทางเทคนิค ตลอดจนวางแผนดา้นสายงานผลิตใน

อนาคต และสิงทีกล่าวมานีก็คือหน้าทีสาํคญัของการจดัการแบบสมยัใหม่ทีผูจ้ดัการจาํเป็นตอ้งมี

ความรู้ความเขา้ใจในทกัษะเกียวกบัเรืองทงั 3 ดา้นนีอย่าง   ถ่องแทเ้พือจะไดจ้ดัเตรียมความพร้อม

และเรียนรู้นาํไปปฏิบัติให้เกิดทงัประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้  หน้าทีทงั 3 ด้านมีรูปแบบ

ลกัษณะดงัต่อไปนี (วิเชียร วิทยอุดม, 2553: 12) 

 1.  หนา้ทีการบริหารงานและองคก์าร ในส่วนนีผูจ้ดัการตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจเรือง

การวางแผน การจัดองค์การ กระบวนการบริหารงานในองค์กร และเขา้ใจถึงกิจกรรมต่างๆใน

องคก์ารว่ามีโครงสร้างและมีการปฏิบติังานอยา่งไร มีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร และมีการตรวจสอบ

การควบคุมการดาํเนินงานว่าเป็นไปตามแผนทีไดว้างไวห้รือไม่ 

 2.  หน้าทีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ตัวผูจ้ ัดการต้องมีทกัษะในการเรียนรู้ถึง

กระบวนการสรรหาบุคคลทีดีเพือดึงดูดคนทีมีความรู้ความสามารถตรงกบัสายงานไดเ้ขา้มาทาํงาน

ในองคก์ร นอกจากนีควรมีการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานเก่าให้ทาํงานเพือองค์กรในระยะ

ยาวจนกระทงัเกษียณอายงุาน ตลอดจนจดัการอบรมพฒันาบุคลากรทีมีภาวะผูน้าํสูงให้มีโอกาสได้

เขา้มาทาํหนา้ทีบริหารงานและพฒันาองคก์ารใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

 3.  หนา้ทีการบริหารการผลิตและการปฏิบติัการ ในประเด็นนีผูจ้ดัการตอ้งเรียนรู้

เพิมเติมเกียวกบักระบวนการจดัการผลิตภณัฑ์ การตดัสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนควบคุม

ผลิตภณัฑ ์รวมทงัการปฏิบติัการไปตามเป้าหมายทีองคก์ารไดว้างเอาไว ้

 บทบาทหนา้ทีภายในระบบการจดัการถือเป็นองค์ประกอบพืนฐานในการดาํเนิน

ธุรกิจ ทีผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชนจะตอ้งคาํนึงถึงทงัในเรืองแผนบริหารงาน การจดัโครงสร้าง

องค์การ การเป็นผูน้ ําทีมีความสามารถบริหารทรัพยากรภายในต่างๆได้ ทังทรัพยากรมนุษย ์
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ทรัพยากรทุน และทรัพยากรทีเป็นวตัถุดิบ รวมถึงควบคุมติดตามผลทีเกิดขึน เพือให้เกิดข้อมูล

ยอ้นกลบัและนาํไปปรับปรุงพฒันาแผนการดาํเนินงานครังต่อไป  

 1.3  ทฤษฎีดา้นการจดัการทีเกียวขอ้ง 

  ทฤษฎีการจดัการองคก์ารสมยัใหม่ 

  ในการจดัการยคุสมยัใหม่นนัมีมุมมองแนวคิดทีหลากหลายครอบคลุมการจดัการ

องคก์ารในดา้นต่างๆ ซึงแนวคิดสมยัใหม่เหล่านีจะเป็นการบูรณาการมาจากแนวคิดการจดัการแบบ

ดงัเดิมและแนวความคิดการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ เมือพิจารณาถึงภาพรวมขององค์การ

ทงัหมด มีนักทฤษฎีองค์การสมยัปัจจุบันหลายท่านมีความเห็นตรงกนัว่าลกัษณะทีสําคัญของ

องคก์ารสมยัปัจจุบนัตามแนวคิดทฤษฎีควรเป็นไปดงันี (สมคิด บางโม, 2553: 39) 

  1.  องค์การนันถือเป็นระบบหนึงทีประกอบดว้ยปัจจยัพืนฐาน 5 ส่วน คือ ปัจจัย

นาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ขอ้มลูยอ้นกลบั และสภาพแวดลอ้ม สาํหรับองคก์ารธุรกิจสมยัใหม่นัน

จดัเป็นองคก์ารระบบเปิด (Open System) 

  2. สามารถเปลียนแปลงได ้ในแง่ของโครงสร้างขององค์การหรือกระบวนการ 

ความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนภายในองค์กรสามารถเปลียนแปลงได้ตลอดเวลาเพือประสิทธิภาพของ

องคก์าร 

  3. มีหลายระดบัและหลายดา้น กล่าวคือ เมือพิจารณาองค์การทุกๆระดบั ธุรกิจ

หนึงๆอาจมีการพิจารณาทังในดา้นจุลภาคและมหภาค ในดา้นมหภาคองค์การถือเป็นส่วนเล็กๆ

ส่วนหนึงในระบบอุตสาหกรรมของประเทศ แต่ในแง่ของจุลภาคจะพิจารณาส่วนย่อยๆภายใน

องคก์าร 

  4. ใชแ้รงจูงใจหลายดา้นเพือให้คนพยายามทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความเชือ

ว่าสมาชิกขององคก์ารคาดหมายทีจะตอบสนองวตัถุประสงคบ์างอยา่งโดยใชอ้งคก์ารเป็นทางผา่น 

  5. การบริหารองค์การไม่มีความแน่นอนว่าจะต้องสาํเร็จเสมอไป เพราะอาจมี

ปัจจัยแทรกซ้อนต่างๆจาํนวนมากและสถานการณ์ด้านสิงแวดลอ้มซึงเป็นตัวแปรสําคัญทีไม่

สามารถควบคุมได ้ 

  6. ทฤษฎีองคก์ารสมยัปัจจุบนัถือเป็นทฤษฎีผสม คือการนาํแนวคิดของทฤษฎีใน

สาขาวิชาต่างๆหลากหลายสาขาเข้ามาผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา 

เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

  7. มีลกัษณะเป็นการพรรณนา (Descriptive) คือเป็นการอธิบายคุณลกัษณะของ

องคก์ารและการบริหาร ไม่ไดก้าํหนดสิงต่างๆไวแ้น่นอนแต่จะเปิดโอกาสใหเ้ลือกวตัถุประสงคแ์ละ

วิธีการต่างๆตามความเหมาะสม 
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  8. เหตุการณ์หนึงๆทีเกิดขึนในองค์การจะมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆหลายปัจจยั 

ซึงปัจจัยเหล่านีจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างกัน เหตุการณ์ทีเกิดขึนนันอาจจะยอ้นกลบัไปกระทบ

ปัจจยัทีเป็นเหตุ และอาจทาํใหเ้ปลียนแปลงปัจจยัทีเป็นสาเหตุนนัไดด้ว้ย 

  9. องค์การเป็นระบบทีปรับตัวได้ ซึงถือว่ามีความสําคัญทีสุด หากองค์การ

ต้องการคงอยู่ได้ในสภาพแวดลอ้มใดๆ อาจต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกที

เปลียนแปลงอยูเ่สมอ 

  จากรูปแบบทีไดก้ล่าวมาเห็นไดว้่าทฤษฎีองคก์ารสมยัปัจจุบนัมุ่งเนน้ระบบทางการ

จัดการและผลผลิตทีมีคุณค่าขององค์การเป็นหลกั เนืองจากระบบและผลผลิตเป็นสิงทีทาํให้

องคก์ารสามารถดาํรงอยู่ได ้เมือเปรียบเทียบกบัทฤษฎีองค์การสมยัดงัเดิมนันมกัเน้นทีโครงสร้าง

ภายในเป็นสาํคญั นอกจากนีการจดัการสมยัใหม่ยงัมีคุณลกัษณะสาํคญัทีมุ่งเน้นถึงการจดัการตาม

วตัถุประสงค์เป็นสาํคญัเพือให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย มีความพยายามในการสร้างแรงบนัดาลใจ

เพือกระตุน้การทาํงานของพนกังาน รวมทงัส่งเสริมใหมี้การปรับตวัไปตามสภาพแวดลอ้มภายนอก

หรือเปลียนแปลงโครงสร้างการทาํงานอยู่เสมอเพือให้เกิดประสิทธิภาพการทาํงานภายใตส้ภาวะ

ปัจจยัแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา สิงเหล่านีถือเป็นคุณสมบัติทีผูป้ระกอบการกลุ่ม

ธุรกิจชุมชนควรพิจารณาถึงและนาํไปปฏิบติั เนืองจากการอยู่รอดของธุรกิจขึนอยู่กบัปัจจยัหลาย

อย่างทังภายในและภายนอก การหาวิธีการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการจัดการตาม

สภาวะการณ์ต่างๆโดยมีเป้าหมายและมีการสร้างแรงบนัดาลใจจะสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการ

เหล่านนัสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆหรือบรรลุเป้าหมายทีตงัเอาไวไ้ด ้

  การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM)  

  เป็นวิธีการทีนิยมนาํมาประยุกต์ใชใ้นการจดัการองค์การ เน้นให้ความสาํคญัใน

เรืองการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนืองซึงเป็นเป้าหมายหลักทีต้องกระทําเพือติดตามเฝ้าระวัง 

วิเคราะห์ผลผลิตและผลลพัธจ์ากการดาํเนินงาน วิธีการเพิมผลผลิต ตลอดจนการจดัการเก็บขอ้มูล 

และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์พืนฐานของวิธีการนีคือ การทาํความ

เขา้ใจว่าพนกังานทงัหมดและหน่วยธุรกิจในองคก์รทงัหมดนนัควรมีการทาํงานอย่างสอดคลอ้งกนั

เพือตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้เป็นหลกั เนืองจากความตอ้งการของลกูคา้นนัเป็นสิงทีมีการ

เปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันันองค์การต้องมีความพยายามอย่างหนักเพือปรับปรุงระบบและ

คุณภาพในกระบวนการของตนอย่างต่อเนือง รวมถึงการฝึกทกัษะการทาํงานให้แก่พนักงานเป็น

ประจาํ การจดัการคุณภาพโดยรวมจึงเป็นการจดัการแบบมีขอ้ผกูพนัทงัองค์การในการปรับปรุง

พฒันาคุณภาพสินคา้และสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนือง (รุจิจนัทร์ พิริยะสงวนพงศ,์ 

2549) 
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  นอกจากนีในมุมมองการจดัการคุณภาพโดยรวมยงัประกอบดว้ยองค์ความรู้ดา้น

เทคนิคและดา้นตวัของมนุษย ์และตอ้งใหอ้าํนาจแก่คน (Empowerment) เพือการตดัสินใจทีจาํเป็น

ตามสถานการณ์และตอ้งนาํเอาความรู้ทีไดม้าใชต้ามอาํนาจหน้าทีทีมีความรับผิดชอบอยู่ เพือการ

บริหารจดัการกบัความซบัซอ้นและการเปลียนแปลงของเทคโนโลยดีา้นการผลิตและการบริการ มี

การแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของงาน พร้อมทังให้ความรับผิดชอบในงาน

เพิมขึน มีการสร้างทีมงาน (Teamwork) และการพฒันาความเชือมนั เพิมแรงจูงใจ สภาพแวดลอ้ม 

และความสามารถในการทาํงาน มีผลทาํให้ผลผลิตเพิมขึนไดอ้ย่างมาก ตลอดจนมีการสร้างความ

ร่วมมือในการปฏิบติังานเพือการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในองคก์ร (Schermerhorn, 2005: 93) 

  จากคุณลกัษณะของการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวมจะเห็นไดว้่ามีการมุ่งเน้น

การควบคุมผลผลิตและเป้าหมายทีเป็นมาตรฐานการทาํงานภายใน นอกจากนียงัพิจารณาลูกคา้เป็น

หลกั (Customer oriented) และการมีส่วนร่วมของลูกจา้งให้มีอาํนาจในการคิดคน้และปรับปรุง

คุณภาพภายในทุกกิจกรรมขององค์การ อีกทงัยงัเสนอให้มีการจดัการปรับปรุงทีมงานและระบบ

อยา่งต่อเนืองในดา้นคุณภาพและการใหบ้ริการลกูคา้และยกระดบัการพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆให้

สูงขึน โดยแนวทางในการจดัการคุณภาพโดยรวมในเชิงปฏิบติัควรพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็น การยึดมนัในเป้าหมาย คือมีการปรับปรุงแกไ้ขการผลิตและการบริการกบัการเข้าสู่การ

แข่งขนัและความสามารถทีจะคงอยู่ในธุรกิจนันๆได ้มีการจดัให้มีการเตรียมงานไวล่้วงหน้าเพือ

ความพร้อม ประการต่อมาคือควรเปิดรับปรัชญาแบบใหม่มาใช ้เนืองจากอยูใ่นระบบเศรษฐกิจใหม่ 

ตอ้งมีการจดัการเพือกระตุน้ให้มีความทา้ทายในการทาํงาน เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบและมีการ

สร้างผูน้าํเพือรองรับการเปลียนแปลง ประการต่อมาคือตอ้งสร้างความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

เพือให้สามารถบรรลุถึงคุณภาพได้และควบคุมคุณภาพในการผลิตตังแต่ขันตอนแรก  ใน

ขณะเดียวกนัเมือการทาํงานเสร็จสินควรใหร้างวลัแก่พนกังาน สร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวเพือ

ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธที์ดี และความไวว้างใจระหว่างกนั สิงทีขาดไม่ไดป้ระการต่อมาคือปรับปรุง

การผลิตและการบริการเพือให้เกิดการพฒันาคุณภาพ เพิมผลผลิตและลดต้นทุนอย่างต่อเนือง 

นอกจากนีอาจจดัตงัสถาบนัหรือระบบพีเลียงเพือฝึกฝนและพฒันาพนกังานใหมี้ศกัยภาพทีดีขึน 

  ในแง่มุมของผูที้ เป็นหัวหน้า ต้องมีความมุ่งมั นเอาใจใส่ดูแลให้บุคคลากร 

เครืองจกัร เครืองมือทีจะทาํใหก้ารทาํงานดีขึน อีกทงัการจดัการควบคุมดูแลยงัมีความจาํเป็นต่อฝ่าย

ผลิต พยายามสร้างบรรยากาศทีลดความกงัวล ความหวาดกลวัใหน้อ้ยทีสุด เพือให้เกิดการทาํงานที

มนัใจและมีประสิทธิภาพ พร้อมทงัเฝ้าระวงัในการกาํจดัอุปสรรคระหว่างแผนก โดยตอ้งทาํงาน

เป็นทีมและมีการสือสารขา้มแผนงาน ควรรู้ล่วงหน้าถึงปัญหาในการผลิตและวิธีการแกไ้ขปัญหา

เกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการ มีการใหค้าํแนะนาํและเป้าหมายการทาํงาน การชีถึงขอ้บกพร่อง
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มีผลทาํใหก้ารผลิตนนัลดระดบัลง การใหค้าํแนะนาํทีดีจะเป็นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และมีผลต่อ

กาํลงัแรงงานในการทาํงาน ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต หากเกิดอุปสรรค

ใดๆขึนมานนัจะเป็นหนา้ทีของผูจ้ดัการทีตอ้งกาํจดัอุปสรรคเพือให้เวลาในการปฏิบติังานมีความ

เหมาะสมและสร้างทักษะความชาํนาญและกระตุน้ให้สมาชิกในองค์การทาํงานอย่างมีคุณภาพ 

นอกจากนียงัต้องลดอุปสรรคดา้นการจดัการ และดา้นวิศวกรรมเพือความเหมาะสมและจดัหา

ผูเ้ชียวชาญเสริมในงานดา้นต่างๆ มีความพยายามพฒันาปรับปรุงโครงสร้างการทาํงานทีเขม้แข็ง

และกระตุน้ใหส้มาชิกในองคก์ารทาํงานใหบ้รรลุตามกลยทุธที์จดัทาํขึนโดยปรับวิธีการปฏิบติัตาม

การทาํงานของพนกังาน (วิเชียร วิทยอุดม, 2554) 

  การจดัการตามสถานการณ์ (Contingency Management) 

  แนวทางการศึกษาการจดัการตามสถานการณ์นีมุ่งเนน้ทีการกาํหนดเลือกแนวทาง

ทางการจดัการทีดีทีสุดสาํหรับองคก์ารในสถานการณ์ต่างๆทีเกิดขึน ณ ช่วงเวลาหนึง สมมมติฐานที

สาํคัญของแนวคิดนีคือองค์การแต่ละทีนันมีธรรมชาติทีแตกต่างกันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น

องคป์ระกอบหรือสภาพแวดลอ้ม หรือสถานการณ์ปัญหาทีกาํลงัเผชิญอยู่ในช่วงเวลานันๆ ทฤษฎี

การจดัการองคก์ารนีจึงเป็นเรืองของการทาํใหอ้งคก์ารแต่ละแห่งสามารถปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้ม

ให้มากทีสุด โดยการปรับรูปแบบของการจัดองค์การภายในของแต่ละแห่งให้เหมาะสมซึงจะ

นาํไปสู่การเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 

  แนวทางดงักล่าวนีไดป้ฏิเสธหลกัการบริหารจดัการของสาํนักคิดแบบดงัเดิมอย่าง

สินเชิง กลายเป็นทฤษฎีสากลทีสามารถใชไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ โดยพยายามมุ่งคน้หารูปแบบการ

จดัการเพือการตดัสินใจ (Decision Making) ทีมีความสามารถในการยดืหยุน่ (Flexibility) และมีการ

ปรับตวัไดสู้ง (Adaptable) ของแต่ละองคก์าร ซึงจากทฤษฎีนีชีให้เห็นว่าสภาพแวดลอ้มทีแตกต่าง

กนัยอ่มตอ้งการความสมัพนัธภ์ายในทีแตกต่างกนัดว้ย จะไม่มีแนวทางเลือกทีดีทีสุดแนวทางเดียว

เหมือนกนัหมด แต่จะเป็นแนวทางการจดัการหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาทีดีทีสุด และสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะต่างๆของสถานการณ์หรือสิงแวดลอ้มทีองค์การกาํลงัประสบอยู่ ทังนีสภาพแวดลอ้ม

องค์การทีส่งผลต่อระบบการจดัการภายในมีอยู่ 2 ประเภท ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทีมีเสถียรภาพ 

(stable) คือมีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย และแบบทีเป็นนวตักรรม (innovative) คือมีการ

เปลียนแปลงอย่างมาก นอกจากนีภายในระบบการจดัการยงัแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

รูปแบบเครืองจกัรกล (mechanistic) ซึงสอดคลอ้งกบัระบบการบริหารแบบราชการดงัเดิม และแบบ

สิงมีชีวิต (organic) ทีไม่ใช่ระบบบริหารราชการและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นพฤติกรรม ทาํให้สรุป

ไดว้่าภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีมีเสถียรภาพ ระบบการจดัการแบบเครืองจกัรกลจะสามารถทาํงานไดดี้ 
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ในขณะทีสภาพแวดลอ้มทีเป็นแบบนวตักรรม ระบบการจดัการแบบสิงมีชีวิตจะทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ (Lussier, 2006: 41)   

  การจดัการตามสถานการณ์ถือเป็นทกัษะทีสาํคญัประการหนึงทีกลุ่มธุรกิจชุมชน

ควรมีอย่างยิง เนืองจากการประกอบธุรกิจนัน ถึงแมว้่าเป็นระดบัชุมชนก็มีส่วนเกียวขอ้งกบัการ

แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอืน รวมถึงกับบุคคลทีเป็นตัวกลางทางการค้า และปัจจยัแวดลอ้ม

ภายนอกอีกมากมายซึงเป็นสิงทีผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมได ้ดงันันการจดัการทีมีความ

ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ต่างๆ การใชป้ระสบการณ์หรือความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีการ

ปรับตวัเพือใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัทีดีทีสุดนันช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถอยู่รอดในธุรกิจและมี

แนวโนม้การพฒันาการจดัการทีมีความสร้างสรรคแ์ละมีมาตรฐานทีสูงขึนได ้ 

  ทฤษฎีองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

  สาํหรับคุณลกัษณะหลกัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้นีสามารถกาํหนดเป็นพืนฐาน

ทีสาํคญั 2 ประการทีสามารถนาํมาปรับใชใ้นองคก์าร ดงัต่อไปนี (วิเชียร วิทยอุดม, 2554) 

  ประการแรกคือ การสาํรวจ (Exploitation) เกียวขอ้งกบัการดาํเนินการแสวงหาของ

สมาชิกในองคก์าร เนืองจากมีการทดลองรูปแบบใหม่ๆของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆเพือเพิม

ประสิทธิภาพการทาํงาน การเรียนรู้ทีเกียวข้องกบัการสํารวจนันต้องมีความสัมพนัธ์กบัการหา

หนทางใหม่ๆในการจดัการสิงแวดลอ้มในทางธุรกิจ หรือการสร้างสรรค์โครงสร้างองค์การใหม่ๆ

เพือการจดัการหาทรัพยากรขององคก์าร เช่น โครงสร้างแบบทีมงาน (Teamwork) ทีผสมผสานมา

จากหลายๆ หน่วยงาน 

  ส่วนประการทีสองคือ การหาประโยชน์ (Exploration) เกียวขอ้งกบัตวัพนักงานที

จะตอ้งเรียนรู้ถึงแนวทางเพือจะทาํในสิงทีดีขึน ปรับปรุงกิจกรรมแบะกระบวนการทาํงานของ

องคก์ารทีมีอยูใ่หดี้ขึน เพิมประสิทธิผลการเรียนรู้ซึงเกียวขอ้งกบัการแสวงหาประโยชน์ และตอ้งมี

การนาํมาใชร่้วมกบัการจดัการแบบคุณภาพโดยรวม เพือจะไดส้ร้างความต่อเนืองในการปรับปรุง

ระเบียบแบบแผนให้มีประสิทธิผลมากขึน โดยสร้างกิจกรรมซึงเป็นลกัษณะเฉพาะในแต่ละงาน 

การหาประโยชน์นีจะมีกระบวนการเรียนรู้ทีลึกกว่าการสาํรวจ  

  จากวิธีการสร้างสรรคอ์งค์การโดยวิธีการเรียนรู้นัน ประเด็นหนึงทีควรปฏิบติัอยู่

เสมอคือ การใหพ้นกังานตอบสนองอยา่งรวดเร็วทีสุดในการเปลียนแปลงสิงต่างๆทีอยู่รอบตวั โดย

การเพิมขีดความสามารถของพนกังานในทุกๆระดบัขององคก์าร เพือใหมี้โอกาสสร้างกิจกรรมและ

การทดลองแนะแนวทางใหม่ๆทีอาจช่วยเพิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้องค์การได ้โดยการ

สร้างสรรคอ์งคก์ารแห่งการเรียนรู้สามารถกระทาํไดด้ว้ยแนวทางหลายประการ กล่าวคือตอ้งมีการ

เรียนรู้อย่างต่อเนืองโดยทีมงานและองค์การเตรียมตวัรับมือกับการแข่งขนั ผูจ้ดัการตอ้งทดลอง
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ดาํเนินการระบบการเรียนรู้ทีมีคุณค่าและก่อใหเ้กิดทงัคุณภาพและปริมาณการเรียนรู้ทีแลกเปลียน

เชือมโยงกนัมากขึน สร้างให้เป็นวฒันธรรมขององค์การเรืองของผลตอบแทนตอ้งทาํให้มีความ

เสมอค่ากนั และจดัใหมี้การพูดคุยกนัระหว่างพนักงานกบัผูจ้ดัการระดบัสูง ผูจ้ดัการทีมีทกัษะจะ

สามารถตรวจสอบความสามารถในการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคนในกลุ่ม และมีการสร้างและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นําไปใช้งานได้และก่อให้เกิดประโยชน์จริง นอกจากนีควรส่งเสริมการ

ตดัสินใจของพนกังานและจดัใหมี้การมอบอาํนาจใหแ้ก่พนกังาน รวมทงัส่งเสริมการจดัการทาํงาน

แบบเป็นทีม ในดา้นของพนกังานควรมีการแลกเปลียนมุมมองความคิดเห็นระหว่างกนัโดยความ

คิดเห็นนนัอาจมาจากการทาํความเขา้ใจภายในองคก์าร เพือใหไ้ดท้ราบถึงคุณค่าทีผูจ้ดัการและผูน้าํ

องค์การร่วมกันคิดค้นสร้างสรรค์ ฝึกอบรม ทาํให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ เป็นภาระผูกพนักับ

พนกังานทีไดรั้บมอบหมายอาํนาจให้ปฏิบติังาน อีกทงัตอ้งให้ความสาํคญัเรืองระบบขององค์การ

ทังหมด การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ กระบวนการทาํงาน เป้าหมายของการ

ปฏิบติังาน การฝึกอบรม การพฒันทกัษะทงัเฉพาะตวับุคคลและการทาํงานเป็นทีม รวมทงัระบบ

ผลตอบแทนลว้นเป็นสิงทีตอ้งสร้างใหเ้กิดขึนในองคก์าร 

  ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์้วยการฝึกอบรมนันนับได้ว่าเป็นกระบวนการ

เรียนรู้หนึงทีจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนและสือสารเพือให้บุคลากรเกิดความรู้ทีสามารถนาํไปคิดต่อ

ยอด นาํไปถ่ายทอดต่อโดยผา่นกระบวนการวิเคราะห์ และสามารถปฏิบติัไปตามแนวทางทีกาํหนด

ไวไ้ด ้การฝึกอบรมจึงมีประโยชน์อยา่งมากสาํหรับสมาชิกทีไม่รู้งาน หรือเป็นการเตรียมพร้อมเพือ

รับมือกบัสถานการณ์การเปลียนแปลงต่างๆทีอาจเกิดขึน โดยมุ่งเน้นการทาํงานเป็นทีมเพือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผลในทีสุดคือเกิดการพฒันามาตรฐานการทาํงานจากการเรียนรู้

เหล่านนั (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย,์ 2550) 

  สาํหรับกลุ่มธุรกิจชุมชนนนั การเรียนรู้และจดัการองค์ความรู้เป็นกระบวนการที

ก่อให้เกิดคุณค่าทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและสามารถนาํมาประยุกต์ใชเ้พือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม

และสร้างผลประกอบการในทางธุรกิจได ้กลุ่มธุรกิจชุมชนจึงควรพิจารณาภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยู่

และควรแสวงหาองคค์วามรู้สมยัใหม่เพิมเติมจากภายนอกเพือใหเ้กิดการผสมผสานระหว่างความรู้

ดงัเดิมและความรู้สมยัใหม่ทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ การผลิต หรือต่อกิจกรรมอืนๆ

ในกลุ่มธุรกิจชุมชน ตอ้งมีการรวบรวม จดัเก็บอย่างเป็นกิจจะลกัษณะ และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย

เพือใหเ้กิดการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัท่วงที  

  ทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  การบริหารงานดว้ยวงจรคุณภาพ (PDCA) จดัเป็นกระบวนการสากลทีเป็นทีรู้จกั

กนัดี ถือเป็นเครืองมือการบริหารจดัการทีหลากหลายบนพืนฐานเดียวกนั การจดัการอยา่งมีคุณภาพ
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เป็นกระบวนการทีดาํเนินการต่อเนืองเพือใหเ้กิดผลผลิตและบริการทีมีคุณภาพขึน โดยหลกัการที

เรียกว่า วงจรคุณภาพ(PDCA)หรือวงจรเดมมิง ซึงประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ การวางแผน (Plan) 

คือ เริมจากกาํหนดสาเหตุของปัญหา จากนนัจึงวางแผนเพือสร้างขอ้กาํหนดในการปรับปรุงใหดี้ขึน 

การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ข  การปฏิบติัตามแผน (Do) คือการลงมือ

ทาํตามแผนทีตงัขอ้กาํหนดไวห้รือทดลองปฏิบติัเป็นการนาํร่องในส่วนยอ่ย การตรวจสอบ (Check) 

คือ ตรวจสอบเพือทราบว่าการปฏิบติังานนนัไดบ้รรลุผลตามแผนหรือไม่ หากมีสิงใดทีทาํผิดพลาด

หรือไดเ้รียนรู้อะไรมาแลว้บา้ง และ การปรับปรุงแก้ไข (Act) คือยอมรับการเปลียนแปลง หาก

บรรลุผลเป็นทีน่าพอใจหรือหากผลการปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผน ให้ทาํซาํวงจรโดยใชก้ารเรียนรู้

จากการกระทาํในวงจรทีไดป้ฏิบติัไปแลว้ (Deming, W. E., 1981) 

  ทงันี การควบคุมและการปรับปรุงสามารถอธิบายว่าเป็น การวางแผน การกระทาํ 

การตรวจสอบ และกระทาํการตรวจแก้ไขซาํ เพือให้เกิดความเชือมนัในการทาํงาน เมือวงจร

คุณภาพหมุนมาจนครบรอบจะทาํใหเ้กิดการปรับปรุงและระดบัของผลลพัธ์ทีสูงขึน งานส่วนใหญ่

จะกระทาํซาํในสิงทีเคยทาํมาก่อน ถึงแมว้่างานนันจะดูเหมือนว่าเป็นงานใหม่ทงัหมดก็ยงัคงมี

ส่วนประกอบหลายส่วนทีเหมือนหรือคลา้ยกับสิงทีเคยทาํมาก่อน ส่วนมากแลว้การปรับปรุง

คุณภาพจึงเป็นการพิจารณาวิธีการของงานทีกระทาํซาํอย่างระมดัระวงัและเป็นระบบ  ตรวจสอบ

ผลลพัธที์ได ้ตลอดจนมีการแกไ้ขความไร้ประสิทธิภาพทีคน้พบ (Kume, 1996: 57-64) 

  การประยกุตใ์ชแ้นวคิดบริหารวงจรคุณภาพในองคก์ารนนัผูบ้ริหารระดบัสูงทีตอ้ง

มีบทบาทหลากหลายดา้น และปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการจดัการคุณภาพตอ้งอาศยัหลกัการดงัที

กล่าวขา้งตน้นนั โดยขนัตอนแรกเป็นการวางแผน (Plan) โดยใชข้อ้มูลทีมีอยู่หรืออาจเก็บรวบรวม

ขึนมาใหม่  นอกนนัอาจทดสอบเพือเป็นการนาํร่องก่อนก็ได ้ถดัมาคือดาํเนินการลงมือทาํ (Do) โดย

ยดึเอาแบบแผนทีไดก้าํหนดไว ้ซึงสามารถทาํในขอบข่ายเลก็ ๆ เพือทดลองดูใหแ้น่ใจ หลงัจากทีได้

ดาํเนินการ เกิดผลเป็นทีเรียบร้อยแลว้จึงมีการตรวจสอบ (Check) หรือสังเกตสิงทีเกิดขึนว่ามีการ

เปลียนแปลงมากน้อยเพียงใดและเป็นไปในทางใด สิงสาํคัญประการสุดทา้ยคือตอ้งมีการแกไ้ข 

(Act) หรือลงมือแกไ้ข (corrective action) กล่าวคือ หลงัจากทีไดศึ้กษาผลลพัธด์ูแลว้ อาจไม่เป็นไป

ตามทีตอ้งการหรือมีปัญหาทีตอ้งแกไ้ข ก็ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขตามทีจาํเป็น หลงัจากนันสรุปเป็น

บทเรียนและพยากรณ์เพือเป็นพืนฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ต่อไป  (Steven A. Melnyk, 1996) 

  จะเห็นได้ว่าทฤษฎีวงจรคุณภาพทงั 4 ดา้นเป็นการสร้างระบบระเบียบทางการ

จดัการทีหมุนเวียนต่อเนือง ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อระบบการจดัการธุรกิจ และส่งผลเชิงบวกต่อการ

ดาํเนินการทงัระดบัสูงและระดบัล่างทีจะตอ้งเชือมโยงสอดคลอ้งกนัทงัหมดอย่างไม่มีวนัสินสุด 

เพือใหไ้ปถึงเป้าหมาย ทงันีรูปแบบดงักล่าวสามารถแสดงดงัรูปภาพที 2-2  
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ภาพที 4 วงลอ้เดมมิงในระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 

  การดาํเนินการตามระบบเพือให้ไปถึงเป้าหมายจาํเป็นต้องทาํตามวงจรคุณภาพ

อยา่งซาํไปต่อเนือง เพือใหเ้กิดระบบวงจรทีหมุนเวียนอยู่ตลอด เมือดาํเนินการผ่านระยะเวลาไปมี

ผลทาํใหเ้กิดประสบการณ์ เกิดความชาํนาญและมีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาหรือเพิมประสิทธิภาพ

ในการจดัการวงจรคุณภาพมากยงิขึน  

  ถึงกระนันตอ้งทาํความเขา้ใจว่าการจดัการคุณภาพไม่ใช่สิงทีผูบ้ริหารจะกระทาํ

สาํเร็จแต่เพียงผูเ้ดียว การจดัการคุณภาพจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งเป็นการปฏิบติัทงัองค์การ 

เพราะการจดัการคุณภาพเป็นปรัชญาสาํหรับบุคคลทุกระดบัในองค์การ ฉะนันแลว้ จุดหมายทีแท้

ของวงจรคุณภาพกิจกรรมพืนฐานในการบริหารคุณภาพนนัมิใชเ้พียงแค่การปรับแกผ้ลลพัธ์ทีเบียน

เบนออกไปจากเกณฑม์าตรฐานใหก้ลบัเขา้มาอยูใ่นระบบเกณฑ์ทีตอ้งการเท่านัน แต่เพือก่อให้เกิด

การปรับปรุงในแต่ละรอบของวงจรคุณภาพอย่างต่อเนืองเป็นระบบและมีการวางแผนทีมว้นไต่

สูงขึนเรือยๆ  (สมศกัดิ  สินธุระเวชญ,์ 2542: 188-190)   

  การดําเนินการภายในระบบวงจรคุณภาพทีนําไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมาย

จาํเป็นตอ้งมีรายละเอียดในการคิดวิเคราะห์วางแผนอยา่งครอบคลุมในแต่ละขนัตอนของวงจรและ

ตงัคาํถามเพือหาคาํตอบในทุกกระบวนการ เริมตน้จากการวางแผนทีเกียวขอ้งกบัการตงัคาํถามเพือ

ศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพือใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัร่วม จากนันนาํแนวทางดงักล่าวไปลง

มือกระทาํ จากนนักิจกรรมขนัตอนถดัมาคือตอ้งตรวจสอบและวิเคราะห์เพือยนืยนัว่าผลลพัธ์ทีไดมี้

ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย หากยงัมีจุดบกพร่องตอ้งเร่งแกไ้ขเพือให้เกิดผลลพัธ์ทีเป็นประโยชน์

มากทีสุด และนาํผลลพัธนี์ไปสร้างเป็นเกณฑม์าตรฐานการดาํเนินการในครังต่อไป รูปแบบทงัหมด

สามารถแสดงดงัรูปภาพที 2-3 

A P 

D C 

การปรับปรุงไม่มีวนัสินสุด 
เป้าหมาย 

ประสบกา

รณ์ 
ระยะเวลา 
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ภาพที 5 กระบวนการวิเคราะห์วงจรคุณภาพ 

   

  จากประเด็นทีกล่าวมานัน ถือไดว้่าทฤษฎีวงจรคุณภาพมีส่วนสาํคญัในการช่วย

พฒันาการบริหารจดัการภายในธุรกิจ กล่าวคือ เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน เนืองจากความรู้ความชาํนาญจะเกิดขึนไดต้อ้งอาศยัประสบการณ์ การฝึกฝน การลอง

ผิดลองถูกอย่างต่อเนือง จนกระทั งเกิดการเรียนรู้ มีการปรับตัวและคิดปรับปรุงแก้ไขวิธีการ

วางแผนทีมีความรอบคอบและคาํนึงถึงปัจจยัทุกดา้นทีเกียวขอ้ง การลงมือปฏิบติัทีมีประสิทธิภาพ

แม่นยาํมากขึน การตรวจสอบถึงผลลพัธที์ได ้หรือหากผลลพัธไ์ม่ไดเ้ป็นไปตามทีคาดหมายไว ้ก็จะ

มีการทบทววนแผนเดิม และปรับเปลียนให้มีความเหมาะสมมากยิงขึน หากกลุ่มธุรกิจชุมชนยึด

หลกัการบริหารโดยอาศยัวงจรคุณภาพก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดแนวโน้มการพฒันามาตรฐานการ

จดัการ การพฒันาผลิตภณัฑ ์และการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีดีขึนและมีความต่อเนืองจนเกิดเป็นระบบ

ธุรกิจชุมชนทีมีความยงัยนืได ้

  แนวความคิดดา้นการจดัการมีความอยา่งยิงต่อการพฒันาองค์การธุรกิจ เนืองจาก

แนวการจดัการมีอิทธิพลต่อทุกๆส่วนในโครงสร้างขององคก์าร สาํหรับวิสาหกิจชุมชนซึงประกอบ

วางแผน 

(Plan) 

อะไร? 

ทาํไม? 

อยา่งไร? 

ปฏิบัติ 

ตรวจสอบ 

แก้ไข 

กาํหนดปัญหาและ

เป้าหมาย 

วิเคราะห์ปัญหา 

หาสาเหตุ 

วางแผนร่วมกนั 

นาํไปปฏิบติั 

ยนืยนัผลลพัธ์ 

ทาํมาตรฐาน 
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ไปดว้ยหวัหน้าผูป้ระกอบการ มีหน้าทีตอ้งดูแลควบคุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทีเป็นลูกจา้งซึงถือ

เป็นทรัพยากรบุคคลเพือให้ปฏิบัติงานตามแผนงานทีได้มอบหมาย ต้องมีการจัดการกับทุน 

งบประมาณต่างๆทีมีอย่างจาํกัด ทังยงัมีการสนับสนุนเครืองมืออุปกรณ์ สิงของต่างๆทีจาํเป็น

สาํหรับการดาํเนินงาน และตอ้งมีการบริหารจดัการองคค์วามรู้ทีไดจ้ากการแสวงหาและภูมิปัญญา

ดังเดิมในชุมชนให้เกิดเป็นสิงทีมีมูลค่าต่อการเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ 

นอกจากนี ทฤษฎีต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการจดัการ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการจดัการองค์การสมยัใหม่ การ

จดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) การจดัการตามสถานการณ์ (Contingency 

Management) ทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือแมแ้ต่วงจรคุณภาพ 

(PDCA) ลว้นเป็นทฤษฎีทีวิสาหกิจชุมชนสามารถเลือกนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการประกอบการเพือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเนือง      

 

2.  แนวคดิเกยีวกบัวสิาหกจิชุมชนและธุรกจิชุมชน 

 แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัวิสาหกิจชุมชนทีสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆไดด้งัต่อไปนี 

 2.1  ความหมายและลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน 

  วิสาหกิจชุมชน คือการประกอบการขนาดย่อมโดยคนในชุมชน เพือการจดัการ 

"ทุน" ของชุมชนทังทีเป็นเงิน ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ ภูมิปัญญา อย่างสร้างสรรค์ เพือ

ตอบสนองการพึงตนเองและความพอเพียงของครอบครัว โดยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ทีไม่

มุ่งหวงัผลกาํไร แต่จะมุ่งหวงัถึงความอยู่รอดของสมาชิกในชุมชนวิสาหกิจชุมชนแบ่งไดเ้ป็นสอง

ประเภทใหญ่ ๆ คือ (อิราวฒัน์ ชมระกา, 2554) 

   1. วิสาหกิจชุมชนพืนฐาน คือ การผลิต การแปรรูป การดาํเนินการต่างๆ เพือกิน

เพือใชใ้นครอบครัวในชุมชนเพือตอบสนองความจาํเป็นขนัพืนฐาน 

   2. วิสาหกิจชุมชนกา้วหน้า คือ การดาํเนินการอย่างเป็นระบบและดว้ยรูปแบบที

ทนัสมยั ใชทุ้นและเทคโนโลยเีพือตอบสนองชุมชน เครือข่าย และตลาดในวงกวา้งทุนชุมชนมีทงั

ทุนทีเป็นเงินทุนทีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นาํ ป่า ทุนทีเป็นผลผลิตทุนความรู้ ภูมิปัญญา ทกัษะ

ต่างๆ ประเพณี วฒันธรรม ทุนทางสังคมหรือความเป็นพีเป็นน้อง ความไวใ้จกันของชุมชน

เครือข่าย ความสมัพนัธข์องสมาชิกของชุมชน 

  ทัง นี  องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน ทีสําคัญหลายประการ  ก ล่าว คือ                         

(อิราวฒัน์    ชมระกา, 2554) ชุมชนนนัเป็นเจา้ของการประกอบการและถือเป็นผูด้าํเนินการจดัการ

ประกอบการทงัหมด ผลผลิตทีเกิดขึนมาจากกระบวนการผลิตจากทรัพยากรทีมีอยู่ในชุมชน การ

ริเริมสร้างสรรคต่์างๆหรือการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาเดิมทีมีอยูถื่อว่าเป็นนวตักรรมของชุมชนโดยที
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ฐานภูมิปัญญาทอ้งถินเดิมสามารถผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากลเพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 

นอกจากนียงัมีการดาํเนินการแบบบูรณาการ เชือมโยงกิจกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนอยา่งเป็นระบบและสมาชิกตอ้งยดึถือกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจเพือให้เกิดประสบการณ์

และความรู้เชิงวิชาการในการพฒันาการจดัการ 

 2.2  ความหมายและลกัษณะของธุรกิจชุมชน 

  ธุรกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอนัประกอบดว้ย กิจกรรม

ทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซือ และการบริโภคของชุมชน จาก

ความหมายของธุรกิจชุมชนขา้งตน้จะเห็นไดว้่าชุมชนซึงเป็นรากฐานของชนบทไทยจะเขม้แข็งได้

นัน ชุมชนจะตอ้งสามารถดาํเนินการและอยู่รอดได้ดว้ยของชุมชนเองเป็นหลกั โดยอาศยัความ

ร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพือสนับสนุนการพฒันากลุ่มธุรกิจของชุมชนทีจดัตงั

ขึนให้มีความเจริญเติบโต ซึงเป็นพืนฐานในการพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนทีอยู่ในภาค

ชนบทใหมี้ชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึนดงันนัขนัตอนการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนทีจะนาํไปสู่

การประสบความสาํเร็จไดน้นัควรมีขนัตอนทีสาํคญัดงัต่อไปนี (อิราวฒัน์  ชมระกา, 2554) 

   1. คน้หาความตอ้งการของตลาด  

  ธุรกิจชุมชนจะตอ้งทราบถึง ความตอ้งการสินคา้และบริการของตลาด ความ

ได้เปรียบทางด้านการผลิตหรือการแข่งขันเพราะชุมชนแต่ละพืนทีมีความได้เปรียบทางด้าน

ทรัพยากรทีแตกต่างกนั นนัคือชุมชนควรตระหนกัว่า จะนาํทรัพยากรของชุมชนทีมีอยูม่าผลิตสินคา้

อะไร ซึงในทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาดงักล่าวนีจะเรียกว่าปัญหาพืนฐานทางเศรษฐกิจทีว่า ผลิต

อะไร (What) 

   2.  เลือกวิธีการผลิตทีเหมาะสม  

  ธุรกิจชุมชนตอ้งทราบว่าผูที้จะลงมือผลิตมีใครบา้ง และผูที้เกียวข้องกับการ

ผลิตมีใครบา้ง จึงควรให้ผูที้มีความสามารถนีเป็นผูล้งมือผลิต ให้คาํแนะนาในการผลิต ให้มีการ

ระดมสมองของคนเหล่านี และยงัสามารถพึงพาผูที้เกียวขอ้งกบัการผลิต เช่น หน่วยงานราชการ 

สถาบันวิชาการนอกจากนีในการผลิตทีเหมาะสมของธุรกิจจะต้องคาํนึงถึงปัจจัยการผลิต อนั

ประกอบดว้ยทีดิน (Land) แรงงาน (Labor) ทุนทีใชใ้นการดาํเนินงาน (Capital) และผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneur) ซึงในทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหานีจะเรียกว่าปัญหาพืนฐานทางเศรษฐกิจทีว่าผลิต

อยา่งไร (How) 

   3. กลุ่มเป้าหมาย  

  ธุรกิจชุมชนจะตอ้งทราบว่าควรขายสินคา้ใหก้บัใคร และลกูคา้จะซือสินคา้ของ

เราไดอ้ยา่งไร ซึงลกูคา้อาจแบ่งเป็น ลกูคา้ทอ้งถิน และลกูคา้นอกทอ้งถิน ซึงขึนอยู่กบัตวัสินคา้และ
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ความตอ้งการสินคา้จะเป็นตวักาํหนดว่า ลูกคา้เป็นใคร เช่น กรณีผา้ทอเกาะยอ ลูกคา้เป็นคนนอก

ทอ้งถิน กรณีปัมนาํมนั ลูกคา้จะเป็นคนในทอ้งถิน สาํหรับการเขา้ถึงลูกคา้นัน สามารถแบ่งลูกคา้

ออกเป็นอีก 2 ประเภท ประกอบดว้ย ลกูคา้ปลีก คือ ลูกคา้รายย่อยทีซือสินคา้เพือนาํไปบริโภคเอง

และลกูคา้ส่ง คือ ลกูคา้ทีซือสินคา้ในปริมาณมากเพือนาํไปขายต่อ ซึงในทางเศรษฐศาสตร์ปัญหานี

จะเรียกว่าปัญหาพืนฐานทางเศรษฐกิจทีว่า ผลิตเพือใคร (For whom) 

   4.  กาํหนดรูปแบบทีเหมาะสม  

  รูปแบบทีเหมาะสมของธุรกิจชุมชน แบ่งเป็น  (อิราวฒัน์ ชมระกา, 2554) 

 4.1 กลุ่มทีไม่เป็นทางการ (Informal Group) คือ ไม่มีการจดทะเบียนตาม

กรอบกฎหมายใด ๆ มีความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน แต่ไม่สามารถทาํนิติกรรมในนามของกลุ่ม

ไดข้อ้เสียของการตงักลุ่มแบบนีคือ ไม่สามารถระดมเงินทุนได ้และขอ้ดีคือ การบริหารงานภายใน

กลุ่มมีความคล่องตวัเนืองจากสมาชิกจะบริหารงานภายในกลุ่ม 

 4.2  กลุ่มทีเป็นทางการ (Formal Group) คือ กลุ่มทีมีการจดทะเบียนตาม

กฎหมายไม่ว่าจะเป็นในรูปของสหกรณ์หรือบริษัทจํากัด ข้อเสียของการจัดตังกลุ่มคือการ

บริหารงานมีความซบัซอ้นมากขึนและมีความล่าชา้ สาํหรับขอ้ดีคือ การระดมทุนสามารถทาํได้

รวดเร็ว 

 จากทีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  วิสาหกิจชุมชนกับธุรกิจชุมชนมี

ความหมายใกลเ้คียงกัน โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าวิสาหกิจชุมชนใช้หลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการประกอบการของชุมชนทีไม่ได้มุ่งเน้นกาํไรเป็นหลกั แต่เป็นการมุ่ง

ส่งเสริมและพฒันาชุมชนใหส้ามารถอยูร่อดดว้ยตนเองได ้ขณะทีธุรกิจชุมชน เป็นกลุ่มสมาชิกทีเกิด

จากการประกอบการภายในชุมชนและมีส่วนเกียวขอ้งกบับุคคลภายนอกชุมชน โดยมุ่งเนน้ผลกาํไร

จากการประกอบการเพือสร้างใหเ้กิดการขยายตวัและพฒันาในเชิงธุรกิจ 
 
3.  แนวคดิและทฤษฎีเกยีวกบัการจดัการเชิงสร้างสรรค์ 

 3.1 แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นการสร้างมูลค่าทีเกิดจากความคิด

มนุษยโ์ดยการใช้จินตนาการเพือให้เกิดการพฒันา ถือเป็นวิธีการสร้างผลิตภณัฑ์โดยพิจารณา

สินทรัพยที์เป็นตัวเงิน (Capital Assets) เป็นเรืองรอง แต่มุ่งเน้นใช้สินทรัพยท์างความคิด 

(Intellectual Assets) เป็นเรืองหลกั เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นการผสมผสานระหว่างคาํสองคาํ ไดแ้ก่ 

เศรษฐกิจ (Economy) ทีหมายถึง ระบบการผลิต แลกเปลียน บริโภคสินคา้และบริการ เป็นเรืองของ

การบริหารจดัการสนองความต้องการของคนในสังคมภายใต้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกัด และ



32 

ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) คือศกัยภาพในการสร้างสิงแปลกใหม่หลากหลายไปจากเดิม และ

เป็นความสามารถของคนในการนาํแนวคิดทีมีอยูม่าผสมผสานกนัเพือใหเ้กิดรูปแบบใหม่  ความคิด

อาจมาจากโดยคนคนหนึงหรือมากกว่า ทีสามารถประดิษฐ์คิดคน้สิงทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และ

เป็นตน้แบบทีไม่เคยมีมาก่อนหรือเรียกว่า นวตักรรม และมีความหมายสาํคญั ความคิดสร้างสรรค์

จึงตอ้งอาศยัของพรสวรรค์ ทกัษะ และประสบการณ์เพือให้เกิดการกลนักรองออกมาได้ เมือมา

ประยุกต์ใชก้บัเศรษฐกิจแลว้ทาํให้เกิดการถ่ายทอดความคิดสู่ผลิตภณัฑ์หรือแผนการดาํเนินงาน 

เปลียนจากนามธรรมไปสู่สิงทีใชง้านไดจ้ริง ทาํใหเ้กิดผลจากการเปลียนแปลงทีเรียกว่า ผลิตภณัฑ์

สร้างสรรค ์(Creative product) และการดาํเนินงานสร้างสรรค์ (Creative operation) ทาํให้เกิดความ

แตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Howkins, 2013) เศรษฐกิจ

สร้างสรรคจึ์งเป็นแนวคิดในการขบัเคลือนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใชอ้งค์ความรู้ การศึกษา 

การสร้างสรรคง์าน และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาทีเชือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสงัสม

ความรู้ของสงัคมและเทคโนโลยนีวตักรรมสมยัใหม่ (ศกัดิชยั เกียรตินาคินทร์, 2553: 23) 

  อยา่งไรก็ตามสิงทีเป็นเป้าหมายสูงสุดของเศรษฐกิจทุกประเภทก็คือความโดดเด่น

ทีไม่สามารถเลียนแบบได ้และหากสามารถรักษาความแตกต่างและเป็นสินคา้ทีทดแทนไม่ไดนี้ได้

ยาวนานมากเพียงใด ก็ยงิสร้างความเจริญกา้วหนา้รุ่งเรืองเหนือคู่แข่งใหก้บัองคก์ารไดม้ากเพียงนัน

เพราะตน้ทุนหลกัของเศรษฐกิจสร้างสรรคน์นัมากจากความคิด จึงตอ้งคิดใหต่้างและเด่นจากคนอืน 

โดยยงัคงเอกลกัษณ์และความเป็นตัวของตวัเองเอาไว ้ (ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 

เขา้ถึงเมือ 6 เมษายน 2558) 

 3.2  กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค ์

  ภายในทุกบุคคลนันความคิดสร้างสรรค์ย่อมเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการที

ทาํงานร่วมกนั อนัไดแ้ก่ ความเชียวชาญ (Expertise) ในทีนีคือความรู้ในดา้นเทคนิค ขนัตอนการ

ปฏิบติั และภูมิปัญญาทีมีอยูด่งัเดิม ต่อมาคือทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative-thinking Skills) เป็น

การกาํหนดความยืดหยุ่นและจินตนาการของคนในการแกปั้ญหา และแรงจูงใจ ซึงหมายถึงแรง

ปรารถนาภายในทีจะมุ่งแกไ้ขปัญหาทีมีอยู่ นาํไปสู่การแกไ้ขทีสร้างสรรค์มากกว่าแรงจูงใจจาก

ภายนอก โดยทีผูจ้ ัดการนันสามารถมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบทัง 3 ตัวนีได้ อย่างไรก็ตาม 

องคป์ระกอบ 2 ประการแรกนนัเป็นสิงทียากจะมีอิทธิพล และใชเ้วลามากกว่าแรงจูงใจ   

  ในการเกิดความคิดสร้างสรรคจ์าํเป็นตอ้งมีกระบวนการทางความคิด ซึงประกอบ

ไปดว้ย 5 ขนัตอน เป็นส่วนผสมระหว่างความฝันกบัการวิเคราะห์ การหยงัรู้ทีเกิดขึนในใจ เรียกว่า 

RIDER ประกอบไปดว้ยขนัตอนการทบทวนเพือดูว่ามีอะไรทีน่าสนใจ การบ่มเพาะ ความฝัน ความ

ตืนเตน้จากการปล่อยให้ความคิดล่องลอย และการตรวจสอบความเป็นไปไดจ้ริงในสิงทีคิด จาก
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ขนัตอนทีกล่าวมานีสามารถอธิบายในอีกมุมมองว่า การสร้างสรรค์ก็คือการหาสมดุลในการเปิด

และปิดทางความคิด หาจุดทีเหมาะสมระหว่างการขนัให้แน่นและคลายให้หลวม รวมทงัการเร่ง

และการผอ่นผนัใหช้า้ลง นกัสร้างสรรคที์มีทกัษะจะรู้ว่าเมือไรควรกา้วต่อไป และควรใชเ้วลาในแต่

ละลาํดบัขนันานเท่าใด  (Howkins, 2013) 

  จากทีกล่าวมานีจุดเริมตน้ของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจดัการได้นัน

จะตอ้งมีแรงบนัดาลใจ มีความทะเยอทะยานทีจะมุ่งหนา้ไปยงัเป้าหมายทีตงัเอาไว ้ดว้ยการสรรหา

วิธีการต่างๆทีผ่านการคิดวิเคราะห์ นาํไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหา ก่อให้เกิดประสบการณ์ใน

แง่มุมต่างๆ เมือผ่านสถานการณ์หลากหลายรูปแบบก็จะทาํให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจไดว้่ารูปแบบ

ปัญหานันๆจะต้องใช้วิธีการใดจึงจะเป็นทางออกทีดีทีสุด เกิดเป็นความเชียวชาญทีช่วยให้การ

ทาํงานราบรืน รวมทงัมีเทคนิคการดาํเนินงานจากความรู้ทีไดส้งัสมมา   

 3.3  รูปแบบการจดัการสร้างสรรค ์

  ในการบริหารจดัการการสร้างสรรค์ตอ้งเริมตน้จากการเขา้ใจเศรษฐศาสตร์แห่ง

การสร้างสรรคก่์อนเพราะเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัค่านิยมสองระบบทีสอดประสานกนั โดยระบบ

แรกนนัอยูบ่นพืนฐานของผลิตภณัฑท์างกายภาพ เครืองมือ รูปแบบ และวิธีการต่างๆทีจบัตอ้งได้

และมีคุณสมบติัคลา้ยกบัวตัถุทางกายภาพทวัไป ส่วนอีกระบบหนึงนนัอยูบ่นพืนฐานของทรัพยสิ์น

ทางปัญญาซึงจับต้องไม่ไดแ้ละมีคุณสมบัติทีแปลกแตกต่างออกไป โดยความเป็นจริงแลว้ ใน

ประเด็นทีเกียวขอ้งกบัมูลค่าทางความสร้างสรรค์ทีถึงแมจ้ะไม่สามารถจบัตอ้งไดน้ัน ผูบ้ริหารก็

สามารถจดัการควบคุมใหเ้กิดความสร้างสรรค์ขึนภายในองค์การได ้ถึงแมจ้ะไม่ทราบล่วงหน้าว่า

การดาํเนินการให้เกิดความสร้างสรรค์นีจะเป็นเช่นไร เกิดขึนเมือไหร่ และเกียวข้องกับปัจจัย

แวดลอ้มใดบา้ง ทงัคน สิงของ หรือทรัพยากรทีมีอยู่ภายใน แต่ผูบ้ริหารสามารถสร้างเงือนไขหรือ

บรรยากาศทีจะทาํใหค้วามคิดสร้างสรรคมี์แนวโนม้ทีจะเกิดขึนไดผ้า่นนโยบายต่างๆ เช่น การสร้าง

แรงจูงใจ การให้รางวลั การจดัสรรทรัพยากรทีก่อให้เกิดคุณค่าต่อบุคคลทีเกียวขอ้ง ซึงแผนงาน

เหล่านีก่อให้เกิดการสร้างความแตกต่างทีมีแนวโน้มในเชิงพฒันาทงัสิน (สมบติั กุสุมาวลี, 2558: 

55) 

  เมือความคิดทีจบัตอ้งไม่ไดถ้กูนาํมาประยกุตแ์ละใส่ลงในผลิตภณัฑที์จบัตอ้งได ้ก็

จะกลายเป็นสิงทีเป็นทีตอ้งการมีสภาวะการแข่งขนัทนัที ทาํใหลิ้ขสิทธิและสิทธิบตัรนนัมีขึนมาเพือ

จาํกดัการเขา้ถึง ทงัการจาํกดัสิทธิหรือการเปิดใหส้ามารถเขา้ถึงไดโ้ดยเสียค่าใชจ่้าย เพือใหค้นทีเป็น

เจา้ของไดรั้บผลประโยชน์และทาํใหค้นอืนทีไม่ไดเ้ป็นเจา้ของไม่ไดผ้ลประโยชน์นนัๆ  

  คุณลกัษณะทางเศรษฐศาสตร์อีกอย่างหนึงของความคิด คือ การทาํซาํหรือลอก

แบบทางความคิดนันมีต้นทุนตํามากจนแทบมองข้ามประเด็นนีไปได้เลย ความรู้ ทักษะ 
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ความสามารถ และส่วนประกอบทางปัญญาทีจาํเป็นทงัหมดลว้นมีความจาํเป็นสาํหรับขนัตอนการ

คิด วิจยั และพฒันา เมือเสร็จสินและไดรั้บการผลิตขึนแลว้ การทาํซาํหรือลอกแบบก็แทบจะไม่มี

ตน้ทุนทางความคิดเพิมเติมเลย ทาํใหเ้ศรษฐศาสตร์แบบสร้างสรรคมี์ความต่างจากเศรษฐาสตร์แบบ

ดงัเดิมตรงเรืองของบทบาทปัจเจกบุคคล ทงัปัจเจกบุคคลและบริษทัต่างใชท้รัพยากรทางความคิดที

มีไม่จาํกดั โดยถือสิทธิทางปัญญาทีอาจคงอยู่ในช่วงสันๆ และไม่อยู่บนฐานการแข่งขนัทางดา้น

ราคา เป็นการใชศ้กัยภาพของบุคคลในการใชค้วามคิดเหล่านนัมาสร้างผลิตภณัฑห์รือธุรกิจใหม่ๆ  

  ในการจดัการความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดมลูค่าและประสบความสาํเร็จในภาคธุรกิจ

ไดน้ัน จาํเป็นตอ้งพิจารณนาประเด็นต่างๆหลายประการ เริมจากการการสร้างตวัตนขึนมา โดย

คิดคน้กลุ่มความคิดส่วนบุคคลทีเป็นเอกลกัษณ์และสร้างขึนมาและบริหารจดัการ สร้างแรงกระตุน้

ในการพัฒนาต่อยอด เรียนรู้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนืองไม่มีวนัหยุดเพือให้เกิดองค์ความรู้ทีเป็น

ประโยชน์ ฝึกการคิดนอกกรอบและมองหาสินทรัพยท์างความคิดและพรสวรรคที์ชดัเจนของตนซึง

จะกลายเป็นเอกลกัษณ์ทีมีความแตกต่างไม่เหมือนใคร ตอ้งให้ความสาํคญักบัความคิดเหนือกว่า

ขอ้มลู ตอ้งมีการสร้างและขยายจินตนาการสร้างสรรค์ของตนเอง พิจารณาถึงส่วนไดส่้วนเสียของ

ทุนทางปัญญาทีมี ทาํความเข้าใจในเรืองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ เครืองหมายการค้า และกฎหมาย

สินทรัพยท์างปัญญาอืนๆทีคุม้ครองความคิด เพราะผูป้ระกอบการธุรกิจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์มกั

กงัวลว่าจะสูญเสียความสามารถในการคิดสร้างสรรคม์ากกว่าการเสียค่าใชจ่้ายของธุรกิจ สิงหนึงที

สาํคญัคือตอ้งเสาะแสวงหาดว้ยตนเอง เพราะในการคิดสิงใหม่ๆขึนมานันจะตอ้งเลือกเส้นทางและ

วิธีการเดินเอง เพือให้สามารถคิดและเปลียนวิธีการแกปั้ญหาทีสร้างสรรค์ซึงกนัและกันโดยมุ่ง

หาทางออกเพือแกไ้ขปัญหาหรือการพฒันาทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทงัยงัตอ้งเรียนรู้อย่าง

ต่อเนืองไม่สินสุด ต้องรู้จักประยุกต์องค์ความรู้เก่าทีมีอยู่ก ับองค์ความรู้สมยัใหม่เพือนํามาใช้

ประโยชน์ และสร้างสรรคคิ์ดคน้สิงใหม่อยูเ่สมอ (Howkins, 2013)  

  การจดัการแบบสร้างสรรคจึ์งเป็นกระบวนการทีช่วยฝึกทกัษะของการสังเกต การ

สงสัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ผูป้ระกอบการควรผสมผสานการสร้าง

จินตนาการหรือความเป็นไปไดใ้ห้เขา้กบัความเป็นจริงและลงมือทาํอย่างมุ่งมนัเพือสร้างอนาคต

ทางธุรกิจ นอกจากนีการดาํเนินการขององค์การภายใตแ้นวคิดสร้างสรรค์นีจาํเป็นตอ้งมีทกัษะที

สาํคญั ไม่ว่าจะเป็นทกัษะเชิงวิเคราะห์ (Analytical skills) เพือให้เกิดการแกปั้ญหาภายใตรู้ปแบบ

และสถานการณ์ต่างๆอย่างมีแบบแผน รวมถึงต้องมีทักษะความฉลาดทางสังคม (Social 

intelligence) เช่น ความรู้สึกไวต่อการเปลียนแปลงต่อสถานการณ์ และทกัษะความสามารถในการ

สร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิก หรือโน้มน้าวใจคนรอบขา้ง ถือเป็นองค์ประกอบสาํคญัในการสร้าง
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กระบวนการทาํงานเป็นทีมและเกิดประสบการณ์ทีช่วยให้เอาตวัรอดในโลกของธุรกิจได ้(สมบติั 

กุสุมาวลี, 2558: 6) 

  อยา่งไรก็ตาม การจดัการทีมีความสร้างสรรคค์วรมีความเห็นอกเห็นใจผูร่้วมมงาน

ดว้ย ถึงแมว้่าจะเป็นปัจจยัภายนอกทีไม่เกียวกบัความสาํเร็จของการจดัการโดยตรง แต่การมีเมตตา

และช่วยเหลือผูอื้นมีผลทาํให้เป็นทียอมรับนับถือและไดรั้บการชักชวนให้เข้าไปอยู่ในเครือข่าย 

กลายเป็นโอกาสในการแสวงหาความรู้ใหม่ในตวั ทีสาํคญัคือตอ้งมีความทะเยอทะยาน กลา้ทีจะ

ตดัสินใจมุ่งธุรกิจไปขา้งหนา้ และมีความสุขกบัสิงทีไดท้าํไป  

  ความสาํเร็จของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทาํให้เกิดการรณรงค์และสนับสนุน

ดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นหลายประเทศ เช่น องักฤษ เกาหลีใต ้นิวซีแลนด์ อินเดีย และจีน เป็น

สญัญาณบ่งชีใหเ้ห็นถึงการต่อสูท้างเศรษฐกิจทีดุเดือดเขม้ขน้ในอนาคตอนัใกล ้โดยเฉพาะในหลาย

พืนทีทีมีคู่แข่งขนัจาํนวนมาก ก็ยอ่มทาํใหผ้ลประโยชน์ทีแต่ละประเทศไดรั้บมีขนาดลดลง และเพือ

รักษาส่วนแบ่งตลาดไวไ้ม่ให้ถูกฉกฉวยแย่งชิงจากคู่แข่ง ก็ยิงตอ้งเพิมงบประมาณในการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์สุดทา้ยแลว้ผลตอบแทนทางการเงินทีแต่ละประเทศไดต้งัเป้าหมายความคาดหวงัเอาไว้

ในระดบัสูงก็อาจตอ้งลม้เลิกไป (ศนูยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC), เขา้ถึงเมือ 6 เมษายน 2558) 

  ดงันนั กลยุทธ์ทีดีทีสุดของความกา้วหน้าในการจดัการเชิงสร้างสรรค์ ก็คือ การ

คน้หาความโดดเด่นทีไม่สามารถเลียนแบบได้ เพือนาํมาพฒันาต่อยอดเป็นสินค้าสร้างสรรค ์

(Creative Product) ทีนอกจากสร้างรายไดม้หาศาลเพราะไร้คู่แข่งแลว้ ยงัมีเรืองตน้ทุนการพฒันา

ผลิตภณัฑที์ตาํกว่าปรกติอีกดว้ย เนืองจากเป็นสินคา้ทีคนไทยมีความถนดัเชียวชาญเป็นพืนฐานเดิม  

 

4. ข้อมูลทัวไปเกยีวกบัวสิาหกจิชุมชนในภาคตะวนัตก 

 4.1  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชน จงัหวดัราชบุรี 

  จากการศึกษาขอ้มลูทวัไปเกียวกบัวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัราชบุรี ปัจจุบนักลุ่ม

อาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตในชุมชนจดทะเบียนตามพรบ.ส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจาํนวน398แห่งสมาชิก 6,712 รายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 แห่งสมาชิก 14รายการ

ก่อตงัวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานรองลงมาเกิดจากการแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนัของสมาชิกมีส่วนนอ้ยทีเกิดจากกระบวนการจดัทาํแผนแม่บทชุมชนแหล่งทีมาของเงินทุน

ในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนทุนทีเป็นเงินสดส่วนใหญ่มาจากการระดมหุ้นของสมาชิก

และใชทุ้นทางปัญญาของชุมชนในการประกอบอาชีพในช่วงทีผ่านมามีวิสาหกิจชุมชนไดรั้บการ

ยกเลิกเพิกถอนทะเบียน7แห่งเนืองจากไม่ประสงคด์าํเนินการต่อและสมาชิกไม่ร่วมดาํเนินกิจกรรม

อยา่งต่อเนือง (กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสาํนกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี, 2554) 
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  การผลิตสินค้า/บริการพบว่ากลุ่มอาชีพทีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีการผลิต

สินคา้หลากหลายชนิดทงัสินคา้แปรรูปผลผลิตเกษตรสินคา้หัตถกรรมจากภูมิปัญญาทอ้งถินผสาน

กบัเทคโนโลยกีารผลิตทีทนัสมยัสินคา้บางชนิดมีขอ้จาํกดัในดา้นคุณภาพปริมาณการผลิตขณะที

สินคา้อีกจาํนวนมากทีผา่นการรับรองผลิตภณัฑจ์นไดรั้บ อย., มผช. และผลผลิตเกษตรไดรั้บ GAP 

และ Q อยา่งไรก็ตามสินคา้และผลิตภณัฑ์ต่างๆยงัตอ้งไดรั้บการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แก่

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพือใหเ้กิดการคน้หาภูมิปัญญาทอ้งถินวิจยัพฒันาคุณภาพพฒันากระบวนการ

ผลิตลดตน้ทุนการผลิตพฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้คุณภาพไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑต์ามหลกัการผลิตที

ถกูตอ้งต่อไป 

  การประเมินศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนจาํนวนวิสาหกิจชุมชนทีไดรั้บการประเมิน

ศกัยภาพ 380 แห่งคิดเป็นร้อยละ 95.72 ของการอนุมติัจดทะเบียนจากการประเมินศกัยภาพวิสาหกิจ

ชุมชนจงัหวดัราชบุรีมีวิสาหกิจชุมชนทีจดัอยู่ในระดบัดี129 แห่งคิดเป็นร้อยละ 33.95 (เทียบกบัที

ประเมินศกัยภาพแลว้) ระดบัปานกลาง 152 แห่งคิดเป็นร้อยละ40.00 (เทียบกบัทีประเมินศกัยภาพ

แลว้) ระดบัปรับปรุง 99 แห่งคิดเป็นร้อยละ 26.05 (เทียบกบัทีประเมินศกัยภาพแลว้) 

  ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวมประเด็นการประเมินกระบวนการทาํงานของ

วิสาหกิจชุมชนพบว่าวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่สามารถกาํหนดทิศทางและเป้าหมายการดาํเนินงาน

การกาํหนดบทบาทหนา้ทีขององคก์รการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัการบนัทึกการเงินการบญัชีการ

จดัการทุนการแบ่งปันผลประโยชน์และการทบทวนผลการดาํเนินการของวิสาหกิจชุมชนไดใ้น

ระดับปานกลางสําหรับความรับผิดชอบต่อชุมชนวิสาหกิจชุมชนดาํเนินการอย่างมีคุณธรรม

จริยธรรมการดูแลสิงแวดลอ้มการจดัสรรรายไดเ้ป็นสวสัดิการต่อชุมชนทาํไดใ้นระดบัปานกลาง

ด้านการวางแผนการดาํเนินงานการวางแผนแบบมีส่วนร่วมการกาํหนดเป้าหมายรวมทังการ

ถ่ายทอดแผนเพือนาํไปปฏิบติัวิสาหกิจชุมชนทาํไดร้ะดบัปานกลางดา้นบริหารการตลาดรวมทงัการ

จดัการขอ้มลูข่าวสารพบว่าส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนทาํไดใ้นระดบัดีมีการแสวงหาความรู้ใหม่ต่อ

ยอดภูมิปัญญาท้องถินส่วนการสือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกเครือข่ายและ

บุคคลภายนอกทาํไดใ้นระดบัปานกลางประเด็นการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดา้นการกาํหนด

เงือนไขการรับสมาชิกการพฒันาผูน้าํการสร้างขวญักาํลงัใจและแรงจูงใจส่วนใหญ่ทาํไดร้ะดบัปาน

กลางประเด็นการจดัการสินคา้และบริการดา้นการบริหารใหเ้กิดความเชือมโยงกิจกรรมการควบคุม

ระบบงานเพือป้องกนัความผดิพลาดในระบบงานการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนืองส่วนใหญ่ทาํไดใ้น

ระดบัปานกลาง 

  การประเมินผลลพัธ์การดาํเนินงานดา้นลดรายจ่ายเพิมรายไดแ้ละคุณภาพชีวิต

พบว่าประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดบัปานกลางด้านคุณภาพสินค้าและ
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บริการความปลอดภยัการสร้างความแตกต่างของสินคา้และบริการพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางดา้น

การพฒันาวิสาหกิจชุมชนและการเพิมศกัยภาพความสามารถของสมาชิกพบว่าไดรั้บความสาํเร็จ

ระดบัปานกลางแต่สมาชิกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัดี ทงันีจากการจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนของจงัหวดัราชบุรีจนปัจจุบนัมีวิสาหกิจชุมชนทีจดทะเบียนจาํนวนทงัสิน 398 แห่ง สมาชิก 

6,712 คน เครือข่ายสมาชิก 14 คนและจาํนวนวิสาหกิจชุมชนทีประกอบการจริงจาํแนกเป็นราย

อาํเภอ ดงันี (กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร สาํนกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี, 2554) 

  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัราชบุรี 

  อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในด้านการดาํเนินงานส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัทีประชุมไดมี้การเสนอ

ปัญหาอุปสรรคดา้นการดาํเนิน โดยมีใจความสาํคญัทีเกียวขอ้งหลายประเด็น ทงัเรืองการยกเลิก

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจากการขาดกาํลงัคนสนบัสนุนในการดาํเนินงาน ขาดความรู้เกียวกบัระบบ

ภาษี การทีวิสาหกิจชุมชนยดึติดกบัระบบทาํงานเดิมทาํใหไ้ม่เกิดการปรับตวัหรือขยายขอบเขตการ

ทาํงาน อีกทงัการประสานงานร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆเพือใหเ้ขา้สู่ระบบธุรกิจชุมชนยงัในระดบั

ตาํ นอกจากนียงัต้องปรับปรุงระเบียบหลกัเกณฑ์การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน

เพือให้เกิดความเป็นอิสระทางการจดัการ รวมทงัปัญหาดา้นความไม่ทวัถึงของงบประมาณและ

หน่วยงานสนบัสนุน (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี, กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 2554) 

  จากการดาํเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทีผ่านมาพบว่าการกาํหนดแผนแม่บท

การพฒันาวิสาหกิจชุมชนจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการจดัสรรงบประมาณใหด้าํเนินการไดใ้นระดบั

หนึงและการใช้งบประมาณดังกล่าวเพือทาํงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ

หลกัเกณฑ์การเงินของราชการซึงเป็นเหตุให้การดาํเนินงานไม่คล่องตวัรวมถึงอาจทาํให้การใช้

งบประมาณไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์เป้าหมายทีตังไวฉ้ะนันควรสนับสนุนให้เกิดองค์กร

วิสาหกิจชุมชนมีความอิสระในการบริหารจดัการงบประมาณโดยมีเจา้หนา้ทีรัฐช่วยเป็นพีเลียง 

  การส่งเสริมดา้นการตลาดสินคา้วิสาหกิจชุมชนยงัไม่เป็นนโยบายทีชดัเจนและ

ยงัยนือยา่งเป็นระบบควรกาํหนดการสนบัสนุนดา้นตลาดทีเป็นรูปธรรมแก่วิสาหกิจชุมชนทีชดัเจน

ทงัดา้นบุคคลากรงบประมาณสถานทีผลตอบแทนอยา่งเป็นระบบ 

  การวิเคราะห์ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัราชบุรี 

  จากยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและนโยบายส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชน

การเมือนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนัแลว้พบว่ามีประเด็นต่างๆทีมีความสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ 

เรืองพฒันาสินคา้เกษตรปลอดภยัเพิมรายไดจ้ากการท่องเทียวและผลผลิตเชิงสร้างสรรค ์โดยมี

จุดมุ่งหมายในการพฒันาสินคา้เกษตร เพือให้เกิดการรับรองมาตรฐานทีสูงขึนให้กบัสินค้าและ
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บริการทีสาํคญัของจงัหวดั ทงันีไดมุ่้งเนน้กลุ่มสินคา้ทีเกิดจากความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดคุณค่าและ

สร้างมลูค่าเพิมทงัในภาคการผลิตและเศรษฐกิจของจงัหวดั สาํหรับกลยุทธ์ดาํเนินการเพือพฒันา

สินคา้ทางการเกษตรนนั เกียวขอ้งกบัการยกระดบัทกัษะเพือการผลิตทีไดม้าตรฐานคุณภาพเพือให้

เกิดการยอมรับ มีส่งเสริมการลดตน้ทุนและพฒันาพลงังานทดแทน รวมทงัส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

เพือใหเ้กิดการพฒันาและขยายตลาดใหมี้ขอบเขตทีเพิมมากขึนและรองรับกบัปริมาณการผลิต อีก

ทงัยงัพฒันาการบริการและการท่องเทียวทีมีคุณภาพสูงขึน 

  คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ความสําคัญต่อการทําแผนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัราชบุรีเพือใชเ้ป็นแผนแม่บทการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนปี

พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2557 (กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวดัราชบุรี, 

2554) โดยสาระสาํคญัเกียวขอ้งกบัวิสยัทศัน์ในการพฒันาโดยการคิดออกนอกกรอบ และมีแผนงาน

มุ่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถเป็นทีพึงพิงของสมาชิก นอกจากนีภายใน

แผนการพฒันาวิสาหกิจชุมชนยงัประกอบไปดว้ยพนัธกิจในการประชาสมัพนัธง์านวิสาหกิจชุมชน

ทุกรูปแบบอยา่งทวัถึงโดยใชสื้อกลางแบบผสมผสานเพือเพิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์

และการเขา้ถึง มุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัให้มีขีดความสามารถ

ในการบริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจใหพึ้งพาตนเองไดแ้ละช่วยเหลือซึงกนัและกนัมากขึนเพือให้

สอดคลอ้งกบัแนวคิดสาํหรับวิสาหกิจชุมชนและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสนบัสนุนการ

ดาํเนินธุรกิจและการเชือมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆภายใตก้รอบ

ของกฎหมายทีถกูตอ้ง อีกทงัยงัมีเป้าหมายในการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เขม้แข็ง และพฒันา

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ทีเพือใหเ้กิดการจดัการและการประกอบการแบบบูรณาการ 

 จากวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดราชบุรี  ทําให้เกิด

วตัถุประสงคเ์ชิงปฏิบติัในการพฒันาวิสาหกิจุชมชนจงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่การรวบรวมและเผยแพร่

ขอ้มลูความเคลือนไหวในการประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในจงัหวดั หาวิธีดาํเนินการ

เพือสร้างความเขา้ใจและบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัและ

หน่วยงานอืนๆทีเกียวขอ้ง จากนนัจึงร่วมมือพฒันายกระดบัขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนให้

เป็นศนูยเ์รียนรู้ตน้แบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึงพาตนเอง เมือวิสาหกิจชุมชนมี

ระดบัมาตรฐานทีสูงขึน จึงจะเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใน

จังหวัดและสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรายอืนๆโดยสนับสนุนให้ เกิด

กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอยา่งต่อเนืองในระยะยาว นอกจากนี

สิงทีสาํคญัคือการพฒันาประธาน หรือหัวหน้าวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผูน้าํทีดี  มีทกัษะและความรู้
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เชิงวิชาการดา้นการจดัการ สามารถนําเอาภูมิปัญญาความรู้เดิมมาประยุกต์กับความรู้ใหม่และ

ถ่ายทอดไปยงัสมาชิกรายอืนได ้

 เพือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ดงักล่าว เป้าหมายเชิงปฏิบติัของการ

พฒันาวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัราชบุรีจึงมุ่งเน้นไปที การสนับสนุนกลไกการทาํงานเสริมสร้าง

ความเขม้แข็งใหว้ิสาหกิจชุมชนภายในจงัหวดัใหเ้กิดประสิทธิผล ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ในวง

กวา้งดว้ยการจดัประชาสมัพนัธท์างสือทีหลากหลายแบบบูรณาการเพือใหเ้กิดการรับรู้อยา่งทวัถึง มี

การพฒันาศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบอย่างน้อยอาํเภอละ 1 แห่งและมีโครงการต่อเนืองให้มีศูนยเ์รียนรู้

ตน้แบบเพิมขึน และพฒันาผูน้าํวิสาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบและพืนทีขยายผลอย่างต่อเนือง

และมีความยงัยนืเพือใหว้ิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัเกิดความเขม้แข็งและสามารถพึงพาตนเองไดต้าม

แนวทางทีถกูตอ้งของวิสาหกิจชุมชน 

 ทงันี จากการศึกษาแนวทางการพฒันาจงัหวดัและแนวทางพฒันาวิสาหกิจชุมชน

พบว่าในแผนพฒันาจงัหวดักาํหนดเป้าประสงค์สินคา้เกษตรแปรรูปได้รับการรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภยัเพิมขึนสนบัสนุนกลุ่มสินคา้ทีเกิดจากความคิดสร้างสรรคไ์ดรั้บการสร้างมูลค่าเพิม

เชิงเศรษฐกิจมากขึน 

 สําหรับกลยุทธ์ดาํเนินงานกาํหนดให้พฒันาทักษะเพือการผลิตทีได้มาตรฐาน

คุณภาพส่งเสริมการลดตน้ทุนและพฒันาพลงังานทดแทนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์พฒันาและขยายตลาดพฒันาการบริการและการท่องเทียวทีมีคุณภาพในส่วนแนว

ทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การประชาสมัพนัธซึ์งรวมถึงกิจกรรมการจดั

งานจดัตลาดสินคา้วิสาหกิจชุมชนจดัทาํวิสาหกิจชุมชนตน้แบบซึงในระดบักรมส่งเสริมการเกษตร

ก็คือแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนและจังหวัด

กาํหนดให้การตลาดนาํการผลิตผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและบริการวิสาหกิจชุมชนซึงเป็นแนว

ทางการพฒันาผลิตภัณฑ์จากชุมชนทีตลาดตอ้งการสอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันาและขยาย

การตลาด 

  การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนันมีข้อจ ํากัดและโอกาสของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนในการเขา้ถึงและไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนจากหน่วยงานภาคี สามารถกล่าวเป็น

ประเด็นดงัต่อไปนี (กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร สาํนกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี, 2554)  

  1.  หน่วยงานภาคีส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใชข้อ้มูลการประเมินศกัยภาพวิสาหกิจ

ชุมชนเป็นแนวทางพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ก่อน

สนบัสนุนกิจการจึงพบว่าส่งตรงตามตอ้งการของวิสาหกิจชุมชนทีร่วมกิจกรรม/โครงการ 
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  2.  สาํหรับความครอบคลุมทงัปริมาณกิจกรรมและประเภทความต้องการของ

วิสาหกิจชุมชนนันพบว่ายงัไม่ครอบคลุมทัวถึงเนืองจากวิสาหกิจชุมชนมีจาํนวนมากมีความ

ตอ้งการสนบัสนุนทีหลากหลายโดยเฉพาะยงัคงตอ้งการสนบัสนุนปัจจยัวสัดุจากหน่วยงานภาครัฐ 

  3.  ขอ้จาํกดัและโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุนวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ทีจดัอยู่ใน

ระดบัดีละปานกลางไม่ตอ้งการเงินกูแ้ต่ตอ้งการสนบัสนุนเป็นเงินใหเ้ปล่าจากรัฐโดยการเขา้ร่วมทาํ

กิจกรรมทีหน่วยงานจดังบประมาณให้ส่วนวิสาหกิจชุมชนในระดบัปรับปรุงในเขตส่งเสริมของ

บางหน่วยงานจะตอ้งการเงินกูโ้ดยไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชเ้งินเป็นเหตุให้ติดภาระ

หนีสินเพิมมากขึน 

  4.  สาํหรับการสนับสนุนดา้นการตลาดของหน่วยงานภาคีส่วนใหญ่มีขอ้จาํกัด

สาํหรับวิสาหกิจชุมชนทีผลิตสินคา้ยงัไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานและในวิสาหกิจชุมชนทีไม่

คุน้เคยกบัการตลาดจะไม่กลา้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของหน่วยงานมกัเรียกร้องให้ช่วย

ค่าใชจ่้ายในการออกจาํหน่ายในกลุ่มดงักล่าวควรสนับสนุนให้มีความสามารถจาํหน่ายในตลาด

ทอ้งถินเพือพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานจึงสนบัสนุนสู่ตลาดภายนอกต่อไป (กลุ่มส่งเสริมและ

พฒันาเกษตรกร สาํนกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี, 2554) 

  จากข้อมูลข้างต้นของวิสาหกิจชุมชนจังหวดัราชบุรีพบว่ามีการจดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชนจาํนวนทังสิน 398 แห่ง สมาชิก 6,712 คน เครือข่ายสมาชิก 14 คนและจาํนวน

วิสาหกิจชุมชนทีประกอบการจริงจาํแนกเป็นรายอาํเภอ ผลิตสินคา้ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สินค้าหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถินผสมผสานกับเทคโนโลยีทีทันสมยั ซึงมีสินค้าจาํนวน

มากมายทีไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑจ์นไดรั้บเครืองหมายของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) และมีการดาํเนินงานโดยการสนบัสนุนงบประมาณจาก

ยทุธศาสตร์พฒันาจงัหวดัจดักระบวนเรียนรู้ในวิสาหกิจชุมชน 150 แห่งสนับสนุนปัจจยัการผลิต

ตามแผนความตอ้งการของวิสาหกิจชุมชน เพือใหว้ิสาหกิจชุมชนนันมีศกัยภาพมีความคิดสร้างคิด

สรรคใ์นการผลิตสินคา้ เพือเป็นสร้างมลูค่าเพิมเชิงเศรษฐกิจ จากขอ้มลูขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดใน

การทีจะต่อยอดมาตรฐานของการจดัการของวิสาหกิจชุมชน ดว้ยการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานการ

จดัการผูป้ระกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรคข์องวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 4.2  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี 

  จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นหนึงในพืนทีทางเศรษฐกิจทีสําคัญของภาคตะวนัตก 

เนืองจากเป็นพืนทีเชือมต่อระหว่างภาคตะวนัตก ภาคกลางและภาคใต้ การจดทะเบียนจังหวดั

เพชรบุรีมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีจดทะเบียนแลว้ทงัสิน 232 รายและยงัมีสมาชิกจาํนวน 3,634 ราย ที

ไม่มีการจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสาํนักงานเกษตร
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จงัหวดัเพชรบุรี, 2554) ทงันีในจงัหวดัเพชรบุรีมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีขึนทะเบียนและมีการผลิต

สินคา้ประเภทต่างๆ จาํแนกไดท้งัหมด 15 ประเภท โดยทีประเภทการผลิตสินคา้ทีมีจาํนวนวิสาหกิจ

ชุมชนมากทีสุด ไดแ้ก่ การแปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร จาํนวน 61 ราย ส่วนประเภทการผลิตสินคา้

ทีมีจาํนวนวิสาหกิจชุมชนน้อยทีสุดไดแ้ก่ ประเภทเครืองประดบั อญัมณี และเครืองปัน มีจาํนวน

ประเภทละ 1 ราย ขณะทีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีผลิตสินคา้ประเภทสมุนไพรมีจาํนวนทงัสิน 11 ราย 

(กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) ทงันี จากการสาํรวจขอ้มลูจาํแนกตามอาํเภอ มีการจดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชนมากทีสุดคืออาํเภอชะอาํ มีจาํนวน 37 ราย รองลงมาคืออาํเภอเมืองเพชรบุรี 35 ราย 

อาํเภอแก่งกระจาน 33 ราย อาํเภอท่ายาง 30 รายอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง 30 ราย อาํเภอบา้นแหลม 23 

ราย อาํเภอบา้นลาด 22 ราย และอาํเภอเขายอ้ย 22 ราย อย่างไรก็ตามในการประเมินศกัยภาพ

วิสาหกิจชุมชนมีวิสาหกิจชุมชนทีประเมินศกัยภาพแลว้ 232 รายคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทีได้จดทะเบียนแลว้ จาํแนกเป็นระดับดี 77 รายคิดเป็นร้อยละ 33.19 ระดบัปาน

กลาง 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.26 และระดับปรับปรุง 50 รายคิดเป็นร้อยละ 21.55 ของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทีจดทะเบียน (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) 

 ยทุธศาสตร์วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี 

 สาํหรับวิสัยทศัน์ต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัเพชรบุรี คือ การสร้าง

ชุมชนทีเขม้แข็งดว้ยระบบเศรษฐกิจชุมชนทีพึงตนเองโดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน ขณะทีพนัธ

กิจสาํหรับการสร้างวิสาหกิจชุมชน ไดแ้ก่ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจดัการ

ทุนของชุมชน มีการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รับรอง

สถานภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมทังประสานความร่วมมือกบัภาครัฐ

ภาคเอกชนและชุมชนเพือใหเ้กิดการส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนอยา่งมีเอกภาพ 

 จากวิสัยทศัน์ดังทีกล่าวเห็นไดว้่าความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การดาํเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนซึงกาํหนดโดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดบัประเทศ มี 3 ยุทธศาสตร์หลกั 

ไดแ้ก่ (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) 

 1. การเรียนรู้การวิจยัและพฒันา มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมภายในชุมชนโดยการเรียนรู้นนัสามารถเชือมโยงกบัการปฏิบติั นอกจากนียงัสนบัสนุนการวิจยั

และพฒันาวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพือเป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการพฒันาชุมชน และ

การวิจัยพฒันาเกียวกับระบบบริหารจัดการชุมชนเพือให้เกิดประสิทธิภาพทางการจัดการของ

วิสาหกิจชุมชนทีมาตรฐานมากขึน  
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 2. การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนเพือการพึงตนเอง โดยพิจารณาถึงแนวทาง

บริหารจดัการทุนภายในชุมชน การบริหารจดัการการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชน การสนบัสนุน

วิธีการเพิมรายไดแ้ละควบคุมรายจ่าย และการพฒันาระบบสวสัดิการค่าตอบแทนใหแ้ก่ชุมชน 

 3.  การส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กระทาํ

โดยให้การรับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างและพฒันา

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทีมีความเข้มแข็งพร้อมทังมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารระหว่างกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย สนบัสนุนการเรียนรู้แลกเปลียนระหวา่งวิสาหกิจชุมชนเพือส่งเสริมซึง

กันและกันโดยการใช้เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนเข้ามารองรับ นอกจากนียงั

สนบัสนุนแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชน เชือมโยงความร่วมมือระหว่างสีภาค อนัไดแ้ก่ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคชุมชน  

  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด

เพชรบุรี 

  เมือพิจารณาถึงปัญหาวิสาหกิจชุมชนของจังหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่คือการขาด

ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทงัในดา้นการบริหารจดัการกลุ่มดา้นการ

ผลิตและการตลาด สาํหรับขอ้เสนอแนะการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัเพชรบุรีใหไ้ปสู่ความ

เขม้แข็งและยงัยนืนนั จาํเป็นตอ้งเนน้ในเรืองสร้างความเขา้ใจใหส้มาชิกวิสาหกิจชุมชนรู้จกับทบาท

องคก์รวิสาหกิจชุมชนการสร้างกฎระเบียบต่างๆทีเหมาะสมการเพิมรายไดใ้ห้แก่สมาชิกการพฒันา

องคค์วามรู้ดา้นการผลิตทีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและดา้นการตลาดเพือให้มีรายไดเ้พิมมากขึน

รวมทงัทาํใหส้มาชิกมีความพอใจเห็นความสาํคญัของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตนเองโดยการมีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นทงัในส่วนของการดาํเนินกิจกรรมการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน

และการระดมทุน 

  สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจังหวดัได้กาํหนดแนวทางการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด

เพชรบุรีดงันี 

  1. การคดักรองวิสาหกิจชุมชนทีมาจดทะเบียนและทีมาต่อทะเบียนในเบืองตน้นาย

ทะเบียนหรือเจ้าหน้าทีผู ้ด ําเนินการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้คว ามรู้เกียวกับ

พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหลกัการและแนวทางในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพือ

การพึงตนเองและความเข้มแข็งของชุมชนทังก่อนการจดทะเบียนและต่อทะเบียนเอกสาร

ประกอบการจดทะเบียนและต่อทะเบียนประกอบดว้ย 1) ชือวิสาหกิจชุมชนพร้อมทีตงั 2) ชือและที

อยู่ของผูมี้อาํนาจแทนพร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 3) รายชือและทีอยู่พร้อมสาํเนาบตัร
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ประจาํตัวประชาชนของสมาชิก 4) กิจการทีวิสาหกิจชุมชนมีความประสงค์จะดาํเนินการ 5) 

หนงัสือใหค้วามยนิยอมของสมาชิกซึงมีจาํนวนไม่น้อยกว่ากึงหนึงของสมาชิกทงัหมดหรือสาํเนา

มติทีประชุมซึงมอบหมายใหบุ้คคลหนึงบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน 6) ระเบียบหรือ

ขอ้บงัคบัของวิสาหกิจชุมชน และ 7) แผนการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มส่งเสริมและ

พฒันาเกษตรกรสาํนกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี, 2554) 

  ทังนี ขันตอนการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสามารถกระทาํได้โดยการมาจด

ทะเบียนและต่อทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนทีดาํเนินการโดยชุมชนแท้จริง จากนันจึงค้นหา

ศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนทีจดทะเบียนและไดรั้บอนุมติัแลว้โดยการดาํเนินการประเมินศกัยภาพ

วิสาหกิจชุมชนดว้ยคณะทาํงานทีประกอบดว้ยหน่วยงานภาคีในพืนทีเพือจะไดรั้บทราบศกัยภาพ

ของวิสาหกิจชุมชนแต่ละวิสาหกิจชุมชนส่งผลให้หน่วยงานภาคีวางแผนในการให้การสนับสนุน

ต่อไปขนัตอนต่อมาคือการจดัทาํแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนโดยใชข้อ้มูลจากการประเมินศกัยภาพ

วิสาหกิจชุมชนแลว้นาํเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นของสมาชิกในการจดัเวทีชุมชน

ควรมีหน่วยงานภาคีเขา้ร่วมดว้ยทุกครัง เมือดาํเนินการเสร็จแลว้จะทาํให้ไดแ้ผนพฒันาวิสาหกิจ

ชุมชนทีได้จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานภาคีและเกิดจากความ

ตอ้งการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง จากนันจึงเป็นขันตอนสนับสนุนแผนพฒันา

วิสาหกิจชุมชนโดยเจา้หน้าทีส่งเสริมการเกษตรในพืนทีนําแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนเสนอให้

คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอาํเภอให้การสนับสนุนทงันีคณะอนุกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนอาํเภอก็คือหน่วยงานภาคีในพืนทีทีร่วมประเมินศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนดว้ยกนัทาํ

ให้ทราบข้อมูลและรู้จักวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดีจึงสามารถจัดสรรงบประมาณทีเหมาะสมมา

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้ทังนีการสนับสนุนแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอาํเภอต้องมีนายอาํเภอเป็นประธานในการประชุม

เพือทีจะมอบหมายใหห้น่วยงานภาคีในพืนทีร่วมสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนได ้ทาํให้หน่วยงานภาคี

ร่วมให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเนืองจากไดร่้วมกนัคน้หาศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนและรู้จัก

วิสาหกิจชุมชนเป็นอยา่งดีและในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอาํเภอโดยมี

นายอาํเภอเป็นประธานหน่วยงานภาคีก็จะมีแผนในการใหก้ารสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตามความ

ต้องการของวิสาหกิจชุมชนนันๆ สุดท้ายคือการรายงานผลให้หน่วยงานภาคีรายงานผลการ

สนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอาํเภอเพือให้ที

ประชุมไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยงานภาคีเกียวกบัผลสัมฤทธิสุดทา้ยวิสาหกิจ

ชุมชนทีแทจ้ริงไดรั้บการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพฒันาศกัยภาพทงัดา้นความรู้ดา้นการผลิต

ดา้นการตลาดจนสมาชิกมีรายไดต่้อเนืองนาํไปสู่การพึงพาตนเองไดต่้อไป 
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  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลวิสาหกิจชุมชนของจังหวดัต้องประกอบดว้ยขอ้มูล 

ดงันี (กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสาํนกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี, 2554) 

  ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคลอ้งนโยบายส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจ

ชุมชนกับยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัโอกาสและอุปสรรคในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของ

จงัหวดั มีการกาํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มองคก์รเกษตรกร

สถาบนัเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดแ้ก่ประเด็นยทุธศาสตร์ที 1 เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตร

อาหารปลอดภัยประกอบดว้ย 7 กลยุทธ์คือ 1.1) ส่งเสริมการผลิตควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร

เป้าหมายและอาหารปลอดภยั 1.2) สนับสนุนการเพิมปริมาณและมูลค่าสินคา้เกษตรอาหารและ

อุตสาหกรรมแปรรูปทีปลอดภยัและไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของตลาด 1.3) จดัหาและพฒันา

แหล่งนําเพือการเกษตรให้ครอบคลุมพืนทีเกษตร 1.4) ส่งเสริมและขยายผลการดาํเนินงานตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมพืนทีทุกอาํเภอ 1.5) พฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของ

เกษตรกรผูป้ระกอบการและผูใ้ชแ้รงงาน 1.6) ส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตร

และผลิตภณัฑแ์ปรรูปทงัในและต่างประเทศและ         1.7) พฒันาและสร้างความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายผูผ้ลิตดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปและประเด็นยทุธศาสตร์ที 4 เป็นสังคมเขม้แข็ง

บนฐานความรู้คู่คุณธรรมประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์คือ  4.1) สร้างเสริมความเขม้แข็งของครอบครัว

และชุมชนและพฒันาเครือข่ายชุมชน4.2) สร้างเสริมจิตสาํนึกและค่านิยมทีดีงามแก่เด็กและเยาวชน 

4.3) ส่งเสริมการพฒันาอาชีพผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP และ SMEs 4.4) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

และยกระดบัคุณภาพการศึกษาทงัในและนอกระบบรวมทงัการศึกษาตามอธัยาศยัและ 4.5) พฒันา

สงัคมบนพืนฐานความรู้คู่คุณธรรมเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  จากยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัดงักล่าวเป็นโอกาสในการพฒันาวิสาหกิจชุมชน

ของจงัหวดัเพชรบุรีโดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัไดด้าํเนินการของบประมาณในการพฒันาวิสาหกิจ

ชุมชนโครงการเพิมประสิทธิภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพือใหถ้กูสุขลกัษณะตามหลกัเกณฑ์วิธีการที

ดี (มาตรฐาน GMP, GAP, อย., มผช.) เป็นเงิน 4,612,700 บาทจากงบพฒันาจงัหวดัปี 2552 และ

โครงการการแลกเปลียนเรียนรู้และการเชือมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นเงิน 333,100 บาท จาก

งบพฒันาจงัหวดัปี 2556 เพือส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่แกนนาํและสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนใหส้ามารถกาํหนดแนวทางจดัทาํแผนการพฒันากิจการวิสาหกิจชุมชนและเกิดการเชือมโยง

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ให้ไดม้าตรฐานเป็นการเพิม

มลูค่าของสินคา้และผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนใหเ้ป็นทีรู้จกัแพร่หลายยงิขึน 
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  เมือเปรียบเทียบความสอดคลอ้งกบันโยบายส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนจะ

เห็นว่ามีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์วิสาหกิจชุมชนประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 การเรียนรู้การวิจยั

และพฒันายทุธวิธี 1.1.3) ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในประเด็นทีเกียวกบัวิสาหกิจชุมชน 1.2.1) 

ส่งเสริมการพฒันาผูน้ ําชุมชนเป็นนักวิสาหกิจชุมชนและผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนประเด็น

ยุทธศาสตร์ที 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพือการพึงตนเองยุทธวิธี 2.1.3) ให้มีการ

ประกอบการวิสาหกิจชุมชนบนพืนฐานทรัพยากรและผลผลิตของชุมชนอย่างยงัยืน 2.2.3) ส่งเสริม

การพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑว์ิสาหกิจชุมชน2.2.4) ส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายตลาดของวิสาหกิจ

ชุมชนและประเด็นยทุธศาสตร์ที 3 การส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนยทุธวิธี 3.2.3) ใหมี้การส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในระดบัตาํบล

และระหว่างตาํบลในพืนทีทีมีประเด็นและความสนใจร่วมกนั3.3.2) ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ใน

การประกอบวิสาหกิจชุมชนทุกระดบัทุกประเภทโดยใหก้ารฝึกอบรมทางวิชาการในประเด็นเฉพาะ

ต่างๆ 3.7.1) ใหมี้การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเรืองวิสาหกิจชุมชนทางสือมวลชนต่างๆเพือสร้างความ

เขา้ใจใหส้าธารณชนทวัไป 

  2. การส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของวิสาหกิจชุมชน การครอบคลุมจาํนวนและประเภทกิจการวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดั ขอ้จาํกดั

และโอกาสของวิสาหกิจชุมชนในการเขา้ถึงและไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคี 

  2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีมีความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของวิสาหกิจชุมชนเนืองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดจ้ดัทาํแผนพฒันา

วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเพือหาความตอ้งการของกลุ่มและนาํแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนนันเสนอ

ขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีไม่

ครอบคลุมจาํนวนและประเภทกิจการวิสาหกิจชุมชนเนืองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มยงัขาด

ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานกลุ่มทาํให้

กลุ่มไม่พฒันาและไม่มีความพร้อมในการขอรับการส่งเสริมและสนบัสนุน 

  2.3  การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีของจังหวดัเพชรบุรียงัมี

ขอ้จาํกดัสาํหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมขนัพืนฐานทียงัไม่มีความพร้อมในการดาํเนินงานกลุ่มเนืองจาก

การขอรับการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีจะ

ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ทีหน่วยงานนันๆกาํหนดแต่เป็น

โอกาสใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีมีศกัยภาพในการดาํเนินงานทีจะเขา้ถึงและไดรั้บการส่งเสริม

และสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคีเนืองจากกลุ่มจะมีความพร้อมและมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์และ
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มีความน่าเชือถือมากกว่าเช่นการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินการขอรับงบประมาณสนับสนุนซึงบาง

หน่วยงานจะตอ้งมีคนรับรองว่ากลุ่มจะดาํเนินการไดแ้ละงบประมาณจะไม่สูญหายเป็นตน้ 

  3. จากการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทีผ่านมาส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนอย่างไร

และก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมของจงัหวดัโดยประมาณ

การเท่าไหร่ ในปี 2554 สํานักงานเกษตรจังหวดัเพชรบุรีมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 232 กลุ่มมีสมาชิก 3,634 คนแต่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีประกอบการจริง 

182 กลุ่มมีสมาชิก 2,999 คนรายไดจ้ากการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนทีมีการประกอบการจริง

ประมาณ 67ลา้นบาทโดยเฉลียสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจะมีรายได้จากการดาํเนินกิจกรรมของ

วิสาหกิจชุมชนประมาณ 22,340 บาท ต่อคน ต่อปี 

  4. การวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบการของวิสาหกิจชุมชนและแนวโน้มทิศ

ทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของของหวดั 

  การประกอบการของวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัเพชรบุรีแบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดบัดี 77 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 100 ทีมีการดาํเนินกิจการทีมีรายไดที้มนัคงยงัยนื

และมีแนวโนม้การพฒันากิจการสู่ตลาดสากลมากขึน กลุ่มต่อมาคือวิสาหกิจชุมชนระดบัปานกลาง 

105 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 100 ทีมีการดาํเนินกิจการอย่างต่อเนืองสินคา้ทีผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเพือ

จาํหน่ายในชุมชนผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาให้มีคุณภาพและสวยงามขึน

ภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานภาคีควรใหค้วามสาํคญัและเขา้มาส่งเสริมสนบัสนุนให้วิสาหกิจชุมชน

ทีอยูร่ะดบัปานกลางสามารถพฒันาไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดบัดีต่อไป และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ระดบัปรับปรุง 50 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 100 มีการประกอบกิจกรรมไม่ตลอดทงัปีโดยผลิตตามการ

สงัซือของผูบ้ริโภคกลุ่มขาดการบริหารจดัการกลุ่มการผลิตและการตลาดหน่วยงานภาคีทงัภาครัฐ

และเอกชนจาํเป็นต้องให้ความสําคัญอย่างยิงในการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทัง49 กลุ่มให้มี

ความกา้วหนา้พฒันาตนเองใหขึ้นอยูร่ะดบัปานกลางโดยส่งเสริมใหค้วามรู้จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้

จดัทาํแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนและชีช่องทางการนาํเสนอแผนเพือจะไดรั้บการสนับสนุนจากทงั

ภาครัฐและเอกชน (กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสาํนกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี, 2554) 

  แนวทางพฒันาวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี 

  สาํหรับวิสาหกิจชุมชนระดบัดี 77 กลุ่มจงัหวดัมีแนวทางพฒันาดา้นการตลาดโดย

ให้วิสาหกิจชุมชนมีการเชือมโยงตลาดทงัภายในและภายนอกชุมชนและสู่ตลาดสากล ขณะที

วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง 107 กลุ่มหน่วยงานภาคีทงัภาครัฐและเอกชนส่งเสริมสนับสนุน

พฒันาให้มีความเข้มแข็งทังด้านการบริหารจัดการกลุ่มด้านการผลิตและการตลาดให้มีความ

เขม้แข็งมีรายไดที้มนัคงและยงัยนืและส่งเสริมใหเ้กิดการเชือมโยงเครือข่ายกบัวิสาหกิจชุมชนระดบั
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ดีเป็นการส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้และช่วยเหลือซึงกนัและกนัเพือกา้วสู่วิสาหกิจชุมชนระดบัดีต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดบัปรับปรุง 49 กลุ่มการดาํเนินกิจการพบว่ายงัไม่เขม้แข็งการ

บริหารจดัการกลุ่มไม่ชดัเจนขาดกฎระเบียบทีชดัเจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีนอ้ยขาดความรู้สึก

การเป็นเจ้าของฉะนันหน่วยงานภาคีทังภาครัฐและเอกชนจาํเป็นทีจะตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจ

เกียวกบัการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนดา้นการบริหารจดัการการผลิตและการตลาดจดัทศัน

ศึกษาดูงานและส่งเสริมการเชือมโยงเครือข่ายกบัวิสาหกิจชุมชนระดบัดีและระดบัปานกลางเพือให้

เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

  ทงันี สามารถสรุปไดว้่า จากขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2554 

มีวิสาหกิจชุมชนทีจดทะเบียนแลว้ 232 วิสาหกิชุมชนสมาชิก 3,634 รายไม่มีการจดทะเบียน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาํเภอทีมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมากทีสุดคืออาํเภอชะอาํ 37 

วิสาหกิจชุมชนรองลงมาคืออาํเภอเมืองเพชรบุรี 35 วิสาหกิจชุมชนอาํเภอแก่งกระจาน 33 วิสาหกิจ

ชุมชนอาํเภอท่ายาง30 วิสาหกิจชุมชนอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง 30 วิสาหกิจชุมชนอาํเภอบา้นแหลม 

23 วิสาหกิจชุมชนอาํเภอบา้นลาด 22 วิสาหกิจชุมชนและอาํเภอเขายอ้ย 22 วิสาหกิจชุมชน มีการ

จาํแนกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตสินคา้อยู่ 15 กลุ่ม เช่น การผลิตสินค้าการผลิตพืช,การผลิต

ประมง,เครืองประดบัอญัมณี,เครืองจกัรสาน เป็นตน้ และกลุ่มการใหบ้ริการอยู่ 4 กลุ่ม เช่น ร้านคา้

ชุมชน,ออมทรัพย,์สุขภาพ เป็นตน้ โดยการดาํเนินงานจะมียทุธศาสตร์การดาํเนินงานซึงจะกาํหนด

โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศและมีสาํนักงานเกษตรจังหวดัดาํเนินการของ

งบประมาณเพือเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์สินคา้ให้ประสิทธิภาพปลอดภยัและไดรั้บมาตรฐานซึง

สามารถเป็นการส่งเสริมการตลาดในการประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์สินคา้ไดท้งัในและต่างประเทศ 

ซึงเหล่านีก่อให้เกิดความเข้มแข็งในด้านการตลาดและด้านผลิตทาํให้ วิสาหกิจชุมชนมีความ

เข้มแข็งและมนัคงมากยิงขึน จากข้อมูลข้างต้นทีเกียวกับแผนงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทีเชือมโยงกบัการพฒันาวิสาหกิจชุมชนในพืนทีจงัหวดัราชบุรีจึง

ทาํใหเ้กิดขอ้มลูสนบัสนุนทีเป็นประโยชน์ในการยืนยนั และสร้างองค์ประกอบเกียวกบัระบบการ

จดัการสาํหรับกลุ่มธุรกิจชุมชน  

 4.3  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

  เมืองประจวบคีรีขนัธ์ เดิมชือ เมืองนารัง เมือเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ครังที 2 

เมืองนารัง ไดถู้กทิงร้างจนถึงรัชกาลที 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงไดส้ร้างเมืองใหม่ทีคลองบาง

นางรม แลว้ยา้ยทีตงัของเมืองไปตงัทีเมืองกุย ต่อมาในสมยัรัชกาลที 4 ไดเ้ปลียนชือเมืองกุย เป็น

เมืองประจวบคีรีขนัธ ์แต่ตวัศาลาทีว่าการเมืองยงัคงตงัอยู่ทีอาํเภอกุยบุรี ในสมยัรัชกาลที 5 ไดร้วม

เมืองปราณบุรี เมืองประจวบ และเมืองกาํเนิดนพคุณเขา้เป็นเมืองเดียว พระราชทานนามเมืองว่า 
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เมืองปราณบุรี ตงัทีว่าการอยูที่อ่าวเกาะหลกั ส่วนเมืองปราณบุรีเดิมใหค้งเรียกว่าเมืองปราณ มีฐานะ

เป็นอาํเภอ ในสมยัรัชกาลที 6 ทรงเห็นว่าชาวบา้นยงัคงเรียก เมืองปราณสบัสนกบัชือ เมืองปราณบุรี 

ซึงทางราชการยา้ยมาตงัทีเมืองเกาะหลกั จึงทรงโปรดเกลา้ให้เปลียนชือเมืองปราณบุรีเป็นเมือง

ประจวบคีรีขนัธจ์นถึงปัจจุบนั 

 

ตารางที 1 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด

 ประจวบคีรีขนัธ ์

 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. วิสาหกิจชุมชนทีมาจดทะเบียน ขาดความรู้

คว า ม เ ข้า ใจ ในแ น ว ท า งแ ละ ขันต อ น ก า ร

ดาํเนินงาน 

1. ก่อนทีวิสาหกิจชุมชนจะมาจดทะเบียน ควรมี

การใหค้วามรู้โดยชีแจงทาํความเขา้ใจใหส้มาชิก

ทราบ จากเจา้หน้าทีของแต่ละหน่วยงานภาคีที

รับผดิชอบ 

 

 

2. เมือมาจดทะเบียนแลว้ไม่ได้ทํากิจการตาม

วตัถุประสงค์ ขาดการประสานภายในกลุ่มและ

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

2. หน่วยงานภาคีทีเกียวขอ้งควรหมนัตรวจเยียม

วิสาหกิจชุมชน ชีแนะใหค้าํปรึกษาจากเจา้หนา้ที

ทีมีความรู้ 

 

 จากตารางที 1 นี ทาํให้เห็นถึงปัญหาเบืองตน้ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กล่าวคือ เนืองวิสาหกิจชุมชนทีมาจดทะเบียนส่วนมากเป็นประชาชนที

อาศยัอยูใ่นชนบท ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเบืองตน้ในแนวทางการดาํเนินงานและขาดการติดต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐทอ้งถิน อีกทงัเมือไดจ้ดทะเบียนแลว้กลบัไม่ไดด้าํเนินกิจการตาม

แนวทางทีตงัวตัถุประสงคไ์ว ้เนืองจากไม่มีการติดตามจากเจา้หน้าทีในหน่วยงานภาคีทีเกียวขอ้ง 

ดงันนั จึงเป็นหนา้ทีของหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการเขา้ไปอาํนวยความสะดวก เช่น การให้ความรู้ 

และแนวทางดาํเนินการทีถกูตอ้งแก่วิสาหกิจชุมชนทีมาจดทะเบียนและตอ้งเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ

ผลการดาํเนินกิจการเพือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัทีถกูตอ้ง 
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ตารางที 2  ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในดา้นเจา้หน้าทีและระบบทาํงานส่งเสริมวิสาหกิจ

 ชุมชน 

 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การประสานของหน่วยงานภาคีในระดบัพืนที

ยงัมีนอ้ยทาํให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนไม่

ดีเท่าทีควร 

1. นายทะเบียนควรประสานนายอาํเภอและทาํ

ความเขา้ใจในแต่ละอาํเภอ เพือให้ส่งเสริมและ

สนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน 

2. ในการต่อทะเบียน มีปัญหากบัผูป้ฏิบติั เช่น 

ตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนระบุไวว้่า

วิสาหกิจชุมชนตอ้งต่อทะเบียนทุกปี หากไม่มา

ต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกนั ให้นายทะเบียนทาํ

เรืองยกเลิก 

2 .  จา ก กร ณี ที เ ป็ นปั ญ หา ค วร เ สน อ แก้ไ ข

พระราชบัญญัติ โดยให้วิสาหกิจชุมชนต่อ

ทะเบียนทุกปี หากไม่มาต่อทะเบียนแมแ้ต่ปีเดียว

ตอ้งทาํเรืองยกเลิก 

 

3. มาตรการทางภาษีไม่มีความชัดเจนระหว่าง

สรรพากรกบักรมส่งเสริมการเกษตร 

3. ควรทาํความเขา้ใจกนัระหว่างสรรพากรและ

กรมส่งเสริมการเกษตร ควรมีนายทะเบียนเข้า

ร่วมรับทราบดว้ย 

  

 จากขอ้มูลในตารางที 1-2 แสดงให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคเกียวกบัดา้นเจา้หน้าที

และระบบการทาํงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่าเกิดปัญหาหลกัคือ

เรืองการออกระเบียบขอ้บงัคบัและการทาํความเขา้ใจระหว่างหน่วยงานและวิสาหกิจชุมชน ดงันัน

หน่วยงานภาคีทีเกียวขอ้งจึงควรเพิมประสิทธิภาพในการประสานงาน สร้างระเบียบขอ้ปฏิบติัที

ชดัเจนรัดกุม และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

   สรุปการวิเคราะห์ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

  จากการศึกษาขอ้มูลเกียวกับวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่ามี

ประเด็นขอ้มูลทีน่าสนใจดังต่อไปนี (กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสาํนักงานเกษตรจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ,์ 2554) 

   1. จากการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งนโยบายส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชน

กบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เห็นไดว้่านโยบายส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจ

ชุมชนและยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัประจวบคีรีขันธ์นันมีความสอดคลอ้งและดาํเนินการ

ขบัเคลือนอย่างสัมพนัธ์กนั คือมุ่งเน้นการเพิมขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนเพือยกระดับ

มาตรฐาน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาความรู้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างการบริหารจัดการที
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ก่อใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกนั ทาํใหว้ิสาหกิจชุมชนมีความเขม้แข็ง และทาํให้คุณภาพ

ชีวิตของสมาชิกดีขึน และมีความยงัยนืในการดาํเนินชีวิตต่อไป 

  2. การส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของวิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนใหญ่ในจงัหวดั แต่บางวิสาหกิจชุมชนตอ้งปรับปรุงตนเองให้มีความ

เขม้แข็งหรืออยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนัจึงจะไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี ตามมติของ

คณะกรรมการจงัหวดั “ทุกองค์กร/หน่วยงาน ตอ้งสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทีผ่านการประเมิน

ศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนและอยูใ่นระดบัดีหรือปานกลางเท่านนั” 

  3. จากการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทีผา่นมา ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนเป็นอยา่งมาก 

จะเห็นไดจ้ากการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตงัแต่ปี 2548 เป็นตน้มา จนถึงขณะนี มี

หน่วยงาน/องค์กรให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ไม่ตาํกว่า 10 แห่ง ในวงเงินสนับสนุน 

25,616,901 บาท 

  4. จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การประกอบอาชีพของวิสาหกิจชุมชน มี

แนวโนม้ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ มีความเขม้แข็ง สามารถพึงตนเองได ้

และขยายตัวในวงกว้างต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน แต่ทังนีต้องผ่านความเห็นชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชาในจงัหวดัเป็นอนัดบัแรก และการมีความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนรองลงมา 

  จากขอ้มลูขา้งตน้ของวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์สามารถสรุปไดด้งันี

ว่า วิสาหกิจจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ยงัประสบปัญหาอุปสรรคขาดความรู้ความเขา้ใจในแนวทาง

และขนัตอนการดาํเนินงานมีการมาจดทะเบียนแลว้ไม่ไดท้าํกิจการตามประวตัถุประสงค์  ขาดการ

ประสานภายในกลุ่มและหน่วยเกียวขอ้ง ซึงเจา้หนา้ทีของแต่ละหน่วยงานภาคีทีรับผิดชอบควรให้

ความรู้โดยชีแจงทาํความเข้าใจให้คาํชีและมีการหมนัตรวจเยียมและให้คาํชีแนะแก่วิสาหกิจชุม 

เพือให้วิสาหกิจชุมนันมีความเขา้ใจในการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบันโยบายยุทธศาสตร์ ในการ

เรียนรู้และพฒันาใหมี้ระบบและมีเอกภาพทาํใหคุ้ณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึน และมีความยงัยืนใน

การดาํเนินชีวิตต่อไป  

 4.4  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดักาญจนบุรี 

  จงัหวดักาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ ทีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนาน ใน

อดีตเคยเป็นเมืองหนา้ด่านการทาํศึกสงครามกบัสหภาพพม่า สภาพภูมิประเทศเต็มไปดว้ยภูเขา ป่า

ไมน้านาพนัธุ์มีพืนทีใหญ่เป็นลาํดบัที 3 ของประเทศเนือที 19,483 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

12,176,968 ไร่ เป็นพืนทีป่าไมป้ระมาณ 7.4 ลา้นไร่ เป็นพืนทีถือครองทางการเกษตร 2.5 ลา้นไร่ มี

อาณาเขตติดต่อกบัสหภาพพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร ประกอบดว้ยช่องทางเขา้ออก
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ประมาณ 43 ช่องทาง จงัหวดักาญจนบุรีอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวนัตก ระยะทาง 

129 กิโลเมตร ตามเสน้ทางสายนครปฐม-บา้นโป่ง-กาญจนบุรี 

  จงัหวดักาญจนบุรีมีพืนทีทาํการเกษตรทีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีภูมิอากาศ

หลากหลายจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืนทีทาํการเกษตรรวมทังหมด 3,024,548 ไร่ 

สามารถปลกูพืชไดห้ลากหลายชนิดทงัขา้วพืชไร่ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ไมด้อกไมป้ระดบั พืชผกั และอืน 

ๆ ผลผลิตทีสาํคญัของจงัหวดักาญจนบุรี คือ พืชไร่ ไดแ้ก่ ออ้ย ซึงมีโรงงานผลิตในพืนที 7 โรง ได้

ปริมาณผลผลิตมากทีสุดของประเทศ มนัสาํปะหลงั มีกาํลงัการผลิตมากเป็นอนัดบั 7 ของประเทศ 

และมีชือเสียงในเรืองมนัแป้ง ขา้วโพดหวาน ขา้วโพดฝักอ่อน สับปะรด หน่อไมฝ้รั ง และพืชทีมี

การเพิมพืนทีปลูก คือ ยางพารา และปาล์มนาํมนั จากผลผลิตทีสาํคัญเหล่านี จึงเป็นทีมาของ

วิสยัทศัน์จงัหวดักาญจนบุรี ในเรืองอุตสาหกรรม ซึงเป็นจุดเด่นของจงัหวดักาญจนบุรี 

  จากวิสัยทศัน์ของจงัหวดัว่า “เป็นศูนยก์ลางการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ แหล่งผลิต

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ประตูการค้าชายแดน และมุ่งพฒันาสู่คุณภาพชีวิตทียงัยืน” 

ประกอบดว้ยประเด็นยทุธศาสตร์ จาํนวน 8 ขอ้ ค่านาํหนกัมุ่งเนน้ประเด็นส่งเสริมการท่องเทียวเชิง

อนุรักษ์ วิสาหกิจชุมชนทีเป็นการบริการท่องเทียวชมกิจการ มีอยู่จาํนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

1.45 ของวิสาหกิจชุมชนทงัหมดจากขอ้มลูการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามประเภทของกิจการ 5 

ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การผลิตพืช จาํนวน 390 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.38 แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน ดาํเนินการดา้นการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ทาํใหชุ้มชนมีรายไดเ้พิมขึน 

  ขอ้มลูเบืองตน้เกียวกบัสถาบนัเกษตรกรจงัหวดักาญจนบุรี 

  จงัหวดักาญจนบุรี มีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจาํนวน 118 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร

จาํนวน 61 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพจาํนวน 52 กลุ่ม กลุ่มต่าง ๆ เหล่านีไดจ้ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนจาํแนกเป็นวิสาหกิจชุมชนทีเป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจาํนวน 34 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 28.81 

ของจาํนวนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทงัจงัหวดั ขณะทีกลุ่มยุวเกษตรกรทีจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนจาํนวนศนูยก์ลุ่ม คิดเป็นร้อยละศนูยข์องจาํนวนกลุ่มยวุเกษตรกรทงัจงัหวดั และกลุ่มส่งเสริม

อาชีพทีจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนจาํนวน 52 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนกลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพทงัจงัหวดั 

  ขอ้มลูเกียวกบัวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวมของจงัหวดักาญจนบุรี 

 วิสาหกิจชุมชนจงัหวดักาญจนบุรี มีจาํนวน 899 แห่ง จาํแนกตามประเภทกิจการ

ตามกลุ่มการผลิตสินคา้และกลุ่มการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นการผลิตพืช จาํนวน 390 แห่ง ดา้นการ

ผลิต ปศุสตัว ์จาํนวน 167 แห่ง ดา้นการผลิตประมง จาํนวน 25 แห่ง ดา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑ ์

จาํนวน 105 แห่ง ดา้นผลิตภณัฑ์ผา้ทอและเสือผา้ จาํนวน 37 แห่ง ดา้นเครืองจกัรสาน จาํนวน 10 
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แห่ง ดา้นดอกไมป้ระดิษฐ ์จาํนวน 17 แห่ง ดา้นเครืองจกัรกล จาํนวนศนูยแ์ห่ง ดา้นของชาํร่วย/ของ

ทีระลึก จาํนวน 11 แห่ง ดา้นผลิตภณัฑ์สมุนไพร จาํนวน 19 แห่ง ดา้นเครืองดืม จาํนวน 22 แห่ง 

ดา้นเครืองประดบั/อญัมณี จาํนวน 10 แห่ง ดา้นเครืองไม/้เฟอร์นิเจอร์ จาํนวน 19 แห่ง ดา้นเครือง

หนงั จาํนวน 3 แห่ง ดา้นการผลิตปัจจยัการผลิต จาํนวน 81 แห่ง ดา้นเครืองปัน จาํนวน 5 แห่ง ดา้น

สิงประดิษฐจ์ากโลหะ จาํนวน 3 แห่ง ดา้นการผลิตสินคา้อืน ๆ จาํนวน 70 แห่ง ดา้นร้านคา้ชุมชน 

จาํนวน 20 แห่ง ดา้นกลุ่มออมทรัพยชุ์มชน จาํนวน 30 แห่ง ดา้นท่องเทียว จาํนวน 7 แห่ง ดา้น

สุขภาพ จาํนวน 11 แห่ง ดา้นซ่อมเครืองจกัรกล จาํนวน 2 แห่ง และดา้นบริการอืนๆ จาํนวน 36 แห่ง 

(กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสาํนกังานเกษตรจงัหวดักาญจนบุรี, 2554) 

  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด

กาญจนบุรี 

  จากการสํารวจพบว่า ปัญหาอุปสรรคทีสําคัญและมีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนของจงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่ ดา้นขอ้กฎหมาย ตามพระราชบญัญติัทีกาํหนดให้ส่วนราชการ

ตอ้งใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนแต่ไม่กาํหนดความรับผดิชอบของหน่วยงานต่อกิจการ

ของวิสาหกิจชุมชน จึงส่งผลให้เกิดปัญหาไม่มีเจ้าภาพหลกัในการดูแลวิสาหกิจชุมชนต่างๆ 

นอกจากนีพระราชบัญญติัวิสาหกิจชุมชนนันยงัไม่มีกฎหมายลูกเพือกาํหนดขอบเขตระหว่าง

วิสาหกิจชุมชนกบัธุรกิจเอกชน หรือ SME วิสาหกิจชุมชนจึงกวา้งทงัประเภทและขนาดของกิจการ 

อีกทังโครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และระบบการสรรหากรรมการผูแ้ทน

วิสาหกิจชุมชนสร้างความยุ่งยากในการทาํงาน เนืองจากผูว้่าราชการจงัหวดัมีภารกิจมาก การให้

ความสาํคญัของกระทรวงมหาดไทยนอ้ยมากจึงมกัจะมอบหมายบุคคลอืนดาํเนินการแทน สาํหรับ

งบประมาณสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชมทงังบดาํเนินงานและการสนับสนุนนัน พบว่ากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนมีงบประมาณน้อยมาก เมือเปรียบเทียบกบัโครงการ OTOP หรือโครงการอืน ๆของกรม

ส่งเสริมการเกษตร จึงควรจะนําแนวคิดของสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมมาเป็น

ตน้แบบ และจดัหาแหล่งเงินปลอดดอกเบียหรือดอกเบียอตัราตาํ 

  นอกจากนี ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในดา้นเจา้หน้าทีและระบบทาํงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พบว่ายงัตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาในดา้นต่างๆอนัไดแ้ก่ การปรับปรุงการ

ใชง้านระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ทีเกียวขอ้งกบัโปรแกรมประมวลผล กระบวนการบนัทึก 

การยกเลิก เพิกถอน การประเมินศกัยภาพ และการแยกประเภทกิจการ ให้สามารถใชง้านไดจ้ริง

อยา่งมีประสิทธิภาพทงัระบบ ประการต่อมาคือ ควรกาํหนดหน่วยงานเจา้ภาพหลกัเพือให้เกิดความ

ชดัเจนในการสนบัสนุนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อีกทงั หน่วยงานควรส่งเสริมกิจกรรมของ

วิสาหกิจชุมชนโดยการจดังานออกบูทตามเทศกาลต่างๆทงัในระดบัทอ้งถินและระดบัประเทศ เพือ
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ประชาสัมพนัธ์กิจการของวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี ควรกาํหนดให้วิสาหกิจชุมชนเป็นหนึงใน

ภารกิจหลกัของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอาํเภอ (เกษตรตาํบล) อย่างเป็นทางการ 

เนืองจากเจา้หน้าทีมกัเขา้ใจว่าเป็นภารกิจของผูรั้บผิดชอบงานสถาบนัเกษตรกรของสํานักงาน

เกษตรอาํเภอ 

  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดักาญจนบุรี 

  1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคลอ้งนโยบายส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจ

ชุมชนกับยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั โอกาสและอุปสรรคในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มุ่งส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีความ

เขม้แข็งพึงพาตนเองได ้และบริการแก่คนในชุมชน โดยใหภ้าครัฐเป็นกลไกในการขบัเคลือน และ

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี กาํหนดวิสยัทศัน์จงัหวดัไวว้่า “เป็นศนูยก์ลางการท่องเทียว

เชิงอนุรักษ ์แหล่งผลิตสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมประตูการคา้ชายแดน และมงัพฒันาสู่คุณภาพ

ชีวิตทียงัยืน” มีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ การ

พฒันาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคา้เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทีปลอดภยั และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจการคา้ในแถบชายแดนทีสาํคญั 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดักาญจนบุรีและนโยบายส่งเสริมและ

พฒันาวิสาหกิจชุมชน เป็นการสร้างโอกาสแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรและแหล่งท่องเทียวในกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทีมีศกัยภาพ และเป็นช่องทางการสร้างรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้แก่นกัท่องเทียว

ได ้สาํหรรับอุปสรรคต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน คือ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นการผลิตพืช-

ปศุสตัว ์การปรับตวัเพือบริการการท่องเทียวจึงค่อนขา้งยาก และเป็นสินคา้วตัถุดิบ ปริมาณมาก เช่น 

ขา้วเปลือก ออ้ยโรงงาน มนัสาํปะหลงั หรือ โค กระบือ เป็นตน้ 

  2. การส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

วิสาหกิจชุมชน การครอบคลุมจาํนวนและประเภทกิจการของจงัหวดั 

  เนืองจากระบบงบประมาณของราชการจะจดัสรรพร้อมกบัโครงการดาํเนินงาน

ของหน่วยงาน ทาํให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจะมีทงัทีตรงกบัความตอ้งการ และไม่ตรงกบั

ความตอ้งการของวิสาหกิจชุมชน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิน การสนับสนุนจะตรง

ประเด็นตอบสนองต่อความตอ้งการของวิสาหกิจชุมชนไดม้ากกว่าส่วนราชการอืน ๆ ตลอดจน

ครอบคลุมเฉพาะพืนทีความรับผดิชอบของ อปท.นนั ๆ ขอ้จาํกดัและโอกาสในการเขา้ถึงและไดรั้บ

การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคี จะเกิดขึนต่อเมือวิสาหกิจชุมชนนนั ๆมีความใกลชิ้ดกบัหน่วยงาน

และเจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบ หรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจ 
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  3. จากการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทีผ่านมาส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนอย่างไร 

และก่อให้เกิดรายได้จากการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนในภา พรวมของจังหวัด

โดยประมาณการเท่าไหร่ 

  จากขอ้มูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนจงัหวดักาญจนบุรี มีจาํนวน 899 ราย 

จาํแนกตามประเภทกิจการไดด้งันี กลุ่มการผลิตพืช 390 แห่ง กลุ่มผลิตปศุสัตว ์167 แห่ง กลุ่มการ

ผลิตประมง 25 แห่ง กลุ่มการแปรรูปและผลิตภณัฑ์ 105 แห่ง กลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้ทอและเสือผา้ 37 

แห่ง กลุ่มเครืองจกัรสาน 10 แห่ง กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ 17 แห่ง กลุ่มของชาํร่วย/ของทีระลึก 11 

แห่ง กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร 19 แห่ง เครืองดืม 22 แห่ง เครืองประดบัและอญัมณี 10 แห่ง เครือง

ไม/้เฟอร์นิเจอร์ 19 แห่ง กลุ่มเครืองหนงั 3 แห่ง กลุ่มการผลิตปัจจยัการผลิต 81 แห่ง กลุ่มเครืองปัน 

5 แห่ง กลุ่มผลิตสินคา้อืน ๆ 30 แห่ง และกลุ่มบริการต่าง ๆ 106 แห่ง จากขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวม

จงัหวดักาญจนบุรีในภาคเกษตรกรรมมีรายได ้11,924 ลา้นบาท จากเกษตรกรของจงัหวดัจาํนวน 

498,000 คน ในสัดส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจาํนวน 12,736 คน จึง น่าจะสร้างรายไดใ้ห้กับ

วิสาหกิจชุมชนไม่นอ้ยกว่า 306 ลา้นบาทต่อปี 

  การวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบการของวิสาหกิจชุมชนและแนวโน้มทิศ

ทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดักาญจนบุรี 

  สถานการณ์การประกอบการของวิสาหกิจชุมชน สําหรับกลุ่มการผลิตสินค้า

การเกษตรการบริหารงานกลุ่มตอ้งชดัเจน เขม้แข็ง เพือการรวมตวัเป็นกลุ่มจริงจงั หรือพฒันาสู่การ

เป็นสหกรณ์การเกษตรต่อไป กลุ่มการแปรรูปและผลิตภณัฑ์จะตอ้งใชท้รัพยากรจากการทอ้งถิน 

และเป็นผลิตภณัฑที์เป็นสินคา้จาํเป็นสาํหรับครัวเรือน จึงจะมีลู่ทางทีมีอนาคตดีได ้หากเป็นสินคา้

ฟุ่มเฟือย หรือของชาํร่วย การตลาดขึนกบัสภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจยัสาํคญั 

  แนวโนม้ทิศทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนจงัหวดักาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนทีมี

ผูน้าํและคณะกรรมการทีมีความรู้ความสามารถทงัในประเภทกิจการ กลุ่มการผลิต และกลุ่มบริการ 

จะไดรั้บการพฒันาเป็นกลุ่มทีมีศกัยภาพ สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนได ้โดยเฉพาะกลุ่มผลิตพืช ปศุ

สตัว ์และประมงทีมีตลาดส่งออกหรือมีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับผลผลิตจะมีศกัยภาพเพิมขึน 

เพราะหน่วยงานราชการให้การยอมรับและให้การสนับสนุน ซึงหากมีการตังกองทุนพฒันา

วิสาหกิจชุมชนทีเป็นแหล่งทุน และบ่มเพาะธุรกิจจะเพิมขีดความสามารถให้วิสาหกิจชุมชนมาก

ยงิขึน 

  จากข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวดักาญจนบุรีสามารถสรุปไดว้่า วิสาหกิจชุมชน

จงัหวดักาญจนบุรี มีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจาํนวน 118 กลุ่ม กลุ่มยวุเกษตรกรจาํนวน 61 กลุ่ม กลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพจาํนวน 52 กลุ่ม กลุ่มต่าง ๆ เหล่านีไดจ้ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนจาํแนกเป็น
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วิสาหกิจชุมชนทีเป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจาํนวน 34 กลุ่ม นอกจากนียงัจาํแนกออกเป็นผลิตสินคา้ 

และการใหบ้ริการ โดยดา้นการผลิตสินคา้แบ่งออกเป็น 18 ประเภทเช่น ดา้นผลิตพืช,ผลิตปศุสัตว,์

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และด้านการให้บริการสินค้าแบ่งออกเป็น 6 ประเภทเช่น ด้าน

ท่องเทียว,ดา้นสุขภาพ,บริการอืนๆ เป็นตน้  แต่ยงัประสบปัญหาและอุปสรรคในเรืองของระบบ

สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน โปรแกรมการประมวลผล การบนัทึก การยกเลิกเพิกถอน การประเมิณ

ศกัยภาพ และการแยกประเภทกิจการควรทีจะตอ้งปรับบปรุงใหใ้ชง้านได ้การจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชน ควรกาํหนดหน่วยงานเจา้ภาพหลกัลงใน ทวช.02 เพือให้ไดค้วามชดัเจนในการสนับสนุน

กลุ่มนนัๆ นอกจากนีควรมีการจดังาน วิสาหกิจชุมชนในเทศกาลต่างๆ ในระดบัประเทศบา้ง เพือให้

เกิดการประชาสมัพนัธ์กิจการของวิสาหกิจชุมชน เป็นการส่งเสริมและพฒันา สร้างโอกาสแหล่ง

ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ พฒันาประสิทธิภาพของระบบการผลิตสินคา้เกษตรเพือเป็นช่องทางสร้าง

รายไดใ้หแ้ก่วิสาหกิจชุมชนใหมี้ความยงัยนื 

  4.5  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัสมุทรสาคร 

  ในจงัหวดัสมุทรสาครนนัพบว่าวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ในขนักา้วหน้า คือสามารถพึงพาตนเองได ้ มองหาลูกคา้กลุ่มใหม่ ทนัต่อข่าวสารและเหตุการณ์

ต่างๆ โดดเด่นดา้นเทคโนโลย ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ มีความสามารถ

ในการลงทุน และชาํระหนีได ้ซึงผลิตภณัฑ์เป็นทียอมรับของทงัในและต่างประเทศ อีกยงัไดรั้บ

มาตรฐาน OTOP โดยการดาํเนินกิจกรรมโดยอาศยัแรงงานภายในกลุ่มและชุมชนเป็นหลกั และมี

ความเชือมโยงกบั วิสาหกิจชุมชนอืนๆโดยมีการแลกเปลียนเรียนรู้ในการปฏิบติักิจกรรมหรือภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน ส่วนวิสาหกิจชุมชนขนัพืนฐานนนั มีการดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือง แต่มีอุปสรรค

บางปัจจยัทีไม่อาจดาํเนินกิจกรรมให้พฒันาขึนได้ เช่น การขาดแคลนแรงงาน เงินทุน หรือขาด

ภาวะผูน้าํ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนแบ่งเป็นรายอาํเภอมีดงัต่อไปนี (กลุ่มส่งเสริม

และพฒันาเกษตรกร สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสมุทรสาคร, 2554) 

 อาํเภอเมืองสมุทรสาคร  

 การทาํวิสาหกิจชุมชนของอาํเภอเมืองฯ ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้าํเนินการผลผลิต

ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 มาจากกระบวนการในชุมชน ในบางวิสาหกิจเป็นงานทีตอ้งใชฝี้มือ มี

การคิดริเริมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน ใชฐ้านภูมิปัญญาทอ้งถิน ผสมผสานกบัภูมิปัญญา

สากลเช่น เบญจรงค ์โอ่งจาํแลง กงัหนัลม ฯลฯ พึงพาแรงงานตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็น

เป้าหมาย ทาํงานร่วมกนัแบบบูรณาการ และเรียนรู้ร่วมกนั ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น สินคา้

ส่วนใหญ่ทีผลิตจากวิสาหกิจชุมชน ขายในตลาดชุมชนและจงัหวดัเป็นหลกั ประมาณร้อยละ 70 

โดยในชุมชนประมาณร้อยละ 30 และในจังหวดัร้อยละ 40 บางส่วนของสินคา้ขายในจงัหวดั
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ใกลเ้คียงหรือในการจดังานต่างๆ เช่นงานทีเมืองทองธานี ซึงเป็นตลาดในประเทศ ประมาณร้อยละ 

25 และส่งขายตลาดต่างประเทศ ผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ต และช่องทางอืนๆ ประมาณร้อยละ 5 ตาม

ละดบั  

  อาํเภอกระทุ่มแบน  

 วิสาหกิจชุมชนภายในอาํเภอกระทุ่มแบน แรกเริมนันส่วนใหญ่ชาวบา้นไดผ้ลิต

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้เองในครัวเรือนเพือเป็นการช่วยลดต้นทุนของครัวเรือน อีกทังยงัได้ใช้

ผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพ และได้แจกจ่ายให้เพือบ้านไดใ้ช ้ ซึงผูที้นาํไปใชเ้กิดความประทับใจใน

คุณภาพและสามารถช่วยประหยดัรายจ่ายในครัวเรือนได้จริง จึงได้มีการรวมตัวกันของผูที้มี

แนวความคิดทีคลา้ยคลึงกนั คือตอ้งการผลิตปัจจยัต่าง ๆ ขึนมาใชเ้องและพฒันาสู่การรวมกลุ่ม

ภายในชุมชน นอกจากนันยงัมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มทีนําผลพลอยได้ทีเหลือจากการ

ประกอบอาชีพมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ โดยใชแ้รงงานจากคนในครัวเรือน และชุมชน เช่น 

กลุ่มตดัเยบ็เสือผา้และผา้ปูทีนอนจากเศษผา้ 

  วิสาหกิจชุมชนภายในอาํเภอกระทุ่มแบนส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนในขัน

พืนฐาน และมีวิสาหกิจชุมชนขนักา้วหนา้ไม่มากนกั ไดแ้ก่ กลุ่มเบญจรงค ์ขนมตาล ขนมเปียะ และ

ไข่เค็ม ซึงผลิตภณัฑ์เป็นทียอมรับของทงัในและต่างประเทศ อีกยงัไดรั้บมาตรฐาน OTOP การ

ดาํเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน โดยอาศยัแรงงานภายในกลุ่มและชุมชนเป็นหลกั และมีความ

เชือมโยงกบัวิสาหกิจชุมชนอืน ๆ โดยการแลกเปลียนเรียนรู้ในการปฏิบติักิจกรรมหรือภูมิปัญญา

ทอ้งถิน ส่วนความเชือมโยงดา้นอืนๆ กบัวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เช่น การแลกเปลียนวตัถุดิบและ

สินคา้ระหว่างกลุ่ม การซือการสินคา้ระหว่างกนั ค่อนขา้งนอ้ย 

  อาํเภอบา้นแพว้  

 วิสาหกิจชุมชนทีดาํเนินการในอาํเภอบา้นแพว้ส่วนใหญ่พบว่า เป็นการนาํเอาภูมิ

ปัญญาทอ้งถินผสานกบัองคค์วามรู้ทีไดรั้บการถ่ายทอด และมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุดิบทีมีอยู่มา

พฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์พือสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองและสมาชิก เช่น การผลิตนาํว่านหางจระเขแ้ละ

นาํสมุนไพรในพืนที การทาํกะบะมะพร้าวสาํหรับเพาะเลียงกลว้ยไม ้เป็นตน้ สาํหรับองค์ความรู้ที

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตอ้งการเพิมเติมไดแ้ก่ องคค์วามรู้ดา้นการประดิษฐต่์างๆ สูตรการแปรรูปกลว้ย

และขนมใหม่ๆ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ทีเป็นเอกลกัษณ์ การจดัการดา้นการตลาดและคุณภาพของ

สินคา้ สินคา้หรือผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ผา่นการรับรองมาตรฐานแลว้ คิดเป็นร้อย

ละ 83.3 เช่น ผลิตภณัฑ์นําสมุนไพรนาํพริก การเลียงกุง้ เบเกอรี และกะบะมะพร้าวสําหรับ

เพาะเลียงกลว้ยไม ้เป็นตน้ และบางส่วนยงัไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 16.7 สินคา้

ทีผ่านการคดัสรรเป็นสินคา้ OTOP พบว่าผลิตภณัฑ์ทีไดร้ะดบั 5 ดาว ประกอบดว้ย ดอกไม้
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ประดิษฐ์ กลุ่มผลิตภณัฑ์ทีได ้4 ดาว ไดแ้ก่ นาํพริก และนาํว่านหางจระเขแ้ละนาํสมุนไพร กลุ่ม

ผลิตภณัฑที์ได ้3 ดาว ไดแ้ก่ การแปรรูปสมุนไพรต่างๆ กลุ่มทีไดรั้บการคดัสรรในระดบั 3 - 5 ดาว

นนั มุ่งเนน้การรักษามาตรฐาน การพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้น่าสนใจ ตลอดจนการรักษาความสะอาด

ของผลิตภณัฑ์ เช่น นาํพริก นาํว่านหางจระเขแ้ละนาํสมุนไพรต่างๆ และเน้นการสร้างเรืองราว

ความเป็นมาของผลิตภณัฑ์ให้มีความน่าสนใจ ผลิตภณัฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 40 เป็นการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ระหว่างชุมชน และอีกร้อยละ 60 เป็นการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ภายในชุมชนเป็น

หลกั  

 สาํหรับด้านการบริหารการเงิน วิสาหกิจชุมชนอาํเภอบ้านแพว้ร้อยละ 80 มี

ลกัษณะการระดมหุ้นของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึงจะมีการจัดทาํบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม

ตลอดจนมีการจดัสรรเงินปันผลคืนใหก้บัสมาชิกกลุ่ม และอีกร้อยละ 20 มีลกัษณะการกูย้ืมเงินจาก

สถานบนัการเงินต่างๆ เช่น ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บา้น ซึงจะไม่มีการจดัสรรเงินปันผลคืนให้กบั

สมาชิก เนืองจากการบริหารงานเป็นลกัษณะการจา้งงาน สาํหรับความตอ้งการของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนคือ แหล่งทุนกูย้ืมทีมีดอกเบียตาํ ประมาณ 1-3% เพือให้กลุ่มสามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง

ต่อเนือง  

 วิสาหกิจชุมชนอาํเภอบา้นแพว้ เน้นการใช้แรงงานคนในพืนทีเป็นหลกัในการ

จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ เช่น การหั นกลว้ย การปลอกเปลือกว่านหางจระเข้การผสมนํายา

เอนกประสงค์ต่างๆ ทาํให้เกิดความล่าชา้ ไม่สามารถเพิมกาํลงัการผลิตได ้ ดว้ยเหตุนีจึงมีความ

ตอ้งการการสนับสนุนดา้นอุปกรณ์/เครืองมือต่างๆ เช่น เครืองบรรจุนาํใส่ขวด เครืองสไลด์/หั น

เครืองกวนผสมนาํยาเอนกประสงค์ ตู ้อบแห้ง เครืองย่อยเศษวสัดุ เพือให้เกิดประสิทธิภาพการ

ดาํเนินการทีดีขึน 

  ในการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเป็นรายอาํเภอ เริมจากอาํเภอเมือง

สมุทรสาคร ตามขอ้มูลการประเมินศกัยภาพ ณ วนัที 1 สิงหาคม 2554 แลว้นันมี 30 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 100 ปอร์เซ็นต ์(ของจาํนวนทีจดทะเบียน) โดยแยกเป็นระดบัดี 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.33 

(ของจาํนวนทีประเมิน) ระดบัปานกลาง 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 (ของจาํนวนทีประเมิน) 

ระดบัปรับปรุง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 (ของจาํนวนทีประเมิน) 

   อาํเภอกระทุ่มแบน ประเมินศกัยภาพแลว้ 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.78 เปอร์เซ็นต ์

(ของจาํนวนทีจดทะเบียน) โดยแยกเป็นระดบัดี 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.71 (ของจาํนวนที

ประเมิน) ระดบัปานกลาง 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.03 (ของจาํนวนทีประเมิน) ระดบัปรับปรุง. 10 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.26 (ของจาํนวนทีประเมิน) 
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   อาํเภอบา้นแพว้ ประเมินศกัยภาพแลว้ 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.44 เปอร์เซ็นต ์

ของจาํนวนทีจดทะเบียน โดยแยกเป็นระดบัดี 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.03 ของจาํนวนทีประเมิน 

ระดบัปานกลาง 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจาํนวนทีประเมิน ระดบัปรับปรุง 13 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 20.64 ของจาํนวนทีประเมิน 

  ขอ้มลูโดยรวมของจงัหวดัสมุทรสาคร ประเมินศกัยภาพแลว้ 124 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 94.66 เปอร์เซ็นต์ ของจาํนวนทีจดทะเบียน โดยแยกเป็นระดบัดี 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.55 

ของจาํนวนทีประเมิน ระดบัปานกลาง 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.87 ของจาํนวนทีประเมิน ระดบั

ปรับปรุง. 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 ของจาํนวนทีประเมิน 

 อยา่งไรก็ตามปัญหา อุปสรรค ในดา้นต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนนัน พบว่าด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานภาคียงัไม่ค่อยให้ความสําคญัมาก

เท่าทีควรในการส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน ในดา้นงบประมาณยงัขาดงบประมาณสนบัสนุน

วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนือง และปัญหาด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนยงัขาดความรู้ ทกัษะ 

ประสบการณ์ ดา้นการตลาด สถานทีและช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

  จากปัญหาทีเกิดขึน ข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางแก้ไขคือให้ส่วนกลาง

ประสานงานหน่วยงานภาคี ระดับกระทรวง กรม เพือทาํความเขา้ใจและบูรณาการส่งเสริม 

สนับสนุน วิสาหกิจชุมชนเป็นอนัดบัแรก อีกทงัคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ควรขอ

สนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนทุกจงัหวดั โดยตงัเป้าหมายการ

พฒันาวิสาหกิจชุมชนแบบมุงผลสัมฤทธิอย่างมีประสิทธิภาพจงัหวดัละ 5 – 10 แห่ง นอกจากนี

ส่วนกลางของหน่วยงานภาคีควรตงังบประมาณส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนือง 

และควรเนน้การประชาสมัพนัธใ์นภาพรวม ทางสือมวลชนทุกรูปแบบ เช่นทางวิทยุโทรทศัน์ การ

จดังานแสดงสินคา้ระดบัประเทศ เพือให้ประชาชนทวัไปรู้จกัวิสาหกิจชุมชน และสร้างตราสินคา้

หรือสัญลกัษณ์ ทีเป็นจุดขาย จาํง่าย น่าเชือถือ อย่างเช่น OTOP พร้อมส่งเสริมสนับสนุนดา้น

การตลาดใหม้ากขึน 

  อย่างไรก็ตาม ปัญหา อุปสรรค ในด้านเจ้าหน้าที และระบบทาํงานส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พบว่ายงัขาดความชดัเจนเรืองระเบียบ ขนัตอนปฏิบติั และขอ้กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

เจา้หน้าทีผูรั้บผิดชอบงานมีการโยกยา้ยบ่อย ไม่ไดรั้บการอบรมให้ความรู้เขา้ใจขนัตอน หรือไม่

ศึกษาทาํตามขนัตอน ปัญหาประการต่อมาคือระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ โดยขอ้มูลบางส่วนยงั

นาํเสนอไม่สมบูรณ์ การเรียกดูรายงานยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการเท่าทีควร โปรแกรมทีใชย้งัไม่

มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนีการถ่ายทอดและเพิมศกัยภาพเจา้หน้าทีผูป้ฏิบติั มีการอบรม
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ชีแจงเฉพาะหัวหน้ากลุ่มงานและนายทะเบียน ไม่มีนโยบายการพฒันาความรู้ ให้แก่เจา้หน้าทีผู ้

ปฏิบติัทงัระดบัจงัหวดัและอาํเภอ อยา่งต่อเนือง 

 4.6  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม 

  จงัหวดัสมุทรสงคราม มีวิสาหกิจชุมชนทีได้รับการอนุมติัให้จดทะเบียนแลว้

จาํนวน 165 วิสาหกิจชุมชนจาํนวนสมาชิก 3,025 ราย อาํเภอทีมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาก

ทีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม จาํนวน 67แห่ง รองลงมา คือ อาํเภอบางคนที จาํนวน 57 

แห่ง อาํเภออมัพวา จาํนวน 41 แห่ง ทงันีมีวิสาหกิจชุมชนทีผ่านการประเมินศกัยภาพแลว้ จาํนวน 

161 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.17 ของวิสาหกิจชุมชนทีจดทะเบียนแลว้ จาํแนกเป็นอาํเภอเมือง จาํนวน 

65 แห่ง อาํเภออมัพวา จาํนวน 40 แห่งอาํเภอบางคนที จาํนวน 56 แห่ง 

  ยทุธศาสตร์การพฒันาวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาวิสาหกิจชุมชนเป็นกรอบการดาํเนินงานของหน่วยงานที

เกียวขอ้งทงัภาคราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีต่างๆ มาร่วม

กนัดาํเนินงานพฒันา 

 ดา้นการพฒันาคน วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพึงพาตนเองได ้ มีความจาํเป็นที

จะตอ้งพฒันาผูน้าํกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใหรู้้จกัการบริหารจดัการกลุ่ม ทุน ตลอดจนทรัพยากรทีมีอยู่

ในทอ้งถิน นาํมาใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รู้จกัการดูแลรักษาทรัพยากรทีนาํมาใชใ้นการ

ผลิตหมุนเวียน พฒันาไปสู่การเป็นต้นแบบให้คนในชุมชนได้มาเรียนรู้และนําไปปรับใช้ใน

ครอบครัว ชุมชน 

  ด้านการพฒันาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพือเป็นแหล่งเรียนรู้  เน้นการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ เพือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอก

ชุมชน ตามศกัยภาพของกลุ่ม โดยอาศยัทรัพยากรในทอ้งถิน มาบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน ์

 ดา้นการพฒันาการตลาดสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และบริการของวิสาหกิจชุมชน มีความ

จาํเป็นทีจะตอ้งพฒันา จดัหาตลาด ให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีมีศกัยภาพพฒันาสินคา้ ผลิตภณัฑ ์

ไดม้าตรฐานขยายโอกาสทางดา้นการคา้โดยอาศยัความร่วมมือของหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ทงัภาค

ราชการและภาคเอกชน สร้างเครือข่ายทางการตลาดให้กบัวิสาหกิจชุมชนทงัในชุมชน และนอก

ชุมชน เพือพฒันาคุณภาพชีวิตสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 

  ดา้นการพฒันาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่ระบบ

มาตรฐานต่าง ๆเช่น การขอรับรองมาตรฐาน อย. มผช. GMP เป็นตน้ เพือขยายช่องทางการตลาด 

ตลอดจนการพฒันาบรรจุภณัฑ์ พฒันาสินคา้ใหม่ ๆ ให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพือรองรับการ

เปลียนแปลงของสินคา้ต่าง ๆ ทีจะเขา้มาแข่งขนักบักลุ่ม 
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  ดา้นการประชาสัมพนัธ์วิสาหกิจชุมชน จะต้องมีการสร้างความเข้าใจในเรือง

วิสาหกิจชุมชนให้กบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ถึงแนวทางการดาํเนินการวิสาหกิจชุมชน มีความเป็นมา

อย่างไร เป็นวิสาหกิจชุมชนแลว้เกิดผลดีอย่างไร ทาํไมจึงเป็นวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการ

ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมต่างๆ การดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สินคา้ ผลิตภณัฑ์ และบริการของ

วิสาหกิจชุมชนใหค้นในชุมชน นอกชุมชนไดท้ราบข่าวสารจะไดม้าเรียนรู้นาํไปพฒันาทาํใหชุ้มชน

เขม้แข็ง เป็นการส่งเสริมการตลาดอีกช่องทางหนึง 

  ดา้นการพฒันาความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จะตอ้งมีการ

เสริมสร้างความเขา้ใจวิสาหกิจชุมชนใหก้บัภาคราชการ เอกชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน และ

ชุมชน เพือจะดาํเนินการส่งเสริม/สนบัสนุนไปในทิศทางเดียวกนัจะเป็นการพฒันาวิสาหกิจชุมชน

ใหก้า้วหนา้สูงขึนนาํไปสู่การพึงพาตนเองได ้

  ดา้นการพฒันาวิสาหกิจชุมชนเป็นผูป้ระกอบการ ขยายโอกาสใหก้บักลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทีมีศกัยภาพในการผลิตการดาํเนินกิจกรรม ได้พฒันาจากผูผ้ลิตมาเป็นผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจชุมชน นาํไปสู่การสร้างงานสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 

  ดา้นการพฒันาวิสาหกิจชุมชนเขา้สู่แหล่งทุน ขยายโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ไดเ้ขา้ถึงแหล่งทุน โดยความร่วมมือของธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย ์และหน่วยงานต่างๆ ที

เกียวขอ้ง 

  ดา้นการทาํแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชน จะตอ้งสร้างความเขา้ใจถึงประโยชน์ของ

การจดัแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชน แนวทางการจดัทาํแผนเพือทีจะไดท้ราบจุดอ่อนจุดแข็งปัญหา

อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข จะไดมี้ทิศทางการพฒันากลุ่ม ซึงจะนาํไปสู่เป้าหมายทีกาํหนด สร้าง

ความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน นาํไปสู่การพฒันา ทียงัยนืต่อไป 

  ดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้มในการผลิตสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และบริการของวิสาหกิจ

ชุมชน สร้างความรู้ ความเขา้ใจในการรักษาทรัพยากรทีใชใ้นการผลิตสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และบริการ

ของวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการนาํวสัดุทีเหลือจากการผลิตมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอ้ง

หาแนวทางบาํบดั กาํจดัสิงทีเหลือจากขนัตอนการผลิตสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และบริการ ก่อนปล่อยลงสู่

สิงแวดลอ้ม ซึงจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งยงัยนืต่อไป 

  ดา้นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปฏิบัติตามพระราชบัญญติัส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ. 2548โดยการสร้างจิตสาํนึกในการปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพือจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัต่อไป 
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 4.7  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดันครปฐม 

  วิสาหกิจชุมชนในจงัหวดันครปฐมทีมีการจดทะเบียน ณ วนัที 1 สิงหาคม 2554 

นนัมีจาํนวน 206 วิสาหกิจชุมชน สมาชิก 3,328 ราย และมีการจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

จาํนวน2 เครือข่าย สมาชิก 67 คน อาํเภอทีมีการจดทะเบียน มากทีสุด คือ อาํเภอบางเลน จาํนวน 54 

วิสาหกิจชุมชน รองลงมาคือ อาํเภอเมืองนครปฐม จาํนวน 31 วิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายฯ อาํเภอ

นครชยัศรี จาํนวน 29 วิสาหกิจชุมชนอาํเภอกาํแพงแสน จาํนวน 27 วิสาหกิจชุมชน อาํเภอพุทธ

มณฑล จาํนวน 26 วิสาหกิจชุมชน อาํเภอสามพราน จาํนวน 20 วิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย และ

อาํเภอดอนตูม จาํนวน 17 วิสาหกิจชุมชน สาํหรับการประเมินศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน มีวิสาหกิจ

ชุมชนไดรั้บการประเมินศกัยภาพแลว้ทงัหมด จาํนวน 206 แห่ง คิดเป็น 100% โดยผลการประเมิน

ศกัยภาพดงักล่าวพบว่า เป็นวิสาหกิจชุมชนระดบัดีจาํนวน 66 แห่ง คิดเป็น 33% ระดบัปานกลาง 

111 แห่ง คิดเป็น 54% และระดบัปรับปรุง จาํนวน 26 แห่ง คิดเป็น13% (อุไรวรรณ ทองบวัศิริไล, 

2554) 

 จากขอ้มลูรายชือวิสาหกิจชุมชนจงัหวดันครปฐมพบว่าอาํเภอบางเลนเป็นพืนทีทีมี

จาํนวนวิสาหกิจชุมชนมากทีสุดและมีความหลากหลายดา้นประเภทผลิตภณัฑ์ทีจาํหน่าย จึงเป็น

พืนทีสาํคญัในการสาํรวจรูปแบบการจดัการของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

 อย่างไรก็ตามการดาํเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกิดปัญหาและอุปสรรคที

สามารถสงัเกตได ้คือ วิสาหกิจชุมชนทียนืจดทะเบียนในจงัหวดันครปฐม กว่าร้อยละ 60 เป็นเพียง

วิสาหกิจชุมชนระดบัพืนฐาน ทีจดัตงัขึนเพือใหมี้การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพร่วมกนัและไม่ได้

มีผลประโยชน์เชิงธุรกิจ บางแห่งทีมีการประกอบการ ก็เป็นกิจการขนาดเลก็ๆ มีการทาํกิจกรรมเป็น

ครังคราว ไม่สามารถพฒันากิจการโดยพึงพาตนเองได ้ยงัตอ้งการขอรับงบประมาณการสนับสนุน

การดาํเนินงานกลุ่ม เป็นทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่ม หรืองบประมาณสนับสนุนการพฒันา การให้

ความร่วมมือของสมาชิกในการดาํเนินการถือเป็นขอ้จาํกดัในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดั

นครปฐมทีสาํคญัประการหนึง กล่าวคือ ในระยะแรกเริมของวิสาหกิจชุมชนส่วนมากสมาชิกให้

ความร่วมมือดี แต่เมือดาํเนินกิจการไประยะหนึง เห็นว่า ไม่ไดรั้บประโยชน์มากนัก จึงไม่ไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรม ทาํให้การดาํเนินกิจการตกอยู่ในการดูแลของประธานกลุ่มเท่านัน ทาํให้การพฒันา

กลุ่มไม่ประสบความสาํเร็จ นอกจากนี วิสาหกิจชุมชนส่วนมากไม่ให้ความสาํคญักบัการบริหาร

จดัการ เช่น จดัใหมี้การประชุมและบนัทึกการประชุมเป็นระยะๆ ไม่มีการจดัทาํบญัชีกลุ่ม โดยเห็น

ว่าเป็นเรืองยุ่งยาก และไม่พร้อม หรือหากมีการดาํเนินการ ประธานจะเป็นผูด้าํเนินการคนเดียว 

(อุไรวรรณ ทองบวัศิริไล, 2554) 
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 จากปัญหาและอุปสรรคทีสาํคญัต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชนทีไดก้ล่าวมาเห็นได้

ว่าเกือบทงัหมดมาจากปัจจยัภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีไม่ไดมี้การจดัตงัขึนมาเพือแสวงหาผล

กาํไรเป็นหลกั ไม่ได้มีความตงัใจมุ่งมนัในการดาํเนินการในลกัษณะของระบบธุรกิจ ทาํให้ไม่

สามารถเลียงตัวเองได้ และขาดแหล่งเงินทุนในการพฒันา อีกทังสมาชิกในกลุ่มไม่ไดใ้ห้ความ

ร่วมมือในระยะยาวเนืองจากขาดแรงจูงใจ การฝึกอบรม และผลตอบแทนทีเหมาะสม เนืองจาก

ปัญหาเหล่านีมีความเกียวโยงกนัหมด ดงันนัแนวทางทีเหมาะสมคือการใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ

เกียวกบัรูปแบบการวางแผน การบริหารจดัการ และการดาํเนินการทีเหมาะสม และผูป้ระกอบการ

ควรเสริมสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่สมาชิกมองเห็นถึงผลประโยชน์และผลกัดนัให้เกิดวิธีการดาํเนินการ

ทีมีศกัยภาพมากขึนโดยใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ดว้ยเหตุนีการนาํเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบ

การจดัการเชิงสร้างสรรคจึ์งสามารถมีส่วนช่วยชีแนะแนวทางทีถกูตอ้งใหแ้ก่วิสาหกิจชุมชนเหล่านี

ได ้

 4.8  ขอ้มลูวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัสุพรรณบุรี 

  การจดทะเบียน จงัหวดัสุพรรณบุรีมีวิสาหกิจชุมชนทีจดทะเบียนแลว้ 651 ราย 

สมาชิกทงัหมด 10,063 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจาํนวน 2 เครือข่าย สมาชิกจาํนวน 65 ราย การ

ประเมินศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน จาํนวนวิสาหกิจชุมชนทีประเมินศกัยภาพ 608 วิสาหกิจชุมชน ผล

การประเมินศกัยภาพอยู่ในระดบัดี 227 ปานกลาง 201 และปรับปรุง 130 การสนับสนุนวิสาหกิจ

ชุมชน จากหน่วยงานภาคีวิสาหกิจชุมชนทีไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคีตาม 

พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 168 วิสาหกิจชุมชน จากหน่วยงานภาคี 12 หน่วยงาน 

โดยการสนบัสนุนแบ่งเป็นดา้นความรู้ ดา้นการตลาด ดา้นเงินลงทุนและดา้นปัจจยั 

  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ทีไดป้ระกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ฉบบันีเพือให้เกิดการสร้างรายได ้ ช่วยเหลือซึงกนัและกนัระหว่างกลุ่มสมาชิก สร้าง

มาตรฐานและความสามารถในการจดัการ ส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยมีเป้าหมายให้

ชุมชนพึงพาตนเองไดแ้ละช่วยพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งพร้อมสาํหรับการกา้ว

ไปสู่การแข่งขนัระดบัประเทศหรือระหว่างประเทศ ทงันีสิงทีสาํคญัคือการพฒันาวิสาหกิจชุมชน

ไปสู่การเป็นผูป้ระกอบกิจการในระดบัทีสูงขึนต่อไป โดยในมาตรา 24 กาํหนดให้กรมส่งเสริม

การเกษตรทาํหน้าทีเป็นสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้สาํนักงาน

เกษตรจังหวดัทาํหน้าทีเป็นสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวดั

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 10 เป็นแผนพฒันาประเทศทีมีจุดมุ่งหมายในการ

แกปั้ญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพือใหเ้กิดการพฒันา
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ทียงัยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย ภายใตแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนน้การสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชนและสงัคมใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาทีสาํคญัของประเทศ โดยให้ความสาํคญักบั

การสร้างความมนัคงของเศรษฐกิจชุมชน ดว้ยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศกัยภาพ และ

ความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งสมดุล เนน้การผลิตเพือการบริโภคอยา่งพอเพียงภายในชุมชน รวมทงั

พฒันาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไปกบัการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ดว้ยการพฒันา

ความรู้ดา้นการจดัการ การตลาด องคค์วามรู้เกียวกบัการผลิตสินคา้ทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถิน พฒันา

มาตรฐานสินคา้ การสร้างตราสินคา้ การจดัการเรืองทรัพยสิ์นทางปัญญา และการพฒันาทกัษะใน

การประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัความหลากหลายของชุมชน เพือลดความเสียง

ทางเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึงประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ที 1 การ

เรียนรู้ วิจยั และพฒันา มีเป้าประสงค์เพือให้วิสาหกิจชุมชนและทุกภาคส่วนเกิดการเรียนรู้เพือ

พฒันาวิสาหกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ที 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพือการพึงตนเอง 

เป้าประสงคเ์พือ ใหว้ิสาหกิจชุมชนมีระบบการบริหารจดัการทุนทงัทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน

รวมทังมีระบบการจัดสวสัดิการแก่สมาชิกและสาธารณะประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และ

ยุทธศาสตร์ที 3 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มี

เป้าประสงคเ์พือใหว้ิสาหกิจ 

ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนอยา่งเป็นระบบและมีเอกภาพ 

  จากขอ้มลูดา้นวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัในภาคตะวนัตก พบว่าเป็นพืนทีทีมีความ

เหมาะสมในการศึกษาเนืองมาจากวิสาหกิจชุมชนส่วนมากมีศกัยภาพทีสามารถพฒันาได้เพือ

ยกระดับมาตรฐานการจัดการของวิสาหกิจชุมชนให้สูงขึนโดยมีปัจจัยสนับสนุนทังความ

หลากหลายของผลิตภณัฑชุ์มชน ความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีซึงเอืออาํนวยต่อการผลิตภาคเกษตร 

ความพยายามให้การสร้างความร่วมมือในลกัษณะเครือข่ายระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ

แนวโน้มการส่งเสริมให้ความร่วมมือจากภาครัฐผ่านนโยบายโครงการต่างๆ จึงทาํให้เกิดการ

พิจารณาเพือนาํไปประกอบการจดัทาํเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์ 

 

5. สมุนไพรแปรรูปในประเทศไทย 

 5.1  ความหมายและความสาํคญัของพืชสมุนไพร 

  สมุนไพรความหมายตามสารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตสถานหมายถึง ยาทีได้

จากพืชสัตว์หรือแร่ซึงยงัไม่ไดผ้สมปรุงหรือเปลียนสภาพ เช่นพืชก็ยงัเป็นส่วนของรากลา้ตน้ใบ

ดอกผลฯลฯซึงยงัไม่ไดผ้า่นขนัตอนการแปรรูปใดๆแต่ในทางการคา้สมุนไพรมกัจะถูกดดัแปลงใน
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รูปต่างๆเช่นถกูหนัใหเ้ป็นชินเลก็ลงบดเป็นผงละเอียดหรืออดัเป็นแท่ง อย่างไรก็ตาม เมือกล่าวถึง

สมุนไพรมกัเฉพาะเจาะจงไปยงัพืชทีนาํมาใชเ้ป็นยารักษาโรคและใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

เท่านนัเนืองจากอาจเป็นเพราะมีการนาํสตัวห์รือแร่มาใชเ้ป็นยาในปริมาณนอ้ยหรือสามารถใชไ้ดใ้น

โรคหรืออาการบางอยา่งเท่านนั 

  พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติทีมนุษยรู้์จกันาํมาใชเ้ป็นประโยชน์เพือการ

รักษาโรคภัยไข้เจ็บตังแต่โบราณกาลแลว้เช่นในเอเชียก็มีหลกัฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืช

สมุนไพรมากว่า6,000 ปีแต่หลงัจากทีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์มีการพฒันาเจริญกา้วหน้ามากขึนมี

การสงัเคราะห์และผลิตยาจากสารเคมีในรูปทีใชป้ระโยชน์ไดง่้ายสะดวกสบายในการใชม้ากกว่า

สมุนไพรทาํให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอนัมากเป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการด้าน

สมุนไพรขาดการพฒันาไม่เจริญกา้วหนา้เท่าทีควรในปัจจุบนัทวัโลกไดย้อมรับแลว้ว่าผลทีไดจ้าก

การสกดัสมุนไพรใหคุ้ณประโยชน์ดีกว่ายาทีไดจ้ากการสงัเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกบัใน

ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์มีพืชต่างๆทีใชเ้ป็นสมุนไพรไดอ้ย่าง

มากมายนบัหมืนชนิดยงัขาดก็แต่เพียงการคน้ควา้วิจยัในทางทีเป็นวิทยาศาสตร์มากขึนเท่านันความ

ตืนตวัทีจะพฒันาความรู้ดา้นพืชสมุนไพรจึงเริมขึนอีกครังหนึงมีการเริมตน้นโยบายสาธารณสุขขนั

มลูฐานอยา่งเป็นทางการของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2522 โดยเพิมโครงการสาธารณสุขขนัมูลฐาน

เขา้ในแผนพฒันาการสาธารณสุขตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 4 (พ.ศ. 

2520-2524) ต่อเนืองจนถึงแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 7 (พ.ศ. 2535-2539) 

โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ การ

สนบัสนุนและพฒันาวิชาการและเทคโนโลยพืีนบา้นอนัไดแ้ก่การแพทยแ์ผนไทยเภสัชกรรมแผน

ไทยการนวดไทยสมุนไพรและเทคโนโลยพืีนบา้นเพือใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของ

ชุมชน นอกจากนียงัสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองโดยใช้สมุนไพร

การแพทยพื์นบา้นการนวดไทยในระดบับุคคลครอบครัวและชุมชนให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งเป็น

ระบบสามารถปรับประสานการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้อาจกล่าวได้ว่าสมุนไพรสําหรับ

สาธารณสุขมูลฐานคือสมุนไพรทีใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค/อาการเจ็บป่วย

เบืองตน้เพือใหป้ระชาชนสามารถพึงตนเองไดม้ากขึน (สุภาพร บางใบ, 2556) 

  จากขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของพืชสมุนไพร กล่าวคือเป็นยาทีไดจ้ากพืช

เป็นหลกั ซึงยงัไม่ไดผ้า่นขนัตอนการแปรรูปใดๆทีสามารถนาํมาใชป้รุงหรือประกอบเป็นยารักษา

โรคต่างๆ โดยพืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติทีรู้จกัจะนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์เพือการรักษา

โรคภยัไขเ้จ็บ มาตงัแต่โบราณกาลแลว้ ต่อมาเมือความรู้ดา้นวิทยาศาตร์มีการพฒันากา้วหนา้ทาํใหมี้

การสังเคราะห์ผลิตยาจากสารเคมีในรูปทีใชป้ระโยชน์ไดง่้ายสะดวก กว่าพืชสมุนไพร จึงทาํให้
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ความนิยมในการใช้ยาสมุนไพรลดลง ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรยงัไม่มีการพฒันาความ

เจริญก้าวหน้าเท่าทีควร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทวัโลกได้ยอมรับแลว้ว่าผลทีได้จากการสกัด

สมุนไพรให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาทีไดจ้ากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกบั ประเทศ

ไทยซึง เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์มีพืชต่างๆมากมาย ซึงในภายหลงัในปีพ.ศ. 

2522 ประเทศไทยมีความตืนตวัทีจะพฒันาความรู้ดา้นพืชสมุนไพร หน่วยงานภาครัฐได้เริมต้น

นโยบายสาธารณสุขขันมูลฐานอย่างเป็นทางการโดยเพิมโครงการสาธารณสุขขนัมูลฐานเขา้ใน

แผนพฒันาการสาธารณสุขตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 4 จนถึงฉบบัที 7 

ทีคอยพฒันาช่วยสนบัสนุนเรืองของสมุนไพรในดา้นต่างๆ  

 5.2  ความสาํคญัของสมุนไพรในดา้นเศรษฐกิจ 

  ในปัจจุบนัพืชสมุนไพรจดัเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึงทีต่างประเทศกาํลงัหาทาง

ลงทุนและคดัเลือกสมุนไพรไทยไปสกัดหาตวัยาเพือรักษาโรคบางโรคและมีหลายประเทศทีนํา

สมุนไพรไทยไปปลูกและคา้ขายแข่งกบัประเทศไทยสมุนไพรหลายชนิดทีเราส่งออกเป็นรูปของ

วตัถุดิบคือกระวานขมิ นชันเร่วเปล้าน้อยและมะขามเปียกเป็นต้นซึงสมุนไพรเหล่านีตลาด

ต่างประเทศยงัคงมีความตอ้งการอีกมากและในปัจจุบนักรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดใ้หค้วามสนใจในการศึกษาเพิมขึนและมีโครงการวิจยับรรจุไวใ้น

แผนพฒันาระบบการผลิตการตลาดและการสร้างงานในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบบัที 6 (พ.ศ. 2530-2534) เพือหาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาคุณภาพและแหล่งปลูกสมุนไพร

เพือส่งออกโดยกาํหนดชนิดของสมุนไพรทีมีศักยภาพ 13 ชนิดคือมะขามแขกกานพลูเทียน

เกลด็หอยดองดึงเร่วกระวานชะเอมเทศขมิ นจนัทร์เทศใบพลูพริกไทยดีปลีและนาํผึง (สุภาพร บาง

ใบ, 2556) 

  จากขา้งตน้สามารถสรุปความสาํคญัของสมุนไพรไดว้่า ปัจจุบนัพืชสมุนไพรเป็น

พืชทางเศรษฐกิจ ซึงองคก์ารในต่างประเทศไดห้าทางลงทุนและคดัเลือกสมุนไพรไปสกดัเป็นตวัยา

รักษาโรค และดาํเนินการค้าขายแข่งกับประเทศไทย ทาํให้กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริม

การเกษตรส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มองเห็นถึงปัญหาและให้ความสาํคญั

เรืองการศึกษาและพฒันาคุณภาพสมุนไพรเพือศกัยภาพในการส่งออก 

 5.3  ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 

 พืชสมุนไพรทีพบหาไดใ้นประเทศไทยนัน นอกจากมีความหลากหลายแลว้ยงัมี

คุณประโยชน์นานัปการ สมุนไพรบางตัวสามารถรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผน

ปัจจุบนัซึงบางชนิดอาจมีราคาแพงและตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากอีกทงัอาจหาซือไดย้ากในทอ้งถินนัน

ใหผ้ลการรักษาไดดี้ใกลเ้คียงกบัยาแผนปัจจุบนัและให้ความปลอดภยัแก่ผูใ้ชม้ากกว่าแผนปัจจุบนั 
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สมุนไพรหลายชนิดสามารถหาซือไดง่้ายในทอ้งถิน ใชเ้ป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผกัสวนครัวได ้

และมีราคาถกู เช่น ใบกะเพรา โหระพา ขิง ข่าตาํลึง ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการซือยาแผนปัจจุบนัที

ตอ้งสั งซือจากต่างประเทศเป็นการลดการขาดดุลทางการค้า สรรพคุณของสมุนไพรใชเ้ป็นยา

บาํรุงรักษาใหร่้างกายมีสุขภาพแข็งแรง  

 นอกจากคุณสมบติัทางยาแลว้ สมุนไพรยงัช่วยถนอมอาหาร ปรุงแต่งกลินสีรสของ

อาหาร เช่น ลกูจนัทร์ สมุนไพรบางชนิดมีความสวยงามจึงสามารถนาํไปปลกูเป็นไมป้ระดบัอาคาร

สถานทีต่างๆใหส้วยงาม เช่น การปลกูคูนชุม เห็ดเทศ สมุนไพรยงัใชป้รุงเป็นเครืองสาํอางเพือเสริม

ความงาม เช่น ว่านหางจระเข ้ปรนะคาํ ดีควาย และสามารถนาํไปผสมใชเ้ป็นยาฆ่าแมลงในสวนผกั

หรือผลไมไ้ด ้เช่น สะเดา ตะไคร้หอม ยาสูบ ดว้ยประโยชน์ทีมีมากทาํให้สมุนไพรเป็นทีตอ้งการ

ของต่างประเทศ สามารถส่งออกทาํรายไดก้ลบัเขา้ประเทศ เช่น กระวาน ขมิ น ชนัเร่ว 

 ทงันี สมุนไพรถือเป็นพืชทีมีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนใน

แต่ละทอ้งถินรู้จกัช่วยตนเองในการนาํพืชสมุนไพรในทอ้งถินของตนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ตาม

แบบแผนโบราณ เป็นการส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถินในการนาํพืชมาใช้

ประโยชน์และเกิดความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากขึน 

  เห็นไดว้่า พืชสมุนไพรนันมีประโยชน์อยู่หลายดา้นเช่น สามารถ รักษาโรคบาง

ชนิดได ้บาํรุงสุขภาพร่างกาย  ในดา้นของการประกอบอาหาร ก็คือใชใ้นการถนอมอาหาร ตกแต่งสี

ของอาหาร เป็นตน้ ประโยชน์ในการเกษตร เช่น การใชเ้ป็นยาฆ่าแมลงแทนสารเคมี นอกจากนีจาก

มีประโยชน์ด้านของความงาม เช่นการใช้ว่านหางจระเข้ มาให้ความชุ่มชืนแก่ผิว ทีสําคัญพืช

สมุนไพรเป็นสิงทีหาง่าย ปลออดภยั และมีราคาถกู เหมาะกบักระแสยุคปัจจุบนัทีคนส่วนใหญ่หัน

มาสนใจรักษาสุขภาพใหแ้ข็งแรง นอกเหนือจากการออกกาํลงักายแลว้ยงัมีการนาํสมุนไพรมาเป็น

ส่วนประกอบในผลิตภณัฑต่์างๆแทนสารเคมีมากขึนเนืองจากมีความปลอดภยัต่อร่างกาย 

 5.4  การจาํแนกประเภทพืชสมุนไพร 

  กรมส่งเสริมการเกษตร (2551) ได้จาํแนกประเภทของพืชสมุนไพรเป็น 2 วิธี

ใหญ่ๆดงัต่อไปนี 

  1. จาํแนกตามลกัษณะการใช้ประโยชน์คือนํามนัหอมระเหยยารับประทานยา

สาํหรับใชภ้ายนอกผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเครืองดืมเครืองสาํอางผลิตภณัฑป้์องกนักาํจดัศตัรูพืช

และผลิตภณัฑส์มุนไพรในการเลียงสตัว ์

  2. จาํแนกตามลกัษณะภายนอกของพืชไดแ้ก่ไมย้นืตน้ไมพุ่้มไมล้ม้ลุกไมเ้ลือยหรือ

ไมเ้ถาการผลิตพืชสมุนไพรปัจจุบนัสาํนักส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร

ได้ก ําหนดแนวทางการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและแนวทางการส่งเสริมการปลูก
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สมุนไพรไวห้ลายแนวทางแตกต่างกนัในราบละเอียดในแต่ละพืนทีแต่โดยหลกัแลว้ควรดาํเนินการ

ดงันีการ รวบรวมขอ้มลูทางกายภาพจดัทา้ปฏิทินการปลกูทดสอบการปลกูขยายพนัธุส่์งเสริมการ

ปลกูในแปลงเกษตรกรคดัเลือกพืนทีเหมาะสมกบัชนิดพืชคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการให้

ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิตและการตลาดจดัทา้ระบบควบคุมคุณภาพและจัดท้ากลไกทาง

การตลาดรองรับผลผลิต 

  จากขา้งตน้การจาํแนกประเภทสมุนไพร สามารถสรุปไดด้งันี การจาํแนกประเภท

ของพืชสมุนไพร แบ่งเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ 1. จาํแนกตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ 2. จาํแนกตาม

ลกัษณะภายนอกของพืช 

 5.5  การแปรรูปผลิตภณัฑส์มุนไพร 

 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือการเปลียนแปลงสถานะของสมุนไพรให้

แตกต่างไปจากเดิมเพือประโยชน์ในการใชง้านทีหลากหลายมากขึนสมุนไพรมีหลายชนิดและมี

สรรพคุณทางยาทีแตกต่างกนัดงันันการศึกษารูปรสกลินสีและชือสมุนไพรจึงเป็นปัจจยัหนึงทีมี

ความสาํคญัเพือใหก้ารแปรรูปผลิตภณัฑส์มุนไพรมีคุณภาพดีตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ให้มี

คุณภาพใกลเ้คียงผลิตภณัฑเ์ดิมมากทีสุดเนืองจากผลิตภณัฑ์บางประเภทไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้

นานการแปรรูปจึงเขา้มามีบทบาทสาํคญัมากขึนเพือให้เกิดผลดีต่อการแปรรูปคงไวซึ้งคุณค่าและ

สรรพคุณทีดีของพืชสมุนไพร (ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ 

อาํเภอท่าใหม่, 2556) 

 5.6  วตัถุประสงคข์องการแปรรูปสมุนไพร 

 1. เพือรักษาคุณภาพและประโยชน์ของสมุนไพรโดยปกติแล้วคุณภาพของ

ผลิตภณัฑส์มุนไพรมีความผกผนักบัเวลากล่าวคือคุณภาพของผลิตภณัฑจ์ะลดลงเรือยๆเมือเวลาเพิม

มากขึนการแปรรูปผลิตภณัฑส์มุนไพรใหอ้ยูใ่นรูปทีเหมาะสมจะทาํใหผ้ลิตภณัฑน์นัคงสภาพอยู่ได้

นานโดยเฉพาะอย่างยิ งผูผ้ลิตทีอยู่ห่างไกลจากผูบ้ริโภคการแปรรูปเพือการเก็บรักษายิงมี

ความสาํคญัมากขึน 

 2. เพือเปลียนลกัษณะของผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมในเชิงการคา้หรือการนาํไปใช้

ประโยชน์ในดา้นอืนๆเช่นพลคูาวหญา้หมอนอ้ยมีกลินและรสชาติทีรับประทานไดย้ากดงันันก่อน

นาํมาบริโภคจาํเป็นตอ้งมีการแปรรูปให้เป็นผงแห้งเสียก่อนพร้อมใส่ในแคปซูลหรือทาํเป็นเม็ด

เพือใหง่้ายต่อการรับประทาน 

 3. เพือเพิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์ให้สูงขึนเช่นการนําดอกไมที้มีกลินหอมมาสกัด

เป็นนาํหอมนาํผงึนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์ครืองสาํอางโดยผสมนาํผงึร่วมกบันาํสมุนไพรและยา

สมุนไพรในรูปแบบต่างๆเป็นตน้ 
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  จากข้างต้นสามารถสรุปวตัถุประสงค์ของการแปรรูปสมุนไพรได้ดงันี คือเพือ

รักษาคุณภาพและประโยชน์ของสมุนไพรใหอ้ยูใ่นรูปทีเหมาะสมจะทาํใหผ้ลิตภณัฑน์นัคงสภาพอยู่

ได้นานเป็นการเพิมมูลค่าในของผลิตภัณฑ์สินค้าเพือความเหมาะสมในด้านเชิงการค้าและ

ประโยชน์อืนๆ 

 5.7  การจดักลุ่มสมุนไพรแปรรูป 

  5.7.1  สมุนไพรลา้งพิษ ไดแ้ก่ รางจืด ยา่นาง หมอนอ้ย พลคูาว เป็นตน้ 

  5.7.2  สมุนไพรทีให้ความชุ่มชืนแก่เส้นผม ผิวหนัง ลดและป้องกนัรอยเหียวย่น 

ไดแ้ก่ นาํมนังา นาํมนัมะพร้าว นาํมนัดอกทานตะวนั นาํมนัรําขา้ว ว่านหางจระเข ้บวับก นาํผึง ขา้ว

กลอ้ง ขมิ นชนั ว่านนางคาํ กลว้ย แครอท แตงกวา บอระเพด็ เกสรทงั 5 (มะลิ, พิกุล, บุนนาค, สารภี, 

บวัหลวง) เป็นตน้ 

 5.7.3  สมุนไพรทีฤทธิฆ่าเชือแบคทีเรีย ช่วยสมานแผลให้หายเร็ว ลดรอยแผลเป็น 

ลดรอยด่างดา ไดแ้ก่ มงัคุด ทบัทิมว่านหางจระเข ้บวับก ขมิ น จนัทน์แดง หม่อน พญายา สารส้ม 

ทองพนัชงั นาํปูนใส นมผงึ เกสรผงึ พลคูาว เป็นตน้ 

  5.7.4  สมุนไพรทีใชท้าความสะอาดผิว ชะลา้งความมนั เร่งการผลดัเซลล ์ไดแ้ก่ 

มะขาม มะเขือเทศ สม้ป่อย มะขามปูอม กระเจียบ เกลือ ลินทะเล ว่านสากเหลก็ ไพล มะคาํดีควาย ขี

นอน สบัปะรด เป็นตน้ 

 5.7.5  สมุนไพรทีลดการอักเสบ และ ลดอาการแพ้และระคายเคือง และโรค

ผวิหนงัไดแ้ก่ ขมิ น ฟ้าทะลายโจร บวับก กานพล ูพญายา จนัทน์แดง เทา้ยายม่อม เมลด็ดอกบานเยน็ 

ทองพนัชงั ยา่นางแดง รางจืด ตาํลึง ดินสอพอง เหงือกปลาหมอ เสลดพงัพอน สาํมะงา ผกับุง้ พล ู

ผกับุง้ทะเล ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย บอระเพด็ เป็นตน้ 

 5.7.6  สมุนไพรทีมีกลินหอมช่วยแต่งกลิน และมีสรรพคุณทางยา ไดแ้ก่ การบูร 

พิมเสน ขมิ นชนั ว่านนางคาํ ไพล กรรณิการ์ แกว้ ลีลาวดี ปีบ โมก กระดงังา กุหลาบ ว่านสาวหลง 

กานพล ูจาํปี แฝกหอม มะกรูด ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว สม้เขียวหวาน ฝรัง เป็นตน้ 

 5.7.7  สมุนไพรทีใหสี้สนัสวยงามใชแ้ต่งแตม้อาหาร และเครืองสาํอาง ไดแ้ก่ ขมิ น 

ใบเตยอญัชนั แครอท ผกัปลงั ครัง ฝางเสน กรรณิการ์ เป็นตน้ 

  จากข้างต้นสามารถสรุปการจัดกลุ่มสมุนไพรแปรรูปได้ดังนี สมุนไพรแปร 

สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มได้แก่ 1. สมุนไพรลา้งพิษ 2.สมุนไพรทีให้ความชุ่มชืนแก่เส้นผม 

ผวิหนงั ลดและป้องกนัรอยเหียวย่น 3.สมุนไพรทีฤทธิฆ่าเชือแบคทีเรีย ช่วยสมานแผลให้หายเร็ว 

ลดรอยแผลเป็น ลดรอยด่างดาํ 4.สมุนไพรทีใชท้าความสะอาดผวิ ชะลา้งความมนั เร่งการผลดัเซลล ์

5. สมุนไพรทีลดการอกัเสบ และ ลดอาการแพแ้ละระคายเคือง และโรคผวิหนงั 6. สมุนไพรทีมีกลิน
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หอมช่วยแต่งกลิน และมีสรรพคุณทางยาและ 7.สมุนไพรทีใหสี้สนัสวยงามใชแ้ต่งแตม้อาหาร และ

เครืองสาํอาง โดยสมุนไพรทงั 7 กลุ่มจดัอยู่ในประเภทผลิตภณัฑ์สมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร และเป็น

ขอ้มลูสาํหรับศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีประกอบการขายผลิตภณัฑป์ระเภทดงักล่าวนี  

 

6. แนวคดิเกยีวกบัการจดัทําเกณฑ์มาตรฐาน 

6.1  ความหมายของเกณฑ ์

 เกณฑ์ หมายถึง ระดบัหรือมาตรฐานทีถือว่าเป็นความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

หรือผลการดาํเนินงาน เกณฑเ์ป็นตวัตดัสินคุณภาพของการปฏิบติัหรือผลทีไดรั้บ เกณฑอ์าจไดม้าก

จากมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการกระทาํ หรือระดับความคาดหวงัทีพึงประสงค์ของกลุ่ม

ผูเ้กียวขอ้งต่างๆ เช่น มาตรฐานทีกาํหนดโดยผูเ้ชียวชาญ ความตอ้งการทีแท้จริงของผูรั้บบริการ

ค่านิยมของสงัคม เป็นตน้ (พนารัตน์ สุภาคาร, 2548) 

 6.2  ประเภทของเกณฑ ์

 6.2.1  เกณฑส์มัพนัธ ์(Relative Critenon) เป็นเกณฑที์พฒันามาจากประสบการณ์

ในการเปรียบเทียบผลระหว่างโครงการ หรือเปรียบเทียบผลทีเคยทาํมาแลว้หรือเปรียบเทียบกับ

ปกติวสยั (norm) ของการจดัโครงการโดยทวัๆ ไป 

 6.2.2  เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Critenon) เป็นเกณฑ์ทีพฒันามาจากหลกัเหตุผล

เกียวกบัมาตรฐานของสิงนนั หรือความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกียวกบัมาตรฐานอนัเป็นทียอมรับ 

หรือคุณภาพของสิงนนัอนัเป็นทียอมรับของผูเ้กียวขอ้งอืนๆ (พนารัตน์ สุภาคาร, 2548) 

 6.3 ความหมายของมาตรฐาน 

 องคก์รระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน (International Organization for Standard 

: ISO) ไดนิ้ยามคาํว่า การทาํมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง กิจกรรมในการวางขอ้กาํหนด

เกียวเนืองกบัปัญหาสาํคญัทีอยูห่รือทีจะเกิดขึน เพือให้เป็นหลกัเกณฑ์ทีมีใชก้นัทวัไปจนเป็นปกติ

วิสยั โดยมุ่งใหบ้รรลุถึงความสาํเร็จสูงสุดตามขอ้กาํหนดทีวางไว ้ทงันีเพือก่อให้เกิดการปรับปรุง

ความเหมาะสมของผลิตภณัฑ ์กรรมวิธี และการบริการตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค ํานิยาม “มาตรฐาน” 

หมายถึง สิงทีถือเอาเป็นเกณฑ์ทีรองรับกนัทวัไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช สิงทีถือเอาเป็นเกณฑ์

สาํหรับเทียบกาํหนดทงัในดา้นปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนงัสือนียงัไม่เขา้

มาตรฐาน 

 สรุปไดว้่า มาตรฐาน (Standard) หมายถึง เอกสารทีจดัทาํขึนจากการเห็นพอ้งตอ้งกนั

และไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์รอนัเป็นทียอมรับทวัไป เอกสารดงักล่าววางกฎระเบียบแนวทาง
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ปฏิบติัหรือลกัษณะเฉพาะกิจกรรมหรือผลทีเกิดขึนของกิจกรรมนัน ๆ เพือให้เป็นหลกัเกณฑ์ทีใช้

กนัทวัไปจนเป็นปกติวิสยั โดยมุ่งใหบ้รรลุถึงความสาํเร็จสูงสุดตามขอ้ตกลงทีวางไว ้  

 6.4  หลกัการเบืองต้นของมาตรฐาน 

 หลกัการเบืองตน้ของมาตรฐาน มีดงัต่อไปนี (สาํนกัมาตรฐานการพฒันาสงัคมและ

ความมนัคงของมนุษย ์กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย,์ 2547) 

 1.  การมาตรฐานเป็นความพยายามทาํสิงต่าง ๆ ให้ง่ายขึน อนัเป็นผลมาจากการ

พยายามอย่างมีเหตุผลของสังคม การพยายามทีจะลดแบบและขนาดของสิงต่าง ๆ และมุ่งทีจะ

ป้องกนัความยุง่ยากซบัซอ้นทีไม่จาํเป็นในอนาคตอีกดว้ย 

 2.  การจะไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากกลุ่มต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ควรมีพืนฐานมา

จากการประชุมตกลงกนัของกลุ่มต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งและตอ้งมีการลงมติเป็นเอกฉนัท ์

 3.  ควรมีการสนบัสนุนใหมี้การนาํมาตรฐานทีจดัทาํขึนมาใชอ้ย่างกวา้งขวาง โดย

การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพือส่วนรวม 

 4.  การกาํหนดมาตรฐานแต่ละประเภทควรมีการพิจารณามาตรฐานนันอย่าง

รอบคอบและรอบดา้นและทาํซาํหลาย ๆ ครัง เพือใหเ้กิดความแม่นยาํ ความถกูตอ้งของมาตรฐาน 

 5.  มาตรฐานควรมีการปรับปรุงแกไ้ขในระยะเวลาทีสมควร ขึนอยูก่บัสิงแวดลอ้ม

เฉพาะตวั โดยทวัไปควรมีการตรวจสอบทุก 5 ปี และปรับปรุงแกไ้ขภายใน 10 ปี 

 6.  การกําหนดมาตรฐานระดับชาติ จะต้องมีกฎหมายบังคับและในการนํา

มาตรฐานไปใช ้จะตอ้งพิจารณาถึงธรรมชาติของการมาตรฐาน กฎหมาย และเงือนไขต่าง ๆ ของ

บุคคลในสงัคม 

6.5  ความมุ่งหมายของการกาํหนดมาตรฐาน (Aims of Standardization) 

 สาํนกัมาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมนัคงของมนุษย ์(2547) ไดก้าํหนดความมุ่งหมายของการกาํหนดมาตรฐานทีสาํคญั

ไวด้งันี 

 ความมุ่งหมายของการกาํหนดมาตรฐานในแต่ละระดับ จะมีความมุ่งหมายที

แตกต่างกนัออกไป แต่โดยทวั ๆ ไปแลว้สามารถรวบรวมความมุ่งหมายทีสาํคญัเขา้ดว้ยกนัได ้3 

จุดมุ่งหมาย คือ 

 1.  เพือใหเ้กิดความประหยดัในทางเศรษฐกิจ (Overall Economy) หมายถึง การ

ประหยดักาํลงัคน วสัดุ และเครืองจกัร อาํนาจและพลงังาน และยงัหมายถึงการประหยดัของผูผ้ลิต

และผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
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 2.  เพือคุม้ครองผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค (Protection of Consumer’s Interests) 

หมายถึง การใหค้วามคุม้ครองคุณภาพของสินคา้และบริการ 

 3.  เพือคุม้ครองความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ (Safety and Protection of 

Health and Life) จะเป็นเรืองเดียวกบัการใชสิ้นคา้หรือวสัดุโดยทวั ๆ ไป หรือเป็นเรืองทีเกียวกบั

กรรมวิธีการผลิต เช่น มาตรฐานในการกาํหนดความไม่บริสุทธิในการบริโภค มาตรฐานในการเก็บ

รักษาวตัถุกมัมนัตภาพรังสี 

 ปัจจุบันการกาํหนดมาตรฐานได้พฒันามากขึน โดยในช่วงแรก ๆ จะเป็นการ

กาํหนดมาตรฐานในการพฒันาการผลิตดา้นเศรษฐกิจ เพือคุม้ครองคุณภาพของสินคา้และบริการ 

รวมถึงการสร้างหลกัประกนัให้ผูบ้ริโภคมีความคุม้ค่า คุม้ประโยชน์ต่อสินคา้และบริการ ต่อมามี

การพฒันามาตรฐานมาสู่ดา้นสังคมเพือเป็นการส่งเสริม พฒันาให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตทีดี การ

สร้างความมนัคงของมนุษยใ์นระยะยาว 

 6.6  ขอบเขตของการกาํหนดมาตรฐาน (Field of Standardization)  

 สาํนกัมาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั นคงของมนุษย ์(2547) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการกําหนดมาตรฐานซึง

ครอบคลุมถึงระดับ (Level) สาขา (Subject) และข้อกาํหนดทีเกียวข้องกบัเรืองนันๆ (Aspect) 

ปัจจุบนัมาตรฐานทีใชไ้ดรั้บผลกระทบจากกระแสของโลกไร้พรมแดน มาตรฐานจึงมีขอบเขตที

กวา้งขวาง มีลกัษณะทีเป็นสากลมากขึน ดงัต่อไปนี 

 6.6.1  มาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standards) เป็นมาตรฐานทีไดจ้าก

ขอ้ตกลงร่วมกนัของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทีมีความสนใจร่วมกนั เช่น มาตรฐานระหว่างประเทศ

ขององคก์รระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – 

ISO) 

 6.6.2  มาตรฐานระดบัภูมิภาค (Regional Standards) เป็นมาตรฐานทีเกิดขึนจาก

การประชุมปรึกษาหารือระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกนั แลว้กาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนั ส่วนมาก

จะเป็นการปรับมาตรฐานระดบัประเทศในภูมิภาคเดียวกนั ใหมี้สาระสาํคญัสอดคลอ้งกนั 

 6.6.3  มาตรฐานระดับประเทศ (Nation Standards) เป็นมาตรฐานทีไดจ้ากการ

ประชุมหารือ เพือหาขอ้ตกลงร่วมกนัของผูที้เกียวขอ้งหลายฝ่ายในชาติ โดยมีหน่วยงานมาตรฐาน

ของชาตินัน ๆ เป็นศูนยก์ลาง ซึงหน่วยงานมาตรฐานของชาตินีอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนก็ได ้

 6.6.4  มาตรฐานระดบัสมาคม (Association Standards) เป็นมาตรฐานทีกาํหนดขึน

จากกลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบุคคลทีอยูใ่นวงการคา้เดียวกนั หรือเกิดจากขอ้ตกลงของกลุ่มบริษทั หรือ
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โรงงานทีมีกิจกรรมของอุตสาหกรรมเป็นอยา่งเดียวกนั หรือมีการผลิตของชนิดเดียวกนั เช่น กลุ่ม

ผูผ้ลิตชินส่วนรถยนต ์สมาคมอุตสาหกรรมเครืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ 

 6.6.5  มาตรฐานระดบับริษทั (Company Standards) เป็นมาตรฐานทีเกิดขึนจาก

การกาํหนดขึน โดยการตกลงร่วมกนัของแผนกบริษทั เพือใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการผลิต 

การซือขาย ฯลฯ 

 6.6.6  มาตรฐานระดบับุคคล (Individual Standards) เป็นมาตรฐานทีกาํหนดขึน

โดยทีตอ้งการให้แต่ละบุคคล รวมถึงการกาํหนดโดยแต่ละหน่วยงานเพือให้เป็นไปตามความ

ประสงค์ของแต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงาน เช่น ข้อกาํหนดการทําเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ น การ

ออกแบบบา้นแต่ละหลงั เขือนแต่ละแห่ง การสร้างสะพาน ฯลฯ 

 6.7  ขอ้กาํหนดของมาตรฐาน (Standardization Aspect) 

 ข้อก ําหนดในมาตรฐาน หมายถึง รายละเอียดภายใต้ข้อกาํหนดแต่ละข้อใน

มาตรฐานเรืองใดเรืองหนึง ตวัอยา่งเช่น มาตรฐานของการพฒันาการจดัการของผูป้ระกอบการ โดย

มีองค์ประกอบทีต้องพิจารณา ได้แก่  ความหมายของคําต่าง ๆ ทีใช้มาตรฐาน (บทนิยาม) 

ขอ้กาํหนดเกียวกบัขนาด รูปร่าง ชนัคุณภาพ หรือ Parameter ทีออกแบบเพือสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ช้ให้มากทีสุด และจะตอ้งทาํให้เกิดความประหยดัมากทีสุดดว้ย รายละเอียดการทาํหรือ

โครงสร้าง คุณลกัษณะทีตอ้งการดา้นคุณภาพ ส่วนประกอบหรือสมรรถนะของการมาตรฐานเป็น

เครืองมือไปสู่เป้าหมายของการพฒันาเด็กและเยาวชน อนัจะนําไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการที

ประสบความสาํเร็จ นอกจากนียงัมวีิธีการซกัตวัอยา่งเพือนาํไปตรวจสอบเพือหาหรือติดตามผลว่า

มาตรฐานนันเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนดในแต่ละรายการหรือไม่ โดยการตรวจสอบจากตวัอย่าง

หรือผูที้เกียวขอ้ง วิธีการทดสอบหรือวิเคราะห์เพือประเมินคุณลกัษณะขององค์ประกอบหลายดา้น

ทีใชต้วัใดตวัหนึงตามรายการทดสอบหรือวิเคราะห์ วิธีการกาํหนดขนัคุณภาพและการให้คาํจาํกดั

ความของแต่ละชันคุณภาพ เช่น วิธีการดาํเนินงาน ผลประกอบการ การสร้างมูลค่าเพิมให้กับ

ผลิตภณัฑ์ รวมทงัขอ้เสนอแนะเกียวกบัการออกแบบ การส่งเสริม การเสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาและพฒันาศกัยภาพใหสู้งขึน 

 6.8  ประโยชน์ของมาตรฐาน (Benefits of Standardization) 

 ประโยชน์ของการสร้างมาตรฐานทีเห็นไดใ้นการพฒันาการจดัการคือ เพือสร้างให้

เกิดความเขา้ใจทีตรงกันระหว่างผูด้าํเนินการ เป็นแนวทางในการปรับปรุงความเหมาะสมของ

ผลิตภณัฑ์ กรรมวิธีการผลิต และการบริหารตามวตัถุประสงค์ทีได้ตังไว ้ นอกจากนีการสร้าง

มาตรฐานยงัทาํเพือป้องกนัไม่ใหมี้อุปสรรคในทางการคา้และเกิดความยติุธรรม ช่วยส่งเสริมให้เกิด

ความเป็นธรรมในการซือขาย ในการแข่งขนัทางการคา้ เพราะขอ้กาํหนดมาตรฐานจะทาํให้สินคา้
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และบริการมีคุณภาพแน่นอน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกนัในทางเทคโนโลยี การ

พฒันาบริการใหมี้คุณภาพตอบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  

 6.9  ทฤษฎีเกณฑก์ารประเมิน  

  การตดัสินคุณค่าภายนอกดา้นใดดา้นหนึง หรือหลายดา้นของสิงทีมุ่งประเมิน ไม่

ว่าจะเกียวกบัการประเมินบริบท ปัจจยัเบืองตน้ กระบวนการ หรือผลทีไดส้ามารถทาไดโ้ดยการ 

อา้งอิงจากสิงทีส์งเกตไดด้ามตว้บ่งชี เพือเใJรียบเทียบกบัเกณฑที์เหมาะสม โดยนกัประเมินสามารถ 

เลือกใชเ้กณฑม์าตรฐานของสิงนนั(เกณฑส์มับูรณ์) หรือเกณฑ์'จากการ 11เรยบเทียบกบั'โครงการ

เดิมที ทาํมาแลว้ หรือโครงการอืนๆทีใกลเ้คียงกัน(เกณฑ์สัมพทัธ์) ในการเลือกใชเ้กณฑ์อย่าง

เหมาะสม ลาํหร้บใชต้ดัสินใหค้รอบคลุมคุณคา้ดา้นทีตอ้งการประเมิน เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการพฒันา คุณค่าของสิงนัน นักประเมินจะตอ้งพิจารณาถึงความลาํคญ้ของบรืบท และจุดเน้น

ของการประเมิน ในช่วงระยะเวลาทีประเมินนนั (พนารัตน์ สุภาคาร, 2548) 

  ในการประเมินก่อนเริมปฏิบติังาน (Pre-lmplementation Evaluation) เพือ วางแผน

โครงการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้กียวขอ้ง และการประเมินระหว่างการ ปฎิบติ้งาน

(Implementation Evaluation) เพือกาํกับติดตามการนาํโครงการไปปฏิบติั เป็นการ ประเมินทีมี

ลกัษณะเฉพาะโครงการ จึงควรเลือก'ใช้เกณฑ์'สัมบูรณ์,ลาํหรบตดสินคุณค่าตามมาตรฐาน การ

ปฏิบติัของโครงการทีลนองต่อความตองการของผูเ้กียวขอ้ง ความเป็นไปได ้การปฎิบติ้ตามแผน 

นละการบริหารทรัพยากรภายใตบ้ริบทนน แต่ถา้เป็นการประเมินหลงัเสร็จลิ นการปฏิบติังาน(Post 

Implementation Evaluation) เพือสรปผลของโครงการ เป็นการประเมินทีผกูพนักบัการต้'ดสินใจ 

เชิงสรุปเปรยบเทียบเกียวกบัการเลือกทางเลือกระดบโครงการ จึงควรเลือกใชเ้กณฑส์์มพทัธล์าํหรบ 

ตดัสินคุณค่าของโครงการ ดว้ยการเปรยบเทียบกบัปกดิวิสยัของประลิทธิผลและ/หรือประสิทธิภาพ 

ของโครงการเดิม หรือโครงการอืนทีมีธรรมชาติคลา้ยคลึงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 โมเดลการกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน 

พนารัตน์ สุภาคาร, (“การพฒันาเกณฑป์ระเมินการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชนในการจดั

การศึกษา ของสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา จังหวดัอุบลราชธานี”) ปริญญานิพนธ์การศึกษา

มหาบณัฑิต สาขาการวิจยัและสถิติทางการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ, 

2548). 

  

  จากภาพทีแสดงนี ในการประเมินระยะก่อนเริมปฏิบติังาน (Pre-lmplementation 

Evaluation) ซึงเป็นช่วงของการพฒันาโครงการ เพือประโยชน์สาํหรับการวางแผนโครงการ ควร

เริมตน้ดว้ยการประเมินบริบท (Context evaluation) เพือเตรียมโครงการ โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นการ

เตรียมเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของโครงการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้กียวขอ้ง ตวับ่งชี

ความเหมาะสมของการเตรียมโครงการทีสาํคญั ไดแ้ก่ การประเมินปัญหาความตอ้งการทีตอ้งการ

แกไ้ข (Needs Assessment) และความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility) การเตรียมโครงการที

เหมาะสมจึงขึน อยูก่บัคุณลกัษณะเฉพาะของกลุ่มเปัาหมายและบริบททางส์งคม นิ'กประเมินจึงควร
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ไชเกณฑส์์มบูรณ์ ดามความตอ้งการทีแทจ้รงของกลุ่มฟ้าหมาย และความเป็นไปไตข้องโครงการใน

บริบทของลงัคมนนั การประเมินระหว่างการปฎิบติงาน (Implementation Evaluation) ซึงเป็นช่วง 

ของการนําโครงการไปปฎิบติเพือประโยชน์สําหรบการติดตามการปฏิบัติงาน (Monitoring) 

โดยทวัไป ควรคาํนึงถึงปัจจยัเบืองตน้ (Input) กระบวนการ (Process) และ/หรือผลปฏิบติังานระยะ

สนัทีเกิดขึน ตวับ่งชีถึงความเหมาะสมของการปฎิบติังาน สามารถพิจารณาไดจ้ากความสอดคลอ้ง

ระหว่างการปฏิบติังานกบัแผนการปฏิบติั ประสิทธิภาพของการบริหารบุคลากรและงบประมาณ

ของโครงการ ในประเมินจึงควรใชเ้กณฑล์มับูรณ์ตดัสินคุณค่าของการปฏิป้ติงาน ซึงเป็นเกณฑต์าม

แผนการเฉพาะ ของโครงการนนัทีกาํหนดไว ้

  การประเมินระยะหลงัเสร็จสินการปฎิบติังาน (Post- Implementation Evaluation) 

ซึงเป็นช่วงเสร็จสินโครงการแลว้เพือสรุปผลของโครงการ (Summating) อนัเป็นผลโดยตรงจาก

โครงการและผลลพัธ์ (Outcome) อนัเป็นผลต่อเนืองภายนอก ซึงอาจเป็นผลพลอยไดแ้ละ เป็น

ผลกระทบระยะยาว ตวับ่งชีผลสาํเร็จทีสาํคญั ไดแ้ก่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพือการตดัสิน 

ลโทนการณ์สรุปของโครงการ นกัประเมินจึงควรใชเ้กณฑ์ลมัพท้ธ์ เพือเปรียบเทียบมาตรฐานของ 

โครงการกบัโครงการเดิม หรือโครงการทีคลา้ยคลึงกนั 

 

 7.  แนวคดิเกยีวกบัเทคนิคการวจิยัอนาคตแบบ EDFR 

 เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) นี     

(จุมพล พูลภทัรชีวิน, 2548)  เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจยัแบบ EFR (Ethnographic 

Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าดว้ยกนั โดยมีความเชือพืนฐานของอนาคตนิยม 

(Futurism) จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต (Futures Research) เทคนิคเดลฟาย และ EFR 

จุดมุ่งหมายหลกัมิใช่อยูที่การทาํนายทีถกูตอ้งแต่อยูที่การสาํรวจและศึกษาแนวโนม้ทีเป็นไปไดห้รือ

น่าจะเป็นเรืองทีศึกษาให้มากทีสุดเท่าทีจะมากได ้ทงัทีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพือทีจะ

หาทางทาํใหแ้นวโนม้ทีพึงประสงค์นันเกิดขึนและป้องกนั หรือขจดัแนวโน้มทีไม่พึงประสงค์ให้

หมดไป หรือหาทางทีจะเผชิญกบัแนวโนม้ทีไม่พึงประสงคน์นัอยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้หากว่ามนัจะ

เกิดขึนจริงอยา่งหลีกเลียงไม่ไดด้งันนัขอ้มลูทีไดจ้ากการวิจยัอนาคตจะมีประโยชน์โดยตรงต่อการ

วางแผน การกาํหนดนโยบายการตัดสินใจ ตลอดไปจนถึงการกาํหนดยุทธวิธี (Strategies) และ

กลวิธี (Tactics) ทีจะนาํไปสู่การสร้างอนาคตทีพึงประสงค ์และการป้องกนัหรือขจดัอนาคตทีไม่พึง

ประสงค์เทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย (The Delphi Technique) เดลฟายเป็นเทคนิคการทาํนายที

พฒันาขึนโดย Helmer, Dalkey และ Rescher ในปัจจุบนัเดลฟายเป็นเทคนิคการทาํนายทีไดรั้บความ
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นิยมอย่างมากในเกือบทุกวงการไม่ว่าดา้นธุรกิจ การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

การศึกษา และดา้นอืน ๆ  

  เดลฟายยงัถือเป็นเทคนิคการสือสารระหว่างกลุ่มผูเ้ชียวชาญ ช่วยให้ผูเ้ชียวชาญแต่

ละคนไดรั้บข่าวสารและแลกเปลียนความเชียวชาญระหว่างกนัโดยไม่มีการเผชิญหน้ากนัโดยตรง

เช่นเดียวกบัการระดมสมองหรือการประชุมกลุ่มแบบอืนๆ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม

ผูเ้ชียวชาญอยา่งเป็นระบบ โดยการขอใหผู้เ้ชียวชาญแต่ละคนคาดการณ์ว่าแนวโน้มหรือเหตุการณ์

แต่ละอย่างจะเกิดขึนเมือใด หรือคาดการณ์ว่าภายในเวลาทีกาํหนด เช่น อีก 10 ปี ข้างหน้าจะมี

เหตุการณ์หรือแนวโนม้ใดเกียวกบัธุรกิจชุมชนทีจะเกิดขึนบา้ง หลงัจากนนัผูว้ิจยัจะนาํขอ้มลูทีไดม้า

วิเคราะห์แลว้ป้อนผลการวิเคราะห์ กลบัไปให้ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนพิจารณาคาํตอบเดิมของตนเอง

เทียบกบัของกลุ่ม แลว้คาดการณ์หรือตอบตามรูปแบบทีผูว้ิจยักาํหนดอีกครังหนึง ผูว้ิจยัก็จะนํา

คาํตอบไปวิเคราะห์ใหม่แลว้อาจป้อนขอ้มลูทีไดจ้ากการวิเคราะห์กลบัไปใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาอีก

ครังจนกว่าจะไดค้าํตอบทีเป็นฉนัทามติ (Consensus) ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ จุดมุ่งหมายของการทาํซาํ

ดงักล่าวก็เพือทีจะกรองความเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญนนัเอง 

  ทงันีอาจสรุปขนัตอนหลกัของเทคนิคการวิจยัแบบเดลฟายได ้เริมจากกาํหนดกลุ่ม

ผูเ้ชียวชาญ (Panel Experts) ผูว้ิจยัจะตอ้งหาวิธีและคดัเลือกกลุ่มผูเ้ชียวชาญ ทีมีความรู้ความสามารถ

และความชาํนาญในเรืองทีจะศึกษา โดยปกติจะมีประมาณตงัแต่สิบกว่าคนขึนไปอาจถึงร้อย ทงันี

ขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายการวิจยั ความซบัซอ้นของเรืองทีศึกษา เวลา และงบประมาณ กาํหนดประเด็น

แนวโนม้และสร้างเครืองมือสาํหรับการวิจยั โดยทวัไปมกัจะอยู่ในรูปของแบบสอบถามหรือการ

สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ทาํเดลฟายรอบทีหนึง โดยการส่งแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชียวชาญหรือ

สมัภาษณ์ หรือการประชุมทางไกล รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูทีไดใ้นรอบทีหนึง ทาํเดลฟายรอบ

ทีสอง โดยรอบนีผูเ้ชียวชาญแต่ละท่านจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) ที

เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม เช่น ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์

(Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกดว้ยคาํตอบเดิมของตนเองแลว้ขอให้ผูเ้ชียวชาญแต่ละคน

พิจารณาตอบใหม่ ทาํเดลฟายรอบทีสาม รอบทีสี สรุป และอภิปรายผลโดยการเสนอแนวโน้มทีมี

ฉนัทามติตามเกณฑที์ตงัไวแ้ลว้อภิปรายเสนอแนะจากผลการวิจยั 

  เทคนิคการวิจยัแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) พฒันามาจากระเบียบ

วิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาทีเรียกว่า การวิจัยชาติพนัธุ์วรรณา (Ethnographic Research หรือ 

Ethnography) EFR โดยพยายามดึงเอาอนาคตภาพและค่านิยมต่าง ๆ ทีเกียวกับกระบวนการ

เปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประชากรทีศึกษาโดยการสัมภา ษณ์ทีมี

ลกัษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชีนาํ (Non-directive, open-ended) โดย
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ผูว้ิจยัอาจมีหวัขอ้หรือประเด็นทีเตรียมไวป้ระกอบเพือกนัลืม แต่จะไม่มีลกัษณะของการถามแบบ

ชีนาํ หลกัการสมัภาษณ์แบบ EFR นีถือว่าผูใ้หส้มัภาษณ์เป็นผูค้วบคุมการสัมภาษณ์และมีอิสระใน

การใหส้มัภาษณ์อยา่งเต็มทีลกัษณะของสมัภาษณ์แบบ EFR ทีเด่นและแตกต่างไปจากการสมัภาษณ์

แบบอืน คือ จะมีการแบ่งช่วงการสัมภาษณ์ออกเป็นช่วง ๆ โดยอาจจะแบ่งตามหัวขอ้ทีสัมภาษณ์

หรือตามช่วงเวลาทีเหมาะสม เช่น ทุก ๆ ประมาณ 10 นาที ผูส้ัมภาษณ์จะสรุปการสัมภาษณ์จาก

บันทึกทีจดไว้หรือจากเทปบันทึกเสียงให้ผูส้ัมภาษณ์ฟัง และขอให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ปรับปรุง

เปลียนแปลงและแก้ไขคําสัมภาษณ์ได้ กระบวนการเช่นนีเรียกว่าเทคนิคการสรุปสะสม 

(Cumulative Summarization Technique) โดยจะทาํเช่นนีจนจบการสมัภาษณ์เพือทีจะช่วยใหผู้ว้ิจยัมี

ความเชือมนัเพิมขึนว่า ขอ้มลูทีไดน้นัมีความน่าเชือถือ คือมีทงัความตรง (Validity) และความเทียง 

(Reliabitity) ของขอ้มลูเพิมขึน (Textor, 1979) 

  โดยปกติการสัมภาษณ์แบบ EFR นีจะประกอบด้วยอนาคตภาพทีเป็นทางเลือก 

(Alternative) 3 ภาพและเรียงลาํดบักนัไป คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic-Realistic Scenario) 

อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario) และอนาคตภาพทีน่าจะเป็นไปไดม้ากทีสุด 

(Most-Probable Scenario) อนาคตภาพทงั 3 ภาพนี จะประกอบไปดว้ยแนวโน้มในอนาคตทีผูใ้ห้

สมัภาษณ์คาดว่ามีโอกาสเกิดขึน ดว้ยเหตุนีจึงมีการใชค้าํว่า Realistic กาํกบัไวท้งัในอนาคตภาพทาง

ดีและอนาคตภาพทางร้าย เมือสมัภาษณ์ครบทงั 3 ภาพตามขนัตอนเสร็จแลว้ ผูส้มัภาษณ์อาจจะสรุป

การสมัภาษณ์ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ฟังทงัหมดอีกครังหนึง และขอให้ผูส้ัมภาษณ์ปรับปรุงเปลียนแปลง

แกไ้ข และหรือเพิมเติมคาํสมัภาษณ์อีก หรืออาจจะนาํผลการสมัภาษณ์ทีจดบนัทึกไวห้รืออดัเทปไว้

กลบัไปเรียบเรียงใหม่ แลว้ส่งผลการสมัภาษณ์ทีเรียบเรียงแลว้ (Protocol) ไปให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์อ่าน

และตรวจแกไ้ขเป็นการส่วนตวัก็ได ้หลงั จากนนัจึงนาํผลการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์เพือจะหาฉันทา

มติระหว่างกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ แลว้นําแนวโน้มทีมี ฉันทามติมาเขียนเป็นอนาคตภาพ ซึงเป็น

ผลการวิจยั 

  เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR เป็นเทคนิคการวิจยัอนาคตทีตอบสนองจุดมุ่งหมาย

และความเชือพืนฐานของการวิจยัอนาคตมากทีสุดวิธีหนึงในปัจจุบนั เป็นเทคนิคการวิจยัทีรวมเอา

จุดเด่นหรือขอ้ดีของเทคนิค EFRและ Delphi เขา้ดว้ยกนัการรวมขอ้ดีทงัสองเทคนิคช่วยแกจุ้ดอ่อน

ของแต่ละเทคนิคไดเ้ป็นอยา่งดีโดยหลกัการแลว้เทคนิค EDFR เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค 

EFR กบั Delphi เขา้ดวัยกนัขนัตอนต่างๆ ของ EDFR ก็คลา้ยๆ กบั Delphi เพียงแต่ว่ามีการปรับปรุง

วิธีใหมี้ความยืดหยุ่น และเหมาะสมมากขึน โดยในรอบแรกของการวิจยัจะใชก้ารสัมภาษณ์แบบ 

EFR หลงัจากการสมัภาษณ์ในรอบแรก ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มลูทีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์แลว้สร้าง

เป็นเครืองมือ ซึงมกัจะมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแลว้ส่งไปให้ผูเ้ชียวชาญตอบตามรูปแบบของ
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เดลฟาย เพือทีจะกรองความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเพือหาฉันทามติ ซึงมกัจะทาํประมาณ 2-3 รอบ 

หลงัจากนนัจะนาํขอ้มลูมาวิเคราะห์เพือหาแนวโนม้ทีมีความเป็นไปไดม้าก และมีความสอดคลอ้ง

ทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผูเ้ชียวชาญเพือสรุปเขียนเป็นอนาคตภาพ  

  สรุปขนัตอนหลกัของการวิจยัแบบ EDFR เริมจากการกาํหนดและเตรียมตวักลุ่ม

ผูเ้ชียวชาญขันนีนับว่าสาํคัญและจาํเป็นมาก การทีไดก้ลุ่มผูเ้ชียวชาญทีเชียวชาญจริงๆ จะทาํให้

ผลการวิจยัน่าเชือถือมากขึน ส่วนการเตรียมตวักลุ่มผูเ้ชียวชาญก็ยงิมีความจาํเป็น เพราะผูเ้ชียวชาญ

อาจมองไม่เห็นความสําคัญของการวิจัยลกัษณะนีหรืออาจไม่มีเวลาให้ผูว้ิจ ัยไดเ้ต็มที ผูว้ิจ ัยจึง

จาํเป็นตอ้งติดต่อกบัผูเ้ชียวชาญเป็นการส่วนตวั อธิบายถึงจุดหมาย ขนัตอนต่างๆ ของการวิจยั เวลา

ทีตอ้งใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจยั ยาํถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการใช้

ผูเ้ชียวชาญ แลว้จึงขอความร่วมมือ ถา้ไม่ได้รับความร่วมมือก็จาํเป็นตอ้งไปหาผูเ้ชียวชาญท่าน

ต่อไป ถา้ไดรั้บความร่วมมือก็ขอนัดวนัและเวลาสาํหรับสัมภาษณ์ การเตรียมผูเ้ชียวชาญดงักล่าว 

นอกจากจะทาํให้มั นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแลว้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้

ผูเ้ชียวชาญไดมี้เวลาเตรียมตวั เตรียมขอ้มูล จดัระบบขอ้มูลและความคิดล่วงหน้า ช่วยให้ผูว้ิจยัได้

ขอ้มลูทีน่าเชือถือเพิมขึน สมัภาษณ์ (EDFR รอบทีหนึง) การสัมภาษณ์ทีลกัษณะและขนัตอนคลา้ย

กบั EFR แต่ EDFR มีความยดืหยุน่มากกว่า กล่าวคือ ผูว้ิจยัสามารถทีจะเลือกรูปแบบการสมัภาษณ์ที

จะสนองตอบต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจยัได ้คือ อาจยึดตาม

รูปแบบของ EFR โดยเริมจาก Optimistic-Realistic (OR) Pessimistic-Realistic (P-R) และ Most 

Probable (M-P) ตามลาํดบั หรืออาจจะเลือกสมัภาษณ์เฉพาะแนวโนม้ทีผูเ้ชียวชาญคาดว่าจะเป็นไป

ได ้และน่าจะเป็น โดยไม่คาํนึงถึงว่าแนวโนม้เหล่านันจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย เพราะในการทาํ 

EDFR รอบทีสองและสาม ถา้หากผูว้ิจยัสนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพทงั 3 ภาพแบบ EFR ผูว้ิจยั

สามารถทาํไดโ้ดยการออกแบบสอบถามทีจะช่วยให้ไดอ้นาคตภาพทงั 3 ภาพอย่างเป็นระบบได ้

จากนันจึงนําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพือสร้างเป็น

เครืองมือสาํหรับทาํเดลฟาย (ดวงนภา มกรานุรักษ,์ 2554) 

 7.1  ขอ้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กบั Delphi 

       ประการแรก EDFR ต่างจาก Delphi ตรงที ในรอบแรกของการวิจยันัน EDFR ใช้

การสัมภาษณ์แบบ EFR ซึงโดยวิธีการนีจะช่วยให้ผูว้ิจยัไดแ้นวโน้มทีมีความเป็นไปไดม้ากทีสุด 

และทุกแนวโนม้จะนาํไปศึกษาต่อในรอบทีสองและสาม การทาํเช่นนีเป็นการเคารพความเชียวชาญ

ของผูเ้ชียวชาญอยา่งแทจ้ริง 

       ประการทีสอง การวิจัยแบบเด ลฟายตามรูปแบบเติมขึน มักจะเริ มด้วย

แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้างทีผูว้ิจัยสร้างขึนเองในการเก็บขอ้มูลรอบทีหนึง 
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วิธีการนีอาจกล่าวไดว้่าเป็นการดูถกู (Underestimate) ความเชียวชาญของผูเ้ชียวชาญ เพราะไปจาํกดั

ข้อมูลทีควรจะได้จากผูเ้ชียวชาญ โดยการกําหนดกรอบความคิดของผูเ้ชียวชาญโดยผูว้ิจัย 

ตวัอย่างเช่น ถา้ผูว้ิจ ัยสนใจจะศึกษาแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยใน 10 ปีหน้า ผูว้ิจ ัยอาจจะสร้าง

แบบสอบถามทีครอบคลุมแนวโน้มเฉพาะทีผูว้ิจยัคิดว่าสอดคลอ้งและสาํคญั การทาํเช่นนี ผูว้ิจ ัย

อาจจะละเลยแนวโน้มหรือประเด็นทีสําคญัอืน ๆ ทีผูว้ิจยัคาดไม่ถึงหรือไม่รู้ไปอย่างน่าเสียดาย 

ถึงแมว้่าแบบสอบถามทีสร้างขึนจะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดก็ตาม ผูเ้ชียวชาญก็อาจจะไม่

ตอบเพราะขีเกียจเขียนหรือเพราะถูกชกันําให้คิดเฉพาะเรืองทีถูกถามในแบบสอบถาม ทาํให้ลืม

ประเด็นทีน่าสนใจไปได ้แต่ถา้หากมีการสมัภาษณ์ในรอบแรก ผูว้ิจยัก็จะไดแ้นวโนม้และประเด็นที

สอดคลอ้งมากทีสุด ซึงตอบสนองจุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตได้ดีกว่า และยิงไปกว่านัน

แนวโนม้ทุกแนวโน้มยงัไดรั้บการพิจารณาจากกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกใน EDFR รอบทีสอง และสาม 

เทคนิค EDFR จึงน่าจะเป็นวิธีวิจยัทีไดแ้นวโน้มอย่างครอบคลุม เป็นระบบและน่าเชือถือมากกว่า

เดลฟาย 

 7.2  ขอ้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กบั EFR 

       ประการแรก EDFR ต่างจาก EFR ทีระเบียบวิธีวิจยั กล่าวคือ EFR ใชก้ารสมัภาษณ์

รอบเดียว ส่วน EDFR ใชก้ารสมัภาษณ์รอบแรกแลว้ตามดว้ยเดลฟายในรอบทีสอง สาม ฯลฯวิธีการ

ของ EDFR จึงมีระบบของการไดม้าของขอ้มลูทีเป็นทีน่าเชือถือไดม้ากกว่า 

       ประการทีสอง ผลสรุปของการวิจัยแบบ EFR คือ อนาคตภาพทีได้จากการ

สมัภาษณ์เพียงรอบเดียว โดยเลือกเอาแนวโนม้ทีมีฉนัทามติระหว่างผูใ้หส้มัภาษณ์ จุดอ่อนของวิธีนี

คือการขาดระบบทีน่าเชือถือในการพิจารณาแนวโนม้ทีมีฉนัทามติ และโดยระเบียบวิธีเองอาจทาํให้

แนวโน้มทีสําคัญต้องหลุดไปเพราะเป็นไปได้ทีว่ามีผูเ้ชียวชาญเพียงคนเดียวทีพูดถึงแนวโน้ม

เหล่านัน ผูเ้ชียวชาญคนอืน ตลอดจนผูว้ิจัยก็อาจลืม นึกไม่ถึงหรือ ไม่รู้ จึงไม่ไดพู้ดถึงแนวโน้ม

เหล่านัน แนวโน้มเหล่านันจึงหลุดออกไปจากผลการวิจยัเพราะไม่มีฉันทามติ ส่วนการวิจยัแบบ 

EDFR จะมีแนวโนม้ทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบแรกป้อนกลบัไปให้ผูเ้ชียวชาญทุกคนพิจารณา

อีกในการทาํเดลฟาย ทาํใหทุ้กแนวโนม้ไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นระบบเก่าเท่าเทียมกนั ผลสรุปที

ไดจ้ากการวิจยัแบบ EDFR จึงเป็นระบบและไดแ้นวความครอบคลุมและน่าเชือถือมากกว่า EFR

การประยุกต์ EDFR ถึงแมว้่า EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจยัทีพฒันาขึนมาเพือการวิจยัอนาคตก็

ตามแต่เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนาํไปใชว้ิจยั ในทาํนอง

เดียวกบัการวิจยัรูปแบบอืน ๆ ทีมีอยูไ่ดเ้ช่นการวิจยัเพือสาํรวจความคิดเห็น สาํรวจปัญหา วิจยัเพือ

หารูปแบบ เพือกาํหนดนโยบาย เพือกาํหนดมาตรฐาน เพือหาวิธีแกปั้ญหา และเพือการตดัสินใจ 

เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนั ไดมี้การนาํเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบต่าง ๆ ไปใชใ้นวงการและ
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องคก์ารต่างๆ มากมายทงัเพือการวางแผนในอนาคต วิเคราะห์และแกปั้ญหาในปัจจุบนั ตลอดจน

การวิเคราะห์อดีตเพราะเทคนิคการวิจยัอนาคตโดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นันช่วยให้ผูว้ิจยัได้

ขอ้มลูทีเป็นระบบและน่าเชือถือมากขึน 

  จากขอ้มลูทงัหมดเห็นไดว้่าความแตกต่างระหว่าง EDFR กบั EFR อยูที่ระเบียบวิธี

วิจยักล่าวคือ EFR ใชก้ารสมัภาษณ์รอบเดียว ส่วน EDFR ใชก้ารสมัภาษณ์รอบแรกแลว้ตามดว้ยเดล

ฟายในรอบทีสองหรือสาม ซึงเทคนิคแบบ EDFRจะให้ขอ้มูลทีน่าเชือ และเป็นระเบียบวิธีมีความ

เหมาะสมในการประยกุตใ์ชเ้ก็บขอ้มลูกบัผูเ้ชียวชาญและผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการวิจยั ซึงในการวิจยันี

กาํหนดเป็นผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งทงัหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการ กลุ่มนักวิชาการ และ

กลุ่มผูป้ฏิบติังาน เพือหาฉันทามติเกียวกบัแนวโน้มขององค์ประกอบทีสาํคญัในการจดัทาํเกณฑ์

ประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์

  

8. แนวคดิเกยีวกบัการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั 

  ในปัจจุบนัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัไดรั้บความนิยมมากขึนและเขา้มาแทนที

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ ทงันีเป็นเพราะการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจมีขอ้จาํกดั

หลายประการ เช่น มีรูปแบบการวิเคราะห์ทีหลากหลายส่งผลใหผ้ลการวิเคราะห์ทีไดไ้ม่สอดคลอ้ง

กัน บ่อยครังทีพบว่าองค์ประกอบทีได้แปลความหมายค่อนข้างยากเพราะองค์ประกอบ

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ทีมี เนือหาไม่ค่อยสอดคล้องกัน เนื องจากการพิจารณาว่า

องค์ประกอบใดควรประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต (Observed Variable) ไดต้วัใดดว้ยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจนัน เป็นการจัดกลุ่มตามค่าทางสถิติมากกว่าเนือหาทฤษฎี นอกจากนี

ขอ้ตกลงเบืองตน้บางประการของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจยงัค่อนขา้งเขม้งวดและไม่

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เช่น ตวัแปรทีสังเกตไดทุ้กตัวเป็นผลมาจากองค์ประกอบร่วมทุกตัว 

หรือความคลาดเคลือนของตวัแปรสงัเกตไดไ้ม่มีความสมัพนัธก์นั ซึงการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยนืยนัสามารถแกปั้ญหาของการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจไดเ้กือบหมด (เสรี ชดัแชม้, 2547) 

(Steven, 2009: 345)  

  8.1  แนวคิดพืนฐาน 

       โมเดลการวดั 

       โมเดลการวดัเป็นสมมติฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัตัวแปรแฝงที

นกัวิจยัสร้างจากทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม โมเดลการวดัสามารถสร้างไดห้ลายแบบ แต่

วิธีการหนึงทีง่ายต่อความเขา้ใจ คือ การแสดงเป็นภาพความสัมพนัธ์ (Path Diagram) ตวัอย่างเช่น 

ภาพที 2 



81 

 
 

ภาพที 7 แสดงแผนภาพความสมัพนัธต์ามโมเดลทฤษฏีการวดั 

ทีมา: R.E.Schumacker and  R.G. (2010). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling 

(New York: Routledge, 2010), 55-178. 

 

   จากรูปภาพที 7 แสดงถึงโมเดลการวดัประกอบดว้ยตวัแปรแฝง (Latent Variable) ใน

แผนภาพแสดงโดยรูปวงกลม ตวัแปรแฝงเป็นตวัแปรทีไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง จึงตอ้งอาศยัการ

วดัผา่นตวัแปรสงัเกตได ้(Observed Variables) หรือบางครังถกูเรียกว่าตวับ่งชี (Indicators) ซึงก็คือ

ขอ้คาํถามแต่ละขอ้ในแบบทดสอบ ในแผนภาพมกันาํเสนอในรูปของสีเหลียม ดงัเช่น X1ถึง X8 ใน

ภาพที 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดก้บัตวัแปรแฝงถูกแสดงดว้ยรูปลูกศรชีจากตวัแปร

แฝงไปยงัตวัแปรสงัเกตได ้ค่าของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสังเกตไดเ้รียกว่า ค่า

นาํหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ ซึงมี

ลกัษณะคลา้ยกบัค่าสหสัมพนัธ์ มีค่าตงัแต่ -1 ถึง +1 ซึงในภาพแสดงดว้ยตวั L จาก LX1 ถึง LX8 

ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแฝงดว้ยกนัจะถกูแสดงไวด้ว้ยเส้นโคง้ทีมีหัวลูกศรทงั 2 ขา้ง ซึง

เรียกได้ว่า ความแปรปรวนร่วม (Covariance) นอกจากนี ทีถูกแสดงด้วยสัญลกัษณ์ e ก็คือ 

ความคลาดเคลือน (Error Term) หรืออาจเรียกว่าความคลาดเคลือนจากการวดั (Measurement Error) 

ความคลาดเคลือนแต่ละตัวอาจมีความสัมพนัธ์กนัได ้อาจเป็นในตัวแปรแฝงเดียวกนั (Within-

Construct Error Covariance) และระหว่างตวัแปรแฝง (Between-Construct Error Covariance) 

ดงัเช่นภาพที 1 ทีตวั C หมายถึงค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างความคลาดเคลือน ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความคลาดเคลือนภายในตวัแปรแฝงได้แก่ความสัมพนัธ์ระหว่าง e1 กบั e2 ส่วนความสัมพนัธ์

ระหว่างความคลาดเคลือนระหว่างตวัแปรไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง e4 กบั e8 
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 8.2  ขนัตอนในการวิเคราะห์ประกอบเชิงยนืยนั 

    การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัประกอบดว้ยขนัตอน 4 ขนั ไดแ้ก่ การกาํหนด

ขอ้มลูจาํเพาะของขอ้มลู การระบุความเป็นไปไดเ้พียงค่าเดียวของโมเดลการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

และการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดล 

   8.2.1  การกาํหนดขอ้มลูจาํเพาะของโมเดล (Model Specification) 

   เป็นการกาํหนดความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรต่างๆ ซึงเป็น

การกาํหนดโมเดลการวดัตามทฤษฎีทีผูว้ิจยัคาดการณ์ไวว้่า ตวัแปรแฝงแต่ละตวัประกอบดว้ยตวั

แปรสงัเกตไดห้รือตวัชีวดัตวัใดบา้ง ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละ

ตวัตอ้งถกูอธิบายดว้ยตวัแปรแฝงเพียงตวัเดียว (Unidimensional Measures) หรือค่า Cross Loading 

มีค่าเท่ากบั 0 ต่างจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (ภาพที 3) ทีตวัแปรสังเกตไดถู้กอธิบาย

ดว้ยตวัแปรแฝงทุกตวั การทีตวัแปรสงัเกต 1 ตวัมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรแฝงมากกว่า 1 ตวั แสดง

ใหเ้ห็นว่าเครืองมือทีผูว้ิจยัสร้างอาจขาดความตรงตามภาวะสนันิษฐาน (Construct Validity) 

 
 

รูปภาพที 8 แสดงแผนภาพความสมัพนัธต์ามการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 

ทีมา: R.E.Schumacker and  R.G. (2010). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling 

(New York: Routledge, 2010), 55-178. 

 

  8.2.2  การระบุความเป็นไปไดเ้พียงค่าเดียวของโมเดล (Model Identification)  

   การประมาณค่าพารามิเตอร์จะทาํได ้ก็ต่อเมือโมเดลทีสร้างสามารถระบุ

ความเป็นไปได ้ของพารามิเตอร์เพียงค่าเดียว การระบุความ เป็นไปไดค่้าเดียวของโมเดลอาศยักฎ

ของ t ก็คือ โมเดลทีระบุไดพ้อดีตอ้งมีจาํนวนพารามิเตอร์ทีตอ้งประมาณค่าน้อยกว่าจาํนวนสมาชิก

ในเมทริกซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (Variance-Covariance Matrix) ของตวัแปรสงัเกต
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ได ้หรือสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร t ≤(p)(p+1)/2 โดยค่า t คือ จาํนวนพารามิเตอร์ทีไม่ทราบค่า p 

เป็นจาํนวนตวัแปรทีสังเกตไดข้องโมเดล หากพารามิเตอร์ทีไม่ทราบค่ามีจาํนวนมากกว่าจาํนวน

สมาชิกในเมทริกซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสังเกตได ้โมเดลทีสร้างจะไม่

สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได ้ซึงโมเดลชนิดนีเรียกว่า โมเดลระบุไม่พอดี (Under Identified 

Model) หากจาํนวนสมาชิกในเมทริกซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสังเกตได ้

มีจาํนวนเท่ากับจาํนวนพารามิเตอร์ทีไม่ทราบค่า จะเรียกโมเดลนีว่า โมเดลทีระบุพอดี (Just 

Identified Model) โมเดลชนิดนีจะมีค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากบัศนูยส่์งผล

ให้ค่า x^2goodness of fit เท่ากบัศูนยเ์ช่นกนั จึงไม่สามารถใชท้ดสอบทฤษฎีไดแ้ละหากจาํนวน

สมาชิกในเมทริกซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสงัเกตไดมี้มากกว่าพารามิเตอร์

ทีไม่ทราบค่าโมเดลชนิดนีจะเรียกว่า โมเดลระบุเกินพอดี (Over Identified Model) ซึงมีขอ้มูลเพียง

พอทีจะไปคาํนวณหาค่าพารามิเตอร์ได ้ซึงเงือนไขทีกล่าวมาเรียกว่า Order Condition 

   นอกจาก Order Condition แลว้ อีก เงือนไขหนึงของการระบุความเป็นไป

ไดเ้พียงค่า เดียว คือ Rank Condition ซึงโดยพืนฐานเงือนไข ของ Rank Condition คือ ค่าพารามิเตอร์แต่ละ

ค่า ตอ้งถูกประมาณจากความสัมพนัธ์ทีเฉพาะเจาะจง (Unique Relationship) ซึงทาให้การละเมิด

เงือนไข ของ Rank Condition เป็นไปค่อนขา้งยากยกเวน้โมเดลทีค่อนขา้งซบัซอ้นหรือมีปัญหา เช่น 

โมเดลแบบ Non-Recursive เพือป้องกนัปัญหาจาก Rank Condition โดย Bollen เสนอใหใ้ช ้กฎสาม

ตวับ่งชี (Three Indicator Rule) คือ ตวัแปรแฝง 1 ตวั ควรประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ตวั  

  อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติั เมือนกัวิจยัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั

หรือโมเดลสมการโครงสร้างยงัคงพบปัญหาในการระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดลอยู ่

เนืองจากสาเหตุทีสาํคญัประการหนึงมาจากตวัแปรแฝง ทงันีเป็นเพราะตวัแปรแฝงเป็นตวัแปรทีไม่

มี metric scale ซึงหมายถึงไม่มี range of value แนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวสามารถทาํได ้2 วิธี 

ไดแ้ก่ วิธีแรกการกาํหนดค่า factor loading ระหว่างตวัแปรแฝงแต่ละตวักบัตวัแปรสังเกตของตวั

แปรแฝงนนัตวัใดตวัหนึงใหเ้ท่ากบั 1 ซึงภายหลงัจากการวิเคราะห์ ค่าทีเราตงัเอาไวจ้ะถกูคาํนวณกบั

ความคลาดเคลือนทีมีแลว้ปรับเปลียนเป็นตวัเลขทีแทจ้ริงซึงจะสามารถแปลผลไดเ้ช่นเดียวกบัตวั

แปรอืน ๆ และวิธีการต่อมาคือการกาํหนดความแปรปรวนของตวัแปรแฝงเองใหเ้ท่ากบั 1 

   8.2.3  การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation)  

   เป็นการนาํข้อมูลจากตวัแปรสังเกตมาประมาณค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่านํา

หนกัองคป์ระกอบ ค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ ค่าเศษเหลือ ในการประมาณค่าพารามิเตอร์

จะมีลกัษณะเป็นการทวนซาํ (Iteration) โดยการประมาณค่า Population Covariance Matrix (∑) ให้

มีความคลาดเคลือนนอ้ยทีสุดเมือนามาเทียบกบั Sample Covariance Matrix (S) ซึงไดจ้ากขอ้มูลเชิง
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ประจกัษจ์ากกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์นนั มีการประมาณค่าหลายแบบทีนาํมาใช้

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เช่น Maximum likelihood (ML), Generalized least square 

(GLS), Weight Least Square (WLS) ซึงมีลกัษณะเหมาะสมกบัขอ้มูลทีแตกต่างกนัออกไป เช่น 

Maximum Likelihood และ GLS มีลกัษณะคลา้ยกนัคือ เหมาะกบัขอ้มูลทีมีการแจกแจง Multi 

Normal Distribution และมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ส่วนวิธีการ Weight Least Square (WLS) 

ตอ้งการกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ แต่เหมาะกบัขอ้มลูทีไม่ไดแ้จกแจงเป็น Multi Normal Distribution 

(Schuumacker, 2010) 

    ในการประมาณค่าพารามิเตอร์นนัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อการประมาณ

ค่าจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยเกินไปจะส่งผลใหค่้าพารามิเตอร์ทีประมาณไดไ้ม่มีความคงเส้นคงวา 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิเคราะห์องคป์ระกอบทีเหมาะสมควรจะมีกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 200 คน (Hair 

et al., 2010) ทังนีต้องพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับขนาดของโมเดล 

(Tabachnick, 2001) ตวัอยา่งเช่น กลุ่มตวัอยา่งตงัแต่ 200 คนขึนไปเหมาะสมกบัโมเดลขนาดกลาง  

ว่ากลุ่มตวัอยา่งควรมีจาํนวน 20 เท่าของตวัแปรสังเกตได ้(Schumacker, 2010) หากพบปัญหาการ

ระบุความเป็นไปไดค่้าเดียวหรือปัญหาจากตวับ่งชีบางตวั บางครังโปรแกรมสาํเร็จรูปจะแจง้ว่าพบ

ปัญหาและไม่สามารถคาํนวณได ้แต่ในบางครังโปรแกรมอาจพยายามประมาณค่าพารามิเตอร์

ออกมาไดโ้ดยไม่แสดงขอ้ความเตือน ซึงนักวิจัยตอ้งมีความระมดัระวงัและเขา้ใจปัญหาในการ

ประมาณ ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวทีเกิดขึน โดยอาจใช้การสังเกตจากความสมเหตุสมผลของ

ค่าพารามิเตอร์ ทีประมาณได ้เช่น ค่าความคลาดเคลือนของตวัแปรมีค่าสูงมากเกินไปใกลศู้นยห์รือ

ติดลบ ค่านาํหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading) ทีไดมี้ค่าเกิน ±1 ในการ

แกไ้ข ปัญหาดงักล่าวอาจทาํไดโ้ดยตรวจสอบว่าโมเดล ทีสร้างมีการกาํหนดความสัมพนัธ์ต่าง ๆ 

ผดิพลาด หรือไม่ เช่น การไม่ไดส้ร้างความสมัพนัธร์ะหว่าง ความคลาดเคลือนกบัตวัแปรสังเกตได ้

หรือการ ไม่ไดก้าํหนดค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรแฝงกบั ตวัแปรสังเกตไดเ้ป็น 1 หรืออาจใชก้าร

แกปั้ญหา ดว้ยวิธีการอืน เช่น กาํหนด tau-equivalence หรือ การกาํหนด (fix) ค่าความแปรปรวน

ระหว่างตัว แปรบางตวั เช่น ระหว่างความเคลือนกับตวัแปร สังเกตได ้หรือระหว่างตัวแปรแฝง

ดว้ยกัน ซึงหากปัญหาการระบุความเป็นไปได้เพียงค่าเดียวไม่ได ้รับการแกไ้ข ผลการทดสอบ

โมเดลทีไดก้็จะไม่เป็นทียอมรับ 

   นอกจากปัญหาจากการระบุความเป็นไป ไดเ้พียงค่าเดียวแลว้ การวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิง ยนืยนัอาจพบปัญหาการประมาณค่าเนืองมาจากสาเหตุอืน ๆ ไดอี้กดว้ย ซึงสังเกต

ได ้จากค่าคะแนน มาตรฐานของนาํหนักองค์ประกอบทีคาํนวณไดมี้ค่าไม่อยู่ในช่วง ±1 หรือค่า



85 

ความคลาดเคลือนติดลบ ซึงอาจเกิด เนืองมาจากโมเดลการวดัไม่เหมาะสมการทีตัวชีว ัดมี

สหสมัพนัธร์ะหว่างกนัสูงเกินไป หรือ การละเมิดขอ้ตกลงเบืองตน้บางประการ 

  8.2.4  การประเมินความสอดคลอ้งของโมเดล (Assessing Measurement Model 

Validity)  

   ในการประเมินความสอดคลอ้งกนัของโมเดลผูว้ิจยัตอ้งเริมตน้ตรวจสอบว่า 

ค่าพารามิเตอร์ทีไดมี้ความสมเหตุสมผลหรือไม่ ดงัทีกล่าวไปแลว้เพราะโมเดลทีมีความสอดคลอ้งดี 

อาจมีค่าพารามิเตอร์ทีไม่เหมาะสม เมือตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทีไดแ้ลว้ผูว้ิจยัจึงมา ตรวจสอบค่า

ความสอดคลอ้งของโมเดล ในการ ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของโมเดลจะทาใน 2 ส่วนคือ การ

ประเมินความสอดคลอ้งของทงั โมเดล (Over all Goodness of Fit) และความ สอดคลอ้งในรายตวั

แปร (Path Estimation) 

   ความสอดคลอ้งของทังโมเดล (Over all Goodness of Fit) เป็นการ

ตรวจสอบเพือยนืยนัว่า โมเดลทฤษฎีการวดัทีสร้างขึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ใน

อดีตพิจารณาจากค่า ทีได้ตอ้งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ ซึงหมายถึงโมเดลพฒันาขึนมาไม่มีความ

แตกต่างกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างไรก็ตามค่า x^2 ทีค ํานวณได้รับ

ผลกระทบจากขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีใหญ่ หรือขอ้มลูทีคลาดเคลือนไปจากสมมติฐานเบืองตน้ จึงควร

พิจารณาจากค่าสถิติตวัอืนๆ ดว้ย 

   ดชันีวดัความกลมกลืนตวัอืนๆ มีมากมาย ดชันีความสอดคลอ้งทีเป็นทีนิยม 

ไดแ้ก่ Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit Index (CFI), Adjusted goodness of fit index 

(AGFI), Standardized root mean square residual (SRMR), และ Root mean square error of 

approximation (RMSEA) โดย Schumacker และ Lomax (2010) ไดเ้สนอว่า GFI, AGFI และ CFI ที

มากกว่า .90-.95 คือ โมเดลทฤษฎีการวดัทีสร้างมีความสอดคลอ้งกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ ส่วน 

standardized RMR ถา้มีค่าตาํกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลทีได้มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลดี ส่วน 

RMSEA ทีถา้มีค่าตาํกว่า 0.05-0.08 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 

เนืองจากเกณฑก์ารพิจารณาความสอดคลอ้งของโมเดลมีจานวนหลายตวั เสรี แช่มชดั (2547) ได้

เสนอแนะว่าใหเ้ลือกพิจารณาดชันีความสอดคลอ้งจากดชันี GFI, AGFI, CFI, SRMR, และ RMSEA 

ส่วน Schumacker และ Lomax (2010) ไดเ้สนอใหพิ้จารณาจากวตัถุประสงค์ของการวิจยั เช่น หาก

ตอ้งการยืนยนัโมเดลทีสร้างทีมีเพียงโมเดลเดียว ให้ใชด้ชันีในกลุ่ม Absolute Measure เช่น GFI, 

AGFI ,SRMR, RMSEA แต่ถา้ตอ้งการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างโมเดลต่างกนัควรใชก้ลุ่ม 

Incremental Measure เช่น CFI, NFI อยา่งไรก็ตามแมผู้ว้ิจยัจะพบว่าโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มี
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ความสอดคลอ้งกนัแลว้ แต่สิงทีพึงตระหนกัก็คืออาจมีโมเดลทางเลือกอืนๆ ทีมีความสอดคลอ้งกนั

อีกดว้ย 

   ความสอดคล้องในรายตัวแปร (Path Estimation) เป็นการพิจารณา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝง หรือทีเรียกว่าค่านําหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) โดยทวัไปค่านาํหนักองค์ประกอบทียอมรับไดคื้อ ±.5 ขึนไป (Hair et al., 2010) 

สิงทีควรคาํนึงถึงก็คือ ค่านาํหนกัองคป์ระกอบทีไดค้วรปราศจากจากปัญหาการระบุความเป็นไปได้

เพียงค่าเดียว เช่น ค่าทีไดไ้ม่อยูใ่นช่วง -1 ถึง +1 หรือทิศทางความสัมพนัธ์ไม่เหมาะสมตามทฤษฎี 

เมือพบว่าโมเดลทีได้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึงอาจเนืองมาจากการกําหนด

ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ไม่ถูกตอ้ง ข้อคาํถามทีสร้างไม่เป็นตวัชีวดัทีดีขององค์ประกอบนัน ๆ หรือ

สภาพความเป็นจริงไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฏี ผูว้ิจยัสามารถปรับโมเดลโดยพิจารณาจากทฤษฏีทีมา

ของโมเดลการโดยมีขอ้มูลเช่น ความคลาดเคลือนในรูปคะแนนมาตรฐาน และดชันีการปรับปรุง

โมเดล เป็นตวัช่วยตดัสินใจ  

   ความคลาดเคลือนในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized residuals) เป็น

ความคลาดเคลือนระหว่างค่าพารามิเตอร์ทีประมาณได้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึงหากความ

คลาดเคลือนมาตรฐานใดทีมีค่านอกเหนือจากช่วง ±4 เป็นสญัญาณเตือนว่าควรไดรั้บการแกไ้ข 

   ดชันีการปรับปรุงโมเดล (Modification Index) ค่าดชันีทีมากกว่า 4.0 ควร

ไดรั้บการปรับปรุง อยา่งไรก็ตามการปรับปรุงโมเดลนนัไม่ควรพิจารณาจากค่าดชันีปรับปรุงโมเดล

เพียงอยา่งเดียว แต่ควรจะคาํนึงถึงทฤษฏีทีมาของโมเดลการวดัดว้ย ดชันีการปรับปรุงโมเดลเป็น

เพียงตัวช่วยให้นักวิจัยทบทวนและหาแนวทางในการปรับปรุง ตลอดจนสร้างโมเดลทางเลือก

เท่านนั หากพบว่ามีการตดัขอ้คาํถามหรือการปรับปรุงแกไ้ขความสมัพนัธใ์นโมเดลปริมาณมากกว่า

ร้อยละ 20 ควรจะนาํโมเดลทีไดใ้หม่ไปทดสอบกบัขอ้มลูชุดใหม่ (Hair et al., 2010) 

  8.3  การนาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัไปใช ้

   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัมีประโยชน์ในการนามาใช้ในการพฒันา

เครืองมือและแบบทดสอบทางจิตวิทยาไดห้ลายประการ ไดแ้ก่ 

   1.  การตรวจสอบความตรงตามภาวะเชิงสนันิษฐาน (Construct Validation)  

    ค่านาํหนกัองคป์ระกอบทีไดมี้ความสาํคญัในการพิจารณาถึงความตรงเชิงภาวะ

สันนิษฐาน (Construct Validity) ของโมเดลการวดั ซึงประกอบด้วย ความตรงเชิงสอดคลอ้ง 

(Convergent Validity) และความตรงเชิงจาํแนก (Discriminant Validity) 

   ความตรงเชิงสอดคลอ้ง เป็นขอ้คาํถามหรือตวัชีวดัทีวดัในเรืองเดียวกนั ควรจะ

มีความแปรปรวนร่วมทีอธิบายโดยองค์ประกอบเดียวกันสูง ซึงพิจารณาได้จากค่านําหนัก
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องคป์ระกอบมาตรฐานทีมีต่อตวัแปรแฝงเดียวกนัทีสูงเกินกว่า .5 ขึนไป การนาํค่านาํหนกัความตรง

เชิงสอดคลอ้ง คือ ขอ้คาํถามหรือตวัชีวดัทีวดัในเรืองเดียวกนั ควรจะมีความแปรปรวนร่วมทีอธิบาย

โดยองคป์ระกอบเดียวกนัสูง ซึงพิจารณาไดจ้ากค่านาํหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานทีมีต่อตวัแปรแฝง

เดียวกนัทีสูงเกินกว่า .5 ขึนไป การนาํค่านาํหนกัองคป์ระกอบมายกกาํลงัสอง (Variance extracted) 

จะแสดงถึงความแปรปรวนทีตวัแปรสงัเกตไดถ้กูอธิบายโดยตวัแปรแฝง เมือนาํ variance extracted 

ของตวัแปรสงัเกตไดภ้ายในตวัแปรแฝงเดียวกนัมาหาค่าเฉลียจะไดค่้า Average Variance Extracted 

(AVE) ซึงถา้ค่า AVE ทีไดมี้ค่ามากกว่า .5 แสดงใหเ้ห็นว่ามีโมเดลการวดัมีความตรงเชิงลู่เขา้ทีดี 

   โดยค่า AVE ทีตาํกว่าค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบยกกาํลงัสองแสดงให้

เห็นว่าแบบวดัมีความตรงเชิงจาํแนกดี 

  2.  การประมาณค่าความเทียง (Reliability estimation)  

  นอกจากความตรงแลว้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัยงัสามารถหาความ

เทียงของแบบทดสอบทีสร้างได้ วิธีการหนึงทีหาได้คือ ความเทียงเชิงโครงสร้าง (Construct 

Reliability: CR) ซึงมีลกัษณะคลา้ยกบัความเทียงแบบความสอดคลอ้งภายใน เช่น Conbrach’s 

alpha หรือ คูเดอร์-ริชาร์ดสนัโดยหาไดจ้ากสูตร ค่าความเทียงทีไดถ้า้สูงกว่า .7 แสดงว่ามีความเทียง

สูง ส่วนทีอยูร่ะหว่าง .6 - .7 ถือว่าอยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้(Hair et al., 2010) โดยที L คือ ค่านาํหนัก

องคป์ระกอบ ส่วน e คือ ความคลาดเคลือน 

       

9. เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง  

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และขอ้มูลสนับสนุน ทาํให้เกิดโครงสร้างของขอ้มูลที

สามารถนาํไปสงัเคราะห์องคป์ระกอบในการจดัการดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน อยา่งไรก็ตามไดมี้งานวิจยัทีมีความเกียวขอ้งกบัองค์ประกอบและวิธีการในการดาํเนินการ

วิจยัดงัต่อไปนี   

  ชยานิษฐ ์บุญมา (2551) ไดน้าํเสนอกลยทุธก์ารเพิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในจังหวดัปทุมธานี และศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมดา้นการบริหาร

การตลาด ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือหลกั กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ

ชุมชน (OTOP) ในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 180 คน โดยจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างนัน

ส่วนใหญ่ขายผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร มีจาํนวนสมาชิกในกลุ่มตงัแต่ 25 คนขึนไป มีสัดส่วนการ

จดัจาํหน่ายสินคา้ในประเทศแบบขายปลีก 100 เปอร์เซ็นต ์ลกัษณะเงินทุนส่วนใหญ่เป็นของตนเอง

ทงัหมดไม่ไดกู้เ้งินจากแหล่งทุนอืนๆ สาํหรับขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 

ไดแ้ก่ ดา้นองค์กรและพนักงาน ดา้นการตลาดและลูกคา้ ดา้นการผลิตและบริการ ดา้นบญัชีและ
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การเงิน ดา้นปรับปรุงและพฒันาธุรกิจชุมชนสู่ความยงัยนื พบว่ากลุ่มตวัอยา่งประเภทเครืองดืมมีขีด

ความสามารถในระดบัปานกลาง มีความตอ้งการฝึกอบรมดา้นการบริหารการตลาดในระดบัมาก 

ส่วนประเภทอาหาร รวมถึงสมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร มีขีดความสามารถในหา้ดา้นหลกัดงักล่าวอยูใ่น

ระดบันอ้ยหรือนอ้ยทีสุด และมีความตอ้งการฝึกอบรมดา้นการบริหารการตลาดในระดบัปานกลาง 

 ณัฐพล นิมมานพชัรินทร์ (2552) ไดอ้ภิปรายเกียวกบัสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มซึงรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนไวว้่า ปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการประกอบการนนัไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไทย เนืองจากความ วิตกกงัวลเรือง การลงทุน ความเชือมนั และความสามารถ

ในการส่งออก นอกจากนียงัมีปัจจยัดา้นสถานการณ์ทางการเมือง เนืองจากธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มยงัคงวิตกกงัวลเรืองความขดัแยง้ทียดืเยอืและยาวนาน ทีจะส่งผลกระทบต่อความเชือมนั 

การท่องเทียว และเศรษฐกิจไทย จนทาํใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคหนักลบัมาเก็บออมแทนการบริโภคที

น่าจะเป็นตามนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะ SMEs ในพืนทีภาคกลาง ปัจจยัดา้น

พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยคาดว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคภายในประเทศน่าจะเป็นปัจจยัทีส่งผล

กระทบต่อการประกอบธุรกิจเนืองจาก SMEs มีความวิตกกงัวลว่าเหตุการณ์ทางการเมืองจะส่งผล

ต่อการออมมากกว่าบริโภคตามปกติ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลก และปัจจัยด้านการแข่งขัน

ภายในประเทศ เนืองจากมีการประเมินว่าเหตุการณ์ภายในประเทศในปัจจุบนัน่าจะส่งผลให้ เกิด

การชะลอการลงทุนดา้นการตลาด ยงัคงวิตกกังวลเรืองการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก

ผูป้ระกอบการรายใหญ่หรือผูที้มีศกัยภาพ จนทาํใหต้นเองไม่สามารถอยูร่อดได ้

 ศุภษร พิริยะการสกุล (2553) ได้นําเสนอการวิจัยเกียวกับกลยุทธ์และกลวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กรทีส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพือศึกษากลยุทธ์และกลวิธีการ

ประชาสัมพนัธ์ รวมทังผลตอบรับการประชาสัมพนัธ์ขององค์กรทีส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกกบัผูรั้บผดิชอบดา้นการสือสารองคก์ร การตลาด และการประชาสัมพนัธ์ขององค์กรที

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จาํนวน 3 องค์กร และส่วนทีสอง คือ ศึกษาจากแบบสอบถามกบัผูที้

เคยใชบ้ริการขององค์กรทีส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทงั 3 องค์กร โดยผลการวิจยัพบว่า      

กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธที์องคก์รทีส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดใ้ชง้านไดแ้ก่ กลยทุธก์ารใชสื้อ

ผสมผสาน กลยทุธก์ารใชสื้อเจาะกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การร่วมมือกบัพนัธมิตร กลยุทธ์การสร้าง

ความสมัพนัธก์บัสือมวลชน กลยุทธ์ปากต่อปาก และกลยุทธ์การยืมความสนใจ ขณะทีกลวิธีการ

ประชาสมัพนัธที์องคก์รทีส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดใ้ชง้าน ไดแ้ก่ สือมวลชน สือเฉพาะกิจ สือ

ใหม่ (เช่น ยทููป เฟซบุ๊ค เป็นตน้) และสือกิจกรรม 
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 ในการวิจัยเรืองการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ ของณัฐ ชลเทพ (2554) ไดศึ้กษาการประยุกต์

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม

ในจงัหวดัเชียงใหม่ทีเลือกสุ่มแบบเจาะจง ทงันีผลการศึกษาชีใหเ้ห็นว่าการดาํเนินธุรกิจสร้างสรรค์

นนัมาจากความชอบส่วนตวัของผูป้ระกอบการเป็นหลกั มีการสั งสมความรู้ความสามารถทีถนัด 

และเห็นว่าการนาํแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคม์าประยกุตใ์ชจ้ะสามารถเพิมมลูค่าของสินคา้ได ้และ

ทาํให้สินค้ามีเอกลักษณ์โดดเด่น นอกจากนีผูป้ระกอบการทังหมดมีความรู้ การศึกษา การ

สร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นองค์ประกอบหลกัของแต่ละธุรกิจ และใช้

วฒันธรรม การสั งสมความรู้ และเทคโนโลยีนวตักรรมเป็นองค์ประกอบเสริมเพือผลิตสินค้า

สร้างสรรค์ทีมีมูลค่าเพิมได้ และก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว 

นอกจากนีในดา้นผลลพัธท์างธุรกิจ พบว่าผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในยอดขายของสินคา้ และ

สินคา้ของธุรกิจมีเอกลกัษณ์โดดเด่น และเป็นผูเ้ขา้สู่ตลาดเป็นรายแรก สาํหรับปัญหาทีพบในการใช้

แนวคิดธุรกิจสร้างสรรคคื์อ การขาดแคลนคนงานซึงถือเป็นทรัพยากรทีสาํคญั และในอนาคตนัน

พบว่า ผูป้ระกอบการแต่ละรายมีแนวโน้มสร้างสรรค์สินคา้ใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างสมาํเสมอเพือ

ตอบสนองใหท้นัต่อความตอ้งการของตลาดภายนอก 

 การศึกษาเรืองการสร้างสารเพือเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องหน่วยงานภาครัฐ

ในประเทศไทยของประภัสสร จันทร์สถิตยพ์ร (2554) นัน ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมี

วตัถุประสงคเ์พือศึกษาและวิเคราะห์การเล่าเรืองเศรษฐกิจสร้างสรรคที์สือสารโดยหน่วยงานภาครัฐ

ในประเทศไทย รวมทงัศึกษาและวิเคราะห์การสร้างสารทีปรากฎในสือต่างๆทีหน่วยงานนันๆ

เลือกใช้ และสร้างแบบจาํลองการสร้างสารของหน่วยงานภาครัฐเพือเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรคใ์นประเทศไทย หน่วยงานทีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและเก็บขอ้มลูเป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบั

ของสํานักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักอุทธยานการเรียนรู้ ศูนย์

สร้างสรรค์งานออกแบบ และสถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยวิเคราะห์บทสัมภาษณ์

บุคคลในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการหรือผูรั้บผิดชอบการกาํหนดเนือหาสารทีปรากฎจากสือต่างๆที

หน่วยงานใช ้ผลการวิจยันันพบว่าแต่ละหน่วยงานมีองค์ประกอบในการเล่าเรืองไดแ้ก่ ตวัละคร 

แก่นเรือง ผูเ้ล่าเรือง ฉาก เหตุการณ์ ผูฟั้ง ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล และความสัมพนัธ์เชิงเวลา ซึง

แตกต่างกนัทุกองคป์ระกอบตามบทบาทหนา้ทีและพนัธกิจของแต่ละหน่วยงาน ทาํให้การเล่าเรือง

ไม่มีเอกภาพและทิศทางทีชัดเจนมากพอในการเสริมความเข้าใจเกียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สาํหรับเนือหาสารในแต่ละสือ เมือพิจารณาจากแนวคิดเรืองทุนสร้างสรรค์ 4 ประการ ไดแ้ก่ ทุน
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ทางมนุษย ์ทุนทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม และทุนทางโครงสร้าง พบว่าทุกหน่วยงานเน้นเนือหา

เพียงดา้นเดียวคือทุนทางมนุษย ์ส่วนเนือหาของสารในดา้นทุนประเภทอืนๆจะแตกต่างกนัไปตาม

เอกลักษณ์เฉพาะของหน่วยงาน ขณะทีแบบจาํลองการสร้างสารเพือเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรคด์ว้ยแนวคิดเรืองเล่านนัสร้างจากการบูรณาการหน่วยงานทงัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนเข้าด้วยกนัด้วยองค์ประกอบการเล่าเรืองและเนือหาสารทีสะท้อนทุนสร้างสรรค์ 4 

ประการทีเป็นเอกภาพ 

 พิทกัษ ์ศิริวงศ ์และ ศตวรรษ ตอ้ติดวงค ์(2554) ไดศึ้กษาเกียวกบัโอกาสทางการตลาด

ของผลิตภณัฑป่์านศรนารายณ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงในตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอ

ชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่าน

ศรนารายณ์ทีผลิตโดยกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอชะอาํ จงัหวดั

เพชรบุรี รวมทงันาํเสนอถึงปัญหาและอุปสรรคทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ป่านศรนารายณ์ ผูว้ิจยั

ไดด้าํเนินการวิจยัดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวน 25 คน 

ไดแ้ก่ ผูน้าํกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง สมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มผูเ้ขา้มาศึกษาดูงานและ

นกัท่องเทียวทีเขา้มาซือผลิตภณัฑ์ป่านศรนารายณ์ จากผลการศึกษาพบว่าในการผลิตมีวตัถุดิบที

เพียงพอต่อการผลิต และมีการพฒันาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองต่อการ

ตดัสินใจซือของลูกคา้เพิมขึน อย่างไรก็ตามสิงทีจาํเป็นต่อสหกรณ์คือ การเพิมประสิทธิภาพดา้น 

กลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขายทีทนัสมยักว่าคู่แข่ง การ

สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจก่อให้เกิดการขยายตวัของตลาดและเพิมโอกาสทางการตลาดของ

ผลิตภณัฑป่์านศรนารายณ์ในตลาดปัจจุบนั 

 จากข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวดัพิษณุโลก (2554) มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา 

อุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัพิษณุโลกไว ้กล่าวคือ 1. กรมส่งเสริมการเกษตร

และหน่วยงานภาคีใหค้วามสาํคญัต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนน้อย ไม่จริงจงั และ

แนวทางการส่งเสริมไม่ชดัเจนและต่อเนืองอีกทงัยงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบต่องาน

ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ

หน่วยงานภาคีหลายหน่วยงานและมีการใชชื้ออืนในการเขา้ร่วมกิจกรรมทงัทีเป็นกลุ่มเดียวกนั ทา

ให้เกิดการสับสนและเข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานทีให้การสนับสนุน 3. วิสาหกิจชุมชนยงัไม่

สามารถพึงพาตนเองไดแ้ละยงัตอ้งพึงพาปัจจยัการผลิต และเงินทุนจากภายนอก 4. หน่วยงานภาคี

ในระดบัอาํเภอถึงจงัหวดั ยงัทาํงานแบบไม่บูรณาการและยงัไม่เห็นความสาํคญัเนืองจากมีความ

เขา้ใจว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และ 5. วิสาหกิจชุมชนบางแห่งทีมาจด

ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ไม่ไดเ้กิดจากปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง แต่มาจด
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ทะเบียนเพือรอรับการส่งเสริมสนบัสนุนของหน่วยงานต่างๆ และเพือหวงักูเ้งินในอตัราดอกเบียตาํ 

ซึงมิไดป้ระกอบกิจกรรมอยา่งแทจ้ริงและต่อเนือง 

 จกัรีรัตน์ แสงวารี และคณะ (2557) ไดศึ้กษาการพฒันาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทศัน์

ดิจิทัลทางการศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย  โดยสัมภาษณ์ผู ้เชียวชาญจากนักวิชาการ นัก

สือสารมวลชน และนักวิชาชีพ จานวน 25 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล 3 รอบวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ

คานวณหาค่ามธัยฐานและพิสยัระหว่างควอไทล ์คดัเลือกเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัทาง

การศึกษา โดยพิจารณาจากค่ามธัยฐานตงัแต่ระดบัมากขึนไป (มากกว่า 3.50) และค่าพิสัยระหว่างค

วอไทล์ (น้อยกว่า 1.50) จากผลทีเกิดขึน เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาที

ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั ประกอบดว้ย เกณฑ์คุณภาพ 5 ดา้น คือ ดา้นการบริหาร

จัดการ ด้านการจัดผงัรายการ/ผลิตรายการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านผูเ้ปิดรับ และด้านการ

ประเมินผล มีเกณฑ์คุณภาพรายขอ้ จาํนวน 50 ขอ้ เป็นเกณฑ์คุณภาพทีมีความจาเป็นอยู่ในระดบั

มากทีสุดจาํนวน 39 ขอ้ และเกณฑคุ์ณภาพทีมีความจาเป็นอยูใ่นระดบัมากทีสุดจาํนวน 11 ขอ้ ซึงมี

ค่ามธัยฐานตงัแต่ 3.92-4.87 และค่าพิสยัระหว่างควอไทลมี์ค่าตงัแต่ 0.62-1.17 

  จากการพฒันาเกณฑก์ารประเมินการจดัการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน ของธีระวฒัน์ 

จนัทึก (2557)  เพือพฒันาเกณฑก์ารประเมินการจดัการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนดว้ยเทคนิคการ

วิจยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) และเปรียบเทียบผลการใชเ้กณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวิสาหกิจชุมชนทีผลิตสินค้า                

โอทอประดบัพืนฐานกบัระดบักา้วหนา้ดว้ยสถิติทดสอบแบบแมนวิทนียย์ ู(Mann-Whitney U test) 

ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาและสรุปเกณฑก์ารประเมินการจดัการคุณภาพวิสาหกิจชุมชน มีทงัหมด 6 มาตรฐาน 

20 ตวับ่งชี ได้แก่ บริการพืนฐาน ปัจจยันําเข้าจาํนวน กระบวนการผลิต การรักษาและยกระดับ

คุณภาพผลิตภณัฑ์ การส่งมอบผลิตภณัฑ์ และความยงัยืนของวิสาหกิจชุมชน นอกจากนีผลการ

ประเมินการจัดการคุณภาพวิสาหกิจชุมชนทีผลิตสินคา้โอทอประดบักา้วหน้ามีคะแนนสูงกว่า

ระดบัพืนฐานโดยรวมทุกมาตรฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 สามารถจาํแนกระดบัการ

จดัการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน ในระดบัพืนฐานกบัระดบักา้วหนา้สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน ทีใชจ้าํแนกการคดัสรรผลิตภณัฑสิ์นคา้โอทอปเขา้สู่ระดบั 1-5 ดาว ทาํให้สรุปได้

ว่าเกณฑก์ารประเมินการจดัการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนนนัมีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑดี์ 

 สิทธิเดช เหมือนสิน (2557) ไดพ้ฒันาพฒันาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมดา้นทกัษะที

ไม่ใชเ้ทคนิคของนกับินไทย โดยมีการกาํหนดวิธีวิจยัออกเป็นขนัตอนที 1 คือการสร้างและพฒันา

เกณฑ์ กลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ชียวชาญซึงมีหน้าทีในการประเมิน

สมรรถนะของนักบินในสายการบินของประเทศไทยและจิตแพทยป์ระจาํกองเวชศาสตร์การบิน 
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จาํนวน 13 คน ใชเ้ทคนิคเดลฟายในการเก็บขอ้มลู และ 2) นักบินผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการประเมิน

จาํนวน 359 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล สาํหรับขนัตอนที 2 เป็นการทดลองใชแ้ละ

ประเมินเกณฑ ์โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 1) นกับินผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการประเมิน จาํนวน 30 

คน และ 2) นกับินผูมี้หนา้ทีประเมินจาํนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่าเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม

ดา้นทกัษะทีไม่ใชเ้ทคนิคของนกับินไทยประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี 4 ตวั

บ่งชี รวมเป็น 20 ตวับ่งชี องคป์ระกอบเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมดา้นทกัษะทีไม่ใช่เทคนิคของ

นักบินไทย ไดแ้ก่ 1) การทาํงานร่วมกนั 2) ภาวะผูน้าํและทกัษะการจดัการ 3) การตระหนักรู้ใน

สถานการณ์ 4) การตดัสินใจและการแกปั้ญหา และ 5) การสือสาร    

 คมสัน พิลาสมบติั สุวารีย ์ศรีปูณะ และ อดิศกัดิ สิงห์สีโว (2558) ไดน้าํเสนอผลการ

พฒันาเกณฑ์การจดัการสิงแวดลอ้มชุมชนบ้านเอืออาทรในพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น

งานวิจัยแบบผสมผสานทังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยผลสรุปทีได้คือ เกณฑ์การจัดการ

สิงแวดลอ้มสาํหรับชุมชนบา้นเอืออาทรในพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีองคป์ระกอบ 8 ดา้น 51 

ตัว บ่ ง ชี แ ละ เ ก ณ ฑ์ก าร จัด ก า ร สิ ง แ ว ด ล้อ มสํา ห รั บ ชุ ม ช น บ้า น เ อื อ อ า ท ร ใน พื น ที ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือใชไ้ดดี้มีความเหมาะสมตวับ่งชีทีมีในเกณฑค์รอบคลุมการจดัการสิงแวดลอ้ม

ในทุกๆดา้นสามารถแยกแยะและวดัระดบัคุณภาพการจดัการสิงแวดลอ้มสาํหรับชุมชนบา้นเอือ

อาทรในพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 Zuhdi  (2012) ไดว้ิเคราะห์ถึงอิทธิพลของภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทีมีต่อการ

เปลียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการวิเคราะห์การแตกตวั (Decomposition 

Analysis) โดยมี จุดมุ่งหมายหลัก เ พือวิ เคราะห์จากมุมมองทีสัง เกตได้ถึง อิทธิพลของ

ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรคที์มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย โดยช่วงของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศในการศึกษานีเกียวขอ้งกบัการเปลียนแปลงทางโครงสร้างของ

เศรษฐกิจระดบัประเทศ สาํหรับการศึกษาครังนีผูศึ้กษาไดมุ่้งเน้นไปยงัช่วงระหว่างปี 1990 ถึงปี 

2005 และมีการประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะห์การเปลียนแปลงของโครงสร้างของตารางปัจจยันาํเขา้และ

ผลลพัธห์รือทีเรียกว่าการวิเคราะห์การแตกตวั ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรม

สร้างสรรคไ์ดมี้อิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัต่อการเปลียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ

อินโดนีเซียในช่วงตงัแต่ปี 1990 จนกระทงัปี 2005 อยา่งเห็นไดช้ดั ซึงปรากฏการณ์นีไดชี้ใหเ้ห็นถึง

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรคอ์ยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงเวลาดงักล่าว นอกจากนียงั

มีขอ้สรุปอีกว่า รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียควรปรับปรุงนโยบายการส่งออกและนาํเขา้เพือทีจะ

เพิมความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรคห์รือผลผลิตโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์

และขอ้คน้พบทีผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการเพิมการส่งออกนันมีความน่าสนใจกว่าการเพิมการ
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นาํเขา้ ดงันนัรัฐบาลจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการปรับปรุงนโยบายการส่งออกเป็นสาํคญัมากกว่า

นโยบายการนาํเขา้   

 Soltani, et al. (2003) ไดศึ้กษาเกียวกบัแนวทางการจดัการคุณภาพโดยรวมจากเกณฑ์

การประเมินสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพือชีให้เห็นว่าระบบการประเมินสมรรถนะของ

ทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเนน้คุณภาพนนัเป็นอยา่งไร โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบสาํคญัของเกณฑ์

ในระบบการประเมินดงักล่าว ผูว้ิจยัสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือหลกัจากกลุ่มตวัอย่าง

ทีเป็นองค์กรภายในประเทศสก็อตแลนด์ทีมุ่งเน้นการจดัการทีมุ่งเน้นคุณภาพโดยรวม จากการ

วิเคราะห์นันพบว่าองค์ประกอบทีมีประสิทธิผลในการประเมินประกอบดว้ยความจาํเป็นในการ

ฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจแก่พนกังาน การปรับปรุงพฒันาสมรรถนะในอนาคต และสรรถนะใน

ภาพรวมจากการดาํเนินงานขององคก์ร 

 Rickards (2006) ไดศึ้กษาเรืองผูน้าํสร้างสรรคที์เป็นผลมาจากการจดัการนวตักรรมและ

ความสร้างสรรคใ์นช่วงทศวรรษทีผา่นมา มีวตัถุประสงคเ์พือทาํความเขา้ใจเกียวกบัภาวะความเป็น

ผูน้าํทีถือเป็นกระบวนการทีมีผลมาจากการเกิดนวตักรรมกบัความสร้างสรรค์ การศึกษาครังนีได้

เผยให้เห็นประเด็นต่างๆทีมีความเกียวเนืองกัน โดยภาวะผูน้ ํานันมีบทบาททีทําให้เกิดความ

สร้างสรรคใ์นเบืองลึกและความสามารถในการผลิตนวตักรรม อยา่งไรก็ตาม ภาวะการเป็นผูน้าํถือ

เป็นปัจจยัทีมีอยูภ่ายในตวัแบบของการเปลียนแปลง ทงันี ผูว้ิจยัพบว่าทงัภาวะผูน้าํ ความสร้างสรรค ์

และนวตักรรมนนัเป็นเหมือนระบบองคค์วามรู้ทีสามารถผสมผสานเพือการพฒันาแนวคิดและการ

ปฏิบติัได ้

 จากการศึกษาบทบาทของนวตักรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 

LeBel, P. (2008) ทีแสดงใหเ้ห็นว่านโยบายส่งเสริมการส่งออกในหลายประเทศไดก่้อให้เกิดรายได้

ผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) อย่างรวดเร็วจนเห็นไดช้ดั และในขณะเดียวกนั การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจจะเกิดความยงัยนืไดจ้าํเป็นตอ้งมีนวตักรรมเทคโนโลยทีีกา้วหนา้ควบคู่กนัไป ผูว้ิจยัไดใ้ช้

ตวัชีวดัของนวตักรรมและทดสอบว่าขอบเขตใดทีนโยบายต่างๆมีส่วนช่วยเสริมสร้างหรือชะลอการ

แพร่กระจายตวัชีวดัเหล่านันโดยการใชต้วัแบบ Panel regression model และใชข้อ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างจาก 103 ประเทศทีมีสภาพทางภูมิศาสตร์แตกต่างกนัตังแต่ช่วงปี 1980 ถึงปี 2005 ผล

การศึกษาพบว่าหลกัฐานเชิงประจกัษข์องบทบาทนวตักรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจนันเป็นไปในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ เป็นสิงทีแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการ

สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่เพือความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ   

 Hotho (2011) ไดศึ้กษาเรืองธุรกิจขนาดยอ่มในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยศึกษา

จากกรณีศึกษาของธุรกิจประเภทเกมส์คอมพิวเตอร์ซึงเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ทีมีการเจริญเติบโต
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อย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมดิจิตอลเพือสาํรวจการเปลียนแปลงแนวทางปฏิบติัด้านการบริหาร

จดัการคน ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทศันคติทีหลากหลายของ

สมาชิกภายในองคก์ร โดยผลการศึกษาพบว่าทศันคติจากผูก้ารจดัการและผูป้ฏิบติังานต่อนวตักรรม

ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงเชิงกลยุทธ์และจาํเป็นต้องมีการฝึกหัดการบริหารจัดการคนเพือ

สนบัสนุนการเปลียนแปลงดงักล่าวอยา่งมีนยัสาํคญั ทาํให้เกิดความตึงเครียดในการทาํงานภายใน

องคก์ร จึงเป็นสิงทีผูบ้ริหารตอ้งเฝ้าระวงัและปรับเปลียนกลยทุธใ์หมี้ความเหมาะสม 

 Chavez (2013) ไดน้าํเสนอบทความเกียวกบัการใชแ้นวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพือ

เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจในศตวรรษที 21 โดยในศตวรรษใหม่นีเกิดปัญหาทีต่างๆทีทา้

ทายทงัดา้นสุขภาพ อาหาร นาํ พลงังาน และดา้นสิงแวดลอ้มอนัเนืองมาจากภาวะโลกร้อน ปัญหา

เหล่านีไดส่้งผลต่อเศรษฐกิจดา้นต่างๆและมีการเร่งรัดหาทางแกไ้ขเฉพาะหน้าจากสังคมภายนอก

และภาครัฐ ขณะทีองค์การต่างๆได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและปริมาณอาหารเพือรองรับ

ประชากรโลกทีเพิมขึนโดยทีไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว ทาํใหมี้การประยกุตแ์นวคิดการจดัการเชิง

สร้างสรรค์จากเทคโนโลยีทีเกิดขึน เช่น การใชเ้ทคโนโลยีนาโน (Nanotechnologies) ในการช่วย

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม หน่วยงานดา้นการวิจยัทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดค้น้พบว่า

สิงทีสาํคญัไม่ใช่เพียงแค่การพฒันาดา้นเทคโนโลยีเพือแกไ้ขปัญหาแต่เราตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยี

เหล่านีในตลาดการพาณิชย์อีกด้วย ทังนียงัพบว่า การใช้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่าย

อุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นการถ่ายทอดองคค์วามรู้ความสามารถเพือพฒันาและกระจายผลิตภณัฑ ์

เป็นสิงทีช่วยสร้างแนวทางแกไ้ขปัญหาตลาดสินคา้ใหดี้ขึนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 Chen, et al. (2015) ศึกษาเรืองการจดัการรูปแบบองคค์วามรู้ความคิดสร้างสรรค์ ความ

ขดัแยง้ ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ โดยผูว้ิจยัอธิบายว่ารูปแบบองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์

หมายถึงความแตกต่างของปัจเจกบุคคลในการรับรู้ การแสดงออก การแกปั้ญหา การตดัสินใจ และ

เกียวโยงถึงผูอื้นในเรืองกระบวนการสร้างสรรค์ ขณะทีรูปแบบการรับมือความขดัแยง้กล่าวถึง

พฤติกรรมส่วนบุคคลในการตอบสนองต่อความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ทงันี การจดัการกบัความ

ขดัแยง้ของผูน้าํในองค์การนันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลึกต่อกลุ่ม ผูว้ิจยัจึงสาํรวจความสัมพนัธ์

ระหว่างรูปแบบองค์ความรู้ทีเป็นความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการรับมือความขัดแยง้ และ

ความสาํเร็จในอาชีพดว้ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์โดยใชส้มการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation 

Modeling) ในการพิจารณาสมมติฐานจากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในประเทศ

ไต้หวันจํานวน 251 ราย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการองค์ความรู้ของ

ผูป้ระกอบการนนัมีผลต่อความสาํเร็จเชิงพาณิชยแ์ละยงัส่งผลต่อรูปแบบการรับมือความขดัแยง้ เมือ

พิจารณาจากทฤษฎีจิตวิทยาการรู้คิดและการจดัการความขดัแยง้ ยงัพบว่าการศึกษานีเผยให้เห็นถึง
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การขาดความสมัพนัธข์องการใชอ้งคค์วามรู้ในองคก์ารกบัการจดัการความขดัแยง้ในการประกอบ

ธุรกิจ 

 Chumkate  (2015) ไดป้ระเมินสภาพจริงและศึกษาแนวทางการจดัการผลิตภณัฑ์หนึง

ตาํบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพร ของผูป้ระกอบการในภูมิภาคตะวนัตกทีเป็น

วิสาหกิจชุมชน ผูว้ิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กลุ่ม

ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ประเภทสมุนไพร จาํนวนทงัสิน 22 ราย 

และผูที้ปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัสินคา้ OTOP ประเภทสมุนไพร จาํนวน 100 ราย เก็บขอ้มูลดว้ย

วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกและการแจกแบบสอบถาม โดยผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั

ภายนอก ดา้นสภาพการแข่งขนั ดา้นอาํนาจการต่อรองของผูผ้ลิตปัจจยัการผลิต ดา้นอาํนาจการ

ต่อรองของลกูคา้ ดา้นแรกกดดนัจากคู่แข่งหน้าใหม่ และดา้นสินคา้ทดแทน พบว่า ปัจจยัภายนอก

ดา้นสภาพการแข่งขนั มีความสมัพนัธก์บั ดา้นอาํนาจการต่อรองของผูผ้ลิตปัจจยัการผลิตมากทีสุด 

และปัจจยัภายนอกดา้นอาํนาจการต่อรองของผูผ้ลิตปัจจยัการผลิต และดา้นอาํนาจการต่อรองของ

ลกูคา้ พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัในอนัดบัที 2 ในขณะทีดา้นสภาพการแข่งขนั มีความสัมพนัธ์กบั 

ดา้นอาํนาจการต่อรองของลูกคา้ อยู่ในลาํดบัที 3 ชีให้เห็นว่าสภาพการแข่งขนัทีรุนแรงของตลาด

ส่งผลใหล้กูคา้และผูผ้ลิตปัจจยัการผลิตมีอาํนาจการต่อรองทีสูง วิสาหกิจชุมชนจึงควรร่วมมือกนัใน

การตงัราคาขาย เพือลดอาํนาจการต่อรองของลูกคา้ และร่วมมือกนัในการต่อรองราคากบัผูผ้ลิต

ปัจจยัการผลิตใหส้ามารถซือปัจจยัการผลิตไดใ้นราคาทีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพือลดอาํนาจการ

ต่อรองของผูผ้ลิตปัจจยัการผลิต 

 และจากการศึกษาศักยภาพทางการจัดการด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารบริเวณแหล่งท่องเทียวชายทะเลในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยของ 

Chumkate, J. (2015) ทีมุ่งเนน้ศึกษาการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องผูป้ระกอบการ

ร้านอาหาร จากข้อมูลเบืองต้นพบว่าร้านอาหารมีการตรวจเครืองหมายอาหารปลอดภัยจาก

กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลาทีไม่แน่นอนถึงร้อยละ 75 และจากการประเมินดว้ย CIPP Model 

ชีให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีศกัยภาพในการจดัการร้านอาหาร มีสภาพแวดลอ้มสนับสนุน ปัจจัย

นาํเขา้ และกระบวนการดาํเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการให้

ความสาํคญัโดยภาพรวมกบัผลผลิตทีไดใ้นระดบัมาก นอกจากนียงัใหค้วามสาํคญักบัการใชแ้นวคิด

เชิงสร้างสรรคใ์นการบริหารลกูคา้สมัพนัธเ์ป็นอยา่งมากโดยประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ใน

การบริหารลกูคา้สมัพนัธเ์พือเพิมประสิทธิภาพในการติดต่อสือสารกบัลกูคา้แบบสองทาง 

 จากงานวิจยัขา้งตน้ พบว่ามีประเด็นสาํคญัทีลว้นมีความเกียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ

งานวิจยันี ไดแ้ก่ แนวคิดเรืองความสร้างสรรค์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ อิทธิพลของอุตสาหกรรม
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สร้างสรรคต่์อการเปลียนแปลงโครงสร้างและการปรับตวัขององค์กร การจดัการคุณภาพโดยรวม

ขององค์กร การจัดการนวตักรรมและความสร้างสรรค์ แนวทางการเพิมขีดความสามารถของ

วิสาหกิจชุมชน ความสาํคญัของภาวะผูน้าํในองค์กร การฝึกอบรมเพือเพิมขีดความสามารถ การ

จดัการองคค์วามรู้ การประชาสมัพนัธแ์ละการสือสาร การศึกษาศกัยภาพของผูบ้ริโภค โดยประเด็น

ทีกล่าวมานีอยู่ในสาระสําคัญของงานวิจัยทีได้นําเสนอ เป็นข้อมูลสนับสนุนทีทําให้ผูว้ิจ ัยได้

พิจารณาถึงแนวคิดในการจดัการดว้ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และองค์ประกอบสาํคญัของการจดัการ

เชิงสร้างสรรค ์นอกจากนียงัมีงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเกณฑ์การประเมิน ซึงผูว้ิจยัสามารถนาํมา

พิจารณาเปรียบเทียบและสร้างขนัตอนในการพฒันาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการ

เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน จึงสรุปได้ว่างานวิจัยอา้งอิงเหล่านีมีความสัมพันธ์กับ

วตัถุประสงคห์ลกัของการวิจยั    

 

ตารางที 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

ประเด็นทีเกียวกับเอกสาร แนวคดิ

และทฤษฎีทีเกียวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน

ปัญหาและ

วัตถุประสงค์

ของการวิจัย 

พัฒนา

กรอบ

แนวคดิ

ในการ

วิจัย 

การ

ดําเนินกา

รวิจัย

ขันตอนท ี

1 

การ

ดําเนินกา

รวิจัย

ขันตอนท ี

2 

การ

ดําเนินการ

วิจัย

ขันตอนท ี

3 

สนับสนุน

การ

อภิปราย

ผลการวิจัย 

1.  แ นว คิดแล ะ ทฤ ษฎีด้า นก า ร

จดัการ 
      

2. แนวคิดเกียวกบัวิสาหกิจชุมชน

และธุรกิจชุมชน 
      

3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
      

4. ข้อมูลทัวไปเกียวกับวิสาหกิจ

ชุมชนในภาคตะวนัตก 
      

5. สมุนไพรแปรรูปในประเทศไทย       

6. แนวคิดเกียวกบัการจัดทาํเกณฑ์

มาตรฐาน 
      

7. แนวคิดเกียวกับเทคนิคการวิจัย

อนาคตแบบ EDFR  
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ตารางที 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 

 

 

 จากตารางที 3 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมการใชป้ระโยชน์ของแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูล

สนบัสนุน และเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยเริมจากแนวคิดทฤษฎีดา้นการจดัการทีประกอบดว้ย

ทฤษฎีการจดัการเชิงระบบ ทฤษฎีการจดัการองคก์ารสมยัใหม่ แนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวม  

แนวคิดด้านการจดัการตามสถานการณ์ ทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้ และทฤษฎีวงจรคุณภาพ 

เพือใหเ้กิดแนวทางการจดัการสาํหรับวิสาหกิจชุมชน จากนนัจึงทบทวนแนวคิดวิสาหกิจชุมชนและ

ธุรกิจชุมชน รวมถึงแนวคิดทฤษฎีทีเกียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพือให้เกิดคุณลกัษณะของความ

สร้างสรรค์ในการจัดการของกลุ่มธุรกิจชุมชน และสนับสนุนการนิยามศพัท์ปฏิบัติการให้กับ

งานวิจยั นอกจากนียงัมีขอ้มลูเกียวกบัวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวนัตก สมุนไพรแปรรูปในประเทศ

ไทย และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือมาเป็นขอ้มลูสนบัสนุนการกาํหนดปัญหาและวตัถุประสงคง์านวิจยั 

แนวคิดทฤษฎีดา้นการจดัการ แนวคิดของกลุ่มธุรกิจชุมชน แนวคิดดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวม

ไปถึงแนวคิดดา้นการจดัทาํเกณฑม์าตรฐาน เทคนิควิจยัอนาคต และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยนั ยงันาํมารวบรวมอย่างเป็นระบบเพือให้เกิดกรอบแนวคิดของการวิจัย เนืองจากในการ

ดาํเนินการวิจยัขนัตอนที 1 เป็นการทาํวิจยัเอกสารและการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัจึงตอ้งเชือมโยงทฤษฎี

การจดัการ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์แนวคิดดา้นกลุ่มธุรกิจชุมชน และขอ้มูลดา้นการแปรรูปสมุนไพร

เพือนาํไปเป็นประเด็นในการเก็บขอ้มูล ขณะทีแนวคิดเกียวกบัการจดัทาํเกณฑ์มาตรฐาน การทาํ 

EDFR และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั จะนํามาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการ

ดาํเนินการวิจยัขนัตอนที 2 และ 3 สาํหรับการอภิปรายผลการวิจยันันจะนาํแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยทีเกียวข้องทังหมดมาสังเคราะห์ และเชือมโยงเพือก่อให้เกิดตัวแบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคส์าํหรับกลุ่มธุรกิจชุมชนเพือใหเ้กิดเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

ประเด็นทีเกียวกับเอกสาร แนวคดิ

และทฤษฎีทีเกียวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน

ปัญหาและ

วัตถุประสงค์

ของการวิจัย 

พัฒนา

กรอบ

แนวคดิ

ในการ

วิจัย 

การ

ดําเนินกา

รวิจัย

ขันตอนท ี

1 

การ

ดําเนินกา

รวิจัย

ขันตอนท ี

2 

การ

ดําเนินการ

วิจัย

ขันตอนท ี

3 

สนับสนุน

การ

อภิปราย

ผลการวิจัย 

8. แนวคิดเกียวกับการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
      

9. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง      
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บทที 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

การพฒันาเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development: R&D) ในการดาํเนินการวิจยั โดยศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบเพือสร้างนวตักรรม

ใหม่ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชนประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหารในภูมิภาคตะวนัตก

และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาและเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการ

เชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนทีอยู่ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย รวมถึงวดัประสิทธิภาพ

การใช้เกณฑ์ประเมินกับกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตก ผูว้ิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีแบบ

ผสมผสาน (Mix Method) โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพในการสงัเคราะห์แนวคิดและประยุกต์

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณในการยนืยนัและทดลองใชเ้ครืองมือดงักล่าว เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

การวิจยั ผูว้ิจยัจึงแบ่งขนัตอนดาํเนินการวิจยัทงัหมดออกเป็น 3 ขนัตอนหลกั ไดแ้ก่  

 ขนัตอนที 1 การกาํหนดแนวคิดพืนฐานขององค์ประกอบและแนวทางในการพฒันา

ธุรกิจชุมชนไปสู่กระบวนการจดัการดว้ยเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

1.1  การวิจยัเอกสาร 

1.2  การสนทนากลุ่ม 

ขนัตอนที 2 การสร้างเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์

2.1  เทคนิควิจยัอนาคต (EDFR) รอบที 1  

2.2  เทคนิควิจยัอนาคต (EDFR) รอบที 2  

2.3  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 

ขนัตอนที 3 การทดลองใชแ้ละพฒันาคู่มือเกณฑก์ารประเมิน 

3.1  การทดลองใชเ้กณฑก์ารประเมิน 

3.2  การพฒันาคู่มือเกณฑก์ารประเมิน 

 จากขนัตอนการดาํเนินการวิจยัทัง 3 ขนัตอน ทาํให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบ

กระบวนการทงัหมดโดยใชแ้ผนผงังาน (Flowchart) ดงัแสดงในรูปภาพที 3-1  

 

  



99 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9 แผนผงัขนัตอน (Flowchart) ของการดาํเนินการวจิยั 

เริมต้น 

วิจยัเอกสาร: ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกยีวขอ้ง 

แนวทางในการพฒันาธุรกจิชุมชนไปสู่

กระบวนการสร้างผลิตภณัฑด์ว้ยเศรษฐกจิ

สร้างสรรค ์

เทคนิคการสนทนากลุ่ม 

(กลุ่มนกัศึกษา) 
เทคนิคการสนทนากลุ่ม 

(กลุ่มนกัวิชาการ) 

 

แนวคิดเกยีวกบัระบบการจดัการและ

คุณลกัษณะของความสร้างสรรค ์

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 

ร่างแนวโนม้ขององคป์ระกอบของเกณฑก์ารประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์

เชิงสร้างสรรค ์

EDFR      
รอบท2ี 

เทคนิคการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
(CFA) 

EDFR      
รอบท ี1 

ผ่าน 

ยนืยนั

องคป์ระกอบ 

เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการธุรกจิ

เชิงสร้างสรรค ์

ประยกุตเ์ทคนิคการหา

ค่าความเทียงตรงของ

เกณฑ ์(IOC) 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ทดลองใช้

เกณฑ ์

เทคนิคการวิจยัอนาคต 
(Ethnographic 

Delphi Futures: 
EDFR)  

สินสุด 
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จากรูปภาพที 9 สามารถอธิบายได ้กล่าวคือ เริมจากการศึกษาแนวคิดการวิจยั ทบทวน

วรรณกรรม และเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ศึกษาความตอ้งการและศกัยภาพเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชน ทาํให้เกิดการสังเคราะห์แนวคิดดา้น

ระบบการจดัการและคุณลกัษณะของความสร้างสรรค์ เมือไดแ้นวคิดมาแลว้จึงนาํไปดาํเนินการ

สนทนากลุ่ม แบ่งออกเป็นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มนักวิชาการ เพือสกัดให้ได้องค์ประกอบและ

แนวทางในการพฒันาธุรกิจชุมชนไปสู่กระบวนการของความสร้างสรรค์ หลงัจากนันจึงนํา

องคป์ระกอบไปเขา้สู่วิธีการวิจยัอนาคต 
 

ขันตอนที 1 การกําหนดแนวคิดพืนฐานขององค์ประกอบและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจชุมชน

ไปสู่กระบวนการจดัการด้วยเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 1.1 การวิจยัเอกสาร 

 ประเภทของเอกสาร 

 ขนัตอนแรกของการวิจยัเริมจากการทีผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากเอกสารระดบัปฐมภูมิ 

(Primary data) ไดแ้ก่ เอกสารทีเขียนขึนโดยบุคคลทีมีประสบการณ์ หรือเป็นประจกัษ์พยานกบั

เหตุการณ์เรืองราวต่างๆ และเอกสารระดบัทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแ้ก่เอกสารทีเขียนจาก

บุคคลทีไม่ไดเ้ป็นประจกัษ์พยานกบัเหตุการณ์เรืองราวโดยตรง แต่ไดรั้บการถ่ายทอดหรืออา้งอิง

จากเอกสารอืนทีเป็นระดบัปฐมภูมิ ทงันี เอกสารทีผูว้ิจยันาํมาใชศึ้กษาขอ้มูลสนับสนุนเป็นเอกสาร

สาธารณะ (Public Document) คือทีมีการตีพิมพแ์ละเผยแพร่สู่สาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

ขอ้มูลแผนพฒันาเศรษฐกิจจากสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ขอ้มลูดา้นวิสาหกิจชุมชนจากสาํนกังานการเกษตร เป็นตน้  

 การคดัเลือกเอกสาร 

 ผูว้ิจยัคดัเลือกเอกสารแต่ละชินเพือพิจารณาความแทจ้ริงของขอ้มลู โดยอา้งอิงจาก

ผูเ้ขียนหรือหน่วยงานทีสร้างเอกสารว่ามีความน่าเชือถือหรือไม่ อยา่งไร รวมถึงพิจารณาว่าขอ้มูลที

เขียนขึน ณ ช่วงเวลานนัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในบริบทอืนๆในช่วงเวลานันหรือไม่ ผูว้ิจยัยงั

ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารโดยเปรียบเทียบกบัเอกสารอืนๆทีมีขอ้มูลประเภทเดียวกนัเพือ

เป็นการยนืยนัความถูกตอ้งน่าเชือถือ (Creditability) พร้อมกนันียงัคดัเลือกความเป็นตวัแทนของ

เอกสาร (Representativeness) ว่าขอ้มูลมีความหนักแน่นสามารถนาํมาใชแ้ทนเอกสารประเภท

เดียวกนัไดห้รือไม่   
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 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร 

 เมือคัดเลือกเอกสารแลว้จึงนาํเอกสารมาศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิด 

ทฤษฎี ขอ้มลูสนบัสนุนและงานวิจยัอืนๆทีเกียวขอ้ง เพือใหเ้กิดคาํอธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขึนว่ามี

สภาพความเป็นจริงตงัแต่อดีตทีผา่นมาและปัจจุบนัเป็นอย่างไร หลงัจากทีไดเ้อกสารต่างๆทีผูว้ิจยั

เห็นว่าอยูภ่ายในขอบเขตของงานวิจยั ก็รวบรวมนาํมาศึกษาเป้าหมายและสมมติฐานของเอกสาร คดั

กรองคุณภาพของเนือหา วิเคราะห์ความเชือมโยงของขอ้มลูจากเอกสารแหล่งต่างๆ  

 หลังจากการวิเคราะห์พบว่า มีแนวคิดทฤษฎีหลักทีอยู่ภายในกรอบงานวิจัย

ประกอบดว้ยทฤษฎีด้านการจัดการเชิงระบบ ทฤษฎีวงจรคุณภาพ ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ

โดยรวม ทฤษฎีด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแนวคิดทฤษฎีเกียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

นอกจากนียงัมีขอ้มลูสนบัสนุนเรืองแนวคิดเกียวกบัธุรกิจชุมชน ขอ้มลูเกียวกบัพืชสมุนไพร ขอ้มูล

ดา้นธุรกิจชุมชนในภาคตะวนัตก และงานวิจยัอืนๆทีเกียวขอ้งภายในกรอบแนวคิดการวิจยั จาก

การศึกษาเอกสารเหล่านี ผูว้ิจยัสังเคราะห์ออกมาเป็นแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัระบบการจดัการ และ

คุณลักษณะของความสร้างสรรค์ในบริบทของกลุ่มธุรกิจชุมชนทีสามารถนําไปพัฒนาเป็น

องคป์ระกอบในการจดัทาํเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการธุรกิจชุมชน  

 1.2  การสนทนากลุ่ม 

 ในการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างในการดาํเนินการวิจยัขนัตอนที 1 ของการวิจยั ผูว้ิจยั

เลือกประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวิจยัแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพือศึกษารวบรวมแนวคิด การให้

ความหมายและวิพากษ์เกียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานรากรวมถึงคุณลักษณะแห่งความ

สร้างสรรค ์ 

 ทงันี ผูว้ิจยักาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในการสนทนากลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

1) กลุ่มนกัศึกษาในสาขาการจดัการธุรกิจ และการตลาด ทีเคยผา่นการอบรมเรืองผลิตภณัฑ์ทอ้งถิน

หรือการจัดการธุรกิจชุมชนจาํนวน 12 คน และ 2) กลุ่มอาจารยรุ่์นใหม่จาํนวน 5 คน ทีมี

ประสบการณ์หรือความรู้ทางวิชาการดา้นการจดัการ การตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ์ การจดัการ

ธุรกิจชุมชน และการปกครองภาคทอ้งถิน เพือสนับสนุนหรือให้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัแนวคิดที

ไดม้าจากการวิจยัเอกสาร จากนนัจึงรวบรวมความเห็น ประเด็นต่างๆทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาสกดัเป็น

แนวคิดเกียวกบัคุณลกัษณะของความสร้างสรรค์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และแนวทางการจดัการ

สาํหรับธุรกิจชุมชน ทงันีผูว้ิจยักาํหนดผูร่้วมสนทนาแต่ละกลุ่มไม่เกิน 12 คน (วานิช มาลยั, 2548)

เนืองจากเป็นจาํนวนตวัแทนทีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม หากเกินกว่านีอาจเกิดปัญหายุ่งยากในการ

ดาํเนินงาน  
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 สาํหรับเครืองมือทีใชใ้นขนัตอนการสนทนากลุ่มทงั 2 กลุ่ม ผูว้ิจยัใชแ้นวคาํถาม

ปลายเปิด (Open ended question) และการนาํเสนอประเด็นเฉพาะเจาะจงทีเกียวขอ้งกบัระบบการ

จดัการ การให้ความหมายเกียวกบัความสร้างสรรค์ ความเห็นต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความ

สร้างสรรค์ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยผู ้วิจัยทําหน้าทีเป็นผู ้ด ํา เนินรายการ 

(Moderator) และจุดประเด็นภายในขอบเขตทีกาํหนดเพือใหผู้ร่้วมสนทนาเกิดการแลกเปลียนความ

คิดเห็นหรือโตแ้ยง้กนั ผูว้ิจยัใชเ้ครืองบนัทึกเสียงเพือบนัทึกบทสนทนาทงัหมดทีเกิดขึนโดยมีการ

แจง้ล่วงหนา้ และใชส้มุด ปากกา ในการจดบนัทึกความคิดเห็นประเด็นต่างๆจากผูใ้ห้ขอ้มูลในการ

สนทนากลุ่ม เพือนาํไปถอดบทสนทนา แยะแยะ จดัเรียงประเด็น และหาฉันทามติร่วมจากการ

สนทนากลุ่ม   

 

ขันตอนที 2 การสร้างเกณฑ์การประเมนิ 

 2.1  เทคนิควิจยัอนาคต (EDFR) รอบที 1  

 หลงัจากทีไดแ้นวคิดดา้นการจดัการธุรกิจชุมชนกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ลว้ ผูว้ิจยั

เลือกใชเ้ทคนิคการวิจยัอนาคต หรือ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพือหาฉันทา

มติของแนวโน้มในการจัดการเชิงสร้างสรรค์สําหรับธุรกิจชุมชน ทีจะนําไปพัฒนาเป็น

องค์ประกอบในเกณฑ์การประเมินต่อไป โดยกําหนดผู้เชี ยวชาญทีมีคุณวุฒิความรู้หรือ

ประสบการณ์เฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการจดัการวิสาหกิจชุมชน ดว้ยเทคนิคการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ผูว้ิจยัพิจารณาคดัเลือกผูเ้ชียวชาญจากกลุ่มบุคคลจาํนวน 3 

กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ประธานและสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์

ประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหารทีมีประสบการณ์ดาํเนินงานมาแลว้อย่างน้อย 3 ปี จาํนวน 6 คน 

กลุ่มนักวิชาการ จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูมี้ความรู้ดา้นการจดัการ สังคมศาสตร์ การพฒันา

ชุมชน การจดัทาํเกณฑป์ระเมิน และอุตสาหกรรมการผลิต ส่วนกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ เจา้หน้าที

ภาครัฐทีเคยดาํรงตาํแหน่งหรือกาํลงัดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานภาครัฐทีมีส่วนเกียวขอ้งกบักลุ่ม

ธุรกิจชุมชนจาํนวน 6 คน รวมจาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัสิน 17 คน ทงันีผูว้ิจยัเห็นว่าจาํนวนผูเ้ชียวชาญ

นนัมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งไปตามเกณฑที์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโทมสั ที แมคมิลแลน 

(Thomas T. Macmillan, 1971) ทีมีขอ้เสนอว่าหากกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีจาํนวนตงัแต่ 17 คนเป็นตน้ไป 

เป็นระดบัทีใหผ้ลของอตัราการลดลงของค่าความคลาดเคลือน (Error) น้อยทีสุด และคงทีทีระดบั 

0.02 ดงัตาราง 3-1 ทีแสดงต่อไปนี 
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ตารางที 4 แสดงการลดลงของค่าความคลาดเคลือน 

 

จาํนวนผู้เชียวชาญ ระดับความคลาดเคลอืน อตัราการลดลงของความคลาดเคลอืน 

1-5 1.20-0.70 0.5 

5-9 0.70-0.58 0.12 

9-13 0.58-0.54 0.04 

13-17 0.54-0.50 0.04 

17-21 0.50-0.48 0.02 

21-25 0.48-0.46 0.02 

25-29 0.46-0.44 0.02 

   

 หลงัจากทีกาํหนดจาํนวนผูเ้ชียวชาญในการทาํ EDFR แลว้ ผูว้ิจยัสร้างแบบสัมภาษณ์กึง

โครงสร้าง (Semi-Structure) เพือเป็นเครืองมือเก็บขอ้มลูวิจยัรอบทีหนึง ใชแ้นวคาํถามปลายเปิดกบั

ผูเ้ชียวชาญและผูใ้หข้อ้มลูหลกัเพือใหอิ้สระในการให้ขอ้มูลแนวโน้มต่างๆทีเป็นประโยชน์เพือหา

ภาพทีเป็นไปไดม้ากทีสุด โดยใชห้ลกัการตามรูปแบบของ EFR (Ethnographic Future Research) 

ไดแ้ก่ ภาพอนาคตดา้นบวก (Optimistic Realistic Scenario: O-R) ภาพอนาคตดา้นลบ (Pessimistic 

Realistic Scenario: P-R) และภาพของแนวโน้มทีจะเป็นไปไดม้ากทีสุดในการจดัทาํองค์ประกอบ

เพือใชพ้ฒันาเป็นเกณฑ์การประเมินระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์สาํหรับธุรกิจชุมชน (Most 

Probable Scenario: M-P) โดยในทีนีผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์ทงัผูเ้ชียวชาญและผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

เกียวกบัแนวโนม้ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และศกัยภาพการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน

เชิงบวก จากนันจึงสัมภาษณ์แนวโน้มในแง่ลบเกียวกบัข้อจาํกัด ปัญหาอุปสรรคของเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ภายในประเทศ รวมถึงแนวทางทีเป็นไปได้มากทีสุดสาํหรับการพฒันาระบบจดัการ

ธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคภ์ายใตท้รัพยากรทีมีอยู ่ 

 สาํหรับการดาํเนินการทาํ EDFR รอบที 1 ผูว้ิจยันดัหมายผูเ้ชียวชาญเพือเขา้พบ แนะนาํ

ตวัเองและเรืองทีตอ้งการศึกษาวิจยั ดาํเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองตามประเด็นทีไดต้งัเอาไวโ้ดย

ใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบกึงโครงสร้างดว้ยคาํถามปลายเปิดทีไดเ้ตรียมไวล่้วงหนา้แต่สามารถยดืหยุน่

ได้ตามสถานการณ์ หลงัจากการเก็บขอ้มูลรอบที 1 ผูว้ิจ ัยนําผลการสัมภาษณ์มาถอดเทปเพือ

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ รวบรวมและจดัหมวดหมู่ เปรียบเทียบกบัขอ้มลูทีไดจ้ดบนัทึกไว ้และจึงนาํไป

สร้างเป็นแบบสอบถามทีใชรู้ปแบบเดลฟาย (Delphi) ประยุกต์ตามแนวทางของเทคนิคการวิจัย

อนาคต (EDFR) 

กําหนด

ขนาด 17 คน 
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  2.2 เทคนิควิจยัอนาคต (EDFR) รอบที 2  

  หลงัจากทีไดเ้ขา้สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญในรอบที 1 แลว้ ผูว้ิจยัจึงรวบรวมความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ นาํไปสร้างเครืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์รอบที

หนึง สาํหรับการเก็บขอ้มลูรอบที 2 เพือเป็นการตรวจสอบยนืยนัการใหข้อ้มลูของผูเ้ชียวชาญ 

  สาํหรับการทาํ EDFR รอบที 2 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีสร้างจากการเก็บขอ้มลูในรอบ

ที 1 มานาํเสนอใหแ้ก่ผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน โดยแนะนาํหัวขอ้เรืองทีวิจยั วตัถุประสงค์ และกรอบการ

ดาํเนินงานวิจยัอีกครังเพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัระหว่างผูเ้ชียวชาญกบัผูว้ิจยั หลงัจากนนัประมาณ 1 

สปัดาห์ ผูว้ิจยัจึงมาเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพือนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ (Interquartile range: IR) และค่ามธัยฐาน (Median: Md)   

 2.3  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  

  ผูว้ิจยัตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างเพือตรวจสอบการวดัคุณสมบติัไดต้รง

ตามองค์ประกอบของระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนด้วยวิธีการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนั เครืองมือทีใชใ้นขนัตอนยอ่ยนีเป็นแบบสอบถามทีพฒันามาจากร่างแนวโน้ม

ขององคป์ระกอบ เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคจ์ากการทาํ EDFR ทงั 2 

รอบ เพือวดัระดบัความคิดเห็นและเป็นการยืนยนัความเหมาะสมขอ้คาํถามทีใชว้ดัในแต่ละดา้นและ

สามารถนาํไปเป็นตวัแปรของแต่ละองคป์ระกอบในเกณฑป์ระเมิน  

  สาํหรับประชากรทีใช้ศึกษาในขันตอนนี ได้กาํหนดเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนทีเป็น

เจ้าของผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหารในภูมิภาคตะวนัตก โดยไม่จาํกัดประสบการณ์

ดาํเนินงานและระดบัทีผลิตภณัฑไ์ดรั้บ ในขณะเดียวกนัการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งนนัใชว้ธีิการตาม

แนวทางของ Hair (Hair et al., 2010) ทีมีขอ้เสนอว่าควรจะพิจารณาจาํนวนของพารามิเตอร์ทีตอ้งการ

นาํไปวิเคราะห์ควบคู่ไปกบัการพิจารณาขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ย ดงันันถา้พารามิเตอร์ทีใชใ้นการวดัมี

จาํนวนมากก็ตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวนมากตามไปดว้ย ซึงจาํนวนตวัแทนทีเหมาะสมในการ

นาํมาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนันนัจะตอ้งมีอตัราส่วนอยา่งนอ้ย 10 ต่อ 1 พารามิเตอร์ จากนันจึง

ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) ดว้ยวิธีการแบบกลุ่ม (Cluster 

Sampling) คือกาํหนดประชากรในพืนทีภาคตะวนัตกทีมีคุณลกัษณะเหมือนกนั กล่าวคือเป็นกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑส์มุนไพรทีไม่ใช่อาหาร และเลือกจงัหวดัในพืนทีภาคตะวนัตกถือเป็น

ตวัแทนของประชากร 

  ทงันี เมือไดผ้ลการวดัระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในการจดัทาํเกณฑแ์ลว้จึงนาํ

ขอ้มลูทงัหมดมาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดว้ยโปรแกรม LISREL เพือตรวจสอบความเทียงตรง

เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบย่อย (Construct Validity) และพิจารณาค่าดัชนีวดัความสอดคลอ้ง

กลมกลืนของโครงสร้างองคป์ระกอบ เกณฑใ์นการวดัความกลมกลืนขององคป์ระกอบทงัหมดพิจารณา

ไดจ้าก เงือนไข ไดแ้ก่ 1) ค่า Chi-Square เมือหารกบัค่า Degree of freedom (df) ตอ้งไม่เกิน 2 2) ค่า p-
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value ตอ้งไม่น้อยกว่า 0.05 3) ค่า CFI, GFI และ AGFI ตอ้งเขา้ใกล ้1 โดยไม่น้อยกว่า 0.95 4) ค่า 

RMSEA ตอ้งเขา้ใกล ้ศนูย ์โดยมีค่าไม่เกิน 0.05 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) 

 

ขันตอนที 3 การทดลองใช้และพฒันาคู่มอืเกณฑ์การประเมนิ 

 3.1  การทดลองใชเ้กณฑก์ารประเมิน 

 เมือยืนยนัองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคด์ว้ย CFA อนัดบัทีหนึง และอนัดบัทีสองแลว้ ในขนัตอนนีเป็นการนาํเอาร่างเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานระบบการจดัการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ดงักล่าวมาดาํเนินการทดลองใชเ้พือวดั

ประสิทธิภาพและสรุปผลการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน ผูว้ิจยัประยุกต์ใชก้ารวิเคราะห์ค่าความ

เทียงตรงเชิงเนือหา (IOC) กบัผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบประเมินทีเกียวขอ้ง

กับองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และดัชนีประเมิน มีการให้คะแนนในแต่ละรายการ

ประเมินจากผูเ้ชียวชาญ ระดบัประกอบดว้ยค่า 1 หมายถึง มีหลกัฐาน สามารถใชป้ระเมินได ้ค่า 0 

หมายถึง ดชันีประเมินไม่ชดัเจน หรือผูเ้ชียวชาญไม่แน่ใจ และค่า -1 หมายถึง ไม่มีหลกัฐาน ไม่

สามารถประเมินได ้  

 เมือว ัดความเทียงตรงเชิงเนือหาแล้วจึงนําเกณฑ์ประเมินไปทดลองใช้กับ

ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนในโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ทีผลิตสินคา้ประเภท

สมุนไพรทีไม่ใช่อาหารโดยใชว้ิธีการสุ่มเลือกแบบไม่เจาะจงจาํนวน 3 ราย เพือนาํผลไปสรุป และ

ปรับปรุงเป็นคู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์สาํหรับกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

 3.2  การพฒันาคู่มือเกณฑก์ารประเมิน 

  เป็นขนัตอนสุดทา้ยของกระบวนการวิจัย กล่าวคือเมือไดผ้ลจากการทดลองใช้

เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์แลว้ ผูว้ิจยัจึงนาํร่างเกณฑ์ประเมินมา

พิจารณาผลขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และดชันีการประเมินจากผูเ้ชียวชาญแต่ละคน

และจากการทดลองใชเ้กณฑ ์เพือปรับปรุงและสังเคราะห์เพิมเติม จากนันจึงร่างแบบประเมินและ

จดัทาํคู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ขึนมาจาํนวน 1 ชุด ดงัที

ปรากฏในภาคผนวก ญ เพือเป็นแนวทางและรายละเอียดเกียวกบัองค์ประกอบทีใชใ้นการประเมิน

การจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การพฒันาเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ใช้รูปแบบการวิจัยและพฒันา (Research and 

Development: R&D) โดยศึกษาค้นควา้อย่างเป็นระบบเพือสร้างนวัตกรรมใหม่ทีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหารในภูมิภาคตะวนัตกและหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้ง ทงันีผูว้ิจยัไดส้รุปผลการดาํเนินการวิจยัไวด้งันี 

 

ขันตอนที 1 การกาํหนดแนวคดิ 

 1.1 การวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 

  การดาํเนินการวิจยัขนัตอนนีเป็นการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดว้ย

เทคนิคการวิจยัเอกสาร เพือศึกษาแนวคิดทฤษฎี ขอ้มลูสนบัสนุน และงานวิจยัทีเกียวขอ้งทีสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการร่างเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน ทงันีเป็นการวิจยัเอกสารในระดบัทุติยภูมิ ทงันีผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้เอกสารและศึกษา

ทฤษฎีทีมีความเชือมโยงกนัเพือให้เกิดแนวทางทีชดัเจนในการนาํไปสร้างรูปแบบและระบบการ

จดัการธุรกิจชุมชนโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 ในการศึกษาทฤษฎีดา้นกระบวนการจดัการ พบว่ากระบวนการจดัการทีเริมจาก

การวางแผน (Planning) ทีตอ้งมีเป้าหมายทีชดัเจน มีการกาํหนด จดัสรรทรัพยากรต่างๆ เพือนาํไปสู่

การวางนโยบายขันตอนการดาํเนินงาน จากนันขันตอนต่อมาคือการจัดองค์การ (Organizing) 

เกียวขอ้งกบัการเตรียมงาน การวางโครงสร้างขององคก์าร กาํหนดตาํแหน่งหน้าทีความรับผิดชอบ

ใหแ้ก่สมาชิกระดบัต่างๆซึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถบุคคล การมีผูน้าํ (Leading) ทีมี

หนา้ทีควบคุมและการบริหารงานบุคคล คดัเลือกสมาชิกทีมีความสามารถและมีความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งงาน อีกทงัตอ้งฝึกอบรม กระตุน้สมาชิกเพือเพิมขีดความสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

การทาํงานทีดีขึน สุดทา้ยคือตอ้งควบคุม (Controlling) เพือพฒันามาตรฐานของระบบการทาํงาน

ของสมาชิก การติดตามผลการทาํงานของพนกังานในองคก์าร รวมถึงพิจารณาผลจากกิจกรรมต่างๆ

ทีสมาชิกแต่ละคนไดรั้บมอบหมายว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ นอกจากนีอาจตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

เฉพาะหนา้ทีเกิดขึนจากการดาํเนินงานตามความจาํเป็น จากการศึกษาทฤษฎีพบว่ามีความสัมพนัธ์
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กบัทฤษฎีเชิงระบบ (ณัฏฐพนัธ ์เขจรนนัทน,์ 2551) เริมตงัแต่ปัจจยันาํเขา้ (Input) เกียวขอ้งกบัการ

จดัสรรทรัพยากร การวางแผนงาน การกาํหนดนโยบายและการมอบหมายงาน จากนันจึงเกิด

กระบวนการ (Process) เพือดาํเนินงานตามแผนพร้อมกบัการดูแลควบคุม จนนาํไปสู่ผลผลิตทีบรรลุ

ตามเป้าหมายทีกาํหนดไวข้า้งตน้ 

 นอกจากนียงัมีทฤษฎีอืนทีมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ไดแ้ก่ ทฤษฎีวงจรคุณภาพ 

(PDCA) เป็นการจดัการอยา่งมีคุณภาพเป็นกระบวนการทีดาํเนินการต่อเนืองเพือให้เกิดผลผลิตทีมี

คุณภาพภายใต้วงจร 4 ขันตอน คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ และการ

ปรับปรุงแกไ้ข เมือกล่าวถึงการจดัการทีมีคุณภาพทาํให้เกิดการเชือมโยงกบัทฤษฎีการบริหาร

คุณภาพโดยรวม (TQM) ทีมุ่งเน้นการให้ความสาํคญักบัการเฝ้าระวงัควบคุม การจดัการคุณภาพ

อยา่งต่อเนือง การวิเคราะห์ผลผลิตและผลการดาํเนินงาน การคิดคน้วิธีการเพิมผลผลิต และบริหาร

จดัการความรู้เพือให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที ทังนีในดา้นบริหารจัดการความรู้ก็มี

ความสมัพนัธก์บัทฤษฎีองคก์ารแห่งการเรียนรู้เช่นกนัเนืองจากเป็นกระบวนการสาํรวจและจดัการ

ความรู้ทีมีอยูภ่ายในองคก์ร มีการแสวงหาความรู้ใหม่เพือใหเ้กิดการผสมผสานกบัความรู้เดิม มีการ

จดัเก็บความรู้ทีเป็นระบบและเอืออาํนวยต่อการนาํไปใชเ้ผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการ

ดาํเนินธุรกิจ   

 เมือผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีดา้นการจดัการ ทฤษฎีดา้นระบบ ทฤษฎีวงจรคุณภาพ ทฤษฎี

การจดัการคุณภาพโดยรวม และทฤษฎีองคก์ารแห่งการเรียนรู้ รวมถึงขอ้มลูสนบัสนุน และงานวิจยั

ทีเกียวขอ้งมาวิเคราะห์ เชือมโยงความสัมพนัธ์และจดัหมวดหมู่ พบว่าในการกาํหนดแนวคิดการ

จัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์นันสามารถสังเคราะห์ออกมาได้ทังหมด 6 

องคป์ระกอบหลกั (PODOWS) ไดแ้ก่ กระบวนการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน (Process) ผลิตภณัฑ์

จากการดาํเนินงาน (Output) การสือสารกบัลกูคา้และส่งมอบผลิตภณัฑ ์(Delivery) ผลประโยชน์ที

เกิดขึนจากการดาํเนินงาน (Outcome) ทุนทางปัญญา (Wisdom) และความยงัยืนของธุรกิจชุมชน 

(Sustainability) โดยสามารถแสดงไดด้งัภาพที 10      
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แนวคดิการจัดการ 

ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(PODOWS) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 10 การจดัการกลุ่มธุรกิจชุมชนดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(PODOWS) 

 

จากรูปภาพที 10 ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายความหมายของแต่ละองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 

  1. กระบวนการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน (Process) 

   สาํหรับในดา้นของกระบวนการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ผูว้ิจยัไดมุ่้งศึกษาใน

ดา้นของการวางแผนการดาํเนินงาน การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลหรือสมาชิกกลุ่ม การจดัหา

และคดัเลือกวตัถุดิบทีใชใ้นการดาํเนินงาน ตลอดจนกระบวนการผลิต โดยผูว้ิจยัมองว่าการจดัการ

ธุรกิจเชิงสร้างสรรคน์นั จะตอ้งมีกระบวนการดาํเนินงานตงัแต่ตน้นนั ทีมีประสิทธิภาพ 

  2. ผลผลิตจากการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน (Output) 

  ผลผลิตจากการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ผูว้ิจยัพิจารณาในดา้นของลกัษณะและ

ความสร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์การทีผลิตภณัฑมี์ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด ผลิตภณัฑไ์ดร้บ

มาตรฐานการรับรองผลิตภณัฑ ์

  3. การส่งมอบผลิตภณัฑห์รือการสือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย (Delivery) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

การส่งมอบและ

การสือสาร 

(Delivery) 

ความยงัยนื 

(Sustainability) 

ทุนทางปัญญา 

(Wisdom) 

ผลประโยชน์ 

(Outcome) 
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  ในส่วนนีผูว้ิจัยได้มุ่งพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ทีเชือมโยงกับการส่งมอบ

ผลิตภณัฑห์รือการสือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซึงประกอบดว้ย การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย และ

วิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์

 4. ผลประโยชน์และคุณค่าทีเกิดขึนจากกระบวนการของธุรกิจชุมชน (Outcome) 

  สาํหรับดา้นของผลประโยชน์และคุณค่าทีเกิดขึนจากกระบวนการของธุรกิจชุมชน 

จะพิจารณาถึงประโยชน์ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน และประโยชน์ต่อชุมชน  

  5. ทุนทางปัญญาของชุมชน (Wisdom) 

  เป็นการพิจารณาถึงกระบวนการจัดการภูมิปัญญาของธุรกิจชุมชนการสร้าง

กระบวนการจดัการความรู้ของชุมชน และการไดรั้บลิขสิทธิทางปัญญา 

6. ความยงัยนืหรือการพฒันาสานต่อของธุรกิจชุมชน (Sustainability) 

สาํหรับปัจจยันี เกียวขอ้งกบัการวางนโยบายดาํเนินงานทีมีความต่อเนือง การพฒันา

ผลิตภณัฑต่์อเนืองรวมถึงความสัมพนัธ์กบัชุมชนทีมีความต่อเนือง อนัจะก่อให้เกิดความยงัยืนใน

การพฒันาสานต่อของธุรกิจชุมชน 

  จากขอ้สรุปทีไดจ้ากการวิจยัเอกสารขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวคิดเกียวกบั

ระบบการจดัการของกลุ่มธุรกิจชุมชนดว้ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทงั 6 องค์ประกอบ (PODOWS) 

ไดแ้ก่ กระบวนการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน (Process) ผลิตภณัฑ์จากการดาํเนินงาน (Output) 

การสือสารกบัลูกคา้และส่งมอบผลิตภณัฑ์ (Delivery) ผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากการดาํเนินงาน 

(Outcome) ทุนทางปัญญา (Wisdom) และความยงัยนืของธุรกิจชุมชน (Sustainability) ทงันีผูว้ิจยัจึง

ไดน้าํองคป์ระกอบไปดาํเนินการยืนยนัดว้ยการจดัสนทนากลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวน 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มนกัวิชาการรุ่นใหม่ทีมีความรู้ดา้นการจดัการธุรกิจ การตลาด และการจดัการภาครัฐ และ

กลุ่มนักศึกษาทีเคยผ่านการอบรมเกียวกบัการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเคยมี

ประสบการณ์ลงพืนทีทาํวิจัยในกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยผลการดาํเนินงานสามารถพิจารณาไดใ้น

ขนัตอนที 2 

 1.2 การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

  หลงัจากการวิจยัเอกสารทีก่อให้เกิดแนวคิด PODOWS ผูว้ิจยัไดน้าํองค์ประกอบ

ดงักล่าวไปนําเสนอในการสนทนากลุ่มซึงการจัดสนทนากลุ่มนีเป็นการจัดขึนเพือศึกษาความ

คิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถินกบัความคิดสร้างสรรค์จากบุคคลจาํนวนสอง

กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีเคยผ่านการอบรมเกียวกบัการจดัการผลิตภณัฑ์ การ

จดัการธุรกิจชุมชน และเคยมีประสบการณ์ในการลงพืนทีทาํวิจยักบักลุ่มธุรกิจชุมชน ขณะทีอีกกลุ่ม

เป็นอาจารยรุ่์นใหม่ผูมี้ความรู้ดา้นการจดัการ การตลาด การพฒันาผลิตภัณฑ์ การจดัการธุรกิจ
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ชุมชน และการปกครองภาคทอ้งถิน เพือหาฉันทามติเกียวกบัแนวทางในการพฒันาธุรกิจชุมชน

ไปสู่กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์และการจัดการด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผลการ

สนทนากลุ่มมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

  กลุ่มนกัศึกษา 

  สาํหรับผลิตภณัฑจ์ากชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยงิในโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์

(OTOP) พบว่าเป็นผลิตภณัฑที์คนส่วนใหญ่มีความคุน้เคย รู้จกั และเคยใชม้าก่อน ทงัในประเภทที

เป็นของกิน ของใช ้ยารักษาโรค และเครืองสาํอาง และในส่วนของสมุนไพรทุกคนจะรู้จกัและเคย

ใชผ้ลิตภณัฑจ์าํพวก ยา เช่น ยาดม ยาหม่อง ยาหอม ยารักษาโรค เครืองสาํอาง เช่น แป้ง สบู่ ครีม

บาํรุงผวิหนา้และผวิกาย ซึงมีส่วนผสมของสมุนไพรทีแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็น มะขาม มะหาด ขมิ น 

ทานาคา เป็นตน้ ดา้นประสบการณ์ในการใช ้บางคนใชทุ้กอย่างทีเป็นสมุนไพร แต่จะเน้นไปใน

ดา้นความสวยความงาม บางคนก็พึงพอใจในผลจากการใช้ ในขณะทีบางคนก็ไม่พึงพอใจใน

บางส่วน เช่น นํามนัมะพร้าวมีสรรพคุณทีสามารถใช้ไดก้ับทุกส่วนของร่างกายทังภายในและ

ภายนอก ทุกคนรู้สึกว่าคุม้ค่ากบัการบริโภค  
 

  ก็ไดผ้ลดีค่ะ อย่างสบู่ก็ดีครับใชแ้ลว้ก็ขาวขึน แต่อย่างเพือนเราทีมีสิวเต็มหน้า พอใช้

สมุนไพรพวกเปลือกมงัคุดมะขาม พอไปหาแพทย์ผิวหนงั แพทย์บอกว่าเป็นโรคพวกทีแพ้

เกียวกบัสมุนไพร แต่ก็ตอ้งขึนอยู่กบับุคคลดว้ย เพราะผิวของแต่ละคนแตกต่างกนั หรือไม่ก็

อาจจะขึนอยู่กบัสารทีผสมอยู่ก็ได ้(นกัศึกษาคนที 1 นามสมมติ, 2558) 
 

  แต่อย่างเราตอนเกิดสิวไปหาหมอหลายๆทีก็ไม่หาย แต่พอเราใชส้มุนไพรสิวทีเป็นอยู่

ก็ค่อยๆยุบและดีขึน อย่างครีมแตม้สิวเราก็ใช้เกือบจะทุกยีห้อแลว้ก็ไม่เห็นผลแต่พอมาใช้

สมุนไพรสิวก็ค่อยๆหายและดีขึน (นกัศึกษาคนที 2 นามสมมติ, 2558 ) 
 

  หากพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์โอทอปกับความสร้างสรรค์ ทุกคนต่างเห็นว่าผลิตภณัฑ์    

โอทอปประเภทสมุนไพรเป็นสินคา้ทีสามารถพฒันาและต่อยอดไดอ้ย่างหลากหลาย เนืองจากใน

ปัจจุบนันันมีการคิดคน้ให้มีผลิตภณัฑ์อย่างหลากหลายโดยอาศยักระแสนิยมจากสังคมเป็นหลกั 

ความหลากหลายในดา้นของการใชง้าน รวมถึงความแตกต่างทีสือใหเ้ห็นถึงส่วนผสมของสมุนไพร

อยา่งชดัเจน แต่สิงสาํคญัทีผลิตภณัฑโ์อทอปควรให้ความสาํคญั คือรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ พบว่า

ไม่มีความทนัสมยั ทาํใหไ้ม่สามารถเพิมราคาใหก้บัตวัสินคา้ได ้เนืองจากผลิตภณัฑ์จากชุมชนนันมี

รูปแบบของบรรจุภณัฑที์ไม่น่าสนใจ เรียบง่ายเกินไป ไม่สะดุดตา ทาํให้ภาพลกัษณ์ของสินคา้ไม่ดี 

คนก็จะไม่กลา้ซือใช ้เนืองจากคนสมยัใหม่จะให้ความสาํคัญในเรืองของภาพลกัษณ์ภายนอกที

แสดงออกมาแล้วทําให้ตนดูดี  ดูทันสมัย และทีสําคัญในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีการ
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ลอกเลียนแบบสินคา้เยอะมาก ทาํใหสิ้นคา้ขาดความเป็นเอกลกัษณ์ ไม่มีการบอกเล่าถึงเรืองราวหรือ

ทีมาของผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน บางคนซือใชโ้ดยไม่ไดส้นใจว่าสินคา้นันมาจากแหล่งใด กลบัมอง

แค่ว่าเป็นสิงทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดแ้ค่นนัก็พอแลว้  
 

   มีนะ เพราะวา่เกียวกบัพวกผลิตภณัฑภู์มิปัญญา ลองคิดกนัดูวา่ถา้มีมะขามมาวางขาย

กบัมีสบู่มะขามเป็นก้อนๆมาวางขาย คนจะเลือกใช้อะไร คนก็จะเลือกใช้สบู่มะขาม ทงัๆ

ทีมาก็มาจากทีเดียวกนั พอถา้มีแบรนดขึ์นมา สมุนไพรก็จะตีตลาดขึนมา มีการขายกนัเกลือน

ตลาด อย่างสบู่นมขา้วก็มีโอทอป แต่มนัก็มีหลายยีห้อมาก แต่บางทีถา้เป็นแค่สินคา้โอทอ

ปคนก็ไม่น่าเชือถือคนก็จะไม่นิยม แต่พอมาใส่แบรนด์ก็จะดูหรูขึน (นกัศึกษาคนที 3 นาม

สมมติ, 2558) 
 

  จากขา้งต้นทีได้มีการกล่าวถึงในด้านของวตัถุดิบทีต้องมาจากฐานของวฒันธรรม

ชุมชน ทงันีในดา้นของการบริหารจดัการหรือกระบวนการในการดาํเนินงานนันก็เช่นกนัตอ้งมา

จากคนในชุมชนทีใชอ้งคค์วามรู้ รวมถึงวิธีการในการจดัการของชุมชนเอง  

  ในขณะทีเมือพิจารณาถึงตลาดของสินคา้โอทอปในปัจจุบนัสามารถพบเห็นไดต้าม

งานเทศกาลจดัแสดงสินคา้โอทอป หนา้ร้านในบริเวณชุมชน สถานทีท่องเทียวทีเป็นทีนิยม รวมถึง

ร้านขายยา สาํหรับสินคา้บางอยา่งก็สามารถหาซือไดทุ้กที แต่บางอย่างซือไดเ้ฉพาะแต่ในชุมชนที

ผลิต เมือไดท้ดลองใชสิ้นคา้แลว้เกิดความประทบัใจก็ยากทีหาซือ สาํหรับสินคา้บางตวัก็มีอยู่ในทุก

ทีก็จะมีจุดอ่อนตรงทีทาํใหไ้ม่รู้ทีมาของแหล่งกาํเนิดทีแทจ้ริง ผูค้นจึงใหค้วามสนใจในดา้นของการ

สือสารผา่นช่องทางต่างๆ ทีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายอยา่งสือออนไลน์ทีสามารถหาขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง 

ดูจากการประสบการณ์ใชข้องผูอื้น การบอกต่อจากครอบครัว เพือน คนรู้จกั ช่วยให้เกิดมนัใจใน

สินคา้และทาํใหสิ้นคา้เป็นทีรู้จกัดว้ยการสร้างการรับรู้  สร้างแรงกระตุน้ การสร้างการรับรู้ผ่านสือ

ต่างๆ ไปถึงการเห็นถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ ์หรืออาจจะโยงไปถึงตวัคุณค่าของตวัชุมชนเองดว้ย  
 

  โอทอปไทยแทส่้วนใหญ่ก็จะมีแค่จากพิพิธภณัฑ์เป็นส่วนใหญ่ พวกสินค้าโอทอป

เพือนๆคิดวา่ใครเป็นคนทาํ ก็จะเป็นพวกชาวบา้น แต่พอเป็นวยัรุ่นอย่างเราก็จะเป็นพวกมี

ความคิดสมยัใหม่ สมมุตินะวา่มีสบู่ยีหอ้เดียวกนัเป็นสบู่มะขาม คนแก่ถือ 1  ก้อน พริตตีถือ 

1 ก้อน เพือนๆคิดว่าคนส่วนใหญ่เลือกซือของใคร แต่ปัญหาตอนนีก็มีเรืองรูปแบบของ

ผลิตภณัฑ ์บางอนัก็ทาํแบบไม่น่าเชือถือจนไม่กลา้ใช ้อย่างเช่นยาแตม้สิวบางตวั ตวัรูปแบบ

ผลิตภณัฑอ์าจจะดูเรียบๆเชยๆ แต่พอเอามาใชก้็ไดผ้ลทีดีถา้ไม่มีคนดงัๆมาช่วยโฆษราเราก็

จะไม่รู้วา่ผลิตภณัฑต์วันีดี แต่บางทีก็เกิดจากการบอกต่อนะ เพือนบอกว่าดีก็บอกต่อกนัมา

เรือยๆ แต่ผลิตภณัฑ์บางอย่างก็ไม่มีความน่าเชือถือนะ พอใช้ๆไปเกิดผลเสียก็ไม่มีใคร
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ออกมารับผิดชอบ บางทีมนัก็ไม่ไดร้ะบุ อย. มนัเป็นแค่ตลบัสีชมพูธรรมดา (นกัศึกษาคนที 4 

นามสมมติ, 2558) 
 

  เนืองจากภาพลกัษณ์ของสินคา้โอทอปในปัจจุบนั พบว่า ผลิตภณัฑ์โอทอปขาดความ

น่าเชือถือ ผูบ้ริโภคไม่กลา้ทีจะทดลอง เนืองจากหากเกิดผลกระทบจากการใชง้าน กลวัว่าจะไม่มีคน

รับผดิชอบ ซึงปัจจุบนัสินคา้ส่วนใหญ่เกิดจากการลอกเลียนแบบทาํใหไ้ม่รู้ว่าผลิตภณัฑต์วัไหนเป็น

ของแทห้รือปลอม ต่างจากสินคา้แบรนด์เนมทีเนืองจากมีชือเสียงและเป็นทียอมรับ ผูบ้ริโภคจึงมี

ความมนัใจทีจะเลือกใชม้ากกว่าผลิตภณัฑที์มาจากชุมชน บุคคลทีมีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 

เพือน ก็มีส่วนช่วยในการตดัสินใจ ซือเช่นกนั โดยทีผลิตภณัฑ์โอทอปสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั

คนในชุมชน ช่วยส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีอาชีพ และมีความรู้เพือนาํไปพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ให้

ดีขึน ผูบ้ริโภคก็จะไดใ้ชผ้ลิตภณัฑที์มีคุณภาพดว้ยราคาที คุม้ค่าและปลอดภยัต่อการใชง้าน    

 นอกจากนียงัพบว่าสินคา้โอทอปเป็นสิงทีพฒันาไดย้าก เนืองจากมีเงินทุนสนับสนุน

น้อย ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิน ขาดการส่งเสริมทีต่อเนือง ขาดผูเ้ชียวชาญและ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ทาํใหสิ้นคา้ไม่เป็นทีรู้จกั และปัญหาอีกอยา่งหนึงคือในปัจจุบนัมีสินคา้ทดแทน

เป็นจาํนวนมากทาํใหผู้บ้ริโภคไม่เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์โอทอปและไม่มนัใจในผลกระทบหลงัการใช ้

เนืองจากสินค้าพวกนีไม่ได้มาจากองค์กรธุรกิจ ถ้ามีปัญหาเกิดขึนอาจไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเสียหายได ้ 

 กลุ่มอาจารย ์

  ในขณะเดียวกนั จากผลของการสนทนากลุ่มอาจารย ์พบว่า ความคิดสร้างสรรค์นัน

จะตอ้งเป็นความคิดทีเอือประโยชน์ต่อชุมชน และตอ้งสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์ดว้ย 

มิใช่สร้างสรรค์จนไม่เหลือความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนหรือไม่หลงเหลือคุณค่าของผลิตภณัฑ ์

อนัทาํใหไ้ม่เกิดประโยชน์ ไดมี้ผูร่้วมสนทนากลุ่มใหค้วามคิดเห็นทีสอดคลอ้งกนั ดงันี 
 

  สําหรับพีความคิดสร้างสรรค ์มนัตอ้งถูกคิดและถูกออกแบบจากสิงทีคนๆหนึงคิดว่า

ไม่ถูกกรอบ หรือกติกาหรือบริบทของวฒันธรรม สังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีมา

กาํหนด แต่ความคิดสร้างสรรค์ตรงนนั อยู่ภายใตสิ้งทีมนัสามารถ สร้างประโยชน์ให้กับ

ชุมชนไดด้ว้ย ถึงแมว้า่มนัอาจจะไม่ไดอ้ยู่ในเรืองของค่านิยมชุมชนกาํหนดดว้ยแบบนี เช่น 

ผูห้ญิงควรจะนุ่งผา้ซินในชุมชนนีนะ หรือความคิดสร้างสรรคบ์างคนอาจจะบอกวา่เราไปเอา

ผา้ซินมาตดักางเกงให้ผูห้ญิงไดไ้หม อนันีมนัอาจจะพอบอกไดว้่า ความคิดสร้างสรรค์มนั

อาจจะเป็นกางเกงทีขาดๆก็ได ้คือความคิดสร้างสรรคม์นัจะตอ้งเอือประโยชน์ให้กบัชุมชน

นนัไดด้ว้ย ความคิดสร้างสรรค์มนัไม่ไดส้ร้างสรรค์เกินกว่าทีเป็นทียอมรับในสังคม หรือ
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ความคิดสร้างสรรค์ทีมนัเกินกว่าขอบเขต ของสังคมหรือวฒันธรรมมนัจะยอมรับได ้

(อาจารยค์นที 1 นามสมมติ, 2558) 
 

  ความคิดสร้างสรรคม์นัคือการนาํคุณค่าทีมนัเป็นสิงทีจบัตอ้งไม่ไดแ้สดงออกให้มนั

เป็นลกัษณะทีมองเห็นไดจ้บัตอ้งไดโ้ดยการนาํเสนอทีน่าสนใจ เช่น สมมติ package ตอ้งสะ

ทอ้งถึงคุณค่าถึงตวั product product  มนัมีคุณค่าอะไร ตวัคุณค่ามนัเป็นสิงทีมนัไม่ไดถู้กนาํ

ออกมาใหเ้ห็น เราตอ้งทาํใหเ้ห็นวา่ตวั product นีคุณค่ามนัเป็นยงัไง packageก็เป็นสิงหนึงที

นาํตวัคุณค่าออกมา หรือวา่พรีเซนตอ์อกมาในลกัษณะจบัตอ้งได ้โดยการนาํเสนอทีน่าสนใจ 

ซึงการนําเสนอตรงนีอาจจะเป็นการใช้ packaging ก็ได้หรือว่าใช้ต ัวสือ โฆษณา

ประชาสัมพนัธ์อะไรก็ไดที้มนัน่าสนใจ คือคิดวา่มนัคือความคิดสร้างสรรค์ (อาจารย์คนที 2 

นามสมมติ, 2558) 
 

 หากพิจารณาถึงผลิตภณัฑข์องชุมชนทีมีความสร้างสรรค์นัน จากการสนทนากลุ่มได้

ขอ้เสนอแนะว่า ตอ้งมีการให้ความสาํคญัใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ชุมชน และความสร้างสรรค ์

ซึง 3 สิงนีจะตอ้งควบคู่ไปดว้ยกนั จากการนาํภูมิปัญญา วตัถุดิบ หรือทุนทีมีอยู่ในชุมชน มาพฒันา

ดว้ยการนาํความคิดใหม่ๆ ใส่เข้าไปทงัในด้านของการพฒันารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ทีทนัสมยั 

ผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐาน เพือสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในยุคปัจจุบนัอนันาํไปสู่การ

สร้างรายไดแ้ละสร้างเศรษฐกิจทีดีใหก้บัชุมชน โดยไดมี้อาจารยผ์ูใ้หท้ศันะทีสอดคลอ้งกนัดงันี 
 

  มี Key words อยู่ 3 คาํคือ 1.เศรษฐกิจ 2.ชุมชน 3.สร้างสรรค์ ในแง่ของ Key words 3 

คาํนีถา้มองแลว้เนียมนัก็คือการดึงเอาวฒันธรรม วถิีชีวติ หรือสิงทีมนัจบัตอ้งไดใ้นชุมชนมา

ทาํใหม้นัเป็นรูปธรรมและสามารถใส่ไอเดีย อะไรต่างๆให้มนั ทนัยุคทนัสมยั แลว้สามารถ

นาํไปสู่การจดัการในเชิงของการตลาดไดแ้ต่สิงสําคญัก็คืออยู่กบั base on กบั Result ของ

ทอ้งถินและชุมชนแลว้ก็เกิดภายใตบ้ริบทของชุมชนทีปราศจากนายทุนภายนอก จะเป็นพลงั

ทีชุมชนนาํไปสู่ความสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑขึ์นมา (อาจารยค์นที 3 นามสมมติ, 2558) 
 

  ในแง่ของinput มนัก็จะตอ้งมากจากฐานของวฒันธรรมชุมชน ในตวั Process ก็ตอ้ง

มากจากคนในชุมชนทีใชอ้งคค์วามรู้ รวมถึงวธีิการในการจดัการของชุมชนเอง และสุดทา้ย 

output เกิดขึนมา outcome เกิดขึนมา output กบั outcome อาจจะมีในแง่ของ environment 

จากภายนอกเขา้ไปเติมเตม็เป็นการเติมเตม็จากการสร้างผลิตภณัฑ ์ซึงหนา้ทีของนกัวิชาการ

เข้าไปส่งเสริมแต่มนัไม่ใช่ไปคิดแทนเขาไง พอไปคิดแทนมนัไม่ใช่มากจากความคิด

สร้างสรรคข์องคนในชุมชน (อาจารยค์นที 4 นามสมมติ, 2558) 

 



114 

  มนัก็อาศยัทุนทางสังคมของชุมชน เพราะถา้อาศยัองค์ความรู้จากภายนอกอย่างเดียว

แต่ไม่ไดเ้กิดพลงัจากคนภายในชุมชนมนัก็ไม่ใช่การสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจจากชุมชน เป็นการ

สร้างสรรคจ์ากภายนอกทีไปเอา result อย่างเดียว แต่ถา้จะบอกวา่เอา result มาแปรรูปใหเ้กิด

ผลิตภณัฑม์นัตอ้งเกิดจากองคค์วามรู้ของชุมชนเอง แลว้ก็ทาํให้มนัเกิดผลิตภณัฑ์ทีมีมูลค่า

สามารถไปแข่งในตลาดไดแ้ลว้ก็เป็นทียอมรับแต่การแข่งขนัในหารตลาดเราอาจจะตอ้งมี

อะไรอีกมากมาย เช่นในเรืองของมาตรฐานคุณภาพอย่าง packaging อาจจะสร้างสรรค์อย่าง

เดียวแต่มนัขาดในเรืองของการนาํเสนอทีน่าสนใจมนัก็ไม่สามารถเป็นผลิตภณัฑ์ทีครองอยู่

ใน Shelve ของตลาดได ้(อาจารยค์นที 5 นามสมมติ, 2558) 
 

 จากข้อสรุปทีได้จากการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจ ัยพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลมีความเห็นด้วยกับ

องคป์ระกอบทงั 6 ดา้นไดแ้ก่ กระบวนการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน (Process) ผลิตภณัฑจ์ากการ

ดาํเนินงาน (Output) การสือสารกบัลูกคา้และส่งมอบผลิตภณัฑ์ (Delivery) ผลประโยชน์ทีเกิดขึน

จากการดาํเนินงาน (Outcome) ทุนทางปัญญา (Wisdom) และความยงัยืนของธุรกิจชุมชน 

(Sustainability) ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน  

 นอกจากนีผูร่้วมสนทนากลุ่มได้ให้ขอ้เสนอแนะในด้านของการศึกษาการรับรู้จาก

ผูบ้ริโภค จึงไดน้าํส่วนนีไปสงัเคราะห์เป็นแนวคิดดา้นการศึกษาศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด 

(SPAE) ประกอบดว้ยการศึกษาจากแรงกระตุ้นในการซือ (Stimulus) การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า 

(Perceived Quality) การรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ (Awareness) และการได้คุณค่าจากผลิตภณัฑ ์

(Equity) ทีกลุ่มธุรกิจชุมชนจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเนืองจากเป็นการสร้างความเชือมนัในผลิตภณัฑ์

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  โดยไดมี้ผูใ้หท้ศันะทีสอดคลอ้งกนัดงันี 
 

   คือเหมือนกับเราไปหยอดให้เคา้ได้คิดต่อ ทีนีมนัจะมีหลกัในเรือของแนวคิดทาง

การตลาดในเรืองการสร้างการรับรู้ ทฤษฎีการสร้างการรับรู้วา่ตาม ในเรืองของการสร้างแรง

กระตุน้ การสร้างการรับรู้ผ่านสือต่างๆ awareness royalty ไปถึงbrand equity การเห็นถึง

คุณค่าของผลิตภณัฑ ์หรืออาจจะโยงไปถึงตวัคุณค่าของตวัชุมชนเองดว้ย มีบางคน แบรนดนี์

ประสบความสําเร็จ คนอาจจะซือไม่ไดแ้ค่เพราะว่าผลิตภณัฑ์มนัดี อาจจะซือเพราะว่าเกิด

จากภาพลกัษณ์ของชุมชนดว้ย แต่การกระตุน้ไปจนถึงการทีจะทาํให้ลูกคา้เกิดroyalty เกิด  

equity ไดม้นัควรจะตอ้งมีการจดัการอย่างไรบา้ง สําหรับสภาพจริงของวิสาหกิจชุมชนใน

ประเทศไทยทีเป็นอยู่ทุกวนันีควรจะแกปั้ญหาอะไร (อาจารยค์นที 4 นามสมมติ, 2558) 
 

  โดยจากการดาํเนินการวิจยัใน 2 ขนัตอนขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นแนวโน้มหลกัและ

แนวโน้มย่อยเพือนําไปพฒันาเป็นแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกในขันตอนของการวิจัยโดยใช้

เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR) ในขนัตอนที 3 
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ขันตอนที 2 การสร้างเกณฑ์การประเมนิ 

 2.1 เทคนิคการวจิยัอนาคต (EDFR) รอบที 1 

  สรุปผลการสงัเคราะห์ประเด็นสมัภาษณ์จากผูเ้ชียวชาญ โดยผูเ้ชียวชาญมีจาํนวน

ทงัสิน 17 คน จาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี 

  กลุ่มผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชนหรือเจา้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ ์จาํนวน 6 คน ดงัรายชือต่อไปนี 

  1. คุณดวงพร แพร้วรุ่งเรือง ประธานกลุ่มสตรีสมุนไพรดอนขุนห้วย จังหวดั

เพชรบุรี 

  2. คุณณรงค ์ศรีเกรียงทอง รองประธานผูจ้ดัการบริษทัโมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชนั

แนล คอสเมติคส์ จาํกดั  

  3. คุณวิทยา มียอด ผูป้ระกอบการเจา้ของผลิตภณัฑ์ในชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจ

พอเพียงบา้นสะแกราย จงัหวดันครปฐม 

  4. คุณอนงค ์จอมบุญ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑส์มุนไพรในจงัหวดันครปฐม 

  5. คุณปิยะ ภูคาํ เจา้ของผลิตภณัฑ์เครืองหอม ศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาไทย    ปิยะ

ชนก จงัหวดันครปฐม 

  6. คุณกมลนันท์ ศรีสวัสดิ  ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรนันทกา                

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

  กลุ่มนักวิชาการ  ได้แก่ อาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญทางวิชาการด้านการจัดการ 

สงัคมศาสตร์ การพฒันาชุมชน การจดัทาํเกณฑป์ระเมิน และอุตสาหกรรมการผลิต จาํนวน 5 คน 

  1. อาจารย ์พลชยั เพชรปลอด ผูเ้ชียวชาญดา้นการตลาด การจดัการ และการพฒันา

ชุมชน 

  2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการ  

  3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานบนั

วิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นเคมีและสิงแวดลอ้ม 

  4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์ ผูเ้ชียวชาญดา้นมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถิน และการพฒันาชุมชน 

  5. อาจารย ์ดร. ปรเมศร์ อารมณ์ดี ผูเ้ชียวชาญดา้นอุตสาหกรรมการผลิต  

  กลุ่มผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีภาครัฐทงัอดีตและปัจจุบนัทีมีประสบการณ์และ

เคยอยูใ่นหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจชุมชน จาํนวน 6 คน ไดแ้ก่ 
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  1. ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์อดีตอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน และอดีตผูว้่าราชการ

จงัหวดัมุกดาหาร 

  2. คุณยุพา อินทราเวช ตาํแหน่งผูเ้ชียวชาญดา้นส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรม

ส่งเสริมการเกษตร 

  3. คุณพรธิดา เทพประสิทธิ ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการศูนยสิ์งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดุสิต 

  4. นางสาวรสริน หยองทอง ตาํแหน่งนักพฒันาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาํบล

ดอนยายหอม จงัหวดันครปฐม 

  5. คุณอุดร หมนัมณี ตาํแหน่งผูใ้หญ่บ้านหมู่ 8 ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ 

จงัหวดัเพชรบุรี 

  6. คุณภานุวฒัน์ สุทธิ ตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น หมู่ 7 ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม 

   จากการสัมภาษณ์ในรอบที 1 พบว่า ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนไดใ้ห้ความคิดเห็นทีมี

โอกาสนาํไปพฒันาเป็นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ตามความรู้ความเชียวชาญและประสบการณ์ของ

ผูเ้ชียวชาญ ทีนาํไปสู่การพฒันาเป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์

ของกลุ่มธุรกิจชุมชน จาก 9 องคป์ระกอบไดแ้ก่ กระบวนการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน (Process) 

ผลิตภัณฑ์จากการดาํเนินงาน (Output) การสือสารกับลูกคา้และส่งมอบผลิตภณัฑ์ (Delivery) 

ผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากการดาํเนินงาน (Outcome) ทุนทางปัญญา (Wisdom) และความยงัยืนของ

ธุรกิจชุมชน (Sustainability) ผูเ้ชียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิมเติมใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

เครือข่ายความร่วมมือ (Network) รายได้ (Revenue) และปริมาณการขาย (Sales volume) โดย

ผูเ้ชียวชาญไดใ้หค้วามเห็นว่าการทีธุรกิจชุมชนจะประสบความสาํเร็จไดน้นัจะตอ้งมีเครือข่ายความ

ร่วมมือ ทังจากคนในชุมชน คู่ค้า หรือหน่วยงานต่างๆ ทีจะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนการ

ดาํเนินงาน และนอกจากนีเมือพิจารณาถึงความเป็นความสร้างสรรค์นันจะตอ้งประกอบไปดว้ย 3 

องค์ประกอบหลกั ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ความคุ้มค่า (Valuable) และผล

ประกอบการ (Volume) ซึงใน 3 องค์ประกอบหลกันันเมือพิจารณาแลว้พบว่าใน 6 องค์ประกอบ

ย่อยเบืองต้นและองค์ประกอบด้านเครือข่ายความร่วมมือ (Network) มีบริบททีสอดคลอ้งกับ

องค์ประกอบหลกัในด้านของการสร้างมูลค่าเพิม (Value added) และความคุ้มค่า (Valuable) 

ในขณะทีองคป์ระกอบหลกัในดา้นของผลประกอบการ (Volume) ผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอองคป์ระกอบ

ยอ่ยในดา้นของรายได ้(Revenue) และปริมาณการขาย (Sales volume) ดงันันจากผลการศึกษาจึง
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สามารถสรุปเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน โดยมี 3 องค์ประกอบหลกั 9 องค์ประกอบย่อย 21 ดชันีการประเมิน และ 42 รายการ

ประเมิน โดยผูว้ิจยันาํเสนอเกณฑต์ามลาํดบั ดงันี 

  องค์ประกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพมิ (Value added) 

ในดา้นขององคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม ผูเ้ชียวชาญไดมี้ความคิดเห็นที

สอดคลอ้งตรงกนัว่าองคป์ระกอบดงักล่าว มี 3 องค์ประย่อย ประกอบดว้ย กระบวนการ (Process) 

ผลผลิต (Output) และภูมิปัญญา (Wisdom) โดยมีรายละเอียด ดงันี 

องค์ประกอบย่อย 1.1 กระบวนการ (Process) 

ในส่วนนีผูเ้ชียวชาญมุ่งให้ความสาํคญักบัเป้าหมายการดาํเนินงาน การกาํหนดแผน

ธุรกิจชุมชน การวางโครงสร้างบริหาร การสรรหาสมาชิกกลุ่ม การพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกลุ่ม 

การกาํหนดคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถุดิบ  ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการผลิต ทงันี

ผูเ้ชียวชาญได้ให้ความสําคัญในด้านของกระบวนการดําเนินงาน เนืองจากเป็นพืนฐานของ

ความสําเร็จ โดยสามารถพิจารณาดชันีการประเมินและรายการประเมินขององค์ประกอบย่อย

กระบวนการไดด้งันี 

ดชันีประเมิน 1.1.1 การวางแผน 

ประกอบดว้ย 3 รายการประเมิน 

1. มีเป้าหมายการดาํเนินงานทีชดัเจน 

2. มีการกาํหนดแผนธุรกิจชุมชน 

3. มีการวางโครงสร้างบริหารจดัการ 

ดชันีประเมิน 1.1.2 การจดัการทรัพยากรบุคคล 

ประกอบดว้ย 3 รายการประเมิน 

1. มีการสรรหาสมาชิกกลุ่ม 

2. มีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มทงัจากการจดักิจกรรมอบรมภายในและการ

อบรมหรือศึกษาดูงานจากภายนอกอยา่งต่อเนือง 

3. มีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีของสมาชิกกลุ่มอยา่งชดัเจน 

ดชันีประเมิน 1.1.3 การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ 

ประกอบดว้ย 4 รายการประเมิน 

1. มีการกาํหนดคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถุดิบ 

2. มีการใชว้ตัถุดิบทีหาไดใ้นชุมชนและไม่เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

3. มีการติดต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบจากภายนอกโดยมีมาตรฐานกาํหนด 
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4. มีการส่งเสริมใหส้มาชิกเพาะปลกูวตัถุดิบ 

ดชันีประเมิน 1.1.4 การผลิต 

ประกอบดว้ย 4 รายการประเมิน 

1. มีการควบคุมประสิทธิภาพของการผลิต 

2. มีการควบคุมคุณภาพการผลิต 

3. มีการควบคุมความปลอดภยัในการผลิต 

4. มีการตรวจสอบและบาํบดัของเสียจากการผลิต ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน 

องค์ประกอบย่อย 1.2 ผลผลติ (Output)  

ในส่วนนีผูเ้ชียวชาญมุ่งใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ในดา้นของการ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้เอกลกัษณ์ การศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาด และการประเมินศกัยภาพ

จากมุมมองผูบ้ริโภค ดงัจะเห็นไดว้่าผูเ้ชียวชาญใหก้บัผลผลิตทีมีศกัยภาพสามารถแข่งขนัในตลาด

ได ้โดยสามารถพิจารณาดชันีการประเมินและรายการประเมินขององคป์ระกอบยอ่ยผลผลิตไดด้งันี 

ดชันีประเมิน 1.2.1 ลกัษณะและความสร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์

ประกอบดว้ย 2 รายการประเมิน 

1. มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้เอกลกัษณ์แตกต่างจากผลิตภณัฑท์วัไป  

2. มีการผสมผสานนวตักรรมในตวัผลิตภณัฑ ์

ดชันีประเมิน 1.2.2 ผลิตภณัฑมี์ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด 

ประกอบดว้ย 2 รายการประเมิน 

1. มีการศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาด 

2. มีการประเมินศกัยภาพจากมุมมองผูบ้ริโภคดว้ยหลกั “SPAE” ไดแ้ก่ การศึกษาจาก

แรงกระตุน้ (Stimulus) การรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ (Perceived Quality) การรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 

(Awareness) และการไดคุ้ณค่าจากผลิตภณัฑ ์(Equity) 

ดชันีประเมิน 1.2.3 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ ์

ประกอบดว้ย 3 รายการประเมิน 

1. ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองคุณภาพ 

2. ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองความปลอดภยัในการใชง้าน 

องค์ประกอบย่อย 1.3 ภูมปัิญญา (Wisdom)  

ในส่วนนีผูเ้ชียวชาญมุ่งใหค้วามสาํคญักบักระบวนการแสวงหาความรู้ การประยกุต์ใช้

ภูมิปัญญาเดิมกบัความรู้สมยัใหม่ วิธีการจดัเก็บองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจด

ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงัจะเห็นไดว้่าผูเ้ชียวชาญให้กบัการเก็บรักษาภูมิปัญญาและการสืบ
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ทอดเพือใชป้ระโยชน์จากภูมิปัญญาและไม่ใหเ้กิดการสูญหายของภูมิปัญญา โดยสามารถพิจารณา

ดชันีการประเมินและรายการประเมินขององคป์ระกอบยอ่ยภูมิปัญญาไดด้งันี 

ดชันีประเมิน 1.3.1 การสร้างกระบวนการจดัการความรู้ 

ประกอบดว้ย 5 รายการประเมิน 

1. มีกระบวนการแสวงหาความรู้ 

2. มีการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาเดิมกบัความรู้สมยัใหม่ 

3. มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้ 

4. มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

5. มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจชุมชน 

ดชันีประเมิน 1.3.2 ลิขสิทธิทางปัญญา 

ประกอบดว้ย 2 รายการประเมิน 

1. มีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. มีการใชป้ระโยชน์จากการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาเพือสร้างรายได ้

องค์ประกอบหลกัที 2 ความคุ้มค่า (Valuable)  

ในดา้นขององคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า ผูเ้ชียวชาญไดมี้ความคิดเห็นทีสอดคลอ้ง

ตรงกันว่าองค์ประกอบดังกล่าว มี 4 องค์ประย่อย ประกอบด้วย การส่งมอบและการสือสาร 

(Delivery) ผลลพัธ์ (Outcome) เครือข่ายความร่วมมือ (Network) และความยงัยืน (Sustainability) 

โดยมีรายละเอียด ดงันี 

องค์ประกอบย่อย 2.1 การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) 

ในส่วนนีผูเ้ชียวชาญมุ่งให้ความสาํคญักบัการนาํผลิตภณัฑ์ออกไปจาํหน่ายภายนอก

ชุมชน มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์หนา้ร้านแสดงสินคา้ และวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงานอืน 

ทงันีผูเ้ชียวชาญไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นของการนาํเสนอผลิตภณัฑไ์ปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถ

พิจารณาดชันีการประเมินและรายการประเมินขององคป์ระกอบยอ่ยการส่งมอบและการสือสาร ได้

ดงันี 

ดชันีประเมิน 2.1.1 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย 

ประกอบดว้ย 3 รายการประเมิน 

1. มีการนาํผลิตภณัฑอ์อกไปจาํหน่ายภายนอกชุมชน 

2. มีหนา้ร้านแสดงสินคา้ 

3. มีการนาํผลิตภณัฑไ์ปออกงานแสดงสินคา้ 

ดชันีประเมิน 2.1.2 วิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์
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ประกอบดว้ย 2 รายการประเมิน 

1. มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์

2. มีวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงานอืน 

องค์ประกอบย่อย 2.2 ผลลพัธ์ (Outcome) 

ในส่วนนีผูเ้ชียวชาญมุ่งให้ความสําคัญกับการให้ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการกับ

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน การใหส้วสัดิการคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน การให้ผลตอบแทนทางตรงและทางออ้ม หรือสวสัดิการแก่ชุมชน ทังนีผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้

ความสําคญัในดา้นของการตอบแทนชุมชนโดยสามารถพิจารณาดัชนีการประเมินและรายการ

ประเมินขององคป์ระกอบยอ่ยผลลพัธ ์ไดด้งันี 

ดชันีประเมิน 2.2.1 ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน  

ประกอบดว้ย 2 รายการประเมิน 

1. มีการใหค่้าตอบแทนกบัคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

2. มีการใหส้วสัดิการคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

ดชันีประเมิน 2.2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน 

ประกอบดว้ย 2 รายการประเมิน 

1. มีการใหผ้ลตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

2. มีการใหส้วสัดิการแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

องค์ประกอบย่อย 2.3 เครือข่ายความร่วมมอื (Network)  

ในส่วนนีผูเ้ชียวชาญมุ่งใหค้วามสาํคญักบัการสนบัสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน การ

จัดจําหน่ายสินค้าโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง การขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจาก

สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานวิจยัภาครัฐและเอกชน ทงันีผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้ความสาํคญัในดา้น

ของการสร้างเครือข่าย และเห็นว่าเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํให้การดาํเนินงานของธุรกิจชุมชนมีความ

ราบรืน โดยสามารถพิจารณาดชันีการประเมินและรายการประเมินขององค์ประกอบย่อยเครือข่าย

ความร่วมมือ ไดด้งันี 

ดชันีประเมิน 2.3.1 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน 

ประกอบดว้ย 1 รายการประเมิน 

1. มีการสนบัสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน 

ดชันีประเมิน 2.3.2 ความร่วมมือกบัตวักลางทางการคา้ 

ประกอบดว้ย 1 รายการประเมิน 

1. มีการจดัจาํหน่ายสินคา้โดยผา่นพ่อคา้คนกลาง 
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ดชันีประเมิน 2.3.3 ความร่วมมือเชิงวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก 

ประกอบดว้ย 1 รายการประเมิน 

1. มีการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา หรือ หน่วยงานวิจยั

ภาครัฐและเอกชน 

องค์ประกอบย่อย 2.4 ความยงัยนื (Sustainability)  

ในส่วนนีผูเ้ชียวชาญมุ่งใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการของธุรกิจชุมชนอยา่งต่อเนือง 

การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง การผลกัดนัมาตรฐานผลิตภณัฑไ์ปสู่สากล และการสร้าง

กิจกรรมหรือผลตอบแทนให้กับชุมชนอย่างต่อเนืองโดยชุมชนสามารถนําไปต่อยอดได้ ทังนี

ผูเ้ชียวชาญไดใ้หค้วามสาํคญักบัความยงัยนื เนืองจากจะทาํใหชุ้มชนสามารถอยูโ่ดยไม่ตอ้งขอความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยสามารถพิจารณาดชันีการประเมินและรายการประเมินขององค์ประกอบ

ยอ่ยความยงัยนื ไดด้งันี 

ดชันีประเมิน 2.4.1 การดาํเนินการต่อเนือง 

ประกอบดว้ย 1 รายการประเมิน 

1. มีการดาํเนินการของธุรกิจชุมชนอยา่งต่อเนือง 

ดชันีประเมิน 2.4.2 การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง 

ประกอบดว้ย 2 รายการประเมิน 

1. มีการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง 

2. มีการผลกัดนัมาตรฐานผลิตภณัฑไ์ปสู่สากล 

ดชันีประเมิน 2.4.3 ความสมัพนัธก์บัชุมชนต่อเนือง 

ประกอบดว้ย 1 รายการประเมิน 

1. มีการสร้างกิจกรรมหรือผลตอบแทนให้กบัชุมชนอย่างต่อเนืองโดยชุมชนสามารถ

นาํไปต่อยอดได ้

องค์ประกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ (Volume)  

ในด้านขององค์ประกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ ผูเ้ชียวชาญได้มีความคิดเห็นที

สอดคลอ้งตรงกนัว่าองคป์ระกอบดงักล่าว มี 2 องค์ประย่อย ประกอบดว้ย รายได ้(Revenue) และ

ปริมาณการขาย (Sales volume) โดยมีรายละเอียด ดงันี 

องค์ประกอบย่อย 3.1 รายได้ (Revenue)  

ในส่วนนีผูเ้ชียวชาญมุ่งใหค้วามสาํคญักบัการทาํรายการบญัชีเกียวกบัรายไดสุ้ทธิจาก

การขายสินคา้ ทงันีผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้ความสาํคญัในดา้นของการมีรายไดจ้ากการทาํธุรกิจชุมชนที
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ต่อเนือง เพราะจะทาํใหเ้กิดความยงัยนืในการดาํเนินงาน โดยสามารถพิจารณาดชันีการประเมินและ

รายการประเมินขององคป์ระกอบยอ่ยรายได ้ไดด้งันี  

ดชันีประเมิน 3.1.1 ขอ้มลูรายได ้

ประกอบดว้ย 1 รายการประเมิน 

1. มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัรายไดสุ้ทธิจากการขายสินคา้ 

องค์ประกอบย่อย 3.2 ปริมาณการขาย (Sales volume) 

ส่วนนีผูเ้ชียวชาญมุ่งให้ความสาํคัญกบัการทาํรายการบญัชีเกียวกับปริมาณยอดขาย 

การทาํรายการบญัชีเกียวกบัจาํนวนผลิตภณัฑที์ขายได ้ทงันีผูเ้ชียวชาญไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นของ

การมียอดขายทีต่อเนือง เพราะจะทาํใหเ้กิดความยงัยนืในการดาํเนินงาน โดยสามารถพิจารณาดชันี

การประเมินและรายการประเมินขององคป์ระกอบยอ่ยปริมาณการขาย ไดด้งันี  

ดชันีประเมิน 3.2.1 ขอ้มลูดา้นปริมาณการขาย  

ประกอบดว้ย 1 รายการประเมิน 

1. มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัจาํนวนผลิตภณัฑที์ขายได ้

 

2.2 เทคนิควจิยัอนาคต (EDFR) รอบที 2  

  ผลการวิจยัในส่วนนี เป็นการสรุปแนวโน้มองค์ประกอบจากผูเ้ชียวชาญทุกคนที

ไดเ้ขา้สมัภาษณ์ในรอบที 1 จากการตอบแบบสอบถามทีไดส้งัเคราะห์มาจากการสัมภาษณ์ เพือเป็น

การยนืยนัองคป์ระกอบและรายการประเมิน ทีจะนาํไปพฒันาเป็นมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย สามารถสรุปผลได ้ดงันี 

 ผลการสรุปความเห็นเกียวกบัแนวโนม้องคป์ระกอบและรายการประเมิน ทีไดม้า

จาก  การสังเคราะห์ประเด็นการสัมภาษณ์ในรอบที 1 และการสอบถามในรอบที 2 โดยนํา

องค์ประกอบและรายการประเมินมาสร้างเป็นแบบสอบถาม และนาํกลบัไปให้ผูเ้ชียวชาญตอบ

แบบสอบถาม จากนนัจึงดาํเนินการคาํนวณหาค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์

(Intrequrtile Range หรือ ค่า Q3 – Q1) เป็นรายขอ้ เพือพิจารณาคดัเลือกรายการประเมินทีมีความ

เหมาะสมในการพฒันาเป็นมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย โดยคัดเลือกจากแนวโน้มทีมีค่ามธัยฐานตงัแต่ 3.5 ขึนไป และมีพิสัย

ระหว่างควอไทลไ์ม่เกิน 1.5 ซึงจะไดอ้งคป์ระกอบและรายการประเมิน ดงันี 
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ตารางที 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามในรอบ 2 องคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม 

(Value added) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 
มธัยฐาน 

(Md) 

ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์ 

(Q3 – Q1) 

≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน

การพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบ

การจดัการเชิง

สร้างสรรคข์อง

ธุรกิจชุมชน 

องคป์ระกอบยอ่ย 1.1 กระบวนการ (Process) 

ดชันีประเมิน 1.1.1 การวางแผน 

1 มีเป้าหมายการดาํเนินงานทีชดัเจน 3.95 0.63 เหมาะสม 

2 มีการกาํหนดแผนธุรกิจชุมชน 3.81 0.67 เหมาะสม 

3 มีการวางโครงสร้างบริหารจดัการ 3.93 0.67 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 1.1.2 การจดัการทรัพยากรบุคคล 

1 มีการสรรหาสมาชิกกลุ่ม 3.83 0.81   เหมาะสม 

2 มีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มทงั

จากการจดักิจกรรมอบรมภายในและการ

อบรมหรือศึกษาดูงานจากภายนอกอย่าง

ต่อเนือง 

3.96 0.75 เหมาะสม 

3 มีการกาํหนดบทบาทหน้าทีของสมาชิก

กลุ่มอยา่งชดัเจน 

3.95 0.81 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 1.1.3 การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ 

1 มีการกาํหนดคุณภาพและความปลอดภยั

ของวตัถุดิบ 

3.93 0.81 เหมาะสม 

2 มีการใชว้ตัถุดิบทีหาไดใ้นชุมชนและไม่

เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

3.86 0.67 เหมาะสม 

3 มีการติดต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบจากภายนอก

โดยมีมาตรฐานกาํหนด 

3.95 0.81 เหมาะสม 
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ตารางที 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามในรอบ 2 องคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม 

(Value added) (ต่อ) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 
มธัยฐาน 

(Md) 

ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์ 

(Q3 – Q1) 

≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน

การพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบ

การจดัการเชิง

สร้างสรรคข์อง

ธุรกิจชุมชน 

4 มีกา รส่ ง เ สริ มให้สมา ชิก เพ าะ ปลูก

วตัถุดิบ 

3.93 0.75 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 1.1.4 การผลิต 

1 มีการควบคุมประสิทธิภาพของการผลิต 3.95 0.75 เหมาะสม 

2 มีการควบคุมคุณภาพการผลิต 3.93 0.75 เหมาะสม 

3 มีการควบคุมความปลอดภยัในการผลิต 3.85 0.81 เหมาะสม 

4 มีการตรวจสอบและบาํบัดของเสียจาก

การผลิต ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน 

3.96 0.86 เหมาะสม 

องคป์ระกอบยอ่ย 1.2 ผลผลิต (Output) 

ดชันีประเมิน 1.2.1 ลกัษณะและความสร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์

1 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลกัษณ์

แตกต่างจากผลิตภณัฑท์วัไป  

3.98 0.67 เหมาะสม 

2 มี ก า ร ผ สม ผ ส า น น วัต ก ร ร ม ใ น ตัว

ผลิตภณัฑ ์

3.95 0.81 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 1.2.2 ผลิตภณัฑมี์ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด 

1 มีการศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาด 3.90 0.81 เหมาะสม 
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ตารางที 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามในรอบ 2 องคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม 

(Value added) (ต่อ) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 
มธัยฐาน 

(Md) 

ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์ 

(Q3 – Q1) 

≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน

การพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบ

การจดัการเชิง

สร้างสรรคข์อง

ธุรกิจชุมชน 

2 มีการประเมินศักยภาพจากมุมมอง

ผู ้บ ริ โ ภ ค ด้ว ย ห ลัก  “SPAE” ไ ด้แ ก่ 

การศึกษาจากแรงกระตุ้น (Stimulus) 

การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า (Perceived 

Quality) การรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 

(Awareness) และการได้คุณค่าจาก

ผลิตภณัฑ ์(Equity) 

3.93 0.75 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 1.2.3 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ ์

1 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองคุณภาพ 3.98 0.78 เหมาะสม 

2 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ค ว า ม

ปลอดภยัในการใชง้าน 

3.96 0.85 เหมาะสม 

องคป์ระกอบยอ่ย 1.3 ภูมิปัญญา (Wisdom) 

ดชันีประเมิน 1.3.1 การสร้างกระบวนการจดัการความรู้ 

1 มีกระบวนการแสวงหาความรู้ 3.95 0.71 เหมาะสม 

2 มีการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาเดิมกบัความรู้

สมยัใหม่ 

3.96 0.67 เหมาะสม 

3 มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้ 3.98 0.85 เหมาะสม 

4 มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 3.96 0.81 เหมาะสม 

5 มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจชุมชน 3.93 0.78 เหมาะสม 
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ตารางที 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามในรอบ 2 องคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม 

(Value added) (ต่อ) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 
มธัยฐาน 

(Md) 

ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์ 

(Q3 – Q1) 

≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน

การพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบ

การจดัการเชิง

สร้างสรรคข์อง

ธุรกิจชุมชน 

ดชันีประเมิน 1.3.2 ลิขสิทธิทางปัญญา 

1 มีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 3.97 0.71 เหมาะสม 

2 มีการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพือสร้างรายได ้

3.96 0.78 เหมาะสม 

 

  จากตารางที 5 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามในรอบ 2 องคป์ระกอบหลกัที 

1 การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่าเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบ

การจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนมีโอกาสเป็นไปได ้สาํหรับนําไปใชใ้นการพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนไดจ้ริงในทุกประเด็น โดยค่ามธัยฐาน 

(Md) ทีไดเ้กินกว่า 3.5 และพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ≤ 1.5 ทุกประเด็น ถือว่ามี

ความเหมาะสม 
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ตารางที 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในรอบ 2 องค์ประกอบหลกัที 2 ความคุ้มค่า 

(Valuable) 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) 
มธัยฐาน 

(Md) 

ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์ 

(Q3 – Q1) 

≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน

การพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบ

การจดัการเชิง

สร้างสรรคข์อง

ธุรกิจชุมชน 

  องคป์ระกอบยอ่ย 2.1 การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) 

ดชันีประเมิน 2.1.1 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย 

1 มีการนําผลิตภัณฑ์ออกไปจําหน่าย

ภายนอกชุมชน 

3.96 0.71 เหมาะสม 

2 มีหนา้ร้านแสดงสินคา้ 3.98 0.67 เหมาะสม 

3 มีการนําผลิตภัณฑ์ไปออกงานแสดง

สินคา้ 

3.95 0.85 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 2.1.2 วิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์

1 มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ 3.96 0.81 เหมาะสม 

2 มีวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงานอืน 3.97 0.85 เหมาะสม 

องคป์ระกอบยอ่ย 2.2 ผลลพัธ ์(Outcome) 

ดชันีประเมิน 2.2.1 ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน  

1 มีการให้ค่าตอบแทนกบัคณะกรรมการ

และสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

3.96 0.75 เหมาะสม 

2 มีการให้สวสัดิการคณะกรรมการและ

สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

3.95 0.81 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 2.2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน 

1 มีการให้ค่าตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

3.95 0.85 เหมาะสม 
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ตารางที 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในรอบ 2 องค์ประกอบหลกัที 2 ความคุ้มค่า 

(Valuable) (ต่อ) 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) 
มธัยฐาน 

(Md) 

ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์ 

(Q3 – Q1) 

≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน

การพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบ

การจดัการเชิง

สร้างสรรคข์อง

ธุรกิจชุมชน 

2 มีการให้สวสัดิการแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

3.97 0.81 เหมาะสม 

  องคป์ระกอบยอ่ย 2.3 เครือข่ายความร่วมมือ (Network) 

ดชันีประเมิน 2.3.1 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน 

1 มีการสนบัสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน 3.98 0.81 เหมาะสม 

2 มีการใช้ระบบพีเลียงกับระบบธุรกิจ

ชุมชน อืนๆ เพือแลกเปลียนความรู้และ

ใหค้าํปรึกษาทางดา้นการจดัการ 

3.96 0.75 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 2.3.2 ความร่วมมือกบัตวักลางทางการคา้ 

1 มีการจดัจาํหน่ายสินคา้โดยผา่นพ่อคา้คน

กลาง 

3.94 0.75 เหมาะสม 

2 มีวิธีการเขา้ถึง สร้างสัมพนัธ์ และติดต่อ

กบัตวักลางทางการคา้ 

3.96 0.67 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 2.3.3 ความร่วมมือเชิงวชิาการกบัหน่วยงานภายนอก 

1 มีกา รขอ คว ามช่ วย เหลื อแ ละค วา ม

ร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา หรือ หน่วย

งานวิจยัภาครัฐและเอกชน 

3.96 0.75 เหมาะสม 

2 มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้คาํแนะนํา

ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือในการ

พฒันาการจดัการธุรกิจชุมชน 

3.94 0.75 เหมาะสม 
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ตารางที 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในรอบ 2 องค์ประกอบหลกัที 2 ความคุ้มค่า 

(Valuable) (ต่อ) 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) 
มธัยฐาน 

(Md) 

ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์ 

(Q3 – Q1) 

≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน

การพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบ

การจดัการเชิง

สร้างสรรคข์อง

ธุรกิจชุมชน 

องคป์ระกอบยอ่ย 2.4 ความยงัยนื (Sustainability) 

ดชันีประเมิน 2.4.1 การดาํเนินการต่อเนือง 

1 มีการดาํเนินการของธุรกิจชุมชนอย่าง

ต่อเนือง 

3.97 0.67 เหมาะสม 

2 มีการคิดวางแผนเพือเพิมประสิทธิภาพ

การดาํเนินการอยา่งต่อเนือง 

3.94 0.67 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 2.4.2 การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง 

1 มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเนือง 

3.95 0.78 เหมาะสม 

2 มีการผลกัดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไปสู่

สากล 

3.83 0.67 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 2.4.3 ความสมัพนัธก์บัชุมชนต่อเนือง 

1 มีการสร้างกิจกรรมหรือผลตอบแทน

ให้กับชุมชนอย่างต่อเนืองโดยชุมชน

สามารถนาํไปต่อยอดได ้

3.96 0.81 เหมาะสม 

2 มี วิ ธี ก า ร ทํา ใ ห้ ชุ ม ช น ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ความสาํคญั และการเขา้มามีส่วนร่วมกบั

ธุรกิจชุมชน 

3.83 0.78 เหมาะสม 

 

 จากตารางที 6 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามในรอบ 2 องคป์ระกอบหลกัที 

2 ความคุม้ค่า (Valuable) ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่าเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนมีโอกาสเป็นไปได ้สาํหรับนาํไปใชใ้นการพฒันาเป็นมาตรฐานระบบ
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การจดัการเชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนไดจ้ริงในทุกประเด็น โดยค่ามธัยฐาน (Md) ทีไดเ้กินกว่า 

3.5 และพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ≤ 1.5 ทุกประเด็น ถือว่ามีความเหมาะสม 

 

ตารางที 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามในรอบ 2 องค์ประกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ 

(Volume) 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) 
มธัยฐาน 

(Md) 

ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์ 

(Q3 – Q1) 

≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน

การพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบ

การจดัการเชิง

สร้างสรรคข์อง

ธุรกิจชุมชน 

องคป์ระกอบยอ่ย 3.1 รายได ้(Revenue) 

ดชันีประเมิน 3.1.1 ขอ้มลูรายได ้

1 มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัรายไดสุ้ทธิ

จากการขายสินคา้ 

3.97 0.71 เหมาะสม 

2 มีการนําข้อมูลดา้นบัญชีไปประยุกต์ใช้

ในการบริหารเงินภายในธุรกิจชุมชน 

3.85 0.78 เหมาะสม 

3 มีการสรุปยอดรายไดเ้ป็นรายปี 3.83 0.71 เหมาะสม 

4 มีการนําผลประกอบการแต่ละปีมา

พิจารณาประกอบการศึกษาความเป็นไป

ไดใ้นการลงทุนเพิม 

3.93 0.78 เหมาะสม 

ดชันีประเมิน 3.2.1 ขอ้มลูดา้นปริมาณการขาย 

1 มีการทํารายการบัญชีเกียวกับจํานวน

ผลิตภณัฑที์ขายได ้

3.83 0.67 เหมาะสม 

2 มีการนําข้อมูลเกียวกบัปริมาณการขาย

ไปประยกุตใ์ชใ้นการผลิต 

3.78 0.71 เหมาะสม 
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ตารางที 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามในรอบ 2 องค์ประกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ 

(Volume) (ต่อ) 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) 
มธัยฐาน 

(Md) 

ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์ 

(Q3 – Q1) 

≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน

การพฒันาเป็น

มาตรฐานระบบ

การจดัการเชิง

สร้างสรรคข์อง

ธุรกิจชุมชน 

3 มีการคาดการณ์ยอดขายไวล่้วงหนา้ 3.95 0.75 เหมาะสม 

4 มีการเปรียบเทียบยอดขายของลูกคา้ใน

ทุกๆ ปี 

3.93 0.83 เหมาะสม 

 

  จากตารางที 7 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามในรอบ 2 องค์ประกอบหลกัที 3 

ผลประกอบการ (Volume) ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่าองคป์ระกอบในเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบ

การจดัการเชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนมีโอกาสทีเป็นไปไดจ้ริงในทุกประเด็น โดยค่ามธัยฐาน (Md) 

ทีไดเ้กินกว่า 3.5 และพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ≤ 1.5 ทุกประเด็น จึงสามารถสรุปได้

ว่าองคป์ระกอบและรายการประเมินทุกตวัมีความเหมาะสม 

 2.3  การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

 จากขันตอนที 2.2 เมือได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามทีนํามาใช้ยืนยนัความ

เหมาะสมขององคป์ระกอบในการจดัทาํเกณฑก์ารประเมินแลว้ ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการขนัตอนที 3 โดย

เริมจากการนาํร่างแนวโนม้ขององคป์ระกอบเกณฑก์ารประเมินดงักล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

และนาํไปแบบสอบถามไปแจกใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชนทีผลิตสินคา้ประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร 

จาํนวน 560 ราย เพือนาํผลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) อนัดบัแรก 

(First order) และระดบัทีสอง (Second order)  

 สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 เพือให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนี ผูว้ิจยัได้

กาํหนดและแปลความหมายของสัญลักษณ์ทีใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆ มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

 

 



132 

 Mean  หมายถึง ค่าเฉลีย (arithmetic mean) 

 SD  หมายถึง ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  Chi-Square   หมายถึง  ค่าไค-สแควร์ 

  Df   หมายถึง  ค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 

  RMSEA   หมายถึง ค่ารากกาํลงัสองของความคลาดเคลือน 

โดยประมาณ 

  CFI   หมายถึง  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

  GFI    หมายถึง  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 

 AGFI  หมายถึง ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ 

 p-value   หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 

 

ชือตวัแปรแฝง อกัษรยอ่ทีใช ้

การสร้างมลูค่าเพิม V1 

กระบวนการ PR 

ผลผลิต OP 

ภูมิปัญญา WD 

ศกัยภาพทางการขาย V2 

การส่งมอบและการสือสาร DE 

ผลลพัธ/์ ผลประโยชน์ OC 

ความร่วมมือ NW 

ความยงัยนื SU 

ความคุม้ค่า V3 

รายได ้ RE 

ปริมาณการขาย SA 
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  ตอนที 1 ขอ้คาํถามเกียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตารางที 8 สถานภาพทวัไปของแบบสอบถาม  

 

เพศ 
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

    ชาย 259 45.33 

    หญิง 301 54.67 

รวม 560 100.00 

 

จากตารางที 8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ54.67และเป็นเพศชาย จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.33  

 

ตารางที 9 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

อาย ุ41 – 45 ปี 94 17.11 

อาย ุ46 – 50 ปี 114 19.33 

อาย ุ51 – 55 ปี 197 37.56 

อาย ุ55 ปีขึนไป 145 26.00 

รวม 560 100.00 

 

จากตารางที 9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่มี

อาย ุ  51 – 55 ปี จาํนวน  197 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56 รองลงมา เป็นอายุ 55 ปีขึนไป จาํนวน 145 

คนคิดเป็นร้อยละ 26.00 และอนัดับสาม อายุ 46 – 50 ปี จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ19.33 

ตามลาํดบั 
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ตารางที 10 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา 
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 210 41.78 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 117 21.10 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 110 19.56 

อนุปริญญา/ปวส. 83 13.56 

ปริญญาตรี 40 4.00 

รวม 560 100.00 

 

จากตารางที 10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่มี

ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 41.78 รองลงมาเป็นระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ จาํนวน 117 คนคิดเป็นร้อยละ 21.10 และอนัดบัสามระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

จาํนวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 19.56 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 11 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ 
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

โสด 55 4.44 

สมรส 445 90.00 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 60 5.56 

รวม 560 100.00 

 

 จากตารางที 11 กลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่มี

สถานภาพ สมรส จาํนวน 445 คนคิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 

60 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56และอนัดบัสุดทา้ย สถานภาพโสด จาํนวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 4.44 

ตามลาํดบั 
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ตารางที 12 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดส่้วนตวัต่อเดือน 

 

รายไดส่้วนตวัต่อเดือน 
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 15,000 บาท 57 9.12 

15,001 – 20,000 บาท  129 25.11 

20,001 – 25,000 บาท 157 31.33 

25,001 – 30,000 บาท 103 19.33 

30,001 – 35,000 บาท 47 6.89 

35,001– 40,000 บาท 35 4.44 

40,001บาทขึนไป 32 3.78 

รวม 560 100.00 

  

  จากตารางที 12 กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่มีรายได้

ส่วนตวัต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท จาํนวน 157คน คิดเป็นร้อยละ 31.33 รองลงมาคือ 15,001 – 

20,000 บาท จาํนวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 25.11 และอนัดบัสาม ผูที้มีรายได ้25,001 – 30,000 บาท 

มีจาํนวน 103 คนคิดเป็นร้อยละ  19.33  ตามลาํดบั 

 

ตารางที 13 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุในการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

 

อายใุนการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

1-3 ปี 59 7.11 

4-6 ปี 277 55.33 

7-9 ปี 125 21.56 

10 ปีขึนไป 99 16.00 

รวม 560 100.00 
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  จากตารางที 13 กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่มีอายุใน

การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 4-6 ปี จาํนวน 277 คิดเป็นร้อยละ 55.33 รองลงมา 7-9 ปี 

จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 21.56 และอนัดบัทีสาม 10 ปีขึนไป จาํนวน 99 คนคิดเป็นร้อยละ 

16.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 14 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทสินคา้สมุนไพรทีไม่ใช่

อาหารทีดาํเนินการผลิตอยู ่

 

ประเภทสินคา้สมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร 

ทีดาํเนินการผลิตอยู ่

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

ผลิตภณัฑส์ปา 175 30.67 

ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 217 40.00 

ยาสมุนไพร 168 29.33 

รวม 560 100.00 

  

  จากตารางที 14 กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ประเภทสินคา้ทีเป็น

สมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร ทีดาํเนินการผลิตอยู ่เป็นผลิตภณัฑเ์สริมความงาม จาํนวน 217 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.00 รองลงมาเป็นผลิตภณัฑส์ปา จาํนวน 175 คิดเป็นร้อยละ 30.67 และอนัดบัสุดทา้ยเป็น

ยาสมุนไพร จาํนวน 168 คนคิดเป็นร้อยละ 29.33 ตามลาํดบั 
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ตารางที 15 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามมูลค่าการขายสินคา้ของธุรกิจ

ชุมชนของท่านต่อปี 

 

มลูค่าการขายสินคา้ของธุรกิจชุมชนของท่านต่อปี 
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

ตาํกว่า 50,000 บาท 83 13.56 

50,001 – 100,000 บาท 189 37.11 

100,001 – 150,000 บาท 100 17.33 

105,001 – 200,000 บาท 117 21.11 

200,001 บาทขึนไป 71 10.89 

รวม 560 100.00 

  

  จากตารางที 15 กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย มีมูลค่าการขาย

สินคา้ของธุรกิจชุมชนของต่อปี ส่วนใหญ่ 50,001 – 100,000 บาท จาํนวน  189 คนคิดเป็นร้อยละ 

37.11 รองลงมา 105,001 – 200,000 บาท จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 อนัดบัสาม 100,001 

– 150,000 บาท จาํนวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 17.33 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 16 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการส่งออก 

 

สินคา้ของท่านมีการส่งออกหรือไม่ 
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

ส่งออก 169 25.33 

ไม่ส่งออก 391 74.67 

รวม 560 100.00 

  

  จากตารางที 16 กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ไม่มีการส่งออก 

จาํนวน 391 คนคิดเป็นร้อยละ 74.67 และมีการส่งออก จาํนวน 169 คนคิดเป็นร้อยละ 25.33  
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ตารางที 17  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามวตัถุประสงค์หลกัของการผลิต

สินค้าในกลุ่มธุรกิจชุมชนของท่านเป็นแบบใดเพือให้เกิดเป็นธุรกิจทีมีความ

สร้างสรรค ์

 

วตัถุประสงคห์ลกัของการผลิตสินคา้ในกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนของท่านเป็นแบบใดเพือใหเ้กิดเป็นธุรกิจที

มีความสร้างสรรค ์

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

เพือสร้างมลูค่าเพิมใหก้บัทุนในชุมชน 143 23.56 

เพือก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการดาํเนินการ 121 18.89 

เพือใหเ้กิดผลประกอบการทีดี 296 57.56 

รวม 560 100.00 

   

จากตารางที 17 กลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคห์ลกัของการผลิตสินคา้ในกลุ่มธุรกิจชุมชนของท่านเป็นแบบใดเพือใหเ้กิดเป็นธุรกิจที

มีความสร้างสรรค ์เพือให้เกิดผลประกอบการทีดี จาํนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 57.56 รองลงมา

เพือสร้างมลูค่าเพิมใหก้บัทุนในชุมชน จาํนวน 143 คนคิดเป็นร้อยละ 23.56 และเพือก่อใหเ้กิดความ

คุม้ค่าในการดาํเนินการ จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 18.89 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 18 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

จาํนวนสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนของท่าน 
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 10 คน 115 21.33 

10 - 20 คน 177 35.11 

21 - 30 คน 105 19.33 

31 - 40 คน 59 9.11 

41 - 50 คน 56 8.44 

51 คนขึนไป 48 6.67 

รวม 560 100.00 
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 จากตารางที 18 กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่มีจาํนวน

สมาชิกในวิสาหกิจชุมชน 10 - 20 คน จาํนวน 177 คนคิดเป็นร้อยละ 35.11 รองลงมาคือ น้อยกว่า 

10 คน จาํนวน 115 คนคิดเป็นร้อยละ 21.33 และอนัดบัสาม 21 - 30 คน จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อย

ละ 19.33 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 19 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการพึงพิงแหล่งเงินทุน 

 

ปัจจุบนัการดาํเนินงานในธุรกิจชุมชนของท่านได้

พึงพิงแหล่งเงินทุนใดบา้ง 

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่ไดพึ้งพิง เลียงตนเองได ้ 199 36.22 

พึงพิงจากสมาชิกของกลุ่ม 220 40.67 

พึงพิงจากระบบสหกรณ์ 141 23.11 

รวม 560 100.00 

  

  จากตารางที 19 กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่มี แหล่ง

พึงพิงจากสมาชิกของกลุ่ม จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67 รองลงมาคือการไม่ไดพึ้งพิง เลียง

ตนเองได ้จาํนวน 199 คิดเป็นร้อยละ 36.22 และ พึงพิงจากระบบสหกรณ์ จาํนวน 141 คิดเป็นร้อย

ละ 23.11 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 20 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามมาตรฐานการผลิตเกียวขอ้งกบั

ผลิตภณัฑก์ลุ่มธุรกิจชุมชน 

 

มาตรฐานการผลิตทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑก์ลุ่ม

ธุรกิจชุมชนของท่าน คือ 

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

มาตรฐาน GMP 247 42.67 

ไม่ไดรั้บ มาตรฐาน GMP 313 57.33 

รวม 560 100.00 
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  จากตารางที 20 กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บ 

มาตรฐาน GMP จาํนวน 313 คนคิดเป็นร้อยละ 57.33 และ ไดรั้บมาตรฐาน GMP จาํนวน 247 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.67  

 

ตารางที 21 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามมาตรฐานการผลิตเกียวขอ้งกบั

ผลิตภณัฑก์ลุ่มธุรกิจชุมชน 

 

มาตรฐานการผลิตทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑก์ลุ่ม

ธุรกิจชุมชนของท่าน คือ 

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

สินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 560 100.00 

รวม 560 100.00 

  

  จากตารางที 21 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั 

ทงัหมดมีมาตรฐานการผลิตทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์กลุ่มธุรกิจชุมชน คือ OTOP จาํนวน 560 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตารางที 22 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามมาตรฐานการผลิตเกียวขอ้งกบั

ผลิตภณัฑก์ลุ่มธุรกิจชุมชน 

 

มาตรฐานการผลิตทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑก์ลุ่ม

ธุรกิจชุมชนของท่าน คือ 

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน ร้อยละ 

ไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช) 366 69.11 

ไม่ไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 194 30.89 

รวม 560 100.00 

  

  จากตารางที 22 กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั พบว่าธุรกิจชุมชน

ส่วนใหญ่ไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน มีจาํนวน 366 คนคิดเป็นร้อยละ 69.11 และ ไม่ไดรั้บ

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 30.89 ตามลาํดบั 
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ตอนที 2 ความคิดเห็นทีมีต่อการประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 

ตารางที 23 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นกระบวนการ (Process) 

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 1 มีเป้าหมายการดาํเนินงานทีชดัเจน 3.72 0.82 มาก 

ขอ้ที 2 มีการกาํหนดแผนธุรกิจชุมชน 3.79 0.83 มาก 

ขอ้ที 3 มีการวางโครงสร้างบริหารจดัการ 3.65 0.90 มาก 

ขอ้ที 4 มีการสรรหาสมาชิกกลุ่ม 3.50 0.87 มาก 

ขอ้ที 5 มีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มทงัจากการจดักิจกรรม

อบรมภายในและการอบรมหรือศึกษาดูงานจากภายนอกอย่าง

ต่อเนือง 

3.53 0.88 มาก 

ขอ้ที 6 มีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีของสมาชิกกลุ่มอยา่งชดัเจน 3.81 0.86 มาก 

ขอ้ที 7 มีการกาํหนดคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถุดิบ 3.92 0.89 มาก 

ข้อที 8 มีการใช้ว ัตถุดิบทีหาได้ในชุมชนและไม่เป็นพิษต่อ

สิงแวดลอ้ม 
3.85 0.87 มาก 

ขอ้ที 9 มีการติดต่อผูจ้ ัดหาวตัถุดิบจากภายนอกโดยมีมาตรฐาน

กาํหนด 
3.71 0.85 มาก 

ขอ้ที 10 มีการส่งเสริมใหส้มาชิกเพาะปลกูวตัถุดิบ 3.94 0.92 มาก 

ขอ้ที 11 มีการควบคุมประสิทธิภาพของการผลิต 3.84 0.85 มาก 

ขอ้ที 12 มีการควบคุมคุณภาพการผลิต 3.81 0.87 มาก 

ขอ้ที 13 มีการควบคุมความปลอดภยัในการผลิต 3.89 0.89 มาก 

ขอ้ที 14 มีการตรวจสอบและบาํบดัของเสียจากการผลิต ก่อนปล่อย

ออกสู่ชุมชน 
4.06 0.83 มาก 

รวมเฉลีย 3.79 0.87 มาก 
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ผลจากตารางที 23 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดา้นกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.79 (SD = 0.87) เมือ

พิจารณารายขอ้พบว่ามีการตรวจสอบและบาํบดัของเสียจากการผลิต ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน มีคะแนน

เฉลียเท่ากบั 4.06 (SD = 0.83)  อนัดบั 2 มีการส่งเสริมใหส้มาชิกเพาะปลกูวตัถุดิบ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 

3.94 (SD = 0.92) อนัดบั 3  มีการกาํหนดคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถุดิบ  มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 

3.92 (SD = 0.89) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 24 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นผลผลิต (Output) 

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 15 มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้เอกลกัษณ์แตกต่างจากผลิตภณัฑ์

ทวัไป 
3.99 0.88 มาก 

ขอ้ที 16 มีการผสมผสานนวตักรรมในตวัผลิตภณัฑ ์ 4.06 0.73 มาก 

ขอ้ที 17 มีการศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาด 3.91 0.80 มาก 

ขอ้ที 18 มีการประเมินความคิดเห็นจากมุมมองของลกูคา้ดว้ยการศึกษา

จากแรงจูงใจ การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า การรับรู้ผ่านช่องทางการ

สือสาร และการไดคุ้ณค่าจากผลิตภณัฑ ์  

3.94 0.78 มาก 

ขอ้ที 19 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองคุณภาพ 4.01 0.79 มาก 

ขอ้ที 20 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองความปลอดภยัในการใชง้าน 4.05 0.78 มาก 

รวมเฉลีย 3.99 0.79 มาก 

 

ผลจากตารางที 24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดา้นผลผลิต (Output) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.99 (SD = 0.79) เมือพิจารณา

รายขอ้พบว่ามีการผสมผสานนวตักรรมในตวัผลิตภณัฑ ์มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.06 (SD = 0.73) อนัดบั 
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2 มีผลิตภณัฑ์ไดรั้บการรับรองความปลอดภยัในการใชง้าน มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.05 (SD = 0.78) 

อนัดบั 3 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองคุณภาพ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.01 (SD = 0.79) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 25 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นภูมิปัญญา (Wisdom) 

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 21 มีกระบวนการแสวงหาความรู้ 4.11 0.77 มาก 

ขอ้ที 22 มีการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาเดิมกบัความรู้สมยัใหม่ 4.17 0.73 มาก 

ขอ้ที 23 มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้ 4.11 0.80 มาก 

ขอ้ที 24 มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 4.10 0.86 มาก 

ขอ้ที 25 มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจชุมชน 4.10 0.76 มาก 

ขอ้ที 26 มีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 3.95 0.91 มาก 

ขอ้ที 27 มีการใชป้ระโยชน์จากการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา

เพือสร้างรายได ้
3.96 0.98 มาก 

รวมเฉลีย 4.07 0.83 มาก 

  

  ผลจากตารางที 25 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดา้นภูมิปัญญา (Wisdom)  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.07 (SD = 0.83) เมือ

พิจารณารายขอ้พบว่ามีการประยุกต์ใชภู้มิปัญญาเดิมกบัความรู้สมยัใหม่ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.17 

(SD = 0.73) อนัดบั 2 มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้   มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.11 (SD = 0.80) อนัดบั 3 มี

มีกระบวนการแสวงหาความรู้  มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.11 (SD = 0.77) ตามลาํดบั 
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ตารางที 26 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นการส่งมอบและการสือสาร (Delivery) 

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 28 มีการนาํผลิตภณัฑอ์อกไปจาํหน่ายภายนอกชุมชน 4.12 0.84 มาก 

ขอ้ที 29 มีหนา้ร้านแสดงสินคา้  4.08 0.89 มาก 

ขอ้ที 30 มีการนาํผลิตภณัฑไ์ปออกงานแสดงสินคา้ 4.14 0.88 มาก 

ขอ้ที 31 มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ 4.18 0.86 มาก 

ขอ้ที 32 มีวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงานอืน 4.04 0.90 มาก 

รวมเฉลีย 4.11 0.87 มาก 

  

ผลจากตารางที 26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดา้นการส่งมอบและการสือสาร (Delivery) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.11 (SD 

= 0.87) เมือพิจารณารายขอ้พบว่ามีช่องทางในการประชาสัมพนัธ ์มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.18 (SD = 

0.86) อนัดบั 2 มีการนาํผลิตภณัฑ์ไปออกงานแสดงสินคา้ อยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 

4.14 (SD = 0.88) อนัดบั 3 มีมีการนาํผลิตภณัฑอ์อกไปจาํหน่ายภายนอกชุมชน มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 

4.12 (SD = 0.84) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 27 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นผลลพัธ ์(Outcome) 

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 33 มีการใหค่้าตอบแทนกบัคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 4.08 0.93 มาก 

ขอ้ที 34 มีการใหส้วสัดิการคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 4.06 0.91 มาก 

ขอ้ที 35 มีการใหค่้าตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 4.21 0.87 มากทีสุด 

ขอ้ที 36 มีการใหส้วสัดิการแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 4.08 0.96 มาก 

รวมเฉลีย 4.11 0.92 มาก 
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 ผลจากตารางที 27 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดา้นผลลพัธ์ (Outcome) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.11 (SD = 0.92) เมือ

พิจารณารายขอ้พบว่ามีการใหค่้าตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.21 (SD = 

0.87) รองลงมา คือ มีมีการใหค่้าตอบแทนกบัคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน มีคะแนน

เฉลียเท่ากบั 4.08 (SD = 0.93) และ มีการให้สวสัดิการแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน มีคะแนนเฉลีย

เท่ากบั 4.08 (SD = 0.96) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 28 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ (Network) 

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 37 มีการสนบัสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน 3.58 0.93 มาก 

ข้อที 38 มีการใช้ระบบพีเลียงกับระบบธุรกิจชุมชน อืนๆ เพือ

แลกเปลียนความรู้และใหค้าํปรึกษาทางดา้นการจดัการ 
3.58 0.98 มาก 

ขอ้ที 39 มีการจดัจาํหน่ายสินคา้โดยผา่นพ่อคา้คนกลาง 3.46 1.01 มาก 

ขอ้ที 40 มีวิธีการเขา้ถึง สร้างสมัพนัธ ์และติดต่อกบัตวักลางทางการคา้ 3.58 0.95 มาก 

ข้อที  41 มี การ ขอความช่ วย เหลื อและคว ามร่ วมมื อจา ก

สถาบนัการศึกษา หรือ หน่วยงานวิจยัภาครัฐและเอกชน 
3.67 0.97 มาก 

ขอ้ที 42 มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ หรือใหค้วาม

ร่วมมือในการพฒันาการจดัการธุรกิจชุมชน 
3.57 0.89 มาก 

รวมเฉลีย 3.57 0.95 มาก 

  

ผลจากตารางที 28 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ (Network) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.57 (SD = 

0.95)  เมือพิจารณารายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมาก ซึงสามารถเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันีคือ 

อนัดบัแรก มีการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา หรือ หน่วยงานวิจยัภาครัฐ

และเอกชน มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.67 (SD = 0.97) อนัดบั 2   มีการใชร้ะบบพีเลียงกบัระบบธุรกิจ



146 

ชุมชน อืนๆ เพือแลกเปลียนความรู้และใหค้าํปรึกษาทางดา้นการจดัการ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั3.58 (SD 

=  0.93) อนัดบั 3  มีการสนบัสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.58 (SD = 0.98) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 29 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นความยงัยนื (Sustainability) 

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 43 มีการดาํเนินการของธุรกิจชุมชนอยา่งต่อเนือง 4.06 0.82 มาก 

ขอ้ที 44 มีการคิดวางแผนเพือเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินการอย่าง

ต่อเนือง 
4.10 0.80 มาก 

ขอ้ที 45 มีการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง 4.16 0.79 มาก 

ขอ้ที 46 มีการผลกัดนัมาตรฐานผลิตภณัฑไ์ปสู่สากล 4.15 0.76 มาก 

ข้อที 47 มีการสร้างกิจกรรมหรือผลตอบแทนให้กับชุมชนอย่าง

ต่อเนืองโดยชุมชนสามารถนาํไปต่อยอดได ้
4.10 0.79 มาก 

ขอ้ที 48 มีวิธีการทาํใหชุ้มชนตระหนกัถึงความสาํคญั และการเขา้มามี

ส่วนร่วมกบัธุรกิจชุมชน 
3.77 0.82 มาก 

รวมเฉลีย 4.06 0.80 มาก 

  

ผลจากตารางที 29 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดา้นความยงัยืน (Sustainability)โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.06 (SD = 0.80)  

เมือพิจารณารายขอ้พบว่ามีการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.16 (SD = 

0.79) อนัดบั 2 มีการผลกัดนัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ไปสู่สากล มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.15 (SD =  0.76) 

อนัดบั 3 มีการคิดวางแผนเพือเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินการอย่างต่อเนือง มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 

4.10 (SD = 0.80) ตามลาํดบั 
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ตารางที 30 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นรายได ้(Revenue) 

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 49 มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัรายไดสุ้ทธิจากการขายสินคา้ 3.79 0.84 มาก 

ขอ้ที 50 มีการนาํข้อมูลด้านบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารเงิน

ภายในธุรกิจชุมชน 
3.74 0.91 มาก 

ขอ้ที 51 มีการสรุปยอดรายไดเ้ป็นรายปี 3.78 0.84 มาก 

ข้อที 52 มีการนําผลประกอบการแต่ละปีมาพิจารณาประกอบ

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเพิม 
3.80 0.87 มาก 

รวมเฉลีย 3.78 0.87 มาก 

  

ผลจากตารางที 30 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.78  (SD = 0.87)  เมือพิจารณารายขอ้พบว่ามีการนาํ

ผลประกอบการแต่ละปีมาพิจารณาประกอบการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเพิม มีคะแนนเฉลีย

เท่ากบั 3.80 (SD = 0.87) อนัดบั 2  มีการทาํรายการบัญชีเกียวกบัรายไดสุ้ทธิจากการขายสินค้า              

มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.79  (SD =  0.84) อนัดบั 3 มี มีการสรุปยอดรายไดเ้ป็นรายปี มีคะแนนเฉลีย

เท่ากบั 3.78 (SD = 0.84) ตามลาํดบั 
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ตารางที 31 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นปริมาณการขาย (Sales volume) 

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 53 มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัจาํนวนผลิตภณัฑที์ขายได ้ 3.71 0.85 มาก 

ขอ้ที 54 มีการนาํขอ้มลูเกียวกบัปริมาณการขายไปประยุกต์ใชใ้นการ

ผลิต 
4.19 0.76 มาก 

ขอ้ที 55 มีการคาดการณ์ยอดขายไวล่้วงหนา้ 4.20 0.74 มาก 

ขอ้ที 56 มีการเปรียบเทียบยอดขายของลกูคา้ในทุกๆ ปี 4.21 0.78 มากทีสุด 

รวมเฉลีย 4.06 0.80 มาก 

  

ผลจากตารางที 31 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดา้นปริมาณการขาย (Sales volume) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.06  (SD = 

0.80)  เมือพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดับมาก มีการเปรียบเทียบยอดขายของลูกค้าในทุกๆ ปี มี

คะแนนเฉลียเท่ากบั 4.21 (SD = 0.78)   อนัดบั 2 มีการคาดการณ์ยอดขายไวล่้วงหนา้  มีคะแนนเฉลีย

เท่ากบั 4.20 (SD = 0.74) อนัดบั 3  มีการนาํขอ้มลูเกียวกบัปริมาณการขายไปประยกุต์ใชใ้นการผลิต มี

คะแนนเฉลียเท่ากบั 4.19  (SD = 0.76) ตามลาํดบั 
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ตารางที 32 ความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นการจดัการสร้างสรรค ์

 

ขอ้ความ Mean  SD ความหมาย 

ขอ้ที 1 การดาํเนินการทีผ่านการการคิดวางแผนอย่างสร้างสรรค์

และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพทีดีขึน (Creative Operation) 
3.78 0.86 มาก 

ขอ้ที 2 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ตวักลางทางการคา้

และธุรกิจชุมชนทอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้า 

(Creative Network) 

4.08 0.80 มาก 

ข้อที 3 การวางแผนทางการตลาดล่วงหน้าโดยใช้ความคิด

สร้างสรรคเ์พือสร้างมลูค่าเพิม และความแตกต่างให้แก่ผลิตภณัฑ ์

(Creative Marketing) 

4.16 0.76 มาก 

รวมเฉลีย 4.01 0.81 มาก 

 

ผลจากตารางที 32 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดา้นการจดัการสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.01 (SD = 0.81)  เมือ

พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมาก ซึงสามารถเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนีคือ 

อนัดบัแรก คือการวางแผนทางการตลาดล่วงหน้าโดยใชค้วามคิดสร้างสรรค์เพือสร้างมูลค่าเพิม 

และความแตกต่างให้แก่ผลิตภณัฑ์ (Creative Marketing) มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.16 (SD = 0.76) 

รองลงมา การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ตัวกลางทางการค้าและธุรกิจชุมชนทอย่าง

สร้างสรรคก่์อใหเ้กิดมลูค่าทางการคา้ (Creative Network) มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.08 (SD = 0.80) 

และอันดับสุดท้าย การดาํเนินการทีผ่านการการคิดวางแผนอย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพทีดีขึน (Creative Operation) มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.78 (SD = 0.86) ตามลาํดบั 
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ตารางที 33 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์

 

  PR1 PR2 PR3 PR4 OP1 OP2 OP3 WD1 WD2 

 Mean  3.72  3.61  3.86  3.90  4.03  3.93  4.03  4.12  3.96  

 Std. 

Deviation  
0.70  0.73  0.67  0.71  0.70  0.72  0.68  0.62  0.87  

  PR1 PR2 PR3 PR4 OP1 OP2 OP3 WD1 WD2 

PR1 1                 

PR2 .701** 1               

PR3 .651** .680** 1             

PR4 .546** .487** .627** 1           

OP1 .519** .470** .579** .694** 1         

OP2 .439** .409** .422** .452** .565** 1       

OP3 .477** .405** .444** .458** .466** .625** 1     

WD1 .566** .527** .521** .386** .532** .621** .571** 1   

WD2 .437** .508** .384** .293** .369** .497** .436** .638** 1 

DE1 .470** .555** .515** .418** .460** .535** .517** .686** .708** 

DE2 .265** .333** .359** .281** .373** .513** .405** .530** .435** 

OC1 .415** .423** .384** .271** .385** .499** .314** .611** .619** 

OC2 .438** .458** .429** .265** .444** .514** .324** .635** .557** 

NW1 .491** .515** .432** .332** .347** .376** .291** .427** .408** 

NW2 .458** .462** .367** .299** .337** .286** .251** .354** .401** 

NW3 .425** .416** .432** .424** .395** .321** .279** .365** .334** 

SU1 .108* .213** .157** .206** .256** .182** .098* .243** .177** 

SU2 .421** .405** .443** .378** .434** .456** .446** .530** .393** 

SU3 .440** .458** .482** .426** .440** .495** .395** .540** .488** 

RE1 .389** .427** .463** .455** .434** .447** .328** .458** .416** 

RE2 .408** .419** .412** .389** .375** .359** .270** .420** .407** 

RE3 .433** .419** .448** .494** .396** .390** .340** .374** .303** 

RE4 .471** .502** .452** .406** .372** .422** .359** .418** .446** 

SA1 .450** .442** .472** .502** .402** .418** .364** .389** .368** 

SA2 .378** .397** .388** .356** .398** .524** .418** .565** .462** 
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ตารางที 33 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 

 

SA3 .334** .307** .296** .226** .305** .446** .325** .452** .418** 

SA4 .405** .404** .351** .269** .359** .442** .363** .501** .480** 

  DE1 DE2 OC1 OC2 NW1 NW2 NW3 SU1 SU2 SU3 

 Mean  4.11  4.11  4.07  4.14  3.58  3.52  3.62  4.22  4.16  3.93  

 Std. 

Deviation  
0.75  0.82  0.87  0.86  0.87  0.90  0.85  1.91  0.70  0.69  

  DE1 DE2 OC1 OC2 NW1 NW2 NW3 SU1 SU2 SU3 

PR1                     

PR2                     

PR3                     

PR4                     

OP1                     

OP2                     

OP3                     

WD1                     

WD2                     

DE1 1                   

DE2 .615** 1                 

OC1 .628** .698** 1               

OC2 .607** .661** .748** 1             

NW1 .446** .313** .475** .533** 1           

NW2 .396** .269** .356** .399** .704** 1         

NW3 .324** .272** .369** .383** .637** .581** 1       

SU1 .292** .216** .216** .224** .148** .194** .261** 1     

SU2 .499** .520** .537** .567** .432** .377** .480** .245** 1   

SU3 .531** .482** .544** .584** .560** .465** .568** .221** .730** 1 

RE1 .461** .300** .391** .393** .494** .369** .492** .211** .476** .692** 

RE2 .388** .256** .346** .406** .486** .422** .522** .225** .492** .700** 

RE3 .395** .304** .297** .313** .412** .374** .484** .276** .447** .601** 

RE4 .459** .366** .401** .415** .484** .420** .452** .221** .505** .653** 
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ตารางที 33 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 

 

SA1 .424** .267** .334** .340** .459** .386** .510** .196** .497** .615** 

SA2 .561** .536** .578** .570** .380** .289** .329** .299** .571** .685** 

SA3 .458** .495** .595** .550** .364** .371** .333** .261** .535** .591** 

SA4 .529** .497** .568** .570** .419** .364** .387** .221** .593** .649** 

 

ตารางที 33 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 

 

  RE1 RE2 RE3 RE4 SA1 SA2 SA3 SA4 

 Mean          3.79          3.74          3.78          3.80          3.84  4.16          4.11        4.14  

 Std. 

Deviation  

          

0.84  

          

0.91  

          

0.84  

          

0.87  

          

0.83  

          

0.77  

          

0.79  

          

0.82  

  RE1 RE2 RE3 RE4 SA1 SA2 SA3 SA4 

PR1                 

PR2                 

PR3                 

PR4                 

OP1                 

OP2                 

OP3                 

WD1                 

WD2                 

DE1                 

DE2                 

OC1                 

OC2                 

NW1                 

NW2                 

NW3                 

SU1                 
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ตารางที 33 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 

 

SU2                 

SU3                 

RE1 1               

RE2 .689** 1             

RE3 .656** .664** 1           

RE4 .652** .658** .706** 1         

SA1 .650** .613** .675** .713** 1       

SA2 .556** .539** .537** .519** .543** 1     

SA3 .480** .423** .403** .419** .417** .703** 1   

SA4 .491** .586** .454** .529** .497** .745** .666** 1 

 

  จากตาราง 33 พบว่า ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องเกณฑป์ระเมินมาตรฐานระบบการ

จดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย มีความสัมพนัธ์เชิง

บวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 

  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพือแสดงความเทียงตรงเชิงโครงสร้างว่า

องค์ประกอบทงัหมด สามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวกันได ้ดว้ยการวิเคราะห์เพือยืนยนั

องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ ในทีนีเป็น

องค์ประกอบหลกัที 1 คือ การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) มี 3 องค์ประกอบย่อย ไดแ้ก่ ดา้น

กระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และ ด้านภูมิปัญญา (Wisdom) ปรากฏผลการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ดงัแสดงในภาพที 11 
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ภาพที 11 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ของเกณฑป์ระเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ขององค์ประกอบ

หลกัที 1 การสร้างมลูค่าเพิม (Value added) 

 

ตารางที 34 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั องค์ประกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม 

(Value added) 

 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

Chi-Square ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 12.01 - 

df - 13 - 

p-value P>0.05 0.52 - 

Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.92 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

 KMO  มีค่ามากกว่า 0.50 0.882 ผา่นเกณฑ ์

Bartlett's Test มีค่านอ้ยกว่า 0.50 0.000 ผา่นเกณฑ ์
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 จากตารางที 34 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

ขององค์ประกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-

สแควร์ (Chi-Square) มีค่า 12.01 มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.52 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ ์

(Chi-Square /df) = 0.92 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดั

ระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.98 และ

ค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผ่าน

เกณฑทุ์กค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

  การวิเคราะห์เพือยนืยนัองคป์ระกอบของเกณฑป์ระเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ขององค์ประกอบหลกัที 2 

ความคุม้ค่า (Valuable) มี 4 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) ผลลพัธ ์

(Outcome) เครือข่ายความร่วมมือ (Network) และความยงัยืน  (Sustainability)  ปรากฏผลดงัแสดง

ในภาพที 12 

 

 
 

ภาพที 12 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของเกณฑป์ระเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ขององค์ประกอบ

หลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable) 
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ตารางที 35 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ขององค์ประกอบหลกัที 2 ความคุ้มค่า 

(Valuable) 

 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

Chi-Square ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 17.01 - 

df - 19 - 

p-value P>0.05 0.58 - 

Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.89 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

 KMO  มีค่ามากกว่า 0.50 0.872 ผา่นเกณฑ ์

Bartlett's Test มีค่านอ้ยกว่า 0.50 0.000 ผา่นเกณฑ ์

  

  จากตารางที 35 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

ขององคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (Chi-

Square) มีค่า 17.01 มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.58 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Chi-Square 

/df) = 0.89 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ

กลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.98 และค่ารากที

สองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.018 ซึงผ่านเกณฑ์ทุก

ค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

  การวิเคราะห์เพือยนืยนัองคป์ระกอบของเกณฑป์ระเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ขององคป์ระกอบหลกัที 3 ผล

ประกอบการ (Volume)  มี 2 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ รายได ้(Revenue) และปริมาณการขาย (Sales 

Volume) ปรากฏผลดงัแสดงในภาพที 13 

 

 



157 

 

 

ภาพที 13 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของเกณฑป์ระเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย องคป์ระกอบหลกัที 

3 ผลประกอบการ (Volume) 

 

ตารางที 36 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ขององค์ประกอบหลกัที 2 ความคุ้มค่า 

(Valuable) 

 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

Chi-Square ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 3.01 - 

df - 8 - 

p-value P>0.05 0.93 - 

Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.37 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

KMO มีค่ามากกว่า 0.50 0.896 ผา่นเกณฑ ์

Bartlett's Test มีค่านอ้ยกว่า 0.50 0.000 ผา่นเกณฑ ์
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 จากตารางที 36 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

องคป์ระกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ (Volume) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (Chi-

Square) มีค่า 3.01 มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.93 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Chi-Square 

/df) = 0.37 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ

กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.99 และค่ารากที

สองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.011 ซึงผ่านเกณฑ์ทุก

ค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 

ขันตอนที 3 การทดลองใช้และการพฒันาคู่มอืเกณฑ์การประเมนิ 

 3.1  การทดลองใช้เกณฑ์การประเมนิ 

ในขนัตอนนีเป็นการสรุปผลการพิจารณาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการ

จดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ผูว้ิจยัประยุกต์ใชก้าร

วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนือหา (IOC) กบัผูเ้ชียวชาญทีร่วมพิจารณาร่างเกณฑก์ารประเมินจาํนวน 3 

คน กาํหนดเป็นผูเ้ชียวชาญทางการตลาด 1 คน ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการ 1 คน และผูเ้ชียวชาญดา้น

การพฒันาเกณฑ ์1 คน โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของขอ้คาํถามทีใชเ้ป็นเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนดงัลาํดบัต่อไปนี 

 

ตารางที 37 ผลค่า IOC ของขอ้คาํถามทีใช้เป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมลูค่าเพิม (Value added) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ความถี ค่า IOC การพิจารณา 

องคป์ระกอบยอ่ย 1.1 กระบวนการ (Process) 

ดชันีประเมิน 1.1.1 การวางแผน 

1 มีเป้าหมายการดาํเนินงานทีชดัเจน 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการกาํหนดแผนธุรกิจชุมชน 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 มีการวางโครงสร้างบริหารจดัการ 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที 37 ผลค่า IOC ของขอ้คาํถามทีใช้เป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 

(ต่อ) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ความถี ค่า IOC การพิจารณา 

ดชันีประเมิน 1.1.2 การจดัการทรัพยากรบุคคล 

1 มีการสรรหาสมาชิกกลุ่ม 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มทงั

จากการจดักิจกรรมอบรมภายในและการ

อบรมหรือศึกษาดูงานจากภายนอกอย่าง

ต่อเนือง 

3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 มีการกาํหนดบทบาทหน้าทีของสมาชิก

กลุ่มอยา่งชดัเจน 

3 1.00 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบยอ่ย 1.1 กระบวนการ (Process) 

ดชันีประเมิน 1.1.3 การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ 

1 มีการกาํหนดคุณภาพและความปลอดภยั

ของวตัถุดิบ 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

2 มีการใชว้ตัถุดิบทีหาไดใ้นชุมชนและไม่

เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบยอ่ย 1.1 กระบวนการ (Process) 

ดชันีประเมิน 1.1.3 การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ 

3 มีการติดต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบจากภายนอก

โดยมีมาตรฐานกาํหนด 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

4 มีกา รส่ ง เ สริ มให้สมา ชิก เพ าะ ปลูก

วตัถุดิบ 

3 1.00 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 1.1.4 การผลิต 

1 มีการควบคุมประสิทธิภาพของการผลิต 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการควบคุมคุณภาพการผลิต 2  สอดคลอ้ง 
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ตารางที 37 ผลค่า IOC ของขอ้คาํถามทีใช้เป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 

(ต่อ) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ความถี ค่า IOC การพิจารณา 

3 มีการควบคุมความปลอดภยัในการผลิต 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 มีการตรวจสอบและบาํบัดของเสียจาก

การผลิต ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 1.2.1 ลกัษณะและความสร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์

1 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลกัษณ์

แตกต่างจากผลิตภณัฑท์วัไป  

2 0.67 สอดคลอ้ง 

2 มี ก า ร ผ สม ผ ส า น น วัต ก ร ร ม ใ น ตัว

ผลิตภณัฑ ์

2 0.67 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 1.2.2 ผลิตภณัฑมี์ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด 

1 มีการศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาด 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการประเมิ นศักยภาพจากมุ มมอง

ผู ้บ ริ โ ภ ค ด้ ว ย ห ลัก  “SPAE” ไ ด้ แ ก่ 

การศึกษาจากแรงกระตุน้ (Stimulus) การ

รับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ (Perceived Quality) 

การรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ (Awareness) 

และการไดคุ้ณค่าจากผลิตภณัฑ ์(Equity) 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 1.2.3 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ ์

1 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองคุณภาพ 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ค ว า ม

ปลอดภยัในการใชง้าน 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบยอ่ย 1.3 ภูมิปัญญา (Wisdom) 

ดชันีประเมิน 1.3.1 การสร้างกระบวนการจดัการความรู้ 

1 มีกระบวนการแสวงหาความรู้ 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที 37 ผลค่า IOC ของขอ้คาํถามทีใช้เป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 

(ต่อ) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ความถี ค่า IOC การพิจารณา 

2 มีการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาเดิมกบัความรู้

สมยัใหม่ 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

3 มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้ 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 3 1.00 สอดคลอ้ง 

5 มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจชุมชน 2 0.67 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 1.3.2 ลิขสิทธิทางปัญญา 

1 มีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพือสร้างรายได ้

2 0.67 สอดคลอ้ง 

 

  จากตารางที 37 แสดงกิจกรรมดาํเนินงานทีจะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนในองค์ประกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม 

(Value added) พบว่า ทุกขอ้ความทีจะใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาไดค่้า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงใหเ้ห็น

ว่าผูเ้ชียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้ความทีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณา

นี ไปจดัไวใ้นแบบประเมิน  มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชน 
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ตารางที 38 ผลค่า IOC ของขอ้คาํถามทีใชเ้ป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable) 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) ความถี ค่า IOC การพิจารณา 

  องคป์ระกอบยอ่ย 2.1 การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) 

ดชันีประเมิน 2.1.1 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย 

1 มีการนําผลิตภัณฑ์ออกไปจําหน่าย

ภายนอกชุมชน 

3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีหนา้ร้านแสดงสินคา้ 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 มีการนําผลิตภัณฑ์ไปออกงานแสดง

สินคา้ 

3 1.00 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 2.1.2 วิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์

1 มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงานอืน 3 1.00 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบยอ่ย 2.2 ผลลพัธ ์(Outcome) 

ดชันีประเมิน 2.2.1 ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน  

1 มีการให้ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการกับ

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการให้สวสัดิการคณะกรรมการและ

สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

3 1.00 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 2.2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน 

1 มีการให้ค่าตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

2 มีการให้สวสัดิการแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางที 38 ผลค่า IOC ของขอ้คาํถามทีใชเ้ป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable) (ต่อ) 

 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) ความถี ค่า IOC การพิจารณา 

  องคป์ระกอบยอ่ย 2.3 เครือข่ายความร่วมมือ (Network) 

ดชันีประเมิน 2.3.1 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน 

1 มีการสนบัสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการใช้ระบบพีเลียงกับระบบธุรกิจ

ชุมชน อืนๆ เพือแลกเปลียนความรู้และ

ใหค้าํปรึกษาทางดา้นการจดัการ 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 2.3.2 ความร่วมมือกบัตวักลางทางการคา้ 

1 มีการจดัจาํหน่ายสินคา้โดยผา่นพ่อคา้คน

กลาง 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

2 มีวิธีการเขา้ถึง สร้างสัมพนัธ์ และติดต่อ

กบัตวักลางทางการคา้ 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 2.3.3 ความร่วมมือเชิงวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก 

1 มีกา รขอ คว ามช่ วย เหลื อแ ละค วา ม

ร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา หรือ หน่วย

งานวิจยัภาครัฐและเอกชน 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

2 มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้คาํแนะนํา

ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือในการ

พฒันาการจดัการธุรกิจชุมชน 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบยอ่ย 2.4 ความยงัยนื (Sustainability) 

ดชันีประเมิน 2.4.1 การดาํเนินการต่อเนือง 

1 มีการดาํเนินการของธุรกิจชุมชนอย่าง

ต่อเนือง 

2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางที 38 ผลค่า IOC ของขอ้คาํถามทีใชเ้ป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable) (ต่อ) 

 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) ความถี ค่า IOC การพิจารณา 

2 มีการคิดวางแผนเพือเพิมประสิทธิภาพ

การดาํเนินการอยา่งต่อเนือง 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 2.4.2 การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง 

1 มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเนือง 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

2 มีการผลกัดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไปสู่

สากล 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

ดชันีประเมิน 2.4.3 ความสมัพนัธก์บัชุมชนต่อเนือง 

1 มีการสร้างกิจกรรมหรือผลตอบแทน

ให้กับชุมชนอย่างต่อเนืองโดยชุมชน

สามารถนาํไปต่อยอดได ้

3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มี วิ ธี ก า ร ทํา ใ ห้ ชุ ม ช น ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ความสาํคญั และการเขา้มามีส่วนร่วมกบั

ธุรกิจชุมชน 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

 

 จากตารางที 38 แสดงกิจกรรมดาํเนินงานทีจะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนในองคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable) มี 

4 องค์ประกอบย่อย ไดแ้ก่ 1) การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) 2) ผลลพัธ์ (Outcome) 3) 

เครือข่ายความร่วมมือ (Network) และ 4) ความยงัยนื (Sustainability) พบว่า ทุกขอ้ความทีจะใชเ้ป็น

เกณฑ์การพิจารณาได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ชียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกัน 

ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้ความทีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณานี ไปจดัไวใ้นแบบประเมินมาตรฐาน

ระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชน 
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ตารางที 39 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามในรอบ 2 องค์ประกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ 

(Volume) 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) ความถี ค่า IOC การพิจารณา 

องคป์ระกอบยอ่ย 3.1 รายได ้(Revenue) 

ดชันีประเมิน 3.1.1 ขอ้มลูรายได ้

1 มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัรายไดสุ้ทธิ

จากการขายสินคา้ 

3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการนําข้อมูลดา้นบัญชีไปประยุกต์ใช้

ในการบริหารเงินภายในธุรกิจชุมชน 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

3 มีการสรุปยอดรายไดเ้ป็นรายปี 2 0.67 สอดคลอ้ง 

4 มีการนําผลประกอบการแต่ละปีมา

พิจารณาประกอบการศึกษาความเป็นไป

ไดใ้นการลงทุนเพิม 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

ความคุม้ค่า (Valuable) ความถี ค่า IOC การพิจารณา 

ดชันีประเมิน 3.2.1 ขอ้มลูดา้นปริมาณการขาย 

1 มีการทํารายการบัญชีเกียวกับจํานวน

ผลิตภณัฑที์ขายได ้

3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการนําข้อมูลเกียวกบัปริมาณการขาย

ไปปรับปรุงการผลิต 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

3 มีการคาดการณ์ยอดขายไวล่้วงหนา้ 2 0.67 สอดคลอ้ง 

4 มีการเปรียบเทียบยอดขายปัจจุบนัทีเกิด

ขึนกบัยอดขายทีผา่นมา 

2 0.67 สอดคลอ้ง 

 

  จากตารางที 39 แสดงกิจกรรมดาํเนินงานทีจะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนในองค์ประกอบหลักที 3 ผลประกอบการ 

(Volume) พบว่า ทุกขอ้ความทีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณาไดค่้า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่า
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ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้ความทีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณานี 

ไปจดัไวใ้นแบบประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชน 

 ทงันี จากความเห็นของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คนทีได ้

 หลงัจากการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนือหาแลว้ ในขนัตอนนีเป็นการนาํเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนทีไดพ้ฒันาขึน ไปทดลองใช้

กบักลุ่มธุรกิจชุมชนทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร จาํนวน 3 ราย ทงันี

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดลาํดบัขนัการประเมินไวด้งันี 

  0 คะแนน – 10 คะแนน อยูใ่นขนัควรปรับปรุงอยา่งยงิ 

  11 คะแนน – 22 คะแนน อยูใ่นขนัควรปรับปรุง 

  23 คะแนน – 33 คะแนน อยูใ่นขนัพอใช ้

  34 คะแนน – 44 คะแนน อยูใ่นขนัดี 

  46 คะแนน – 56 คะแนน อยูใ่นขนัดีมาก 

  ทงันี หลงัการทดลองใชเ้กณฑส์ามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 40 สรุปผลการนาํเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมลูค่าเพิม (Value added) ไปทดลองใช ้

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 

ผลการประเมินวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

แห่งที

1 

แห่งที 

2 

แห่งที 

3 

1 มีเป้าหมายการดาํเนินงานทีชดัเจน 0 1 0 N/A 

2 มีการกาํหนดแผนธุรกิจชุมชน 1 1 0 N/A 

3 มีการวางโครงสร้างบริหารจดัการ 0 1 1 N/A 

4 มีการสรรหาสมาชิกกลุ่ม 0 1 0 N/A 

5 มีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก

กลุ่มทังจากการจัดกิจกรรมอบรม

ภายในและการอบรมหรือศึกษาดู

งานจากภายนอกอยา่งต่อเนือง 

1 1 0 N/A 
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ตารางที 40 สรุปผลการนาํเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน องค์ประกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ไปทดลองใช ้

(ต่อ) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 

ผลการประเมินวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

แห่งที

1 

แห่งที 

2 

แห่งที 

3 

6 มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของ

สมาชิกกลุ่มอยา่งชดัเจน 

0 1 0 N/A 

7 มีการกําหนดคุณภาพและความ

ปลอดภยัของวตัถุดิบ 

0 0 1 N/A 

8 มีการใช้ว ัตถุดิบทีหาได้ในชุมชน

และไม่เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

1 0 1 N/A 

9 มีการติดต่อผู ้จัดหาวัต ถุ ดิบจาก

ภายนอกโดยมีมาตรฐานกาํหนด 

0 1 1 N/A 

10 มีการส่งเสริมให้สมาชิกเพาะปลูก

วตัถุดิบ 

0 1 1 N/A 

11 มีการควบคุมประสิทธิภาพของการ

ผลิต 

1 1 0 N/A 

12 มีการควบคุมคุณภาพการผลิต 1 1 0 N/A 

13 มีการควบคุมความปลอดภยัในการ

ผลิต 

0 1 0 N/A 

14 มีการตรวจสอบและบาํบดัของเสีย

จากกา รผลิต  ก่อนปล่ อยออก สู่

ชุมชน 

1 1 0 N/A 

15 มี ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี

เอกลักษณ์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์

ทวัไป  

1 1 1 N/A 
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ตารางที 40 สรุปผลการนาํเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน องค์ประกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ไปทดลองใช ้

(ต่อ) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 

ผลการประเมินวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

แห่งที

1 

แห่งที 

2 

แห่งที 

3 

16 มีการผสมผสานนวัตกรรมในตัว

ผลิตภณัฑ ์

1 1 1 N/A 

17 มีการศึกษาความเป็นไปได้ทาง

การตลาด 

0 1 0 N/A 

18 มีการประเมินศกัยภาพจากมุมมอง

ผูบ้ริโภคด้วยหลัก “SPAE” ได้แก่ 

การศึกษาจากแรงกระตุน้ (Stimulus) 

การรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ (Perceived 

Quality) การรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 

(Awareness) และการได้คุณค่าจาก

ผลิตภณัฑ ์(Equity) 

0 1 0 พิสูจน์ไดย้าก ควรนิยาม

ใหส้ามารถนาํไปใชไ้ด้

จริง 

19 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองคุณภาพ 1 1 1 N/A 

20 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองความ

ปลอดภยัในการใชง้าน 

0 0 0 N/A 

21 มีกระบวนการแสวงหาความรู้ 0 1 0 ควรเพิมการพิสูจน์

หลกัฐานดว้ยการ

สมัภาษณ์ 

22 มีการประยุกต์ใชภู้มิปัญญาเดิมกับ

ความรู้สมยัใหม่ 

1 1 0 N/A 

23 มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้ 1 1 0 N/A 

24 มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 1 1 1 N/A 
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ตารางที 40 สรุปผลการนาํเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน องค์ประกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ไปทดลองใช ้

(ต่อ) 

 

การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 

ผลการประเมินวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

แห่งที

1 

แห่งที 

2 

แห่งที 

3 

25 มีการนําไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ

ชุมชน 

1 0 1 N/A 

26 มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

1 0 1 ควรเพิมการพิสูจน์

หลกัฐานดว้ยการ

พิจารณาเอกสารใบ

ประกาศภูมิปัญญา

ทอ้งถิน 

27 มีก า ร ใช้ป ร ะโ ย ช น์จ า ก กา ร จ ด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพือ

สร้างรายได ้

0 0 0 N/A 

รวมคะแนนองคป์ระกอบหลกัที 1 14 21 11 - 

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 

จากตารางที 40 แสดงการนําเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนในองคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ไปทดลอง

ใช ้พบว่า ธุรกิจชุมชนแห่งที 2 มีคะแนนรวมสูงสุด 21 คะแนน รองลองมา แห่งที 1 ได ้14 คะแนน 

และสุดทา้ยแห่งที 3 ได ้11 คะแนน 
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ตารางที 41 สรุปผลการนาํเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable)ไปทดลองใช ้

 

ความคุม้ค่า (Valuable) 

ผลการประเมินวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

แห่งที 

1 

แห่งที 

2 

แห่งที 

3 

28 มีการนําผลิตภัณฑ์ออกไปจาํหน่าย

ภายนอกชุมชน 

1 1 1 N/A 

29 มีหนา้ร้านแสดงสินคา้ 1 1 0 N/A 

30 มีการนาํผลิตภณัฑ์ไปออกงานแสดง

สินคา้ 

1 1 1 ค ว ร เ พิ ม ก า ร พิ สู จ น์

ห ลั ก ฐ า น ด้ ว ย ก า ร

พิจารณาภ าพถ่ายบู ท

แสดงสินคา้ 

31 มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ 1 1 1 ค ว ร เ พิ ม ก า ร พิ สู จ น์

ห ลั ก ฐ า น ด้ ว ย ก า ร

พิจารณาหลักฐานการ

ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ผ่ า น

ห น่ ว ย ง า น ส่ ง เ ส ริ ม

ภาครัฐ 

32 มีวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงานอืน 0 1 0 N/A 

33 มีการให้ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการ

กับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

1 1 1 N/A 

34 มีการใหส้วสัดิการคณะกรรมการและ

สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

0 1 0 N/A 

35 มีการให้ค่าตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

1 1 1 N/A 
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ตารางที 41 สรุปผลการนาํเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable)ไปทดลองใช ้(ต่อ) 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) 

ผลการประเมินวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

แห่งที 

1 

แห่งที 

2 

แห่งที 

3 

36 มีการให้สวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

1 1 0 N/A 

37 มีการสนับสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

0 1 0 N/A 

38 มีการใชร้ะบบพีเลียงกับระบบธุรกิจ

ชุมชน อืนๆ เพือแลกเปลียนความรู้

และใหค้าํปรึกษาทางดา้นการจดัการ 

1 0 0 N/A 

39 มีการจัดจาํหน่ายสินค้าโดยผ่านพ่อค้า

คนกลาง 

1 1 1 N/A 

40 มีวิธีการเข้าถึง สร้างสัมพันธ์ และ

ติดต่อกบัตวักลางทางการคา้ 

1 0 1 N/A 

41 มีการขอความช่วยเหลือและความ

ร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หรือ 

หน่วยงานวิจยัภาครัฐและเอกชน 

0 0 0 ควรเพิมการพิสูจน์หลกัฐาน

ดว้ยการพิจารณาหลกัฐาน

การไดรั้บความรู้จากพฒันา

ชุมชน 

42 มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาใหค้าํแนะนาํ

ช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือในการ

พฒันาการจดัการธุรกิจชุมชน 

0 0 0 N/A 

43 มีการดาํเนินการของธุรกิจชุมชนอยา่ง

ต่อเนือง 

0 1 0 N/A 

44 มี ก า ร คิ ด ว า ง แ ผ น เ พื อ เ พิ ม

ประสิทธิภาพการดําเนินการอย่าง

ต่อเนือง 

0 0 0 N/A 
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ตารางที 41 สรุปผลการนาํเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable) ไปทดลองใช ้(ต่อ) 

 

ความคุม้ค่า (Valuable) 

ผลการประเมินวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

แห่งที 

1 

แห่งที 

2 

แห่งที 

3 

45 มีการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์อย่าง

ต่อเนือง 

0 1 0 N/A 

46 มีการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ไปสู่สากล 

0 1 0 ควรมีการปรับคําในด้าน

ของรายการประเมินเป็น “ 

มีก า ร ผ ลัก ดัน มาตร ฐ า น

ผลิตภณัฑ์ในระดับทอ้งถิน 

ระดบัชาติ หรือระดบัสากล 

47 มีการสร้างกิจกรรมหรือผลตอบแทน

ใหก้บัชุมชนอย่างต่อเนืองโดยชุมชน

สามารถนาํไปต่อยอดได ้

1 1 1 N/A 

48 มีวิ ธีการทําให้ชุมชนตระหนักถึง

ความสําคัญ และการเข้ามามีส่วน

ร่วมกบัธุรกิจชุมชน 

0 1 1 N/A 

รวมคะแนนองคป์ระกอบหลกัที 2 11 16 9 - 

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 

 จากตารางที 41 แสดงการนําเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนในองค์ประกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable) ไปทดลองใช ้พบว่า 

ธุรกิจชุมชนแห่งที 2 มีคะแนนรวมสูงสุด 16 คะแนน รองลองมา แห่งที 1 ได้ 11 คะแนน และ

สุดทา้ยแห่งที 3 ได ้9 คะแนน 
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ตารางที 42 สรุปผลการนาํเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน องคป์ระกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ (Volume)ไปทดลองใช ้

 

ความคุม้ค่า (Valuable) 

ผลการประเมินวิสาหกิจ

ชุมชน 
 

ขอ้เสนอแนะ 
แห่งที 

1 

แห่งที 

2 

แห่งที 

3 

49 มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัรายได้

สุทธิจากการขายสินคา้ 

1 1 1 N/A 

50 มี ก า ร นํ า ข้ อ มู ล ด้ า น บั ญ ชี ไ ป

ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารเงินภายใน

ธุรกิจชุมชน 

0 1 0 N/A 

51 มีการสรุปยอดรายไดเ้ป็นรายปี 1 1 1 N/A 

52 มีการนาํผลประกอบการแต่ละปีมา

พิจารณาประกอบการศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการลงทุนเพิม 

0 1 0 N/A 

53 มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัจาํนวน

ผลิตภณัฑที์ขายได ้

1 0 0 N/A 

54 มีการนําข้อมูลเกียวกับปริมาณการ

ขายไปปรับปรุงการผลิต 

0 1 0 N/A 

55 มีการคาดการณ์ยอดขายไวล่้วงหนา้ 0 1 0 N/A 

56 มีการเปรียบเทียบยอดขายของลูกคา้ใน

ทุก  ๆปี 

0 1 0 N/A 

รวมคะแนนองคป์ระกอบหลกัที 3 3 7 2 - 

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 

  จากตารางที 42 แสดงการนําเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนในองค์ประกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ (Volume) ไปทดลองใช ้



174 

พบว่า ธุรกิจชุมชนแห่งที 2 มีคะแนนรวมสูงสุด 7 คะแนน รองลองมา แห่งที 1 ได ้3 คะแนน และ

สุดทา้ยแห่งที 3 ได ้2 คะแนน 

 

ตารางที 43 สรุปผลการนาํเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชนองคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น 

 

องคป์ระกอบหลกั 
ผลการประเมินวิสาหกิจชุมชน 

แห่งที 1 แห่งที 2 แห่งที 3 

1 การสร้างมลูค่าเพิม (Value added) 14 21 11 

2 ความคุม้ค่า (Valuable) 11 16 9 

3 ผลประกอบการ (Volume) 3 7 2 

รวมคะแนน 28 42 22 

ลาํดบัขนัการประเมิน พอใช ้ ดี ควรปรับปรุง 

 

  จากตารางที 43 แสดงการสรุปผลการนาํเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชน ไปทดลองใช ้พบว่า ธุรกิจชุมชนแห่งที 2 มีคะแนนรวมสูงสุด 42คะแนน 

อยู่ในระดับ ดี  รองลองมา แห่งที 1 ได้ 28 คะแนน อยู่ในระดับ พอใช้ และสุดท้ายแห่งที 3 ได้ 36 

คะแนน อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 

  ตัวอย่างหลกัฐานทีได้จากการนําเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนไปทดลองใช้กบัผูป้ระกอบการในโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภัณฑ ์

(OTOP) 
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ภาพที 14 ใบรับรองแสดงการผา่นการฝึกอบรมทีผูว้ิจยันาํเกณฑ์ขอ้ที 5 (มีการพฒันาศกัยภาพของ

สมาชิกกลุ่มทังจากการจัดกิจกรรมอบรมภายในและการอบรมหรือศึกษาดูงานจาก

ภายนอกอยา่งต่อเนือง) มาประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 15 หลกัฐานแสดงการรับรองการสร้างสรรค์งานทีผูว้ิจยันาํเกณฑ์ขอ้ที 19 (ผลิตภณัฑไดรั้บ

การรับรองคุณภาพ) มาประเมิน 
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ภาพที 16 หลกัฐานแสดงการรับรองการเป็นผูอ้นุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ทีผูว้ิจยันาํเกณฑ์ขอ้ที 23 (มี

วิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้) มาประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 17 หลกัฐานแสดงการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ทีผูว้ิจยันาํเกณฑ์ขอ้ที 19 (ผลิตภณัฑ์ไดรั้บ

การรับรองคุณภาพ) มาประเมิน  
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ภาพที 18 หลกัฐานแสดงขนัตอนการผลิต ทีผูว้ิจยันาํเกณฑข์อ้ที 11 (มีการควบคุมประสิทธิภาพของ

การผลิต) มาประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 19 หลกัฐานแสดงการจดัทาํแผนทางธุรกิจ ทีผูว้ิจยันาํเกณฑ์ขอ้ที 2 (มีการกาํหนดแผนธุรกิจ

ชุมชน) มาประเมิน 
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ภาพที 20 หลกัฐานแสดงการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์ทีผูว้ิจยันาํเกณฑข์อ้ที 45 (มีการพฒันาคุณภาพ

ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง) มาประเมิน 
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ภาพที 21 หลกัฐานแสดงการจดหนังสือรับรองภูมิปัญญาไทย ทีผูว้ิจยันาํเกณฑ์ขอ้ที 24 (มีการจด

ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา) มาประเมิน 
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 3.2 การพฒันาคู่มอืเกณฑ์การประเมนิ 

 เป็นขนัตอนสุดทา้ยของการวิจยั โดยการนาํผลการพิจารณาค่า IOC และการทดลอง

ใช้เกณฑ์การประเมินมาสังเคราะห์ ปรับปรุงองค์ประกอบ และจัดทําคู่ มือเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ สาํหรับภาพรวมของโครงสร้างเกณฑ์การประเมินนี มี

ทงัหมด 3 องค์ประกอบหลกั 9 องค์ประกอบย่อย 21 ดชันีการประเมิน และ 49 รายการประเมิน 

ทงันี คาํอธิบายองคป์ระกอบและวิธีการวดัผลดงัปรากฏในภาคผนวก ญ ทา้ยเล่มงานวิจยันี  
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บทที 5 

สรุปและอภปิรายผล  

   

  การวิจยัเรืองการพฒันาเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของ

ธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and 

Development: R&D) โดยศึกษาค้นควา้อย่างเป็นระบบเพือสร้างนวัตกรรมใหม่ทีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหารในภูมิภาคตะวนัตกและหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้ง ดว้ยดาํเนินการวิจยัในหลายขนัตอน ไดแ้ก่ การทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

เพือศึกษาศกัยภาพความเป็นไปไดใ้นการร่างเกณฑ ์การจดัสนทนากลุ่มเพือยืนยนัแนวคิดทีไดจ้าก

การทบทวนวรรณกรรม การใชเ้ทคนิควิจยัอนาคต (EDFR) เพือพฒันาเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน

ระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย จากนันจึง

ดาํเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) เพือเป็นการยืนยนัเกณฑ์ทีไดพ้ฒันาขึน และ

วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนือหา (IOC) ตลอดจนนาํเกณฑที์พฒันาขึนไปทดลองใช ้ผูว้ิจยัไดส้รุปผล

การศึกษาดงันี 

 

สรุปผลการวจิยั 

  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเริมตงัแต่ขนัตอน 1 ไดแ้ก่การวิจยัเอกสาร และการสนทนากลุ่ม

ซึงแบ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาทีเคยมีประสบการณ์ลงพืนทีวิจยัชุมชนและผ่านการอบรมดา้นการพฒันา

ผลิตภณัฑ์และการจดัการทางธุรกิจ และกลุ่มอาจารยรุ่์นใหม่ทีมีความรู้ดา้นการจัดการ การพฒันา

ผลิตภณัฑ ์การตลาด และการปกครองทอ้งถิน เพือใหเ้กิดฉนัทามติดา้นแนวคิดทางการจดัการและการ

พฒันาผลิตภณัฑโ์ดยใชเ้ศรษฐกิจสร้างสรรคส์าํหรับกลุ่มธุรกิจชุมชน ขนัตอนที 2 เป็นการประยุกต์ใช้

เทคนิควิจยัอนาคต (EDFR) จากผูเ้ชียวชาญหาแนวโนม้ขององคป์ระกอบบนฐานแนวคิดการจดัการเชิง

สร้างสรรคเ์พือนาํไปจดัเป็นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค ์ขนัตอนที 3 

คือการทดลองใชแ้ละการพฒันาเกณฑก์ารประเมิน โดยสร้างแบบสอบถามจากแนวโน้มองค์ประกอบ

ของเกณฑก์ารประเมิน นาํไปแจกผูป้ระกอบการระดบัชุมชนทีอยูใ่นโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์

จาํนวน 560 ราย เพือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเพือพิสูจน์ความสอดคลอ้งกนัของ

โครงสร้างองคป์ระกอบ เมือไดร่้างเกณฑก์ารประเมินแลว้จึงนาํมาวิเคราะห์ค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา

จากผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน และนาํไปทดลองใชเ้กณฑก์ารประเมินจริงกบัผูป้ระกอบการจาํนวน 3 ราย 
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ถือเป็นกระบวนการสุดทา้ย  ผลทีได้นาํมาสังเคราะห์เกณฑ์การเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชนหลงัจากการทดลองใช ้พบว่าโดยสรุปแลว้สามารถแบ่งองคป์ระกอบหลกั

ของเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ตวั (3V) ไดแ้ก่ 1) การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) 2) การ

ดาํเนินการทีเกิดคุณค่า (Valuable) และ 3) ผลประกอบการ (Volume) แยกออกมาเป็น 9 

องคป์ระกอบยอ่ย (PODOWN-CIS) ไดแ้ก่ 1)กระบวนการ (Process) 2) ผลผลิต (Output) 3) การส่ง

มอบผลิตภณัฑ์และการสือสาร (Delivery) 4) ผลลพัธ์(Outcome) 5) ภูมิปัญญา (Wisdom) 6) 

เครือข่ายความร่วมมือ (Network) 7) ความต่อเนือง (Continuity) 8) รายได ้(Income) 9) ปริมาณการ

ขาย (Sales Volume) ทงันีสามารถอธิบายแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยไดด้งันี 

  1.  กระบวนการ หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน เป็นการประเมิน

เกียวกบัการวางแผนงานและกาํหนดนโยบาย การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลหรือสมาชิกกลุ่ม 

การจดัหาและคดัเลือกวตัถุดิบทีใชใ้นการดาํเนินงาน ตลอดจนกระบวนการผลิต โดยการจดัการ

ธุรกิจเชิงสร้างสรรคน์นั จะตอ้งมีวิธีการดาํเนินงานทีเป็นแบบแผนและวิธีการทีสร้างสรรคต์งัแต่ตน้

จึงจะมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 4 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการทรัพยากร

บุคคล การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ และ การผลิต   

   2.  ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตจากการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน พิจารณาในดา้นของ

ลกัษณะและความสร้างสรรคข์องผลิตภณัฑที์ตอ้งมีความแตกต่างเป็นเอกลกัษณ์เมือเปรียบเทียบกบั

ผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนัในตลาด การทีผลิตภณัฑมี์ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด ผลิตภณัฑไ์ดร้บ

มาตรฐานการรับรองผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 2 ดชันีประเมิน ไดแ้ก่ ลกัษณะความสร้างสรรค์ของ

ผลิตภณัฑ ์และ มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ ์

   3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการสือสาร หมายถึง การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการ

สือสารด้วยวิธีการประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัไดมุ่้งพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที

เชือมโยงกบัการส่งมอบผลิตภณัฑห์รือการสือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซึงประกอบดว้ย การจดัการ

ช่องทางจดัจาํหน่าย และวิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย 3 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ 

การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย วิธีการสือสารและประชาสัมพนัธ์ และ ศกัยภาพทางการแข่งขนัใน

ตลาด 

  4. ผลลพัธ ์หมายถึง ผลประโยชน์และคุณค่าทีเกิดขึนจากกระบวนการของธุรกิจชุมชน 

เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากประโยชน์ 2 ด้าน ไดแ้ก่ ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน และ

ประโยชน์ต่อชุมชน ประกอบดว้ย 2 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน และ 

ประโยชน์ต่อชุมชน 
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  5. ภูมิปัญญา หมายถึง ตน้ทุนทางปัญญาของชุมชน มุ่งพิจารณากระบวนการจดัการ

ความรู้ของชุมชนตงัแต่การแสวงหาความรู้ กระบวนการจดัเก็บองคค์วามรู้ ความสามารถในการนาํ

ความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑห์รือเครืองมือต่างๆ รวมถึงการไดรั้บลิขสิทธิทางปัญญาจากการ

ขึนทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา ประกอบดว้ย 2 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ การสร้างกระบวนการ

จดัการความรู้ และ ลิขสิทธิทางปัญญา 

 6. เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การมีวิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน ร่วมมือกบัตัวกลางทางการคา้ และการให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนทีเกียวขอ้งทีก่อให้เกิดประสิทธิผล และเอือประโยชน์ต่อการดาํเนินการและการตลาด 

ประกอบดว้ย 3 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ ความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจชุมชน ความร่วมมือกบัตวักลาง

ทางการคา้ ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก   

  7. ความต่อเนือง หมายถึง การมีวิธีการสร้างความต่อเนืองหรือพฒันาการของธุรกิจ

ชุมชนจากการวางแผนและปรับตวัเพือรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ผูว้ิจยัมุ่งพิจารณาถึงดา้นการ

ดาํเนินงาน การพฒันาผลิตภณัฑ์ และความสัมพนัธ์กบัชุมชนทีมีความต่อเนือง อนัจะก่อให้เกิด

ความยงัยืนในการพฒันาสานต่อของธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย 3 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ การ

ดาํเนินการต่อเนือง การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง และ ความสมัพนัธก์บัชุมชนต่อเนือง 

 8. รายได ้หมายถึง รายไดใ้นลกัษณะของผลประกอบการ โดยพิจารณาระบบวิธีการ

จดัสรรกบัรายไดที้เกิดขึน มี 1 ดชันีการประเมิน คือ การจดัการกบัรายได ้

 9. ปริมาณการขาย หมายถึง การพิจารณาถึงวิธีการจดัการกบัขอ้มลูดา้นปริมาณการขาย

ว่ามีการจดบนัทึก และนาํขอ้มลูเหล่านีไปใชป้ระโยชน์ในการผลิต การจดัการทรัพยากรบุคคลหรือ

การดาํเนินงานต่างๆหรือไม่ และอยา่งไร มี 1 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ การจดัการปริมาณการขาย   

 จากขันตอนการวิจัยและพัฒนาทีได้กล่าวมา จึงสามารถสรุปเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยมี 3 องค์ประกอบหลกั 9 

องคป์ระกอบยอ่ย 21 ดชันีการประเมิน และ 49 รายการประเมิน 

  จากผลการสัมภาษณ์ในรอบที 1 ผูว้ิจ ัยได้สร้างเป็นแบบสอบถามเพือนํากลบัไปให้

ผูเ้ชียวชาญไดพิ้จารณา สามารถนาํมาสร้างเป็นองคป์ระกอบของเกณฑไ์ดด้งันี 

  1.  องค์ประกอบหลกัที 1 การสร้างมูลค่าเพมิ (Value added) 

  ในดา้นขององคป์ระกอบหลกัที 1 การสร้างมลูค่าเพิม ผูเ้ชียวชาญไดมี้ความคิดเห็นที

สอดคลอ้งตรงกนัว่าองคป์ระกอบดงักล่าว มี 3 องคป์ระยอ่ย ประกอบดว้ย  

  1.1  กระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย 4 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ การวางแผน 

การจดัการทรัพยากรบุคคล การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ และการผลิต 
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  1.2  ผลผลิต (Output) ประกอบดว้ย 3 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ ลกัษณะและความ

สร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภณัฑ์มีศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด และมาตรฐานรับรอง

ผลิตภณัฑ ์

 1.3 ภูมิปัญญา (Wisdom) ประกอบด้วย 2 ดัชนีการประเมิน ได้แก่ การสร้าง

กระบวนการจดัการความรู้ และลิขสิทธิทางปัญญา 

 2.  องค์ประกอบหลกัที 2 ความคุ้มค่า (Valuable)  

ในด้านขององค์ประกอบหลักที 2 ความคุ้มค่า ผูเ้ชียวชาญได้มีความคิดเห็นที

สอดคลอ้งตรงกนัว่าองคป์ระกอบดงักล่าว มี 4 องคป์ระยอ่ย ประกอบดว้ย  

 2.1  การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) ประกอบดว้ย 2 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ 

การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย วิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์

2.2 ผลลพัธ ์(Outcome) ประกอบดว้ย 2 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ประโยชน์ต่อกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน และประโยชน์ต่อชุมชน 

2.3  เครือข่ายความร่วมมือ (Network) ประกอบด้วย 3 ดัชนีการประเมิน ได้แก่ 

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน ความร่วมมือกบัตวักลางทางการคา้ และความร่วมมือเชิง

วิชาการกบัหน่วยงานภายนอก 

2.4  ความยงัยืน (Sustainability) ประกอบด้วย 3 ดัชนีการประเมิน ได้แก่การ

ดาํเนินการต่อเนือง การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง และความสมัพนัธก์บัชุมชนต่อเนือง 

3.  องค์ประกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ (Volume)  

  ในดา้นขององค์ประกอบหลกัที 3 ผลประกอบการ ผูเ้ชียวชาญไดมี้ความคิดเห็นที

สอดคลอ้งตรงกนัว่าองคป์ระกอบดงักล่าว มี 2 องคป์ระยอ่ย ประกอบดว้ย 

 3.1 รายได ้(Revenue) ประกอบดว้ย 1 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ ขอ้มลูรายได ้

 3.2  ปริมาณการขาย (Sales volume) ประกอบดว้ย 1 ดชันีการประเมิน ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ดา้นปริมาณการขาย 

  4. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบว่า

ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั อนัดบัสามของเกณฑ์ประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 39.34 มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 

0.07 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 1.40 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ 

(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแก้

แลว้ (AGFI)=0.96 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ 
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(RMSEA)=0.030 ซึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า

นาํหนักองค์ประกอบดา้นการสร้างมูลค่าเพิม (Value added) สูงสุด คือ 0.72 รองลงมา คือ ดา้น

ความคุม้ค่า (Valuable) คือ 0.44 และดา้นผลประกอบการ (Volume) มีค่าเท่ากบั 0.32 ตามลาํดบั 

 5.  ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนือหา (IOC) ขันตอนนีเป็นการสรุปผลการ

พิจารณาเกณฑก์ารประเมิน เพือสรุปเป็นมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชน

ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ตามการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนือหา (IOC) ของผูเ้ชียวชาญ

จาํนวน 3 คน เพือใชส้รุปเป็นเกณฑ์การประเมิน พบว่า กิจกรรมดาํเนินงานทีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนในองค์ประกอบหลกัที 1 การ

สร้างมลูค่าเพิม (Value added) องคป์ระกอบหลกัที 2 ความคุม้ค่า (Valuable) และองคป์ระกอบหลกั

ที 3 ผลประกอบการ (Volume) พบว่า ทุกขอ้ความทีจะใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาไดค่้า IOC สูงกว่า 

0.5 แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ชียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ดงันันผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้ความที-จะใชเ้ป็น

เกณฑก์ารพิจารณานี ไปจดัไวใ้นแบบประเมิน มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจ

ชุมชน 

  6.  ผลการนําเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกจิชุมชนไปทดลองใช้ ในขนัตอนนีเป็นการนาํเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิง

สร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนทีไดพ้ฒันาขึน ไปทดลองใชก้บักลุ่มธุรกิจชุมชน ประเภทสมุนไพร

ทีไม่ใช่อาหาร จาํนวน 3 แห่ง พบว่า ธุรกิจชุมชนแห่งที 2 มีคะแนนรวมสูงสุด 42 คะแนน อยู่ใน

ระดบั ดี  รองลองมา แห่งที 1 ได ้28 คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้และสุดทา้ยแห่งที 3 ได ้22 คะแนน 

อยูใ่นระดบัทีควรปรับปรุงในดา้นการสร้างความร่วมมือก  

  ทงันีจากกระบวนการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนือหา (IOC) และผลการนําเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนไปทดลองใช้นัน ผูว้ิจ ัย

ได้รับคาํแนะนําจากผูเ้ชียวชาญ และได้ดาํเนินการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินฯ โดยสามารถ

แสดงผลการปรับปรุงไดด้งันี 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 จากการพฒันาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจ

ชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการอย่างเป็นระบบเพือสร้างเครืองมือ

ทางการประเมินใหม่ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน ผลทีไดคื้อคู่มือเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการวดัประสิทธิภาพทางการจดัการโดยรวมของกลุ่มธุรกิจชุมชนตงัแต่ตน้
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ทาง เริมจากการสร้างแรงจูงใจ การวางแผน การผลิต การจดัการภูมิปัญญา การส่งมอบผลิตภณัฑ ์

การสร้างความร่วมมือ ไปจนถึงการจดัการดา้นการเงิน ซึงถือเป็นระบบการจดัการทีเป็นแก่นสาํคญั

สาํหรับธุรกิจชุมชนและตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกสาํคญัในการหาวิธีการเพือแกไ้ข

ปัญหา ปรับตวั และเพิมประสิทธิภาพจากทุนทีมีอยู ่ทาํใหเ้กิดแนวทางทีสามารถยกระดบัมาตรฐาน

ธุรกิจชุมชนให้กา้วไปสู่กลุ่มตลาดทีใหญ่ขึนและมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ประเทศต่อไป  

 ทงันีจะเห็นไดว้่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นสิงทีเป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่

เป็นสิงทีมีคุณค่าและสามารถนาํพาไปสู่วิธีการปฏิบติัทีมีความแตกต่างและเกิดผลสาํเร็จในเชิงธุรกิจ

ดว้ยเหตุนีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนจึงอาจมี

บทบาทสําคญัในการส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดาํเนินงานต่างๆ อีกทงัหน่วยงาน

ภาครัฐเกียวขอ้ง เช่น หน่วยงานปกครองท้องถิน กรมพฒันาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ยงั

สามารถพิจารณาถึงผลของการประเมินกลุ่มธุรกิจชุมชนเพือพิจารณาใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม

ธุรกิจชุมชนทีมีศกัยภาพในการพฒันาโดยใชว้ิธีการจดัการเชิงสร้างสรรคเ์พือให้เกิดการเติบโตทาง

ธุรกิจต่อไป   

 อย่างไรก็ตาม จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินทงัหมด พบว่า

แนวทางทีจะก่อให้เกิดระบบการจัดการทีมีความสร้างสรรค์ (Creative Management) ได้นัน 

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงหลกั 3 ประการทีมีความสอคลอ้งเชือมโยงกนั ไดแ้ก่ 1) มีวิธีการสร้างมูลค่าเพิม 

(Value added) 2) มีการดาํเนินงานทีก่อให้เกิดคุณค่า (Valuable) และ 3) มีผลประกอบการที

เหมาะสม ซึงถา้หากพิจารณาจากหลกัห่วงโซ่ทงัสามขอ้นีแลว้ พบว่าการทีกลุ่มธุรกิจชุมชนมีวิธีการ

สร้างมลูค่าเพิมจากทุนต่างๆทีมีอยู ่บวกกบัวิธีการดาํเนินงานทีก่อใหเ้กิดคุณค่าต่อธุรกิจแลว้นนั ก็จะ

ทาํใหเ้กิดการดาํเนินงานสร้างสรรค ์(Creative Operation) ขึนมาได ้ในขณะเดียวกนั การดาํเนินการ

ทีก่อใหเ้กิดคุณค่าไดน้ันก็ตอ้งอาศยัผลประกอบการทีดี สร้างผลตอบแทนให้กบักลุ่มธุรกิจชุมชน 

หรือผูที้มีส่วนร่วมอืนๆในกิจกรรมทางการขาย ก่อให้เกิดเป็นความร่วมมือสร้างสรรค์ (Creative 

Network) อีกทงัหากผูป้ระกอบการมีวิธีการวางแผนทีดี มีการสร้างมลูค่าเพิมในทุนและวิธีการผลิต 

มีผลิตภัณฑ์ทีมีความโดดเด่นเป็นทีสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะมีผลทาํให้เกิดการซือและผล

ประกอบการทีเพิมสูงขึน วิธีการนีจึงเรียกว่าเป็นการตลาดสร้างสรรค์ (Creative Marketing) ดัง

รายละเอียดทีแสดงในภาพที  

 



  

 

187

การสร้างมูลค่าเพมิ

(Value Added)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต 
(Output)

ภูมิปัญญา

(Wisdom)

การดําเนินการที

เกิดคุณค่า

(Valuable)

ผลประกอบการ

(Volume)

การตลาดสร้างสรรค์

Creative 
Marketing

การดําเนินการ

สร้างสรรค์ 

Creative 
Operation

ความร่วมมือ

สร้างสรรค์

Creative 
Network

รายได้

(Income)

การส่งมอบ

และการสือสาร

(Delivery)

ปริมาณการขาย 
(Sales Volume)

ผลลพัธ์
(Outcome)

เครือข่ายความร่วมมือ
(Network)

ความต่อเนือง
(Continuity)

 

การจดัการ

เชิงสร้างสรรค์ 

(Creative 

Management)

 
 

ภาพที 22   รูปแบบเชิงนโยบายในการจดัการเชิงสร้างสรรค ์(Creative Management Model) สาํหรับ 

 กลุ่มธุรกิจชุมชนประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร 

 

 จากข้อสรุปของรูปแบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัพบว่ามีความสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัทีสนบัสนุนองคป์ระกอบดา้นต่างๆภายในเกณฑ์การประเมิน เริมตงัแต่การพิจารณาเรือง

ของผูน้าํกลุ่มธุรกิจชุมชนทีตอ้งมีการวางแผนและการจดัการทุนภายในกลุ่มธุรกิจชุมชน ถือเป็น

ส่วนสาํคญัประการหนึงทีอยูใ่นขนัตอนการวางแผนการดาํเนินงาน ซึงพบว่ามีความสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัเรืองการสร้างสารเพือเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศ

ไทยของประภสัสร จนัทร์สถิตยพ์ร (2554) ทีพบว่า แนวคิดในเรืองทุนสร้างสรรค์ประกอบดว้ย 4 

ประการ ไดแ้ก่ ทุนทางมนุษย ์ทุนทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม และทุนทางโครงสร้าง โดยมุ่งเนน้ที

ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะของหน่วยงาน นอกจากนีในแง่มุมของภาวะผูน้ ํายงัสอดคลอ้งกับผล

การศึกษาของ Rickards, T. (2006) ทีเกียวกบัแนวคิดผูน้าํสร้างสรรค์ทีเป็นผลมาจากการจดัการ

นวตักรรมและความสร้างสรรค์ จากผลการศึกษาสะทอ้นให้เห็นว่าผูน้ ํานันมีบทบาททีทาํให้เกิด

ความสร้างสรรคใ์นเบืองลึกและความสามารถในการดาํเนินผลงานทีเป็นนวตักรรมและเกิดความ

แตกต่าง อยา่งไรก็ตาม การเป็นผูน้าํถือเป็นปัจจยัทีมีอยูภ่ายในตวัแบบของการเปลียนแปลงแนวทาง
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ขององค์กร ดว้ยเหตุนีการวางแผน กาํหนดนโยบายของประธานกลุ่มธุรกิจชุมชนหรือเจา้ของ

ผลิตภณัฑ์จึงเป็นองค์ประกอบอนัดบัแรกทีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานต่างๆทงัหมดของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

 สาํหรับองคป์ระกอบดา้นผลผลิตถือเป็นปัจจยัหนึงทีมีความสาํคญัมากเนืองจากนาํไปสู่

การพฒันาผลิตภณัฑที์มีความสร้างสรรคแ์ละมีความแตกต่างในทอ้งตลาด เห็นไดว้่าสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของณัฐ ชลเทพ (2554) ทีได้ศึกษาการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยพบว่าผูป้ระกอบการทีมีการ

สงัสมความรู้ความสามารถทีถนดั มีการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาเป็นองคป์ระกอบหลกัในธุรกิจ และ

ใชว้ฒันธรรม การสั งสมความรู้ และเทคโนโลยีนวตักรรมเป็นองค์ประกอบเสริมเพือผลิตสินค้า

สร้างสรรคที์มีมลูค่าเพิมและทาํใหสิ้นคา้มีเอกลกัษณ์โดดเด่น ก่อใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนั

ทางธุรกิจในระยะยาว 

 จากผลการศึกษาในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิง

สร้างสรรค์พบว่าองค์ประกอบด้านภูมิปัญญาทีเกียวข้องกับการจัดการความรู้นันก็มีส่วนช่วย

ส่งเสริมการจดัการเชิงสร้างสรรค ์เหมือนดงัเช่นทีกล่าวไวใ้นงานวิจยัของ Chen, M. H., Chang, Y. 

Y., และ Lo, Y. H. (2015) ทีศึกษาเรืองการจดัการรูปแบบองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ความ

ขดัแยง้ ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ ว่ากระบวนการจดัการองคค์วามรู้ของผูป้ระกอบการนนัมีผล

ต่อความสาํเร็จเชิงพาณิชย ์นอกจากนียงัส่งผลต่อการวางแผนการรับมือความขดัแยง้ระหว่างบุคคล

ภายในองคก์ร 

 ในดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคลก็เป็นองคป์ระกอบยอ่ยในกระบวนการจดัการภายใน

ทีมีผลอยา่งมากต่อการจดัการเชิงสร้างสรรค ์เนืองจากตอ้งอาศยัการสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกใน

กลุ่ม การสือสารของประธานกลุ่มทีมีประสิทธิภาพและการฝึกอบรมสมาชิกในกลุ่มอยา่งต่อเนืองจึง

จะก่อใหเ้กิดทกัษะและประสบการณ์ทีสร้างมลูค่าเพิมในการดาํเนินงานได ้ดงัทีกล่าวไวใ้นงานวิจยั

ของ Soltani, E. et al. (2003)  เกียวกบัแนวทางการจดัการคุณภาพโดยรวมจากเกณฑ์การประเมิน

สมรรถนะของทรัพยากรบุคคล และจากการวิเคราะห์ผลพบว่าองคป์ระกอบทีมีประสิทธิผลในการ

ประเมินประกอบดว้ยความจาํเป็นในการฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน การปรับปรุง

พฒันาสมรรถนะในอนาคต และสรรถนะในภาพรวมจากการดาํเนินงานขององคก์ร 

 นอกจากนีผลการศึกษาทีพบว่าองคป์ระกอบดา้นการนาํความรู้สมยัใหม่มาประยุกต์ใช้

และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือก็มีส่วนช่วยให้เกิดการจดัการทีมีความสร้างสรรค์และเกิดผล

สาํเร็จได้นันมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Chavez, V. (2013) ทีเกียวกับการใช้แนวคิด

อุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์พือเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจในศตวรรษที 21 โดยจากการศึกษา
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พบว่าการประยกุตแ์นวคิดการจดัการเชิงสร้างสรรคจ์ากเทคโนโลยมีีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาดา้น

การผลิตและการใชป้ระโยชน์จากการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดองค์

ความรู้ความสามารถเพือพฒันาและกระจายผลิตภณัฑ ์เป็นสิงทีช่วยสร้างแนวทางแกไ้ขปัญหาตลาด

สินคา้ใหดี้ขึนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 เมือพิจารณาถึงองคป์ระกอบทงั 4 ดา้น ของการศึกษาศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด 

(SPAE) ไดแ้ก่การเพิมการศึกษาจากแรงกระตุน้ (Stimulus) การรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ (Perceived 

Quality) การรับรู้ผา่นช่องทางต่างๆ (Awareness) และการไดคุ้ณค่าจากผลิตภณัฑ์ (Equity) ทีกลุ่ม

ธุรกิจชุมชนจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเนืองจากเป็นการสร้างความเชือมนัในผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูบ้ริโภค 

นันมีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2554) ทีศึกษาโอกาสทางการตลาดของ

ผลิตภณัฑป่์านศรนารายณ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงในตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอชะอาํ 

จงัหวดัเพชรบุรี โดยผลการวิจยัพบว่าการผลิตมีวตัถุดิบทีเพียงพอต่อการผลิต และมีการพฒันาดา้น

คุณภาพของผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองต่อการตดัสินใจซือของลูกคา้เพิมขึน นอกจากนี การ

เพิมประสิทธิภาพดา้น กลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขายที

ทนัสมยักว่าคู่แข่ง และการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจสามารถก่อให้เกิดการขยายตวัของตลาด

และเพิมโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ อีกทงัในประเด็นนียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

Chumkate, J. (2015) ทีศึกษาศกัยภาพทางการจัดการด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารโดยพบว่าการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในวิธีการการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์

แบบสองทางช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายตลาดให้เติบโตขึน จึงเป็นขอ้มูลสนับสนุนว่า

การศึกษาศกัยภาพของตลาดโดยใชว้ิธีการบริหารลกูคา้สมัพนัธจ์ะช่วยให้เพิมโอกาสทางการตลาด

และมีแนวโนม้ขนาดของตลาดทีใหญ่มากขึน 

  และจากการดาํเนินการดังกล่าวเพือเป็นการพฒันาร่างเกณฑ์ประเมินผูว้ิจยัจึงได้นํา

ขอ้มลูทีไดไ้ปสรุปเป็นแนวโนม้หลกัและแนวโนม้ย่อยเพือนาํไปพฒันาเป็นแนวทางการสัมภาษณ์

เชิงลึกในขนัตอนของการวิจยัโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR) ซึงสอดคลอ้งกับ

วิธีการดาํเนินงานวิจยัของธีระวฒัน์ จนัทึก (2557) ทีไดศึ้กษาเรืองการพฒันาเกณฑก์ารประเมินการ

จดัการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน เพือพฒันาเกณฑ์การประเมินการจดัการคุณภาพของวิสาหกิจ

ชุมชนด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) กับ

ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน เพือนาํไปสู่การพฒันาเป็นเกณฑ์ และเปรียบเทียบผลของการใชเ้กณฑ์

ระหว่างวิสาหกิจชุมชนระดบัพืนฐานกบัระดบักา้วหนา้ นอกจากนีในขนัตอนของการพฒันาเกณฑ์

การประเมินยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิทธิเดช เหมือนสิน (2557) ทีไดพ้ฒันาพฒันาเกณฑ์การ

ประเมินพฤติกรรมดา้นทักษะทีไม่ใช้เทคนิคของนักบินไทย โดยแบ่งขนัตอนการวิจัยออกเป็น 
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ขนัตอนที 1 คือการสร้างและพฒันาเกณฑที์ใชเ้ทคนิคเดลฟายในการเก็บขอ้มลู และสาํหรับขนัตอน

ที 2 เป็นการทดลองใชแ้ละประเมินเกณฑ ์จึงถือเป็นการสนับสนุนวิธีการดาํเนินการวิจยัแบบเป็น

ขนัตอน 

 จากผลของงานวิจยัทีมีความสอดคลอ้งและสนับสนุนผลของการวิจยันี ทาํให้นาํไปสู่

ขอ้สรุปเป็นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็น 3 

องค์ประกอบหลกั ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิม (Value added) ความคุ้มค่า (Valuable) และผล

ประกอบการ (Volume) และเพือเป็นการยืนยนัองค์ประกอบของเกณฑ์ผูว้ิจ ัยได้นําข้อมูลของ

องคป์ระกอบทีไดไ้ปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืน

ของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั อนัดับสามของการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า การสร้างมูลค่าเพิม 

(Value added) เป็นตวัแปรทีมีค่านาํหนักขององค์ประกอบสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นความคุม้ค่า 

(Valuable) และดา้นผลประกอบการ (Volume) ตามลาํดบั ทงันีเนืองจากการดาํเนินธุรกิจชุมชนนัน

ไดมุ่้งเนน้ใหค้วามสาํคญัในกระบวนการ ผลผลิต และภูมิปัญญา โดยองค์ประกอบย่อยทงั 3 ดา้น

เป็นขนัตอนหลกัทีนาํไปสู่การสร้างสรรคเ์อกลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หมี้ความโดดเด่น ดว้ยการจดัหา

และเลือกใชว้ตัถุดิบทีมีอยูใ่นชุมชนเป็นหลกั และในดา้นของผลิตภณัฑ์ตอ้งมีความสร้างสรรค์ของ

ผลิตภณัฑที์มีลกัษณะเฉพาะตวั ทงันีตอ้งมีการนาํภูมิปัญญาของชุมชนเขา้ไปประยุกต์ใช ้ตลอดจน

สร้างความยงัยนืดว้ยการสร้างกระบวนการจดัการความรู้เพือรักษาองค์ความรู้และถ่ายทอดไปยงั

บุคคลรุ่นหลกัใหสื้บทอดธุรกิจชุมชนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกลุ่มธุรกจิชุมชน 

1.1 จากผลการศึกษาทีก่อให้เกิดรูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ ทําให้เกิด

ข้อเสนอแนะว่าการทีธุรกิจชุมชนเกิดกระบวนการจัดการทีมีความสร้างสรรค์และนําไปสู่

ความสาํเร็จตามเป้าหมายไดน้นั จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงการสร้างวิธีควบคุมหรือดาํเนินการเริมตงัแต่

กระบวนการภายใน ไดแ้ก่ การวางแผน การบริหารสมาชิกภายในกลุ่ม การผลิต การจดัการกบัภูมิ

ปัญญา ใหเ้กิดเป็นระบบทีมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลียนไดต้ามสถานการณ์ 

ซึงจะส่งผลต่อกระบวนการภายนอก ไดแ้ก่ การส่งมอบผลิตภณัฑ์และการสือสาร ผลลพัธ์หรือ

ผลตอบแทน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความต่อเนืองในการวางแผนดาํเนินงาน ความ

ต่อเนืองในการพฒันาผลิตภณัฑ์ และความต่อเนืองในการสร้างความสัมพนัธ์และผลประโยชน์

ใหแ้ก่ชุมชน โดยประเด็นเหล่านีควรมีวิธีการปฏิบติัโดยอาศยัความคิด การหาวิธีการปรับตวั และ

การวิเคราะห์ถึงความคุม้ค่าจากการดาํเนินงานเหล่านนั ถา้หากสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นระบบ
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และมีความสร้างสรรค์แลว้นัน ก็จะทาํให้เกิดผลประกอบการทีดีถึงระดบัเป้าหมายทีคาดไว ้ทงันี

ขอ้มลูทีไดจ้ากผลประกอบการควรนาํมาพิจารณาควบคู่กบัตน้ทุนทีไดเ้สียไปกบัการจดัการเพือหา

หนทางในการลดปริมาณตน้ทุนและหาวิธีการในการเพิมศกัยภาพทางการจดัการทงักระบวนการ

ภายในและภายนอก ใหเ้กิดเป็นระบบทางธุรกิจทีมีการพฒันา และยกระดบัมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนใหสู้งขึนต่อไป 

1.2 จากผลการศึกษาดา้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั กลุ่มธุรกิจชุมชนควรให้

ความสาํคญักบัการวางแผนเป้าหมายการดาํเนินงานทีชดัเจน และการจดัการกบัภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยู่

อยา่งเป็นระบบเพือให้เกิดการนาํมาใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการจดัเก็บและสามารถคน้หาไดง่้าย ที

สาํคญัคือตอ้งสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการผลิต หรือการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์ให้เกิดความแตกต่าง

และเกิดคุณค่าทีเพิมมากขึนเมือนาํออกไปสู่ทอ้งตลาด 

1.3 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจชุมชนควรจดัเตรียมนโยบายหรือวิธีในการสร้างแรงจูงใจ

ใหแ้ก่สมาชิกภายในกลุ่ม เพือใหเ้กิดการกระตุน้และความตอ้งการในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย

โดยสามารถใชก้ลยทุธก์ารใหร้างวลัแก่ผูที้ปฏิบติัหนา้ทีไดดี้ตามมาตรฐานเพือเป็นการสร้างกาํลงัใจ

และทศันคติทีดีในการทาํงานในรูปแบบของผลตอบแทนทีเป็นเงินหรือสวสัดิการ ส่งผลให้เกิดการ

เขา้มามีส่วนร่วมในกลุ่มธุรกิจชุมชนและสร้างความจงรักภกัดีใหส้มาชิกเพือให้คงอยู่กบักลุ่มธุรกิจ

ชุมชนในระยะยาว 

1.4 กลุ่มธุรกิจชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิงผูป้ระกอบการรายใหม่ควรพึงพาระบบพี

เลียง (Coaching and mentoring) โดยร่วมมือกบัเครือข่ายธุรกิจชุมชนอืนเพือให้เป็นทีปรึกษาให้

คาํแนะนาํเกียวกบัปัญหาการดาํเนินงานดา้นต่างๆ เนืองมาจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มธุรกิจชุมชน

ส่วนมากขาดประสบการณ์ดาํเนินงานเฉพาะดา้นและทาํใหมี้ผลกระทบต่อการพฒันาศกัยภาพของ

ตนเอง การใชร้ะบบพีเลียงจึงสามารถช่วยให้เกิดการชีแนะแนวทางจากผูที้มีประสบการณ์เพือให้

สามารถหาทางออกของปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.5 เพือใหเ้กิดการจดัการผลิตภณัฑ์อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มธุรกิจชุมชนควรมุ่งเน้น

การสร้างมลูค่าเพิมใหแ้ก่ตวัผลิตภณัฑด์ว้ยการใชเ้อกลกัษณ์ของชุมชนหรือคุณลกัษณะเฉพาะของ

สมุนไพรทีแตกต่างจากคู่แข่งรายอืนออกมานาํเสนอใหเ้ห็น โดยการสือบนตวับรรจุผลิตภณัฑ์หรือ

ผา่นการประชาสมัพนัธแ์บบผสมผสานผา่นช่องทางออนไลน์และผ่านหน่วยงานทอ้งถินทีสามารถ

ประสานความร่วมมือได ้ 

1.6 อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษางานวิจยัทีเกียวข้องและการสนทนากลุ่มพบว่าใน

ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพรทีไม่ใช่อาหารนัน กลุ่มธุรกิจชุมชนทีพึงพาภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยู่

เพือสร้างสินคา้เป็นสิงทียงัไม่เพียงพอต่อการสร้างศกัยภาพทางการตลาดในบริบทยุคปัจจุบนั เนืองจาก
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ในมุมมองผูบ้ริโภค การสร้างมาตรฐานการรับรอง และความเชือมให้แก่ตวัผลิตภณัฑ์นันเป็นสิงทีสาํคญั

มาก กลุ่มธุรกิจชุมชนทีใชภู้มิปัญญาทอ้งถินในการผลิตเพียงอย่างเดียวจึงควรปรับวิธีการโดยศึกษาองค์

ความรู้สมยัใหม่ทีช่วยพฒันามาตรฐานและความน่าเชือถือ เช่น ความรู้เกียวกับการใชป้ระโยชน์ทาง

การแพทยข์องพืชสมุนไพร องคป์ระกอบหรือสารออกฤทธิทีอยู่ภายในพืชสมุนไพรชนิดนันๆทีจะนาํมา

ผลิต งานวิจัยต่างๆทีเกียวกับผลกระทบของการใช้พืชสมุนไพร เป็นต้น โดยสร้างความร่วมมือกับ

สถาบนัวิจยัในมหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานดา้นสาธารณสุขทอ้งถิน เพือให้ไดข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการ

ใชส้มุนไพรชนิดต่างๆในการผลิตและยงัเป็นการสร้างมลูค่าเพิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนาํผลการวจิยัไปใช้ 

   2.1  ธุรกิจชุมชนควรนาํเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์

ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยทีพฒันาขึนไปใชใ้นการศึกษาเพือเป็น

แนวทางในการดาํเนินงานและปรับปรุงการดาํเนินงานตามเกณฑด์งักล่าวซึงจะทาํใหผ้ลิตภณัฑข์อง

ธุรกิจชุมชนมีวิธีการจดัการและการดาํเนินการทีมีความสร้างสรรคม์ากยงิขึน 

   2.2  ผลจากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคใน

การประกอบการของธุรกิจชุมชน หรือการขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งซึง

เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของธุรกิจชุมชน 

 3.  ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

    3.1 จากการวิจยัครังนี ถึงแมว้่าผลการศึกษาจะทาํให้ได้คู่มือเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานการจดัการเชิงสร้างสรรค์สําหรับกลุ่มธุรกิจชุมชน อย่างไรก็ตาม เป็นการศึกษาอยู่ใน

ขอบเขตของกลุ่มธุรกิจชุมชนทีอยู่ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย และจาํกดัเป็นผลิตภณัฑ์

ประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร ดงันันหากนาํคู่มือนีไปใชก้บัธุรกิจชุมชนในภูมิภาคอืนหรือเป็น

ผลิตภณัฑป์ระเภทอืน อาจตอ้งมีการศึกษาองค์ประกอบ และปรับปรุงเกณฑ์การประเมินเพิมเติม

เพือใหเ้กิดความเหมาะสมกบับริบทของกลุ่มธุรกิจชุมชนนนัๆ   

   3.2 ในการวิจยัครังต่อไปควรนาํเกณฑที์พฒันาขึนไปต่อยอดในการพฒันาเกณฑ์ให้

มีความสมบูรณ์มากยงิขึนดว้ยการพฒันาในดา้นของขอ้เสนอแนะในการพฒันาใหก้บัธุรกิจชุมชนวา่

หากอยู่ในระดับปรับปรุงนันควรมีการพฒันาและปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพือเป็นแนวทางในการ

พฒันาใหก้บัธุรกิจชุมชน 
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  บทสนทนากลุ่มอาจารย์ 

 ว่าดว้ยเรือง การใหค้วามหมายแลว้ก็คุณลกัษณะของผลิตภณัฑที์มีความสร้างสรรค์แต่

ในทีนีเป็นบริบทของชุมชน เป็นบริบทของธุรกิจชุมชน ก็เลยอยากมาหาแนวทางร่วมกนัว่า ใน

ประเด็นนีเราควรจะให้ความหมายอย่างไรดี มีคุณลกัษณะอย่างไรทีเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีความ

สร้างสรรคส์าํหรับชุมชนได ้ 

  อยากจะรู้ว่าสาํหรับแต่ละคนแลว้ความคิดสร้างสรรคม์นัคืออะไร ?  

  “สาํหรับพีความคิดสร้างสรรค ์มนัตอ้งถกูคิดและถกูออกแบบจากสิงทีคนๆหนึงคิดว่า

ไม่ถกูกรอบ หรือกติกาหรือบริบทของวฒันธรรม สงัคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีมากาํหนด แต่

ความคิดสร้างสรรคต์รงนนั อยูภ่ายใตสิ้งทีมนัสามารถ สร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนไดด้ว้ย ถึงแมว้่า

มนัอาจจะไม่ไดอ้ยู่ในเรืองของค่านิยมชุมชนกาํหนดดว้ยแบบนี เช่น ผูห้ญิงควรจะนุ่งผา้ซินใน

ชุมชนนีนะ หรือความคิดสร้างสรรค์บางคนอาจจะบอกว่าเราไปเอาผา้ซินมาตดักางเกงให้ผูห้ญิง

ได้มยั อนันีมนัอาจจะพอบอกไดว้่า ความคิดสร้างสรรค์มนัอาจจะเป็นกางเกงทีขาดๆก็ได้ คือ

ความคิดสร้างสรรคม์นัจะตอ้งเอือประโยชน์ให้กบัชุมชนนันไดด้ว้ย ความคิดสร้างสรรค์มนัไม่ได้

สร้างสรรค์เกินกว่าทีเป็นทียอมรับในสังคม หรือความคิดสร้างสรรค์ทีมนัเกินกว่าขอบเขต ของ

สังคมหรือวฒันธรรมมนัจะยอมรับได้ ยงัมองว่าความคิดสร้างสรรค์มนัต้องcreative มนัต้อง

ออกแบบนอกกรอบก็จริง แต่ตอ้งอยู่ในพืนฐานทีว่าสังคมหรือวฒันธรรมนันต้องยอมรับในการ

นาํไปใชข้องความคิดสร้างสรรคไ์ดด้ว้ย คือบางทีเราอาจจะเห็นว่า บางคนบอกว่าเอากระโปรงมาใส่

แทนหมวกไดม้ยัอนันีไม่คิดว่า อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค ์คิดว่าความคิดสร้างสรรคน์นัไม่ตอบ

โจทยส์งัคม แมว้่าการผลิตขึนมา แต่มนัก็ไม่ตอบ need market ว่าเราจะเอาไปทาํอะไรได ้ตอบสันๆ

แค่นี คือผมมองตรงทีว่าความคิดสร้างสรรค์ตอ้งเป็นความคิดทีว่า สร้างไอเดีย สร้างจุดประกาย

ความคิดคนได ้แต่ภายใตข้องการยอมรับของกลุ่มวฒันธรรม ของสังคมนันไดด้ว้ยว่ามนัตอ้งใชไ้ด้

จริงและมนัตอ้งตอบสนองต่อการรับ ในบริบททีเราไปทาํนนัๆดว้ย” 

 ก็แสดงว่ามนัเป็นเรืองของความคิดทีไร้กรอบกาํกบัในดา้นวฒันธรรมหรือว่าในดา้น/ 

“คือมันคิดได้หมดคือคุณสร้างสรรค์ได้แต่มันต้องอยู่ในจุดทีสังคมคุยยอมรับได้ ความคิด

สร้างสรรคม์นัตอ้งสร้างประโยชน์ใหก้บัคนในชุมชนได ้ภายใตเ้งือนไขคือการยอมรับและการเอา

ไปใชไ้ดจ้ริงถึงเป็นความคิดสร้างสรรค์ อย่างทียกตวัอย่างไป ถา้เอากางเกงกระโปรงผูห้ญิงมาทาํ

เป็นหมวกหรือทาํเป็นรูปทรงกระโปรงครอบหวัเลยแลว้มีตาเจาะหน่อย ไรงี ก็คงไม่เกิดประโยชน์ 

เพราะว่าสร้างสรรค์ไปก็ไดแ้ต่ใน แคทวอลค์ ไม่สามารถมาใชไ้ดจ้ริง พยายามจะเปรียบเทียบใน

แบบนนั” 
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 แลว้ถา้เป็นมุมมองดา้นการตลาด ความคิดสร้างสรรคส์าํหรับ Product ซกัชินนึงมนัคือ

อะไร 

 “ความคิดสร้างสรรคม์นัคือการนาํคุณค่าทีมนัเป็นสิงทีจบัตอ้งไม่ไดแ้สดงออกให้มนั

เป็นลกัษณะทีมองเห็นไดจ้บัตอ้งไดโ้ดยการนาํเสนอทีน่าสนใจ เช่น สมมติ package ตอ้งสะทอ้งถึง

คุณค่าถึงตวั product product  มนัมีคุณค่าอะไร ตวัคุณค่ามนัเป็นสิงทีมนัไม่ไดถู้กนาํออกมาให้เห็น 

เราตอ้งทาํให้เห็นว่าตวั product นีคุณค่ามนัเป็นยงัไง packageก็เป็นสิงหนึงทีนาํตวัคุณค่าออกมา 

หรือว่าพรีเซนต์ออกมาในลกัษณะจบัตอ้งได้ โดยการนาํเสนอทีน่าสนใจ ซึงการนําเสนอตรงนี

อาจจะเป็นการใช ้packaging ก็ไดห้รือว่าใชต้วัสือ โฆษณาประชาสัมพนัธ์อะไรก็ไดที้มนัน่าสนใจ 

คือคิดว่ามนัคือความคิดสร้างสรรค”์ 

 “แสดงว่าความคิดสร้างสรรค์เนียมัน จริงๆแล้วถา้มนัให้สําเร็จได้มนัไม่ใช่แค่ตัว 

product เท่านัน มนัต้องมีกระบวนการต่างๆทีเกียวข้องด้วยตัวทีมันแสดงออกมามนัต้องไป

เชือมโยงถึงสิงทีมนัเป็นคุณค่าทีเรามองไม่เห็น แลว้ตอ้งมีความน่าสนใจ” 

น่าสนใจนีหมายความว่ายงัไง? 

 “ทีรูปแบบการนาํเสนอ น่าสนใจ อย่าง packaging มนัเป็นสิงทีมนัห่อหุ้มอยู่แลว้เรา

เห็นชดัเจนว่ามนัตอ้งน่าสนใจและดึงดูด ” 

ก็น่าจะหมายถึงว่ามีความแตกต่างจากคนอืน  

 “แตกต่างจากคนอืนและก็ตอ้งสะทอ้นถึงคุณค่าทีอยูภ่ายในดว้ย มนัเป็นเรืองของความ

สอดคลอ้งกนั” 

  คือพอเห็นผลิตภณัฑนี์แลว้ตอ้งนึกถึงชุมชนนีแต่ตอ้งเป็นสิงทีเป็นสญัลกัษณ์” 

 “มีKey words อยู่ 3 คาํคือ 1.เศรษฐกิจ 2.ชุมชน 3.สร้างสรรค์ ในแง่ของ Key words 3 

คาํนีถา้มองแลว้เนียมนัก็คือการดึงเอาวฒันธรรม วิถีชีวิต หรือสิงทีมนัจบัตอ้งไดใ้นชุมชนมาทาํให้

มนัเป็นรูปธรรมและสามารถใส่ไอเดีย อะไรต่างๆให้มนั ทนัยุคทนัสมยั แลว้สามารถนาํไปสู่การ

จดัการในเชิงของการตลาดไดแ้ต่สิงสาํคญัก็คืออยู่กบั base on กบั Result ของทอ้งถินและชุมชน

แลว้ก็เกิดภายใตบ้ริบทของชุมชนทีปราศจากนายทุนภายนอก จะเป็นพลงัทีชุมชนนาํไปสู่ความ

สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑขึ์นมา” 

  แสดงว่าผลิตภณัฑที์มีความสร้างสรรคเ์รืองของทุน ภายในชุมชนก็เป็นปัจจยัหนึง 

  “มนัก็อาศยัทุนทางสงัคมของชุมชน เพราะถา้อาศยัองค์ความรู้จากภายนอกอย่างเดียว

แต่ไม่ได้เกิดพลงัจากคนภายในชุมชนมนัก็ไม่ใช่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจจากชุมชน เป็นการ

สร้างสรรค์จากภายนอกทีไปเอาresult อย่างเดียว แต่ถ้าจะบอกว่าเอาresultมาแปรรูปให้เกิด

ผลิตภณัฑม์นัตอ้งเกิดจากองคค์วามรู้ของชุมชนเอง แลว้ก็ทาํให้มนัเกิดผลิตภณัฑ์ทีมีมูลค่าสามารถ
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ไปแข่งในตลาดไดแ้ลว้ก็เป็นทียอมรับแต่การแข่งขนัในหารตลาดเราอาจจะตอ้งมีอะไรอีกมากมาย 

เช่นในเรืองของมาตรฐานคุณภาพอย่าง packaging อาจจะสร้างสรรค์อย่างเดียวแต่มนัขาดในเรือง

ของการนาํเสนอทีน่าสนใจมนัก็ไม่สามารถเป็นผลิตภณัฑที์ครองอยูใ่น Shelve ของตลาดได”้ 

ตอ้งใหเ้กิดมาตรฐานดว้ย? 

 “ปัญหาของเศรษฐกิจชุมชน  ในปัจจุบนัมนัสร้างผลิตภณัฑเ์ยอะแยะเลย otopมีเป็นร้อย

เป็นพนั แต่จะมี otop บาง otopทีประสบความสาํเร็จเพราะว่า otop เหล่านันมนัสามารถสร้างความ

ศรัทธาจากคนซือไดไ้งแต่เราไม่กลา้ซือเลยว่ายาสระผมอะไร อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สระไปแลว้จะเป็นไร

ป่าว ทงัๆทีมนัดีมากเลยนะ แต่เมือดูแลว้มนัมีปัญหาจากตวัผลิตภณัฑ์ของมนั จากตวั packaging 

ของมนัเราก็ไม่กลา้ทีจะใช”้ 

  เหมือนกบัว่าเรืองความน่าเชือถือ ว่าเป็นประเด็นทีละเอียดอ่อน แลว้ทีนีเอ่อแสดงว่า

ความสร้างสรรคม์นัไม่ใช่แค่productและ จากทีคุยๆมากแต่ว่ามนัแตกออกเป็นภาคใหญ่ดว้ย ไม่ใช่

แค่ผลิตภณัฑที์มีความสร้างสรรค ์อยา่งเดียวมนัตอ้งมีการจดัการดา้นอืนๆ มีความแตกต่างดว้ย 

 “ในแง่ของinput มนัก็จะตอ้งมากจากฐานของวฒันธรรมชุมชน ในตวั Process ก็ตอ้ง

มากจากคนในชุมชนทีใชอ้งคค์วามรู้ รวมถึงวิธีการในการจดัการของชุมชนเอง และสุดทา้ย output 

เกิดขึนมา outcome เกิดขึนมา output กบั outcome อาจจะมีในแง่ของ environment จากภายนอกเขา้

ไปเติมเต็มเป็นการเติมเต็มจากการสร้างผลิตภณัฑ์ ซึงหน้าทีของนักวิชาการเขา้ไปส่งเสริมแต่มนั

ไม่ใช่ไปคิดแทนเขาไง พอไปคิดแทนมนัไม่ใช่มากจากความคิดสร้างสรรคข์องคนในชุมชน” 

คือเหมือนกบัเราไปหยอดใหเ้คา้ไดคิ้ดต่อ ทีนีมนัจะมีหลกัในเรือของแนวคิดทางการตลาดในเรือง

การสร้างการรับรู้ ทฤษฎีการสร้างการรับรู้ว่าตาม ในเรืองของการสร้างแรงกระตุน้ การสร้างการ

รับรู้ผา่นสือต่างๆ awareness royalty ไปถึงbrand equity การเห็นถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ ์หรืออาจจะ

โยงไปถึงตวัคุณค่าของตวัชุมชนเองดว้ย มีบางคน แบรนดนี์ประสบความสาํเร็จ คนอาจจะซือไม่ได้

แค่เพราะว่าผลิตภณัฑม์นัดี อาจจะซือเพราะว่าเกิดจากภาพลกัษณ์ของชุมชนดว้ย แต่การกระตุน้ไป

จนถึงการทีจะทาํใหล้กูคา้เกิดroyalty เกิด  equity ไดม้นัควรจะตอ้งมีการจดัการอยา่งไรบา้ง สาํหรับ

สภาพจริงของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยทีเป็นอยูทุ่กวนันีควรจะแกปั้ญหาอะไร 

 “ในส่วนของชุมชน มีสินคา้หลายตวั มีทงัทีประสบความสาํเร็จ ไม่ประสบความสาํเร็จ 

แต่ทีนีมนัตอ้งไปดูปัจจยัในเรืองของสภาพแวดลอ้ม ในเรืองสิงต่างๆทีมนัอยู่รอบๆว่า เคา้มีในเรือง

ของภาวะผูน้าํ คนนาํ คนตาม เคา้มีแรงจูงใจ มากน้อยแค่ไหน อย่างเช่นอย่างทีเราไปดูงานกนั ใน

ชุมชนนนั เคา้มีแรงผลกั จากผูน้าํมากน้อยแค่ไหนทีจะทาํให้ประสบความสาํเร็จไปสู่ตลาดทีเคา้มี

ชือเสียง คืออกไปแลว้มีชือเสียงจริงๆ อีกอนัคือในกระบวนการทาํ บางทีเคา้อาจจะคิดมา ตาม

นกัวิชาการเคา้ไปส่งเสริม สิงทีเคา้ขาดเคา้ขาดในเรืองการกาํหนดเป้าหมาย ก็เหมือนกบัว่า เคา้ทาํไป
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โดยไม่มีการกาํหนดเป้าหมาย ทิศทางมนัก็สะเปะสะปะ ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน ชุมชนที

ประสบความสาํเร็จเคา้จะทาํการทาํงานเป็นขนัตอนเป็นกระบวนการ มีรูปแบบการทาํงานว่า ใคร

จะตอ้งทาํอะไรเป็นลาํดบัขนัตอน” 

 “จริงๆแลว้ผมมองว่า อนันีคือตัวแบบของการจัดการ จริงๆแลว้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี

ความลม้เหลวเยอะในเรือง otop เรืองเหลา้ สุราชุมชน ทาํไมมนถึงมีทุกชุมชน แต่ทาํไมไม่มีใครกลา้

ซือ กลา้ขาย  

  1. ภาครัฐมาช่วยจริงนะ แต่ภาครัฐมาช่วยแบบไม่จริงใจ โยนเงินให้กอ้นนึง แลว้ก็เอา

องค์ความรู้แบบหยาบมาโยนให้ คนในชุมชนไม่ได้บอก มนัตอ้งเกิดจากความทีอะไรทีเป็นอตั

ลกัษณ์ ชุมชนผลกัดนัขึนแลว้ถึงทาํให้ภาครัฐไปขอหรือไปส่งเสริมนั นคือเด่น เพราะฉะนันคุณ

จะตอ้งไม่เจอทีรสชาติเหมือนกนัหมด ทอ้งถินติดกนั คุณขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได ้หรือราคามนัจะ

ต่างกนัไดข้นาดไหน คือคุณจะสร้างความแตกต่างจาก   แบรนด์ ไดย้งัไง คือว่าคุณไม่ไดคิ้ดเองว่า

อยากทาํอะไรหรือชุมชนอาจจะไม่ไดอ้ยากทาํ อยากทาํแบบนีก็ได ้ไม่ไดอ้ยากขายเหลา้ คุณไม่ได้

อยากขายผา้หรอก แต่คุณอาจจะทาํตุ๊กแกก็ได ้นีคือสิงทีภาครัฐมองกบัสิงทีคนในชุมชนมอง ตอ้ง

เกิดจากแรงกระตุน้ขับเคลือนภายในตัวเองก่อนว่าอยากลงทุนอะไร เสร็จแลว้รัฐก็ตอ้งไปช่วย 

สนบัสนุนต่อ ทีนีรัฐมีปัญหาเรืองการจดัการเนืองจาก รัฐมองตนเองเป็นศูนยก์ลาง อะไรทีโยนไป

แลว้ รัฐไม่สามารถทีจะควบคุมได ้หรือรัฐทีไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กบัโครงการทีรัฐทาํ

เป็นโครงการใหญ่ใหล้อ้ต่อไปได ้มนัไม่สวยงาม ไม่เขา้พวกเลยทีรัฐจะทาํโครงการอนันีมนัก็เกิดขอ้

ขดัแยง้กนั บางที บางชุมชนก็อยากทาํอะไรทีเป็นตวัของเคา้ อาจจะมีศกัยภาพ เช่นผมเองทาํวิจัย

เกียวกบัเรืองผา้ขาวมา้กาญจนบุรี เช็คมาแลว้เคา้ดงัเรืองนี จากไดรั้บการส่งเสริมและก็ลม้หายตาย

จากเป็นโดมิโนไปเรือยๆเลย ผมมองว่าการสร้างผลิตภณัฑชุ์มชนมนัตอ้ง แรงกระตุน้มาจากตวัเคา้

เองก่อน  รัฐถึงจะมาจบัโดยวางแนวทางว่า เศรษฐกิจพวกนีของประเทศไทย ควรจะไปดา้นนีกนั

หมด ไม่ไดค้รับผลิตภณัฑชุ์มชนไม่ไดชู้  ความโดดเด่นก็เป็นความเหมือน ความต่างก็คือคนจะมา

ใชก้็ไม่เกิดความ คือผลิตภณัฑชุ์มชนเป็นแบรนดที์ดอ้ยอยูแ่ลว้แหละ ดอ้ยเมือเทียบกบั ซึงผลิตภณัฑ์

อืนๆอย่างทีบอก มนัอาจจะดีกว่าก็ได ้มนัอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าก็ไดรั้ฐก็ไดรั้บรองการประกัน

คุณภาพเคา้แบบนนั อาจจะให้ อย.แต่ก็แบบมนัก็เป็นเรืองการตีค่า คิดว่ามนัก็ดูไม่น่าดึงดูดการใช้

และ อีกอยา่งหนึงเมือการผลิตมนัซาํกนั ขอ้ดอ้ยทีสองคือ มนัซาํเหมือนกนัอีก รสชาติเหมือนกนัอีก 

จบและมนัก็ตายดว้ยตวัของมนัเอง เพราะว่ามนัตอ้งเกิดจากชุมชนมีอตัลกัษณ์จริงๆ เมือโชวอ์นันี ถึง

จะขอรัฐส่งเสริม รัฐเนียตอ้งเมืองว่าควรจะส่งเสริมเฉพาะทางชุมชนนนัจริงๆ” 
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 “ผมว่าปัญหาทีเกิดขึนตอนนีมนัอาจจะเกิดจากการทีคนทวัไปไม่รู้จกั คือคุณภาพมนั

อาจจะดีว่าแบรนด์ทีวางจาํหน่ายตามทอ้งตลาด คือคนทั วไปเคา้ไม่รู้ว่า ของชุนนีมนัดีกว่า มนัมี

ปัญหาในเรืองของการประชาสมัพนัธ ์การทาํการตลาด”  

  แสดงว่าพวก position awareness ยงัมีปัญหาใช่ไหมครับ  

  ตรงนียงัมีเรือง มีบาง product ในชุมชน ก็ทาํไม่ต่อเนืองไง บางทีขายๆอยู่แลว้มนัหาย

จากตลาดไปเลย เพราะเค้าทําไม่สําเร็จหรือขายได้ไม่ดี เค้าก็เลิกทาํไปเลยมนัทาํให้เกิดBrand 

Royalty ยาก เพราะทาํไม่ต่อเนืองกนั 

 บางทีมนัเกิดจากการแบบว่า ชาวบา้น เคา้จะเหมือนกบัว่า ดูๆตามคนอืน ไรแบบนี พอ

เห็นสินคา้พอทาํตามแลว้ขายดีมากก็เลยทาํตามกนั ไม่เคยแสดง Quality เลย ว่าสินคา้มนัจะเป็นไง 

มนัเกิดจากการทีรับไปกระตุน้อยา่งผดิวิธี ทีเคา้ทาํแบบนีรวย สร้างโมเดลขึนมาว่าทาํธุรกิจอยา่นีรวย 

แต่จริงๆธุรกิจนีเคา้อาจไม่เหมาะกบัคุณนะ ไม่ไดเ้หมาะกบัชุมชนนะ 

 ผมมองทีตวับริหารจดัการ ผลไม่พดูเรือง product แลว้เพราะว่าชดัเจนทงัคู่ ก็คนไทยถึง

เวลาแลว้เราผลิต เหย้หมาํเราอร่อย ขายหมาํขายดี ขอนแก่นหมาํกนัหมดเลย ตลอดเส้นทาง คือพลงั

ส่วนหนึง ถา้ทาํตวัชีวดัควรจะมองตวัการรวมกลุ่มตรงนีนะครับ อย่างน้อยคือกีดกนัการแข่งขัน 

สองคือทาํใหส่้งเสริมมาตรฐานอะไรบางอยา่งทีมนัเป็นพาซิโนเลต ของแต่ละบา้น สามก็คือแน่นอมี

เรืองของกลไกทางการตลาด กลไกทางการเงิน ทีมาเกียวขอ้ง และสามารถทีจะมีพลงัการต่อรอง สีก็

คือมนัสามารถเป็นพลงัในการต่อรองของมาตรฐานอะไรบางอยา่งได ้

 ทีนีตวัอยา่ง ทีผมบริหารศาลเจา้โรงเจอยูพี่คิดวา่เมือมองศาลเจา้โรงเจแลว้เกิดภาพอะไร 

เก่าๆ ลา้สมยั แต่โรงเจ ผมไดเ้กณฑม์าตรฐานคุณภาพ HA ของกระทรวงอนามยั ห้องนาํสะอาดได ้

clean food good taste ของกระทรวงสาธรณสุข ดา้นอาหาร กินเจทีไร หนังสือพิมพต์อ้งมาลง ตอ้ง

มาทาํข่าวภาพโรงเจก็เหมือนสินคา้ชุมชนอ่ะ เก่าๆจะยกระดบัขึนมาไดไ้ง กลยุทธ์ในการยกระดบั

ของผมคือการสร้างตาํนาน มี Story ป๋าเทพเปิดขายขนมเปียะ อยู่ขา้งบา้นผมคนต่อแถวซืออย่างกะ

แจก ไม่ไดอ้ร่อยเลย แต่มากินดว้ยความสงสาร เพราะฉะนันการตลาดมนัไม่ไดเ้กียวกบัคุณภาพ

อยา่งเดียว แต่มนัตอ้งมีอะไรบางอยา่ง ทีมนัเรียกร้องชุมชนนีเกิดจากนาํพกันาํแรง กระแสช่วงนึงที

คนไปเทียวรีสอร์ท นีคือจุดเด่นทีชุมชนมองขา้ม และมองว่าสิงทีคุน้ชินอยุ่ทุกวนัมนัเป็นเรืองไร้

สาระ แต่จริงๆมนั Amazing  

  เพราะมนัเหมือนเป็นเอกลกัษณ์เป็นเอกลกัษณ์ของพืนทีนัน ซึงบางทีชาวบา้นเคา้ใช้

ชีวิตทุกวนัเคา้ก็เคยชินตรงนนัอยูแ่ลว้เคา้ก็ไม่ไดรู้้สึกแปลกไป มนัตอ้งสร้างความตระหนักรู้ให้กบั

คนในชุมชนดว้ยไง มนัไม่ใช่แค่จากภายนอกอ่ะ ว่า... เหย้ เรามีของดีนะ เราอย่านิงเฉยกบัสิงทีเรามี

อยู่ เราอย่ามองข้ามว่าของดีของเราเอง จะไปแข่งขันในการตลาดได้ ของดีของตนเองเนียบางที 



208 

 
อย่างทีผมพูดเสมอเลย ดีนะแต่ไม่กลา้ใช้ อย่างสมุนไพรวงัพรม ดีนะแต่ไม่กลา้ใช้ แต่ว่ามีอย. 

รับรอง อย.รับรองแต่สมุนไพรยงัไม่น่าเชือถือ คุณลองทาํอะไรทีมนัน่าเชือถือกว่านันไดไ้หม เป็น

การสร้างการสือสารและสร้างความเชือมนัดว้ย  

  มีใครเคยใชผ้ลิตภณัฑจ์ากชุมชนไหมครับ 

 ใช ้เพราะอยากลอง เห็นใน Golden place เป็นสบู่ขมิ น กลินคลา้ยๆสบู่ลกัซ์ คือติด

หลุมพราง package  เลยลองซือมาใช้ ไม่รู้หรอกว่า ชุมชนมีอะไรเป็นของดี คือจริงแลว้อยาก

กลบัไปซือซาํแต่หาโอกาสไปไม่ได ้แต่ถา้กลบัไปซือยหีอ้นีเท่านนั ซือยาก 

ก็จะมองในเรือกบัว่ายกระดบัมาตรฐาน เพือนาํไปสู่ต่างประเทศ 

 คือผลิตภณัฑชุ์มชนมนัจะ คุณภาพมนัจะสร้างมา 2  มาตรฐาน มาตรฐานแรกคือให้คน

ไทยใช ้มาตรฐานคือมาตรฐานส่งออก คือคนไทยเนียไม่ค่อยไดใ้ชม้าตรฐานเกียวกบัการส่งออก คือ

ว่าของดีดีเนียจะส่งนอกมากกว่า ของไม่ดีจะเอามาให้คนไทยใช ้ให้มองว่าของคนไทยกับของ

ต่างประเทศเนียใหมี้มาตรฐานเดียวกนั เพราะว่าคนนอกใชท้าํไมคนไทยไม่ใช ้ของคนไทยเอง 

 เคยกิน อุ เป็นเครืองดืมในชุมชน ซึงชอบมาก มนัอร่อยมาก แต่ก็แปลกว่าตวัของเหลา้ 

คือชุมชนทอ้งถินไม่ไดรั้บการถ่ายทอดไปชุมชนอืนเลย อาจจะเป็นเพราะว่าตวัชุมชนเองตอ้งการ

ความพึงพอใจขายแค่ในนีหรือเปล่า คือรสชาติหรือความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นสุดๆเลย เพราะว่า

มนัทาํจากไห ทาํจากหลอดไมไ้ผ ่ไดชิ้มแลว้ก็หากินไดย้าก คือพอมนัส่งเสริมไปช่วงนึงแลว้ขาดการ

สานต่อ คือสุราชุมชนตายหมดโอทอป ไม่ค่อยมี คือไม่รู้ว่ามนัหายไปไหน  

  ดว้ยประเด็นเรืองกฎหมายหรือเปล่า 

  เนืองจากขอ้กาํหนดในการขายสุราเขม้งวดมากขึน เราไม่สามารถสูต้ลาดสุราทีมนัใหญ่

มากๆได ้จริงๆมีอีกทีนึงที Success ทีเป็นตน้แบบของ otop ก็คือทีญีปุ่น เคา้เป็นคนทีตน้แนวคิดเคา้

จะเรียกว่า ovoc เคา้เน้นในการสร้าง Story สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน คือเป็นของ

เฉพาะที เช่น นมฮอกไกโด โตเกียวบานาน่า 

  อยากรู้มุมมองในแง่ลบ  

  เคยใชแ้ต่จะไปใชใ้นพวกของสินคา้ทีบริโภคหรือมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ใชพ้วกของ

ตกต่างบ้าน เช่น ใบตาล ใบลาน หรือของทีระลึก ถามว่าทาํไมไม่ใชสิ้นคา้พวกนัน ในเรืองของ

กระบวนการผลิต เราไม่มนัในในเรืองของมาตรฐาน แรกๆสินคา้เคา้อาจจะดี แต่พอผลิตไปเรือยๆ 

สินคา้เคา้จะขาดการควบคุม  

 ผมไม่ใชอ้ยู ่2 ประเภทคือ ไอทีตอ้งกินเขา้ไปแลว้ก็ทีเป็นยา เพราะมนัเกิดเราถูกสังคม

สอนว่า สงัคม ยาตอ้งมีมาตรฐาน ยาตอ้งสะอาด  



209 

 
แต่ในบริบทเมืองไทยผมมองว่ามนัอาจจะยาก บา้นเราอ่ะการคมนาคมมนัไม่เหมือนญีปุ่นไง คือ

ญีปุ่น เราอยากจะไปเคา้ไปได ้เคา้มีการเดินทางทีสะดวก ถา้อยากจะส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนตอ้ง

เนน้เรืองโลจิสติกส์ ใหง่้ายขึน จะไดก้ระตุน้การซือสินคา้ชุมชน 

 บางทีชาวบา้น จะคิดว่าชาวบา้นจะขายใคร ใครคือลูกคา้หลกั ใครคือกลุ่มลูกคา้ ไม่มี

เป้าหมายทีชดัเจน  

  คือชาวบา้นบางทีเคา้มีภูมิรู้ แต่เขาไม่ไดข้วนขวาย ช่องทางการขายไม่เขา้ถึง ช่องทาง

การตลาดหาซือยาก ชาวบา้นก็ไม่รู้จะขายใคร คือช่องทางการตลาดไปไม่ถึงนักท่องเทียว ไปคนละ

ทิศคนละทาง  

 ศึกษาสิงทีเป็นปัญหาจะไดน้าํไปพฒันา  

  หลกัๆ ก็เป็นในเรือง เช่น บุรีรัมย ์สร้างเสือทีมบุรีรัมย ์ 

  ยานีไม่กลา้ใช ้ 

  สมมติว่ามี อย.รับรอง 

 เริมหนัมาดูบา้ง เอาง่ายๆ สมมติโอทอป เอาไปวางในชนัเซเว่น ก็เริมจะมอง แต่ว่าเอา

ไปวางตามศาลาบา้น ก็ไม่มองล่ะ ว่าเก่าขนาดไหน มดอายหุรือเปล่า สะอาดหรือเปล่า  

  เรือง เครือข่าย พนัธมิตรทางการคา้ แต่อย่างเรืองของเซเว่นเค้าก็มีขอ้จาํกัดของตัว

ชุมชนเองดว้ย เช่นกาํลงัการผลิต เคา้ตอ้งมีลิมิต ว่าไดเ้ท่าไหร่ เรืองของกาํลงัคน นีก็เป็นขอ้จาํกดั

อยา่งหนึง ทาํใหข้องไม่ไดล้ง เซเว่นคนก ็ไม่ค่อยเห็น แต่ผมเห็นดว้ยเรืองการสร้างnetwork คุณดวง

พร เคา้Success เคา้คา้ส่งมีคนมารับถึงที มีคนรู้จกัเยอะเพราะปากต่อปากลว้นๆ  

  ช่องทาง ความเชือมนั การตระหนกัถึงสิงทีมีอยู ่ 
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ภาคผนวก ข 

ภาพการการสนทนากลุ่ม 

เดือนตุลาคม 2558 
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รูปภาพที 23 การสนทนากลุ่มนกัวิชาการ 

 

 

 

 

ภาพที 24 การสนทนากลุ่มนกัศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

ตารางการเข้าสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 

เดือน พฤศจกิายน 2558 
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ตารางการเข้าสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 

 

ลาํดับ ชือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

กลุ่มผูป้ระกอบการ 

1 คุณดวงพร แพร้วรุ่งเรือง ประธานกลุ่มสตรีสมุนไพรดอนขุนห้วย จังหว ัด

เพชรบุรี 

2 คุณณรงค ์ศรีเกรียงทอง รองประธานผูจ้ ัดการบริษัทโมเดิร์นคาส อินเตอร์

เนชนัแนล คอสเมติคส์ จาํกดั 

3 คุณวิทยา มียอด ผูป้ระกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ในชุมชนตน้แบบ

เศรษฐกิจพอเพียงบา้นสะแกราย จงัหวดันครปฐม 

4 คุณอนงค ์จอมบุญ ผู ้ประกอ บการผลิ ตภัณฑ์ส มุนไพรใ นจังหว ัด

นครปฐม 

5 คุณปิยะ ภูคาํ เจา้ของผลิตภณัฑ์เครืองหอม ศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญา

ไทยปิยะชนก จงัหวดันครปฐม 

6 คุณกมลนนัท ์ศรีสวสัดิ ประ ธา นกลุ่ มผ ลิตภัณฑ์พืชส มุน ไพร นัน ทก า               

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

กลุ่มนกัวิชาการ 

1 อาจารย ์พลชยั เพชรปลอด อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นการตลาด การจดัการ และ

การพฒันาชุมชน 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาภร ภิญโญ

ฉตัรจินดา 

อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการ 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อริศร์          เทียน

ประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการสถานบนัวิจัยและพฒันามหาวิทยาลัย

ศิลปากร และอาจารย์ผู ้เ ชียวชาญด้านเคมีและ

สิงแวดลอ้ม 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. คีรีบูน จงวฒิุเวศย ์ อ า จ า ร ย์ผู ้ เ ชี ย ว ช า ญ ด้า น ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ น และการพฒันา

ชุมชน 

5 อาจารย ์ดร. ปรเมศร์ อารมณ์ดี อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นอุตสาหกรรมการผลิต 

กลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

1 ดร.นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอดีตผู ้ว่า

ราชการจงัหวดัมุกดาหาร 

2 คุณยพุา อินทราเวช ตําแหน่งผูเ้ชียวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

3 คุณพรธิดา เทพประสิทธิ ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการศูนยสิ์งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดุสิต 
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ลําดับ ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง 

กลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

4 นางสาวรสริน หยองทอง ตาํแหน่งนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน

ตาํบลดอนยายหอม จงัหวดันครปฐม 

5 คุณอุดร หมนัมณี ตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นหมู่ 8 ตาํบลสามพระยา อาํเภอ

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

6 คุณภานุวฒัน์  สุทธิ ตาํแหน่งผู ้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต ําบลดอนยายหอม 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
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ภาคผนวก ง 

แนวการสัมภาษณ์ EDFR รอบท ี1 
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ร่างแนวโน้มองค์ประกอบในการจดัทําเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบการจดัการธุรกจิเชิง

สร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกจิชุมชน 

 

องค์ประกอบ

หลัก 

องค์ประกอบย่อย ดัชนีประเมิน วิธีการประเมิน หลักฐานพิสูจน์/

กิจกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1. การสร้าง

มูลค่าเพิม 

(Value added) 

1.1 กระบวนการ 

(Process) 

1.1.1 การวางแผน - มีเป้าหมายการ

ดาํเนินงานทีชดัเจน 

- มีการกาํหนดแผน

ธุรกิจชุมชน 

- มีการวางโครงสร้าง

บริหารจดัการ 

- เอกสารเกียวกบั

เป้าหมายการ

ดาํเนินงาน 

- เอกสารเกียวกบั

แผนธุรกิจชุมชน 

- แผนผงัโครงสร้าง

บริหารงาน 

- ภาพถ่าย, เอกสาร

การประชุม 

1.1.2 การจดัการ

ทรัพยากรบุคคล 

- การสรรหาสมาชิก 

(ถา้มี)  

- มีการพฒันาสมาชิก

กลุ่มทงัจากภายใน

และภายนอกอยา่ง

ต่อเนือง 

- มีการกาํหนด

บทบาทหนา้ทีของ

สมาชิก 

- เอกสารแสดง

วิธีการคดัเลือก

คุณสมบติัสมาชิก 

- เอกสารแสดงการ

พิจารณาบุคคลเขา้

มาเป็นสมาชิก 

- เอกสารโครงการ

อบรมหรือดูงาน 

- จาํนวนครังที

อบรมหรือดูงาน 

- บอร์ดกิจกรรม, 

ภาพถ่าย 

1.1.3 การจดัหาและ

เลือกใชว้ตัถุดิบ 

- มีการกาํหนด

คุณภาพและความ

ปลอดภยัของวตัถุดิบ 

- การใชว้ตัถุดิบทีหา

ไดใ้นชุมชนและไม่

เป็นพิษต่อ

สิงแวดลอ้ม 

- หลกัฐานรายการ

วตัถุดิบในชุมชน 

- ภาพถ่ายแหล่ง

วตัถุดิบในชุมชน 

- เงือนไขและ

ขอ้กาํหนดในการ

ควบคุมคุณภาพ
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องค์ประกอบ

หลัก 

องค์ประกอบย่อย ดัชนีประเมิน วิธีการประเมิน หลักฐานพิสูจน์/

กิจกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

- การติดต่อผูจ้ดัหา

วตัถุดิบจากภายนอก

โดยมีมาตรฐาน

กาํหนด  

- มีการส่งเสริมให้

สมาชิกเพาะปลูก

วตัถุดิบ 

วตัถุดิบ 

- ขอ้กาํหนด

เกียวกบัการจดัหา

วตัถุดิบภายนอก 

1.1.4 การผลิต - ประสิทธิภาพของ

การผลิต  

- การควบคุมคุณภาพ

การผลิต 

- ความปลอดภยัใน

การผลิต 

- มีการตรวจสอบ

และบาํบดัของเสีย

จากการผลิต 

- เอกสารแสดง

คุณภาพและ

ปริมาณการผลิต 

- เอกสารแสดง

เครืองมือทีใช ้หรือ 

แรงงานคน 

- เอกสารแสดง

มาตรฐานรับรอง

การผลิต เช่น GMP 

- เอกสารแสดง

ขนัตอนการผลิต 

1.2 ผลผลิต (Output) 1.2.1 ลกัษณะและ

ความสร้างสรรค์

ของผลิตภณัฑ์ 

- ความแตกต่างของ

ผลิตภณัฑ์ 

- มีการผสมผสาน

นวตักรรมในตวั

ผลิตภณัฑ์ 

- จาํนวนและความ

หลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์

- การใชป้ระโยชน์

จากผลิตภณัฑ ์

- การสร้างเรืองราว

ของผลิตภณัฑ ์

- เอกสารหรือรางวลั

ทีแสดงถึงความคิด

สร้างสรรคข์อง

ผลิตภณัฑ ์

1.2.2 ผลิตภณัฑมี์

ศกัยภาพทางการ

- การศึกษาความ

เป็นไปไดท้าง

- เอกสารเกียวกบั

แผนทางการตลาด
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องค์ประกอบ

หลัก 
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กิจกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

แข่งขนัในตลาด การตลาด 

- การประเมิน

ศกัยภาพจากมุมมอง

ผูบ้ริโภคดว้ยหลกั 

“SPAE”   

ของธุรกิจชุมชน 

- ผลการประเมิน

ศกัยภาพทาง

การตลาด 

1.2.3 มาตรฐาน

รับรองผลิตภณัฑ ์ 

- ผลิตภณัฑมี์การ

รับรองคุณภาพ 

- เอกสาร, 

ใบรับรอง

มาตรฐานจาก

หน่วยงานภาครัฐ

หรือในระดบั

ชุมชนทีเกียวขอ้ง

กบัมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ 

1.3 ภูมิปัญญา 

(Wisdom) 

1.3.1 การสร้าง

กระบวนการจดัการ

ความรู้ 

- กระบวนการ

แสวงหาความรู้ 

- การประยกุตใ์ชภู้มิ

ปัญญาเดิมกบัความรู้

สมยัใหม่ 

- วิธีการจดัเกบ็องค์

ความรู้ 

- การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 

- การนาํไปใช้

ประโยชน์ในธุรกิจ

ชุมชน 

- เอกสารการ

ประชุม 

- เอกสารแสดงการ

จดัเกบ็ภูมิปัญญา 

- การจดักิจกรรม

แลกเปลียนความรู้ 

- หลกัฐาน

ผลิตภณัฑที์ไดจ้าก

การใชภู้มิปัญญา

ทอ้งถินหรือองค์

ความรู้ 

1.3.2 ลิขสิทธิทาง

ปัญญา 

- มีการจดทะเบียน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

- ใบรับรองดา้น

ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาจาก

หน่วยงานที

เกียวขอ้ง 
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กิจกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

2. ความคุม้ค่า 

(Valuable) 

2.1 การส่งมอบและ

การสือสาร 

(Delivery) 

2.1.1 การจดัการ

ช่องทางจดัจาํหน่าย 

- มีการนาํผลิตภณัฑ์

ออกไปจาํหน่าย

ภายนอกชุมชน 

- การมีหนา้ร้าน

แสดงสินคา้  

- การนาํผลิตภณัฑไ์ป

ออกงานแสดงสินคา้ 

- รายการแสดง

จาํนวนสถานที

จาํหน่าย 

- ภาพถ่ายหนา้ร้าน

จาํหน่าย 

- บนัทึกแสดงการ

ออกงานแสดง

สินคา้ 

2.1.2 วิธีการสือสาร

และประชาสัมพนัธ์ 

- ช่องทางในการ

ประชาสัมพนัธ์ 

- วิธีการเชือมโยงกบั

หน่วยงานอืน 

- หลกัฐานแสดง

ประเภทและ

จาํนวนของสือทีใช้

ในการ

ประชาสัมพนัธ์ 

2.2 ผลลพัธ์ 

(Outcome) 

2.2.1 ประโยชน์ต่อ

กลุ่มธุรกิจชุมชน 

- คณะกรรมการและ

สมาชิกกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนไดรั้บ

ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ 

- เอกสารแสดงการ

จ่ายค่าตอบแทน 

- เอกสารแสดง

หลกัฐานเกียวกบั

การใหส้วสัดิการ 

2.2.2 ประโยชน์ต่อ

ชุมชน 

- ผลตอบแทนทางตรง

และทางออ้ม หรือ

สวสัดิการทีกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนใหแ้ก่ชุมชน 

- หลกัฐานแสดงการ

ช่วยเหลือชุมชนดว้ย

สิงของ กองทุน หรือ

การออกงาน

สาธารณะในชุมชน 

2.3 เครือข่ายความ

ร่วมมือ (Network) 

2.3.1 ความร่วมมือ

ระหว่างกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

- ลกัษณะการ

สนบัสนุนระหวา่ง

กลุ่มธุรกิจชุมชน 

- เอกสารแสดง

จาํนวนของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชนรายอืนที

เป็นเครือข่าย 

- เอกสารแสดง

ลกัษณะความร่วมมือ

ของธุรกิจชุมชนใน

เครือข่าย 
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กิจกรรม/
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- เอกสารแสดง

รายชือธุรกิจชุมชนที

มีความร่วมมือกนั 

2.3.2 ความร่วมมือ

กบัตวักลางทางการ

คา้ 

- การจดัจาํหน่าย

สินคา้โดยผ่านพ่อคา้

คนกลาง 

- เอกสารจาํนวน

พ่อคา้คนกลางทงั

คา้ปลีกและส่งทีมี

ความร่วมมือกนั  

2.3.3 ความร่วมมือ

เชิงวิชาการกบั

หน่วยงานภายนอก 

- การขอความ

ช่วยเหลือและความ

ร่วมมือจาก

สถาบนัการศึกษา 

หรือ หน่วยงานวิจยั

ภาครัฐและเอกชน 

- เอกสารเกียวขอ้ง

กบัความร่วมมือเชิง

วิชาการกบั

หน่วยงานภายนอก 

- รูปภาพประกอบ 

2.4 ความยงัยนื 

(Sustainability) 

2.4.1 การดาํเนินการ

ต่อเนือง 

- การดาํเนินการของ

ธุรกิจชุมชนอยา่ง

ต่อเนือง 

- เอกสารแสดง

แผนหรือ

พฒันาการในการ

ดาํเนินงานของ

กลุ่ม 

- ประวติัการ

ดาํเนินงานของ

กลุ่ม 

2.4.2 การพฒันา

ผลิตภณัฑต่์อเนือง 

- มีการพฒันา

คุณภาพผลิตภณัฑ์

อยา่งต่อเนือง 

- มีการผลกัดนั

มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ไปสู่สากล 

 

- แผนพฒันา

ผลิตภณัฑที์มีความ

ต่อเนือง 

- ใบรับรองทีเป็นที

ยอมรับในระดบั

สากล 

2.4.3 ความสัมพนัธ์

กบัชุมชนต่อเนือง 

- การสร้างกิจกรรม

หรือผลตอบแทน

ใหก้บัชุมชนอยา่ง

- กิจกรรม, รูปภาพ

ทีเกียวขอ้งกบัการ

พฒันาชุมชน 
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ต่อเนืองโดยชุมชน

สามารถนาํไปต่อ

ยอดได ้

3. ผล

ประกอบการ 

(Volume)  

3.1 รายได ้

(Revenue) 

3.1.1 ขอ้มูลรายได ้ - รายไดสุ้ทธิจากการ

ขายสินคา้ 

- ขอ้มูลดา้นบญัชี 

3.2 ปริมาณการขาย 

(Sales volume) 

3.2.1 ขอ้มูลดา้น

ปริมาณการขาย 

- จาํนวนผลิตภณัฑที์

ขายได ้
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ภาคผนวก จ 

ภาพการเข้าสัมภาษณ์ EDFR รอบท ี1 
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ภาพที 25 การสมัภาษณ์คุณดวงพร แพร้วรุ่งเรือง ประธานกลุ่มสตรีสมุนไพรดอนขุนหว้ย จงัหวดั

 เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 26  คุณอนงค ์จอมบุญ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑส์มุนไพรในจงัหวดันครปฐม 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถาม EDFR รอบท ี2 
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2 

งานวจิยัเรือง  “การพฒันาเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกจิชุมชนในภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย” 

คาํชีแจง 

  แบบสอบถามนีเป็นการถามเพือให้ผูเ้ชียวชาญแสดงความคิดเห็นเชิงประเมินกบับริบทที

ปรากฏในแบบสอบถามนี เพือยืนยนัองค์ประกอบทีใชใ้นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการ

ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ จากนันผูว้ิจยัจะนาํไปวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ขอ้มูล จัดทาํเป็นเกณฑ์การ

ประเมินต่อไป  

  แบบสอบถามนีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบไปดว้ย 

 ตอนที 1 ความคิดเห็นทีมีต่อองค์ประกอบทีใชใ้นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการ

จดัการธุรกิจเชิงสร้างสรรค ์

 

 ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะ 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านทีสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามครังนี 

 

นาย จิตพนธ ์ชุมเกตุ 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการ 

          ผูว้ิจยั 
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ตอนที 1 ความคิดเห็นทีมีต่อองค์ประกอบทีใช้ในเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการ

ธุรกจิเชิงสร้างสรรค์ 

คาํชีแจงโปรดทาํเครืองหมายลงในช่องทางขวามือทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านเพียง

คาํตอบเดียว 

ข้อความ 

ความเหมาะสม ระดับความคดิเห็น 

เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ข้อที 1 มี เป้าหมายการดํา เนินงานที

ชดัเจน 

       

ขอ้ที 2 มีการกาํหนดแผนธุรกิจชุมชน        

ข้อที  3 มีการวางโครงสร้างบริหาร

จดัการ 

       

ขอ้ที 4 มีการสรรหาสมาชิกกลุ่ม        

ขอ้ที 5 มีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิก

กลุ่มทงัจากการจดักิจกรรมอบรมภายใน

และการอบรมหรือศึกษาดูงานจาก

ภายนอกอยา่งต่อเนือง 

       

ขอ้ที 6 มีการกาํหนดบทบาทหน้าทีของ

สมาชิกกลุ่มอยา่งชดัเจน 

       

ขอ้ที 7 มีการกาํหนดคุณภาพและความ

ปลอดภยัของวตัถุดิบ 

       

ขอ้ที 8 มีการใชว้ตัถุดิบทีหาไดใ้นชุมชน

และไม่เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

       

ขอ้ที 9 มีการติดต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบจาก

ภายนอกโดยมีมาตรฐานกาํหนด 

       

ข้อ ที  1 0  มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ให้สม า ชิ ก

เพาะปลกูวตัถุดิบ 

       

ขอ้ที 11 มีการควบคุมประสิทธิภาพของ

การผลิต 
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ข้อความ 

ความเหมาะสม ระดับความคดิเห็น 

เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ขอ้ที 12 มีการควบคุมคุณภาพการผลิต        

ขอ้ที 13 มีการควบคุมความปลอดภยัใน

การผลิต 

       

ขอ้ที 14 มีการตรวจสอบและบาํบดัของ

เสียจากการผลิต ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน 

       

ข้อที 15 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

เอกลกัษณ์แตกต่างจากผลิตภณัฑท์วัไป 

       

ขอ้ที 16 มีการผสมผสานนวตักรรมใน

ตวัผลิตภณัฑ ์

       

ขอ้ที 17 มีการศึกษาความเป็นไปไดท้าง

การตลาด 

       

ขอ้ที 18 มีการประเมินความคิดเห็นจาก

มุมมองของลูกค้าด้วยการศึกษาจาก

แรงจูงใจ การรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ การ

รับรู้ผา่นช่องทางการสือสาร และ การได้

คุณค่าจากผลิตภณัฑ ์  

       

ข้อที 19 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง

คุณภาพ 

       

ขอ้ที 20 มีกระบวนการแสวงหาความรู้        

ขอ้ที 21 มีการประยุกต์ใชภู้มิปัญญาเดิม

กบัความรู้สมยัใหม่ 

       

ขอ้ที 22 มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้        

ขอ้ที 23 มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้        

ข้อที 24 มีการนําไปใช้ประโยชน์ใน

ธุรกิจชุมชน 
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ข้อความ 

ความเหมาะสม ระดับความคดิเห็น 

เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ขอ้ที 25 มีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

       

ข้อที  26 มีการนําผลิตภัณฑ์ออกไป

จาํหน่ายภายนอกชุมชน 

       

ขอ้ที 27 มีหนา้ร้านแสดงสินคา้         

ขอ้ที 28 มีการนาํผลิตภณัฑ์ไปออกงาน

แสดงสินคา้ 

       

ขอ้ที 29 มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์        

ขอ้ที 30 มีวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงาน

อืน 

       

ข้อ ที  3 1  มี ก า ร ให้ ค่ า ต อ บ แ ท น กับ

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

       

ข้ อ ที  3 2  มี ก า ร ใ ห้ ส วั ส ดิ ก า ร

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

       

ขอ้ที 33 มีการให้ผลตอบแทนทางตรง

และทางออ้ม หรือสวสัดิการแก่ชุมชน 

       

ข้อที 34 มีการสนับสนุนระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

       

ขอ้ที 35 มีการจดัจาํหน่ายสินคา้โดยผ่าน

พ่อคา้คนกลาง 

       

ข้อที 36 มีการขอความช่วยเหลือและ

ความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา หรือ 

หน่วยงานวิจยัภาครัฐและเอกชน 

 

       



229 

 

ข้อความ 

ความเหมาะสม ระดับความคดิเห็น 

เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ข้อที 37 มีการดํา เนินการของธุรกิจ

ชุมชนอยา่งต่อเนือง 

       

ขอ้ที 38 มีการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์

อยา่งต่อเนือง 

       

ข้อ ที  3 9  มี ก า ร ผ ลัก ดัน ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภณัฑไ์ปสู่สากล 

       

ข้อ ที  4 0  มี ก า ร สร้ า ง กิ จ ก ร ร ม ห รื อ

ผลตอบแทนให้กบัชุมชนอย่างต่อเนือง

โดยชุมชนสามารถนาํไปต่อยอดได ้

       

ขอ้ที 41 มีการทาํรายการบัญชีเกียวกับ

รายไดสุ้ทธิจากการขายสินคา้ 

       

ขอ้ที 42 มีการทาํรายการบัญชีเกียวกับ

จาํนวนผลิตภณัฑที์ขายได ้

       

 

ตอนที 2 ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (CFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

 

 
แบบสอบถาม 

งานวจิยัเรือง  “การพฒันาเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม

ธุรกจิชุมชนในภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย” 

คาํชีแจง 

 แบบสอบถามนีเป็นการถามเพือใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชน หรือผูแ้ทน หรือสมาชิก

กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเชิงประเมินกบับริบททีปรากฏในแบบสอบถามนี เพือยืนยนัแนวคิดการประเมิน

ลกัษณะกลุ่มธุรกิจชุมชนไปสู่การจดัการธุรกิจอยา่งสร้างสรรค ์จากนนัผูว้ิจยัจะนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลและ

สงัเคราะห์ขอ้มลู จดัทาํเป็นเกณฑก์ารประเมินต่อไป โดยสาํหรับขอ้มลูนนั ผูว้ิจยัจะรักษาเป็นความลบัและ

จาํนาํผลการวิจยัไปใชเ้พือการวิจยัเท่านนั 

แบบสอบถามนีไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบไปดว้ย 

 ตอนที 1 เป็นขอ้คาํถามเกียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

  ตอนที 2 ความคิดเห็นทีมีต่อการประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์อง

กลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 

  ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะ 

 

ขอขอบคุณทุกท่านทีสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามครังนี 

 

นาย จิตพนธ ์ชุมเกตุ 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการ 

          ผูว้ิจยั 
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ตอนที 1 เป็นข้อคาํถามเกยีวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านโปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริง โดยทาํเครืองหมาย ลงหนา้คาํตอบในแต่ละขอ้คาํถาม 

1. เพศ   

 (  ) 1. ชาย       (  ) 2. หญิง 

2. อาย ุ

 (  ) 1.นอ้ยกว่า 20 ปี   (  ) 2. อาย ุ20-25 ปี (  ) 3. อาย ุ26-30 ปี  

 (  ) 4. อาย ุ31-35 ปี  (  ) 5.อาย ุ36 – 40 ปี (  ) 6. อาย ุ41 – 45 ปี 

 (  ) 7.อาย ุ46 – 50 ปี  (  ) 8. อาย ุ51 – 55 ปี  (  )  9. อาย ุ55 ปีขึนไป 

3. ระดบัการศึกษา  

 (  ) 1. ประถมศึกษา   (  ) 2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 (  ) 3. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (  ) 4. อนุปริญญา/ปวส.  

(  ) 5. ปริญญาตรี    (  ) 6. ปริญญาโท   

(  ) 7. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

4. สถานภาพ 

 (  ) 1. โสด  (  ) 2.สมรส  (  ) 3. หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

5. รายไดส่้วนตวัต่อเดือน  

 (  ) 1. นอ้ยกว่า 15,000 บาท  (  ) 2.15,001 – 20,000 บาท  

(  ) 3. 20,001 – 25,000 บาท  (  ) 4.25,001 – 30,000 บาท  

(  ) 5.30,001 – 35,000 บาท  (  ) 6. 35,001– 40,000 บาท  

(  ) 7.40,001บาทขึนไป 

6. อายใุนการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน…………………… ปี 

7. ประเภทสินคา้สมุนไพรทีไม่ใช่อาหารทีดาํเนินการผลิตอยู ่คือ.................................................. 

8. มลูค่าการขายสินคา้ของธุรกิจชุมชนของท่านต่อปี..................................................................... 

9. สินคา้ของท่านมีการส่งออกหรือไม่ (  ) ส่งออก (  ) ไม่ส่งออก 

10. วตัถุประสงค์หลกัของการผลิตสินคา้ในกลุ่มธุรกิจชุมชนของท่านเป็นแบบใดเพือให้เกิดเป็น

ธุรกิจทีมีความสร้างสรรค ์

 (  ) เพือสร้างมลูค่าเพิมใหก้บัทุนในชุมชน 

 (  ) เพือก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการดาํเนินการ 

 (  ) เพือใหเ้กิดผลประกอบการทีดี 

11. จาํนวนสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนของท่าน............................ คน 
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12. ปัจจุบนัการดาํเนินงานในธุรกิจชุมชนของท่านไดพึ้งพิงแหล่งเงินทุนใดบา้ง 

 (  ) ไม่ไดพึ้งพิง เลียงตนเองได ้

 (  ) พึงพิงเงินทุนจากธนาคาร 

 (  ) พึงพิงจากสมาชิกของกลุ่ม 

 (  ) พึงพิงจากระบบสหกรณ์ 

 (  ) อืนๆ 

13. มาตรฐานการผลิตทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑก์ลุ่มธุรกิจชุมชนของท่าน คือ  

 (  ) มาตรฐาน ISO 

 (  ) มาตรฐาน GMP 

 (  ) มาตรฐาน HACCP 

 (  ) OTOP 

 (  ) มผช 

 (  ) GI  

 (  ) อืนๆ โปรดระบุ .............................................  

 

ตอนที 2 ความคดิเห็นทีมต่ีอการประเมนิมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนในภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย 

คาํชีแจงโปรดทาํเครืองหมายลงในช่องทางขวามือทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านเพียง

คาํตอบเดียว 

ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ

ผู้วิจัย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใดว่าปัจจยัต่อไปนีส่งผลต่อระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

ขอ้ที 1 มีเป้าหมายการดาํเนินงานทีชดัเจน      A1 

ขอ้ที 2 มีการกาํหนดแผนธุรกิจชุมชน      A2 

ขอ้ที 3 มีการวางโครงสร้างบริหารจดัการ      A3 
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ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ

ผู้วิจัย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใดว่าปัจจยัต่อไปนีส่งผลต่อระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

ขอ้ที 4 มีการสรรหาสมาชิกกลุ่ม      B1 

ขอ้ที 5 มีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกลุ่ม

ทงัจากการจัดกิจกรรมอบรมภายในและการ

อบรมหรือศึกษาดูงานจากภายนอกอย่าง

ต่อเนือง 

     B2 

ขอ้ที 6 มีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีของสมาชิก

กลุ่มอยา่งชดัเจน 

     B3 

ข้อที  7  มีก ารกําห นดคุ ณภา พแ ละค วา ม

ปลอดภยัของวตัถุดิบ 

     C1 

ขอ้ที 8 มีการใชว้ตัถุดิบทีหาไดใ้นชุมชนและ

ไม่เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

     C2 

ขอ้ที 9 มีการติดต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบจากภายนอก

โดยมีมาตรฐานกาํหนด 

     C3 

ข้อที 10 มีการส่งเสริมให้สมาชิกเพาะปลูก

วตัถุดิบ 

     C4 

ขอ้ที 11 มีการควบคุมประสิทธิภาพของการ

ผลิต 

     D1 

ขอ้ที 12 มีการควบคุมคุณภาพการผลิต      D2 
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ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ

ผู้วิจัย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใดว่าปัจจยัต่อไปนีส่งผลต่อระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

ขอ้ที 13 มีการควบคุมความปลอดภัยในการ

ผลิต 

     D3 

ข้อที 14 มีการตรวจสอบและบาํบัดของเสีย

จากการผลิต ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน 

     D4 

ขอ้ที 15 มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีเอกลกัษณ์

แตกต่างจากผลิตภณัฑท์วัไป 

     E1 

ข้อที 16 มีการผสมผสานนวัตกรรมในตัว

ผลิตภณัฑ ์

     E2 

ข้อที  17  มีการศึกษาความเป็นไปได้ทาง

การตลาด 

     F1 

ข้อที 18 มีการประเมินศักยภาพจากมุมมอง

ผูบ้ริโภคด้วยหลกั “SPAE” ได้แก่ การศึกษา

จากแรงกระตุน้ (Stimulus) การรับรู้ถึงคุณภาพ

สินค้า (Perceived Quality) การรับรู้ผ่าน

ช่องทางต่างๆ (Awareness) และการไดคุ้ณค่า

จากผลิตภณัฑ์ (Equity)และ การไดคุ้ณค่าจาก

ผลิตภณัฑ ์  

     F2 

ขอ้ที 19 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองคุณภาพ      G1 

ข้อที 20 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองความ

ปลอดภยัในการใชง้าน 

     G2 
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ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ

ผู้วิจัย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใดว่าปัจจยัต่อไปนีส่งผลต่อระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

ขอ้ที 21 มีกระบวนการแสวงหาความรู้      H1 

ขอ้ที 22 มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเดิมกับ

ความรู้สมยัใหม่ 

     H2 

ขอ้ที 23 มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้      H3 

ขอ้ที 24 มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้      H4 

ข้อที 25 มีการนําไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ

ชุมชน 

     H5 

ขอ้ที 26 มีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา      I1 

ขอ้ที 27 มีการใชป้ระโยชน์จากการจดทะเบียน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพือสร้างรายได ้

     I2 

ขอ้ที 28 มีการนําผลิตภัณฑ์ออกไปจาํหน่าย

ภายนอกชุมชน 

     J1 

ขอ้ที 29 มีหนา้ร้านแสดงสินคา้       J2 

ขอ้ที 30 มีการนําผลิตภณัฑ์ไปออกงานแสดง

สินคา้ 

     J3 

ขอ้ที 31 มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์      K1 

ขอ้ที 32 มีวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงานอืน      K2 
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ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ

ผู้วิจัย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใดว่าปัจจยัต่อไปนีส่งผลต่อระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

ข้ อ ที  3 3 มี ก า ร ใ ห้ ค่ า ต อ บ แ ท น กั บ

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

     L1 

ขอ้ที 34 มีการใหส้วสัดิการคณะกรรมการและ

สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

     L2 

ขอ้ที 35 มีการให้ค่าตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

     M1 

ข้อที 36 มีการให้สวสัดิการแก่สมาชิกกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

     M2 

ข้อที 37 มีการสนับสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

     N1 

ขอ้ที 38 มีการใชร้ะบบพีเลียงกบัระบบธุรกิจ

ชุมชน อืนๆ เพือแลกเปลียนความรู้และให้

คาํปรึกษาทางดา้นการจดัการ 

     N2 

ขอ้ที 39 มีการจดัจาํหน่ายสินคา้โดยผ่านพ่อคา้

คนกลาง 

     O1 

ข้อที 40 มีวิธีการเข้าถึง สร้างสัมพันธ์ และ

ติดต่อกบัตวักลางทางการคา้ 
 

     O2 

ขอ้ที 41 มีการขอความช่วยเหลือและความ      P1 
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ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ

ผู้วิจัย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใดว่าปัจจยัต่อไปนีส่งผลต่อระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

ร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หรือ หน่วย

งานวิจยัภาครัฐและเอกชน 

ขอ้ที 42 มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาใหค้าํแนะนาํ

ช่ ว ย เ ห ลื อ  ห รื อ ให้ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใน ก า ร

พฒันาการจดัการธุรกิจชุมชน 

     P2 

ขอ้ที 43 มีการดาํเนินการของธุรกิจชุมชนอย่าง

ต่อเนือง 

     Q1 

ข้ อ ที  44 มี ก า ร คิ ด ว า ง แ ผ น เ พื อ เ พิ ม

ประสิทธิภาพการดาํเนินการอยา่งต่อเนือง 

     Q2 

ขอ้ที 45 มีการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์อย่าง

ต่อเนือง 

     R1 

ขอ้ที 46 มีการผลกัดนัมาตรฐานผลิตภณัฑไ์ปสู่

สากล 

     R2 

ขอ้ที 47 มีการสร้างกิจกรรมหรือผลตอบแทน

ให้กบัชุมชนอย่างต่อเนืองโดยชุมชนสามารถ

นาํไปต่อยอดได ้

     S1 

ข้อที 48 มีวิ ธีการทําให้ชุมชนตระหนักถึง

ความสาํคญั และการเขา้มามีส่วนร่วมกบัธุรกิจ

     S2 
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ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ

ผู้วิจัย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

5 4 3 2 1 

ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใดว่าปัจจยัต่อไปนีส่งผลต่อระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

ชุมชน 

ขอ้ที 49 มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัรายได้

สุทธิจากการขายสินคา้ 

     T1 

ข้ อ ที  50 มี ก า ร นํ า ข้ อ มู ล ด้ า น บั ญ ชี ไ ป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารเงินภายในธุรกิจ

ชุมชน 

     T2 

ขอ้ที 51 มีการสรุปยอดรายไดเ้ป็นรายปี      T3 

ขอ้ที 52 มีการนําผลประกอบการแต่ละปีมา

พิจารณาประกอบการศึกษาความเป็นไปไดใ้น

การลงทุนเพิม 

     T4 

ขอ้ที 53 มีการทาํรายการบญัชีเกียวกบัจาํนวน

ผลิตภณัฑที์ขายได ้

     U1 

ขอ้ที 54 มีการนําข้อมูลเกียวกบัปริมาณการ

ขายไปประยกุตใ์ชใ้นการผลิต 

     U2 

ขอ้ที 55 มีการคาดการณ์ยอดขายไวล่้วงหนา้      U3 

ขอ้ที 56 มีการเปรียบเทียบยอดขายของลูกคา้

ในทุกๆ ปี 

     U4 

 

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ซ 

แบบประเมนิความเทียงตรงเชิงเนอืหา (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

 

แบบประเมนิความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญทีมต่ีอ 

เกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบการจดัการธุรกจิ 

เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกจิชุมชน 

 

คาํชีแจง : 

  

แบบประเมินนีมีวตัถุประสงค์เพือ ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการธุรกิจเชิง

สร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนมี 3 องค์ประกอบหลกั 9 องค์ประกอบย่อย และ 21 ดัชนีการ

ประเมิน โดยแบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนที 1 ขอ้มลูทวัไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ตอนที 2 การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการธุรกิจเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

 ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะ 

 

ส่วนของผู้ประเมนิ : 

 

ชือ-สกุล ผู้ประเมนิ ....................................................................ตาํแหน่ง .................................... 

หน่วยงาน .................................................................. วนั เดือน ปี ทีประเมนิ .............................. 
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ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มธุรกจิชุมชนทีรับการประเมนิ 

 

1. ชือกลุ่มธุรกิจชุมชน 

…………………………………………........…………………………………………………… 

2. ชือผูใ้หข้อ้มลู/ตาํแหน่ง.............................................................................................................. 

3. ทีอยู/่ เบอร์โทรติดต่อ................................................................................................................ 

4. ปัจจุบนักลุ่มมีจาํนวนสมาชิก.......................... คน ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  ................ปี 

5. ประเภทสินคา้สมุนไพรทีไม่ใช่อาหารทีธุรกิจชุมชนของท่านดาํเนินการผลิตอยู ่คือ

...................................................................................................................................................... 

6. มลูค่าการขายสินคา้ของธุรกิจชุมชนของท่านต่อปี..................................................................... 

7. สินคา้ของท่านมีการส่งออกหรือไม่  ส่งออก  ไม่ส่งออก 

8. วตัถุประสงค์หลกัของการผลิตสินคา้ในกลุ่มธุรกิจชุมชนของท่านเป็นแบบใดเพือให้เกิดเป็น

ธุรกิจทีมีความสร้างสรรค ์

 เพือสร้างมลูค่าเพิมใหก้บัทุนในชุมชน 

 เพือก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการดาํเนินการ 

 เพือใหเ้กิดผลประกอบการทีดี 

9. ปัจจุบนัการดาํเนินงานในธุรกิจชุมชนของท่านไดพึ้งพิงแหล่งเงินทุนใดบา้ง 

 ไม่ไดพึ้งพิง เลียงตนเองได ้

 พึงพิงเงินทุนจากธนาคาร 

 พึงพิงจากสมาชิกของกลุ่ม 

 พึงพิงจากระบบสหกรณ์ 

 อืนๆ 
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ตอนที 2 การประเมนิมาตรฐานระบบการจดัการธุรกจิเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกจิชุมชน 

 

คาํชีแจงสําหรับผู้ประเมนิ  

  โปรดทาํเครืองหมาย √ ในช่องใดช่องหนึงในแต่ละข้อคาํถามตามระดับความคิดเห็น           

ของท่านและขอ้เสนอแนะลงในช่องขอ้เสนอแนะทีกาํหนดดงัต่อไปนี 

 -1 ไม่มีหลกัฐาน ไม่สามารถประเมินได ้                         

0 ไม่แน่ใจ  

1 มีหลกัฐาน สามารถประเมินได ้                         

 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบหลกั 1 การสร้างมลูค่าเพิม (Value added) 

องค์ประกอบย่อย 1.1 กระบวนการ (Process) 

ดัชนีประเมนิ 1.1.1 การวางแผน (A) 

ขอ้ที 1 มีเป้าหมายการ

ดําเนินงานทีชัดเจน 

(A1) 

- เอกสารเกียวกบัเป้าหมายการดาํเนินงาน 

- ภาพถ่าย, เอกสารการประชุม 

    

ข้อที 2 มีการกาํหนด

แผนธุรกิจชุมชน (A2) 

- เอกสารเกียวกบัแผนธุรกิจชุมชน 

- ภาพถ่าย, เอกสารการประชุม 

    

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

ข้ อ ที  3  มี ก า ร ว า ง

โ ค ร ง สร้ า ง บ ริ ห า ร

จดัการ (A3) 

- แผนผงัโครงสร้างบริหารงาน 

- ภาพถ่าย, เอกสารการประชุม 

 

 

    

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

ดัชนีประเมนิ 1.1.2 การจดัการทรัพยากรบุคคล (B) 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อที 4 มีการสรรหา

สมาชิกกลุ่ม (B1) 

- เอกสารแสดงวิธีการคดัเลือกคุณสมบติั

สมาชิก 

- เอกสารแสดงการพิจารณาบุคคลเขา้มา

เป็นสมาชิก 

    

ข้อที 5 มีการพัฒนา

ศกัยภาพของสมาชิก

ก ลุ่ ม ทัง จ า ก ก า ร จัด

กิจกรรมอบรมภายใน

และการ อบรมหรื อ

ศึ ก ษ า ดู ง า น จ า ก

ภายนอกอยา่งต่อเนือง 

(B2) 

- เอกสารโครงการอบรมหรือดูงาน 

- จาํนวนครังทีอบรมหรือดูงาน 

- บอร์ดกิจกรรม, ภาพถ่าย 

    

ข้อที 6 มีการกาํหนด

บ ท บ า ท ห น้า ที ข อ ง

ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม อ ย่ า ง

ชดัเจน (B3) 

- แผนผงัโครงสร้างบริหารงาน     

ดัชนีประเมนิ 1.1.3 การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ (C) 

ข้อที 7 มีการกาํหนด

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม

ปลอดภัยของวตัถุดิบ 

(C1) 

- เอกสารแสดงเงือนไขและขอ้กาํหนดใน

การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 

    

ข้ อ ที  8  มี ก า ร ใ ช้

ว ัต ถุ ดิ บ ที ห า ไ ด้ ใ น

ชุมชนและไม่เป็นพิษ

ต่อสิงแวดลอ้ม (C2) 

- หลกัฐานรายการวตัถุดิบในชุมชน 

- ภาพถ่ายแหล่งวตัถุดิบในชุมชน 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อที 9 มีการติดต่อผู ้

จั ด ห า วัต ถุ ดิ บ จ า ก

ภ า ย น อ ก โ ด ย มี

ม า ต ร ฐ า น กํ า ห น ด 

(C3) 

- ข้อกาํหนดเกียวกับการจัดหาวตัถุดิบ

ภายนอก 

    

ขอ้ที 10 มีการส่งเสริม

ให้สมาชิกเพาะปลูก

วตัถุดิบ (C4) 

- ภาพถ่าย, เอกสารการประชุม 

- การสมัภาษณ์ 

    

ดัชนีประเมนิ 1.1.4 การผลิต (D) 

ขอ้ที 11 มีการควบคุม

ประสิทธิภาพของการ

ผลิต (D1) 

- เอกสารแสดงคุณภาพและปริมาณการ

ผลิต 

    

ขอ้ที 12 มีการควบคุม

คุณภาพการผลิต (D2) 

- เอกสารแสดงเครืองมือทีใช้ หรือ 

แรงงานคน 

- เอกสารแสดงมาตรฐานรับรองการผลิต 

เช่น GMP 

- เอกสารแสดงขนัตอนการผลิต 

    

ขอ้ที 13 มีการควบคุม

ความปลอดภยัในการ

ผลิต (D3) 

- เอกสารแสดงมาตรฐานรับรองการผลิต 

เช่น GMP 

    

ข้ อ ที  1 4  มี ก า ร

ตรวจสอบและบาํบัด

ของเสียจากการผลิต 

ก่ อ น ป ล่ อ ย อ อ ก สู่

ชุมชน (D4) 

- หลกัฐานแสดงการบาํบัดของเสีย เช่น 

การคดัแยกขยะก่อนนาํไปทิง บ่อบาํบดันาํ

เสีย เครืองกรองอากาศ เป็นตน้ 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อย 1.2 ผลผลิต (Output) 

ดัชนีประเมนิ 1.2.1 ลกัษณะและความสร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์(E) 

ข้อที 15 มีการพฒันา

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี

เอก ลักษ ณ์แต กต่า ง

จากผลิตภัณฑ์ทั วไป 

(E1) 

- จ ํานวนและความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์

- การใชป้ระโยชน์จากผลิตภณัฑ ์

- การสร้างเรืองราวของผลิตภณัฑ ์ 

- เอกสารหรือรางวลัทีแสดงถึงความคิด

สร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์

    

ข้ อ ที  1 6  มี ก า ร

ผสมผสานนวตักรรม

ในตวัผลิตภณัฑ ์(E2) 

    

ดัชนีประเมนิ 1.2.2 ผลิตภณัฑมี์ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด (F) 

ข้อที  17  มีการศึกษา

คว า มเ ป็ นไ ป ได้ท า ง

การตลาด (F1) 

- เอกสารเกียวกบัแผนทางการตลาดของ

ธุรกิจชุมชน 

    

ขอ้ที 18 มีการประเมิน

ศักยภาพจากมุมมอง

ผู ้บ ริ โ ภ ค ด้ ว ย ห ลั ก 

“SPAE” ไ ด้ แ ก่ 

ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก แ ร ง

กระตุน้ (Stimulus) การ

รับรู้ถึงคุณภาพสินค้า 

(Perceived Quality) 

การรับรู้ผ่านช่องทาง

ต่างๆ (Awareness) และ

ก า ร ไ ด้ คุ ณ ค่ า จ า ก

ผลิตภณัฑ ์(Equity) 

(F2)   

- ผลการประเมินศกัยภาพทางการตลาด     

ดัชนีประเมนิ 1.2.3 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ ์(G) 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อ ที  1 9  ผ ลิ ต ภัณ ฑ์

ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง

คุณภาพ (G1) 

- เอกสาร, ใบรับรองมาตรฐานจาก

หน่วยงานภาครัฐหรือในระดบัชุมชนที

เกียวขอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

 

    

องค์ประกอบย่อย 1.3 ภูมิปัญญา (Wisdom) 

ดัชนีประเมนิ 1.3.1 การสร้างกระบวนการจดัการความรู้ (H) 

ขอ้ที 20 มีกระบวนการ

แสวงหาความรู้ (H1) 

 

- เอกสารโครงการอบรมหรือดูงาน 

- จาํนวนครังทีอบรมหรือดูงาน 

- บอร์ดกิจกรรม, ภาพถ่าย 

- การจดักิจกรรมแลกเปลียนความรู้ 

    

ข้ อ ที  2 1  มี ก า ร

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

เดิมกบัความรู้สมยัใหม่ 

(H2) 

- เอกสารการประชุม 

- จดักิจกรรมแลกเปลียนความรู้ 

- หลกัฐานผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากการใชภู้มิ

ปัญญาทอ้งถินหรือองคค์วามรู้ 

    

ขอ้ที 22 มีวิธีการจดัเก็บ

องคค์วามรู้ (H3) 

- หลกัฐานแสดงการจดัเก็บองคค์วามรู้     

ขอ้ที 23 มีการถ่ายทอด

องคค์วามรู้ (H4) 

- จดักิจกรรมแลกเปลียนความรู้     

ขอ้ที 24 มีการนาํไปใช้

ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ธุ ร กิ จ

ชุมชน (H5) 

- หลกัฐานผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากการใชภู้มิ

ปัญญาทอ้งถินหรือองคค์วามรู้ 

- จดักิจกรรมแลกเปลียนความรู้ 

    

ดัชนีประเมนิ 1.3.2 ลิขสิทธิทางปัญญา (I) 

ข้ อ ที  2 5  มี ก า ร จ ด

ทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา (I1) 

- ใบรับรองดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาจาก

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

    

องค์ประกอบหลกั 2 ความคุม้ค่า (Valuable) 

องค์ประกอบย่อย 2.1 การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

ดัชนีประเมนิ 2.1.1 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย (J) 

ข้ อ ที  2 6  มี ก า ร นํ า

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อ ก ไ ป

จาํหน่ายภายนอกชุมชน 

(J1) 

 

- รายการแสดงจาํนวนสถานทีจาํหน่าย 

- บนัทึกแสดงการออกงานแสดงสินคา้ 

    

ข้อ ที  2 7  มี ห น้ า ร้ า น

แสดงสินคา้ (J2) 

- ภาพถ่ายหนา้ร้านจาํหน่าย     

ข้ อ ที  2 8  มี ก า ร นํ า

ผลิตภัณฑ์ไปออกงาน

แสดงสินคา้ (J3) 

- บนัทึกแสดงการออกงานแสดงสินคา้     

ดัชนีประเมนิ 2.1.2 วิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์(K) 

ข้อที 29 มีช่องทางใน

ก า ร ป ร ะ ช า สัม พัน ธ ์

(K1) 

 

- หลกัฐานแสดงประเภทและจาํนวนของ

สือทีใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์

- เอกสารแสดงการติดต่อกับหน่วยงาน

อืน 

    

ข้ อ ที  3 0  มี วิ ธี ก า ร

เชือมโยงกับหน่วยงาน

อืน (K2) 

    

องค์ประกอบย่อย 2.2 ผลลพัธ ์(Outcome) 

ดัชนีประเมนิ 2.2.1 ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน (L) 

ข้ อ ที  3 1  มี ก า ร ใ ห้

ค่ า ต อ บ แ ท น ห รื อ

ส วั ส ดิ ก า ร กั บ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ

ชุมชน (L1) 

- เอกสารแสดงการจ่ายค่าตอบแทน     
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

ข้ อ ที  3 2  มี ก า ร ใ ห้

ส วั ส ดิ ก า ร

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ

ชุมชน (L2) 

- เอกสารแสดงหลกัฐานเกียวกบัการให้

สวสัดิการ 

    

ดัชนีประเมนิ 2.2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน (M) 

ข้ อ ที  3 3  มี ก า ร ใ ห้

ผลตอบแทนทางตรง

แ ล ะ ท า ง อ้อ ม  ห รื อ

สวัส ดิ ก า ร แ ก่ ชุ ม ช น 

(M1) 

- หลกัฐานแสดงการช่วยเหลือชุมชนดว้ย

สิ ง ข อ ง ก อ ง ทุน  ห รือ ก า ร ออ ก ง า น

สาธารณะในชุมชน 

    

องค์ประกอบย่อย 2.3 เครือข่ายความร่วมมือ (Network) 

ดัชนีประเมนิ 2.3.1 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน (N) 

ข้ อ ที  3 4  มี ก า ร

สนบัสนุนระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน (N1) 

- เอกสารแสดงจาํนวนของกลุ่มธุรกิจชุมชน

รายอืนทีเป็นเครือข่าย 

- เอกสารแสดงความร่วมมือของธุรกิจ

ชุมชนในเครือข่าย 

- เอกสารแสดงรายชือธุรกิจชุมชนทีมี

ความร่วมมือกนั 

 

    

 

 

 

 

 

 

ดัชนีประเมนิ 2.3.2 ความร่วมมือกบัตวักลางทางการคา้ (O) 

ข้ อ ที  3 5  มี ก า ร จั ด

จาํหน่ายสินคา้โดยผ่าน

พ่อคา้คนกลาง (O1) 

- เอกสารจํานวนพ่อค้าคนกลางทังค้า

ปลีกและส่งทีมีความร่วมมือกนั  

    

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

ดัชนีประเมนิ 2.3.3 ความร่วมมือเชิงวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก (P) 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้ที 36 มีการขอความ

ช่ว ย เ ห ลื อแ ละ ค ว า ม

ร่ ว ม มื อ จ า ก

สถาบนัการศึกษา หรือ 

หน่วยงานวิจัยภาครัฐ

และเอกชน (P1) 

- เอกสารเกียวขอ้งกบัความร่วมมือเชิง

วิชาการกบัหน่วยงานภายนอก 

- รูปภาพประกอบ 

    

องค์ประกอบย่อย 2.4 ความยงัยนื (Sustainability) 

ดัชนีประเมนิ 2.4.1 การดาํเนินการต่อเนือง (Q) 

ข้ อ ที  3 7  มี ก า ร

ดําเนินการของธุรกิจ

ชุม ชน อ ย่า ง ต่ อ เนื อ ง 

(Q1) 

- เอกสารแผนหรือพัฒนาการในการ

ดาํเนินงานของกลุ่ม 

- ประวติัการดาํเนินงานของกลุ่ม 

    

ดัชนีประเมนิ 2.4.2 การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง (R) 

ข้อที 38 มีการพัฒนา

คุณภาพผลิตภณัฑ์อย่าง

ต่อเนือง (R1) 

- แผนพฒันาผลิตภณัฑที์มีความต่อเนือง     

ข้อที 39 มีการผลกัดัน

มา ตร ฐา น ผลิ ตภัณ ฑ์

ไปสู่สากล (R2) 

- ใบรับรองทีเป็นทียอมรับในระดับ

สากล 

    

ดัชนีประเมนิ 2.4.3 ความสมัพนัธก์บัชุมชนต่อเนือง (S) 

ข้อ ที  4 0  มี กา ร สร้ า ง

กิ จ ก ร ร ม ห รื อ

ผ ล ต อ บ แ ท น ใ ห้ กั บ

ชุมชนอยา่งต่อเนืองโดย

ชุมชนสามารถนาํไปต่อ

ยอดได ้(S1) 

- กิจกรรม, รูปภาพทีเกียวข้องกบัการ

พฒันาชุมชน 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

1 0 -

1 

ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบหลกั 3 ผลประกอบการ (Volume) 

องค์ประกอบย่อย 3.1 รายได ้(Revenue) 

ดัชนีประเมนิ 3.1.1 ขอ้มลูรายได ้(T) 

ข้ อ ที  4 1  มี ก า ร ทํ า

รายการบัญชีเกียวกับ

รายไดสุ้ทธิจากการขาย

สินคา้ (T1) 

- ขอ้มลูดา้นบญัชี     

องค์ประกอบย่อย 3.2 ปริมาณการขาย (Sales volume) 

ดัชนีประเมนิ 3.2.1 ขอ้มลูดา้นปริมาณการขาย (U) 

ข้ อ ที  4 2  มี ก า ร ทํ า

รายการบัญชีเกียวกับ

จาํนวนผลิตภณัฑ์ทีขาย

ได ้(U1) 

- ขอ้มลูดา้นบญัชี     

 

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ลงชือผูป้ระเมิน 

 

(……………………………………………) 

 

ตาํแหน่ง.................................................. 

วนัที.......................................................... 



252 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ภาพการเข้าทดลองลองใช้เกณฑ์ประเมนิ 
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ภาพที 27 การทดลองใชเ้กณฑ์ กบัคุณนภาลยั  แกว้แวว ประธานกลุ่มสมุนไพรเสริมความงาม 

อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

 

 

 
 

ภาพที 28 การทดลองใชเ้กณฑ ์กบัคุณรัชญา วชัรเชาภาส ประธานกลุ่มโคโค่ดี อาํเภอนครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม 
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ภาคผนวก ญ 

คู่มอืเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ 

ของกลุ่มธุรกจิชุมชน 
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ภาพที 29 หนา้ปก คู่มือเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจ

 ชุมชน 
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คาํนํา 

  ธุรกิจชุมชน เป็นกระบวนการทีแสดงถึงการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคแ์ละผลกัดนัตนเอง

ของชาวบา้นด้วยระบบเศรษฐกิจการผลิตแบบพึงพาตนเองเป็นหลกั เป็นการประกอบการโดย

ชุมชนทีมีสมาชิกอยูภ่ายในชุมชนมีความเกียวขอ้งกบัปัจจยัทางการผลิต การคา้ และการเงิน โดยมี

เป้าหมายใหเ้กิดผลิตผลทงัดา้นเศรษฐกิจคือ การสร้างรายไดแ้ละอาชีพ และดา้นสังคมคือ การสร้าง

ความกลมเกลียวกนัระหว่างครอบครัว ชุมชน ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทาํ และรับผิดชอบร่วมกัน 

ธุรกิจชุมชนจึงตอ้งอาศยัการรวมกลุ่มเพือผนึกกาํลงัสร้างศกัยภาพการทาํงานภายในชุมชน ทงัยงั

สร้างเครือข่ายองคก์รชาวบา้น และเกิดความร่วมมือกนัระหว่างชุมชน สังคม และหน่วยงานต่างๆ

ภายนอกทังภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี ธุรกิจชุมชนยงัเป็นเรืองของการประกอบการเพือ

จดัการกบัทุนทีมีอยู่ในชุมชนอย่างบูรณาการเพือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิมและสร้างรายไดใ้ห้แก่

สมาชิก รวมถึงสร้างผลประโยชน์ต่างๆใหแ้ก่ชุมชน อยา่งไรก็ตาม ทุนนนัไม่ไดห้มายถึงเพียงแค่ตวั

เงิน แต่ยงัรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน ทุนทางวฒันธรรม และ ทุนทางสงัคม 

 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนนี ได้

จดัทาํขึนเพือใชเ้ป็นเครืองมือทีสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน สามารถนาํมาตรฐาน 

และดชันีประเมินของเกณฑฯ์ ไปปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม โดยเริมตงัแต่การพิจารณาการจดัการ

คุณภาพในบริบทพืนฐาน การวางแผน กระบวนการผลิต การรักษาและยกระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และความต่อเนืองในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เป็นการวัด

ประสิทธิภาพทางการจดัการโดยใชค้วามคิดสร้างสรรค์ มีการหาวิธีการในการปรับตัว หรือเพิม

ความสามารถใน ซึงจะทาํให้ธุรกิจชุมชนสามารถพิจารณาระดบัการจัดการคุณภาพในการผลิต

สินค้าและบริการได้ครบทุกมิติในทางด้านการบริหารจดัการ นอกจากนีผลสะท้อนจากเกณฑ์

ประเมินทาํใหเ้กิดแรงผลกัดนัในการรักษามาตรฐานและพฒันาศกัยภาพของธุรกิจชุมชนเพือสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการเติบโตของธุรกิจชุมชนต่อไป 

 

นายจิตพนธ ์ชุมเกตุ  
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1. การจดัการ 

เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

 

  

  ธุรกิจชุมชน เป็นกระบวนการทีแสดงถึงการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคแ์ละผลกัดนัตนเอง

ของชาวบา้นดว้ยระบบเศรษฐกิจการผลิตแบบพึงพาตนเองเป็นหลกั คือการทาํใหพ้อกินพอใชท้งัใน

ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย เป็นการประกอบการโดยชุมชนทีมีสมาชิกอยู่ภายในชุมชนมีความ

เกียวขอ้งกบัปัจจยัทางการผลิต การคา้ และการเงิน โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลิตผลทงัดา้นเศรษฐกิจ

คือ การสร้างรายไดแ้ละอาชีพ และดา้นสังคมคือ การสร้างความกลมเกลียวกนัระหว่างครอบครัว 

ชุมชน ใหเ้กิดการร่วมคิด ร่วมทาํ และรับผดิชอบร่วมกนั ธุรกิจชุมชนจึงตอ้งอาศยัการรวมกลุ่มเพือ

ผนึกกาํลงัสร้างศกัยภาพการทาํงานภายในชุมชน ทงัยงัสร้างเครือข่ายองคก์รชาวบา้น และเกิดความ

ร่วมมือกนัระหว่างชุมชน สงัคม และหน่วยงานต่างๆภายนอกทงัภาครัฐและภาคเอกชน เพือให้เกิด

การพฒันาทียงัยนืและมนัคง นอกจากนี ธุรกิจชุมชนยงัเป็นเรืองของการประกอบการเพือจดัการกบั 

“ทุน” ทีมีอยู่ในชุมชนอย่างบูรณาการเพือให้เกิดการพึงพาตนเองได ้อย่างไรก็ตาม ทุนนันไม่ได้

หมายถึงเพียงแค่ตวัเงิน แต่ยงัรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน ทุนทางวฒันธรรม 

และ ทุนทางสงัคม 

การผลิตวิถีของธุรกิจชุมชนดงัทีกล่าวมาสามารถเชือมโยงกบัภูมิปัญญาความรู้ทีมีอยู ่

ภูมิปัญญาเหล่านีเป็นความรู้ความสามารถทีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคอ์ยา่งมีเอกลกัษณ์และถ่ายทอด

มาใหก้บัคนรุ่นหลงัไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํมาหากิน หรือแมแ้ต่นาํไปประยุกต์ในการสร้าง

รายได้เชิงพาณิชย ์ความคิดความสร้างสรรค์จึงถือไดว้่าก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อทงัชาวบ้าน 

ชุมชน และมีความสําคัญต่อธุรกิจชุมชนทีต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และนําไปใช้อย่าง

สร้างสรรค์เพือคิดค้นสิงใหม่ทีสัมพนัธ์หรือสามารถผสมผสานกับเอกลกัษณ์แบบดังเดิม และ

สอดคลอ้งกบัทรัพยากรทีมีอยูใ่นชุมชน  

เป็นทียอมรับว่า ความคิดสร้างสรรคก์ลายเป็นศกัยภาพในการสร้างสิงทีแปลกใหม่และ

มีมลูค่าใหเ้กิดขึนในระบบเศรษฐกิจโลกและมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนือง ความสาํเร็จแบบกา้ว

กระโดดของธุรกิจลว้นเป็นผลพวงมาจากการสร้างความแตกต่างแบบมีเอกลกัษณ์จากคู่แข่งรายอืน

และสามารถรักษาความเป็นสินคา้ทีทดแทนไม่ไดใ้นระยะยาว ในโลกธุรกิจนนั ดงันนัความคิดริเริม

อยา่งเดียวคงยงัไม่เพียงพอ ในการสร้างสรรคค์วามคิดนนัจะตอ้งมีประโยชน์สามารถทาํไดจ้ริง และ

ตอ้งสือสารความหมายไปยงักลุ่มเป้าหมายได ้ 
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  ดว้ยเหตุนีจึงเกิดความมุ่งหมายในการจดัทาํคู่มือเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบการ

จดัการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชนทีมุ่งเน้นไปยงัประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหารในภูมิภาค

ตะวนัตก สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชนตังแต่แรกเริมจนถึง

ผลลพัธ ์หน่วยงานของภาครัฐทีเกียวขอ้ง และศนูยส่์งเสริมธุรกิจชุมชนในการนาํไปประยกุตใ์ช ้เพือ

พฒันารูปแบบและวิธีการจดัการของธุรกิจชุมชนให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

และมีมาตรฐานทางการจดัการทีสูงขึนต่อไป 

 

1. โครงสร้างของเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชน  

 

  โครงสร้างของเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจ

ชุมชนในแต่ละองคป์ระกอบหลกัแสดงได ้ดงัภาพที 1 

 

 

 

ภาพที 30  โครงสร้างของเกณฑป์ระเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องธุรกิจชุมชน 

 พิจารณาโครงสร้างองคป์ระกอบหลกัของเกณฑ ์ 
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ภาพที 31 โครงสร้างองคป์ระกอบหลกัของเกณฑแ์ละสามารถพิจารณาดชันีประเมิน ของ

 องคป์ระกอบยอ่ยได ้
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 ภาพที 32 การสร้างมลูค่าเพิม (Value added) มี 3 องคป์ระกอบยอ่ย และ 8 ดชันีการประเมิน 

 

 

 

กระบวนการ (Process) 

การวางแผน 

การจดัการทรัพยากร

การจดัหาและเลือกใช้

วตัถุดิบ 

การผลิต 

ผลผลิต (Output) 

ลกัษณะและความสร้างสรรค์

ของผลิตภณัฑ์ 

มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์ 

ภูมิปัญญา (Wisdom) 

การสร้างกระบวนการจดัการ

ความรู้ 

ลิขสิทธิทางปัญญา 
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ภาพที 33. การดาํเนินการทีเกิดคุณค่า (Valuable) 

 

 

 

การส่งมอบและการ

สือสาร (Delivery) 

การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย 

วิธีการสือสารและ

ประชาสัมพนัธ์ 

ศกัยภาพทางการแข่งขนัใน

ตลาด 

ผลลพัธ ์(Outcome) 

ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน 

ประโยชน์ต่อชุมชน 

เครือข่ายความร่วมมือ 

(Network) 

ความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

ความร่วมมือกบัตวักลาง

ทางการคา้ 

ความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภายนอก 
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ความต่อเนือง 

(Continuity) 

การดาํเนินการต่อเนือง 

การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง 

รายได ้(Income) การจดัการกบัรายได ้

ปริมาณการขาย (Sales 

volume) 
การจดัการปริมาณการขาย 

ความสัมพนัธ์กบัชุมชน

ต่อเนือง 
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2. มาตรฐานของเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชน 

 

เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของ กลุ่มธุรกิจชุมชนมี 3 

องคป์ระกอบหลกั 9 องคป์ระกอบยอ่ย และ 21 ดชันีการประเมิน ดงันี 

 

องค์ประกอบหลกั 1 การสร้างมลูค่าเพิม (Value added) 

  องค์ประกอบย่อย 1.1 กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานของธุรกิจ

ชุมชน เป็นการประเมินเกียวกบัการวางแผนงานและกาํหนดนโยบาย การบริหารจดัการทรัพยากร

บุคคลหรือสมาชิกกลุ่ม การจดัหาและคดัเลือกวตัถุดิบทีใชใ้นการดาํเนินงาน ตลอดจนกระบวนการ

ผลิต โดยการจดัการธุรกิจเชิงสร้างสรรคน์นั จะตอ้งมีวิธีการดาํเนินงานทีเป็นแบบแผนและวิธีการที

สร้างสรรคต์งัแต่ตน้จึงจะมีประสิทธิภาพ 

   ดัชนีประเมนิ 1.1.1 การวางแผน 

   รายการประเมนิ  : 

ขอ้ที 1 มีแรงบนัดาลใจ และเป้าหมายการดาํเนินการทีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 2 มีการกาํหนดแผนธุรกิจชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 3 มีการวางโครงสร้างบริหารจดัการ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้
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  ดัชนีประเมนิ 1.1.2 การจดัการทรัพยากรบุคคล 

   รายการประเมนิ  : 

ขอ้ที 4 มีการรับสมาชิกหรือแรงงานทีอาศยัอยูภ่ายในชุมชนเป็นหลกั 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 5 มีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มทงัจากการจดักิจกรรมอบรม

ภายในและภายนอกอยา่งต่อเนือง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 6 มีวิธีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัสมาชิกกลุ่มในการทาํงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  ดัชนีประเมนิ 1.1.3 การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ 

   รายการประเมนิ  : 

ขอ้ที 7 มีการกาํหนดคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถุดิบ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

ขอ้ที 8 มีการใชว้ตัถุดิบทีหาไดใ้นชุมชนและไม่เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้
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ขอ้ที 9 มีการติดต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบจากภายนอกโดยมีมาตรฐานกาํหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 10 มีการส่งเสริมใหส้มาชิกเพาะปลกูวตัถุดิบภายในชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  ดัชนีประเมนิ 1.1.4 การผลิต 

   รายการประเมนิ  : 

ขอ้ที 11 มีวิธีการปรับกาํลงัการผลิตใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาด 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 12 มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพการผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 13 มีการคิดวิธีการลดตน้ทุนในการผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  องค์ประกอบย่อย 1.2 ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลผลิตจากการดาํเนินงานของธุรกิจ

ชุมชน พิจารณาในดา้นของลกัษณะและความสร้างสรรค์ของผลิตภณัฑ์ทีตอ้งมีความแตกต่างเป็น
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เอกลกัษณ์เมือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกนัในตลาด การทีผลิตภณัฑ์มีศกัยภาพทางการ

แข่งขนัในตลาด ผลิตภณัฑไ์ดร้บมาตรฐานการรับรองผลิตภณัฑ ์

   ดัชนีประเมนิ 1.2.1 ลกัษณะและความสร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์

   รายการประเมนิ  : 

ขอ้ที 14 มีการพฒันาตวัผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้เอกลกัษณ์ แตกต่างจาก

ผลิตภณัฑท์วัไปในทอ้งตลาด 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 15 มีการผสมผสานองคค์วามรู้สมยัใหม่ในตวัผลิตภณัฑ ์

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 16 มีการใส่ความเป็นมาหรือเรืองราวลงในภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  ดัชนีประเมนิ 1.2.2 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ ์

   รายการประเมนิ  : 

ขอ้ที 17 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองคุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  องค์ประกอบย่อย 1.3 ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ตน้ทุนทางปัญญาของชุมชน มุ่ง

พิจารณากระบวนการจดัการความรู้ของชุมชนตงัแต่การแสวงหาความรู้ กระบวนการจดัเก็บองค์
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ความรู้ ความสามารถในการนาํความรู้ไปประยุกต์ใชก้บัผลิตภณัฑ์หรือเครืองมือต่างๆ รวมถึงการ

ไดรั้บลิขสิทธิทางปัญญาจากการขึนทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 

   ดัชนีประเมนิ 1.3.1 การสร้างกระบวนการจดัการความรู้ 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 18 มีการสร้างความรู้จากประสบการณ์ทาํงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 19 มีการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาเดิมกบัความรู้สมยัใหม่ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 20 มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 21 มีวิธีการแลกเปลียนและถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่สมาชิกกลุ่ม 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

ขอ้ที 22 มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้
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  ดัชนีประเมนิ 1.3.2 ลิขสิทธิทางปัญญา 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 23 มีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

องค์ประกอบหลกั 2 การดาํเนินการทีเกิดคุณค่า (Valuable) 

  องค์ประกอบย่อย 2.1 การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) หมายถึง การส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์หรือการสือสารด้วยวิธีการประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจ ัยได้มุ่งพิจารณา

องค์ประกอบต่างๆ ทีเชือมโยงกบัการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการสือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซึง

ประกอบดว้ย การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย และวิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์

   ดัชนีประเมนิ 2.1.1 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 24 มีการนาํผลิตภณัฑอ์อกไปจาํหน่ายภายนอกชุมชน  

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

    ขอ้ที 25 มีหนา้ร้านแสดงสินคา้ภายในชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 26 มีการนาํผลิตภณัฑไ์ปออกงานแสดงสินคา้ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้
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  ดัชนีประเมนิ 2.1.2 วิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 27 มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 28 มีวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงานอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  ดัชนีประเมนิ 2.1.3 ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 29 มีการศึกษาโอกาสและช่องทางการตลาด 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 30 มีการศึกษาความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากมุมมองผูบ้ริโภค

ดว้ยหลกั “SPAE” ไดแ้ก่ การศึกษาแรงจูงใจ (Stimulus) การรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ (Perceived 

Quality) การรับรู้ผา่นช่องทางต่างๆ (Awareness) และการไดคุ้ณค่าจากผลิตภณัฑ ์(Equity) 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้
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    ขอ้ 31 มีความสามารถ หรือวิธีการปรับตวัตามการเปลียนแปลงของ

สถานการณ์ทางการตลาดเพือใหธุ้รกิจอยูร่อดได ้

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

     

  องค์ประกอบย่อย 2.2 ผลลพัธ ์(Outcome) หมายถึง ผลประโยชน์และคุณค่าทีเกิดขึนจาก

กระบวนการของธุรกิจชุมชน เกณฑก์ารประเมินจะพิจารณาจากประโยชน์ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ประโยชน์

ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน และประโยชน์ต่อชุมชน 

   ดัชนีประเมนิ 2.2.1 ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 32 มีการใหค่้าตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 33 มีการใหส้วสัดิการแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 34 มีวิธีการนาํเสนอใหส้มาชิกไดเ้ขา้ใจถึงผลประโยชน์ทีไดรั้บ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  ดัชนีประเมนิ 2.2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน 
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   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 35 มีวิธีการให้ผลตอบแทนทางตรงหรือทางออ้มในระดับชุมชน

เพือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  องค์ประกอบย่อย 2.3 เครือข่ายความร่วมมือ (Network) หมายถึง การมีวิธีการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน ร่วมมือกบัตัวกลางทางการคา้ และการให้ความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเกียวขอ้งทีก่อให้เกิดประสิทธิผล และเอือประโยชน์ต่อ

การดาํเนินการและการตลาด 

   ดัชนีประเมนิ 2.3.1 ความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจชุมชน 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 36 มีการสนบัสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 37 มีการใชร้ะบบพีเลียงกบักลุ่มธุรกิจชุมชนอืนๆเพือแลกเปลียน

ความรู้และใหค้าํปรึกษาทางดา้นการจดัการ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้
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  ดัชนีประเมนิ 2.3.2 ความร่วมมือกบัตวักลางทางการคา้ 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 38 มีการจดัจาํหน่ายสินคา้โดยผา่นตวักลางทางการคา้ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 39 มีวิธีการเขา้ถึง สร้างสมัพนัธแ์ละติดต่อกบัตวักลางทางการคา้ 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  ดัชนีประเมนิ 2.3.3 ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 40 มีการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา 

หรือ หน่วยงานวิจยัภาครัฐและเอกชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ 41 มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ หรือให้ความ

ร่วมมือในการพฒันาการจดัการธุรกิจชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้
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  องค์ประกอบย่อย 2.4 ความต่อเนือง (Continuity) หมายถึง การมีวิธีการสร้างความ

ต่อเนืองหรือพฒันาการของธุรกิจชุมชนจากการวางแผนและปรับตวัเพือรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ 

ผูว้ิจยัมุ่งพิจารณาถึงดา้นการดาํเนินงาน การพฒันาผลิตภณัฑ ์และความสัมพนัธ์กบัชุมชนทีมีความ

ต่อเนือง อนัจะก่อใหเ้กิดความยงัยนืในการพฒันาสานต่อของธุรกิจชุมชน 

   ดัชนีประเมนิ 2.4.1 การดาํเนินการต่อเนือง 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 42 มีการปรับวิธีการดาํเนินการจากประสบการณ์ทีผ่านมาอย่าง

ต่อเนือง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 43 มีการคิดวางแผนเพือเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินการอย่าง

ต่อเนือง 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  ดัชนีประเมนิ 2.4.2 การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 44 มีการคิดคน้ พฒันาคุณภาพและความหลากหลายผลิตภณัฑ์อย่าง

ต่อเนือง 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้
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  ดัชนีประเมนิ 2.4.3 ความสมัพนัธก์บัชุมชนต่อเนือง 

   รายการประเมนิ  : 

 

    ขอ้ที 45 มีวิธีการทาํให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและการเขา้มามี

ส่วนร่วมกบัธุรกิจชุมชนอยา่งต่อเนือง 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

   

 

องค์ประกอบหลกั 3 ผลประกอบการ (Volume) 

  องค์ประกอบย่อย 3.1 รายได ้(Income) รายไดใ้นลกัษณะของผลประกอบการ โดย

พิจารณาระบบวิธีการจดัสรรกบัรายไดที้เกิดขึน 

   ดัชนีประเมนิ 3.1.1 การจดัการกบัรายได ้

   รายการประเมนิ  : 

    ขอ้ที 46 มีการจดัทาํบญัชีเกียวกบัรายไดจ้ากการขายไวอ้ยา่งชดัเจน 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 47 มีการนาํขอ้มูลดา้นบญัชีไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารการเงิน

ภายในกลุ่มสมาชิก 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

  องค์ประกอบย่อย 3.2 ปริมาณการขาย (Sales volume) หมายถึง ปริมาณการขาย โดย

พิจารณาถึงวิธีการจดัการกบัขอ้มลูดา้นปริมาณการขายว่ามีการจดบนัทึก และนาํขอ้มลูเหล่านีไปใช้

ประโยชน์ในการผลิต การจดัการทรัพยากรบุคคลหรือการดาํเนินงานต่างๆหรือไม่ และอยา่งไร 
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   ดัชนีประเมนิ 3.2.1 การจดัการปริมาณการขาย 

   รายการประเมนิ  : 

    ขอ้ที 48 มีการจดบนัทึกขอ้มลูปริมาณการขาย 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

 

    ขอ้ที 49 มีการนาํขอ้มลูเกียวกบัปริมาณการขายไปประยกุตใ์ช่ในการวาง

แผนการผลิตและการตลาด 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน     : 

คะแนน 0 คะแนน 1 

ไม่มีหลกัฐานประเมินไม่ได ้ มีหลกัฐานประเมินได ้

จากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

สามารถสรุปโครงสร้างภาพรวม ไดด้งัตารางที 1 

 

  สรุปภาพรวมโครงสร้างเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์

ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

 

องค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย 

ดัชนีประเมิน 
รายการ

ประเมิน 

ก า ร ส ร้ า ง

มูลค่าเพิม (Value 

added) 

1.1 กระบวนการ (Process) 1.1.1 การวางแผน 3 ขอ้ 

1.1.2 การจดัการทรัพยากรบุคคล 3 ขอ้ 

1.1.3 การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ 4 ขอ้ 

1.1.4 การผลิต 3 ขอ้ 

1.2 ผลผลิต (Output) 1.2.1 ลกัษณะและความสร้างสรรคข์อง

ผลิตภณัฑ์ 

3 ขอ้ 

1.2.2 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์ 1 ขอ้ 

1.3 ภูมิปัญญา (Wisdom) 1.3.1 การสร้างกระบวนการจดัการความรู้ 5 ขอ้ 
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1.3.2 ลิขสิทธิทางปัญญา 1 ขอ้ 

 

องค์ประกอบหลัก 

 

องค์ประกอบย่อย 
 

ดัชนีประเมิน 

 

รายการ

ประเมิน 

การดาํเนินการที

เกิดคุณค่า 

(Valuable) 

2.1 การส่งมอบและการ

สือสาร (Delivery) 

2.1.1 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย 3 ขอ้ 

2.1.2 วิธีการสือสารและประชาสัมพนัธ ์ 2 ขอ้ 

2.1.3 ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด 3 ขอ้ 

2.2 ผลลพัธ์ (Outcome) 2.2.1 ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน 3 ขอ้ 

2.2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน 1 ขอ้ 

2.3 เครือข่ายความร่วมมือ 

(Network) 

2.3.1 ความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจชุมชน 2 ขอ้ 

2.3.2 ความร่วมมือกบัตวักลางทางการคา้ 2 ขอ้ 

2.3.3 ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 2 ขอ้ 

2.4 ความต่อเนือง 

(Continuity) 

2.4.1 การดาํเนินการต่อเนือง 2 ขอ้ 

2.4.2 การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง 1 ขอ้ 

2.4.3 ความสัมพนัธ์กบัชุมชนต่อเนือง 1 ขอ้ 

ผลประกอบการ 

(Volume)ผลิต 

3.1 รายได ้(Income) 3.1.1 การจดัการกบัรายได ้ 2 ขอ้ 

3.2 ปริมาณการขาย (Sales 

volume) 

3.2.1 การจดัการปริมาณการขาย 2 ขอ้ 
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3.วธีิการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

  

แนวทางและหลกัฐานทีใชใ้นการประเมิน 

 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

องค์ประกอบหลกั 1 การสร้างมลูค่าเพิม (Value added) 

องค์ประกอบย่อย 1.1 กระบวนการ (Process) 

ดัชนีประเมนิ 1.1.1 การวางแผน 

ขอ้ที 1 มีแรงบนัดาลใจ และเป้าหมายการดาํเนินการ

ทีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

- เอกสารเกียวกบัเป้าหมายการดาํเนินการ

ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

- เอกสารการประชุม 

ขอ้ที 2 มีการกาํหนดแผนธุรกิจชุมชน  - เอกสารเกียวกบัแผนธุรกิจชุมชน 

- ภาพถ่าย, เอกสารการประชุม 

ขอ้ที 3 มีการวางโครงสร้างบริหารจดัการ  - แผนผงัโครงสร้างบริหารงาน 

- ภาพถ่าย, เอกสารการประชุม 

ดัชนีประเมนิ 1.1.2 การจดัการทรัพยากรบุคคล  

ข้อที 4 มีการรับสมาชิกหรือแรงงานทีอาศัยอยู่

ภายในชุมชนเป็นหลกั  

- เอกสารแสดงวิธีการคดัเลือกคุณสมบติั

สมาชิก 

- เอกสารแสดงการพิจารณาบุคคลเขา้มา

เป็นสมาชิก 

ขอ้ที 5 มีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มทงัจาก

การจัดกิจกรรมอบรมภายในและภายนอกอย่าง

ต่อเนือง  

- เอกสารโครงการอบรมหรือดูงาน 

- จาํนวนครังทีอบรมหรือดูงาน 

- บอร์ดกิจกรรม, ภาพถ่าย 
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ขอ้ที 6 มีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กบัสมาชิกกลุ่มใน

การทาํงาน  

- เอกสารแสดงแผนการบริหารงาน 

 

 

 

 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

ดัชนีประเมนิ 1.1.3 การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ 
ขอ้ที 7 มีการกาํหนดคุณภาพและความปลอดภยัของ

วตัถุดิบ  

- เอกสารแสดงเงือนไขและขอ้กาํหนดใน

การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 

 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

ขอ้ที 8 มีการใชว้ตัถุดิบทีหาไดใ้นชุมชนและไม่เป็น

พิษต่อสิงแวดลอ้ม  

- หลกัฐานรายการวตัถุดิบในชุมชน 

- ภาพถ่ายแหล่งวตัถุดิบในชุมชน 

ขอ้ที 9 มีการติดต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบจากภายนอกโดย

มีมาตรฐานกาํหนด  

- ข้อกาํหนดเกียวกับการจัดหาวตัถุดิบ

ภายนอก 

ขอ้ที 10 มีการส่งเสริมให้สมาชิกเพาะปลูกวตัถุดิบ

ภายในชุมชน  

- ภาพถ่าย, เอกสารแสดงข้อมูลการ

เพาะปลกู 

- ผลจากการสมัภาษณ์ 

ดัชนีประเมนิ 1.1.4 การผลิต 

ขอ้ที 11 มีวิธีการปรับกาํลงัการผลิตให้เพียงพอกับ

ความตอ้งการของตลาด  

- เอกสารแสดงวิธีการควบคุมการผลิต 

ขอ้ที 12 มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพการผลิต  - เอกสารแสดงเครืองมือทีใช้ หรือ 

แรงงานคน 

- เอกสารแสดงมาตรฐานรับรองการผลิต  

- เอกสารแสดงขนัตอนการผลิต 
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ขอ้ที 13 มีการคิดวิธีการลดตน้ทุนในการผลิต  - หลกัฐานแสดงการบาํบัดของเสีย เช่น 

การคดัแยกขยะก่อนนาํไปทิง บ่อบาํบดันาํ

เสีย เครืองกรองอากาศ เป็นตน้ 

 

องค์ประกอบย่อย 1.2 ผลผลิต (Output) 

ดัชนีประเมนิ 1.2.1 ลกัษณะและความสร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

ข้อที  14 มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี

เอ ก ลัก ษ ณ์  แ ต ก ต่ า ง จา ก ผลิ ต ภัณฑ์ทั วไ ป ใน

ทอ้งตลาด  

- จ ํานวนและความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์

- การใชป้ระโยชน์จากผลิตภณัฑ ์

- การนาํเสนอความเป็นมาหรือเรืองราว

ของผลิตภณัฑ ์ 

- เอกสารหรือรางวลัทีแสดงถึงความคิด

สร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์

 

ขอ้ที 15 มีการผสมผสานองค์ความรู้สมยัใหม่ในตวั

ผลิตภณัฑ ์ 

ขอ้ที 16 มีการใส่ความเป็นมาหรือเรืองราวลงใน

ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ 

ดัชนีประเมนิ 1.2.2 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ ์

ขอ้ที 17 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองคุณภาพ  - เอกสาร, ใบรับรองมาตรฐานจาก

หน่วยงานภาครัฐหรือในระดับชุมชนที

เกียวขอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

องค์ประกอบย่อย 1.3 ภูมิปัญญา (Wisdom) 

ดัชนีประเมนิ 1.3.1 การสร้างกระบวนการจดัการความรู้  

ขอ้ที 18 มีการสร้างความรู้จากประสบการณ์ทาํงาน  

 

- เอกสารโครงการอบรมหรือดูงาน 

- จาํนวนครังทีอบรมหรือดูงาน 

- บอร์ดกิจกรรม, ภาพถ่าย 

- การจดักิจกรรมแลกเปลียนความรู้ 
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ขอ้ที 19 มีการประยุกต์ใชภู้มิปัญญาเดิมกบัความรู้

สมยัใหม่  

- เอกสารการประชุม 

- จดักิจกรรมแลกเปลียนความรู้ 

- หลกัฐานผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากการใชภู้มิ

ปัญญาทอ้งถินกบัความรู้สมยัใหม่ 

ขอ้ที 20 มีวิธีการจดัเก็บองคค์วามรู้  - หลกัฐานแสดงการจดัเก็บองคค์วามรู้ 

ข้อที 21 มีวิธีการแลกเปลียนและถ่ายทอดองค์

ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม  

- หลกัฐานการแลกเปลียนความรู้ 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

ขอ้ที 22 มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจชุมชน  - หลกัฐานผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากการใชภู้มิ

ปัญญาทอ้งถินหรือองคค์วามรู้ 

- จดักิจกรรมแลกเปลียนความรู้ 

ดัชนีประเมนิ 1.3.2 ลิขสิทธิทางปัญญา 

ขอ้ที 23 มีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา  - ใบรับรองดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาจาก

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

- ใบประกาศนียบัตรด้านภูมิปัญญา

ทอ้งถิน 

 

 

 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

องค์ประกอบหลกั 2 การดาํเนินการทีเกิดคุณค่า (Valuable) 

องค์ประกอบย่อย 2.1 การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) 

ดัชนีประเมนิ 2.1.1 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย 

ขอ้ที 24 มีการนาํผลิตภณัฑอ์อกไปจาํหน่ายภายนอก

ชุมชน  

 

- รายการแสดงจาํนวนสถานทีจาํหน่าย 

- บนัทึกแสดงการออกงานแสดงสินคา้ 

ขอ้ที 25 มีหนา้ร้านแสดงสินคา้ภายในชุมชน  - ภาพถ่ายหนา้ร้านจาํหน่ายภายในชุมชน 
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ขอ้ที 26 มีการนาํผลิตภณัฑไ์ปออกงานแสดงสินคา้  - บนัทึกแสดงการออกงานแสดงสินคา้ 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

ดัชนีประเมนิ 2.1.2 วิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์

ขอ้ที 27 มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ 

 

- หลกัฐานแสดงประเภทและจาํนวนของ

สือทีใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์

- เอกสารแสดงการติดต่อกับหน่วยงาน

อืน 
 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

ขอ้ที 28 มีวิธีการเชือมโยงกบัหน่วยงานอืน  
 

ดัชนีประเมนิ 2.1.3 ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด  

ขอ้ที 29 มีการศึกษาโอกาสและช่องทางการตลาด  - เอกสารเกียวกบัแผนทางการตลาด 

ขอ้ที 30 มีการศึกษาความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ

จากมุมมองผู ้บริโภคด้วยหลัก “SPAE” ได้แก่ 

การศึกษาแรงจูงใจ (Stimulus) การรับรู้ถึงคุณภาพ

สินคา้ (Perceived Quality) การรับรู้ผ่านช่องทาง

ต่างๆ (Awareness) และการไดคุ้ณค่าจากผลิตภณัฑ ์

(Equity)  

- ผลการประเมินความคิดเห็นจาก

ผูบ้ริโภค 

ขอ้ 31 มีความสามารถ หรือวิธีการปรับตวัตามการ

เปลียนแปลงของสถานการณ์ทางการตลาดเพือให้

ธุรกิจอยูร่อดได ้ 

- ผลจากการสมัภาษณ์ 

- เอกสารเกียวกบัแผนทางการตลาด 

 

องค์ประกอบย่อย 2.2 ผลลพัธ ์(Outcome) 

ดัชนีประเมนิ 2.2.1 ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน 

ขอ้ที 32 มีการให้ค่าตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน  

- เอกสารแสดงการจ่ายค่าตอบแทน 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 
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ข้อที 33 มีการให้สวสัดิการแก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน  

- เอกสารแสดงหลกัฐานเกียวกบัการให้

สวสัดิการ 

ขอ้ที 34 มีวิธีการนําเสนอให้สมาชิกได้เข้าใจถึง

ผลประโยชน์ทีไดรั้บ 

- เอกสารเกียวกบัการบริหารงาน 

- ผลการสมัภาษณ์ 

ดัชนีประเมนิ 2.2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน 

 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

ข้อที 35 มีวิ ธีการให้ผลตอบแทนทางตรงหรือ

ทางออ้มในระดับชุมชนเพือให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของชุมชน  

- หลกัฐานแสดงการช่วยเหลือชุมชนดว้ย

สิ ง ข อ ง  ก อ ง ทุ น  ห รื อ ก า ร อ อ ก ง า น

สาธารณะในชุมชน 

องค์ประกอบย่อย 2.3 เครือข่ายความร่วมมือ (Network) 

ดัชนีประเมนิ 2.3.1 ความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจชุมชน 

ขอ้ที 36 มีการสนบัสนุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน  - เอกสารแสดงจาํนวนของกลุ่มธุรกิจชุมชน

รายอืนทีเป็นเครือข่าย 

- เอกสารแสดงความร่วมมือของธุรกิจชุมชน

ในเครือข่าย 

ขอ้ที 37 มีการใชร้ะบบพีเลียงกบักลุ่มธุรกิจชุมชน

อืนๆเพือแลกเปลียนความรู้และให้ค ําปรึกษา

ทางดา้นการจดัการ 

- เอกสารการประชุม 

- เอกสารแสดงการให้ความร่วมมือใน

ลกัษณะระบบพีเลียง 

- ผลการสมัภาษณ์ 

ดัชนีประเมนิ 2.3.2 ความร่วมมือกบัตวักลางทางการคา้  

ขอ้ที 38 มีการจัดจาํหน่ายสินค้าโดยผ่านตัวกลาง

ทางการคา้  

- เอกสารจาํนวนตัวกลางทางการค้าทีมี

ขอ้ตกลงร่วมกนั  

ขอ้ที 39 มีวิธีการเขา้ถึง สร้างสัมพนัธ์และติดต่อกบั

ตวักลางทางการคา้ 

- เอกสารเกียวกบัตวักลางทางการคา้ 

- ผลการสมัภาษณ์ 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

ดัชนีประเมนิ 2.3.3 ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก  

ขอ้ที 40 มีการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือ

จากสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานวิจยัภาครัฐ

และเอกชน  

- เอกสารเกียวข้องกับความร่วมมือเชิง

วิชาการกบัหน่วยงานภายนอก 

- รูปภาพประกอบ 

ข้อ 41 มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ค ําแนะนํา 

ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือในการพฒันาการ

จดัการธุรกิจชุมชน 

- เอกสารแสดงการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐ 

- กิจกรรม, ภาพถ่าย 

 

องค์ประกอบย่อย 2.4 ความต่อเนือง (Continuity) 

ดัชนีประเมนิ 2.4.1 การดาํเนินการต่อเนือง 

ข้อที  42 มีก าร ปรั บวิ ธี กา รดํา เ นิ นก าร จา ก

ประสบการณ์ทีผา่นมาอยา่งต่อเนือง  

- เอกสา รเ กียวกับแผนงา นหรือกา ร

ดาํเนินงานของกลุ่ม 

- ประวติัการดาํเนินงานของกลุ่ม 

ขอ้ที 43 มีการคิดวางแผนเพือเพิมประสิทธิภาพการ

ดาํเนินการอยา่งต่อเนือง 

- เอกสา รเ กียวกับแผนงา นหรือกา ร

ดาํเนินงานของกลุ่ม 

- ประวติัการดาํเนินงานของกลุ่ม 

ดัชนีประเมนิ 2.4.2 การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง  

ข้อที 44 มีการคิดค้น พัฒนาคุณภาพและความ

หลากหลายผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง  

- แผนพฒันาผลิตภณัฑที์มีความต่อเนือง 

- ขอ้มลูประวติัการพฒันาผลิตภณัฑ ์

ดัชนีประเมนิ 2.4.3 ความสมัพนัธก์บัชุมชนต่อเนือง  

ข้อที  45 มีวิ ธี การทํา ให้ ชุม ชนตระ หนัก ถึ ง

ความสําคัญและการเข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจ

ชุมชนอยา่งต่อเนือง 

- กิจกรรม, รูปภาพทีเกียวขอ้งกบัการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

- ผลจากการสมัภาษณ์ 

องค์ประกอบหลกั 3 ผลประกอบการ (Volume) 

องค์ประกอบย่อย 3.1 รายได ้(Income) 

ดัชนีประเมนิ 3.1.1 การจดัการกบัรายได ้ 



285 

 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/สัมภาษณ์/

สังเกต 

ขอ้ที 46 มีการจดัทาํบญัชีเกียวกบัรายไดจ้ากการขาย

ไวอ้ยา่งชดัเจน  

- ขอ้มลูดา้นบญัชี 

ขอ้ที 47 มีการนาํขอ้มลูดา้นบญัชีไปใชป้ระโยชน์ใน

การบริหารการเงินภายในกลุ่มสมาชิก 

- เอกสารเกียวกบัการบริหารงาน 

องค์ประกอบย่อย 3.2 ปริมาณการขาย (Sales volume) 

ดัชนีประเมนิ 3.2.1 การจดัการปริมาณการขาย  

ขอ้ที 48 มีการจดบนัทึกขอ้มลูปริมาณการขาย  - ขอ้มลูเกียวกบัจาํนวนผลิตภณัฑที์ขายได ้

ขอ้ที 49 มีการนาํขอ้มูลเกียวกบัปริมาณการขายไป

ประยกุตใ์ช่ในการวางแผนการผลิตและการตลาด 

- ขอ้มลูเกียวกบัจาํนวนผลิตภณัฑที์ขายได ้

- เอกสารเกียวกบัการบริหารงาน 

 จากโครงสร้างเกณฑ ์สามารถแบ่งออกตามช่วงคะแนนทีมีการคาํนวณโดยใชแ้นว

ทางการแบ่งช่วงชนัคะแนนตามอนัตรภาคชนั ดงันี 

ขนัที 1 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

 ไม่มีหลกัฐานไม่สามารถประเมินได ้ ได ้0 คะแนน 

 มีหลกัฐานสามารถประเมินได ้ ได ้1 คะแนน 

 ขนัที 2 คาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชนัของคะแนนของวิสาหกิจชุมชน ดงันี 

ช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชนัของคะแนน  

= (คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด) / ช่วงคะแนน 

           = (49 – 0) / 5   

= 9.8 ≈10 

ดงันัน สามารถกาํหนดช่วงคะแนนเพือจัดระดบัของวิสาหกิจชุมชน ด้วย

ความกวา้งของช่วงคะแนนแต่ละชนัเท่ากบั 10 

ขนัที 3 การจดัระดบัตามช่วงคะแนน เพือใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณาระดบั โดย

แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี  

ระดับที 1 คะแนน อยู่ในช่วงระดับคะแนนตงัแต่ 0 – 9 อยู่ในระดบัควร

ปรับปรุงอยา่งยงิ 

ระดบัที 2 คะแนน อยู่ในช่วงระดบัคะแนนตงัแต่ 9.1 – 19 อยู่ในระดบัควร

ปรับปรุง 
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ระดบัที 3 คะแนน อยูใ่นช่วงระดบัคะแนนตงัแต่ 19.1 – 29 อยูใ่นระดบัพอใช ้

ระดบัที 4 คะแนน อยูใ่นช่วงระดบัคะแนนตงัแต่ 29.1 – 39 อยูใ่นระดบัดี 

ระดบัที 5 คะแนน อยูใ่นช่วงระดบัคะแนนตงัแต่ 39.1 – 49 อยูใ่นระดบัดีมาก 
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ภาคผนวก 

 

 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการ 

เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

 

คาํชีแจง : 

  

แบบประเมินนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของ 

กลุ่มธุรกิจชุมชนมี 3 องค์ประกอบหลกั 9 องค์ประกอบย่อย และ 21 ดชันีการประเมิน โดยแบบ

ประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

  ตอนที 1 ขอ้มลูทวัไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  ตอนที 2 การประเมินมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน 

  ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะ 

 

ส่วนของผู้ประเมนิ : 

 

ชือ-สกุล ผู้ประเมนิ ....................................................................ตาํแหน่ง .................................... 

หน่วยงาน .................................................................. วนั เดือน ปี ทีประเมนิ .............................. 
 

ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มธุรกจิชุมชนทีรับการประเมนิ 

 

1. ชือกลุ่มธุรกิจชุมชน 

…………………………………………........…………………………………………………… 

2. ชือผูใ้หข้อ้มลู/ตาํแหน่ง.............................................................................................................. 

3. ทีอยู/่ เบอร์โทรติดต่อ................................................................................................................ 

4. ปัจจุบนักลุ่มมีจาํนวนสมาชิก.......................... คน ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  ................ปี 
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5. ประเภทสินคา้สมุนไพรทีไม่ใช่อาหารทีธุรกิจชุมชนของท่านดาํเนินการผลิตอยู ่คือ

...................................................................................................................................................... 

6. มลูค่าการขายสินคา้ของธุรกิจชุมชนของท่านต่อปี..................................................................... 

7. สินคา้ของท่านมีการส่งออกหรือไม่  ส่งออก  ไม่ส่งออก 

8. วตัถุประสงค์หลกัของการผลิตสินคา้ในกลุ่มธุรกิจชุมชนของท่านเป็นแบบใดเพือให้เกิดเป็น

ธุรกิจทีมีความสร้างสรรค ์

 เพือสร้างมลูค่าเพิมใหก้บัทุนในชุมชน 

 เพือก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการดาํเนินการ 

 เพือใหเ้กิดผลประกอบการทีดี 

9. ปัจจุบนัการดาํเนินงานในธุรกิจชุมชนของท่านไดพึ้งพิงแหล่งเงินทุนใดบา้ง 

 ไม่ไดพึ้งพิง เลียงตนเองได ้

 พึงพิงเงินทุนจากธนาคาร 

 พึงพิงจากสมาชิกของกลุ่ม 

 พึงพิงจากระบบสหกรณ์ 

 อืนๆ 
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ตอนที 2 การประเมนิมาตรฐานระบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกจิชุมชน 

คาํชีแจงสําหรับผู้ประเมนิ  

  โปรดทาํเครืองหมาย √ ในช่องใดช่องหนึงในแต่ละขอ้คาํถามตามระดับความคิดเห็น           

ของท่านและขอ้เสนอแนะลงในช่องขอ้เสนอแนะทีกาํหนดดงัต่อไปนี 

 -1 ไม่มีหลกัฐาน ไม่สามารถประเมินได ้                         

0 ไม่แน่ใจ  

1 มีหลกัฐาน สามารถประเมินได ้                         
 

รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

องค์ประกอบหลกั 1 การสร้างมลูค่าเพิม (Value added) 

องค์ประกอบย่อย 1.1 กระบวนการ (Process) 

ดัชนีประเมนิ 1.1.1 การวางแผน 

ข้อที  1  มีแ รงบัน ดาลใจ  และ

เป้าหมายการดาํเนินการทีเห็นได้

อยา่งชดัเจน  

- เอกสารเกียวกบัเป้าหมาย

การดําเนินการของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชน 

- เอกสารการประชุม 

    

ข้อที 2 มีการกําหนดแผนธุรกิจ

ชุมชน  

- เอกสารเกียวกับแผน

ธุรกิจชุมชน 

- ภาพถ่าย, เอกสารการ

ประชุม 

    

ข้อ ที  3  มี ก า ร วา ง โ ค ร ง สร้ า ง

บริหารจดัการ  

- แ ผ น ผัง โ ค ร ง สร้ า ง

บริหารงาน 

- ภาพถ่าย, เอกสารการ

ประชุม 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

ดัชนีประเมนิ 1.1.2 การจดัการทรัพยากรบุคคล  

ข้อ ที  4  มีก าร รับ สม าชิ กห รื อ

แรงงานทีอาศยัอยู่ภายในชุมชน

เป็นหลกั  

- เอกสารแสดงวิธีการ

คดัเลือกคุณสมบติัสมาชิก 

- เอกสารแสดงการ

พิจารณาบุคคลเขา้มาเป็น

สมาชิก 

    

ขอ้ที 5 มีการพฒันาศกัยภาพของ

ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ทั ง จ า ก ก า ร จั ด

กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอกอยา่งต่อเนือง  

- เอกสารโครงการอบรม

หรือดูงาน 

- จาํนวนครังทีอบรมหรือดู

งาน 

- บอร์ดกิจกรรม, ภาพถ่าย 

    

ข้อที 6 มีวิ ธีการสร้างแรงจูงใจ

ใหก้บัสมาชิกกลุ่มในการทาํงาน  

- เอกสารแสดงแผนการ

บริหารงาน 

    

ดัชนีประเมนิ 1.1.3 การจดัหาและเลือกใชว้ตัถุดิบ 

ขอ้ที 7 มีการกาํหนดคุณภาพและ

ความปลอดภยัของวตัถุดิบ  

- เอกสารแสดงเงือนไขและ

ข้อกาํหนดในการควบคุม

คุณภาพวตัถุดิบ 

    

ขอ้ที 8 มีการใชว้ตัถุดิบทีหาไดใ้น

ชุ ม ช น แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ

สิงแวดลอ้ม  

- หลกัฐานรายการวตัถุดิบ

ในชุมชน 

- ภาพถ่ายแหล่งวตัถุดิบใน

ชุมชน 

    

ขอ้ที 9 มีการติดต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบ

จากภายนอกโดยมีมาตรฐาน

กาํหนด  

 

 

- ข้อกาํหนดเกียวกับการ

จดัหาวตัถุดิบภายนอก 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

ขอ้ที 10 มีการส่งเสริมให้สมาชิก

เพาะปลกูวตัถุดิบภายในชุมชน  

- ภาพถ่าย, เอกสารแสดง

ขอ้มลูการเพาะปลกู 

- ผลจากการสมัภาษณ์ 

 

    

ดัชนีประเมนิ 1.1.4 การผลิต 

ข้อที 11 มีวิธีการปรับกําลงัการ

ผลิตให้เพียงพอกบัความตอ้งการ

ของตลาด  

 

- เอกสารแสดงวิ ธีการ

ควบคุมการผลิต 

    

ข้อ ที  1 2  มี วิ ธี ก า ร ต ร ว จ สอ บ

คุณภาพการผลิต  

- เอกสารแสดงเครืองมือทีใช ้

หรือ แรงงานคน 

- เอกสารแสดงมาตรฐาน

รับรองการผลิต  

- เอกสารแสดงขันตอนการ

ผลิต 

 

    

ขอ้ที 13 มีการคิดวิธีการลดตน้ทุน

ในการผลิต  

- หลกัฐานแสดงการบาํบัด

ของเสีย เช่น การคัดแยก

ข ย ะ ก่ อ น นํา ไ ป ทิ ง  บ่ อ

บาํบัดนําเสีย เครืองกรอง

อากาศ เป็นตน้ 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

องค์ประกอบย่อย 1.2 ผลผลิต (Output) 

ดัชนีประเมนิ 1.2.1 ลกัษณะและความสร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์

ขอ้ที 14 มีการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์

ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ แตกต่าง

จากผลิตภณัฑท์วัไปในทอ้งตลาด  

- จ ํา น ว น แ ล ะ ค ว า ม

หลากหลายของผลิตภณัฑ ์

 

- การใช้ประโยชน์จาก

ผลิตภณัฑ ์

 

- การนาํเสนอความเป็นมา

หรือเรืองราวของผลิตภณัฑ ์

  

- เอกสารหรือรางวัลที

แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรคข์องผลิตภณัฑ ์

 

    

ข้อที 15 มีการผสมผสานองค์

ความรู้สมยัใหม่ในตวัผลิตภณัฑ ์ 

    

ขอ้ที 16 มีการใส่ความเป็นมาหรือ

เรืองราวลงในภาพลักษณ์ของ

ผลิตภณัฑ ์ 

    

ดัชนีประเมนิ 1.2.2 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ ์

ข้อที  17 ผลิตภัณฑ์ได้รั บกา ร

รับรองคุณภาพ  

- เอกสาร, ใบรับรอง

มาตรฐานจากหน่วยงาน

ภาครัฐหรือในระดบัชุมชน

ทีเกียวข้องกับมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

องค์ประกอบย่อย 1.3 ภูมิปัญญา (Wisdom) 

ดัชนีประเมนิ 1.3.1 การสร้างกระบวนการจดัการความรู้  

ข้อที 18 มีการสร้างความรู้จาก

ประสบการณ์ทาํงาน  

 

- เอกสารโครงการอบรม

หรือดูงาน 

- จาํนวนครังทีอบรมหรือดู

งาน 

- บอร์ดกิจกรรม, ภาพถ่าย 

- ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม

แลกเปลียนความรู้ 

    

ข้อที 19 มีการประยุกต์ใช้ภู มิ

ปัญญาเดิมกบัความรู้สมยัใหม่  

- เอกสารการประชุม 

- จัดกิจกรรมแลกเปลียน

ความรู้ 

- หลกัฐานผลิตภัณฑ์ทีได้

จ า ก ก า ร ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญ า

ทอ้งถินกบัความรู้สมยัใหม่ 

    

ข้อที  2 0 มี วิ ธี กา รจัด เ ก็บ อง ค์

ความรู้  

- หลกัฐานแสดงการจดัเก็บ

องคค์วามรู้ 

    

ขอ้ที 21 มีวิธีการแลกเปลียนและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิก

กลุ่ม 

- หลกัฐานการแลกเปลียน

ความรู้ 

    

ขอ้ที 22 มีการนาํไปใชป้ระโยชน์

ในธุรกิจชุมชน  

- หลกัฐานผลิตภัณฑ์ทีได้

จ า ก ก า ร ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญ า

ทอ้งถินหรือองคค์วามรู้ 

- จัดกิจกรรมแลกเปลียน

ความรู้ 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

ดัชนีประเมนิ 1.3.2 ลิขสิทธิทางปัญญา 

ข้อที  2 3 มีก าร จดท ะเ บีย น

ทรัพยสิ์นทางปัญญา  

- ใบรับรองด้านทรัพยสิ์น

ทางปัญญาจากหน่วยงานที

เกียวขอ้ง 

- ใบประกาศนียบัตรด้าน

ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

    

องค์ประกอบหลกั 2 การดาํเนินการทีเกิดคุณค่า (Valuable) 

องค์ประกอบย่อย 2.1 การส่งมอบและการสือสาร (Delivery) 

ดัชนีประเมนิ 2.1.1 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่าย 

ข้อที  24 มีการนําผลิตภัณฑ์

ออกไปจาํหน่ายภายนอกชุมชน  

 

- ร า ย ก า ร แ สด ง จํา น ว น

สถานทีจาํหน่าย 

- บนัทึกแสดงการออกงาน

แสดงสินคา้ 

    

ข้อที 25 มีหน้าร้านแสดงสินค้า

ภายในชุมชน  

- ภาพถ่ายหนา้ร้านจาํหน่าย

ภายในชุมชน 

    

ข้อที 26 มีการนําผลิตภัณฑ์ไป

ออกงานแสดงสินคา้  

- บนัทึกแสดงการออกงาน

แสดงสินคา้ 

    

ดัชนีประเมนิ 2.1.2 วิธีการสือสารและประชาสมัพนัธ ์

ข้อ ที  27 มี ช่อ งท า งในก า ร

ประชาสมัพนัธ ์ 

 

- หลกัฐานแสดงประเภท

และจาํนวนของสือทีใชใ้น

การประชาสมัพนัธ ์

- เอกสารแสดงการติดต่อ

กบัหน่วยงานอืน 

    

ข้อที 28 มีวิ ธีการเ ชือมโยงกับ

หน่วยงานอืน  

    

ดัชนีประเมนิ 2.1.3 ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาด  

ข้อที 29 มีการศึกษาโอกาสและ

ช่องทางการตลาด  

- เอกสารเกียวกบัแผนทาง

การตลาด 
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รายการประเมิน หลักฐานพิสูจน์/กิจกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

ข้อที 30 มีการศึกษาความคิดเห็น

หรื อ ข้อ เ ส นอ แ น ะ จ า ก มุม ม อ ง

ผู ้บริโภคด้วยหลกั “SPAE” ได้แก่ 

การศึกษาแรงจูงใจ (Stimulus) การ

รับรู้ถึง คุณภาพสินค้า  (Perceived 

Quality) การรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 

(Awareness) และการไดคุ้ณค่าจาก

ผลิตภณัฑ ์(Equity)  

- ผลการ ประ เมินความ

คิดเห็นจากผูบ้ริโภค 

    

ขอ้ 31 มีความสามารถ หรือวิธีการ

ปรับตัวตามการเปลียนแปลงของ

สถานการณ์ทางการตลาดเพือให้

ธุรกิจอยู่รอดได ้ 

- ผลจากการสัมภาษณ์ 

- เอกสารเกียวกับแผนทาง

การตลาด 

 

    

องค์ประกอบย่อย 2.2 ผลลพัธ์ (Outcome) 

ดัชนีประเมิน 2.2.1 ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน 

ข้อที 32 มีการให้ค่าตอบแทนแก่

สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน  

- เอกสารแ สดงการจ่าย

ค่าตอบแทน 

    

ข้อ ที  3 3 มีการ ให้ส ว ัส ดิการ แ ก่

สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน  

- เอกสารแสดงหลักฐาน

เกียวกบัการใหส้วสัดิการ 

    

ขอ้ที 34 มีวธีิการนาํเสนอใหส้มาชิก

ไดเ้ขา้ใจถึงผลประโยชน์ทีไดรั้บ 

- เ อกส าร เ กีย วกับ กา ร

บริหารงาน 

- ผลการสัมภาษณ์ 

    

ดัชนีประเมิน 2.2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน 

ข้อที 35 มีวิธีการให้ผลตอบแทน

ทางตรงหรื อทางอ้อมในร ะ ดับ

ชุมชนเพือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน  

- ห ลัก ฐ า น แ ส ด ง ก า ร

ช่วยเหลือชุมชนด้วยสิงของ 

กองทุน หรือการออกงาน

สาธารณะในชุมชน 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

องค์ประกอบย่อย 2.3 เครือข่ายความร่วมมือ (Network) 

ดัชนีประเมนิ 2.3.1 ความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจชุมชน 

ขอ้ที 36 มีการสนับสนุนระหว่าง

กลุ่มธุรกิจชุมชน  

- เอกสารแสดงจาํนวนของ

กลุ่มธุรกิจชุมชนรายอืนที

เป็นเครือข่าย 

- เอกสารแสดงความร่วมมือ

ของธุรกิจชุมชนในเครือข่าย 

    

ขอ้ที 37 มีการใชร้ะบบพีเลียงกบั

ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ช น อื น ๆ เ พื อ

แ ล ก เ ป ลี ย น ค ว า ม รู้ แ ล ะ ใ ห้

คาํปรึกษาทางดา้นการจดัการ 

- เอกสารการประชุม 

- เอกสารแสดงการใหค้วาม

ร่วมมือในลกัษณะระบบพี

เลียง 

- ผลการสมัภาษณ์ 

    

ดัชนีประเมนิ 2.3.2 ความร่วมมือกบัตวักลางทางการคา้  

ข้อที 38 มีการจัดจาํหน่ายสินค้า

โดยผา่นตวักลางทางการคา้  

- เอกสารจาํนวนตัวกลาง

ทา งก าร ค้า ที มี ข้อ ตก ลง

ร่วมกนั  

    

ข้อที 39 มีวิธีการเข้าถึง สร้าง

สัมพันธ์และติดต่อกับตัวกลาง

ทางการคา้ 

- เอกสารเกียวกบัตวักลาง

ทางการคา้ 

- ผลการสมัภาษณ์ 

    

ดัชนีประเมนิ 2.3.3 ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก  

ขอ้ที 40 มีการขอความช่วยเหลือ

แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก

สถาบันการศึกษา หรือ หน่วย

งานวิจยัภาครัฐและเอกชน  

 

 

 

- เอกสารเกียวขอ้งกบัความ

ร่ ว ม มื อ เ ชิ ง วิ ช า ก า ร กับ

หน่วยงานภายนอก 

- รูปภาพประกอบ 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

ขอ้ 41 มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มา

ให้คาํแนะนํา ช่วยเหลือ หรือให้

ความร่วมมือในการพัฒนาการ

จดัการธุรกิจชุมชน 

- เอกสารแสดงการใหค้วาม

ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น

ภาครัฐ 

- กิจกรรม, ภาพถ่าย 

    

องค์ประกอบย่อย 2.4 ความต่อเนือง (Continuity) 

ดัชนีประเมนิ 2.4.1 การดาํเนินการต่อเนือง 

ข้อ ที  42 มี กา รป รั บวิ ธีก า ร

ดําเนินการจากประสบการณ์ที

ผา่นมาอยา่งต่อเนือง  

- เอกสารเกียวกับแผนงาน

หรือการดําเนินงานของ

กลุ่ม 

- ประวติัการดําเนินงาน

ของกลุ่ม 

    

ขอ้ที 43 มีการคิดวางแผนเพือเพิม

ประสิทธิภาพการดาํเนินการอย่าง

ต่อเนือง 

- เอกสารเกียวกับแผนงาน

หรือการดําเนินงานของ

กลุ่ม 

- ประวติัการดําเนินงาน

ของกลุ่ม 

    

ดัชนีประเมนิ 2.4.2 การพฒันาผลิตภณัฑต่์อเนือง  

ข้อที 44 มีการคิดค้น พัฒนา

คุณภาพและความหลากหลาย

ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง  

- แผนพฒันาผลิตภณัฑ์ทีมี

ความต่อเนือง 

- ขอ้มูลประวติัการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์

    

ดัชนีประเมนิ 2.4.3 ความสมัพนัธก์บัชุมชนต่อเนือง  

ข้อที 45 มีวิธีการทําให้ชุมชน

ตระหนักถึงความสาํคญัและการ

เข้ามามีส่วนร่วมกบัธุรกิจชุมชน

อยา่งต่อเนือง 

 

- กิจกรรม, รูปภาพที

เกียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

- ผลจากการสมัภาษณ์ 
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รายการประเมนิ หลกัฐานพสูิจน์/กจิกรรม/

สัมภาษณ์/สังเกต 

1 0 -1 ข้อเสนอ 

แนะ 

องค์ประกอบหลกั 3 ผลประกอบการ (Volume) 

องค์ประกอบย่อย 3.1 รายได ้(Income) 

ดัชนีประเมนิ 3.1.1 การจดัการกบัรายได ้ 

ขอ้ที 46 มีการจดัทาํบญัชีเกียวกบั

รายไดจ้ากการขายไวอ้ยา่งชดัเจน  

- ขอ้มลูดา้นบญัชี     

ขอ้ที 47 มีการนาํขอ้มูลดา้นบญัชี

ไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

การเงินภายในกลุ่มสมาชิก 

- เอกสารเกียวกับการ

บริหารงาน 

    

องค์ประกอบย่อย 3.2 ปริมาณการขาย (Sales volume) 

ดัชนีประเมนิ 3.2.1 การจดัการปริมาณการขาย  

ข้อที 48 มีการจดบันทึกข้อมูล

ปริมาณการขาย  

- ข้อมูลเกียวกับจํานวน

ผลิตภณัฑที์ขายได ้

    

ขอ้ที 49 มีการนาํขอ้มูลเกียวกับ

ปริมาณการขายไปประยุกต์ใช่ใน

ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ

การตลาด 

- ข้อมูลเกียวกับจํานวน

ผลิตภณัฑที์ขายได ้

- เอกสารเกียวกับการ

บริหารงาน 
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ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

........................................................................................... 
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หนังสือขออนุญาตทเีกยีวข้อง 
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