
 

 

บทที 2 

การทบทวนวรรณกรรม  และงานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 

               1. ปัจจยัแห่งความสําเร็จและความล้มเหลว 

             ณรงค์ เพ็ชรประเสร็ฐ (2550)  รายงานว่า ปัจจัยทีนาํไปสู่ความสําเร็จและความลม้เหลวมีอยู่ 9 ประการ 

ไดแ้ก่  

             1. ปัจจยัดา้นการเงินหรือเงินทุน 

             กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีใชเ้งินทุนของตนเอง ไม่ตอ้งกูห้นียมืสิน ไม่ตอ้งจ่ายดอกเบียสาํหรับเงินลงทุน 

มีโอกาสทีจะประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานมากกว่า การพึงเงินกูโ้ดยไม่มีทุนสะสมของตนเองเป็นการชีว่า 

องคก์รเศรษฐกิจนนัยงัพึงตนเองไม่ได ้ซึงขดักบัหลกัการธุรกิจชุมชนทีตอ้งการพึงตนเอง กลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจที

สามารถพึงตนเองดา้นเงินทุน หรือสามารถระดมทุนจากชุมชนไดเ้องจึงมีโอกาสทีจะอยู่ได ้และเติบโตไดม้ากกว่า

กลุ่มทีพึงเงินทุนจากการกูย้มื 

              2. ปัจจยัดา้นการตลาด 

              กลุ่มธุรกิจชุมชนทีประสบความสาํเร็จจะเป็นกลุ่มทีมีคู่คา้ทีแน่นอนและเพียงพอ คู่คา้ทีเป็นผูค้า้ส่งทีรับ

สินคา้คราวละมาก ๆ ออกไปจาํหน่าย ส่วนดา้นคา้ปลีกไม่มีคู่คา้ทีแน่นอน แต่ตอ้งมีมากเพียงพอ ธุรกิจชุมชนทีมี

ผลผลิตไม่มากโดยทวัไปจะอาศยัตลาดคา้ปลีกเป็นสาํคญั แต่ถา้หากเป็นผูผ้ลิตสินคา้จาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งอาศยั

เครือข่ายของผูค้า้ส่งดว้ย แต่กลุ่มธุรกิจชุมชนทีไม่มีตลาดแน่นอน เขา้ไม่ถึงตลาด จะประสบความลม้เหลวในทีสุด 

               3. ปัจจยัดา้นการผลิต 

               ความไดเ้ปรียบในเชิงเปรียบเทียบทีพิจารณาจากวตัถุดิบ ทกัษะ และความชาํนาญของผูท้าํการผลิต นับได้

ว่าเป็นปัจจยัทีสาํคญัพอ ๆ กบัโอกาสทางตลาด  

                4. ปัจจยัดา้นบริหารและจดัการ 

                ดา้นระบบเงิน ระบบงาน และระบบบุคลากร ระดมทุนและสะสมทุน การบริหารกระแสเงินไหลเขา้และ

กระแสเงินไหลออก ควบคุมดูแลไม่ใหเ้กิดการขาดสภาพคล่อง    ใชจ่้ายเงินไปในทางทีก่อประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มมาก

ทีสุด 

                ระบบบัญชีและระบบการควบคุมตรวจสอบรายได้รายจ่ายจาํเป็นต้องมีความถูกต้องแม่นยาํและมี

มาตรฐานมากขึน การบนัทึกตวัเลขตอ้งเป็นสากลทีสามารถตรวจอ่านไดเ้ขา้ใจ บุคลากรดา้นการเงินไม่เพียงแต่มี

ความสามารถในการหารายได้และควบคุมค่าใชจ่้ายเท่านัน แต่สิงสาํคญัทีสุดจาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีอย่าง

พอเพียง การบริหารการเงินทีไม่รัดกุม ใชเ้งินอยา่งขาดประสิทธิภาพจะนาํไปสู่ความผดิพลาดเหมือนธุรกิจทวั ๆ ไป

กาํลงัประสบอยูข่ณะนี 

                ดา้นระบบ ธุรกิจชุมชนดาํเนินงานในรูปแบบทีไม่เป็นทางการ (Informal Business) มกัจะไม่ค่อยมี

กฎเกณฑแ์น่นอน โดยทวัไปจะถือเอามติของทีประชุมสมาชิกเป็นแนวทางและนโยบาย กรรมการบริหารและการ

บริหารงานโดยอิงมติทีประชุม   แต่กรรมการบริหารมกัจะตอ้งลงมือเป็นผูป้ฏิบติังานดว้ย เนืองจากผูป้ฏิบติังานจริง 

มกัจะขาดแคลน เพราะไม่ค่อยมีการจา้งผูป้ฏิบติังาน ระบบงานจึงไม่ค่อยแน่นอน แมจ้ะมีการแบ่งฝ่ายแบ่งคน
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รับผิดชอบ แต่ในทางปฏิบัติจริงมกัจะเป็นว่า ใครพอจะทาํไดก้็ให้ช่วยกันทาํ            ทาํโดยความสมคัรใจ ไม่

สามารถกาํหนดค่าตอบแทนทีแน่นอนได ้การดาํเนินงานมกัอิงหลกัสหกรณ์ ร่วมกนัคิด ตดัสินใจ เอาเสียงส่วนใหญ่

เป็นตวักาํหนดทิศทาง 

              ธุรกิจชุมชนทีประสบความสาํเร็จ "แกนนาํ" เป็นผูมี้ความสามารถในการบริหารและจดัการ การแบ่งฝ่าย 

แบ่งสายงาน การจดัโครงสร้างการบริหาร จึงขึนอยูก่บัการเสนอแนะของแกนนาํ ขึนอยูก่บัประสบการณ์และความ

เป็นจริงทีแกนนาํไดส้มัผสัมา โครงสร้างและสายงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนต่าง ๆ จึงมกัจะแตกต่างกนัไปตามความ

ถนดัของแต่ละกลุ่ม 

               ดา้นระบบบุคลากร ชุมชนมกัจะไม่มีลูกจ้างหรือมีเพียงคนสองคน จึงไม่มีสายงานการบังคับบัญชา 

บุคลากรของกลุ่มมีแต่สมาชิกและกรรมการ การสั งการ การบงัคบับญัชา การให้คุณให้โทษโดยสายการบงัคับ

บญัชาจึงไม่มี ความสาํเร็จของการบริหารบุคลากรจึงอยูที่ระบบการจูงใจเชิงคุณภาพ และการยอมรับนับถือแกนนาํ

หรือผูน้าํเป็นสาํคญั ระบบการให้คุณให้โทษอยู่ทีระบบวฒันธรรม คือ ผูที้ผิดพลาดหรือทาํผิดจะถูกชุมชนตาํหนิ 

ผูท้าํดีชุมชนจะยกยอ่ง ระบบการควบคุมตรวจสอบโดยสงัคม ระบบบุคลากรของธุรกิจชุมชนจะมีประสิทธิภาพแค่

ไหนจึงขึนอยูก่บัสจัจะ คุณธรรม ความสามารถ และความเสียสละของบุคลากรเป็นหลกั 

                5. ปัจจยัดา้นผูน้าํ 

                 ชาวชนบทโดยทวัไปมกัจะขาดความคิดริเริม พอใจจะเป็นผูต้ามเป็นผูเ้อาอย่างหรือเลียนแบบ ใครทีทาํ

อะไรแตกต่างไปจากคนอืน ๆ ใหม่ ๆ มกัจะไม่ไดรั้บการยอมรับ แต่ครันประสบความสาํเร็จก็จะมีผูเ้อาอย่างและ

กลายเป็นผูน้าํ ผูน้าํโดยธรรมชาติของชุมชนจึงมกัจะเป็นผูมี้บารมีหรือมีฐานะทางสังคม หรือผูที้ทาํประโยชน์ให้

ชุมชน  ชาวบา้นธรรมดาทีแสดงความสามารถจนกลายเป็นทียอมรับของชุมชนก็มี แต่มกัจะตอ้งฝ่าฟันและสร้างการ

ยอมรับจากชาวบา้นดว้ยความยากลาํบากกว่ากนั     ธุรกิจชุมชนทีก่อตงัโดยบุคคลหรือโดยคณะบุคคลทีเป็นที

ยอมรับของชาวบา้น จะระดมทุนไดง่้าย ขยายตวัไดเ้ร็วและมีโอกาสประสบความสาํเร็จสูง 

                6. ปัจจยัดา้นแรงงาน 

                   ในธุรกิจชุมชนแรงงานประเภท "ลูกจ้าง" มีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นประเภททาํงานให้ตนเอง (Self-

employed) แรงงานของผูที้ทาํงานใหต้นเองและครอบครัว แมว้่าธุรกิจชุมชนตงัอยู่ในชนบท เป็นการประกอบการ

ของครอบครัวเกษตรกร แต่สภาพความเป็นจริงขณะนีหลาย ๆ แห่งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทังระดับ

แรงงานไร้ฝีมือและแรงงานฝีมือ         ในระดบัแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานรุ่นใหม่มกัจะอพยพเขา้เมือง ละทิ งการ

พฒันาอาชีพของครอบครัว คนงานทีเคยผา่นงานอุตสาหกรรมและการคา้มาแลว้ 5 – 6 ปี มกัจะกลบัไปทาํงานภาค

เกษตรไม่เป็น ความสามารถ และทกัษะเชิงหัตถกรรมไม่มี แรงงานไม่อยากกลบัคืนสู่ภาคเกษตร ขาดทกัษะดา้น

เกษตรและดา้นหตัถกรรม  การมีแรงงานในทอ้งถินอยา่งพอเพียงและแรงงานเหล่านีมีทกัษะทางการผลิต เป็นปัจจยั

สาํคญัประการหนึงทีจะทาํใหธุ้รกิจชุมชนประสบความสาํเร็จ 

               7. ปัจจยัการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

                   การเกิดขึน การคงอยู ่และการเติบโตของธุรกิจชุมชน จะตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ตอ้ง

ร่วมกนัคิด ร่วมกนัตดัสินใจ ร่วมกนัทาํ และร่วมกนัรับผิดชอบ ในแง่ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม การมีส่วนร่วม
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ของสมาชิกหมายถึงการระดมทุนและการใชทุ้นทีระดมมานนั "ทุน" ทีกล่าวนีหมายถึง "เงินทุน" เป็นสาํคญั การมี

ส่วนร่วมของการระดมทุนจึงหมายถึง การร่วมถือหุน้ ร่วมลงทุนและนาํทุนไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

               การมีส่วนร่วมอยา่งเอาการเอางานนนัจะเป็นตวับ่งชีถึงความสามารถในการพึงตนเอง แมว้่าระยะเริมแรก

ธุรกิจชุมชนเกิดขึนจากการช่วยเหลือจากภายนอกเป็นดา้นหลกั แต่ต่อมาสมาชิกชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมอย่างแข็ง

ขนั จึงจะทาํใหเ้กิดเป็นธุรกิจชุมชนอยา่งแทจ้ริง คงอยูแ่ละเติบโตได ้กลุ่มธุรกิจชุมชนทีมีกิจกรรมทางการผลิตและ

สามารถพึงตนเองไดด้า้นเงินทุนมกัจะพฒันามาจากกลุ่มออมทรัพย ์การมีส่วนร่วมในธุรกิจชุมชนทีหนาแน่นทีสุด

และนาํไปสู่การพึงตนเองไดม้ากทีสุด คือ ธุรกิจชุมชนประเภท "กลุ่มสัจจะออมทรัพย"์    ซึงสามารถใชเ้ป็นฐาน

เงินทุนหรือ "กระดานหก" ไปสู่ธุรกิจชุมชนอืน ๆ ได ้โดยไม่ตอ้งพึงพาการระดมทุนจากภายนอก การพึงตนเองได้

คือตวับ่งชีความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน 

              8. ปัจจยัเกียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร 

              ระเบียบข้อบังคับเป็นกฎเกณฑ์กติกาเพือให้ทุกคนปฏิบัติตาม ในอนัทีจะทาํให้การดาํเนินงานไปสู่

เป้าหมายเป็นไปอยา่งราบรืน และสอดคลอ้งประสานกนั การดาํเนินงานของธุรกิจชุมชนตงัอยู่บนพืนฐานของการ

ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ ฉะนัน กฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ จึงตอ้งเกิดขึนจากขอ้ตกลงของสมาชิกเป็นพืนฐาน 

กรรมการนาํขอ้ตกลงนนัมาปรับใชใ้หเ้ป็นจริง หากระเบียบกฎเกณฑที์นาํมาใชน้นัไม่ไดต้งัอยูบ่นพืนฐานของความ

เห็นชอบจากสมาชิก อาจจะทาํให้เกิดความขดัแยง้และติดขดัในการดาํเนินงาน ระเบียบและข้อบังคับเกียวกับ

การเงิน ซึงสามารถนาํไปสู่ปัญหาความขดัแยง้เรืองผลประโยชน์ได้ง่าย และถา้ระเบียบขอ้บังคบันีไม่เหมาะสม

รัดกุม จะทาํใหเ้กิดการรัวไหลไดง่้าย ทงัโดยตงัใจและไม่ตงัใจ 

               9. ปฏิสมัพนัธก์บัภายนอก 

               ปฏิสัมพนัธ์กับภายนอก ในทีนีหมายถึง ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มบุคคลหรือบุคคลอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกับการ

ดาํเนินงานธุรกิจชุมชนโดยทวัไปจะมีอยู ่4 กลุ่ม รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล NGOs นักวิชาการหรือสถาบนั

วิชาการและธุรกิจ ธุรกิจชุมชนทีประสบความสาํเร็จลว้นแต่มีปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัภายนอก 
 

              2.  แนวความคดิเกยีวกบัความพงึพอใจ 

              เอนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548)  ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ ประกอบดว้ยปัจจยัสาํคญัดงันี  

1. ผลิตภณัฑบ์ริการ ในการนาํเสนอการบริการจะตอ้งมีผลิตภณัฑบ์ริการทีมีคุณภาพและระดบัการ 

ใหบ้ริการทีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยผูป้ระกอบการบริการจะตอ้งแสดงใหผู้รั้บบริการเห็นถึงความ

เอาใจใส่และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการทีจะส่งมอบใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  

2. ราคา ค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบของงานบริการ 

เทียบกบั ราคาค่าบริการทีจะตอ้งจ่ายออกไป โดยผูป้ระกอบกิจการบริการจะตอ้งกาํหนดราคาค่าบริการ ทีเหมาะสม

กบัคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจทีจะจ่าย Willingness to pay) ของผูรั้บบริการ ค่าบริการนีจะ

ถกูหรือแพง ขึนอยูก่บัความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อราคาของกลุ่มผูรั้บบริการอีกดว้ย  
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              3.   สถานทีบริการ ผูป้ระกอบธุรกิจบริการจะตอ้งมองหาสถานทีในการใหบ้ริการทีผูรั้บบริการสามารถ

เขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก มีสถานทีกวา้งขวางเพียงพอ และตอ้งคาํนึงถึงการอาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการในทุก

ดา้น เช่น การมีสถานทีจอดรถ หรือการใหบ้ริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ท ซึงทาํใหป้ระเด็นดา้นสถานทีบริการลดลง

ไปได ้เป็นตน้  

              4.  การส่งเสริมแนะนาํบริการ ผูป้ระกอบกิจการบริการจะตอ้งใหข้อ้มลูข่าวสารในเชิงบวกแก่ผูรั้บบริการ

ทงัในดา้นคุณภาพการบริการ และภาพลกัษณ์ของการบริการ ผา่นทางสือต่างๆ เพือใหผู้รั้บบริการไดน้าํขอ้มลู

เหล่านีไปช่วยประเมินเพือตดัสินใจซือบริการต่อไป  

              5.  ผูใ้หบ้ริการ ผูป้ระกอบการจะตอ้งตระหนกัถึงตนเองว่ามีส่วนสาํคญัในการสร้างใหเ้กิดความพึงพอใจ

ในการบริการของผูรั้บบริการ โดยในการกาํหนดกระบวนการจดัการ การวางรูปแบบการบริการจะตอ้งคาํนึงถึง

ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั ทงัแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการทีลกูคา้ตอ้งการดว้ยความสนใจ เอาใจใส่อยา่ง

เต็มทีดว้ยจิตสาํนึกของการบริการ  

             6.  สภาพแวดลอ้มของการบริการ ผูป้ระกอบกิจการบริการจะตอ้งสร้างใหเ้กิดความสวยงามของอาคาร

สถานที ผา่นการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพืนทีอยา่งเหมาะสมลงตวั สร้างใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีดีของกิจการบริการ

และสือภาพลกัษณ์เหล่านีออกไปสู่ผูรั้บบริการอีกดว้ย  

             7. กระบวนการบริการ ผูป้ระกอบกิจการบริการต่างมุ่งหวงัใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพของการจดัการระบบ

การบริการเพือเพิมความคล่องตวั และความสามารถในการสนองตอบต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มี

คุณภาพ โดยการนาํบุคลากร เทคโนโลยเีขา้มาร่วมกนั เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริการและหวงัต่อประสิทธิผลที

จะเกิดขึนต่อผูรั้บบริการ  

             จากปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สรุปไดว้่า ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

มี 7 ปัจจยั ทีสาํคญัประกอบดว้ยปัจจยัทีหนึง ผลิตภณัฑบ์ริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเกิดขึนเมือไดรั้บ

บริการทีมีลกัษณะคุณภาพและระดบัการใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ ปัจจยัทีสอง ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการขึนอยูก่บัราคาค่าบริการทีผูรั้บ บริการยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการ

ตามความเต็มใจทีจะจ่ายของผูรั้บบริการ ปัจจยัทีสาม สถานทีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวก เมือลกูคา้มีความ

ตอ้งการยอ่มก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการบริการ ปัจจยัทีสี การส่งเสริมแนะนาํ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

เกิดขึนไดจ้ากการไดย้นิขอ้มลูข่าวสารหรือบุคคลอืนกล่าวถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ปัจจยัทีหา้ ผู ้

ใหบ้ริการ ผูบ้ริการ การบริการทีวางนโยบายการบริการโดยคาํนึงถึงความสาํคญัของลกูคา้เป็นหลกั ปัจจยัทีหก 

สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูคา้ และ

ปัจจยัทีเจ็ด กระบวนการบริการ วิธีการนาํเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความพึง

พอใจใหก้บัลกูคา้  

             1. การเรียนรู้และเขา้ใจถึงความตอ้งการของลกูคา้ตอ้งคน้หาคาํตอบในประเด็นทีลึกซึงเกียวกบัความ

ตอ้งการทีแทจ้ริง มลูเหตุจูงใจ หรือ ความคาดหวงั แลว้นาํขอ้มลูเหล่านนัมาใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ขการดาํเนินงาน

ต่อไป  



 

 

9

              2. การตลาดภายใน หมายถึง กิจกรรมทีผูบ้ริหารไดก้าํหนดขึนมาเพือใหส้มาชิกทุกหน่วยในองคก์ร ได้

เขา้ใจในเป้าหมายร่วมกนั เกิดการยอมรับและเห็นความสาํคญัในบทบาทของตนเองในการเสริมสร้างความพึงพอใจ

แก่ลกูคา้ องคก์รการตลาดทีประสบความสาํเร็จจะใหค้วามสาํคญักบัพนกังานอยา่งมากและพยายามอยา่งยงิทีจะ

ทุ่มเทใหค้วามสนใจต่อพนกังาน เพือใหพ้นกังานมีความสุขในงานของตนเอง การทาํการตลาดภายใน จึงหมายถึง 

การจดัโปรแกรมและการฝึกอบรมสมัมนาสาํหรับบุคลากรในองคก์ร อนัจะช่วยใหพ้นกังานมีทศันคติและจิตใจที

พร้อมจะใหบ้ริการ ตลอดจนมีความรู้ ความชาํนาญและทกัษะในการใชเ้ครืองมือต่างๆ รวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ 

เครืองมือและเทคโนโลยทีีทนัสมยัเพือใชใ้นการปฏิบติังาน การดูแลพนกังานเกียวกบัสวสัดิการและสภาพความ

เป็นอยูท่วั  ๆไป รวมถึงผลตอบแทนและรางวลัจูงใจต่าง  ๆใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม เพือใหพ้นกังานมีความพึงพอใจ

และเกิดทศันคติทีดีต่อองคก์ร อนัจะส่งผลต่อการปฏิบติังานเพือเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลกูคา้  

            2.1. ทฤษฎีทีเกยีวข้องกบัความพงึพอใจ 

สมศกัดิ คงเทียง และอญัชลี โพธิทอง (2542)  ไดอ้ธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจกบัปัจจยัอืนๆ  

ไวห้ลายทฤษฎี คือ  

             1.ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มนีถือว่าความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคลทีมี 

ความสมัพนัธต่์อผลทีไดรั้บจากงานกบัการประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล  

             2. ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัคุณลกัษณะของงานตาม 

ความปรารถนาของกลุ่ม ซึงสมาชิกใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการทาํงาน และไดจ้าํแนกความคิด

เกียวกบัความพึงพอใจงานจากผลการวจิยัออกเป็น 5 กลุ่มดงันี 

             1. กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา กลุ่มนีไดแ้ก่ Maslow, A.HHerzberg. F และ Likert R.โดยมองความ

พึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของบุคคลทีตอ้งการความสาํเร็จของงานและความตอ้งการการยอมรับจากบุคคล

อืน  

             2. กลุ่มภาวะผูน้าํมองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบติัของผูน้าํทีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มนี

ไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.  

             3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มทีมองความพึงพอใจจากรายได ้เงินเดือน และผลตอบแทนอืน 

ๆ กลุ่มนี ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ (Manchester Business School)  

             4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานขององคก์ร ไดแ้ก่ Crogier 

M. และ Coulder G.M.  

             5. กลุ่มเนือหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเนือหาของตวังาน กลุ่มแนวคิดนีมา

จากสถาบนัทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลยัลอนดอน  

         ชวลันุช อุทยาน (2554)  ความพึงพอใจของลกูคา้  เป็นระดบัความรู้สึกของลกูคา้ทีมีผลจากการเปรียบเทียบ

ระหว่างผลประโยชนจ์ากคุณสมบติัหรือการทาํงานของผลิตภณัฑต์ามทีเห็นหรือเขา้ใจ กบัการคาดหวงัของลกูคา้ 

ซึงเกิดจากประสบการณ์และความรู้สึกในอดีตของผูซื้อ ส่วนผลประโยชนจ์ากคุณสมบติัหรือการทาํงานของ

ผลิตภณัฑเ์กิดจากนกัการตลาดและฝ่ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งทีจะตอ้งพยายามสร้างความพึงพอใจใหล้กูคา้ โดยพยายาม

สร้างคุณค่าเพิม โดยการทาํงานร่วมกบัฝ่ายต่างๆ โดยยดึหลกัการสร้างคุณภาพรวม คุณค่าเกิดจากความแตกต่าง
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ทางการแข่งขนั คุณค่าทีส่งมอบใหก้บัลกูคา้จะตอ้งมากกว่าตน้ทุนของลกูคา้ ตน้ทุนของลกูคา้ส่วนใหญ่ก็คือราคา

สินคา้Price) นนัเอง ส่วนระดบัความพึงพอใจสามารถแบ่งอยา่งกวา้งๆ ได ้3 ระดบั ดงันี กล่าวคือ หากการทาํงาน

ของขอ้เสนอ หรือผลิตภณัฑไ์ม่ตรงกบัความคาดหวงั ลกูคา้ยอ่มเกิดความไม่พอใจ หากการทาํงานของขอ้เสนอ 
หรือผลิตภณัฑต์รงกบัความคาดหวงั ลกูคา้ยอ่มเกิดความพอใจ แต่ถา้เกินความคาดหวงั ลกูคา้ก็ยงิพอใจมากขึน 
ความพอใจอยา่งเดียวไม่สามารถดึงดูดลกูคา้ใหอ้ยูก่บัตนตลอดไป ดงันนัลกูคา้ทีไดรั้บความพอใจอยา่งสูงไม่ใช่

กลุ่มทีจะเปลียนใจง่ายๆ ความพอใจหรือความยนิดีในระดบัสูงของลกูคา้จะสร้างความรู้สึกใกลชิ้ดทางอารมณ์

ความรู้สึกต่อตราสินคา้นนั ซึงไม่ใช่ความชอบธรรมดาทวัไป ผลทีตามมาคือ ความภกัดีของลกูคา้ในระดบัสูง

นนัเอง 

             ชวลันุช อุทยาน (2554) ไดใ้หค้วามหมายและองคป์ระกอบของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอนัประกอบดว้ย

องคป์ระกอบ ประการไดแ้ก่  

             1. คุณภาพของสินคา้หรือบริการ หมายถึง การประเมินคุณภาพของสินคา้หรือบริการอนัเป็นผลจาการใช ้

สินคา้หรือบริการในปัจจุบนั หรือผลสะสมจากประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้และบริการนนัในอดีตคุณภาพของ

สินคา้และบริการนี จะส่งผลโดยตรงในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ซึงคุณภาพของสินคา้และบริการที

ผูบ้ริโภคไดรั้บนนัขึนอยูก่บัองคป์ระกอบสองประการ คือ ระดบัความเฉพาะเจาะจง ของสินคา้หรือบริการทีมีอยู่

เพือตอบสนองความตอ้งการในแต่ละดา้นของผูบ้ริโภคทีมีความหลากหลายและแตกต่างกนัและระดบัของความ

น่าเชือถือของสินคา้และบริการ ซึงขึนอยูก่บัระดบัของความเชือถือไดค้วามเป็นมาตรฐานและปราศจากความ

บกพร่องต่างๆ ของสินคา้ทีนาํเสนอ  

             2. คุณค่าของสินคา้หรือบริการทีผูบ้ริโภคไดรั้บ  หมายถึง ระดบัของการรับรู้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยเป็น

การเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพของสินคา้หรือบริการทีไดรั้บกบัราคาสินคา้นนัๆ เป็นการช่วยแปลงความแตกต่าง

ในดา้นราคาของสินคา้และบริการแต่ละชนิดใหม้าอยูใ่นรูปแบบทีสามารถเปรียบเทียบกนัไดดี้ขึน และช่วยลดผล

จากความแตกต่างของระดบัรายไดแ้ละความสามารถในการจ่ายของผูบ้ริโภค ดงันนั จึงทาํใหส้ามารเปรียบเทียบ

สินคา้หรือบริการทีมีระดบัราคาทีแตกต่างกนัไดคุ้ณค่าของสินคา้หรือบริการนนั จะมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพของ

สินคา้และบริการ และระดบัความพึงพอใจในเชิงบวก  

              3. ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค Customer Expectation ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคนีเป็นทงัจาก

ประสบการณ์ในการรับรู้ข่าวสารต่างๆ เกียวกบัสินคา้หรือบริการจากแหล่งต่างๆ เช่น การโฆษณา หรือการบอกต่อ 

และจากการคาดหวงัเกียวกบัความสามารถในการผลิตสินคา้หรือบริการทีมีคุณภาพของผูผ้ลิต ดงันนั ความคาดหวงั

นีจึงเป็นบทสรุปของประสบการณ์เกียวกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั

ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคเป็นความคาดหวงัในคุณภาพทีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได ้ซึงความ

คาดหวงันีจะมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัคุณภาพทีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได ้ซึงความหวงันีจะมี

ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ Perceived Quality  และคุณค่าของสินคา้หรือบริการ  

              2.2  แนวทางการวดัความพงึพอใจ  

              วิทวสั รุ่งเรืองผล (2553)  รายงานว่า แนวทางในการวดัความพึงพอใจ มีดงันี  
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              1. กาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนว่าตอ้งการประเมินไปเพือประโยชน์อะไร เช่น หากตอ้งการเพียงเพือ

ทราบความพึงพอใจในสถานการณ์ปัจจุบนั เพือนาํขอ้มลูมาใชใ้นการตดัสินใจในประเดน็ใดประเดน็หนึง

โดยเฉพาะก็ไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการวางกรอบการวดัอยา่งต่อเนือง สามารถทาํเป็นวิจยัเพือเก็บขอ้มลูไดเ้ลยแต่ถา้

มีแผนงานทีจะพฒันาเป็นดชันีความพึงพอใจ Customer Satisfaction Indexเพือเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้

ในแต่ละปีหรือเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน ระหว่างกลุ่มผลิตภณัฑ ์ระหว่างสาขาหรือระหว่างบริษทัทีทาํอยูใ่น

ประเทศไทยกบัทีอยูป่ระเทศอืน  ๆรวมทงัการเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง แนวทางการวดัความพึงพอใจก็จะเริมซบัซอ้น

ขึนในขนัตอนการวางกรอบและเกณฑก์ารวดัเพือใหเ้กิดการเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งเป็นธรรม  

               2. กาํหนดปัจจยัทีจะใชว้ดัความพึงพอใจ โดยกาํหนดว่าจะใชปั้จจยัใดบา้งมาเป็นตวัชีวดัคะแนนความพึง

พอใจโดยรวมและควรใหน้าํหนกัแต่ละปัจจยัเท่าไร การไดม้าซึงปัจจยัทีจะใชเ้ป็นตวัชีวดั เป็นขนัตอนทีตอ้งอาศยั

ความร่วมมือระดมความเห็นจากหลายฝ่ายและควรทาํการทดสอบปัจจยัเหล่านีก่อนนาํมาทาํการประเมินจริงเพือให้

แน่ใจว่า ปัจจยัทีกาํหนดไม่ซาํซอ้นกนัเกินไปหรือขาดปัจจยัสาํคญับางตวัไป รวมถึงควรทาํการประเมินความสาํคญั

ของปัจจยัแต่ละตวัเพือนาํมาใชถ่้วงนาํหนกัในการวดัความพึงพอใจรวมดว้ย  

              3. กาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการวดั โดยปกติแลว้จะใช ้Likert Scale ดว้ยการใหค้ะแนนความพึงพอใจ แต่ละ

ปัจจยัจาก1 ถึง5 โดย 5 คือพอใจมากทีสุด 4 คือพอใจมาก 3 คือพอใจปานกลาง 2 คือพอใจนอ้ยและ 1 คือพอใจนอ้ย

ทีสุด เนืองจากช่วงห่างของคะแนน 5 ระดบัก็เพียงพอทีจะแสดงค่าความพึงพอใจทีแตกต่างกนัของลกูคา้ได ้แต่ก็ไม่

กวา้งมากจนความเห็นทีผดิแปลกในลกัษณะทีใหค้ะแนนสูงหรือตาํเกินไปจะมีผลต่อค่าเฉลียของความพึงพอใจ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตินอกจากนี Scale ทีใชก้นัจะมีจาก ถึง3 หรือใหค้ะแนนจาก ถึง10 หรือเป็นเปอร์เซ็นตค์วาม

พึงพอใจจากคะแนนเต็มเป็นตน้ การเลือกใชเ้กณฑใ์นลกัษณะใดก็ตามก็ยงัจะนาํมาสู่ปัญหาทีแตกต่างกนั เช่น การ

ใช ้Scale ถึง3 หรือ ถึง5 จะพบว่าโดยนิสยัคนไทยเวลาประเมินอะไรก็ตามจะไม่ค่อยใหค้ะแนนสูงสุดหรือตาํสุด แต่

จะใหก้ลางๆ เช่น Scale ถึง3 ถา้ลกูคา้เกิน 70ใหค้ะแนนอยูใ่นช่วง 2 ค่าเฉลียของแต่ละปัจจยัก็จะไม่แตกต่างกนัมาก 

แต่ถา้ใหค้ะแนนดว้ยเกณฑ ์ถึง10 หรือ ถึง % เวลานาํมาหาค่าเฉลียจะพบปัญหาว่าหากมีลกูคา้ ทีประเมินกดคะแนน

ลงมาที 1 ที 2 จากคะแนนเต็ม 10 หรือใหค้ะแนน ศนูยเ์ต็ม100 ขณะทีลกูคา้คนอืนๆ ใหที้ 78 หรือราว 70% ช่วง

คะแนนทีห่างกนัมาก พอนาํมาเฉลียจะดึงค่าคะแนนรวมใหต้กมาอยา่งมากทงั  ๆทีเป็นความเห็นของลกูคา้ใน

สดัส่วนเปอร์เซ็นตที์นอ้ยมาก  

             4. กาํหนดวิธีการวดัความพึงพอใจ ในขนันีกคื็อขนัของการทาํวิจยัเชิงปริมาณ Quantitative Researchทีตอ้ง

กาํหนดวิธีการสุ่มตวัอยา่งในเชิงสถิติเพือใหเ้กิดการกระจายตวัของลกูคา้ทีสุ่มมาทาํการวดัความพึงพอใจ รวมถึงการ

กาํหนดขนาดของตวัอยา่งทีใชใ้นการวดัว่าควรมีจาํนวนเท่าไร โดยอาศยัเทคนิคการวจิยั  

 

              2.3 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

              ศิริพร ตนัติพลูวนิยั (2538)   ไดเ้ปรียบเทียบกบัความตอ้งการก่อนไปรับบริการและแสดงออกเป็นระดบั

ความพึงพอใจ ซึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั  
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                1. ความพึงพอใจทีตรงกบัความคาดหวงั เป็นการแสดงความยนิดีมีสุขของผูรั้บบริการเมือไดรั้บบริการที

ตรงกบัความคาดหวงัทีมีอยู ่เช่น ลกูคา้ไปรับประทานอาหารทีหอ้งอาหารแห่งหนึง และไม่ผดิหวงัทีอาหารอร่อย

และบริการรวดเร็ว หรือ ลกูคา้เดินทางดว้ยสายการบินถึงจุดหมายปลายทางอยา่งปลอดภยัตรงตามกาํหนดเวลา  

                2. ความพึงพอใจทีเกินความคาดหวงั เป็นการแสดงรู้สึกปลาบปลืมหรือประทบัใจของผูรั้บบริการเมือ

ไดรั้บบริการเกินความคาดหวงัทีมีอยู ่เช่น ลกูคา้เติมนาํมนัรถทีสถานบริการแห่งหนึง พร้อมไดรั้บบริการตรวจ

เครืองยนตแ์ละเติมลมฟรี หรือลกูคา้ไปซือของทีหา้งสรรพสินคา้แห่งหนึงและไดรั้บรางวลัพิเศษโดยไม่คาดคิดมา

ก่อนเพราะเป็นลกูคา้ทีกาํหนดใหรั้บรางวลั  

                 ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2547) อธิบายว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลทีแสดงความยนิดีหรือ

ผดิหวงัอนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลพัธที์ไดจ้ากการใชสิ้นคา้หรือบริการ กบัความคาดหวงั ถา้ผลจากการ

ใชสิ้นคา้ หรือบริการตาํกว่าความคาดหวงั ลกูคา้ก็จะไม่พอใจ ในขณะทีถา้ผลลพัธเ์ป็นไปตามคาดหวงัลกูคา้ก็พอใจ 

และถา้ผลลพัธมี์ค่าเกินความคาดหวงัลกูคา้ก็ยงิพอใจมากขึน การสร้างความพึงพอใจสูงสุดเป็นตวัเชือมทางอารมณ์

ต่อสินคา้นนัๆ ซึงลกูคา้สร้างความคาดหวงัจากประสบการณ์การซือทีผา่นมาจากคาํแนะนาํของเพือน จากนกัการ

ตลาด จากข่าวสารของคู่แข่ง และจากคาํมนัสญัญาทีใหไ้ว ้ถา้ใหค้วามคาดหวงัแก่ลกูคา้ไวสู้งลกูคา้อาจผดิหวงั แต่ถา้

กาํหนดไวต้าํก็จะทาํใหไ้ม่เป็นทีดึงดดูใจ ซึงในปัจจุบนัจะสร้างความคาดหวงัไวใ้หเ้หมาะสมกบัการนาํเสนอ เพือ

หวงัจะใหบ้รรลุความพึงพอใจโดยรวมแก่ลกูคา้ Total Customer Satisfaction ซึงมี 2 องคป์ระกอบ คือ  

ห่วงโซ่ Value Chainเป็นการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑแ์ก่ลกูคา้โดยใชกิ้จกรรมต่างๆ ซึงประกอบดว้ยกิจกรรมพืนฐาน 

Primary Activitiesทีใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการ เช่น การนาํวตัถุดิบเขา้สู่ธุรกิจ การแปรรูปใหเ้ป็น

สินคา้สาํเร็จรูป การลาํเลียงสินคา้สาํเร็จรูป การตลาด รวมถึงการใหบ้ริการ และกิจกรรมสนบัสนุน Support 

Activitiesทีเป็นกิจกรรมทีช่วยเสริมกิจกรรมพืนฐาน เช่น การจดัซือจดัหา การพฒันาเทคโนโลย ีการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้างปัจจยัพืนฐานขององคก์ร เครือข่ายการส่งมอบคุณค่า Value Delivery Networkโดย

ยดึหลกัการตอบสนองทีรวดเร็ว มีการปรับปรุงอยา่งต่อเนืองและมีคุณค่า เพือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัที

นอกเหนือจากการดาํเนินงาน โดยกลบัไปดูทีผูจ้ดัจาํหน่ายและลกูคา้ทีเรียกว่าห่วงโซ่อุปทาน SuppChain ทงันี

ความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจของลกูคา้กบัความภกัดีของลกูคา้ Customer Loyalty  อาจไม่เป็นสดัส่วนกนั 

สมมุติว่าการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ถกูกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนโดยกาํหนดเป็นระดบั จาก 1 คะแนน ถึง 5 

คะแนน ถา้ลกูคา้ประเมินให ้1 คะแนน แสดงว่ามีความพึงพอใจในระดบัตาํ จะละทิงหรือพดูใหสิ้นคา้นนั  ๆเสียหาย 

ณ ระดบั 4 ลกูคา้รู้สึกค่อนขา้งพอใจ แต่ก็ยงัเป็นระดบัทีง่ายต่อการตดัสินใจเปลียนไปซือจากบริษทัอืนถา้มีขอ้เสนอ

ทีดีกว่า ถา้คะแนนอยูใ่นรดบั 5 ลกูคา้ก็จะกลบัมาซือสินคา้ซาํและพดูถึงสินคา้ในทางทีดี  

                พิบูล ทีปะปาล (2549)  ไดใ้หค้วามหมายถึงความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลทีแสดงความพึงพอใจ

หรือผดิหวงัอนัเป็นผลเนืองมาจากการเปรียบเทียบผลการทาํงานของผลิตภณัฑ ์ตามทีลกูคา้ไดรั้บกบัความคาดหวงั

ของลกูคา้ ซึงมี 3 ระดบั ดงันี ถา้ผลการทาํงานของผลิตภณัฑ ์(performance) ตาํกว่าความคาดหวงั (expectations) 

ลกูคา้จะรู้สึก ไม่พอใจ” (dissatisfied) ถา้ผลการทาํงานของผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามทีลกูคา้คาดหวงั ลกูคา้ก็จะรู้สึก 

พอใจ(satisfied) ถา้ผลการทาํงานของผลิตภณัฑดี์เกินกว่าทีลกูคา้คาดหวงั ลกูคา้จะรู้สึก ยงิพอใจมาก” (highly 

satisfied) หรือ รู้สึกประทบัใจ(delighted)  
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              3. งานวจิยั และบทความทเีกยีวข้อง เกษตรอนิทรีย์  ปศุสัตว์อนิทรีย์  การเกษตรตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพยีง  และ ตลาดสีเขยีว 

 กรมปศุสตัว ์(2550) รายงานว่าเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยไดมี้การพฒันามาตงัแต่ปี2532 มีเกษตรกร

และองคก์รพฒันาเอกชนไดพ้ฒันาเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเพือหาแนวทางการทาํการเกษตรทีส่งเสริมให้เกิด

การพฒันาอยา่งยงัยนื จึงไดเ้กิดเครือข่ายการทาํเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรรมยงัยืน เกษตรธรรมชาติ เกษตร

ทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย ์เกิดปราชญช์าวบา้นและกลุ่มเกษตรกรทีดาํเนินการเรียนรู้การพึงพาตนเองในปัจจยั

การผลิตจากธรรมชาติสิงแวดลอ้มเป็นตน้แบบการทาํเกษตรอินทรีย ์ผลของการทาํเกษตรอินทรีย ์ทาํให้เกิดการ

พฒันาทีสมดุลทงั 3  ดา้น คือ ความยงัยนืทางเศรษฐกิจ  ความยงัยนืทางสงัคม  และ ความยงัยนืของสิงแวดลอ้ม    

 ชนวน  รัตนวราหะ (2550)  ให้ความหมายของระบบการเกษตร (Farming  System)  คือ หลกัการความ

สมดุลทางนิเวศวิทยาของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพือจัดการผลิตการเกษตร โดยผสมผสานกิจกรรมความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืช ปศุสตัว ์ประมง  ป่าไม ้ อืนๆ ใหเ้กิดการเกือกลูและหมุนเวียนใชท้รัพยากรในระบบ

นิเวศของไร่นาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หลีกเลียงการใชปั้จจยัการผลิตทีตอ้งนาํเขา้จากภายนอกฟาร์ม ปฏิเสธการใช้

ปัจจยัทีเป็นสารเคมีสงัเคราะห์  เช่น ปุ๋ยเคมี  สารกาํจดัศตัรูพืช  ฮอร์โมน  สารปฏิชีวนะ  รวมทงัไม่ใชพ้นัธุที์ผา่นการ

ปรับเปลียนทางพนัธุกรรม (Genetically  Modified  Organisms) ทงันีเพือให้ผลผลิตทีเป็น อาหาร  ยารักษาโรค  

และเครืองนุ่งห่ม ทีสะอาดและปลอดภยัต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค อนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการเกษตรไป

พร้อมๆ กบัการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจอยา่งยงัยนื 

              สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (2552)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความของการเกษตร

อินทรียไ์วด้งันี  เป็นระบบการทาํฟาร์มทีใหค้วามสาํคญัของการเพิมประสิทธิภาพโดยการจดัระบบนิเวศ มากกว่า

การใชปั้จจยัการผลิตจากภายนอกฟาร์ม เป็นระบบทีใหค้วามสาํคญัในศกัยภาพและผลกระทบของการเกษตรทีมีต่อ 

สิงแวดลอ้ม และสงัคม โยงดเวน้การใชปั้จจยัการผลิตทีเป็นสารเคมี  

              กรมปศุสตัว ์(2547)  ไดศึ้กษาองคค์วามรู้การใชส้มุนไพรดูแลสุขภาพ และ รักษาโรคโค-กระบือ พบว่า 

องคค์วามรู้ตาํรับยารักษาโรค จาํนวน 513 ตาํรับ ตามกลุ่มอาการของโรค 36 อาการ มีสมุนไพรทีใชใ้นตาํรับเป็นพืช

สมุนไพร 472 ชนิด เป็นสตัว ์16 ชนิด และอืนๆ 116 ชนิด 

              กรมปศุสตัว ์(2550) ไดใ้หค้วามหมายของปศุสตัวอิ์นทรีย ์(Organic  Livestock) หมายถึง ระบบการจดัการ

การผลิตปศุสตัว ์ทีมีความสมัพนัธก์ลมกลืน ระหว่างผนืดินพืชและสตัวที์เหมาะสมเป็นไปตามความตอ้งการทาง

สรีรวิทยาและพฤติกรรมสตัวที์ทาํใหเ้กิดความเครียดต่อสตัวน์อ้ยทีสุดส่งเสริมใหส้ตัวมี์สุขภาพดีเนน้การป้องกนั

โรคโดยอาศยัการจดัการฟาร์มทีดีหลีกเลียงการใชย้าและสารเคมี  

              กรมปศุสตัว ์(2553) เศรษฐกิจพอเพียงกบัการเลียงปศุสตัว ์ หมายถึง การผลิตโดยเนน้การพึงพาตนเอง ใช้

ปศุสตัวเ์พือลดรายจ่ายเพือสร้างเนือและไข่สาํหรับการบริโภค เมือผลผลิตเพิมขึนกจ็ะแจกจ่ายและจาํหน่ายเพือสร้าง

รายไดแ้ละใชป้ศุสตัวเ์พือสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัตนเองและครอบครัว  โดยเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคลนนั คือ 

ความสามารถในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตน ตามฐานะ ตามอตัภาพ   และที

สาํคญัไม่หลงใหลไปตามกระแสของวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยูก่บัสิงใด   หากกล่าวโดยสรุป 

คือ หนักลบัมายดึเสน้ทางสายกลางในการดาํรงชีวิต 
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             ยอดชาย ทองไทยนนัท ์(2550) รายงานว่า ปศุสตัวก์บัระดบัเศรษฐกิจพอเพียง จะพบในการเลียงสตัวข์อง

เกษตรกรรายยอ่ยในประเทศทีกาํลงัพฒันา 

 

ชนิดสตัว ์ ประโยชน์ทีไดรั้บ 

เศรษฐกิจ สงัคม กายภาพ สิงแวดลอ้ม มนุษย ์

สตัวปี์ก - ขายไข่ เนือ 

ตวัสตัว ์

- เกิดการ

เชือมโยง

ติดต่อกนั 

- - ปุ๋ย - เนือ ไข่  เพือ

บริโภค 

สุกร - ขายเนือ ตวั

สตัว ์

- ทรัพยสิ์น 

- - - ปุ๋ย - เนือ เพือบริโภค 

แพะ แกะ - ขายเนือ นม 

หนงั ตวัสตัว ์

- ทรัพยสิ์น 

- เกิดการ

เชือมโยง

ติดต่อกนั 

- แสดงฐานะ 

- - ปุ๋ย - เนือ นม  เพือ

บริโภค 

โค-กระบือ - ขายเนือ นม 

หนงั ตวัสตัว ์

ใชแ้รงงาน 

- ทรัพยสิ์น 

- เกิดการ

เชือมโยง

ติดต่อกนั 

- แสดงฐานะ 

- แรงงานใน

การปลกูพืช 

- ใชใ้นการ

ขนส่ง 

- ปุ๋ย - เนือ นม  เพือ

บริโภค 

ทีมา  : ยอดชาย  ทองไทยนนัท ์(2550) 

             สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (2552) รายงานว่าไดส้นบัสนุนการจดัตงั 

“ตลาดสีเขียว” ตามโครงการส่งเสริมและพฒันาการผลิตและช่องทางจาํหน่ายผลผลิตของเกษตรกรทีปรับเขา้สู่

ระบบการผลิตเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐาน ในปี 2552 (ดาํเนินการในจงัหวดัพิษณุโลก และยโสธร) และโครงการ

ส่งเสริมและพฒันาตลาดสีเขียวสาํหรับเป็นช่องทางจาํหน่ายสินคา้และผลิตผลของเกษตรกรทีเขา้สู่ระบบการผลิต

เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรอินทรียว์ิถีพืนบา้น ปี 2554 (ดาํเนินการในจงัหวดัหนองคาย เพชรบุรี และเชียงราย) โดยมี

วตัถุประสงคก์ารดาํเนินการโครงการ ดงันี 

             1. เพือส่งเสริมและพฒันาตลาดสีเขียวสาํหรับเป็นช่องทางจาํหน่ายสินคา้ผลิตผลเกษตรอินทรียใ์นระยะ

ปรับเปลียนและผลิตผลเกษตรอินทรียว์ิถีพืนบา้น 

             2. เพือใหผู้บ้ริโภคในพืนทีสามารถเขา้ถึงสินคา้เกษตรอินทรียข์องชุมชน 

             3. เพือใหมี้เกษตรกรรายยอ่ยรายใหม่ทงัทีเขา้สู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรอินทรียว์ิถีพืนบา้น

เพิมขึน 

             4. เพือส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการสือสารและปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดความ
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เขา้ใจและเชือมนัในสินคา้เพิมขึน 

              ความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคสินคา้อินทรียแ์ละสินคา้ปลอดสารพิษในรูปแบบตลาดสีเขียว 

 สิงสาํคญัของตลาดสีเขียว คือ การคาํนึงถึงกระบวนการการผลิตแหล่งทีมาของวตัถุดิบในผลิตภณัฑซึ์งเป็นมิตรกบั

สุขภาพ และคาํนึงถึงสิงแวดลอ้มเพือช่วยรักษาห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติต่อไป  

             Green Marketing เป็นการตลาดเพือสิงแวดลอ้ม ซึงมีกลยทุธส์ร้างจิตสาํนึก ในยคุทีพลงังานมีราคาแพง 

สภาพแวดลอ้มเป็นพิษ การกาํจดัขยะทาํไดย้ากขึนและบทบาทของพลาสติกเขา้มาแทนทีในชีวติประจาํวนั ทาํให้

ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงปัญหาสิงแวดลอ้มและเกิดกระแสสาํนึกต่อสภาพแวดลอ้ม เพิมขึนเรือย  ๆทาํใหน้กัการตลาด

ทงัหลายต่างตอ้งแสวงหาโอกาสทางการตลาดเพือความเป็นผูน้าํ สร้างนวตักรรม ความแตกต่างทางการแข่งขนั  

นอกจากนนัยงัตอ้งมองหาเครืองมือทางการตลาดทีคืนกาํไรใหก้บัสงัคม และสิงแวดลอ้ม แนวคิดนี ทาํใหผู้บ้ริโภค

คาํนึงถึงตน้ทุนของ "คุณค่า" ในการเลือกใชสิ้นคา้ทีไม่ทาํลายสิงแวดลอ้มและธุรกิจตอ้งรับผดิชอบต่อสงัคม ในการ

ผลิตผลิตภณัฑที์ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและสภาพแวดลอ้ม การดาํเนินงานทางการตลาดจึงตอ้งใชท้รัพยากร

อยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ อยา่งจริงจงัมากขึน รวมทงัยงัตอ้งส่งเสริมสร้างสรรคใ์หเ้กิดผลดีต่อสงัคม กล

ยทุธ ์Green Marketing มีหลกัคิดอยู ่6 ประการ 

            1. ธุรกิจตอ้งทาํในเรืองของสิงแวดลอ้มใหม่ทงัดา้นขอ้กฎหมาย การเมือง เทคโนโลย ีสงัคม วฒันธรรม  

เรียกอีกอยา่งว่านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้งกบัองคก์ร (Stakeholders) 

            2. การผลิตสินคา้ตอ้งใหไ้ดคุ้ณภาพทงัตวัสินคา้และการขจดัสิงแวดลอ้ม 

            3. ใหท้างเลือกแก่ประชาชนผูบ้ริโภคในการทีจะไดรั้บคุณค่าและคุณประโยชน ์

            4. สร้างความน่าเชือถือทางการตลาด 

            5. ดึงสมาคมชมรมสิงแวดลอ้มมาร่วมมือกนัพฒันาและรับประกนัคุณภาพ 

            6. ทาํการประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจอนัดีกบัสงัคมว่าธุรกิจมีการรักษาสิงแวดลอ้ม ซึงจะทาํใหคุ้ณค่า

ของบริษทัและสินคา้ดีขึน 

             การตลาดสีเขียว  เพือสิงแวดลอ้ม  GREEN ENVIRONMENT MARKETING  โดย ดร.ปริญ  ลกัษิตามาศ    

รายงานว่า  การตลาดสีเขียว การตลาดเพือสิงแวดลอ้มทีรัฐบาลทวัโลกต่างใหค้วามสาํคญัต่อกิจกรรมการตลาดของ

องคก์รธุรกิจ แมอ้งคก์รอยัการของสหรัฐอเมริกา (FTC) และสมาพนัธแ์ห่งชาติ  (ANAG) ไดพ้ฒันาแนวทางเอกสาร

เพือตรวจสอบประเด็นการดูแลสิงแวดลอ้มครบวงจรการผลิตถึงผูบ้ริโภค  (FTC, 1991,  NAAG , 1990) การวิจยั

ทางวิชาการต่อสิงแวดลอ้มมีปริมาณการศึกษานอ้ยต่อปัญหาสภาพแวดลอ้ม ดงันนัการตลาดสีเขียวยอ่มมี

ความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคสากล แต่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เชือว่าการตลาดสีเขียวคือการส่งเสริมการตลาด  การโฆษณา

สินคา้ดว้ยอา้งอิงลกัษณะสภาพแวดลอ้ม  การปลอดสารเคมี  การกลบันาํมาใชใ้หม่  เติมเต็มของเก่า  เป็นมิตรกบั

โอโซน  เป็นมิตรกบัสภาพแวดลอ้ม  แต่โดยปกติการตลาดสีเขียวเป็นแนวคิดทีกวา้ง ทีนาํมาประยกุตใ์ชก้บัสินคา้

สาํหรับผูบ้ริโภค  อุตสาหกรรมและบริการ  ขณะทีการตลาดสีเขียวมีความสาํคญัยงิในช่วงปลาย ค.ศ. 1980 และตน้ 

ค.ศ. 1990  ซึงสมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AMA) จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ  การตลาดเชิงนิเวศ  

การตลาดสีเขียวเนน้การศึกษาในแง่เอือและไม่เอือของกิจกรรมการตลาดทีลดมลภาวะเป็นพิษ  การสูญเปล่าของ

พลงังานและการสูญเปล่าของทรัพยากรทีมิใช่พลงังาน แต่มีคาํนิยามทีกวา้งและรวมถึงองคป์ระกอบสาํคญัว่า “สี
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เขียวหรือการตลาดเพือสิงแวดลอ้มประกอบดว้ยกิจกรรมทีออกแบบเพือกระจายและเอือต่อการแลกเปลียนเพือ

ตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการดงันนัความพึงพอใจตามความจาํเป็นและความตอ้งการยอ่มส่งผลกระทบ

ต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติใหน้อ้ยทีสุด หากแต่คาํนิยามดงัเดิม “กิจกรรมทงัมวลทีออกแบบขึนเพือกระจาย

การแลกเปลียนเพือสร้างพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค แต่เศรษฐศาสตร์ ระบุการศึกษาถึงผูบ้ริโภคต่อการใชท้รัพยากรทีมี

จาํกดัเพือสนองความตอ้งการทีไม่มีสินสุดของมนุษย ์ซึงถกเถียงว่าโลกเป็นทรัพยากรเพือใหผู้บ้ริโภคใชอ้ยา่งไร้

ขอบเขตฉะนนัการตลาดสีเขียวจึงมองถึงกิจกรรมการตลาดทีใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดัอยา่งไร  เพือสนองความพึง

พอใจของความตอ้งการของผูบ้ริโภคทงัปัจเจกและอุตสาหกรรม ขณะเดียวกนัตอ้งบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร

ดว้ย  องคก์รธุรกิจเริมใหค้วามสาํคญัและประยกุตใ์ชก้ารตลาดสีเขียวดว้ยเหตุผล 5 ประการ  (1) เป็นโอกาสเพือ

บรรลุวตัถุประสงค ์(2) องคก์รธุรกิจเชือว่าพนัธะทางศีลธรรมเป็นความรับผดิชอบทางสงัคม (3) รัฐบาลบงัคบัให้

องคก์รธุรกิจรับผดิชอบต่อสงัคม (4) กิจกรรมสภาพแวดลอ้มจากคู่แข่งบงัคบัใหเ้ปลียนกิจกรรมการตลาดเพือ

สิงแวดลอ้ม (5) ปัจจยัตน้ทุนทีสมัพนัธก์บัการกาํจดัของเสียหรือลดการใชว้ตัถุบงัคบัใหอ้งคก์รธุรกิจปรับเปลียน

พฤติกรรม  

 ผูบ้ริโภคสากลต่างก็ใหค้วามสนใจและระวงัเกียวกบัสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติดงัปรากฏงานวิจยัในปี ค.ศ. 

1992 ศึกษา 14 ประเทศ ร้อยละ 50 ของผูบ้ริโภคในแต่ละประเทศยกเวน้สิงค์โปร์ ต่างตระหนักถึงสภาพแวดลอ้ม 

การศึกษาทีประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1994 พบว่าร้อยละ 84.6 ของกลุ่มตวัอย่าง เชือว่าผูบ้ริโภคทุกคนต้อง

รับผิดชอบต่อการปกป้องสภาพแวดลอ้ม  นอกจากนีร้อยละ  80  ชีแนะว่ามีการเปลียนแปลงพฤติกรรมรวมถึง

พฤติกรรมการซือ  ดว้ยเหตุผลอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม นอกจากนีลกัษณะเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มสร้างจุดแข็งทาง

ธุรกิจมากกว่าองคก์รธุรกิจทีมิไดใ้ส่ใจในประเด็นนี (กรณี McDonald’s เกียวกบักล่องบรรจุสินคา้  การจบัปลาทูน่า 

และปลาวาฬเกิดติดร่างแหโดยบงัเอิญ) องค์กรธุรกิจเริมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มในฐานะ

สมาชิกชุมชนการใชส้ภาพแวดลอ้มเพือเป็นวตัถุประสงค์เป็นเครืองมือการตลาด  แต่องค์กรเช่น Walt  Disney  มี

โปรแกรมการจัดการของเสีย  แต่ก็ไม่เคยนาํมาโปรโมทกับผูม้าเทียวหรือเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมการตลาด 

ขณะทีรัฐบาลต่างเริมออกกฎหมายสภาพแวดลอ้มเพือเป็นแนวทางปฏิบติัเพือการควบคุมการใชก้ารตลาดสีเขียว  

สมาพนัธก์ารปฏิบติัทางการคา้ของประเทศออสเตรเลีย  สมาพนัธ์การคา้สหรัฐอเมริกา  และการออกกฎระเบียบ

เสนอโดยสมาคมอัยการแห่งอเมริกาให้เสนอข้อมูลข่าวสารทีเหมาะสมเพือประเมินสิงทีธุรกิจเสนอด้าน

สภาพแวดล้อม  แนวทางการปฏบัติโดยรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เกียวกับควบคุมกิจกรรมการตลาดต่อ

สภาพแวดลอ้ม  

               สีเขียวแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ Green - Greener และ Greenest โดยแต่ละระดบัจะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค

และการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มแตกต่างกนั ดงัต่อไปนีคือระดบั Green คือธุรกิจทีมีผลิตภณัฑ ์บริการ หรือกระบวนการ

ผลิตสินคา้ของตนเองทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมากกว่าผูผ้ลิตอืน  ๆ  ฝ่ายการตลาดจะใชข้อ้นีเป็นตวัสร้างจุดเด่นของ

แบรนด ์และ Differentiation หรือความแตกต่างจากแบรนดอื์น  เช่น เครืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน ทีมีเบอร์ 5 

เป็นสญัลกัษณ์  รถยนตที์ใชพ้ลงังานทดแทนนาํมนั เช่นกาซ LPG  กาซ NGV เครืองสาํอางบางแบรนดชู์ประเด็นว่า

ไม่ใชส้ตัวใ์นการทดลอง  ผกัปลอดสารพิษมีขายมากขึนตามซูเปอร์มาร์เก็ตทีมีการใชถุ้งกระดาษแทนถุงพลาสติก

แต่ถึงแมสิ้นคา้หรือบริการของแบรนดจ์ะช่วยเรืองอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม แต่เกณฑก์ารวดัผลก็ยงัตอ้งดูทียอดขายสินคา้  
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Greener 

เมือเปรียบเทียบกบัการตลาดระดบั Green  แลว้นนั Greener มีจุดประสงคม์ากกว่าการทาํแค่ยอดขาย  แต่หวงัผล

ดา้นอนุรักษสิ์งแวดลอ้มโดยแทจ้ริง โดยส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคมาร่วมมือกนัเปลียนแปลงพฤติกรรมการใชแ้ละการ

อนุรักษท์รัพยากรมากขึน  เช่น  นอกจากขายรถยนตป์ระหยดัพลงังานแลว้ ยงัมีการรณรงคใ์หค้นใชร้ถอยา่งมีความ

รับผดิชอบมากขึน  มีการจดักิจกรรมวนัเช็คสภาพรถ และใหค้วามรู้ว่าการหมนัตรวจสภาพรถ จะประหยดันาํมนั 

และลดปริมาณไอเสียทีปล่อยออกมาสู่อากาศดว้ย  ดงันนัตวัวดัในทีนีจึงมีทงัยอดขายและจาํนวนคนทีมาร่วม

กิจกรรม ผลพลอยไดอี้กอยา่งหนึงคือช่วยส่งเสริมการบริหารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ดว้ย 

Greenest 

ขณะทีการตลาดระดบั Green คือการขายผลิตภณัฑแ์ละบริการทีมีความเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม  ระดบั Greener คือ

การส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือหรือเปลียนพฤติกรรมในการใชสิ้นคา้หรือบริการ  ระดบั Greenest จะเป็นระดบัที

ก่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่และก่อใหเ้กิดความเปลียนแปลงขึนในสงัคมดว้ยแนวโนม้ดงักล่าวนีจะทาํใหมี้อนาคตที

สดใสสาํหรับแบรนด ์ผลิตภณัฑ ์ และธุรกิจทีใช ้Green Marketing เพราะอะไรทีดีต่อสิงแวดลอ้ม ก็เป็นโอกาสดีต่อ

ธุรกิจเช่นกนัแต่สิงทีตอ้งคาํนึงถึงเสมอคือ ในการทาํ Green Marketing ความน่าเชือถือเป็นปัจจยัสาํคญั การพดูเกิน

ความจริงเป็นสิงตอ้งหา้ม เพราะเป็นการสร้างความคาดหวงัทีเป็นจริงไปไม่ได ้และตอ้งเลือกสือทีไดรั้บความ

เชือถือจากผูค้น องคก์รใหญ่ๆอาจจะใชแ้คมเพญโฆษณาหลกัและการทาํ PR ประชาสมัพนัธเ์พือเนน้พนัธกิจของ

องคก์รต่อการทาํใหสิ้งแวดลอ้มดีขึนผูบ้ริโภคเปลียนแปลงพฤติกรรมในการซือสินคา้มากขึน เพราะมีความห่วงใย

ต่อสิงแวดลอ้มเพิมขึน นนัยอ่มหมายถึงการขยายตวัของตลาดสาํหรับสินคา้และบริการทีใหค้วามสาํคญัต่อการ

รับผดิชอบต่อสงัคม  

              ตลาดสีเขียวในนาม Thai Green Market นีเกิดขึนมาจากแนวคิดของการเกษตรอินทรียอ์นัเป็นระบบ

การเกษตรทีใหป้ระโยชน์กบัทุกๆ ฝ่าย ซึงเกษตรอินทรียน์นัเป็นกระบวนการผลิตอาหารดว้ยวิธีดงัเดิมแบบ

ธรรมชาติทีไม่ตอ้งใชส้ารเคมีใดๆ เขา้มารบกวน มีกระบวนการปลกูและเก็บเกียว รวมถึงการเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาติ ทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ไดร้สชาติทีอร่อย และไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัการบริโภค 

ในขณะเดียวกนัเกษตรอินทรียน์นัก็ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม และไม่ทาํใหธ้รรมชาติเสียสมดุลยอี์กดว้ย ซึงการเกิด

ตลาดสีเขียวขึนนนัก็เพือสร้าง “เครือข่ายตลาดสีเขียว” ทีจะเป็นสือกลางในการเชือมโยงและขยายความสมัพนัธ์

ระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคผา่นระบบการส่งเสริมต่างๆ เพือใหต้ลาดนนัเกิดความยงัยนื โดยระบบนีจะประกอบไป

ดว้ย  

Green Product ผลิตภณัฑเ์ขียว ทีผลิตโดยกรรมวิธีธรรมชาติ ทีไม่มีสารเคมีเจือปน รวมไปถึงกระบวนการ

เพาะปลกูทีไม่มีสารพิษใดๆ เป็นการดูแลโดยระบบนิเวศนข์องธรรมชาติเอง  

Green Business Producer ซึงผลิตภณัฑเ์ขียว นีก็จะก่อใหเ้กิดผูผ้ลิต   ทีใส่ใจในการผลผลิตและใส่ใจใน

สภาพแวดลอ้มไปในตวั  

Green Consumer  การบริโภคผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียนี์ก็จะเป็นประโยชนต่์อสุขภาพร่างกายเป็นอยา่งมาก และนี

ก็ทาํใหเ้กิดวฎัจกัรของตลาด ทีผูบ้ริโภคนนักจ็ะทาํใหเ้กิดผูผ้ลิต ซึงก็จะเกิดสมดุลยใ์นตลาด รวมไปถึงสร้างสมดุลย์

ธรรมชาติไปในตวัดว้ย  
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Green Community ซึงการบริโภคเขียวๆ กนัทงัระบบนีเอง ก็จะก่อใหเ้กิดสงัคมสีเขียวทียงัยนื ซึงผูไ้ดรั้บ

ประโยชน์ทงัหลายทงัมวลนนันอกจากโลกแลว้กคื็อมนุษย ์ 

              ระบบการตลาดแบบเกษตรอินทรยน์นัมีความหมายมากกว่า กาํไร-ขาดทุน แต่หมายถึงการสร้างสุขภาวะ

ในการผลิตและบริโภคเพือใหเ้กิดสงัคมทีมีสุขภาวะนนัเอง แลว้ก็ยงัช่วยปลกูฝังใหค้นทีอยูใ่นกระบวนการนีมี

สาํนึกต่อการรับผดิชอบกบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมากขึนดว้ย ทีสาํคญัทีสุดเมือธรรมชาติและมนุษยส์มดุลยก์นั 

มนุษยล์ดการทาํลายและเอาเปรียบธรรมชาติ โลกสมดุลยขึ์น ปัญหาต่างๆ ก็คงจะลดลง  โดยตลาดสีเขียว หรือ Thai 

Green Market นนั มีเครือข่ายอยูท่วัประเทศไทย ซึงเครือข่ายนีจะมีผูผ้ลิตเกษตรอินทรียเ์พือป้อนตลาด โดยการผลิต

นนัจะผลิตเพือตอบสนองตามจาํนวนสมาชิกเท่านนั ไม่ผลิตจนเหลือและลน้ตลาดจนกลายเป็นขยะทางอาหาร 

ผลผลิตทางการเกษตรนนัจะเนน้ความสดใหม่ในการบริโภคเพือใหไ้ดคุ้ณประโยชน์ทีมากทีสุดอีกดว้ย ดงันนัผูที้จะ

ตอ้งการเขา้ร่วมโครงการนีก็สามารถสมคัรเป็นสมาชิกเพือรับผลผลิตทางการเกษตรได ้ส่วนทางดา้นเกษตรกรนนัก็

จะผลิตพืชผลตามฤดูกาลและความเหมาะสมเพือป้อนตลาด (ไม่ปลกูนอกฤดูกาลทีมีการดูแลสูงทาํใหเ้ปลือง

ทรัพยากรมากมาย รวมถึงการใชส้ารเคมีดว้ย) ดงันนัสมาชิกทุกคนก็จะไดท้านผกัผลไมต้ามฤดกูาลทีอร่อยและ  

ผลผลิตทางการเกษตรนนัจะถกูส่งไปยงัจุดรับต่างๆ ทีสมาชิกลงความประสงคที์จะรับผลผลิตไว ้ซึงจะมีการ

กาํหนดวนัรับส่งใหก้บัสมาชิกอยา่งแน่นอน สิงเหล่านีเองทีทาํใหว้ฎัจกัรของกระบวนการสีเขียวเกิดการหมุนเวียน

และขบัเคลือน ผูผ้ลิตไม่ตอ้งกดดนักบัการตลาดและการผลิตเพือการแข่งขนั โดยหนัมาใส่ใจในวิธีการผลิตอยา่งมี

คุณภาพแทน และผูบ้ริโภคก็มีผูผ้ลิตทีจะผลิตอาหารส่งใหโ้ดยตรง เรียกว่ามีตลาดรองรับทงัสองฝ่าย ซึงจุดนีเองทีจะ

สร้างความสมดุลยใ์หเ้กิดขึนในตลาดสีเขียวนี (ทีมา : http://www.volunteerspirit.org/node/464) 

               

 

 

 

 

 

 

 


