รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ3ที่เป8นมิตรต;อสิ่งแวดล@อม
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ;มแม;บ@านเกษตรกร บ@านนาเกตุ
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปLตตานี*
Environmentally Friendly Product Management Model of Ban Na Ket Farm
Women Community Enterprise, Khok Pho District Pattani Province
สุธิดา เลขาวิจิตร/
Suthida Lakhavijit

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
Business Administration, Yala Rajabhat University, Thailand.
Corresponding Author’s Email. swattanayuenyong@gmail.com.

บทคัดยGอ
บทความวิจัยมีวัตถุประสงค5เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของ
วิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี 2) ศึกษากระบวนการจัดการ
ผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปSตตานี 3) ศึกษาการบริหารจัดการที่สIงผลตIอกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม
ของวิสาหกิจชุมชน กลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี และ 4) วิเคราะห5
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIม
แมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี โดยใชKระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบดKวย
การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมขKอมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 103 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพใชKวิธีการ
สัมภาษณ5แบบเชิงลึก ผูKใหKขKอมูลสำคัญมีจำนวน 11 คน
ผลการวิจัยพบวIา 1) การจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม (โดยรวม) พบวIา ความคิดเห็นอยูI
ในระดับมาก (x" = 4.11, SD. = 0.36) 2) กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม (โดยรวม)
พบวIา ความคิดเห็นอยูIในระดับมาก (x" = 4.11, SD. = 0.36) 3) ผลการวิเคราะห5ปSจจัยดKานการจัดการที่มีผล
ตIอกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม (จำแนกตามการวิเคราะห5 SWOT) โดย
ภาพรวมแตกตIางกัน และเมื่อพิจารณาเปGนรายดKาน พบวIา ทุกดKานแตกตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 4) แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของ
วิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี ยังคงตKองมีการพัฒนาใน
ดKานผลิตภัณฑ5 ชIองทางการจัดจำหนIายและดKานการสIงเสริมทางตลาด เนื่องจากปSจจัยเหลIานี้สIงผลกระทบตัว
*
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วิสาหกิจในการขยายชIองการทำธุรกิจ อีกทั้งกระบวนการจัดการการวิเคราะห5 SWOT และสภาพแวดลKอมทาง
ธุรกิจยังตKองมีการอาศัยการพัฒนาการเรียนรูKจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ; ผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม; วิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกร

Abstract

The research article consisted of the following objectives: 1) to investigate the
management context of eco-friendly products of community enterprise by Ban Na Ket Farming
Women Group, Khok Pho District, Pattani Province; 2) to explore the management process of
eco-friendly products of community enterprise by Ban Na Ket Farming Women Group, Khok
Pho District, Pattani Province; 3) to investigate the management affecting the management
process of eco-friendly products of community enterprise by Ban Na Ket Farming Women
Group, Khok Pho District, Pattani Province; and 4) to analyze the guidelines for developing the
management model of eco-friendly products of community enterprise by Ban Na Ket Farming
Women Group, Khok Pho District, Pattani Province. The study used a mixed-methods research
approach, with quantitative data obtained from 103 persons via questionnaires and qualitative
data collected from 11 key informants via in-depth interviews.
From the study, it is found as follows: 1) The management of eco-friendly products is
overall at a high level (x" = 4.11, S.D. = 0.36). The study according to the second objective
found that the management process of eco-friendly products is overall at a high level (x" =
4.11, S.D. = 0.36). 2) The results of a management factor analysis that affects the management
process of eco-friendly products classified by SWOT analysis are generally divergent. When
each aspect is considered, all aspects are different with a statistical significance of 0.05 level.
3) The guidelines for developing the management model of eco-friendly products of
community enterprise by Ban Na Ket Farming Women Group, Khok Pho District, Pattani
Province include the following: product development, distribution channels, and marketing
promotion. All of these factors affect the enterprise in expanding business channels. The
management process, SWOT analysis, and business environment still need development from
external learning.
Keywords: Management; Eco-Friendly Products; Community Enterprise of Ban Na Ket Farming
Women Group
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ปSจจุบันปSญหาสิ่งแวดลKอมนับไดKวIาเปGนปSญหาสำคัญและสIงผลกระทบในระดับโลกจนถึงระดับพื้นที่
โดยเฉพาะปSญหาสิ่งแวดลKอมเมือง เชIน ขยะลKนเมือง มลพิษทางอากาศและน้ำ การขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง ซึ่งแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เนKนความสมดุลและบูรณาการ 3 เสา
หลัก ไดKแกI สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลKอมไดKมีการยอมรับในเวทีประชาคมโลกและสมาคมประชาชาติแหIง
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใตK (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ไดK ใ หK ก ารสนั บ สนุ น ตI อ
แนวทางดังกลIาว โดยไดKกำหนดวิสัยทัศน5อาเซียนและปฏิญญาวIาดKวยความรIวมมืออาเซียน รวมทั้งแผนงานการ
จั ด ตั ้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ซึ่งประกอบดKวยความรIวมมือหลักใน 6 ดKาน ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลKอมในฐานะหนIวยงานประสานงานกลาง (Nation Focal Point) ของประเทศไทยดKานการจัดการ
สิ่งแวดลKอมเมืองที่ยั่งยืน และปฏิบัติงานรIวมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในคณะทำงานอาเซียนดKาน
สิ่งแวดลKอมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities in ASEAN
Region) เกี่ยวขKองโดยตรงกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) ใน
สIวนของ D5 ดKานการสIงเสริมคุณภาพมาตรฐานการดำรงชีวิตในเมืองตIาง ๆ ของอาเซียนและเขตเมือง ซึ่ง
ปSจจุบันไดKขยายงานใหKครอบคลุมขKอริเริ่มอาเซียนวIาดKวยเมืองที่มีลักษณะที่มีสิ่งแวดลKอมที่ยั่งยืน ทั้งในดKานการ
จัดการน้ำ เมืองสีเขียว ความหลากหลายทางชีวภาพของเขตเมือง การจัดการของเสียแบบ 3R การควบคุม
มลภาวะในอากาศ โดยมี “รางวัลอาเซียนดKานสิ่งแวดลKอมที่ยั่งยืน” (ASEAN Environmentally Sustainable
Cities Awards) เปGนเครื่องมือในการจูงใจใหKประเทศสมาชิกอาเซียนมีการดำเนินงานตามกรอบความรIวมมือที่
กำหนด รวมถึงการดำเนินงานเพื่อมุIงสูIขKอริเริ่มตIาง ๆ เชIน “สังคมคาร5บอน” “เมืองเปGนมิตรกับสิ่งแวดลKอม”
(Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2 0 1 4 ) ท ั ้ ง นี้ Polonsky
(1994) พบวIาพฤติกรรมการบริโภคเริ่มใหKความสนใจกับผลิตภัณฑ5หรือประเด็นดKานสิ่งแวดลKอมมากขึ้น
(Elkington, 1994) และมีแนวโนKมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ5ทรัพยากร และปกป›อง
สิ่งแวดลKอมมากขึ้น (Chen, 2008; Ottman, 1998) เชIนการซื้อสินคKาหรือบริการที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม
การลดการใชKขยะ หรือการประหยัดน้ำมัน เปGนตKนปSจจัยแวดลKอมตIาง ๆ เหลIานี้สIงผลตIอวิถีการดำรงชีวิตของ
ผูKบริโภคเปGนวิถีชีวิตแนวใหมIที่เขKาสูIยุคบริโภคที่เปGนมิตรกับสิ่งแวดลKอม สินคKาที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองกับวิถี
ชีวิตการบริโภคในแนวทางดังกลIาว เรียกวIา “สินคKาสิ่งแวดลKอม” (Green Product)
ดังนั้น การผลิตผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรกับสิ่งแวดลKอมจะตKองประกอบดKวย หลักการ 4R คือการลดของ
เสี ย (Reduce) การใชK ซ ้ ำ (Reuse) การนำมาปรั บ ใชK ใ หมI (Recycle) และ การซI อ มบำรุ ง (Repair)
(Amonchai, 2009) และในชIวงหลายป•ที่ผIานมาประเด็นความรับผิดชอบตIอสังคมของธุรกิจ (Corporate
Social Responsibility) หรือ CSR ปลุกกระแสแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่เปGนมิตรกับสิ่งแวดลKอม (Green
economy) ทำใหKภาคธุรกิจตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหวIางตKนทุนการผลิตกับตKนทุนสิ่งแวดลKอม เนื่องจาก
การใชKทรัพยากรและพลังงานไมIมีประสิทธิภาพรวมถึงการเกิดของเสียและมลพิษก็จะเกิดตKนทุนการผลิต
เพิ่มขึ้นจากการใชKวัตถุดิบ พลังงาน และการบำบัดของเสีย ทำใหKกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนตKองเนKนการผลิต
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สินคKาที่มีคุณภาพและเกิดผลกระทบตIอสิ่งแวดลKอมนKอยที่สุดโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
นั่นคือ การใชKวัตถุดิบใหKเกิดประโยชน5สูงสุดลดการเกิดของเสีย รวมถึงหาแนวทางแปรรูปของเสียเพื่อนำ
กลับมาใชKใหมI สอดคลKองกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุIงกระจายทรัพยากรและผลประโยชน5ทางเศรษฐกิจ
อยIางทั่วถึงโดยมุIงความสมดุล 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลKอม ทำใหKองค5กรที่มีความรับผิดชอบตIอ
สังคมตKองสรKางจิตสำนึกใหKพนักงานและคูIคKาธุรกิจที่มีสIวนไดKสIวนเสียตระหนักถึงภาวะโลกรKอนและปSญหา
สิ่งแวดลKอมที่สIงผลกระทบตIอสังคมโลก ซึ่งเปGนแนวคิดบูรณการทั้งภายในองค5กรกับคูIคKาธุรกิจ รวมถึงแนวโนKม
หลักที่มุIงสูIความเปGนองค5กรสีเขียวที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมโดยเฉพาะการใชKพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือกที่ไมIไดKมาจากแหลIงสรKางมลภาวะและกžาซเรือนกระจก เชIน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย5 เซลล5
เชื้อเพลิงเหลว รวมทั้งการบริหารทรัพยากรน้ำที่มุIงการใชKซ้ำและรีไซเคิลเพื่อประหยัดน้ำที่ใชKในการอุปโภค
บริโภคมากที่สุด
ดKวยความอุดมสมบูรณ5ของพื้นที่จังหวัดปSตตานีกIอใหKเกิดผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย
จากนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 ซึ่งที่ผIานมาสำนักงานเกษตรจังหวัด
ปSตตานี รIวมกับหนIวยงานภาคีเครือขIายสIงเสริมสถาบันเกษตรกรที่ประกอบดKวย กลุIมสIงเสริมอาชีพการเกษตร
กลุIมแปลงใหญIกลุIมแมIบKานเกษตรกรและกลุIมวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคKาเกษตรและผลิตภัณฑ5แปรรูปคุณภาพสูI
ตลาดทั้งดKานพืช ปศุสัตว5 และประมง เปGนสIวนสำคัญอยIางยิ่งตIอการเสริมสรKางรายไดKที่เกื้อหนุนใหKเศรษฐกิจ
ปSตตานีเฟ¡องฟูตามนโยบายของผูKวIาราชการจังหวัดปSตตานี อีกทั้ง เพื่อเปGนการเพิ่มโอกาสทางการตลาดของ
สินคKาเกษตร สIงเสริมเกษตรกรใหKเปGนผูKประกอบการเกษตรที่มีความรูKทักษะการผลิตเชื่อมโยงการตลาด และ
ใหKผูKบริโภคไดKมีโอกาสซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ5การเกษตรคุณภาพจากผูKผลิตโดยตรง กลุIมและประชาชนใหKมี
คุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใตKเป›าประสงค5 (Pattani Province Development Plan, 2015)
ดังนี้ ประชาชนมีรายไดKเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขKมแข็ง และพึ่งพาตนเองไดK ประชาชน
ไดKรับการศึกษา และกระบวนการเรียนรูKอยIางทั่วถึง และมีสุขภาพดี ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย5สิน ครอบครัวเขKมแข็ง ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการที่ไดK
มาตรฐาน มีเครือขIายชุมชนครอบคลุมทุกหมูIบKาน ระบบขKอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีไดKรับการพัฒนา
(Pattani Province Development Plan, 2015)
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ผูKวิจัยไดKทำการศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตร
ตIอสิ่งแวดลKอม ของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกร บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี เพื่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อสIงเสริมรายไดKจากการผลิตสินคKาที่เปGนมิตร
ตIอสิ่งแวดลKอมใหKนำกลับมาบูรณการใหKเปGนผลิตภัณฑ5ที่มีคุณภาพ โดยมีการสIงเสริมรูปแบบกระบวนการ
บริหารจัดการที่เปGนประโยชน5สูIการปฏิบัติงานใหKมีประสิทธิผล ทั้งนี้ยังตKองศึกษาบริบทของการบริหารจัดการ
ของกลุIมวิสาหกิจ รูปแบบกระบวนการ และแนวทางการพัฒนาเพื่อสIงผลใหKกับกลุIมวิสาหกิจมีความตระหนัก
ถึงผลประโยชน5และวิธีการสรKางมูลคIาใหKเปGนแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคVการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาบริบทการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKาน
เกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKาน
เกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี
3. เพื ่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การที ่ ส I ง ผลตI อ กระบวนการบริ ห ารจั ด การผลิ ต ภั ณฑ5 ท ี ่ เ ปG น มิ ต รตI อ
สิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชน กลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี
4. เพื่อวิเคราะห5นำเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอ
สิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี

วิธีการดำเนินวิจัย

งานวิจัยนี้ เปMนงานวิจัยแบบผสมผสาน
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใชKในการศึกษาครั้ง ไดKแกI กลุIมวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปSตตานี จำนวน 103 คน ใชKกลุIมตัวอยIาง ขนาดของตัวอยIางที่ใชKในการศึกษาครั้งนี้ไดKมาโดยการ
สุIมกลุIมตัวอยIางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูKวิจัยเก็บตัวอยIางจากจำนวนประชากรทั้งหมดเต็ม
จำนวนจากกลุIมวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี ซึ่งมีจำนวน
103 คน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูKใหKขKอมูลสำคัญ เกณฑ5ที่ใชKในการคัดเลือกผูKใหKขKอมูลสำคัญกลุIมวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกร
บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี ที่นำมาใชKในการศึกษาวิธีการเลือกกลุIมผูKใหKขKอมูลสำคัญที่นำมาใชK
ในการศึกษา ไดKแกI เปGนผูKที่มีประสบการณ5ดKานวิสาหกิจมาแลKวไมIต่ำกวIา 5 ป•และอยูIในกลุIมแมIบKานเกษตรกร
บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี และผูKที่มีสIวนเกี่ยวขKอง ทั้งนี้ใชKวิธีการสัมภาษณ5แบบเชิงลึก (InDepth Interview) ผูKใหKขKอมูลสำคัญมีจำนวน 11 คน
เครื่องมือที่ใชKในการวิจัย ใชKแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ5เปGนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขKอมูล
ผูKวิจัยนำแบบสอบถามใหKผูKเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทIาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
การหาดัชนีความสอดคลKองระหวIางขKอคำถามและวัตถุประสงค5 (Index of item-objective congruence :
IOC = 0.82) และนำเครื ่องมือในการวิ จัยที่สรKางขึ้ นไปทดลองใชK (try out = 0.802) กั บกลุ I มตั วอยI างที่
คลKายคลึงกับกลุIมตัวอยIางที่ใชKในการวิจัย จำนวน 30 ชุด
การวิเคราะห5ขKอมูลและสถิติที่ใชK การวิจัยเชิงปริมาณ ไดKแกI สถิติเชิงพรรณนา (x , S.D) โดยชIวงระยะ
จะเทIากับ 0.8 จึงสามารถกำหนดเกณฑ5การใหKคะแนนคIาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น สถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) สถิติที่ใชKเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใชKสถิติวิเคราะห5 t-test ใชKทดสอบความ
แตกตIางระหวIางคIาเฉลี่ยสองกลุIม และคIา F-test (One way ANOVA) ชนิดทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ
ไดKแกI การวิเคราะห5ขKอมูลเบื้องตKนโดยการวิเคราะห5 SWOT จากขKอมูลที่ไดKจากการสัมภาษณ5วิเคราะห5ไปพรKอม
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ๆ กับการเก็บขKอมูล โดยผูKวิจัยจะนำขKอมูลที่ไดKจากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาแยกเปGนประเด็น
ตIาง ๆ พิจารณาวIาขKอมูลที่ไดKมีความสมบูรณ5เพียงพอหรือไมIและหาขKอมูลเพิ่มเติมตIอไปเพื่อใหKไดKขKอมูลที่
สมบูรณ5ที่สุด

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค/ที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชน
กลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี ผลการวิจัย พบวIา การจัดการผลิตภัณฑ5ที่
เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม (โดยรวม) มีความคิดเห็นอยูIในระดับมาก (x" = 4.11, SD. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปGน
รายดKาน พบวIา อยูIในระดับมากทุกดKาน ซึ่งเรียงลำดับจากคIาเฉลี่ยมากที่สุดไปหานKอยที่สุด ดังนี้ ดKานบุคลากร
มากที่สุด ความคิดเห็นอยูIในระดับมาก (x" = 4.13, SD. = 0.44) และดKานผลิตภัณฑ5นKอยที่สุด ความคิดเห็นอยูI
ในระดับมาก (x" = 3.80, SD. = 0.39) ตามลำดับ
วัตถุประสงค/ข\อที่ 2 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี ผลการวิจัย พบวIา กระบวนการจัดการ
ผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม (โดยรวม) มีความคิดเห็นอยูIในระดับมาก (x" = 4.11, SD. = 0.36) เมื่อ
พิจารณาเปGนรายดKาน พบวIา อยูIในระดับมากทุกดKาน ซึ่งเรียงลำดับจากคIาเฉลี่ยมากที่สุดไปหานKอยที่สุด ดังนี้
สภาพแวดลKอมปSจจัยภายนอก ความคิดเห็นอยูIในระดับมาก (x" = 4.20, SD. = 0.21) สภาพแวดลKอมปSจจัย
ภายในนKอยที่สุด ความคิดเห็นอยูIในระดับมาก (x" = 3.91, S.D. = 0.51) ตามลำดับ
วัตถุประสงค/ข\อที่ 3 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่สIงผลตIอกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ที่
เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชน กลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี
ผลการวิจัย พบวIา ผลการวิเคราะห5ปSจจัยดKานการจัดการที่มีผลตIอกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGน
มิตรตIอสิ่งแวดลKอม (จำแนกตามการวิเคราะห5 SWOT) โดยภาพรวมแตกตIางกัน และเมื่อพิจารณาเปGนรายดKาน
พบวIา ทุกดKานแตกตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห5ปSจจัยดKานการจัดการที่
มีผลตIอกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม (จำแนกตามวิเคราะห5สภาพแวดลKอม)
โดยภาพรวมแตกตIางกัน และเมื่อพิจารณาเปGนรายดKาน พบวIา ดKานราคา ดKานชIองทางการจัดจำหนIาย และ
ดKานการสIงเสริมทางการตลาดแตกตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วั ต ถุ ป ระสงค/ ข \ อ ที ่ 4 เพื ่ อนำเสนอวิ เ คราะห5 แนวทางการพั ฒนารู ปแบบการบริ ห ารการจั ด การ
ผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปSตตานี ผลการวิจัยพบวIา ผลิตภัณฑ5บKานนาเกตุเปGนผลิตภัณฑ5ที่มีกระบวนการผลิตที่สามารถนำมาเปGน
Group Model ใหKกับกลุIมอื่นไดK โดยเนKนการใชKวัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ5 ซึ่งผลิตภัณฑ5
หลักของบKานนาเกตุ คือ ขKาวแต¤น โดยบรรจุภัณฑ5ไดKมาตรฐานรองรับ ผIานกระบวนการ Reuse ลักษณะเปGน
ถุงฟรอย สามารถนำกลับมาใชKใหมIไดK แตIในความเปGนจริงไมIมีผูKบริโภคกลับมาใชKใหมI ทำใหKไมIตอบโจทย5ในการ
เปGนมิตรกับสิ่งแวดลKอม ถKาเปGนบรรจุภัณฑ5ที่ยIอยสลายไดKจะเปGนมิตรกับสิ่งแวดลKอมมากกวIา อาจทำจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติในทKองถิ่น สIวนกระบวนการผลิตคือ ผูKประกอบการทอดโดยการใชKน้ำมันที่ไมIซ้ำมาก ถKาสีน้ำมันเริ่ม
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คล้ำๆก็จะเปลี่ยนน้ำมัน จึงเสนอการทำควบคุมเทคโนโลยีความรKอน over cooking น้ำมันจะไมIหืน เติมน้ำมัน
ลงไปใหมIไดKตลอด โดยไมIตKองเทน้ำมันทิ้ง ควบคุมอุณหภูมิในการทอด จะทำใหKลดตKนทุนลงระดับหนึ่ง ซึ่งการ
ทำ Group Model ตKองตIอยอดตIอไปไดK เชIน ผลิตภัณฑ5เพิ่มมูลคIาไดKมากขึ้น เป¥ดตลาดใหมIๆไดKมากขึ้น เปGนตKน
ผลิตภัณฑ5เนKนการเปGน SME หรือเปGนนิติบุคคล เพื่อลดคIาใชKจIายในการประกอบกิจการ เชIน การลดหยIอนภาษี
อย.ประจำป•ไมIเสียคIาใชIจIาย เปGนตKน
การวิเคราะห/ SWOT
จุดแข็ง 1. ผลิตภัณฑ5มีความสดใหมI สะอาด 2. คุณภาพของผลิตภัณฑ5เปGนที่ยอมรับของผูKบริโภค 3. มี
ชIองทางการจัดจำหนIายผลิตภัณฑ5ที่หลากหลาย 4. ผลิตภัณฑ5มีราคาที่จับตKองไดKงIาย และ5. ผลิตภัณฑ5ที่ผลิต
จากวัตถุดิบธรรมชาติหรือวัตถุดิบในทKองถิ่น
จุดอfอน 1. กลุIมผูKบริโภคมีความสนใจเฉพาะผลิตภัณฑ5เดียว (ขKาวแต¤น) 2. สมาชิกขาดการมีสIวนรIวม
ในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ5 3. ขาดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการผลิต 4. รูปแบบการผลิตยังไมI
ตอบสนอง 5.ขาดทายาททางธุรกิจที่จะสานตIอธุรกิจ และ 6.ขาดการบริหารจัดการและการผลิตผลิตภัณฑ5
อยIางระบบ
โอกาส 1. นโยบายภาครัฐใหKการสนับสนุนและสIงเสริมผูKประกอบการ 2. เครือขIายผูKประกอบการใน
พื้นที่ ใหKความชIวยเหลือซึ่งกันและกัน 3. เครือขIายผูKประอบการมีความเขKมแข็งและเชื่อมโยง ในการพัฒนา
สรKางผลิตภัณฑ5และตลาดสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ5ใหมIจากผูKประกอบการ
อุปสรรค 1. ราคาวัตถุดิบเปGนไปตามกลไกตลาด 2. สถานการณ5โควิด 19
การวิเคราะห/สภาพแวดล\อม
สภาพแวดล\อมภายใน จากสภาพแวดลKอมภายใน ดKานกลุIมผูKประกอบการยังตKองศึกษาขKอมูลของ
ผลิตภัณฑ5และบรรจุภัณฑ5ที่เปGนมิตรกับสิ่งแวดลKอมไดKจริง ทำการจัดการบริหารในดKานตIางๆกระบวนการผลิต
ใหKเปGนระบบ เพราะสมาชิกขาดการมีสIวนรIวมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ5 ทำใหKแกKไขปSญหา
เฉพาะหนKาไมIไดK ปSญหาทุกอยIางจึงตกไปที่ประธานของธุรกิจเพียงคนเดียว ซึ่งอาจจะมีปSจจัยจากการไมIมี
ทายาทมาสานตIอธุรกิจดKวย
สภาพแวดล\อมภายนอก จากสภาพแวดลKอมภายนอก เปGนปSจจัยที่ไมIสามารถควบคุมไดK ซึ่งเปGน
ผลกระทบอยIางมากตIอธุรกิจ สิ่งที่ไมIสามารถควบคุมไดK เชIน ราคาวัตถุดิบที่เปGนไปตามกลไกของตลาด วัตถุดิบ
อาจจะมีราคาที่ขึ้นๆลงๆบKาง และสถานการณ5ที่ระบาดในขณะนี้ คือ สถานการณ5 covid-19 ที่สIงกระทบตIอ
การขายเปGนอยIางมาก

องคVความรูbใหมG
รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกร
บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี จากการศึกษาพบวIาการบริหารของกลุIมวิสาหกิจมีกระบวนการ
และชIองทางที่สามารรถจัดกระบวนการเพื่อหารูปแบบใหมI ๆ ในการพัฒนาจากการสังเคราะห5ของ SWOT
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และไดKองค5ความรูKดKานการนำนวัตกรรมใหมI ๆ พรKอมทั้งการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเปGนดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึง
กระบวนการบริหารที่แตกตIางไปจากเดิม ดังสรุปไปเปGนองค5ความรูKใหมI ดังภาพที่ 1
รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ3ที่เป8นมิตรต;อสิ่งแวดล@อมของวิสาหกิจชุมชน
กลุ;มแม;บ@านเกษตรกร บ@านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปLตตานี

บริ บ ทการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ0 ท ี ่ เ ป5 น
มิ ต รต8 อ สิ ่ ง แวดล> อ มของวิ ส าหกิ จ
ชุมชน
1.ด]านพื้นที่
2.ด]านการสื่อสาร
3.ผลิตภัณฑ/
4.นวัตกรรม

กิจกรรมและกระบวนการจัดการการ
ขนส8ง
1.การจั ด การรู ป แบบการบริ ห าร
จั ด การของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยการ
สร] า งกลุ q ม รวมกลุ q ม กั น แลกเปลี ่ ย น
แนวคิด
2.จั ด กิ จ กรรมเครื อ ขq า ยที ่ ม ี ส q ว น
เกี่ยวข]องในลงพื้นที่ เพื่อสร]างกิจกรรม
ในการระดมการสร] า งผลิ ต ภั ณ ฑ/ ตq อ
สิ่งแวดล]อม
3.ระดมแนวคิดและแนวทางการฟuvนฟู
หารบริหารจัดการและการบริการ
4.จัดกิกรรมคำนวณการฟuvนฟูในระยะ
ที่กำหนดเพื่อการประมวลผลที่นำมา
พัฒนาเปyนรูปแบบการบริหารจัดการ

ผลลัพธ0การบริหารจัดการผลิตภัณฑ0
ที่เป5นมิตรต8อสิ่งแวดล>อม
1.มีการเชื่อมตqอด]านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ/เพื่อความเหมาะสม
2.ได]รับการประสานกับหนqวยงานเพื่อ
สร]างประสบการณ/และแก]ไข
ผลิตภัณฑ/
3.ได]ผลประเมินและกระบวนการการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ/ที่เปyนมิตรตqอ
สิ่งแวดล]อม ได]ใช]ผลิตภัณฑ/เต็มวงจร
(Reuse, Refurbish, Sharing)
หมุนเวียนกลับมาใช]ใหมqและทำให]
ของเสียเปyนศูนย/
4.เพิ่มชqองทางการสื่อสารและการ
นำนวักตรรมมาใช]ใหมq

รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ0ที่เป5นมิตรต8อสิ่งแวดล>อมของวิสาหกิจชุมชนกลุ8มแม8บ>านเกษตรกร บ>านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปMตตานี โดยหน8วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ8มวิสาหกิจเข>ามามีส8วนร8วมในการดำเนินการครั้งนี้

รูปภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKาน
เกษตรกร บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ขKอที่ 1 พบวIา การจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม (โดยรวม)
พบวIา ความคิดเห็นอยูIในระดับมาก (x" = 4.11, SD. = 0.36) ดังนี้ ดKานบุคลากรมากที่สุด ความคิดเห็นอยูIใน
ระดับมาก (x" = 4.13, SD. = 0.44) และดKานผลิตภัณฑ5นKอยที่สุด ความคิดเห็นอยูIในระดับมาก (x" = 3.80,
SD. = 0.39) ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปGนเพราะ ดKานบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีความการแลกเปลี่ยนความรูKความ
เขKาใจและมีกิจกรรมที่สม่ำเสมอจึงทำใหKบุคลกรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตIอยIางไรก็ตามดKานผลิตภัณฑ5
ยังใหKความสนใจที่พัฒนาในระดับที่ยังนKอย เนื่องจากผลิตภัณฑ5ที่เปGนตIอสิ่งแวดลKอมตKองมีการศึกษาและเพิ่ม
ความชำนาญในการผลิตเพื่อใหKเหมาะสมกับความตKองการในทางการตลาด สอดคลKองกับ Poonying (2019)
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ซึ่งพบวIา การบริหารจัดการผลิตภัณฑ5จากสาหรIายไกของ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ5ทKองถิ่นบKานหาด
ผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดนIาน ทั้ง 4 ดKาน สIวนใหญIมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถกIอใหKเกิด
โอกาสที่ดีตIอองค5กร ในปSจจัยดKาน การวางแผน การจัดการองค5กร การสั่งการ การควบคุม ดKานการผลิต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ5 ความเปGนไปไดKทางการตลาด ลักษณะเกณฑ5เฉพาะผลิตภัณฑ5แตIยังมีบางปSจจัยที่ยังคงเปGน
อุปสรรคในปSจจัยเกี่ยวกับความเขKมแข็งของชุมชน เรื่องราวหรือตำนานผลิตภัณฑ5สภาพความพรKอมในการ
ดำเนินงานและการสIงเสริมจากหนIวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังพบวIาแนวทางในการแกKไขปSญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพดKานการผลิตผลิตภัณฑ5จากสาหรIายไกของ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ5ทKองถิ่นบKานหาดผา
ขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดนIาน มีดังนี้ 1) การสIงเสริมการมีสIวนรIวมของคนในชุมชนเพื่อเกิดความ
สามัคคีและรักในชุมชน 2) การหาผูKสืบทอดและถIายทอด เรื่องราวของผลิตภัณฑ5เพื่อใหKผลิตภัณฑ5นั้นอยูIคูIกับ
ชุมชนตIอไป
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ขKอที่ 2 พบวIา กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรสิ่งแวดลKอมของ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ I ม แมI บ K า นเกษตรกรบK า นนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ ์ จั ง หวั ด ปS ต ตานี ผลการวิ จ ั ย พบวI า
กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม (โดยรวม) พบวIา ความคิดเห็นอยูIในระดับมาก (x" =
4.11, SD. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปGนรายดKาน พบวIา อยูIในระดับมากทุกดKาน ทั้งนี้อาจเปGนเพราะ กระบวนการ
จัดการตKองมีการวิเคราะห5สถานการณ5ทางธุรกิจเพื่อใหKองค5กรวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรไดKนำมาพัฒนา
ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีการคำนึงถึงทั้งปSจจัยภายในและภายนอกเพื่อสรKางวิสาหกิจชุมชนในมีการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น สอดคลKองกับงานวิจัย Kesorn Bua (2018) ซึ่งผลการวิเคราะห5สามารถกำหนดกลยุทธ5การทำตลาด
สำหรับผูKประกอบการ OTOP กลุIม เบญจบูรพาไดK 6 กลยุทธ5 ประกอบดKวย กลยุทธ5ที่ 1 ตKองสรKางสินคKาและ
ผลิตสินคKาใหKเปGนเอกลักษณ5หรือมีคุณ ลักษณะเฉพาะแตIละทKองถิ่นและมีความเปGนสากล กลยุทธ5ที่ 2 การเนKน
ตลาดเป›าหมาย เจาะจงที่ตลาดเสื้อผKา เครื่องแตIงกายและเครื่องประดับ กลยุทธ5ที่ 3 ใหKความรูKเรื่องของการทำ
การคKาชายแดนไทย-กัมพูชา กลยุทธ5ที่ 4 จัดทำตราสินคKาแสดงใหKเห็นความเปGนเอกลักษณ5ของผลิตภัณฑ5และ
ทKองถิ่นที่เปGนสากล กลยุทธ5ที่ 5 สรKาง พันธมิตรรIวมกับหนIวยงานที่เกี่ยวขKองในการประชาสัมพันธ5สินคKา OTOP
ใหKเปGนที่รูKจัก กลยุทธ5ที่ 6 จับคูI พันธมิตรทางธุรกิจใหKกับผูKประกอบการ OTOP
ผลจากการวิ จ ั ย วั ต ถุ ป ระสงค5 ข K อ ที ่ 3 พบวI า ผลการวิ เ คราะห5 ป S จ จั ย ดK า นการจั ด การที ่ ม ี ผ ลตI อ
กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ทเ่ี ปGนมิตรตIอสิง่ แวดลKอม (จำแนกตามการวิเคราะห5 SWOT) โดยภาพรวม
แตกตIางกัน และเมื่อพิจารณาเปGนรายดKาน พบวIา ทุกดKานแตกตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และผลการวิเคราะห5ปSจจัยดKานการจัดการที่มีผลตIอกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอ
สิ่งแวดลKอม (จำแนกตามวิเคราะห5สภาพแวดลKอม) โดยภาพรวมแตกตIางกัน ทั้งนี้อาจเปGนเพราะ ปSจจัยดKานการ
จัดการของแตIละกลุIมบุคคลแมIบKานเกษตรมีความแตกตIางในดKานชองกระบวนการจัดการซึ่งโดยสIวนใหญI
ขึ้นอยูIกับกรอบนโยบายของแผนการดำเนินงานที่ทำไวK ซึ่งทั้งนี้อาจมีความแสดงความคิดเห็นหรือการมีสIวน
รIวมที่แตกตIางกัน สอดคลKองกับงานวิจัยของ Kantabutra (2011) พบวIา ผูKตอบแบบสอบถามสIวนใหญIเปGน
เพศหญิง มีอายุ 26-30 ป• มีระดับการศึกษาอยูIในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพทำงานในหนIวยงานเอกชน
และมีรายไดKเฉลี่ยตIอเดือนนKอยกวIา 5,000 บาท นอกจากนี้ยังพบวIา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
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รายไดKเฉลี่ยตIอเดือนเปGนปSจจัยที่มีผลตIอการตัดสินใจซื้อสินคKาเพื่อสิ่งแวดลKอมในจังหวัดนครราชสีมา และเมื่อ
วิเคราะห5ความสัมพันธ5ระหวIางปSจจัยสIวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ พบวIา การตัดสินใจซื้อสินคKา
เพื่อสิ่งแวดลKอมมีความสัมพันธ5กับปSจจัยสIวนประสมทางการตลาด นอกจากนี้ยังสอดคลKองกับ Lasiang (2016)
ไดKศึกษาเรื่อง กลยุทธ5นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยกับการทดสอบ เชิงประจักษ5
ของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ5ผลการศึกษาปรากฏวIา การมุIงเนKนตลาดและแรงกดดันของผูKมีสIวนไดKสIวนเสีย
สIงผลกระทบเชิงบวกตIอกลยุทธ5 นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 ดKาน คือ 1) การสรKางสรรค5ผลิตภัณฑ5สีเขียวการพัฒนา
กระบวนการเพื่อสิ่งแวดลKอม และ รูปแบบการจัดการที่เปGนมิตรกับสิ่งแวดลKอม ทั้งนี้พบวIา กลยุทธ5นวัตกรรมสี
เขียวเพียง 2 ดKาน คือ ดKานการพัฒนา กระบวนการเพื่อสิ่งแวดลKอมและดKานรูปแบบการจัดการที่เปGนมิตรกับ
สิ่งแวดลKอมสIงผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ ความสัมพันธ5กับลูกคKาและประสิทธิภาพในการแขIงขัน ยกเวKน
ดKานการสรKางสรรค5ผลิตภัณฑ5สีเขียวซึ่งไมIสIงผล
ผลจากการวิ จ ั ย วั ต ถุ ป ระสงค5 ข K อ ที ่ 4 พบวI า แนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารการจั ด การ
ผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปSตตานี ยังคงตKองมีการพัฒนาในดKานผลิตภัณฑ5 ชIองทางการจัดจำหนIายและดKานการสIงเสริมทางตลาด
เนื่องจากปSจจัยเหลIานี้สIงผลกระทบตัววิสาหกิจในการขยายชIองการทำธุรกิจ อีกทั้งกระบวนการจัดการการ
วิเคราะห5 SWOT และสภาพแวดลKอมทางธุรกิจยังตKองมีการอาศัยการพัฒนาการเรียนรูKจากภายนอกเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งนี้อาจเปGนเพราะ ความรูKความเขKาใจในดKานผลิตภัณฑ5เพื่อสิ่งแวดลKอมยังไมIคIอยไดKรับการพัฒนาจากกลุIม
แมIบKานเกษตรกรเทIาที่ควร ทั้งนี้ควรมีหนIวยงานเขKามีสIวนรIวมในการดำเนินงานครั้งนี้ สอดคลKองกับงานวิจัย
ของ Ngampromsakul (2016) การจัดการเพื่อสIงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลKอมอยIางยั่งยืนของ เทศบาลในจังหวัด
สมุทรสาครผลการศึกษาพบวIา กลุIมตัวอยIางสIวนใหญIเห็นวIาปSญหาเกี่ยวกับ การจัดการที่สำคัญคือ เทศบาล
ดำเนินการเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นไปในทิศทางที่ไมIสอดคลKองกับความตKองการของสังคม หรือประชาชน
รวมทั้งขาดตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อสIงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลKอมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนทั้ง 5 ดKาน ไดKแกI ดKาน (1) เศรษฐกิจ (2) เทคโนโลยี (3) สังคมหรือคุณภาพ
ชีวิต (4) ความสมดุล และ (5) เครือขIาย นอกจากนี้ การทดสอบทางสถิติที่ระดับการมีนัยสำคัญ 0.05 พบวIา
การบริหารจัดการเพื่อ สIงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลKอมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนทั้ง 5 ดKาน ลKวนเปGน ปSจจัยที่มีอิทธิพลตIอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้ง 6 ดKาน
ไดKแกI มนุษย5 (Man) การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ5 (Material) การใหKบริการประชาชน (Market) การ
บริหารจัดการขIาวสารหรือขKอมูลขIาวสาร (Message) การประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation)
และการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) ทั้งนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพยังสนับสนุน
แนวคิดในการพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการของเทศบาลวIา ควรนำตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อสIงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลKอมตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ดKานไปประยุกต5ใชKเปGนตัวแบบ การบริหารจัดการ
หรือเปGนกลุIมตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอยIางยั่งยืนตIอไป
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รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกร
บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี จากการศึกษาในครั้งนี้ กลุIมแมIบKานเกษตรควรมีการศึกษาจากตKน
น้ำ ในดKานของผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอม และการมีสIวนรIวมของคนในชุมชน เพื่อสรKางกิจกรรมและ
การแลกเปลี่ยนแนวคิดกับองค5กรเครือขIาย อีกทั้งยังตKองมีการวิเคราะห5สภาพปSญหาขององค5กรหรือธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชนที่ไดKดำเนินการทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสรKางศักยภาพของวิสาหกิจมากยิ่งขึ้น

ขbอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูKวิจัยมีขKอเสนอแนะดังนี้
1. ข\อเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ที่ 1 พบวIา การศึกษาบริบทการจัดการของวิสาหกิจยังมีความตKองการใน
ดKานของผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมเนื่องจากขาดความรูKความเขKาใจดKานผลิตภัณฑ5ที่นำมาเสนอขายสูI
ภายนอก ซึ่งเปGนปSจจัยหลักในดำเนินธุรกิจเพื่อสรKางความหลากหลายของสินคKานั้น ๆ ดังนั้นหนIวยงานที่
เกี่ยวขKองควรดำเนินการ ไดKแกI กลุIมภาครัฐ เอกชน หรือผูKประกอบการควรมีการแนะนำหรือชี้แนะแนว
ทางการในดำเนินการและพัฒนาสินคKาเพื่อการตIอยอดอาชีพตIอไป
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ที่ 2 พบวIา การศึกษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอ
สิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกร บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี ยังคงตKองมี
การเสริมสรKางการมีสIวนรIวมและการเรียนรูKเพิ่มมากขึ้น จากกระบวนการสภาพแวดลKอมภายในและภายนอก
เพื่อใหKเกิดการพัฒนา นอกจากนี้กลุIมแมIบKานยังตKองแลกเปลี่ยนความรูKความเขKาใจ หนIวยงานที่มีสIวนเกี่ยวควร
มีการเขKามาขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหนIวยงานที่เกี่ยวขKอง ไดKแกI ผูKนำชุมชน กลุIมวิสาหกิจ
ควรเขKามาประชุมหรือการระดมแนวคิดเพื่อใหKไดKมาซึ่งการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ที่ 3 พบวIา การบริหารจัดการที่สIงผลตIอกระบวนการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชน กลุIมแมIบKานเกษตรกรบKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปSตตานี ทั้งมีความแตกตIางกันซึ่งปSจจัยความตKองการและรูปแบบของการบริหารมีความตKองการที่
แตกตIางกันออกไป เชIน ดKานการสIงเสริมการตลาด ชIองทางการจัดจำหนIาย ซึ่งกระบวนการและปSจจัยการ
จัดการมีความตKองการและการเขKามามีสIวนรIวมแตกตIางกันจึงตKองมีหลากหลายชIองทางในการดำเนินทางธุรกิจ
ดังนั้นหนIวยงานที่เกี่ยวขKอง ไดKกลุIม กลุIมวิสาหกิจ ชุมชน และเครือขIาย ควรเขKามาจัดสรรงบประมาณหรือชIอง
ทางการขยายโอกาสเพื่อการกKาวเขKาสูIความเปGนวัฒนธรรมและการสืบเนื่องจากการใชKผลิตภัณฑ5ที่เปGนที่ยอมรับ
ไดK
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ที่ 4 พบวIา แนวทางการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ5ที่
เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกร บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี ยัง
ตKองมีการรวมกลุIมเพื่อระดมวิธีการแนวทางการแกKไขจุดบกพรIองและเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไป การ Focus
Group กับเครือขIายถือเปGนการใชKแนวทางในการตIอยอดการดำเนินทางธุรกิจ แตIในขณะเดียวกันรูปแบบการ
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จัดการของวิสาหกิจยังคงตKองมีความชัดเจนและความพรKอมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลKอมในดKานผลิตภัณฑ5
มากที่สุด ซึ่งวิสาหกิจกลุIมแมIบKานยังคงตKองเพิ่มการพัฒนาตIอไป ดังนั้นหนIวยงานที่เกี่ยวขKอง ไดKแกI ทุกกลุIมทั้ง
ภาครั ฐ เอกชน ผู K ประกอบการ เครื อขI าย ชุ มชน เพื ่ อใหK ไ ดK มาซึ ่ งระบบและรู ปแบบในการวางแผนการ
ดำเนินการตIอไป
2. ข\อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตfอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตIอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ5ของผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจชุมชนกลุIม
แมIบKานเกษตรกร บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี
2.2 ควรศึกษารูปแบบนวัตกรรมสีเขียวในการผลิตผลิตภัณฑ5ที่เปGนมิตรตIอสิ่งแวดลKอมของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุIมแมIบKานเกษตรกร บKานนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปSตตานี
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