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ธรรมาภบิาลเพือการจัดการและการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน 
 Good Governance for Community Enterprise 

Management and Development 
 

Abstract: This research project aims to study the general management of the Sonthiwat Community Enterprise, 
to analyze its operating process within the framework of good governance to create sustainability, and to identify 
problems and challenges in management of the community enterprise. Qualitative research methodology was 
used for this research project by means of documentary research, in-depth interview, and focus group. This 
target group includes the board (chairman, vice chairman, consultants, secretary-treasurer and committee)       
8 people and 22 members, a total of 30 people in all. The result found that the management of the community 
enterprise was in accordance with the principles of good governance. The research project explored the four 
aspects of management: human management, production management, marketing, and financial management. 
Firstly, in terms of human capital, there is a strong bond among people with public minds and potentials to 
improve their working skills. Secondly, the production process meets the required standard of quality. Thirdly, 
with regards to marketing, most of the products are sold in the community and by orders from customers 
outside the community. Lastly, for financial management, there is sufficient fund in circulation but the community 
enterprise is not oriented towards saving.  Concerning sustainable development, the research found that there 
are a community learning center, a variety of networks with flexible participation, and business continuity 
according to customers’ order, although it is not ready to be upgraded.  After synthesizing the information, this 
research suggests a concept as a guide to the management and development of the community enterprise, 
“PEACEACT” (participation/ equality/ agreement/ creativity/ economy/ awareness/ carefulness/ transparency). 
The challenges and problems appear to be that most members are in their old age with  lack of new members 
from the younger generations who want to come and work in the future. The business model is more similar to 
semi family business and there are few markets to sell products. Moreover, the financial capital is quite limited 
with lack of a systematic management process. 
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คาํนํา 

 
ประเทศไทยเริมต้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจที

เห็นเด่นชัดในการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2504 ทําให้การรวมกลุม่กนัของนายทุน
เกิดขนึเป็นชนชนันําทางสงัคมและจากกระแสของทุนนิยม
ทีได้มีผลกระทบกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างรายได้ และช่องว่างระหว่างคนรวย
กับคนจนจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลียนจากการพัฒนา
แบบไม่สมดุล (unbalance growth) สู่การพัฒนาแบบ
สมดุล (balance growth) นันคือการพัฒนาอุตสาหกรรม
ควบคู่กบัการพฒันาด้านเกษตรกรรม การแลกเปลียนต้อง
เป็นธรรม เกษตรกรหรือคนในชนบทจะต้องมีการรวมกลุ่ม 
เพือจดัการกับผลผลิตและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างอํานาจต่อรองไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ (ณรงค์, 
2550) และจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2540 ทีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดย
สว่นรวม จึงทําให้เกิดแนวคิดทีจะต้องเกิดแนวทางในการ
พฒันาเศรษฐกิจของชมุชนฐานรากทีเป็นรากฐานของการ
พฒันาประเทศให้มีศกัยภาพควบคู่กบัแนวคิดเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอเพียง นําไปสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548  

วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดที เกิดจากชุมชน           
ทีต้องการรวมกลุ่มกันเพือช่วยเหลือกันในการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ทีมีลักษณะเป็นการประกอบการ บริหาร
จดัการเชิงธุรกิจ แต่ไม่ได้ต้องการทําธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ 
แต่ เพื อสร้างความมันคงให้สมาชิก ซึงไม่สามารถ
ดําเนินการเพียงคนเดียวได้ หรือถ้าไปรวมกบัสหกรณ์ขนาด
ใหญ่ ก็อาจจะถูกเอาเปรียบทางผลตอบแทน วิสาหกิจ
ชมุชนเป็นการร่วมกันสร้างระบบสวสัดิการให้ตนเอง หรือ
อีกนัยหนึงเป็นการสร้างภูมิคุ้ มกันให้กลุ่มชุมชน เพือ
สง่เสริมให้คนทีอาศยัอยู่ในชมุชนมีอาชีพ รายได้ ทีเพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิตและไม่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
เมือเกิดภาวะวิกฤตถ้าสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ได้ ปัญหาเศรษฐกิจ 
สงัคม และสงิแวดล้อม จะลดลงหรือหมดไปจากชุมชนนัน  ๆ
ซึงแสดงว่าเป็นการพัฒนาทียังยืนตามหลกัสากลได้แล้ว 
และยงัสามารถยืนอยู่บนขาตวัเองได้โดยไม่ต้องพึงพาผู้อืน
อีกด้วย (ธเนศ, 2544) จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงต้องมี
การพฒันาการจดัการวิสาหกิจชมุชนเพือให้เกิดการพัฒนา

บทคัดย่อ: โครงการวิจยันีมีวตัถปุระสงค์ เพือศกึษาสภาพการจดัการ วิเคราะห์การดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการเพือให้เกิดความยังยืน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการของวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มกับ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ประธาน รองประธาน ทีปรึกษา 
เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ จํานวน 8 คน และสมาชิกกลุ่ม จํานวน 22 คน ผลการศึกษา พบว่ามีการบริหารจัดการ
สอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล ในส่วนการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการคน ด้านการจัดการผลิต    
ด้านการจัดการตลาด และด้านการเงิน พบว่า ด้านการบริหารจัดการคนมีการรวมกลุ่มทีมีความเข้มแข็งอันเกิดจาก             
จิตสาธารณะและมีพฒันาความสามารถในการทํางาน ด้านการจัดการผลิตมีกระบวนการผลิตทีได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
ด้านการจัดการตลาดส่วนใหญ่มีการจัดจําหน่ายเองในชุมชนและรายการสงัซือของลกูค้าเป็นหลกั ด้านการเงินมีเงินทุน
หมนุเวียนแต่ไม่ได้เน้นการสะสมทนุ ในสว่นของการพฒันาอย่างยงัยืน พบว่า มีการจดัตงัศนูย์การเรียนรู้ชมุชน มีการเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายต่าง ๆ แต่เป็นในลกัษณะยืดหยุ่น มีการดําเนินการอย่างต่อเนืองตามรายการสงัซือของลกูค้า ยังไม่มีแนวคิด
ยกระดบัธุรกิจ และได้สงัเคราะห์เสนอความคิดเพือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและการพัฒนา คือ “PEACEACT” หรือ 
สขุกระทํา (การมีสว่นร่วม/ความเสมอภาค/การกําหนดข้อตกลง/ความคิดสร้างสรรค์/ความประหยดั/ความตระหนกั/การเอาใจ
ใส/่ความโปร่งใส) สาํหรับปัญหา พบว่า สมาชิกเป็นผู้สงูอายอุาจจะทําให้ขาดแรงงานรุ่นใหม่ในอนาคต การผลิตเป็นแบบกึง
ครัวเรือน มีช่องทางการตลาดน้อย ยงัมีเงินทนุไม่มากพอและขาดกระบวนการจดัการทีเป็นระบบ 

 
คําสําคัญ:   ธรรมาภิบาล   การบริหาร    การจดัการ    การพฒันา    วิสาหกิจชมุชน 
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ทนุทางเศรษฐกิจ ทนุทางสงัคม ทนุทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดล้อม โดยในทางเศรษฐกิจนนัจะมุ่งเน้นการผลิต
ตามศักยภาพของกลุ่มและชุมชน และความต้องการของ
ตลาดไม่ทําลายสงิแวดล้อม ขณะทีในทางสงัคมมุ่งพัฒนา
ความรู้ควบคู่คุณธรรมให้คนในชุมชน สร้างความมันคง
ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนการ
พฒันาทนุทางทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม ยึดหลกั
ความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน (นวลน้อย, 
2549)   

ดงันนัการศกึษาธรรมาภิบาลเพือการจัดการและ
การพฒันาวิสาหกิจชมุชนซงึเป็นแนวทางของรัฐบาลในการ
สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยคณะผู้ วิจัยสนใจศึกษา
วิสาหกิจชมุชนสนธิวตัน์ เนืองจากได้รับการคดัเลอืกให้เป็น
วิสาหกิจชมุชนดีเด่นของจังหวัดสรุาษฎร์ธานี งานวิจัยนีมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาสภาพการจัดการ วิเคราะห์การ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เพือให้เกิดความยังยืน และเพือรับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์  โดย
การศกึษาแลกเปลยีนเรียนรู้การประยกุต์ใช้หลกัธรรมาภิบาล
ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชมุชนและพฒันาให้เกิดความยงัยืนของเศรษฐกิจ
ชมุชนทีเป็นฐานรากในการพฒันาประเทศต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) อนัประกอบไปด้วย การศกึษาค้นคว้าข้อมลูจาก
เอกสาร (documentary research) การสมัภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group) 
พืนทีศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ ตําบลกะแดะ 
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เนืองจากสินค้า
ของวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
องค์การอาหารและยา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และได้
ตัว Q คือเครืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารทีแสดงถึงความมีคุณภาพและปลอดภัย จาก
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
พร้อมด้วยรางวลัอืน ๆ อีก เช่น นําพริกตาแดงหอยนางรม

ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดทํานําพริกสําเร็จรูปงาน 
อย.เคลือนทีโอทอป (OTOP) ภาคใต้ปี พ.ศ. 2547 และ
นําพริกเผาหอยนางรมได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าโอทอป 
(OTOP) 3 ดาวระดับประเทศปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 
2547 (ภาพที 1 และ 2) ปัจจบุนักลุ่มได้จดทะเบียนการค้า
และเครืองหมายการค้าแล้วในชือว่า  “WIN” ในส่วนของ
ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการ ได้แก่ ประธาน รองประธาน   
ทีปรึกษา เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ จํานวน 8 คน 
และสมาชิกวิสาหกิจชมุชนสนธิวฒัน์ จํานวน 22 คน โดยใช้
ประชากรทงัหมดเป็นกลุม่ตวัอย่างของวิสาหกิจชุมชนจาก
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เนืองจากวิสาหกิจชุมชน
สนธิวฒัน์เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
(ภาพที 3 และ 4) 

เครืองมือการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ที มี
ลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีการออกแบบ
สมัภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง แบบสมัภาษณ์ ประกอบด้วย 6 
สว่น ดงันี 1) สมัภาษณ์เกียวกบัข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบ
สมัภาษณ์ 2) สมัภาษณ์เกียวกบัสภาพการจดัการวิสาหกิจ
ชมุชนสนธิวัฒน์ 3) สมัภาษณ์เกียวกับการใช้หลกัธรรมภิบาล
ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ 4) สัมภาษณ์
เกียวกบัหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพือให้เกิด
ความยังยืนของวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ 5) สมัภาษณ์
เกียวกบัเงือนไขความสาํเร็จและปัญหาอปุสรรคการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ 
6) สมัภาษณ์เกียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ 
และใช้การสนทนากลุ่ม โดยการกําหนดการสนทนากลุ่ม
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีโครงสร้าง ซึงเปิดโอกาสให้ผู้
สนทนากลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างไม่มี
ขอบเขตและสามารถเปิดประเด็นคําถามต่างทีเกียวข้องกับ
เรืองทีศกึษาในการสนทนากลุม่ได้ตลอดเวลาทีสนทนา  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 1) เตรียมการนัดหมาย 
ผู้ ถูกสัมภาษณ์และผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มในแต่ละครัง      
ในเรือง วัน เวลา และสถานทีตลอดจนชีแจงถึงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ทีทุกฝ่ายจะได้รับ พร้อมทังแจ้ง
แนวทางในการดําเนินการ 2) เตรียมบุคลากร ได้แก่ 
ผู้ ดําเนินการสมัภาษณ์และสนทนากลุม่ และผู้จดบนัทกึ     
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Figure 1   Examples of packaging products 

 

Figure 2  The production room and a brief description of the products 

 

Figure 3   Materials of production process 
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3) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครืองบันทึกภาพและเสียง 
สมดุจดบนัทกึ กระดาษ ปากกา เป็นต้น 4) ประชุมเตรียม
ความพร้อม ชีแจงวตัถปุระสงค์และแนวทางการเก็บข้อมูล 
ให้กับคณะวิจัยและผู้ ช่วยวิจัย 5) ดําเนินการสัมภาษณ์
และสนทนากลุ่มตามแนวคําถามเพือให้ได้ผลการศึกษา
ตามวตัถปุระสงค์ทีใช้ในการศกึษา 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิ ธีการวิเคราะห์
เนือหา (content analysis) กล่าวคือ อ่านข้อมูลให้ได้
เนือหาหรือความหมาย แยกแยะ และจดักลุม่ความหมาย
หาแบบแผน เชือมโยงแบบแผนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพือ
แสดงความสัมพันธ์หรือแก่นของเรืองและตอบคําถาม
วิจยัได้ชดัเจน ทังนีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เพือ
จดัทํารายงานการวิจัย โดยมีขันตอนการวิเคราะห์ ดังนี 
1) ถอดเทปการสมัภาษณ์เชิงลกึและการสนทนากลุ่ม 
และจัดพิมพ์ในรูปเอกสาร 2) จัดระบบความหมายของ
ข้อมูล โดยการจัดกลุ่มรหัสข้อมูล 3) พิมพ์รายละเอียด
ของข้อมลู ตามชดุของรหสัข้อมลูทกุตวัออกมาเป็นข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืนฐานในการเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย 4) เรียบเรียง
เขียนเป็นรายงานการวิจัยให้ครอบคลุม ครบถ้วนตาม
วตัถปุระสงค์การวิจยั 
 

ผลการศกึษา 
 

1. สภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
สนธิวัฒน์  สภาพทัวไปเริมต้นจากการรวมกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสนธิวัฒน์ จากคนในชุมชนวัดสนธิ ร่วมกันจัดตัง
กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพือทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 
เนืองจากคนในชุมชนมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือคนที
อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน สภาพการดําเนินการมีดังนี      
1) สภาพการจัดการบุคคลวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์มี
สมาชิกมาจากคนในพืนที ชุมชนใกล้เคียง เป็นผู้ หญิง
ผู้สงูอายเุกือบทงัหมด สมาชิกสว่นใหญ่ของวิสาหกิจชุมชน
สนธิวัฒน์มาจากสมาชิกเดิมจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สนธิวัฒน์ และมีโครงสร้างการบริหารของวิสาหกิจชุมชน
สนธิวัฒน์มาจากคณะกรรมการชุดเดิมจากกลุ่มแม่บ้าน

Figure 4   Focus group and in-depth interview 
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เกษตกรสนธิวตัน์ โดยได้มีการปรับโครงสร้างให้สอดคล้อง
กบัการจดัตงัเป็นกลุม่วิสาหกิจชมุชน ตามพระราชบัญญัติ
สง่เสริมวิสาหกิจชมุชน ปี พ.ศ. 2548 2) สภาพการจัดการ
ผลติกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ได้การ
รับรองและการตรวจคุณภาพเป็นไปตามคณะกรรมการ
อาหารและยา (อ.ย.) เมือปี พ.ศ. 2545 มีโรงเรือนการผลติที
มิดชิดทุกกระบวนการมีการตรวจคุณภาพ (quality)          
ทกุขนัตอนผลติภัณฑ์ของวิสาหกิจชมุชนสนธิวฒัน์มีสินค้า
ที ติดตลาด คือ นําพริกมะขาม นําพริกตะลิงปลิง             
แกงไตปลา นําพริกนรกหอยนางรม นําพริกแห้ง ทางกลุ่ม
ได้นําวัตถุดิบมากกว่าร้อยละ 50 มาจากชุมชน และพืนที
ใกล้เคียง มีแหล่งวัตถุดิบ จากชุมชนเป็นหลกัโดยสมาชิก
ในกลุ่มวิสาหกิจปลกูเอง เช่น ตะไคร้ สมุนไพร พริก หรือ
สมาชิกกลุ่มเอามาขาย และการซือจากตลาดสดชุมชน 
ได้แก่ หอม กระเทียม ยอดสน พริกแห้ง ข่า นําตาล นําตาล
ปีบ เป็นต้น 3) สภาพการตลาด มีการหาช่องทางการตลาด
ทุกช่องทางไม่ ว่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ต (internet)           
การขายส่ง การมีตัวแทนจําหน่าย การสังซือทางโทรศัพท์    
การจดัสง่สนิค้าทางไปรษณีย์ การออกร้าน รวมถึงการจําหน่าย
ทีกลุม่วิสาหกิจเอง และการผลติออกมาในลกัษณะสําหรับ
การพกพาของกลุม่ลกูค้าบริษัททวัร์นกัท่องเทียวชาวไทยที
เดินทางไปต่างประเทศ และตอบสนองตลาดในแต่ละระดับ
ตามสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้า และ       
4) สภาพทางการเงิน การลงทุนเกิดขึนครังแรกในปี พ.ศ. 
2548 ได้มีการร่วมลงหุ้ นจํานวน 10,000 บาท ในการ
ดําเนินการ และด้านการเงินอีกทางหนึง คือ การยืมจาก
คณะกรรมการกลุม่กรณีงบประมาณไม่พอจ่าย รวมถึงการ
สนบัสนนุจากรัฐบาล ได้แก่ สหกรณ์จังหวัด ผ่านธนาคาร
เกษตรและสหกรณ์ มีการจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ของกลุ่มในลกัษณะสมุดจดบัญชี และเมือมีรายได้เหลือ
เก็บจะนําเงินฝากกบัธนาคารออมสิน ในชือบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนสนธิวัฒน์ ในส่วนรายได้ของวิสาหกิจชุมชน
สนธิวัฒน์มีรายได้มาจากการจําหน่ายนําพริกเพียงอย่าง
เดียว โดยจําหน่ายทางตรง และทางอ้อม สําหรับเรือง
รายจ่ายของวิสาหกิจชมุชนสนธิวฒัน์นนั รายจ่ายทีสําคัญ  ๆ
ได้แก่ ค่าแรง 250 – 400 บาทต่อวัน  ค่าวัตถุดิบ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์กรณีซ่อมแซม ค่าเดินทาง ค่าขนของกรณีออกร้าน
ตามสถานทีต่าง ๆ เป็นต้น 

2. การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เมือพิจารณาการดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล พบว่า 
วิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์มีการดําเนินงานภายใต้กรอบ
หลกัธรรมาภิบาล ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2542 มี     
6 ประการสําคัญ โดยได้นํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว
และเหมาะสม ดังนี 1) หลกันิติธรรม พบว่ามีการปฏิบัติ
ตามหลกันิติธรรมในเรืองการวางกติกาทีถูกต้อง เป็นธรรม
ตามแนวทางของการจดัตงัวิสาหกิจชมุชน มีการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกติกา การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ
ความยุ ติ ธรรมของสมาชิกภายในกลุ่ ม กล่ าว คื อ                  
มีโครงสร้างการบริหารทีชดัเจน มีการแบ่งหน้าทีการทํางาน
ด้านต่าง ๆ อย่างเด่นชดั มีการระบหุน้าทีของสมาชิกทุกคน 
มีป้ายในการติดประกาศกฎระเบียบของกลุ่ม มีการ
ประชาสมัพันธ์ รายละเอียดเรืองต่าง ๆ ทีสมาชิกต้องรับรู้ 
และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด การกําหนดตําแหน่งหน้าที
ข้อบังคับในการทํ างาน เพือชีแจงรายละเอียดการ
ดําเนินงานในแต่ละขันตอน กรรมวิธีต่าง ๆ ข้อตกลง       
ข้อควรปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มในระหว่างดําเนินงาน         
2) หลกัคณุธรรม มีการแบ่งงานกันอย่างเป็นธรรม ร่วมกัน
ทํางานอย่างเข้มแข็ง ช่วยเหลอืซงึกนัและกนั ไม่มีการเลือก
งาน ร่วมมือร่วมใจจนกว่างานจะสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี 
และมีสวสัดิการ คือ การช่วยเหลอืงานศพของญาติสมาชิก
กลุ่ม และมีการร่วมกันทําบุญของสมาชิกกลุ่มด้วยความ
สมคัรใจเพือร่วมกนัเป็นเจ้าภาพ รวมถึงการออกคําสงัของ
ประธานกลุ่ม จะไม่มีการใช้อํานาจในฐานะประธานกลุ่ม
ออกคําสงัให้สมาชิกกลุ่มทํางาน แต่จะเป็นการขอความ
ร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือจากสมาชิกกลุ่มในการ
ทํางานด้วยความเต็มใจ ปราศจากการบังคับหรือการใช้
อํานาจในการข่มขู่สมาชิกแต่อย่างใด 3) หลกัความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานรวมถงึผลการดําเนินงาน จะไม่มีเรืองใดที
คณะกรรมการหรือสมาชิกไม่ทราบข้อมูลคณะกรรมการจะ
มีข้อมูลทังหมด เพือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและ
การดําเนินงานต่าง ๆ มีการเก็บหลักฐาน เนืองจากจะมี
หน่วยงานราชการมาตรวจบัญชีของกลุ่มเพือจัดเก็บภาษี 
4) หลกัความมีส่วนร่วมมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นทุกขันตอนในการ
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บริหารงาน ตงัแต่การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร แสดงความคิดเห็น
ในการตดัสินใจทําอะไร อย่างไร โดยสมาชิกมีการช่วยกัน
ศกึษาเกียวกบั สนิค้า OTOP เพือพฒันาให้ผลติภัณฑ์ดียิง  ๆ
ขึนไป ทางกลุ่มมีการเอาสินค้าไปให้คนในชุมชนได้
พิจารณาสนิค้าตวัใหม่ ในเรืองของการขยายสายผลิต เช่น 
รสชาติ รูปแบบ ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมี
การประชุมอย่างน้อยหนึงครังต่อปี  5) หลักความ
รับผิดชอบ การตระหนกัในสทิธิหน้าทีความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะและการ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนความเคารพใน
ความคิดเห็นทีแตกต่างและความกล้าทีจะยอมรับผลดีและ
ผลเสียจากการกระทําของตน สมาชิกส่วนใหญ่มี             
จิตสาธารณะ ชอบทํางานส่วนรวมเป็นพืนฐานต้นทุนเดิม
อยู่แล้ว สมาชิกของทางกลุ่มมีนําใจในการสละเวลาหยุด
งานประจําของตน เพือมาช่วยกนัทํางานในกลุ่มให้เสร็จใน
โอกาสทีทางกลุม่มีการสงัซือทีมีจํานวนมาก ประธานกลุ่ม
ก็จะแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบและนัดกันมาช่วยกันผลิต
นําพริกจนครบตามจํานวนทีต้องจัดส่งให้ลูกค้า และ         
6) หลกัความคุ้มค่าการบริหารจดัการ และใช้ทรัพยากรทีมี
จํากดัเพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้
สมาชิกกลุม่มีความประหยดัใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์
สินค้า และบริการทีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศ และมีการบํ า รุ ง รั กษ า การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยงัยืนสมบรูณ์ 

 
3. การบริหารจดัการเพือให้เกิดการพัฒนา

ทียังยืน (sustainable development) ความยังยืนหมาย
รวมถงึในทกุด้านของวิถีชีวิตและวิถีชุมชนทังทางด้านการ
ผลิต การจัดจําหน่าย การตลาดทีส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ชุมชน พบว่า วิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์มีแนวทางในการ
ดําเนินงานของกลุ่มให้นําไปสู่ความยังยืน โดยมีแนวคิด
จากมติของกลุ่มแบ่งเป็นประเด็น คือ 1) การสร้างลูกค้า 
(customer) อย่างต่อเนืองเป็นกระบวนการในการบริหาร
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างต่อเนืองตังแต่การเริมมาเป็น
ลูกค้าของทางกลุ่ม การมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเพือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ไปจนถึงการ
รักษาลกูค้าไว้ให้อยู่กบักลุม่หรือเป็นลกูค้าประจํา 2) ความ
ต่อเนือง (continuity) ในปัจจบุนัได้ดําเนินงานตามรายการ

สงัซือของลกูค้าเป็นหลกั ในอนาคตมีแนวทางในการสร้าง
หรือกระบวนการบริหารความสมัพันธ์กับลูกค้า คือ การ
สร้างร้านจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใน 3 เดือน โดยมี
แนวคิดในการออกแบบเป็นร้านแบบพืนบ้าน เป็นการ
อนรัุกษ์ความเป็นอยู่แบบดงัเดิมเพือให้การดําเนินงานของ
กลุ่มเป็นไปได้อย่างต่อเนือง 3) การสร้างเครือข่าย 
(network) มีการสร้าง เครือข่ ายทางการตลาดและ
กระบวนการผลิตในลักษณะยืดหยุ่น เพือเป็นการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจไว้ช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกือกูลกันใน
อนาคตเป็นการร่วมมือกนัเพือดําเนินการทางธุรกิจของคน
ในชมุชน ทีไม่ใช้มุ่งเน้นแต่การสร้างผลกําไร แต่เน้นการเกิด
ประโยชน์กบัชมุชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
ขณะเดียวกันสามารถแข่งขันด้านคุณภาพในการผลิตกับ
ธุรกิจเอกชนได้ เป็นการประกอบการของชุมชน โดยชุมชน
และเพือชุมชน ตังแต่การระดมทุนต่าง ๆ การทํากิจการ
ร่วมกนั การแบ่งปันผลประโยชน์ เกิดจากการใช้สิงทีมีอยู่
ในชุมชนทังทุนทางสังคม (social capital) ทุนทาง
วฒันธรรม (cultural capital) ทนุทางเศรษฐกิจ (economic 
capital) ทนุทางสงิแวดล้อม (environmental capital) เพือ
การพงึตนเองและการเพิมรายได้ให้กับชุมชน และ 4) ศูนย์
การแลกเปลียนเรียนรู้ชุมชนตําบลกะแดะ (learning 
center) เป็นอีกหนงึกลไกทีเป็นศูนย์กลางของการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนทีจะนําไปสู่การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้สําหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่ง
เ ส ริ ม ส ร้ า ง โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร ถ่ า ย ท อ ด                    
การแลกเปลียนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลกัษณ์ของชุมชน อีกทังเป็น
แหลง่บริการชมุชนด้านต่าง ๆ  

 
4. วิเคราะห์การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการเพือให้เกิดความยังยืน การจัดการ
วิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
(good governance) ทีจะเน้นทีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง
เพือนําไปสู่ความยังยืนและมันคง ไม่ล้มเลิก และไม่เสียงต่อ
ความเสยีหาย จากศกึษาสามารถสงัเคราะห์และเสนอความคิด 
(concept) เป็นแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและองค์กรอืนจากกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
สนธิวฒัน์ได้ประมวลสรุปเพือง่ายต่อความเข้าใจและนําไปใช้

ธรรมาภบิาลเพือการจัดการและการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน 
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ด้วยอักษรนําภาษาอังกฤษ 8 ตัวได้ว่า “PEACEACT” หรือ        
สขุกระทํา ประกอบด้วย (สดุเฉลมิ และไพศาล, 2557) 

4.1 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( participation)  ทุ ก
องค์ประกอบทางการบริหารจัดการจะเกิดการพัฒนาได้
จะต้องเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
โดยการแสดงความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นนนั
ต้องเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม และสมาชิกทุกคนในองค์กร
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในทกุระดบัโดยข้อสรุปต้องมี
ความเห็นพ้องต้องกันหรือการมีส่วนร่วมในเรืองอืน เช่น 
การเป็นหุ้นสว่น การสร้างเครือข่าย เป็นต้น 

4.2 ความเสมอภาค (equality) การเข้าถึง
อปุกรณ์อํานวยความสะดวก สิทธิ และเสรีภาพในองค์กร
ผู้บริหารต้องแสดงความจริงใจให้สมาชิกทุกคนในองค์กรมี
ความเสมอภาคในการปฎิบัติงานและมีการแสดงเหตุผลที
เป็นทียอมรับของสมาชิกโดยทวัถงึกนั ถ้าหากสมาชิกไม่ได้
รับความเสมอภาคในเรืองใดเรืองหนึงก็จะทําให้เกิด
ประเด็นความขดัแย้งในองค์กร ขาดการมีสว่นร่วม และเกิด
ความรู้สึกแปลกแยกส่งผลให้การดําเนินงานขาด
ประสทิธิภาพ 

4.3 การกําหนดข้อตกลง (agreement) เป็น
เรืองเกียวกบัการให้สมาชิกได้จดัทําข้อตกลงในการทํางาน
ผ่านกติกาขององค์กรซงึในการบริหารจดัการในองค์กรต้อง
มีกฎ ระเบียบ แนวปฎิบัติในการทํางานเพือทีจะทําให้
สมาชิกสามารถดําเนินการได้ถูกต้องและเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีได้วางไว้โดยอาศัยการสือสาร
โดยปราศอคติ และความจริง โดยให้สมาชิกทุกคนทราบ
และถือปฎิบติัทวัทงัองค์กร 

4.4 ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ทุกวันนี
ความรู้ย่อมมีวันหมดอายุ (expire date) ประกอบกับ
สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทีเปลยีนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หากไม่มีการบรูณาการความคิดสร้างสรรค์ของสิงใหม่ก็จะ
ทําให้ไม่เกิดการพัฒนาและไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ใน
สภาพสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบันได้ ดังนันใน
องค์กรต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเสนอแนวทาง
แนะนําตลอดจนการติชมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมดังที
ได้กลา่วมาแล้ว 

4.5 ความประหยัด (economy) ในการบริหาร
จดัการทงัภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยทีปัจจยัการบริหารหรือ

การผลิตมีอยู่อย่างจํากัด เพราะทรัพยากรทีมีอยู่ ไม่
เพียงพอและจํากัด หรือกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารปัจจัย
ทางการบริหารทีมีอยู่ให้ประสบความสําเร็จและเกิดความ
คุ้มค่าสงูสดุ ทําให้องค์กรสามารถนําปัจจัยการบริหารไป
พฒันาในด้านอืน เช่น สวัสดิการ โบนัสหรือเงินปันผล ซึง
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานตามหลกัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (human resource management) หรือ 
การขยายหน่วยงานสาขา เป็นต้น 

4.6 ความตระหนัก (awareness) หลกัในข้อนี
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการบริหาร
จดัการในปัจจยัต่าง ๆ จนทําให้เกิดความตระหนักรู้ ไม่ว่า
จะเป็นในเรืองของหน้าทีการปฎิบัติงาน กฎระเบียบ และ
วิธีการปฎิบติัตนในการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น ซึงเป็นพืนฐาน
ในการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ต่อไป ทําให้เกิด
สาํนกึทีดีนําไปสูก่ารบริหารจดัการทีดี (best practice)  

4.7 การเอาใจใส่ (carefulness) การบริหาร
จดัการคนในองค์กร คนถือเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา 
ดังนันการเกิดขึนของสิงต่าง ๆ ล้วนเกิดขึนมาจากคน       
ในการบริหารจัดการคนนอกจากองค์กรจะเอาใจใส่
เฉพาะงานหน้าทีในองค์กรแล้ว ต้องรวมไปถึงการเอาใจใส่
เรืองการดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมของคนด้วย จะทําให้คนมี
ความจงรักภักดีกับองค์กรและสร้างสรรค์งานทีมีคุณภาพ
เสมือนองค์กรเป็นบ้านหลงัทีสอง 

4.8 ความโปร่งใส (transparency) การบริหาร
จดัการทงัทีมีการสร้างมลูค่าเพิมหรือไม่มีมูลค่าเพิม ความ
โปร่งใสเป็นหลกัการสาํคญัอย่างยิงโดยเฉพาะการรายงาน
ผลการดําเนินงานทีถูกต้อง เทียงตรงทําให้สมาชิกมีความ
มันใจในการดําเนินการขององค์กร และเป็นการเพิม
ประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารในการบริหารเพือการพัฒนา 
และเป็นโอกาสในการร่วมลงทนุจากองค์กรภายนอกเพราะ
มีความเชือมนัในผลการดําเนินงาน 

ดงันนัจากการศกึษาธรรมาภิบาลเพือการจัดการ
และพฒันาวิสาหกิจชุมชนสามารถเสนอแนวทางหลกัการ
จัดการและพัฒนาได้ว่า “PEACEACT” หรือ สุขกระทํา    
มาใช้ในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กรอืน
ต่อไปและสามารถเป็นหลกัการทีช่วยเพิมประสทิธิภาพของ
การบริหารงานให้เกิดการพฒันา อีกทังยังเป็นกลไกในการ
ควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีคนในองค์กรหรือ

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 3(3): 271-283 (2558) 
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บคุคลภายนอกเข้ามามีสว่นร่วม ทงันีจะต้องมีกระบวนการ
จัดการความรู้ (knowledge management) ซึงการเรียนรู้
เป็นองค์ประกอบหนึงของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
ขององค์กรทวัไป การทีจะพฒันาผลผลิต หรือกระบวนการ
บริหารจัดการต้องอาศัยความรู้และหากไม่มีการจัดการ
ความรู้ก็ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้หรือดําเนินการได้
อย่างไม่มีประสทิธิภาพ ในการจดัการความรู้สามารถทําได้
เป็นระดับของการจัดการความรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ การ
แลกเปลียนเรียนรู้ และการเข้าถึงความรู้ หากองค์กรมี
กระบวนการจดัการความรู้ทีดีทําให้สมาชิกเข้าถงึความรู้ได้
ในทกุกระบวนการบริหารจัดการทําให้การบริหารและการ
พัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพ ทังนีเพือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายในการบริหารงาน หรือการบริหารงานขาด
ประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาการบริหารด้วยหลัก
PEACEACT (ภาพที 5) เป็นการสร้างความตระหนักในการ
บริหารงาน และการทํางานในกลุม่รวมถึงเป็นการจัดระบบ
ทีสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามสํานึกทีดี ไม่ว่าจะเป็นใน
เรืองของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สินเปลือง 
การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยคํานึงถึงผู้ ที
เกียวข้องทีจะได้รับผลกระทบเป็นสําคัญ และความ
รับผิดชอบต่อชมุชนหรือองค์กรทีตนเองอาศยัอยู่ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการของ
วิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ พบว่า 1) ปัญหาด้านสภาพ
ทัวไปและการจัดการบุคคล เนืองจากมีคนงานทีมีอายุ
ตังแต่ 50 ปีขึนไป จํานวนมากทีเข้ามาทํางานโดยขาด
คนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาและสานต่อ จึงทําให้ปัญหา
คนงานถือเป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาทีจะนําสู่ความ
ยังยืน 2) ปัญหาด้านการตลาด เ ป็นปัญหาสําคัญ
เนืองจากสมาชิกส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ชาวบ้านซึงมักจะขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการ เพราะดําเนินการตามแบบวิถีชาวบ้าน จาก
การศึกษาพบว่าวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ ไม่ได้มี
ช่องทางการจัดจําหน่ายมากนัก อาศัยงานแสดงสินค้า
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก ปัญหาการขาดแหล่ง
จําหน่ายสนิค้า คือ ไม่มีสถานทีในการจัดจําหน่ายสินค้า 
ปัญหาการขาดเครือข่ายทีเป็นทางการและมีความ
น่าเชือถือในการจําหน่ายสินค้า คือ การขาดผู้นํากลุ่มที
จะรวมสินค้าไปจัดจําหน่ายให้กับผู้ บ ริโภคโดยตรง        
3) ปัญหาด้านการเงินเกิดจากการขาดเงินลงทุนเพือ
พฒันากิจการ เพราะถึงแม้เมือจดทะเบียนรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนแล้วจะสามารถขอสินเชือจากสถาบัน
การเงินได้  
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Figure 5  Good governance for community enterprise management and development  
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แต่โดยสว่นมากจะไม่มีโอกาสได้ขอสนิเชือดังกล่าว
เนืองจากไม่มีแนวความคิดในการกู้ เงินมาลงทุน อันดับ
ต่อมาคือ ปัญหาการขาดกระแสเงินสดหมุนเวียนในกลุ่ม 
เพราะจําหน่ายสินค้าด้วยระบบเงินเชือให้แก่พ่อค้าคน
กลาง ซงึพ่อค้าคนกลางหรือผู้ทีมาซือไปขายต่อ จะจ่ายค่า
สนิค้าก็ต่อเมือนําสินค้าไปจําหน่ายได้แล้ว ซึงระบบนีเกิด
จากความไว้วางใจและเกิดขนึโดยทวัไปในระบบการค้าของ
สงัคมชนบทและในอดีตมีปัญหาการฉ้อโกงเกิดขึนจึงทําให้
ไม่มีการจดัจําหน่ายในระบบเงินเชืออีก 4) ปัญหาด้านการ
ผลิต จะมีปัญหาในเรืองของทักษะแรงงานของสมาชิกที
สามารถพฒันาได้ แต่ยงัไม่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานทีดีพอ 
จึงส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนต้นทุนทาง
วตัถดิุบมีราคาสงู ทําให้สนิค้าทีผลิตออกมามีราคาสงูกว่า
สนิค้าประเภทเดียวกนัในตลาด 

 
วจิารณ์ 

 
โครงการการวิจยั เรือง ธรรมาภิบาลเพือการจัดการ

และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ศึกษาเฉพาะวิสาหกิจชุมชน
สนธิวัฒน์ ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด          
สรุาษฎร์ธานี ปรากฏผลข้อค้นพบทีน่าสนใจหลายประการ 
ทงัในสว่นทีเกียวข้องกบักรอบหลกัธรรมาภิบาลซึงยึดตาม
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสงัคมทีดี พ.ศ. 2542 ซึงมี 6 หลัก 
ประกอบด้วย 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลัก
ความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความ
รับผิดชอบ และ 6) หลกัความคุ้มค่า เมือนํามาเป็นกรอบใน
การพิจารณาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
วิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ ก็ปรากฏว่ามีความน่าสนใจ
หลายประการด้วยกันซึงสอดคล้องกันได้อย่างลงตัว 
กลา่วคือ ในการประยกุต์ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์มีความโดดเด่นในเรืองของหลกั
ความคุ้มค่า ทีเน้นความประหยดัตามองค์ประกอบของการ
เป็นวิสาหกิจชมุชนคือการพงึตนเอง และหลกัคณุธรรม ทีมี
พืนฐานมาจากอุปลกัษณะนิสยัของคนในชุมชน ส่วนใน
เรืองอืนมีการดําเนินการทียังไม่เป็นระบบหรือประยุกต์ใช้
ยงัไม่ชดัเจนและจากการเก็บข้อมลูสามารถสงัเคราะห์และ
เสนอแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาตามหลัก 

PEACEACT หรือ สุขกระทํา เพือให้เกิดความเข้าใจและ
เหมาะสมกับรูปแบบองค์กร ในส่วนทีเกียวข้องกับรูปแบบ
การดําเนินการวิสาหกิจ ซึงสอดคล้องกับศุภชัย และสรีุพันธ์ 
(2546) รายงานว่า การทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จต้องมี
การจัดการทีดี 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการคน คือ การจัด
หน้าทีความรับผิดชอบของคนทีเกียวข้องให้มีขวัญกําลงัใจ 
ความรู้ ความสามารถ ทีเหมาะสมกับการทําธุรกิจ 2) การ
จดัการการผลติสินค้า คือ การจัดการในการนําทรัพยากรมา
ผลิตให้เป็นสินค้าและบริการ ให้ถูกขันตอน ถูกวิธีการ 
ถูกต้อง ถูกเวลา เพือให้ได้สินค้าและบริการทีมีคุณภาพ  
ต้นทุนตําและส่งมอบตรงเวลา 3) การจัดการการตลาด คือ 
การจัดการให้วงจรการตลาดหมุนเวียนได้อย่างราบรืนโดย
อาศัยการจัดการส่วนประกอบการตลาด ได้แก่ การจัดการ
สินค้าและบริการ การตังราคา การจัดจําหน่าย และการ
จัดการเกียวกับการส่งเสริมการขาย และ 4) การจัดการ
การเงิน คือ การจัดการให้รายได้กับรายจ่ายเหมาะสม          
มีกําไร และต้องรู้การเคลือนไหวเปลียนแปลงของเงินเข้า
ออกตลอดเวลา สําหรับรูปแบบการดําเนินการของวิสาหกิจ
ชมุชนสนธิวฒัน์ในด้านการบริหารจัดการนัน โดยทัวไปแล้ว 
องค์กรชุมชนในรูปของวิสาหกิจชุมชนต่างเริมจากสมาชิกที
มีพืนฐานฐานะแตกต่างกันตามสภาพทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกแต่ละคนทีมารวมตัวกันโดยมีเจตนารมณ์และ
เป้าหมายร่วมกันนันคือทําเพือชุมชน การเกิดขึนของ
วิสาหกิจชุมชน ย่อมเกิดขึนจากบริบท สภาพแวดล้อมของ
พืนทีและความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถินนัน ทีจะเป็น
เงือนไขให้กบัรูปแบบของการผลิตและผลิตภัณฑ์ทีวิสาหกิจ
ชมุชนของพืนทีเป็นหลกั เลือกทีจะผลิตและจัดทําขึนมาใน
รูปของผลิตภัณฑ์ ส่วนกิจกรรมด้านการตลาดจะเกียวข้อง
หรือตอบสนองตลาดในชุมชน และส่งออกสู่ตลาดนอก
ชุมชน ทังนีขึนอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ทีผลิตว่า 
ประเภทใดเน้นตลาดในชมุชนเป็นหลกั ประเภทใดเน้นตลาด
นอกชุมชนเป็นหลัก การทําการตลาดเป็นปัญหาสําคัญ
เพราะชาวบ้านไม่ เคยถูกฝึกการทํ าการตลาด การ
ปรับเปลียนความคิด อุปนิสยั ความเคยชินของชาวบ้านใน
การมีระเบียบแบบแผนในการผลิตและการตลาดจึงเป็นเรือง
ทีต้องใช้เวลา สอดคล้องกับ สกุัญญา (2557) พบว่าในการ
ควบคมุวิสาหกิจชมุชนจะต้องดําเนินการควบคุมการจัดการ 
ทงัด้านการเงินและด้านกําลงัการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 3(3): 271-283 (2558) 
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ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพือการพัฒนาการ
จดัการทีดีของวิสาหกิจชมุชน เพือการพฒันาทียงัยืน 

ในสว่นของวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์เองนัน นับได้
ว่ากว่าทีผลิตภัณฑ์จะลงตัวในปัจจุบันในรูปของนําพริก
หลากหลายประเภทนัน อดีตทีผ่านมาหลายสิบปีก่อนจะ
เกิดผลิตภัณฑ์อย่างทีเป็นอยู่ในทุกวันนี ล้วนเกิดจากการ
ลองผิดลองถูก (trial and error) และประสบการณ์ทีสงัสม
ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นสําคัญ เริมแรก
ชาวบ้านในฐานะบุคคลแต่ละคนก่อนการรวมกลุ่มนัน
อาจจะชอบทําตามคนอืน เหน็ใครทําอะไรได้ผลก็ไปทําตาม 
คนทีเขาทําได้ผลเพราะเขามีความรู้ แต่คนทีทําตามขาด
ความรู้ประสบการณ์ก็เกิดความล้มเหลว จนเริมมีผู้ นําที
คอยชักชวนให้มารวมกลุ่มกันทําร่วมกัน เช่น การทํา
ดอกไม้จนัทน์ การทําขนมทองม้วน เป็นต้น แต่ก็ต้องเรียนรู้
ลองผิดลองถกูและสงัสมประสบการณ์ก่อนทีผลิตภัณฑ์จะ
ลงตวัเป็นผลติภัณฑ์นําพริกอย่างทีเห็นในปัจจบุนั โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ (Marquardt, 
2002) 

ครันเมือรวมตัวในรูปขององค์กรขึนมา ลกัษณะ
การทํางานก็เริมเป็นระบบมากขึน กล่าวคือ เป็นรูปแบบ
ของการจดัตงัแบบทีเป็นทางการ ซงึจะมีรูปแบบระบบการ
บริหารทีเป็นโครงสร้างมีประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก กรรมการ และสมาชิก มีระเบียบ วัตถุประสงค์ 
เริมมีความมันคงขึน และการรวมกลุ่มกันในรูปของ
วิสาหกิจชมุชนในกรณีของวิสาหกิจชมุชนสนธิวฒัน์นีก็เกิด
จากความต้องการของสมาชิกในชุมชนเองเป็นสําคัญ      
อีกทังกิจกรรมของสมาชิกก็มีความต่อเนือง จนสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กลายเป็นอาชีพเสริมเพิมรายได้ให้กับ
ครอบครัวของสมาชิก ซึงเป็นช่องทางหนึงในการแบ่งเบา
ภาระให้กับสมาชิกทีเขารวมกลุ่มได้เป็นอย่างดี ประกอบ
กับการได้ รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
การเกษตรซึงมีบทบาทหลกัในฐานะหน่วยงานนิติบุคคล
ตาม พ.ร.บ.สง่เสริมวิสาหกิจชมุชนปี พ.ศ. 2548 ในการรับ
จดทะเบียนวิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทํา
หน้าทีประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร จัดให้มีการ
ฝึกอบรม หรือการถ่ายทอดความรู้ทีเป็นประโยชน์ และเป็นไป

ตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ทังด้านเทคโนโลยีการ
ผลติ การจดัการ การเงิน และการบริหารบุคคล สอดคล้องกับ 
ศุภธณิศร์ (2556) ทีพบว่าด้านการจัดองค์กรจะเห็นได้ว่า 
ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการแบ่งฝ่ายงาน กระจายงานออกเป็น
หน้าทีมีการมอบหมายงานตามความรับผิดชอบและอํานาจ
หน้าทีมีการประสานงานกันอย่างสมําเสมอ ทังนี ส่วนใหญ่
จะมีการแบ่งฝ่ายงาน โดยอาศยัหลกัเกณฑ์จากการพิจารณา 
ตามหน้าทีออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ฝ่ายการผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซือ ฝ่ายตลาด เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ถงึแม้ว่าจะมีการแบ่งฝ่ายงานอย่างชัดเจน แต่
ทุกฝ่ายงานก็มีการประสานงานกันอย่างสมําเสมอทังแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อีกทังความต่อเนืองในการ
พบปะกันของสมาชิกในกลุ่มทังในรูปแบบทีไม่เป็นทางการ 
อย่างเช่น งานประเพณี งานแต่งงาน งานศพ งานบวช 
กิจกรรมสําคัญของเพือนสมาชิก เป็นต้น และแบบทีเป็น
ทางการผ่านการประชุมใหญ่ประจําเดือนของกลุ่มวิสาหกิจ
ซงึจดัขนึเดือนละ 1 ครัง และมีการประชุมย่อย ๆ อีกจํานวน
หนงึ แล้วแต่จงัหวะและโอกาส   ก็ทําให้การรวมกลุ่มกันและ
สายสมัพันธ์ระหว่างกันของเพือนสมาชิกมีความแน่นแฟ้น 
กลมเกลยีว ความต่อเนืองจึงเป็นเงือนไขจําเป็นในการทําให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกภายในกลุ่มผนึกกันเหนียว
แน่นเพือให้เกิดการพัฒนาทียังยืน นอกจากนียังได้น้อมนํา
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy)  มาประยุกต์ใน
กระบวนการพัฒนากลุ่ม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตอีกด้วย ซึงเป็นไปตามกระแส    
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรืองนีทีว่า 
“การพัฒนาประเทศนันจําเป็นต้องทําตามลําดับขัน ต้อง
สร้างพืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นเบืองต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที
ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมือได้พืนฐานมันคง
พอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจชันทีสงูโดยลําดับต่อไป” และสิงสําคัญคือ
ความมีประสิทธิภาพของประธานกลุ่มในการพัฒนาการ
จดัการวิสาหกิจชมุชน ซงึสอดคล้องกบั Drucker (2002) ทีได้
รายงานว่าในการพัฒนาองค์กรนันผู้บริหารจําเป็นจะต้องมี
ประสิทธิภาพเพือการพัฒนาทําให้เกิดประสิทธิผลของ
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
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สรุป 
 

จากการศึกษาวิจัยเรืองธรรมาภิบาลเพือการ
จดัการและการพฒันาวิสาหกิจชุมชน โดยอาศัยแนวคิด
วิสาหกิจชุมชน กล่าวคือ วิสาหกิจชุมชนเป็นเรืองของ
การจดัการทนุของชมุชน โดยชมุชน อย่างสร้างสรรค์เพือ
การพงึตนเองเป็นสาํคญั ในงานวิจัยนีได้เน้นในเรืองการ
จัดการและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการจัดการ
โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลมาเป็นกรอบในการดําเนินการ
ศึกษาวิจัย แสดงให้เห็นว่าการรวมกลุ่มของวิสาหกิจ
ชุมชนสนธิวัฒน์นันเป็นสิงสําคัญและจําเป็น ถือเป็น
เครืองมือต่อสู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีทําให้ทางกลุ่มซึง
ในอดีตเคยตกเป็นฝ่ายตังรับและเสียเปรียบ ครันเมือ    
สงัสมประสบการณ์จนก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้อันเป็น
การเพิมพลงัทางปัญญา และรวมปัญญาในการจัดการ
กับปัญหาของตน และริเริมสร้างสรรค์กิจกรรมทีสร้าง
ประโยชน์ให้กับทางกลุ่มก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตทีดีขึน
และเป็นการทํางานเชิงรุกมากขึนอีกด้วย จึงเห็นได้ว่า 
การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์สามารถเพิม
อํานาจการต่อรองในทางเศรษฐกิจทังในระดับปฏิบัติ
และระดบันโยบายของกลุ่มได้เป็นอย่างดี เมือพิจารณา
ในแง่นีแล้ว จะเห็นได้ชัดว่า การรวมกลุ่มกันในทุกมิติ
ของการทํางานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการคน 
ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการเงินย่อมเอือ
ให้เกิดความเข้มแข็งของชมุชนอนัเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพราะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมี
ความเชือมันในศักยภาพของตนและชุมชนทีจะแก้ไข
ปัญหาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนมีจิตสํานึกในการพึงตนเอง ความเอือ
อาทร รักและห่วงใยซึงกันและกัน อีกทังพร้อมทีจะ
ร่วมกันจัดการปัญหาของตนและของกลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชน เกิดกระบวนการชุมชนทีมีความเคลือนไหวอย่าง
ต่อเนืองจนเป็นวิถีของชุมชนซึงขับเคลือนโดยสมาชิก
และผู้ นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในลักษณะเปิดกว้าง 
โปร่งใสและมีการแสดงความรับผิดชอบสามารถ
ตรวจสอบได้สําหรับสมาชิกทังมวล การสร้างเครือข่าย
เพือร่วมกนัช่วยเหลอืทงัแบบทางการและไม่เป็นทางการ 
สมาชิกทกุคนมีสว่นร่วมในการประเมินสถานการณ์ของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กําหนดวิสัยทัศน์ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการ
แก้ปัญหาและพฒันาของวิสาหกิจผ่านกระบวนการของ
การจดัการและแบ่งปันความรู้  

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า วิสาหกิจชุมชน
สนธิวฒัน์เป็นไปตามองค์ประกอบทีสําคัญของการเป็น
วิสาห กิจชุมชน  กล่าว คือชุมชนเป็น เ จ้าของและ
ผู้ ดําเนินการ ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
ทรัพยากรหรือวตัถดิุบมาจากภายในชุมชนหรือภายนอก
กรณีทีจําเป็น การริเริมสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของ
ชุมชน มีฐานภูมิปัญญาท้องถินผสมผสานภูมิปัญญา
สากล มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ มีการพึงตนเอง
ของครอบครัวและชมุชนเป็นเป้าหมายและเมือพิจารณา
ในกรอบหลักธรรมาภิบาล กล่าวได้ว่าวิสาหกิจชุมชน
สนธิวัฒน์มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
ดังทีได้วิจารณ์ผลการศึกษาไปแล้วในส่วนก่อนหน้านี 
และเสนอให้มีแนวทางในการบริหารจัดการและการ
พัฒนาโดยใช้หลัก PEACEACT หรือ สุขกระทํา เพือ
นําไปสู่การศึกษาและการพัฒนาการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชมุชนและองค์กรอืนต่อไป 
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