
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ปีท่ี 3 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และกลยทุธ์การ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพความ
เขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ่น จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน อนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนท้องถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่  ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยการวิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 
 ความหมายของค าว่า “ศกัยภาพ” ตรงกบัภาษาองักฤษ คือ potentiality โดย วิวฒัน์ชยั บุญภกัด์ิ 
(2536) ได้กล่าวว่าศักยภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อมในตัวของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีจะ
เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาการปรับปรุงการจดัการหรือการเขา้มาท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ นั้น
ส าหรับการพฒันาศกัยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีทุกส่ิงมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอยา่งง่ายดายและรวดเร็วท าใหก้ารพฒันาศกัยภาพ
ของบุคคลในองคก์รมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเม่ือมีศกัยภาพท่ีอยู่ในบุคคลแต่ละคนไดรั้บการ
พฒันาและผลลพัธ์ท่ีตามมาคือความส าเร็จขององค์การวิธีการน าแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพไปใช้
โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการอธิบายศักยภาพของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ศกัยภาพในการ
รวมกลุ่ม ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว ศกัยภาพของการบริหารจดัการ ตลอดจนการพฒันา
ศกัยภาพของบุคคลในชุมชนเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ดงัเช่น งานวิจยัของ เกษราพร ทิราวงศ์ และ
อ านวยพร ใหญ่ยิ่ง (2554) ได้ท าการศึกษาการพฒันาศกัยภาพชุมชน บ้านแม่แรม ต าบลเตาปูน 
อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ดว้ยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งย ัง่ยืนมี
วตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและก าหนดทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีมีศกัยภาพ
ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนแม่แรม เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการท่องเท่ียว
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โดยใชท้รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชนเป็นฐานในการพฒันา ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ไดมี้
การพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นบุคคลากรการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดจ้ดัตั้งกลุ่มทางการท่องเท่ียว
เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 
 2.1.2  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนให้ด าเนินไป
ในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้ง
ในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัโลกใน
ยุคโลกาภิวฒัน์ เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็นส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายามหาหนทางไปสู่
เป้าหมายดว้ยวธีิการต่าง ๆ ตามระบบความคิด ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย นโยบาย 
และกลยุทธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถีการด ารงชีวิตต่าง ๆ ของคนในสังคม (พรชยั เจดามาน, 
2556) 
 2.1.3  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผล 
 การประเมินผลโครงการคือ การวางแผน (planning) เป็นเร่ืองของการคิด การด าเนินการ
หรือการบริหาร (implementation/operation) เป็นเร่ืองของการท าส่วนการประเมินผล (evaluation) 
คือ การเทียบระหวา่งการคิดกบัการกระท า  การประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีจะท าให้ทราบ
วา่การปฏิบติังานตามโครงการนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ เพียงใด มีการเบ่ียงเบนไปจากส่ิงท่ี
คิดไวห้รือไม่ ถา้เบ่ียงเบนจะไดห้าวิธีปรับปรุงแกไ้ขความคาดหวงักบัการปฏิบติัจริงนั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันให้ได้โดยเฉพาะในปัจจุบันการบริหารจัดการโครงการ มิได้ประเมินเฉพาะ
ผลส าเร็จของโครงการจากผลผลิต (output) ท่ีได้จากการด าเนินโครงการเท่านั้น แต่ความส าเร็จ
ของโครงการจะตอ้งพิจารณาทั้งผลผลิต (output) ผลลพัธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ดว้ย 
ซ่ึงเราเรียกว่าการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (result base management) ดังนั้ นการท่ีจะทราบถึง
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่าง ๆ ไดน้ั้น จ าเป็นจะตอ้งอาศยักระบวนการติดตามและประเมินผลท่ี
เป็นระบบความหมายของการประเมินผลโครงการ  
 การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย และ
แผนงานของโครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพียงใด โดยมี
มาตรฐานและเคร่ืองมือในการวดัท่ีแม่นตรงและเช่ือถือได ้การประเมินผลจึงคลา้ยกบัการหาใคร
สักคนหน่ึงเอากระจกมาส่องให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่า สวยงามดีแล้วหรือยงัมีข้อบกพร่อง
อะไรบา้ง จะไดป้รับปรุงแกไ้ขตนเอง ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ ส่วนมากเป็น
การหาค าตอบท่ีวา่ ประเมินผลเพื่ออะไร หรือ ประเมินผลไปท าไม   เม่ือมีปฏิบติังานตามโครงการ
แลว้ไม่มีการประเมินผลไม่ไดห้รือ ตอบไดเ้ลยวา่การบริหารแนวใหม่หรือการบริหารในระบบเปิด 
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(open system) นั้นถือวา่การประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากซ่ึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผล
โครงการ (ส่วนประเมินผล ส านกันโยบายและแผน, 2556) มีดงัน้ี 
 (1)  เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจว่า
ควรจะยกเลิกโครงการหรือสนบัสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ ยงั
มิไดจ้ดัท าในรูปของโครงการทดลอง (experimental) ซ่ึงมีโอกาสจะผิดพลาดหรือลม้เหลวไดง่้าย 
ความลม้เหลวของโครงการจึงมิใช่ความลม้เหลวของผูบ้ริหารเสมอไป ดงันั้นถา้เราประเมินผลแลว้
โครงการนั้นส าเร็จตามท่ีก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายไวก้็ควรด าเนินการต่อไป  แต่ถ้า
ประเมินผลแลว้โครงการนั้นมีปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกวา่ จึงควรยกเลิกโครงการนั้น 
 (2)  เพื่อทราบถึงความกา้วหน้าของการปฏิบติังานตามโครงการว่าเป็นไปตามท่ี
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พียงใด 
 (3)  เพื่อปรับปรุงงาน ถา้เราน าโครงการไปปฏิบติัแลว้พบว่าบางโครงการไม่ได้
เสียทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวทุ้กขอ้ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไ้ข
ให้ดีข้ึน โดยพิจารณาวา่โครงการนั้นบกพร่องในเร่ืองใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขดัต่อ
ค่านิยมของประชาชน ขาดการประชาสัมพนัธ์ หรือสมรรถนะขององคก์ารท่ีรับผิดชอบต ่า เม่ือเรา
ทราบผลของการประเมินผล เราก็จะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหต้รงประเด็น 
 (4)  เพื่อศึกษาทางเลือก (alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบติันั้น 
ผูบ้ริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากทางเลือกอยา่งนอ้ย 2 ทางเลือก ดงันั้น
การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือกก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบติั ทั้งน้ี
เพื่อลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 
 (5)  เพื่ อขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติ  ถ้าเราไม่ มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เราอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ถ้าเราประเมินผล
โครงการเป็นระยะ สม ่าเสมอผลปรากฏวา่โครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดวตัถุประสงค ์
เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยายผลนั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุก
พื้นท่ี การขยายผลตอ้งค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานท่ี สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น โครงการ
ปลูกพืชเมืองหนาวจะประสบความส าเร็จดีในพื้นท่ีภาคเหนือ แต่ถา้ขยายผลไปยงัภูมิภาคอ่ืนอาจจะ
ไม่ไดผ้ลดีเสมอไป เพราะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เช้ือชาติ ค่านิยม ฯลฯ ดงันั้น
ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงคือ ส่ิงท่ีน าไปในพื้นท่ีหน่ึงอาจได้ผลดี แต่น าไปขยายผลในพื้นท่ีหน่ึงอาจ 
ไม่ไดผ้ล หรือ ส่ิงท่ีเคยท าไดผ้ลดีในช่วงเวลาหน่ึง อาจจะไม่ไดผ้ลดีในอีกช่วงเวลาหน่ึง 
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แนวคิดการประเมินผล CIPP Model สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, D. L., 1988) เป็นรูปแบบ
การประเมินผลซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบของโครงการ 4 ส่วน คือ 
 (1)  การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (context evaluation: C) เป็นการประเมินบริบท 
หรือสภาพแวดลอ้มของโครงการ หมายถึง บรรดาปัจจยัภายนอกทั้งหมดท่ีส่งผล ทั้งดา้นท่ีเอ้ือและ
เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของโครงการรวมถึงปัจจยัภายใน คือ สาระส าคญัดา้นวตัถุประสงค์
ของโครงการ โดยการประเมินหาจุดมุ่งหมายท่ีควรจะเป็นจากสภาพแวดลอ้ม ปัญหาความตอ้งการ 
โอกาส แลว้สรุปใหเ้ห็นจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
 (2)  การประเมินปัจจยัน าเขา้ (input evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา
ถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการ
ด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยแีละแผนการ
ด าเนินงาน 
 (3)  การประเมินกระบวนการ (process evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อหา
ข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การ
ด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใช้
ในโครงการ ภาวะผูน้ า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน
ทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการคน้หาจุดเด่นหรือจุดแข็ง 
(strengths) และจุดดอ้ย (weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/ โครงการซ่ึงมกัจะไม่สามารถศึกษาได้
ภายหลงัจากส้ินสุดโครงการแลว้ 
 (4)  ก ารป ระ เมิ น ผ ลผ ลิ ต  (product evaluation: P) เป็ น ก ารป ระ เมิ น เพื่ อ
เปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งการ
พิจารณาในประเด็นของการยบุ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการแต่การประเมินผลแบบน้ีมิได้
ให้ความสนใจต่อเร่ืองผลกระทบ  (impact) และผลลัพธ์  (outcomes) ของนโยบาย /แผนงาน /
โครงการเท่าท่ีควร 

2.1.4  แนวคิดวาทกรรมการพฒันา (discourse of development)  
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2543) กล่าวว่า เป็นแนวคิดท่ีพยายามอธิบายให้เห็นถึงการ

เกิดข้ึน การด ารงอยู ่การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เพื่อเช่ือมไปถึงสาเหตุและทางออกของปัญหา
การพฒันา เพื่ออธิบายว่าส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ เร่ิมจากผูมี้อิทธิพลใช้อ านาจท่ีมีอยู่วางระบบ
กฎเกณฑ์  รูปแบบต่าง ๆ  เช่นความรู้ ความจริง หรือตัวตนท่ีเกิดข้ึน ต่อมาจึงใช้ภาษา จารีต
ปฏิบติั ความคิดความเช่ือ คุณค่า รวมทั้งสถาบนัต่าง ๆ ในสังคม เป็นเคร่ืองมือในการสร้างหรือให้
ความหมายต่อส่ิงนั้นตามต้องการ เพราะฉะนั้นการพฒันาจึงเป็นเร่ืองของอ านาจท่ีถูกใช้เป็น
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เคร่ืองมือในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่าทางสังคมจุดเปล่ียนสังคมไทยเม่ือยอ้นไปมองในอดีตจะพบว่า
สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีเศรษฐกิจแบบพื้นฐานเป็นการผลิตเพื่อยงัชีพ
ส าหรับบริโภคใช้สอยในครัวเรือนและในชุมชนมิใช่เพื่อการแลกเปล่ียนวตัถุดิบในการผลิต
ส าหรับการยงัชีพ แต่ได้มาจากสภาพธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัว ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้ชาวชนบทมี 
ความใกลชิ้ดผกูพนัและตระหนกัในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแสดงออกในรูปความเช่ือและพิธีกรรมท่ียกยอ่ง
ต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติ นอกจากนั้ นความความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและ
ความสัมพนัธ์ทางสายเลือด จึงสอดคล้องต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ งการแบ่งปันผลผลิต  
การพึ่งพาอาศยัในดา้นต่าง ๆ ลกัษณะทั้งหมดน้ีจึงท าใหส้ังคมไทยในอดีตด ารงอยูอ่ยา่งสงบ พึ่งพา
ตนเองได ้และมีความพอเพียงต่ออตัภาพ โดยสามารถสืบทอดเอกลกัษณ์ดงักล่าวต่อเน่ือง อย่าง 
ไม่ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของสังคมเกิดข้ึน เม่ือสังคมไทย
เขา้สู่กระบวนการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ปรากฏการณ์
ดงักล่าว เร่ิมตน้เม่ือประเทศมหาอ านาจใชอ้  านาจทั้งในรูปแบบความรู้ทางวิชาการ โครงการความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ เขา้มาครอบง า การก าหนดวาทกรรม เพื่อสร้างความหมายใหม่ของส่ิงท่ีเป็นคู่ตรง
ขา้มกบัค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือ ค าว่า พฒันา (development) และด้อยพฒันา (under development) 
ออกเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ และ ประเทศท่ียงัดอ้ยพฒันา ต่อมาไดแ้พร่ขยายความหมายสู่กลุ่ม
ประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกา แอฟริกา รวมทั้งประเทศไทย ซ่ึงถูกให้ความหมายวา่เป็นประเทศ
ดอ้ยพฒันาประเทศหน่ึง ท าใหเ้กิดกระแส ความตอ้งการพฒันาไปสู่ความทนัสมยัตามแบบประเทศ
ตะวนัตก   จนในท่ีสุดได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรก คือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 พุทธศกัราช 2504  ฉะนั้นจึงมีการให้ความหมายสังคมท่ี
พฒันาว่าเป็นสังคมท่ีมีความทนัสมยัตามแบบสังคมตะวนัตก ซ่ึงสามารถกระท าได้ด้วยวิธีการ  
มุ่งพฒันาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการเมือง การศึกษา 
ความเช่ือ ให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของความทนัสมยั (westernization) อยา่งเต็มท่ี เหตุผลดงักล่าว
จึงมีผลท าให้เป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศในอดีตมุ่งไปสู่การท าให้สังคมไทยทนัสมยั
ตามแบบสังคมตะวนัตกไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจในลกัษณะของวิถีการผลิต
แบบทุนนิยม โดยการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการค้า การใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัพร้อม ๆ กบัการปฏิรูปการเมือง การศึกษา ศาสนา เพื่อให้โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยก
หน้าท่ีเฉพาะดา้น มีผลท าให้เกิดความช านาญ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงข้ึนและ
เอ้ือต่อการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มท าให้วิถีชีวิต โลกทศัน์ ระบบ
ความเช่ือ และคุณค่าต่าง ๆ ของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผนัแปร
ไปจากเดิม 
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 ผลของการพฒันาในดา้นบวก ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและ
การกระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึง แต่ผลบวกเหล่าน้ีก็ยงัคงกระจายไปสู่คนในสังคมชนบทหรือ 
ดอ้ยโอกาสไดน้อ้ย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยูใ่นเมืองหลวงหรือตวัจงัหวดัท่ีส าคญั ในขณะ
ท่ีผลลบก็คือเกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรม การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่เพื่อการคา้และ
ส่งออกและจากการขยายตวัของภาครัฐไปสู่ชนบท ไดส่้งผลให้ชนบทเกิดการอ่อนแอในหลายดา้น 
ทั้งการตอ้งพึ่งพิงของตลาดและพ่อคา้คนกลาง โดยเฉพาะความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
และระบบนิเวศวิทยา ระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกนัตามประเพณี เพื่อ
การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่แตกสลายลง รวมทั้ งภูมิปัญญาท่ีเคยสั่งสมกันมาเร่ิมถูกลืมเลือน 
สูญหายไป วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือ ปีพุทธศกัราช 2540 ท่ีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจขยายตวัแบบฟองสบู่ 
และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนลว้นแลว้แต่เป็นขอ้พิสูจน์
และยืนยนัปรากฏการณ์น้ีได้เป็นอย่างดี ผลท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดค าถามและขอ้สงสัยต่อแนวทาง 
การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตก (development through westernization) ท่ี มี 
ความเช่ือกนัก่อนหนา้วา่ ถูกตอ้งและเหมาะสมนั้น จะเหมาะสมกบับริบทของสังคมไทยต่อไปอีก
หรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีโตแ้ยง้ทฤษฏีความทนัสมยั เช่น ทฤษฏี
พึ่ งพิง (dependency theory) แนวคิดการพัฒนาการแบบยัง่ยืน หรือแนวคิดวฒันธรรมชุมชน   
เป็นตน้  

2.1.5  แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT 
 นนัทิยา หุตานุวตัร และคณะ (2545) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการวเิคราะห์ SWOT ไวด้งัน้ี 
 1)  ความหมายของ SWOT 
 SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า  Strengths Weaknesses Opportunities and Threats 
ดงัน้ี Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก  ซ่ึง
องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์  หรือหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ 
 Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบและด้อย
ความสามารถ ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้
การท างานขององค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์  หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการขององคก์ร 
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 Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างาน
ขององคก์รไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร 
บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลง
ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับกลาย เป็นอุปสรรคได้ และ
ในทางกลบักนั อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
 2)  กรอบการวเิคราะห์ SWOT 
 ในการวิเคราะห์  SWOT การก าหนดเร่ือง หัวข้อ หรือประเด็น  เป็นส่ิงส าคัญท่ี
จะต้องค านึงถึง เพราะว่า การก าหนดประเด็นท าให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการก าหนดประเด็นหลกั (key word) ได้ถูกตอ้งท าให้
การวิเคราะห์ถูกตอ้งยิ่งข้ึน การก าหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT ใด ๆ ข้ึนอยู่กบัลกัษณะธุรกิจ
และธรรมชาติขององค์กรนั้น ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคน้กรอบการวิเคราะห์ SWOT ท่ีมี
ความหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
 2.1)  Mac Millan (1986) เสนอ 5 ประเด็นส าหรับกรอบการวเิคราะห์ SWOT คือ 
 (1)  เอกลกัษณ์ขององคก์ร 
 (2)  ขอบเขตปัจจุบนัของธุรกิจ 
 (3)  แนวโนม้สภาพแวดลอ้มท่ีจะเป็นโอกาสและอุปสรรค 
 (4)  โครงสร้างของธุรกิจ 
 (5)  รูปแบบการเติบโตท่ีคาดหวงั 
 2.2)  Goodstein et al (1993) เสนอ 5 ประเด็นท่ีตอ้งวเิคราะห์ SWOT คือ 
 (1)  ความส าเร็จของแต่ละประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรของ
องคก์รท่ียงัไม่ถูกใช ้
 (2)  ระบบติดตามประเมินผลส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท 
 (3)  กลยุทธ์ขององค์กรในแง่ความคิดริเร่ิม การเผชิญกบัความเส่ียง และ
การขบัเค่ียวทางการแข่งขนั 
 (4) โครงสร้างและระบบการบริหารขององคก์รท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติั
แผนกลยทุธ์ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 (5)  วฒันธรรมองคก์รและวธีิการท าธุรกิจ 
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 2.3)  Piercy and Giles (1998) เสนอ 4 ประเด็น ท่ีตอ้งวเิคราะห์ SWOT คือ 
 (1)  ความเฉพาะเจาะจงของตลาดผลิตภณัฑ ์
 (2)  ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกคา้ 
 (3)  นโยบายราคาในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (4)  การส่ือสารทางการตลาดส าหรับลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 
 2.4) Edwards (1994 อ้างใน นันทิยา หุตานุวตัร และณรงค์ หุตานุวตัร , 2545)
เสนอปัจจัยภายนอก  9 ประการ คือ  การเมือง  เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา การแข่งขัน  กฎหมาย 
โครงสร้าง พื้นฐาน สังคม เทคโนโลย ีและประชากร 
 3)  ข้อค านึงในการท ากระบวนการวิเคราะห์  SWOT การวิเคราะห์  SWOT ของ
องคก์รมีขอ้ท่ีควรค านึง 4 ประการ คือ 
 3.1) องคก์รตอ้งก าหนดก่อนวา่องคก์รตอ้งการท่ีจะท าอะไร 
 3.2)  การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
 3.3) องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก  (key success factors) ท่ี เก่ี ยวกับการ
ด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 
 3.4)  องคก์รตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้งนอกจากขอ้ท่ีควรค านึง
แลว้ ยงัมีปัญหาท่ีควรระวงั ดงัน้ี 
 (1)  การระบุจุดอ่อนต้องกระท าอย่างซ่ือสัตย  ์และบางคร้ังจุดอ่อนเฉพาะ
อยา่งเป็นของเฉพาะบุคคล 
 (2)  การจดัการกบักลไกการป้องกนัตนเองตอ้งกระท าอยา่งรอบคอบ 
 (3)  แนวโนม้การขยายจุดแขง็ท่ีเกินความเป็นจริง 
 (4)  ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ท าให้มอง สถานการณ์ขององค์กรไม่
ชดัเจน 
 (5)  การก าหนดบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน 
 (6)  ขอ้มูลไม่เพียงพอ และขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม ภายนอกเบ่ียงเบนนอกจากน้ี 
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได ้

2.1.6  แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ 
 “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” (strategic planning) หรือ “การบริหารเชิงกลยุทธ์” (strategic 
management) หรือ “การคิดอย่างกลยุทธ์”(strategic thinking) แนวคิดในด้านกลยุทธ์ดังกล่าวน้ี 
นบัวนัจะมีความส าคญัมากข้ึนทุกทีโดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศไทยก าลงัอยู่ในขั้นตอนของการ
ปรับตวัอยา่งรุนแรง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
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สังคม ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ  ความจริงแล้ว “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” 
(strategic planning)  เป็นส่วนหน่ึงของ“การบริหารเชิงกลยุท ธ์ ”strategic management) ทั้ ง น้ี 
เน่ืองจากว่าองค์ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น ส่วนแรกจะเป็นเร่ืองของการวาง 
ทิศทางการบริหารหรือทิศทางกลยุทธ์ (strategic direction) ซ่ึงก็เป็นเร่ืองของการวางแผน และอีก
ส่วนหน่ึงนั้นเป็นเร่ืองการด าเนินกลยุทธ์เพื่อท่ีจะบรรลุสู่เป้าหมายหรือแผนทิศทางท่ีไดก้ าหนดไว้
นัน่เอง การบริหารเชิงกลยทุธ์จึงหมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์นัน่เอง (strategic 
decision) (สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, 2543) 
 จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546) ได้ให้ความหมายของการจดัการ
เชิ งกลยุท ธ์  (strategic management) หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบด้วยการวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มและขอ้มูลส าคญัของธุรกิจท่ีใช้ในการประกอบการตดัสินใจ การวางแนวทางการ
ด าเนินงานและควบคุมการปฏิบติั งานเชิงกลยทุธ์ขององคก์าร เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่องคก์าร
สามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน
สามารถมีการพฒันาการและสามารถมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ี
การจดัการเชิงกลยทุธ์มีเป้าหมายส าคญั 2 ประการ คือ 
 (1)  สร้างและด ารงรักษาความสามารถในการแข่งขนั (competitive capacity) การ
เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมท าให้ธุรกิจต้องปรับตวัอยู่เสมอ การก าหนดและการด าเนิน 
กลยุทธ์ช่วยให้ธุรกิจมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพใน
การแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 (2)  สร้างคุณค่า (create value) การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยสร้างคุณค่า (value)  
แก่เจ้าของหรือผู ้ถือหุ้น (shareholder) ตลอดจนสร้างความพอใจให้แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholder) ของธุรกิจ เช่น พนกังาน ผูข้ายวตัถุดิบ และลูกคา้ เป็นตน้ 
 ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) กล่าววา่การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงคต์ามพนัธกิจ (mission) หรือภารกิจขององคก์ร โดยสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะผูท่ี้ไดผ้ลประโยชน์จาก
องค์กร (stakeholders) นับเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ และการก าหนดนโยบายของ
องค์กร ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริการ (customer) พนกังาน (employee) ชุมชนในทอ้งท่ี (community) 
ผูถื้อหุ้น (stakeholders) องค์กรประชาชน (civil society) ฯลฯ การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์
และศิลป์ในการด าเนินการใน 3 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกันคือ การวางแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (strategic implementation) และการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์  (strategic control and evaluation) และการวางแผนเชิงกลยุทธ์  (strategic planning) เป็น
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กระบวนการแรกเร่ิมของการบริหารเชิงกลยุท ธ์ ซ่ึงในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมาย (เป้าประสงค์) 
วตัถุประสงคข์ององคก์รและการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 
 John M.Bryson (1995) กล่าววา่ การวางแผนกลยุทธ์ช่วยเสริมสร้างการส่ือสาร การมีส่วน
ร่วม การค านึงถึงความแตกต่างดา้นค่านิยมและผลประโยชน์ การเสริมสร้างการตดัสินใจตามหลกั
พื้นฐานของความมีเหตุผล และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การวางแผนกลยุทธ์จะก่อให้เกิดความส าเร็จใน
การปฏิบติัการอยา่งแทจ้ริง 
 ปกรณ์ ปรียากร (2545) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ น่าจะถือเป็นแนวคิดร่วมระหว่าง
องคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนเทคนิคเฉพาะขององคก์ารทั้งสองอาจจะแตกต่างกนัไปไดต้าม
ภารกิจและความคาดหวงัจากลูกคา้และผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน (strategic analysis) ไวด้งัน้ี 
 ตวัแบบการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ของซุนว ู(บุญศกัด์ิ แสงระว,ี ม.ป.ป.) 
 (1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายและภารกิจของการรบ 
 (2)  ประเมินความเขม้แขง็และความพร้อมของสรรพก าลงั 
 (3)  ประเมินสถานการณ์ของคู่ต่อสู้ 
 (4)  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ต่าง ๆ 
 (5)  ตดัสินใจเลือกกลยทุธ์และน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 

ตวัแบบการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ของ Harvard Business School (SWOT model) 
 (1)  ก าหนดจุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงค ์
 (2)  วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
 (3)  วเิคราะห์สถานการณ์ภายใน 
 (4)  ก าหนดกลยทุธ์ 
 (5)  ประเมินความเป็นไปไดแ้ละเลือกกลยทุธ์ 
 (6)  น ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ขององคก์ารภาครัฐ
และองค์การท่ีไม่หวงัผลก าไรและน ามาปรับใช้ส าหรับการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อ
ก าหนดกลยทุธ์ของชุมชนได ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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 (1)  การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (assessing the organization’s 
external and internal environments) 
 (2)  ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์ (identifying the facing the strategic 
issue organization) เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หรือ 
การท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องวา่ง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิง
รับและเชิงรุก  
 (3)  การก าหนดกลยุทธ์ (formulating strategies and plans to manage the issue) 
เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควรจะด าเนินงาน ทั้งในส่วนของงานประจ า
และงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การจดัสรรทรัพยากร และการจดัท า
เอกสารแผน 
 (4)  ทบทวนและอนุมติักลยุทธ์และแผน (reviewing and adopting the strategies 
and plan) เป็นการขออนุมติักลยทุธ์และแผนจากผูบ้ริหารเพื่อน าแผนไปสู่การด าเนินงาน 
 (5)  การน าแผนไปสู่การด าเนินงาน (developing and effective implementation 
process) เป็นขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัปฏิบติัท่ีจะน าแผนกลยทุธ์ไปวางแผนเพื่อ
การด าเนินงานขององคก์ารอีกชั้นหน่ึง 
 (6)  การประเมินผล (reassessing strategies and the strategic planning process)  
เป็นขั้นตอนทา้ยสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับการปรับกล
ยทุธ์และแผนต่อไป 

2.1.7  การวดัค่าโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์  
การวดัค่าโครงการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ (economic aspects) นั้นมีความแตกต่างจากการ

วดัค่าโครงการดา้นการเงิน (financial aspects) เน่ืองจากเป็นการประเมินท่ีไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบั
ก าไรท่ีเป็นตวัเงิน (tangible benefits) เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประเมินว่าทรัพยากรท่ีใช้ไปใน
โครงการหน่ึง ๆ นั้นจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ ต่อสังคมอยา่งไรบา้ง เป็นการใชอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมหรือไม่ โดยสามารถแบ่งวิธีการประเมินโครงการตามแนวทาง
เศรษฐศาสตร์ออกเป็น 4 รูปแบบ (เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ, 2541) ไดแ้ก่ 

 1)  การวิ เคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์  (cost-benefit analysis : CBA) เป็น
รูปแบบการวิเคราะห์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดตามแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์
โครงการโดยค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการ โดยพยายามท่ีจะ
ประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนออกมาเป็นตวัเงินเพื่อประเมินความคุม้ค่าของโครงการ 
หรือเพื่อช่วยตดัสินใจในการเลือกท าโครงการ แต่ในทางปฏิบติันั้น อาจมีปัญหาในการน าไปใช้
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มากมายในการน าไปประเมิน โดยเฉพาะในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการท่ีให้
ประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(intangible benefits) 

 2)  การวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุน (cost effectiveness analysis: CEA) เป็น
การวิเคราะห์โครงการในลักษณะท่ีผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ของโครงการอยู่ในรูปการ
ประหยดัตน้ทุน โดยลกัษณะของโครงการท่ีประเมินจะเป็นลกัษณะของโครงการท่ีเน้นทางดา้น
การลดตน้ทุนต่อการด าเนินการ (cost per transaction) 

 3)  การวิเคราะห์ต้นทุนต ่ าสุด (cost minimization analysis: CMA) การประเมิน
โครงการแบบวิเคราะห์ตน้ทุนต ่าสุดน้ีเป็นการพยายามค านวณหาจุดต ่าสุดของตน้ทุน (minimum 
cost per transaction) เพื่อพยายามท าให้โครงการมีลกัษณะเป็นการประหยดัจากขนาดให้มากท่ีสุด 
(economies of scale) 

 4) การวิเคราะห์ตน้ทุน และอรรถประโยชน์ (cost-utility analysis : CUA) เป็นการ
วิเคราะห์โครงการในลกัษณะท่ีไม่มีการประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นตวัเงิน โดย
วเิคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในภาพกวา้ง ๆ โดยศึกษาวา่โครงการท่ีก าลงัประเมินสามารถ
ให้อรรถประโยชน์แก่คนกลุ่มใดบ้าง และในรูปแบบใดบ้าง เป็นการประเมินโครงการท่ี
ผลประโยชน์ส่วนมากไม่สามารถท่ีจะวดัไดใ้นการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์นั้น แต่ละ
โครงการต่างมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงการท่ีจะเลือกใช้วิธีใดในการประเมิน
โครงการนั้นตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการนั้นด้วย การพฒันาของประเทศ
ต่าง ๆ จ านวนมากรวมทั้งประเทศไทยดว้ย เป็นการพฒันาแบบไม่ย ัง่ยืน เพราะเน้นท่ีการพฒันา
เศรษฐกิจระดับมหาภาคเป็นส่ิงส าคญัท าให้มีการท าลายส่ิงแวดล้อมสูง ขาดการพฒันามนุษย ์
ครอบครัวและสังคม เป็นเหตุให้สังคมชนบทล่มสลาย และเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา เช่น  
การอพยพเข้าเมือง อาชญากรรม โสเภณีกรรม การละเมิดสิทธิเด็ก และอุบัติภยัต่าง ๆ ขณะน้ี 
ทัว่โลกมีการพูดถึงและแสวงหาแนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันาแบบยัง่ยืนกนัมาก นักวิชาการ 
นกัการเมือง ตลอดจนนักพฒันา ควรศึกษาและพฒันาแนวความคิด การพฒันาแบบยัง่ยืน ซ่ึงคง
จะต้องค านึงถึง  ความย ัง่ยืนของเศรษฐกิจ ความย ัง่ยืนของส่ิงแวดล้อม ความย ัง่ยืนของสังคม  
อยา่งสานสอดซ่ึงกนัและกนั โดยไม่พฒันาเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยไม่ค  านึงถึงอีกสองเร่ือง  



27 

 

2.1.8  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นธุรกิจชุมชน 
 1)  ทฤษฎีการบญัชีตน้ทุน 
  1.1)  แหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
  การใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจของผูบ้ริหารในปัจจุบัน สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ 
   (1) ข้อมูลจากภายในองค์การ ( internal information) ข้อมูล เพื่ อการ

ตดัสินใจท่ีผูบ้ริหารสามารถท่ีจะเก็บรวบรวมได้จากภายในกิจการ เช่น ขอ้มูลทางบญัชี ข้อมูล
เก่ียวกบัการผลิต ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลและขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ  
เป็นตน้ 

   (2)  ข้อมูลจากภายนอกองค์การ (external information) ข้อมูลเพื่อการ
ตดัสินใจท่ีผูบ้ริหารควรพิจารณาจากภายนอกกิจการ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี กฎหมาย วฒันธรรม การเมืองและสังคม ตลอดจน
ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่ง ซ่ึงขอ้มูลภายในของกิจการหน่ึงอาจเป็นขอ้มูลภายนอกของอีกกิจการหน่ึงก็
เป็นได้ ความแตกต่างท่ีส าคญัระหว่างข้อมูลภายในองค์การและข้อมูลภายนอกองค์การ ก็คือ 
ความสามารถในการบงัคบั ทั้งน้ีหมายถึงขอ้มูลภายในองค์การนั้น กิจการสามารถท่ีจะสร้างข้ึน
และจดัเก็บไดต้ามความตอ้งการ แต่ส าหรับขอ้มูลภายนอกองคก์ารนั้น กิจการไม่สามารถท่ีจะสร้าง
ข้ึนและก าหนดใหเ้ป็นตามความตอ้งการของตนเองได ้

  1.2)  ลกัษณะขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
  ในการตัดสินใจของผูบ้ริหาร นอกจากจะต้องการข้อมูลท่ีดี มีความถูกต้อ ง 

เช่ือถือไดแ้ละรวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารแลว้ ยงัจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีเพียงพอและตรง
ประเด็นต่อการตดัสินใจ ดงันั้น การตดัสินใจของผูบ้ริหารนอกจากจะตอ้งอาศยัขอ้มูลทางบญัชี ซ่ึง
เป็นข้อมูลภายในองค์การแล้ว ยงัอาจจะอาศยัข้อมูลภายนอกอ่ืน ๆ ประกอบการตดัสินใจ  ซ่ึง
ลกัษณะของขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกองค์การจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ 

   (1) ข้อมู ลเพื่ อการตัดสินใจเชิ งป ริมาณ  (quantitative information) คื อ 
ลกัษณะขอ้มูลท่ีสามารถวดัเป็นตวัเลขได ้เช่น ชัว่โมงการท างาน ยอดขาย ตน้ทุนการผลิต เป็นตน้ 

   (2)  ข้อมูลเพื่ อการตัดสินใจเชิงคุณภาพ (qualitative information) คือ 
ลกัษณะขอ้มูลท่ี เป็นเร่ืองเก่ียวกบัทศันคติ ความคิดเห็น ความเหมาะสม สภาพแวดลอ้ม กฎหมาย 
เป็นตน้ ซ่ึงไม่สามารถวดัค่าเป็นตวัเลขได ้เช่น คุณภาพของผลิตภณัฑ ์สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
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  1.3) ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลในการตดัสินใจอะไรบา้ง 
  การใช้ระบบขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจในส่วนท่ีส าคญั ๆ และถือไดว้่าเป็นหัวใจ

หลกัของการท่ีธุรกิจจะประสบความส าเร็จหรือไม่ก็วา่ได ้ก็คือ การน าขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นมาใชใ้นการ
ตดัสินใจเก่ียวกบั 

   (1)  การวางแผน (planning) 
   (2)  การควบคุม (controlling) 
   (3)  การวดัผลการด าเนินงาน (performance Measurement) 
   (4)  การตดัสินใจในปัญหาอ่ืน ๆ (decision Making) 
  1.4)  กระบวนการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาทั้งระยะสั้ นและระยะยาว เป็น

ขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนไปใชใ้นการตดัสินใจ นัน่ก็คือ กระบวนการตดัสินใจในการแกปั้ญหาทั้งใน
ระยะสั้ นและระยะยาว ถึงแมว้่าผูบ้ริหารจะมีขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในการ
ตัดสินใจ แต่ถ้าไม่ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีดีแล้ว ก็อาจจะท าให้การตัดสินใจไม่มี
ประสิทธิภาพท่ีดีพอ ท าให้เสียเวลาอยา่งมากในการตดัสินใจแกปั้ญหาแต่ละเร่ือง เสียค่าใช้จ่ายสูง
หรือการตดัสินใจแกปั้ญหาไม่ตรงจุด เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีย่อมเกิดข้ึนไดเ้สมอ ถา้ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจ
ถึงกระบวนการการตดัสินใจแก้ไขปัญหาอย่างแทจ้ริง โดยท่ีกระบวนการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 
ประกอบดว้ย 

   (1)  การคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง (defining the problem) 
   ขั้นตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจแก้ไขปัญหาก็คือ จะต้องท าการ

คน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อนว่าปัญหาหรือความยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนอยู่ในขณะนั้น ปัญหาท่ีแทจ้ริง
ของมนัคืออะไรกนัแน่ ทั้งน้ีการคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงจะช่วยให้การแกปั้ญหาเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสมท่ีสุด 

   (2)  การก าหนดทางเลื อก ท่ี จะใช้ ในการแก้ไข ปัญหา (identifying 
alternatives) 

   เม่ือคน้พบและทราบแลว้ว่าปัญหาหรือความยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนนั้น ปัญหาท่ี
แทจ้ริงของมนัคืออะไร ขั้นตอนต่อไปก็คือ การก าหนดทางเลือกท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหานั้น ทั้งน้ี
เพราะในบางคร้ังปัญหาหน่ึง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ก็อาจจะมีแนวทางหรือวิธีท่ีจะแกไ้ขไดห้ลายวิธี ดงันั้น 
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุดก็คือ การเลือกทางเลือกท่ีจะใหผ้ลประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ 
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   (3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ (accumulating 
relevant information) 

   หลงัจากท่ีไดก้ าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็คือ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในแต่ละทางเลือก ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้น 
ควรท่ีจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีความเช่ือถือไดแ้ละเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาท่ีจะตดัสินใจ หรือให้มี
ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไดน้ัน่เอง 

   (4)  การวิ เคราะห์และเป รียบ เทียบในแต่ละทางเลือก  (analysis and 
comparison of alternatives) 

   การวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละทางเลือกจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูว้ิเคราะห์จะตอ้งมี
ความเขา้ใจในเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ เพื่อมิให้การ
ตดัสินใจเกิดความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากผลของการวเิคราะห์ หลงัจากนั้นเม่ือไดท้  าการวเิคราะห์
ขอ้มูลในแต่ละทางเลือกแลว้ ก็จะน าผลการวิเคราะห์ของแต่ละทางเลือกมาท าการเปรียบเทียบถึง
ผลดีและผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจในการเลือกทางเลือกนั้น ๆ 

   (5)  การตดัสินใจ (making the decision) 
   การตดัสินใจเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงการตดัสินใจ

น้ีจะให้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการหรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของการใช้กระบวนการ
ตดัสินใจทั้ง 4 ขั้นตอนขา้งตน้ 

  1.5)  วตัถุประสงคข์องขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
  การบญัชีตน้ทุน (cost accounting) จดัเป็นหลกัการบญัชีท่ีจะท าหน้าท่ีรวบรวม

ขอ้มูลทางด้านตน้ทุนของธุรกิจ ตลอดจนจดัท ารายงานและวิเคราะห์ตน้ทุนในลกัษณะต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของผูบ้ริหาร เพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจ ในปัจจุบนัน้ีไม่ใช่แต่ธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้เท่านั้นท่ีจะตอ้งใชว้ธีิการทางบญัชีหรือขอ้มูลของบญัชีตน้ทุน แต่ยงัมี
ธุรกิจบริการและธุรกิจท่ีหวังผลก าไรและไม่หวงัผลก าไรอีกหลายประเภท เช่น โรงแรม 
โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลยั ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัสายการบินและกิจการอ่ืน ๆ อีก
มากมายท่ีไดมี้การน าวิธีการบญัชีตน้ทุนไปประยุกต์ใช้เพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร อย่างไรก็
ตาม วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุน ก็พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 

   (1) เพื่อให้ทราบถึงตน้ทุนผลิตตลอดจนตน้ทุนขายประจ างวด (product 
and period costs) ซ่ึงจะน าไปหักออกจากรายไดใ้นงบก าไรขาดทุน และช่วยให้ผูบ้ริหารไดท้ราบ
ผลการด าเนินงานของกิจการวา่มีผลก าไรหรือขาดทุนอยา่งไร 
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   (2)  เพื่อใช้ในการตีราคาสินค้าคงเหลือ (inventory evaluation) ในธุรกิจ
อุตสาหกรรม สินคา้คงเหลือท่ีจะปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินจะตอ้งประกอบดว้ยวตัถุดิบ 
งานระหวา่งผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงการแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือเหล่าน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
หรือใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด จ าเป็นตอ้งอาศยัวธีิการทางบญัชีตน้ทุน 

   (3)  เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจวางแผนและควบคุม (planning and 
controlling) ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถด าเนินธุรกิจไปอย่างมีแบบแผน และบรรลุเป้าหมาย
ตามความตอ้งการของธุรกิจในท่ีสุด นอกจากน้ีขอ้มูลทางบญัชีต้นทุนยงัจะช่วยให้ผูบ้ริหารได้
ทราบถึงความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในการด าเนินธุรกิจ และหาทางก าหนดวิธีการปฏิบติัเพื่อ
แกไ้ขเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที 

   (4)  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตดัสินใจ (decision 
making) ทั้งน้ีในการด าเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารมกัจะตอ้งประสบปัญหาท่ีจะตอ้งท าการแกไ้ขปัญหาอยู่
ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นปัญหาในระยะสั้นหรือปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบในระยะยาวก็ตาม เช่น การ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการรับใบสั่งซ้ือพิเศษ การปิดโรงงานชัว่คราว การเพิ่ม-ลดสายผลิตภณัฑ์ การตั้ง
ราคาสินคา้ การขยายกิจการ เป็นตน้ 

  1.6)  แหล่งท่ีมาของขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
  จากข้อมูลทางบัญ ชี  (accounting information) ท่ี ได้มาจากการจดบัน ทึก 

(recording) การจดัหมวดหมู่ (classifying) การสรุปผล (summarizing) ตลอดจนการวิเคราะห์และ
ตีความ (interpreting) ตามวิธีการหรือหลกัการบญัชีของแต่ละธุรกิจ และการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
ในการจดบนัทึกเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท าให้ได้ข้อมูลทางบัญชี ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็นได ้ 
2 ส่วน คือ (1) ขอ้มูลทางบญัชีท่ีได้มาจากวิธีการบญัชีตน้ทุน (cost accounting) ขอ้มูลทางบญัชี
ตน้ทุนเหล่าน้ี จะไดม้าจากการสะสมขอ้มูลตามวิธีการบญัชีหรือหลกัการบญัชีตน้ทุนท่ีน ามาใช้
ตามลกัษณะของธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นธุรกิจท่ีท าการผลิตสินคา้ตามระบบการผลิต สินคา้ตามระบบการ
ผลิตแบบกระบวนการ (process costing) หรือระบบงานสั่งท า (job order costing) และเป็นธุรกิจท่ี
ขายบริการหรือผลิตบริการเพื่อขายนัน่เอง และ (2) ขอ้มูลทางบญัชีท่ีไดม้าจากวิธีการบญัชีทัว่ไป 
(general accounting) ซ่ึงขอ้มูลทางบญัชีเหล่าน้ีก็คือ ขอ้มูลทางบญัชีอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ขอ้มูลจากวิธีการ
บญัชีตน้ทุน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการขาย ลูกหน้ี เจา้หน้ี และด าเนินงานอ่ืน ๆ เป็นตน้ โดยท่ีขอ้มูล
ของการบญัชีทั่วไปจะได้มาจากการจดบนัทึก จดัหมวดหมู่ และสรุปผล ตามหลักการบญัชีท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไป (generally accepted accounting principle) 
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  การจดบนัทึกเก็บรวบรวมและสรุปผลขอ้มูลทางการบญัชีทั้งหมดน้ี ไม่วา่จะเป็น
ขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนหรือขอ้มูลทางบญัชีทัว่ไปก็ตาม ลว้นแต่จดัท าข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการ
ของบุคคล 2 ฝ่าย คือ (1) บุคคลภายนอก ซ่ึงขอ้มูลทางบญัชีท่ีจะน าเสนอต่อบุคคล ภายนอกจะตอ้ง
ถูกจดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป รายงานทางการเงินจากขอ้มูลทางบญัชีท่ีจะเสนอ
ต่อบุคคลภายนอก จึงจดัเป็นรายงานภายนอก (external report) ซ่ึงโดยทัว่ไปก็จะประกอบดว้ยงบ
ก าไรขาดทุน (ncome statement) งบดุล (balance sheet) งบกระแสเงินสด (statement of cash 
flows) และข้อมูลทางบัญชีท่ีน ามาเพื่อสนองต่อบุคคลภายนอกน้ีเราเรียกว่า “บัญชีการเงิน 
(financial accounting)” บุคคลภายนอกท่ีจะได้รับประโยชน์จากบัญชีการเงิน เช่น นักลงทุน 
หน่วยงานรัฐบาล เจา้หน้ี ผูถื้อหุน้ เป็นตน้ และ (2) บุคคลภายใน ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีมุ่งจดัท าข้ึน
เพื่อเสนอต่อบุคคลภายใน หรือฝ่ายบริหารของกิจการ เป็นขอ้มูลท่ีจดัท าข้ึนโดยมุ่งท่ีประโยชน์ต่อ
การตดัสินใจมากกวา่มุ่งใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป ดงันั้น รูปแบบของรายงาน
ภายใน (internal report) จึงมีรูปแบบหรือลักษณะท่ีไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับปัญหาหรือขอ้มูลท่ีจะ
น ามาใชใ้นการตดัสินใจทั้งส่วนท่ีเก่ียวกบัการวางแผน ควบคุม วดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เราจึงเรียกข้อมูลทางบัญชีเหล่าน้ีว่า “บัญชีบริหาร 
(management accounting)” 

  1.7)  การจ าแนกประเภทของตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 
  ก่อนท่ีจะท าการศึกษาถึงการจ าแนกประเภทของตน้ทุนในลกัษณะต่าง ๆ ก็ควร

ท่ีจะท าความเขา้ใจกบัค าวา่ “ตน้ทุน (cost)” และ “ค่าใชจ่้าย (expense)” เสียก่อน ส าหรับค าทั้ง 2 ค า
น้ีไดมี้นกัวิชาการทางดา้นบญัชีพยายามท่ีจะใหค้  านิยาม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่ง
ค าทั้งสอง แต่อยา่งไรก็ตามในดา้นความคิดเห็นของผูเ้ขียนท่ีไดจ้ากการสังเกตและศึกษาจากต ารา
ทางดา้นบญัชีต่าง ๆ มีความเห็นว่า ค  าว่า “ตน้ทุน” และ “ค่าใช้จ่าย” ก็หมายความถึงการสูญเสีย
ทรัพยากรขององค์การเพื่อให้วตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึงขององค์การไดส้ าเร็จลง รวมทั้ง
หมายความถึงมูลค่าท่ีเกิดจากการสูญเสียผลประโยชน์บางอยา่งท่ีกิจการหรือองคก์ารควรจะไดรั้บ 
แต่ถา้จะแตกต่างกนั ก็อาจจะมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้งในดา้นของการนิยมใช ้เพราะถา้สังเกตดูจะ
เห็นค าวา่ “ตน้ทุน” เรามกันิยมใช้ในกรณีท่ีกิจการสูญเสียทรัพยสิ์นจ านวนหน่ึงไปเพื่อก่อให้เกิด
รายไดแ้ก่กิจการ 

  นอกจากน้ีค าว่า “ต้นทุน” ซ่ึงมีความหมายกว้างและครอบคลุมไปถึงการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารในด้านต่าง ๆ จึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของ
ต้นทุนไวห้ลายลักษณะด้วยกัน ทั้ งน้ีเพราะการจ าแนกต้นทุนแต่ละลักษณะก็มุ่งท่ีจะช่วยให้
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ผูบ้ริหารได้ท าการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจนั้น ๆ ซ่ึงการ
จ าแนกประเภทตน้ทุนในวตัถุประสงคต่์าง ๆ ก็พอท่ีจะสรุป ไดด้งัน้ี 

   (1)  การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิต 
    (1.1)  ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง (direct material cost) หมายถึงวตัถุหรือ

ส่ิงของท่ีถูกน ามาเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีไม่รวมถึงวสัดุยอ่ยท่ีมีมูลค่าน้อย
และใชเ้ป็นส่วนประกอบเสริมของผลิตภณัฑ ์

    (1.2)  ต้นทุนแรงงานทางตรง (direct labor cost) หมายถึงค่าจ้างหรือ
ค่าแรงงานของพนักงานหรือลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตโดยตรง ซึงจะไม่รวมถึง
ค่าแรงงานทางออ้มท่ีถือวา่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยตรง 

    (1.3)  ต้นทุนค่าใช้ จ่ายการผลิต (factory overhead cost) หมายถึง
ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงงานการผลิตท่ีนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรง และ
ค่าแรงงานทางตรง แต่กลบัจะมีความหมายท่ีรวมถึงวตัถุดิบทางออ้มและค่าแรงงานทางออ้ม 

   (2)  การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีของการเกิดตน้ทุน 
    (2.1)  ต้นทุนการผลิต (production costs) หมายถึงต้นทุนท่ีใช้ในการ

ผลิตสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายการ
ผลิต 

    (2.2)  ค่าใช้จ่ายในการขาย (selling expense) หมายถึงต้นทุนหรือ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยตรง เช่น ค่านายหนา้ ค่าโฆษณา 
ค่าขนส่ง เป็นตน้ 

    (2.3)  ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร (administration expense) หมายถึง
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางด้านการด าเนินการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจดัเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากแผนกหรือส่วนงานท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม งาน
ดา้นการขายนัน่เอง เช่น ค่าเช่าส านกังาน เงินเดือนผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน เป็นตน้ 

   (3)  การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของแหล่งทุน 
    (3.1)  ต้นทุนขั้นต้น (prime cost) หมายความถึงต้นทุนท่ีเป็นส่วน

ส าคญัของการผลิต ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงและตน้ทุนแรงงานทางตรง 
    (3.2)  ต้นทุนแปรสภาพ (conversion cost) ก็จะหมายความถึงต้นทุนท่ี

เก่ียวข้องกบัการแปรสภาพวตัถุดิบให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ต้นทุนท่ี
เก่ียวกบักระบวนการผลิต ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนแรงงานทางตรงกบัตน้ทุนค่าใชจ่้ายการผลิต 
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    (3.3)  ตน้ทุนการปฏิบติังาน (operation cost) เป็นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต แต่เก่ียวกบักบัการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงจะประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายใน
การขายกบัค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

   (4)  การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของการใชต้น้ทุน 
    (4.1)  ตน้ทุนส าหรับงวด (period cost) หมายถึง ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่าย

ท่ีมิไดเ้กิดข้ึนโดยตรงกบัการผลิตสินคา้หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นตน้ทุนท่ีใชแ้ลว้หมดไปในแต่ละ
งวด ซ่ึงตน้ทุนส่วนน้ีจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบญัชีนั้น ๆ เพื่อน าไปหักออกจากรายได้ ให้ได้
ก าไรสุทธิออกมาโดยท่ีเรามกัจะคุน้เคยกบัตน้ทุนตวัน้ีในลกัษณะค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
รวมทั้งในส่วนท่ีเป็นตน้ทุนขายดว้ยนัน่เอง 

    (4.2)  ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ (product cost) ส าหรับตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายตวั
น้ี จะถือว่าเป็นตน้ทุนท่ีใช้แล้วมิได้หมดไป แต่จะรวมอยู่ในตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงก็จะได้แก่ 
ตน้ทุนท่ีใชไ้ปหรือเกิดข้ึนจากการผลิตสินคา้โดยตรงหรือท่ีเรียกวา่ “ตน้ทุนการผลิต” 

   (5)  การจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรมของตน้ทุน 
    (5.1)  ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) คือ ตน้ทุนท่ีมีพฤติกรรมคงท่ี หมายถึง

ตน้ทุนรวมท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามระดบัของการผลิตในช่วงของการผลิตในช่วงของการผลิต
ระดับหน่ึง แต่ต้นทุนต่อหน่วยก็จะเปล่ียนแปลงในทางลดลงตามปริมาณการผลิตท่ีมากข้ึน 
นอกจากน้ีต้นทุนคงท่ียงัแบ่งออกเป็นต้นทุนคงท่ี อีก 2 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงท่ีระยะยาว 
(committed fixed cost) เป็นตน้ทุนคงท่ีท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ในระยะสั้ น เช่น สัญญาเช่า
ระยะยาว ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ ตน้ทุนคงท่ีระยะสั้น (discretionary fixed cost) จดัเป็นตน้ทุนคงท่ีท่ี
เกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวจากการบริหารหรือตดัสินใจของผูบ้ริหารในแต่ละปี เช่น ค่าโฆษณา ค่าใชจ่้าย
ในการคน้ควา้และวจิยั เป็นตน้ 

    (5.2)  ต้นทุนผนัแปร (variable cost) คือ ต้นทุนท่ีมีต้นทุนต่อหน่วย
คงท่ี ในขณะท่ีตน้ทุนรวมจะผนัแปรไปตามปริมาณของการผลิต ซ่ึงโดยปกติตน้ทุนผนัแปรจะเป็น
ตน้ทุนท่ีมีบทบาทและความส าคญัต่อการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อการตดัสินใจ 

    (5.3)  ตน้ทุนผสม (mixed cost) เป็นตน้ทุนท่ีมีพฤติกรรมผสมระหว่าง
ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดหรือระบุวา่ตน้ทุนส่วนใด จ านวนเท่าใด 
เป็นตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนส่วนใด จ านวนเท่าใดเป็นตน้ทุนผนัแปร โดยท่ีในทางปฏิบติัมกัจะมี
ตน้ทุนในลกัษณะน้ีอยู่เป็นจ านวนมาก ดงันั้น การท่ีจะทราบว่าตน้ทุนผสมน้ีส่วนใดเป็นตน้ทุน
คงท่ีและส่วนใดเป็นตน้ทุนผนัแปร ก็คงจะตอ้งอาศยัเทคนิคเก่ียวกบัการประมาณตน้ทุน 
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   (6)  การจ าแนกตน้ทุนตามความสัมพนัธ์กบัหน่วยตน้ทุน 
    (6.1)  ตน้ทุนทางตรง (direct cost) หมายถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจาก

การปฏิบัติงานหรือภายในหน้าท่ีของหน่วยต้นทุน (cost object) นั้ น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรจดัเป็นตน้ทุนทางออ้มของแผนกผลิตแต่ในท านองเดียวกนัก็จะถือเป็นตน้ทุน
ทางตรงของแผนกซ่อมบ ารุงก็ได ้

    (6.2)  ต้นทุนทางอ้อม (indirect cost) หมายถึงต้นทุนท่ีมิได้เกิดข้ึน
โดยตรงจากหน่วยตน้ทุนนั้น ๆ ดงันั้น จากตวัอยา่งขา้งตน้ ก็พอท่ีจะสรุปไดว้า่ ตน้ทุนทางตรงของ
หน่วยตน้ทุนหน่ึงก็อาจจะเป็นตน้ทุนทางออ้มของอีกหน่วยตน้ทุนหน่ึงก็เป็นได ้ยกเวน้ถา้ตน้ทุน
ไม่สามารถจดัเป็นตน้ทุนทางตรงของหน่วยตน้ทุนใดไดอ้ย่างชดัเจน ก็จะถือเป็นตน้ทุนทางออ้ม 
เช่น ค่าประกนัภยัโรงงาน ค่าภาษีทรัพยสิ์น ค่าเช่าโรงงาน เป็นตน้ 

   การก าหนดหน่วยตน้ทุน (cost object) อาจจะอยู่ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น 
แผนก โครงการ สายผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

   (7)  การจ าแนกตน้ทุนตามเง่ือนเวลา 
    (7.1)  ตน้ทุนในอดีต (historical cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีกิจการไดจ่้าย

ไปจริงตามหลกัฐานอนัเท่ียงธรรมท่ีปรากฏจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายไปนั้น จึงถือเป็นมูลค่าหรือ
ตน้ทุนของสินคา้หรือสินทรัพยข์องกิจการในอดีต แต่ตน้ทุนในอดีตน้ีอาจจะไม่มีความเหมาะสมท่ี
จะน ามาใช้เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในปัจจุบันน้ี ทั้ งน้ีเพราะค่าของเงินในอดีตกับใน
ปัจจุบนัยอ่มมีความแตกต่างอนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ และความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ 

    (7.2)  ต้นทุนทดแทน (replacement cost) หมายถึง มูลค่าหรือราคา
ตลาดปัจจุบนัของสินทรัพยป์ระเภทเดียวกนักบัท่ีกิจการใช้อยู่ กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ สินทรัพยท่ี์
กิจการเคยซ้ือมาในอดีต ถา้ตอ้งการท่ีจะซ้ือใหม่ในขณะน้ีจะตอ้งจ่ายเงินในจ านวนเท่าไหร่ ซ่ึงโดย
ปกติมูลค่าหรือราคาตน้ทุนทดแทนย่อมมีมูลค่าสูงกว่าตน้ทุนในอดีต ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะเกิด
ภาวะเงินเฟ้อส่วนหน่ึง และจากการเป ล่ียนแปลงในเทคโนโลยีของสินทรัพย์ เพื่ อให้ มี
ประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงข้ึนส่วนหน่ึง 

    (7.3)  ตน้ทุนในอนาคต (future cost) หมายถึง ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ี
กิจการคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของผูบ้ริหาร ซ่ึงตน้ทุนใน
อนาคตนั้นอาจจะได้มาจากการประมาณการณ์หรือการพยากรณ์ก็เป็นได้ บ่อยคร้ังท่ีตน้ทุนใน
อนาคตจะถูกน ามาใช้ในการวางแผน ฉะนั้นการประมาณตน้ทุนในอนาคตจึงตอ้งท าด้วยความ
ระมดัระวงัและรอบคอบ 
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   (8)  การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของความรับผดิชอบ 
    (8.1)  ต้นทุนท่ีควบคุมได้ (controllable cost) หมายถึง ต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายท่ีสามารถระบุหรือก าหนดไดว้่าหน่วยงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
โดยตรง กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ มีอ านาจ หน้าท่ี หรือมีความสามารถท่ีจะท าให้ตน้ทุนจ านวนนั้น
เพิ่มข้ึนหรือลดลงจากการตดัสินใจของตน ซ่ึงถา้จะพิจารณาให้มากข้ึนก็พอท่ีจะสรุปไดว้า่ ตน้ทุน
ท่ีควบคุมได้ในหน่วยงานหรือผูบ้ริหารหรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงก็อาจจะเป็นตน้ทุนท่ีควบคุม
ไม่ไดใ้นอีกหน่วยงานหรือผูบ้ริหารอีกคนหน่ึงก็ได ้

    (8.2)  ต้นทุนท่ีควบคุมไม่ได้ (uncontrollable cost) หมายถึงต้นทุน
หรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่อยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีหน่วยงานหรือผูบ้ริหารในระดบันั้น ๆ จะควบคุมไวไ้ด ้
นัน่คือ ไม่สามารถท่ีจะก าหนดตน้ทุนประเภทน้ีให้เพิ่มข้ึนหรือลดลงได ้โดยปกติตน้ทุนท่ีควบคุม
ไม่ไดข้องผูบ้ริหารระดบัล่างก็มกัจะเกิดจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงนัน่เอง 

   (9)  การจ าแนกต้นทุนตามลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการ
ตดัสินใจ 

   ในการด าเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารมกัจะตอ้งประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย และ
ท่ีส าคญัก็คือ ผูบ้ริหารจะต้องพยายามท าการตดัสินใจแก้ไขปัญหาหรือเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนท่ีเขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจจึงมกัจะถูกจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

    (9.1)  ต้นทุนจม (sunk cost) มีลักษณะเป็นต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
(unavoidable cost) ไม่สามารถท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงได้ ไม่ว่าผูบ้ ริหารจะท าการตัดสินใจ
อย่างไร ซ่ึงต้นทุนจมเป็นต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจในอดีต จึงไม่มีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในปัจจุบนั  

    (9.2)  ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงได ้(avoidable cost) หมายถึงตน้ทุนท่ีสามารถ
ประหยดัไดจ้ากการตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงไดม้กัจะมีบทบาท
ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารเสมอ 

    (9.3) ต้นทุ นเสี ยโอกาส (opportunity cost) คื อ ผลประโยชน์ ห รือ
ผลตอบแทนท่ีกิจการจะไดรั้บจากการตดัสินใจเลือกทางเลือกหน่ึงแต่กลบัตอ้งสูญเสียโอกาสไป
จากการตดัสินใจเลือกอีกทางเลือกหน่ึง  

    (9.4)  ตน้ทุนส่วนท่ีแตกต่าง (differential cost) หมายถึงต้นทุนท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลงไปจากการตดัสินใจเลือกกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลง
ในทางเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได ้(incremental cost or decremental cost) โดยปกติตน้ทุนประเภทน้ีจะ
เกิดก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงวธีิการปฏิบติัแบบเดิม มาเป็นวธีิการปฏิบติัแบบใหม่  
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    (9.5)  ต้นทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วย (marginal cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีจะ
เพิ่มข้ึนจากการผลิตเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม (incremental cost) 
แต่ตน้ทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วยเป็นการพิจารณาส่วนท่ีเพิ่มจากการเพิ่มของการผลิตเพียง 1 หน่วย 
ตามท่ีกล่าวแล้ว ตน้ทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วยน้ี เป็นแนวความคิดของตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์ แต่ก็
สามารถน ามาช่วยผูบ้ริหารเพื่อการตดัสินใจไดเ้ช่นกนั 

  1.8) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อแนวคิดการจดัการตน้ทุน 
  จากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทุกวนัน้ี ท าให้แนวคิดท่ีมุ่งเน้นในการจดัเก็บ

และรวบรวมขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนของกิจการต่าง ๆ เพื่อทราบตน้ทุนของการขายสินคา้หรือบริการ
ไดถู้กพฒันาและเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ไดมี้การปรับกลยทุธ์การบริหารกิจการโดยมุ่งเนน้ไปใน
ส่วนของการวางแผนและควบคุมตน้ทุนก่อนท่ีจะเกิดข้ึนจริง รวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ตน้ทุนของกิจการให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพื่อให้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและสามารถแข่งขนัไดใ้นเชิงการคา้ทั้งกบัตลาดภายในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงแนวคิดน้ีในเชิงการบริหารตน้ทุนแบบใหม่น้ีจึงถูกเรียกว่า “การจดัการตน้ทุน” 
มากกวา่ท่ีจะเรียกวา่ “การบญัชีตน้ทุน” เหมือนอยา่งในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงปัจจุบนัท่ีมีผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงและท าให้เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดสมยัใหม่ในการจดัการตน้ทุน 
ไดแ้ก่ 

   (1)  การบริหารธุรกิจท่ีมุ่งลูกคา้เป็นส าคญั 
   ปรัชญาใหม่ของการด าเนินธุรกิจก็คือ กิจการจะตอ้งค านึงถึงคุณค่า (value) 

ท่ีจะส่งมอบให้แก่ลูกคา้เสมอ ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารและนกับญัชีเพื่อการจดัการจะตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบั
กระบวนการสร้างคุณค่า (value chain) ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะสร้างความพอใจใน
สินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ นับตั้งแต่การออกแบบ การพฒันา การผลิตสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพ รวมถึงช่องทางการจ าหน่ายหรือการน าสินคา้และบริการไปสู่มือลูกคา้ โดยมุ่งเป้าหมาย
เพื่อสร้างความพอใจทั้งก่อนและหลงัการขายสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้โดยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่
ในกระบวนการสร้างคุณค่าจะต้องมีความเก่ียวข้องและสัมพนัธ์กนัจึงจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจกรรมเพื่อท่ีจะท าให้เกิดคุณค่าและสร้างความพอใจ
ให้แก่ลูกคา้ยอ่มท าให้เกิดตน้ทุนแก่กิจการ ดงันั้น การจดัการตน้ทุนจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการ
สร้างประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมของกิจการ และสร้างคุณภาพในสินคา้หรือบริการท่ี
ลูกคา้จะไดรั้บอีกดว้ย 
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   (2)  การมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพ 
   การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสร้าง

คุณค่าและความพอใจให้แก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้น กิจการต่าง ๆ จึงไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเน่ือง ทั้ งด้านเทคโนโลยี  ทรัพยากรบุคคล และ
ระบบงาน โดยมุ่งหวงัให้กิจการสามารถผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งมุ่งขจดัความไม่
มีประสิทธิภาพในการผลิต หลกัการดงักล่าวถือว่าเป็นพื้นฐานของการสร้างความเป็นเลิศในการ
ผลิต ซ่ึงจดัเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะสร้างความอยูร่อดให้แก่กิจการภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

   ดงันั้น กิจการในระดบัแนวหนา้ของโลกจึงไดมี้การน าแนวคิดเก่ียวกบัการ
ควบคุมคุณภาพแบบสมบูรณ์ (total quality management) มาใชใ้นการผลิต กล่าวคือ เป็นแนวคิดท่ี
จะสร้างสภาพแวดลอ้มของการผลิตเพื่อให้คนงานหรือกระบวนการการผลิตสามารถผลิตสินคา้
หรือบริการโดยไม่มีของเสีย ของมีต าหนิใด ๆ เกิดข้ึนเลย (zero-defects) ซ่ึงนบัวา่เป็นแนวคิดใน
การควบคุมคุณภาพท่ีเขม้งวดท่ีสุด ในขณะท่ีการควบคุมคุณภาพแบบเดิมนั้นจะยอมให้เกิดผลเสีย
หรือของมีต าหนิไดบ้างส่วน 

   (3)  การมุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัเวลา 
   “เวลา” เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อทุก ๆ กิจกรรม ในกระบวนการสร้าง

คุณค่า (Value Chain) กิจการท่ีมีเป้าหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ท่ีการขยายส่วนแบ่ง
การตลาด และเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมจะตอ้งพยายามลดเวลาในการผลิตให้สั้ นลง อีกทั้งท าให้
การส่งมอบสินคา้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยพยายามตดัเวลาท่ีไม่เพิ่มค่าออกไป (nonvalue-added 
time) ให้เหลือแต่เวลาท่ีใชเ้พื่อกิจกรรมท่ีเพิ่มค่าให้แก่สินคา้หรือบริการ (value-added time ดงันั้น 
การตดัสินใจเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารเวลาเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้หรือการบริการท่ี
รวดเร็วมีคุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจจึงเป็นหนา้ท่ีของระบบการจดัการตน้ทุน 

   (4)  ความกา้วหนา้ในเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ในยุคของขอ้มูลข่าวสาร ท าให้การแข่งขนัในเชิงธุรกิจมีความรุนแรงเพิ่ม

มากข้ึนไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการแข่งขนัระดบัประเทศเท่านั้น แต่ยงัขยายขอบเขตไปสู่การแข่งขนั
ในระดบันานาชาติอีกดว้ย และจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นน้ี ผูบ้ริหารท่ีจะ
สามารถบริหารกิจการให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีและสามารถให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีผูบ้ริหารตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง
และให้ประโยชน์ต่อการตดัสินใจในเชิงการบริหาร ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลกระทบต่อการพิจารณา
จดัหาและใชข้อ้มูลข่าวสารท่ีมีความจ าเป็นกบัภาระดา้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการใชข้อ้มูล
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หรือสารสนเทศต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นบทบาทและหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุน ทั้งน้ีเพื่อ
ไม่ให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรหรือตน้ทุนไปอยา่งมากมาย และท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลขยะ
มาสะสมไวใ้นระบบสารสนเทศของกิจการ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีกิจการทั้ งหลายควรจะหันมา
ทบทวนและใหค้วามส าคญัมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 

   (5)  การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิต 
   ตามท่ีเราได้พบเห็นและเขา้ใจกันแล้วว่า ในทศวรรษน้ีการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิตไดมี้การพฒันาไปอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ี
เคร่ืองจกัร และปรัชญาการผลิต ซ่ึงท าให้กิจกรรมและขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ แตกต่างไปจากเดิม 
เม่ือเปรียบเทียบกับระบบการผลิตในทศวรรษก่อน เช่น การใช้เคร่ืองจกัรทดแทนแรงงานคน 
เง่ือนไขและขอ้ตกลงในการจดัซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้ ดงันั้น พฤติกรรมของตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจึง
มีความหลากหลายและซับซ้อนมากกวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีการจดัการตน้ทุนจึงเป็นเร่ืองท่ี
ทา้ทายผูบ้ริหารและนักบญัชีเพื่อการจดัการในการท่ีจะจดัการตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานหรือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเร่ืองการผลิต โดยยงัคงไวซ่ึ้งคุณภาพ
ของสินคา้และบริการท่ีจะสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

   (6)  การกา้วเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ 
   ยุคโลกาภิวฒัน์ หรือท่ีเราเรียกว่ายุคท่ีโลกไร้พรมแดน ท าให้เกิดแนวคิด

ใหม่ ๆ อย่างมากมายในเชิงการคา้ เช่น การเปิดการค้าเสรี การรวมกลุ่มทางการคา้ การก าหนด
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ การสร้างจิตส านึกท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้
เกิดการแข่งขนัทางการคา้ในระดบันานาชาติหรือระดบัโลก ดงันั้น  กิจการท่ีด าเนินธุรกิจจะตอ้ง
พยายามสร้างคุณภาพของสินคา้และบริการใหมี้ระดบัมาตรฐานท่ีสูงพอจะท าใหเ้กิดการยอมรับใน
ระดับโลกได้ มิเช่นนั้ นนอกจากกิจการจะไม่สามารถขายสินค้าหรือบริการออกไปสู่ระดับ
นานาชาติแลว้ ก็ยงัจะตอ้งถูกคุกคามจากกิจการต่างชาติส าหรับการคา้ในประเทศอีกดว้ย 

  1.9)  ข้อมูลต้นทุนท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน 
ปริมาณและก าไร 

  การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณ และก าไร ส่ิง
ส าคญัท่ีสุดของการวิเคราะห์ก็คือ การมีขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนซ่ึงขอ้จ ากดัพื้นฐานของการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไรท่ีเก่ียวกับข้อมูลทางด้านต้นทุน ก็คือ ต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะเกิดข้ึนจะต้อง
สามารถแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะเท่านั้น ซ่ึงหมายถึงตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี แต่อยา่งไรก็
ตามขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติัจริง มกัจะเกิดปัญหาในการท่ีจะระบุวา่ตน้ทุนใด
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เป็นตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนคงท่ี ทั้งน้ีเพราะในทางปฏิบติัมกัจะมีตน้ทุนจ านวน
มากมายหลายชนิดท่ีมีลกัษณะผสมผสานกนัและไม่สามารถท่ีจะระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ตน้ทุนส่วน
ใดเป็นตน้ทุนผนัแปรและต้นทุนใดเป็นต้นทุนคงท่ี ดังนั้น จึงมีการน าเทคนิคในการประมาณ
ต้นทุน (cost estimation) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนชนิดนั้ น ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต เพื่อ
ประมาณวา่ตน้ทุนชนิดนั้นส่วนใดเป็นตน้ทุนผนัแปร และส่วนใดเป็นส่วนท่ีคงท่ี 

  1.10) การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 
  โดยปกติในการด าเนินธุรกิจมกัจะมีตน้ทุนเกิดข้ึนมากมายหลายชนิด แนวคิด

เก่ียวกบัการจ าแนกหรือแบ่งประเภทของตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงมีอยูม่ากมาย ซ่ึงในแต่ละแนวคิด
ก็ลว้นแต่มีจุดมุ่งหมายในการจ าแนกตน้ทุนเหล่านั้น เพื่อประโยชน์ในดา้นใดดา้นหน่ึง การจ าแนก
ตน้ทุนท่ีเรามกัจะพบเห็นอยูเ่สมอ คือ 

   (1)  การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ี (cost function) 
   การจ าแนกต้นทุนในลักษณะน้ีเป็นการจ าแนกเพื่อวตัถุประสงค์ในการ

จดัท างบการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกของกิจการ ทั้งน้ีการจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีของการ
เกิดตน้ทุนจะช่วยให้บุคคลท่ีสนใจขอ้มูลเก่ียวกบัต้นทุนของกิจการสามารถมองเห็นถึงการใช้
ทรัพยากรของกิจการวา่ไดใ้ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (2)  การจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรมของตน้ทุน (cost behavior) 
   ลกัษณะการจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะน้ี เป็นการจ าแนกท่ีมุ่งประโยชน์

เพื่อน าข้อมูลด้านต้นทุนน้ีไปใช้เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้ งในด้านการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของกิจการ 

  1.11) ขอ้สมมติฐานในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร
   ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร มีขอ้สมมติฐานท่ี
ส าคญั คือ  

   (1)  ตน้ทุนทั้งหมดจะตอ้งสามารถจ าแนกไดเ้ป็นตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุน
คงท่ีเท่านั้น ในกรณีท่ีมีตน้ทุนผสม (mixed cost) จะตอ้งสามารถจ าแนกออกเป็นตน้ทุนผนัแปร
และตน้ทุนคงท่ีได ้โดยใชเ้ทคนิคการประมาณตน้ทุน 

   (2) รายได้และต้นทุนทั้ งหมดมีพฤติกรรมท่ีเป็นเส้นตรง นั่นก็คือ การ
สมมติให้ราคาขายและตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยคงท่ี ตลอดจนตน้ทุนคงท่ีให้คงท่ีในช่วงของการ
วเิคราะห์ ซ่ึงเรียกวา่ เป็นการวเิคราะห์ในช่วงท่ีมีความหมาย (relevant range) กล่าวคือ ในช่วงของ
การผลิตและจ าหน่ายน้ีไม่วา่จะผลิตและจ าหน่ายมากเท่าไหร่ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ตน้ทุนคงท่ี
รวม และราคาขายต่อหน่วย จะไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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   (3)  ปริมาณเป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีจะมีผลกระทบต่อต้นทุน ส าหรับข้อ
สมมติฐานน้ีหมายความวา่ จ  านวนตน้ทุนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตสินคา้แต่เพียง
อยา่งเดียว ซ่ึงขอ้สมมติฐานน้ีไม่เป็นเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล เพราะอนัท่ีจริงแลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีก
เป็นจ านวนมากท่ีจะมีผลกระทบต่อตน้ทุน  

   (4)  ในกรณีท่ีเป็นการขายสินคา้หลายชนิด วนผสมของการขายจะคงท่ีใน
ทุก ๆ ระดบัของการขาย เช่น กิจการขายสินคา้ 2 ชนิด คือ สินคา้ ก และสินคา้ ข โดยกิจการเม่ือ
ขายสินคา้ ก 10 หน่วย จะขายสินคา้ ข ได ้5 หน่วยเสมอ เป็นตน้ 

   (5)  ไม่มีการเปล่ียนแปลงในระดบัของสินคา้คงเหลือตน้งวดและปลายงวด 
หมายความวา่ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร จะสมมติให้วา่ปริมาณ
การขายจะเท่ากบัปริมาณการผลิตพอดี นัน่คือ ผลิตสินคา้เท่าไหร่ ก็จะถือว่าไดจ้  าหน่ายหมดไป
ทั้งส้ินเท่านั้น 

   (6)  ช่วงระยะเวลาของการวิเคราะห์ จะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงในด้าน
ของมูลค่าของเงิน เช่น ไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อท่ีรุนแรง หรือไม่มีการประกาศปรับค่าของเงินในช่วงท่ี
มีการวเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจ เป็นตน้ 

  1.12) หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร 
  ก่อนท่ีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร ใน

ขั้นสูงต่อไป เราควรท่ีจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดขอค าวา่ รายได ้ตน้ทุนและก าไรเสียก่อน 
ซ่ึงจะอธิบายดงัน้ี 

   (1) รายได ้(revenues) 
   รายไดข้องกิจการอาจจะหมายถึงรายไดจ้ากการขายสินคา้ หรือรายไดจ้าก

การขายบริการ ในบางคร้ังเราอาจรวมเรียกว่า “ยอดขาย” ซ่ึงเราสามารถค านวณหายอดรวมของ
รายไดท้ั้งหมดจากสูตรท่ีวา่ 

   ยอดรายไดร้วม = ราคาขายต่อหน่วย x จ านวนหน่วยท่ีมีการผลิตและขาย 
     ดงันั้น ถา้ก าหนดให ้

R =  ยอดรวมของรายได ้(ยอดขาย) 
p =  ราคาต่อหน่วย 
x =  จ านวนหน่วยของสินคา้ท่ีมีการผลิตและขาย 
สูตรในการค านวณหารายไดก้็จะเท่ากบั R = px 
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 (2)  ตน้ทุน (cost) 
 ค าวา่ “ตน้ทุน” นั้นหมายถึงทรัพยากรท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงิน โดยกิจการไดใ้ช้
ทรัพยากรนั้นไปเพื่อให้วตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึงส าเร็จลง การค านวณหายอดรวมของ
ตน้ทุนทั้งหมดจากแนวคิดพฤติกรรมของตน้ทุน จะค านวณไดจ้าก 
 ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนคงท่ี + (ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x จ านวนหน่วยท่ีมี
การผลิตและการขาย) 

ดงันั้น ถา้ก าหนดให ้
T =  ตน้ทุนรวม 
a =  ตน้ทุนคงท่ี 
b =  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
x =  จ านวนหน่วยของสินคา้ท่ีมีการผลิตและขาย 
สูตรในการค านวณหาตน้ทุนรวมจึงเท่ากบั T = a + bx 

 (3)  ก าไร (profit) 
 ก าไรหมายถึงผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนและการด าเนินงานของ
กิจการ โดยจะสามารถค านวณไดจ้าก 
 ก าไร = รายไดร้วม (ยอดขาย) – ตน้ทุนรวม 

ดงันั้นถา้ก าหนดให ้
  =  ก าไร 

T  =  ตน้ทุนรวม 
R  =  รายไดร้วม (ยอดขาย) 
ดงันั้น สูตรในการหาก าไรก็จะเท่ากบั 

 = T - R 
หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ 

  =  px – (a + bx) 
 1.13) การวเิคราะห์เก่ียวกบัก าไรส่วนเกิน (contribution margin analysis) 
 การวิเคราะห์เก่ียวกบัก าไรส่วนเกินนั้น เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองของส่วนเกิน
ระหวา่งรายไดห้รือยอดขายกบัตน้ทุนผนัแปรท่ีจะไปชดเชยตน้ทุนในส่วนท่ีคงท่ี ซ่ึงเป็นวิธีการใน
การวิเคราะห์ผลก าไรโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของตน้ทุน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร เพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์
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จุดคุม้ทุนและการวางแผนทางดา้นก าไรของกิจการ การวิเคราะห์เก่ียวกบัก าไรส่วนเกินน้ีสามารถ
วเิคราะห์ไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี 
  (1)  ก าไรส่วนเกินรวม (total contribution margin) 
  การวิเคราะห์ในลักษณะของก าไรส่วนเกินรวมน้ีสามารถน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์เก่ียวกับการประมาณยอดขาย และการมองในลกัษณะภาพรวมของการวางแผนและ
ควบคุมตน้ทุน การค านวณหาก าไรส่วนเกินรวม ค านวณไดจ้าก 
  ก าไรส่วนเกินรวม = ยอดขาย – ตน้ทุนผนัแปรรวม 

หรือก าหนดไดจ้ากสูตร 
TCM  =  R – bx 

 =  px – bx 
=  x(p - b)  

โดยท่ี  TCM  = ก าไรส่วนเกินรวม 
 R  = ยอดขาย 
 p  =  ราคาต่อหน่วย 
 b  = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
 x  =  จ านวนหน่วยของสินคา้ท่ีมี 

       การผลิตและขาย 
 (2) ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (unit contribution margin) 
 การวิเคราะห์เก่ียวกับก าไรส่วนเกินต่อหน่วยนั้น เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
พิจารณาว่า ในการจ าหน่ายสินคา้ 1 หน่วย เม่ือหักค่าของตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยแลว้ จะมีก าไร
ส่วนเกินไปชดเชยตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดท่ีมีอยู ่การวเิคราะห์โดยใชก้ าไรส่วนเกินต่อหน่วยนั้น มกัจะ
เป็นท่ีนิยมในการน าไปใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร ซ่ึงก าไรส่วนเกิน
ต่อหน่วยสามารถค านวณไดจ้าก 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย  = ราคาขาย (รายได)้ ต่อหน่วย  
         – ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

ดงันั้น ถา้ก าหนดให ้
 UCM  =  ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
 p  =  ราคาขายต่อหน่วย 
 b =  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
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สูตรท่ีใชใ้นการค านวณหาก าไรส่วนเกินต่อหน่วยก็จะเท่ากบั 
 UCM = p – b 

 (3)  อตัราก าไรส่วนเกิน (contribution margin ratio) 
 การวิเคราะห์อตัราก าไรส่วนเกิน เป็นการเปรียบเทียบก าไรส่วนเกินท่ีจะ
เกิดข้ึนว่าเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์หรือเป็นร้อยละเท่าไรจากยอดขาย ในการวิเคราะห์เก่ียวกับต้นทุน-
ปริมาณ-ก าไร โดยใช้อตัราก าไรส่วนเกินนั้น มกัจะใช้ในกรณีท่ีเราไม่ทราบจ านวนหน่วยของ
สินคา้ท่ีขายวธีิการในการค านวณหาอตัราก าไรส่วนเกินนั้น สามารถค านวณได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
  (3.1) การค านวณหาอตัราก าไรส่วนเกินโดยใชร้าคาขายต่อหน่วยและ
ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

  
 

  
 
 ถา้ก าหนดให ้ CMR = อัตราก าไรส่วนเกิน   
 

 ดงันั้น  CMR =  

 
 (3.2) การค านวณหาอตัราก าไรส่วนเกินโดยใชย้อดขายและตน้ทุนผนั
แปรรวม 

  
 

 ดงันั้น   CMR =  

 1.14) การใช้ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและก าไร ในการวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน 
 จุดคุม้ทุน (break-even point) เป็นเทคนิคในการตดัสินใจของฝ่ายบริหารเทคนิค
หน่ึงส าหรับการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย
ทางการตลาดโดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร เพื่อค านวณหาจ านวนหน่วย
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ของสินค้าท่ีขาย หรือปริมาณยอดขายท่ีจะท าให้ยอดขายหรือรายได้ของกิจการเท่ากบัตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดพอดี ซ่ึงก็หมายถึงจุดคุม้ทุนนัน่เอง 
  (1) การวิ เคราะห์ จุดคุ้ม ทุนเป็นจ านวนหน่วย (break-even unit sales 
volume) 

  

 
ถา้ก าหนดให ้ XBE = จุดคุม้ทุนเป็นจ านวนหน่วย 

a = ตน้ทุนคงท่ีรวม 
b = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
p = ราคาขายหรือรายไดต่้อหน่วย 

ดงันั้น สูตรในการค านวณหาจุดคุม้ทุนเป็นจ านวนหน่วยก็คือ 
 

        

 (2) การวิ เคราะห์ จุด คุ้ม ทุน เป็นจ านวน เงิน  (break-even dollar sales 
volume) 

  

ถา้ก าหนดให ้ YBE = จุดคุม้ทุนเป็นจ านวนเงิน 
a = ตน้ทุนคงท่ีรวม 
b = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
p = ราคาขายหรือรายไดต่้อหน่วย 

ดงันั้น สูตรในการค านวณจุดคุม้ทุนเป็นจ านวนเงินก็คือ 
 

      

 (3)  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าหลายชนิด 
(break-even point of multiple product) 
 ในกรณีท่ีกิจการมีการจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 1 ชนิด การค านวณหา
จุดคุม้ทุนเป็นจ านวนหน่วยจึงกระท าได้ยาก เน่ืองจากราคาขายต่อหน่วยและตน้ทุนผนัแปรต่อ
หน่วยของสินคา้แต่ละชนิดมกัจะไม่เท่ากนั และตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึนก็เป็นตน้ทุนคงท่ีรวม โดยไม่
สามารถแยกออกไดอ้ย่างชดัเจนวา่ ตน้ทุนคงท่ีส่วนใดเป็นของสินคา้ชนิดใด ดงันั้น การวิเคราะห์
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หาจุดคุม้ทุนในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้หลายชนิด จึงมกัจะเป็นการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนรวมท่ีเป็น
จ านวนเงินเป็นส่วนใหญ่ 
 1.15) กระบวนการตดัสินใจเพื่อการบริหาร 
 การตดัสินใจไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม 
ก็จะหมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ซ่ึงยอ่มเป็นทางเลือกท่ีจะใหผ้ลประโยชน์ดี
ท่ีสุดแก่ผูต้ดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารของธุรกิจยอ่มตอ้งรับผิดชอบและท าการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิต การตลาด และการเงินของธุรกิจอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีเพราะการตดัสินใจ
ในส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนของกิจการ ดงันั้น การตดัสินใจในแต่ละคร้ังของ
ผูบ้ริหาร จึงตอ้งพยายามเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยอาศยักระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ยกระบวนการตดัสินใจ 6 ขั้น คือ 
  (1)  คน้หาและระบุถึงปัญหาท่ีจะตอ้งท าการตดัสินใจรวมทั้งหาสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดปัญหานั้น 
  (2)  ก าหนดทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
  (3)  เก็บและรวบรวมขอ้มูลท่ีจะใชแ้ละมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 
  (4)  ท าการประเมินทางเลือกในแต่ละทางเลือก ดว้ยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
โดยท าการวเิคราะห์จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ทั้งขอ้มูลในเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  (5)  ท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหานั้น 
ทั้งน้ีการตดัสินใจจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร 
  (6)  ติดตามและพิจารณาถึงผลกระทบต่อการตดัสินใจท่ีไดเ้ลือกทางเลือก
ใดไปแลว้ เพื่อท าการประเมินผลและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั 
 1.16) ประเภทของปัญหาเพื่อการตดัสินใจโดยทัว่ไป 
 ตามท่ีไดก้ล่าวมาแล้วว่า ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาระยะสั้ นท่ีผูบ้ริหารของ
กิจการจะตอ้งท าการตดัสินใจมกัจะมีจ านวนมากมายหลากหลายปัญหา ซ่ึงลว้นแต่มีความแตกต่าง
กนัในลกัษณะและประเภทของการตดัสินใจ แต่ส าหรับในบทน้ีจะขออธิบายและยกตวัอยา่งปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในการตดัสินใจของผูบ้ริการ 6 ปัญหา คือ 
  (1)  การยอมรับใบสั่งซ้ือพิเศษ (accept a special order) 
  (2)  การตดัสินใจผลิตเองหรือซ้ือจากบุคคลภายนอก (make or buy) 
  (3)  การยกเลิกการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บางชนิด (elimination of a 
product line) 
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  (4)  การก าหนดสัดส่วนของผลิตภณัฑ์หรือบริการ กรณีท่ีมีขอ้จ ากดัเพียง
ขอ้เดียว (product or service mix-single constraint) 
  (5)  การตดัสินใจจ าหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภณัฑ์ร่วม (sell or process 
further in joint costing decision) 
  (6)  การตดัสินใจปิดโรงงานชัว่คราว (temporary shutdown decision) 
  จากปัญหาดังกล่าวเหล่าน้ี การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจก็อาจจะใช้
รูปแบบของการวิเคราะห์รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใน 3 รูปแบบ ตามท่ีเคยได้กล่าวไปแล้ว และ
ส าหรับการอธิบายในบทน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน การวิเคราะห์ในบางปัญหาก็จะแสดง
การวิเคราะห์ทั้ง 3 รูปแบบ แต่ในบางปัญหาก็อาจจะเลือกวิเคราะห์ตามรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของลกัษณะปัญหาและขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจแต่ส าหรับการ
วิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจในปัญหาสุดทา้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองการตดัสินใจเก่ียวกบัการปิดโรงงานลง
ชั่วคราว (temporary shutdown) จะขออธิบายและให้แนวคิดในการตดัสินใจโดยน าเทคนิคการ
วเิคราะห์จุดคุม้ทุน (break-even point) มาประกอบการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อการตดัสินใจดว้ย 
 1.17) ประเภทของงบประมาณการลงทุน 
 งบประมาณการลงทุนสามารถแยกออกตามแหล่งท่ีมาของการลงทุนต่าง ๆ ท่ี
ส าคญัได ้5 ประเภท คือ 
  (1)  การลงทุนในผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่หรือการลงทุนเพื่อขยายผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อยูแ่ลว้ (new product or expansion of existing products) 
  (2)  การจดัหาอุปกรณ์ทดแทนของเก่าหรือสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม 
(replacement of equipment or building) 
  (3)  โครงการวจิยัและพฒันา (research and development) 
  (4)  โครงการส ารวจ (exploration) 
  (5)  อ่ืน ๆ (others) 
 ในการพิจารณาเก่ียวกบัการลงทุนในโครงการต่าง ๆ จะตอ้งผ่านการพิจารณา
จากเจา้หนา้ท่ีหลายระดบั  
 1.18) การประมาณกระแสเงินสดรับ-จ่าย (estimating cash flows) 
 การประมาณกระแสเงินสดรับจ่ายหรือเขา้ออกของโครงการท่ีจะลงทุน ถือไดว้า่
เป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดของการท างบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีได้จะ
เป็นไปตามท่ีคาดหมายหรือไม่นั้น ก็ข้ึนอยูก่บัความแน่นอน หรือความแม่นย  าในการคาดคะเน ซ่ึง
มีบางท่านอาจจะสงสัยวา่ ท าไมจึงใช้เงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนในโครงการ มาใชว้ดั
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วดัผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการนั้น ๆ แทนท่ีจะใช้ผลตอบแทนในรูปของก าไรสุทธิ (net 
profit) ซ่ึงเหตุผลท่ีใชเ้งินสดเป็นตวัวดัผลตอบแทนก็เน่ืองจาก 
  (1)  เงินสดถือเป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจของธุรกิจ 
  (2)  ธุรกิจจ่ายเงินลงทุนในขณะน้ีก็โดยมุ่งหวงัจะได้รับเงินสดกลบัมาใน
อนาคตในจ านวนท่ีมากกวา่เงินท่ีไดจ่้ายลงทุนไป 
  (3)  เงินสดท่ีได้รับจากการลงทุนเท่านั้ นท่ีจะสามารถน าไปลงทุนใน
โครงการใหม่ หรือน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เงินสดจึงมีความส าคญัต่อการท างบประมาณการลงทุนมาก
ท่ีสุด กระแสเงินสดท่ีประมาณวา่จะไดรั้บจากโครงการลงทุน จะเป็นการประมาณกระแสเงินสด
หลังจากท่ีได้หักภาษีแล้ว ด้วยเหตุน้ีในการวิเคราะห์จะท าการวิเคราะห์เฉพาะผลต่างระหว่าง
กระแสเงินสดของธุรกิจ ก่อนท่ีจะมีการลงทุนตามโครงการท่ีเสนอ และกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บหลงัจากท่ีไดล้งทุนตามโครงการนั้นแลว้ หรืออีกนยัหน่ึงก็คือกระแสเงินสดท่ีประหยดัได้
นัน่เอง 
 1.19) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และประเมินงบประมาณการลงทุน 
 หลงัจากท่ีเราไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดแลว้ เราก็สามารถท่ีจะท า
การวิเคราะห์ และประเมินโครงการลงทุนท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ตามท่ีเสนอมา เพื่อท าการเสนอต่อผูมี้
อ  านาจต่อไปในการท่ีจะตดัสินในลงทุนหรือไม่ในโครงการนั้น ๆ โดยท่ีขอ้สมมติในท่ีน้ีก็คือว่า
ความเส่ียง หรือคุณภาพของโครงการลงทุนทั้งหมดท่ีเสนอให้พิจารณาไม่แตกต่างไปจากความ
เส่ียงของโครงการลงทุนท่ีธุรกิจก าลังประกอบอยู่ และการยอมรับการลงทุนใดหรือโครงการ
ลงทุนกลุ่มใดท่ีเสนอจะไม่ท าให้ความสัมพนัธ์ของความเส่ียงทางธุรกิจ (business risk) ของธุรกิจ
นั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ในท่ีน้ีเราจะไม่ขอกล่าวถึงการพิจารณาในดา้นของความเส่ียงในการ
ลงทุน เพราะโดยปกติจะเป็นหน้าท่ีของนักวิเคราะห์ทางการเงิน ซ่ึงนั่นก็หมายความว่าการ
ตดัสินใจการลงทุนมีแต่ว่าจะรับโครงการหรือปฏิเสธโครงการนั้นเท่านั้น ในท่ีน้ีเราจะกล่าวถึง
วธีิการวเิคราะห์และประเมินโครงการลงทุน 5 วธีิดว้ยกนั คือ 
  (1) วธีิอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย (the average rate of return method) 
  (2)  วธีิงวดเวลาคืนทุน (payback period method) 
  (3)  วิ ธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  ( the internal rate of Return 
method) 
  (4)  วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (the net present value method) 
  (5)  วธีิดชันีในการท าก าไร (profitability index method) 
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 ส าหรับวิธีท่ี 1 และ 2 เป็นวิธีการแบบประมาณอย่างคร่าว ๆ (approximate) ใช้
ส าหรับประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการเพื่อใหง่้ายแก่การวเิคราะห์  
  (1)  อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย (average rate of return หรือ ARR) 
  อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียเป็นวิธีการทางบญัชี ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหว่าง
ก าไรสุทธิหลงัภาษีโดยเฉล่ียกบัเงินลงทุนสุทธิเฉล่ียของโครงการลงทุนนั้น ๆ  
 

     
 

 ส าหรับแนวความคิดในการค านวณหาอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียบางคร้ัง ก็
อาจจะใชเ้งินทุนคร้ังแรกมากกวา่ท่ีจะใชเ้งินลงทุนสุทธิเฉล่ีย ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
 

     
 

 (2)  งวดเวลาคืนทุน (payback period method หรือ PB) 
 งวดเวลาคืนทุน คือ ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใช้ในการหาประโยชน์จากการ
ลงทุน และผลตอบแทนท่ีไดน้ั้นจะเท่ากบัเงินลงทุนพอดี ในการค านวณหา payback period น้ีเรา
แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 
 กรณีท่ี 1 ผลตอบแทนคือกระแสเงินสดรับสุทธิหลังหักภาษีเท่ากนัทุกปี 
ตลอดอายขุองโครงการลงทุน การค านวณจะเป็นดงัน้ี 
 

     

 กรณีท่ี 2 ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดรับสุทธิหลงัภาษีในแต่ละปีไม่
เท่ากนั 
 การใช ้payback period ในการพิจารณาโครงการลงทุนอาจท าให้เกิดความ
ตดัสินใจท่ีผิดพลาดได ้เน่ืองจาก 1) วิธี payback period ไม่ไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงั
ระยะเวลาคุม้ทุนแลว้ 2) วธีิ payback period ไม่ไดค้  านึงถึงค่าของเงิน 
 (3) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (internal rate of return หรือ IRR) 
 เป็นการค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในโครงการ
นั้น ๆ อตัราผลตอบแทนท่ีไดน้ี้จะเป็นอตัราท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
เท่ากบัเงินลงทุนคร้ังแรก ดงันั้น สูตรในการค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนก็คือ 
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    สูตร  

 
 โดยก าหนดให ้ I    = เงินจ่ายลงทุนคร้ังแรก 

     Ct  = กระแสเงินสดท่ีไดรั้บสุทธิในแต่ละงวด 
     R   = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  
                 (อตัราซ้ือลด) หรือ IRR 
 (4)  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (net present value method หรือ NPV) 
  การหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เป็นวิธีหน่ึงในการประเมินโครงการลงทุน 
ซ่ึงก็คือการค านวณหาผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ีคาดวา่ในอนาคต ตามอตัรา
ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีเขาตอ้งการหรือตามอตัราค่าของทุน (cost of capital) ท่ีประมาณไวก้บัเงินท่ี
จ่ายลงทุนคร้ังแรก สูตรในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

     สูตร  

  
    โดยก าหนดให ้ NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

      Ct     = กระแสเงินสดท่ีไดรั้บสุทธิใน 
       แต่ละงวด 
      R      = อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีตอ้งการ  
                  หรือค่าของทุน 
      I      =  เงินจ่ายลงทุนเร่ิมแรก 
     ตามวิธีการ NPV แล้วควรรับด าเนินการตามโครงการ
ลงทุนท่ีใหค้่า NPV มากกวา่ 0 หรือมีค่าเป็นบวกและควรปฏิเสธ โครงการท่ีมีค่า NPV เป็นลบ 
 (5) ดชันีในการท าก าไร (profitability index หรือ PI) 
 ดชันีในการท าก าไรหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “benefit cost ratio” ก็คือ 
อตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้สุทธิกบักระแสเงินสดจ่ายลงทุนคร้ังแรก 
สูตรในการค านวณหาค่าดชันีในการท าก าไรก็คือ 
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   สูตร PI = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินเขา้สุทธิ 
        กระแสเงินจ่ายลงทุนคร้ังแรก 

  =   
 

    โดยก าหนดให ้ Ct = กระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละงวด 
     I    = เงินสดจ่ายลงทุนคร้ังแรก 
     K  = อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

 ถ้า PI มีค่ามากกว่า 1 ก็ควรท่ีจะรับโครงการท่ีเสนอนั้ น วิธีการวดั
โครงการตามวิธี NPV และวิธี PI ต่างก็จะให้ค  าตอบท่ีจะรับโครงการหรือปฏิเสธโครงการใน
ลกัษณะเดียวกนั อยา่งไรก็ตามถา้เราตอ้งตดัสินใจเลือกโครงการใดโครงการหน่ึงเพียงโครงการ
เดียว จากหลาย ๆ โครงการท่ีเสนอมา การใชว้ดัโครงการโดยวิธี NPV จะดีกวา่ เน่ืองจากวิธี NPV 
แสดงให้เห็นถึงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีคาดวา่จะไดจ้ากโครงการในรูปของจ านวนเงินในทางตรงกนั
ข้ามวิธี PI แสดงให้เห็นเพียงความสามารถในการท าก าไร หรือแสดงค าตอบในลักษณะของ
สัดส่วนเท่านั้น 
   1.20) การเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุน (IRR) เพื่อการตดัสินใจ 
    ดังท่ีทราบกันอยู่แล้วว่าการประเมินโครงการลงทุน (outlay 
project) นั้น เราสามารถท่ีจะประเมินไดห้ลายวิธี ซ่ึงการประเมินโครงการลงทุนแต่ละวิธีก็มีขอ้ดี
ขอ้เสียแตกต่างกนัออกไป บางวธีิไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา  
    วิธีท่ีนิยมใช้กนัมากก็คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ซ่ึงเป็นการหาค าตอบของกระแสเงินสดรับ (cash inflows) เทียบ
กบักระแสเงินสดท่ีจ่ายลงทุน (cash outflows) ในรูปของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิและเปอร์เซ็นต์ของ
ผลตอบแทนตามล าดบั  
    โดยปกติ NPV และ IRR น้ีจะให้ค  าตอบเหมือนกนัในการท่ีจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธโครงการ 

    โครงการท่ีจะยอมรับ คือ โครงการท่ีมี NPV มากกว่า 0 และ/
ห รือมี  IRR มากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้ นต ่ า ท่ี ต้องการ (required rate of return) (สมนึก  
เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์. 2550) 
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 2.1.9 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเกษตร 
  ระบบการเกษตรของไทยมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีการเกษตร คือ การปฏิบติักบั
ท่ีดินเพื่อให้เกิดผลผลิต ทั้งการปลูกพืช เล้ียงสัตว ์การท าประมงและการเกษตรผสมผสาน โดย
อาศยัความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ และเงินทุน เพื่อให้พืชและสัตว์
เจริญเติบโตใหผ้ลผลิตต่าง ๆ 
  1)  ความส าคญัของการเกษตร 
  การเกษตรมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่ดึกด าบรรพ ์มนุษยรู้์จกัใช้
ประโยชน์อยา่งมากมายจากพืชและสัตว ์ทั้งในชีวิตประจ าวนัและการด ารงชีวิต ตลอดจนในการ
พฒันาประเทศใหเ้จริญมัน่คงอีกดว้ย 
                 2)  เกษตรกบัชีวติประจ าวนั 
  ในอดีตมนุษยด์ ารงชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ โดยการล่าสัตว ์เก็บพืชผกัจากป่ามากินเป็น
อาหาร อาศยัอยู่ตามถ ้ าหรือเพิงท่ีสร้างจากก่ิงไม ้ต่อมามนุษยเ์ร่ิมรู้จกัเพาะปลูกพืช รู้จกัเล้ียงสัตว ์
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าการเกษตร ท าให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจนถึงปัจจุบนั แมว้ิทยาการ
ต่าง ๆ จะเจริญก้าวหน้าข้ึน มนุษยก์็ยงัคงอาศัยผลผลิตท่ีได้จากการเกษตรเป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวติ 
  3)  ประเภทของการเกษตร 
  ประเภทของการเกษตร แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
    3.1) การปลูกพืช มีหลายชนิด โดยลักษณะธรรมชาติของพืชแต่ล่ะชนิด 
ก็แตกต่างกนัไป ซ่ึงนกัวิชาการเกษตรไดแ้บ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น วิธีการปลูก ดูแลรักษา 
และน าไปใชป้ระโยชน์  
   3.2)  การเล้ียงสัตว ์มีการเล้ียงมานานแลว้ โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ตามชนบท 
นอกจากจะประกอบอาชีพท านาและท าไร่แล้ว มกัจะเล้ียงสัตวค์วบคู่ไปด้วยเพื่อใช้เป็นอาหาร 
แรงงาน ในการเพาะปลูก การขนส่งและเพื่อแกเ้หงา ซ่ึงปัจจุบนัการเล้ียงสัตวใ์นแง่การใชแ้รงงาน
ลดนอ้ยลง แต่จะมีบทบาทมากในแง่ของการเล้ียงเพื่อใชเ้ป็นอาหารเน่ืองจากผูบ้ริโภคนิยมบริโภค
เน้ือสัตวก์นัอยา่งแพร่หลาย อีกทั้งยงัสามารถส่งออกจ าหน่ายยงัต่างประเทศอีกดว้ยวตัถุประสงค์
ของการเล้ียงสัตว ์แบ่งออกได้ดงัน้ี เพื่อไวใ้ช้บริโภค เพื่อไวใ้ช้แรงงาน เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อ
เสริมรายได ้เพื่อใชผ้ลิตภณัฑ์จากสัตวท์  าเคร่ืองนุ่งห่มของใชแ้ละรักษาโรค เพื่อความสวยงามและ
ความเพลิดเพลิน และเพื่อใชป้ระโยชน์ในการทดลองทางวทิยาศาสตร์หรือทางการแพทย ์
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    3.3)  การประมง การท าประมงเป็นการเกษตรเก่ียวกบัการเล้ียงและการจบัสัตว์
น ้าทุกชนิดของประเทศไทย ซ่ึงการท าประมงน้ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้ประชาชน และประเทศเป็น
จ านวนมาก การท าประมงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะของแหล่งน ้ าได ้3 ประเภท 
คือ การท าประมงน ้าจืด การท าประมงน ้าเคม็ และการท าประมงน ้ากร่อย  
  4)  รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยัง่ยนื 
  ระบบเกษตรแบบยัง่ยนื ประกอบดว้ย 5 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
   4.1)  วนเกษตร (agroforestry) 
   จากสาเหตุของการตดัไมท้  าลายป่าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและผิดกฎหมาย การ
บุกเบิกพื้นท่ีป่าเพื่อท าการเกษตรกรรม เม่ือมีการขยายตวัของการท าเกษตรอย่างแพร่หลาย การ
ผลิตเพื่อการคา้ท าให้มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกอยา่งกวา้งขวาง ส่งผลให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมาทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดินและน ้ า 
ทางออกในการรักษาหรือเพิ่มพื้นท่ีป่าเอาไว ้คือ การท าระบบวนเกษตร (agroforestry) ระบบวน
เกษตร จึงนับว่าเป็นรูปแบบเกษตรแบบยัง่ยืนอย่างหน่ึง เน่ืองจากเป็นการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถือเอาความสมดุลกบัระบบนิเวศในพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นหลกั วนเกษตรจึงมีความหมายทัว่ไป คือ ระบบ
การใช้ท่ีดินเพื่อด ารงกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ระหวา่งตน้ไมใ้นพื้นท่ีป่าระหวา่งหรือไมย้ืนตน้ท่ี
ปลูกข้ึน โดยท่ีการปลูกพืชและเล้ียงสัตวจ์ะตอ้งมีความสอดคล้องซ่ึงกนัและกนั และเก้ือกูลกบั
ระบบนิเวศป่าไมใ้นทอ้งถ่ิน 
              4.2)  เกษตรผสมผสาน (integrated farming) 
   การเกษตรผสมผสานเป็นการจัดระบบกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ ปลูกพืช 
เล้ียงสัตว ์ประมง ให้มีการผสมผสานและเก้ือกูลในการผลิตซ่ึงกนัและกนั โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดลอ้ม เพิ่มความสมบูรณ์ของ
อาหารพืชหรือสัตวก์ารท าเกษตรหลาย ๆ อยา่งร่วมกนั ท าให้เกษตรกรมีรายไดจ้ากผลผลิตเพิ่มข้ึน 
ตลอดจนไม่เส่ียงต่อสภาวะการขาดทุนจากราคาผลผลิตเพียงอยา่งเดียวท่ีมีราคาไม่แน่นอน  
   4.3)  เกษตรทฤษฎีใหม่ (new theory agriculture) 
   ทฤษฎีใหม่ คือ ตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงท่ี
เด่นชดัท่ีสุด ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชด าริน้ี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีมกัประสบปัญหาทั้งภยัธรรมชาติและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
ให้สามารถผา่นพน้ช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน ้ าไดโ้ดยไม่เดือดร้อนและยากล าบาก
นกั โดยความเส่ียงท่ีเกษตรกรมกัพบเป็นประจ า ประกอบด้วย ความเส่ียงด้านราคาสินคา้เกษตร 
ความเส่ียงในราคาและการพึ่งพาปัจจยัการผลิตสมยัใหม่จากต่างประเทศ ความเส่ียงดา้นน ้ า ฝนทิ้ง
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ช่วง ฝนแลง้ ความเส่ียงภยัธรรมชาติอ่ืน ๆ และโรคระบาด ความเส่ียงดา้นแบบแผนการผลิต ทฤษฎี
ใหม่จึงเป็นแนวทางหรือหลกัการในการบริหารการจดัการท่ีดินและน ้ าเพื่อการเกษตรในท่ีดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
   4.4)  เกษตรอินทรีย ์(organic Farming) 
   เป็นแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนมาจากการให้ความส าคญัของความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินโดยวิธีทางธรรมชาติ ปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารก าจดัศตัรูพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตทุก
ชนิด เน่ืองจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในไร่นา ก่อให้เกษตรกรประสบปัญหาใน
ดา้นสุขภาพอย่างรุนแรง ประกอบกบัตอ้งลงทุนสูง แต่ผลผลิตท่ีได้มีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบั
สภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ีสารเคมีท่ีใช้ยงัไปท าลายแมลงและส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ เป็นผลให้
ระบบนิเวศเกิดความไม่สมดุล นอกจากน้ีเกษตรอินทรียจ์ะเน้นการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ ผสมผสานกบัวิทยาการสมยัใหม่แบบพึ่ งพาธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหา และน ามาสู่
ความย ัง่ยืนทางการเกษตรจึงอาจกล่าวได้ว่า เกษตรอินทรีย์ เป็นการเกษตรท่ีหลีกเล่ียงการใช้
สารเคมี เพื่อความปลอดภยัในสุขภาพ ใช้ซากพืช มูลสัตว ์การปลูกพืชหมุนเวียน แร่ธาตุตาม
ธรรมชาติในการปรับปรุงดิน ผสมผสานกบัการก าจดัศตัรูพืชโดยชีวะวิธี หรือส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติช่วยในการควบคุมท าลายศตัรูพืช 
         4.5)  เกษตรธรรมชาติ (natural farming) 
   ระบบการเกษตรในปัจจุบนัก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาทางด้านการท าลายความสมดุลทางธรรมชาติไร่นา คือ การเร่ิมกระบวนการแห่งการ
ปรับเปล่ียนแนวความคิดและแนวทางการท าการเกษตร เพื่อให้เป็นการท าการเกษตรท่ีสามารถ
รักษาสภาพแวดลอ้ม ดว้ยการไม่ท าลายดิน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีเพื่อก าจดัศตัรูพืช และยึดถือ
กฎแห่งธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการท าเกษตรกรรมท่ีท าให้เกษตรกรสามารถมีชีวิต และความ
เป็นอยูแ่บบพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได ้(Self-Sufficiency and self-reliance) 
 2.1.10  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  1)  ทฤษฎีแนวคิดการกระจายอ านาจ 
  การกระจายอ านาจ (decentralization) หมายถึง ระบบการบริหารประเทศท่ีเปิด
โอกาสให้ทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีอ านาจในการจดัการดูแลกิจการหลาย ๆ ดา้นของตนเอง โดยมิใช่ปล่อย
ให้รัฐบาลกลางรวมศูนยอ์  านาจในการจดัการภารกิจแทบทุกอย่างของทอ้งถ่ิน กิจการท่ีทอ้งถ่ินมี
สิทธิจดัการดูแลมกัจะไดแ้ก่ ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวฒันธรรม การดูแลชีวิตและ
ทรัพยสิ์นและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ส่วนกิจการใหญ่ ๆ 2 อย่างท่ีรัฐบาลกลางควบคุมไว้
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เด็ดขาดก็คือการทหารและการต่างประเทศ การเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถ่ินดูแลจดัการปัญหา
ระดบัทอ้งถ่ิน (สีลาภรณ์ บวัสาย, ม.ป.ป.) 
   1.1) คุณประโยชน์ของการกระจายอ านาจ มีความส าคญัอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1)  แบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
(2)  ท าให้ปัญหาในแต่ละท้องถ่ินได้รับการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
(3)  ส่งเสริมให้คนแต่ละท้องถ่ินได้แสดงความสามารถพฒันาบทบาท

ตนเองในการดูแลรับผดิชอบทอ้งถ่ินของตน 
(4)  เป็นพื้นฐานส าคัญของคนในท้องถ่ินในการก้าวข้ึนไปดูแลแก้ไข

ปัญหาระดบัชาติ 
(5)  เสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและทั้ งประเทศ 

เน่ืองจากปัญหาต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ข สังคมมีความมัน่คงและเจริญกา้วหนา้ ประชาชนมีคุณภาพ
และมีบทบาทในการจดัการดูแลสังคมของตวัเอง 
 1.2) ประเด็นส าคญัในการปฏิรูปการกระจายอ านาจ คือ การกระจายอ านาจการ
คลงัทอ้งถ่ิน การสร้างศกัยภาพและความเขม้แข็งให้แก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั และการสร้างศกัยภาพ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ความสามารถในการบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (1)  การกระจายอ านาจการคลงัทอ้งถ่ิน 
  การกระจายอ านาจต่าง ๆ ให้กบั อปท. จะไม่สามารถด าเนินการส าเร็จได ้
หากปราศจากการกระจายอ านาจดา้นการคลงั การถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีจึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ไปพร้อมกันกับการมอบอ านาจในการบริหารจัดการรายได้ อาทิ  การเพิ่มประเภทภาษี 
ค่าธรรมเนียม ให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ อปท. มีรายได้
เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ ปัญหาการกระจายอ านาจการคลังของ อปท. 
ในขณะน้ีคือ เร่ืองการหาแนวทางการเพิ่มรายได้ท่ีมาจากการจดัเก็บของทอ้งถ่ินเอง เพราะหาก
ท้องถ่ินยงัคงอาศยัเงินรายได้จากรัฐบาลอยู่ ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจเพื่อให้
ทอ้งถ่ินมีอิสระในการบริหารจดัการตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง ความหมายของการกระจายการคลงัสู่
ทอ้งถ่ิน คือ เป็นการถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจทางการคลงัแก่ทอ้งถ่ิน อย่างอิสระตามกรอบท่ี
ก าหนด สร้างความรับผิดชอบทางการคลังของท้องถ่ิน มอบอ านาจการหารายได้แก่ท้องถ่ิน 
ทอ้งถ่ินสามารถก าหนดการใช้จ่ายทั้งขนาดและประเภทไดด้ว้ยตวัเอง ทอ้งถ่ินก าหนดและจดัท า
งบประมาณไดด้ว้ยตวัเอง 
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  (2)  การสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็ใหแ้ก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  กระแสเรียกร้องจากสังคมและประชาชนส่วนหน่ึง เห็นควรให้มีการ
เลือกตั้งผูว้่าราชการจงัหวดัทางตรง เพราะเห็นว่าเป็นส่วนหน่ึงของการผลกัดนัให้เกิดการเพิ่ม
อ านาจให้ท้องถ่ิน (devolution) ซ่ึงจะส่งผลให้การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินทั้ งองคาพยพมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนและบริบทแต่ละพื้นท่ีไดม้ากข้ึน อนั
สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอ านาจ ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในมาตรา 78 หมวด 5 แนวนโยบาย พื้นฐาน
แห่งรัฐ ส่วนท่ี 3 แนวนโยบายการบริหารราชการแผน่ดิน ไดมี้บทบญัญติัท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคญัต่อแนวคิดการกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีสาระส าคญัเก่ียวเน่ืองกบัแนวคิดการมี
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ จงัหวดัใดท่ีมีความพร้อม สามารถพฒันาให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ได ้โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น 
  ความหมาย “ผูว้่าราชการจงัหวดั” หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ภาครัฐในระดบัจงัหวดั โดยเป็นขา้ราชการระดับ 10 (เทียบเท่าอธิบดี) สังกดักระทรวง มหาดไทย 
โดยมาจากสายงานปกครอง หรือกรมการปกครองเกือบทั้งหมด เป็นตวัแทนของฝ่ายบริหารในการ
บริหารงานระดบัภูมิภาค มีปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
  (3)  อ านาจและหนา้ท่ีของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
  เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ซ่ึงก าหนดไวด้งัน้ี 
   (3.1) ด าเนินการพฒันาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท า ประสานและบูรณาการ
แผนพฒันาทอ้งถ่ินและวางระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 
   (3.3)  ด าเนินการจดัท า แกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งให้ค  าปรึกษา แนะน า และก ากบัดูแลการปฏิบติังานตาม
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (3.4)  ก าหนดแนวทางและจัดท ามาตรฐานทั่วไป เก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริการงานบุคคล
ส่วนทอ้งถ่ิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87
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   (3.5)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน 
การคลงั การงบประมาณ การพสัดุ การจดัเก็บรายได ้และการประกอบกิจการพาณิชยข์ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบญัชี และการพสัดุขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (3.6)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจดัการบริการสาธารณะ
และการศึกษาในอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (3.7) ก าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตวัช้ีวดัเพื่อเป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
   (3.8)  ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (3.9)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (3.10) พฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและของกรม 
   (3.11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
กรมหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2.1.11 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
  1) ทฤษฎีทางดา้นอนามยัและสุขภาพชุมชน 
  แมร่ี โจ คลาค (Meleis, A.I.) แบบจ าลองมิติทางการพยาบาลชุมชน (the dimensions 
model of community health nursing) นบัตั้งแต่ท่ีพยาบาลชุมชนไดน้ าทฤษฎีระบบของนิวแมนมา
ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลชุมชนนั้นได้มีการพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาลชุมชน เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบและมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นท่ี จึงมีการพฒันา
แบบจ าลองท่ีใชใ้นการพยาบาลชุมชนหลายแบบดว้ยกนัแต่ท่ีแพร่หลายและใชบ้่อยในชุมชน 
  แบบจ าลองมิติทางการพยาบาลชุมชนตามแนวคิดของ แมรี โจ คลาค แสดงใหเ้ห็น
ถึงมิติทางสุขภาพ (the dimensions of health) ซ่ึงเป็นมุมมองการเกิดโรคตามแนวคิดทางวิทยาการ
ระบาดท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพหรือการเจบ็ป่วยของประชาชน ซ่ึงในดา้นมิติทางสุขภาพมี 6 ดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และใชใ้นการรวบรวบภาวะสุขภาพ ไดแ้ก่ 
   1.1) มิติด้านชีววิทยา (the biophysical dimension) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระบบภายในร่างกายมนุษยท่ี์มีผลต่อสุขภาพ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะสัมพนัธ์กบัเพศ อายุ พฒันาการ 
การท างานของร่างกาย ซ่ึงปัจจยัดา้นน้ีจะเป็นปัจจยัดา้นแรก ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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การพฒันาภาวะสุขภาพ เป็นส่ิงท่ีจะเป็นตวับ่งช้ีไดว้า่บุคคลนั้นจะมีภาวะสุขภาพท่ีดีหรือไม่มีภาวะ
สุขภาพท่ีดี  
   1.2) มิติดา้นจิตวิทยา (the psychological  dimension) เป็นปัจจยัท่ีไดรั้บอิทธิพล
ทั้งจากภายในจิตใจของบุคคลนั้น และภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลดา้นจิตใจก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพตามมา  
   1.3) มิติด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (the physical environmental dimension) 
สภาพภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ส่ิงเหล่าน้ีอาจก่อใหเ้กิดโรคบางโรค  
   1.4) มิติด้านสังคม (the sociocultural dimension) มีหลายส่วนประกอบกัน 
ไดแ้ก่ โครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมร่วมของคนในสังคม 
ส่งผลต่อภาวะสุขภาพได ้
   1.5) มิติด้านพฤติกรรม (the behavioral dimension) มิติด้านน้ี เป็นพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคลท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งภาวะสุขภาพท่ีดีหรือการเจบ็ป่วย  
   1.6) มิติทางระบบสุขภาพ (the health system dimension) ได้แก่  การเข้าถึง
บริการทางด้านสาธารณสุข ระบบการบริการสาธารณสุข ประสิทธิภาพในการให้บริการและ
คุณค่าการบริการ 
  2)  ทฤษฎีท่ีใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  
     Pender (1987) ได้พฒันารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจากทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม ซ่ึงเนน้ความส าคญัของสติปัญญาในการท่ีจะช่วยควบคุมพฤติกรรม แนวคิดน้ีเช่ือวา่บุคคล
จะลงมือกระท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนปฏิบติักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็น 
แบบแผนในการด าเนินชีวิตนั้น เป็นผลจากการไดรั้บอิทธิพลของปัจจยั 3 ดา้นดว้ยกนั คือ ปัจจยั
ดา้นความรู้-การรับรู้ (cognitive perceptual factors) ของบุคคล ปัจจยัส่งเสริม (modifying factors) 
และส่ิงชกัน าในการปฏิบติั (cues to action) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
   2.1) ปัจจยัด้านความรู้-การรับรู้ (cognitive perceptual factors) ปัจจยัน้ีนับเป็น
กระบวนการขั้นแรกของการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั และคงไวซ่ึ้งพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคคล และท่ีส าคญัปัจจยัด้านน้ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ปัจจยัดา้นน้ีประกอบดว้ย 
    (1)  ความส าคญัของสุขภาพ (the importance of health)    
    (2)  การรับรู้การควบคุมสุขภาพ (perceived control of health) 
    (3)  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (perceived self-efficacy)    
    (4)  ค าจ ากดัความของสุขภาพ (definition of health)   
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    (5)  การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ (perceived health status)   
    (6)  การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
    (7)  การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (perceived barriers of  
health promoting  behaviors)   
   2.2) ปัจจัยส่งเสริม (modifying factors) จะส่งผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพทางออ้ม โดยผา่นปัจจยัดา้นความรู้และการรับรู้ ปัจจยัดา้นน้ีประกอบดว้ย 
    (1)  ปัจจยัทางประชากร (demographic factors) 

 (2)  ลกัษณะทางชีววทิยา (biological characteristics)   
 (3)  อิทธิพลระหวา่งบุคคล (interpersonal influences)   
 (4)  ปัจจยัสถานการณ์ (situational factors)   
 (5)  ปัจจยัพฤติกรรม (behavior factors)   
 2.3) ส่ิงชักน าในการปฏิบติั (cues to action) มี 2 ลกัษณะคือ ส่ิงชักน าภายใน 

เช่น การรับรู้ถึงศกัยภาพของตนเอง ส่ิงชกัน าภายนอก เช่น การพูดคุยสนทนากบับุคคลอ่ืน ลว้นมี
ส่วนผลกัดนัหรือสนบัสนุนใหบุ้คคลมีพฤติกรรมส่งเสริม  

2.1.12 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวคิดการก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันาดา้นต่าง ๆ จะตอ้งมีการ

ใชท้รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดผลิตผลตามความตอ้งการ แต่ในขณะเดียวกนั 
ก็จะมีของเสียเป็นสารมลพิษเกิดข้ึนดว้ย ซ่ึงใน ทางปฏิบติันั้น ธรรมชาติมีขีดความสามารถในการ
รองรับของเสียไดเ้พียงบางส่วน และประกอบกบัเราก็ไม่สามารถท่ีจะป้องกนัไม่ใหเ้กิด หรือแกไ้ข
ปัญหาภาวะมลพิษให้หมดส้ินไปไดท้ั้งหมดดว้ย ดงันั้นการควบคุมภาวะมลพิษของประเทศไทยจึง
ใช้วิธีการก าหนดมาตรฐานเป็นส าคญั การก าหนดมาตรฐานน้ีเป็นมาตรการโดยตรงท่ีสามารถ
ควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ และเป็นเกณฑ์เบ้ืองตน้ส าหรับการจดัการควบคุมปัญหาภาวะมลพิษ 
เพื่อให้คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่น ระดบัมาตรฐานขั้นต ่าท่ีเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และระดับความต้องการของคุณภาพชีวิต รวมทั้งยงัเป็นมาตรการหน่ึงท่ีช่วยให้
สามารถก าหนดนโยบายท่ีถูกตอ้ง เพื่อการพฒันาและป้องกนัการเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มให้
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสมและควบคู่กนัไป (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, ม.ป.ป.) 

การก าหนดมาตรฐาน โดยทั่วไปจะท าได้สองลักษณะ คือ การก าหนดมาตรฐานจาก
แหล่งก าเนิด หรือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด (emission standard) และการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ambient standard)  
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มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด (emission standard) เป็นมาตรฐานมลพิษใน
ส่ิงแวดลอ้ม โดยทัว่ไปมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไดมี้การประกาศใชแ้ลว้ อาทิเช่น มาตรฐาน
คุณภาพน ้ า ในแหล่งน ้ าผิวดินท่ีไม่ใช่ทะเล มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลชายฝ่ัง มาตรฐานคุณภาพน ้ า
ทิ้ง มาตรฐานคุณภาพน ้ าบาดาลท่ีจะใช้บริโภค มาตรฐานคุณภาพน ้ าด่ืม และมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ เป็นตน้ 

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ambient standard) เป็นมาตรฐานมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ มาตรฐานท่ีไดมี้การประกาศใช้แลว้ อาทิเช่น มาตรฐานคุณภาพอากาศเสียท่ี
ระบายออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และเรือกล มาตรฐานคุณภาพอากาศเสียท่ี
ระบายออกจากโรงงาน มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือกล และ
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด เป็นตน้ 

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดเหล่าน้ี เป็น
กลยุทธ์หน่ึงของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได ้เม่ือมีการบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวด เสมอภาคกนัและต่อเน่ือง รวมทั้งจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
เจา้ของโครงการหรือนกัลงทุน ผูใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญัดว้ยนอกจากน้ี
เพื่อให้การใชม้าตรฐานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นการสนบัสนุนการกระจายอ านาจ ตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ยงัไดมี้การก าหนดให้ผูว้่าราชการ
จังหวดัในเขตควบคุมมลพิษซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีปัญหาส่ิงแวดล้อมวิกฤต มีอ านาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดให้สูงกว่ามาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดไวแ้ลว้ได ้

มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
ปัจจุบนัปัญหาความเส่ือมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้น จ  าเป็น จะตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือในการด าเนินงานแกไ้ข ทั้งในภาครัฐบาล ผูป้ระกอบการและประชาชนโดยทัว่ไป 
ดงันั้น แนวทางการจดัการหรือแนวทางการอนุรักษ์จึงตอ้งเขา้ไปแทรกแซงอยูใ่นพฤติกรรมของ
ผูใ้ช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดังกล่าว โดยการสร้างแรงจูงใจทางด้าน
เศรษฐกิจข้ึน ซ่ึงวิธีน้ีจะท าให้การอนุรักษเ์ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา เพราะจะเป็นการให้ความ
เป็นธรรมในการกระจายตน้ทุนและผลประโยชน์ ในการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยวธีิการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
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 (1) การก าหนดมาตรการท่ีจะช่วยให้ประชาชนในระดับท้องถ่ิน  ได้รับ
ผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้น โดยการน ารายได้จากการ
บริหารและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติมาจดัสรรและน ากลบัไปพฒันาชุมชนและคุณภาพชีวิต
ของราษฎรในทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน  

 (2)  การลดอัตราอากรส าหรับเคร่ืองจกัร วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเคร่ืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการ
รักษา หรือควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาก ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เคร่ืองจกัร 
ว ัส ดุ และอุปกรณ์ เหล่าน้ี  ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนได้ทางหน่ึง 
กระทรวงการคลงั โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2525 จึงไดก้ าหนด
แนวนโยบายด้านการลดอตัราอากรศุลกากร หลักเกณฑ์ เง่ือนไขในการลดอตัราอากรศุลกากร 
ส าหรับเคร่ืองจกัรวสัดุอุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังานหรือท่ีรักษาส่ิงแวดล้อมข้ึน โดยให้เรียกเก็บ
อตัราอากรเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของอตัราปกติหรือเหลือร้อยละ 5 แล้ว แต่อย่างไหนจะต ่ากว่า 
รวมทั้งไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเคร่ืองจกัร วสัดุและอุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังานและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน ตลอดจนการอนุมติัรายการเคร่ืองจกัร 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีสมควรไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรดว้ยเคร่ืองจกัร วสัดุและอุปกรณ์ท่ีรักษา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นข่ายไดรั้บการลดอตัราอากรจะตอ้งเป็นชนิดและประเภทท่ีใชใ้นการบ าบดัน ้ า
เสีย อากาศเสีย ขจดักากของเสียของขยะ ใช้ลดหรือป้องกนัเสียงรบกวนจากตน้ก าเนิดในกิจการ
อุตสาหกรรม การริเร่ิมลดอตัราอากรศุลกากรของเคร่ืองจกัร วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างของประเทศก าลงัพฒันา  

 (3)  การน ามาตรการการลดหย่อนภาษีรายได้ตามประมวลรัษฎากรมาใช้เพื่อ
สนับสนุนและคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม ปัจจุบนักระทรวงการคลงัไดก้ าหนดให้รายจ่ายเพื่อ
สาธารณประโยชน์สามารถน ามาหกัภาษีรายไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิได ้ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสนับสนุนให้การจดัการทรัพยากรส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
รายจ่ายเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

  (3.1)  การส่งเสริม อนุรักษแ์ละรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสงวน และสัตวป่์าคุม้ครอง 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 

  (3.2)  การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ 

  (3.3)  การคุม้ครองและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวน
แห่งชาติ 
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  (3.4)  การส่งเสริม คุม้ครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

  (3.5)  การควบคุม ป้องกนั แกไ้ข ตลอดจนการลดและขจดัอนัตราย อนัเกิด
จากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษและของเสียอนัตราย ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

  (3.6)  กองทุนส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 (4)  การให้ผู ้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือจากทางราชการ ในการขออนุญาตน าผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศเขา้มา
ท าหนา้ท่ีเป็นผูติ้ดตั้ง ควบคุมและด าเนินงานระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบบ าบดัอากาศเสียและระบบ
ก าจดัของเสีย ในกรณีไม่สามารถจดัหาไดภ้ายในประเทศ รวมทั้งขอยกเวน้ภาษีเงินไดข้องบุคคล
นั้น ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

2.1.13 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเด็กและเยาวชน 
 1) จิตวทิยาพฒันาการเด็กและวยัรุ่น 
 อาศยัทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคล์เบิร์ก (stages of moral development) 

ลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ไดศึ้กษาวิจยัพฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยใ์นหลาย
ประเทศท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั จริยธรรมในท่ีน้ีเป็นเร่ืองของความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความถูกผิด 
โดยเกิดจากกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และอาศยัวุฒิภาวะทางปัญญา การวิจยัของโคลเบิร์ก 
พบวา่ พฒันาการทางจริยธรรมของเด็กอายุ 10 ปี ยงัพฒันาไม่ถึงขั้นสูงสุด แต่ยงัคงพฒันาต่อไปเม่ือ
อายุมากข้ึน การศึกษาวิจยัน้ีท าให้เราทราบวา่ การท่ีบุคคลใช้เหตุผลหน่ึง ๆ ในการตดัสินใจเลือก
กระท าต่อเหตุการณ์อยา่งหน่ึงนั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญในจิตใจของบุคคลผูน้ั้น ซ่ึง
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมน้ีไม่ไดข้ึ้นอยู่กบักฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ แต่เป็น
การใช้เหตุผลท่ีลึกซ้ึงตามล าดบัวุฒิภาวะทางจิตใจ และสติปัญญาของบุคคลนั้น ดงันั้นการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีน้ีจะช่วยให้เราเขา้ใจระดบัพฒันาการทางจริยธรรมของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด
กฎหมาย ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลส่วนหน่ึงของสาเหตุพฤติกรรมกระท าผิด ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ความเขา้ใจน้ีจะช่วยในการวางแผนบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู รวมทั้งพฒันาทกัษะต่าง 
ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อช่วยลดการมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนได ้
ทฤษฎีน้ีไดแ้บ่งพฒันาการทางจริยธรรมเป็น 3 ระดบั โดยแต่ละระดบัจะแบ่งย่อยเป็น 2 ขั้น รวม  
6 ขั้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  



62 

 

  1.1) ระดับท่ี  1 ระดับก่อนมีจริยธรรมหรือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (pre-
conventional morality level)  

  ในระดบัท่ี 1 น้ีเด็กจะรับรู้กฎเกณฑ์ของพฤติกรรมท่ี ‘ดี’ และ ‘ไม่ดี’ จากผูมี้
อ  านาจเหนือตนเอง เช่น พ่อแม่ ครูหรือเด็กท่ีโตกวา่ และมกัค านึงถึงผลท่ีตามมาวา่เป็นรางวลัหรือ
การถูกลงโทษในการตีความพฤติกรรมของตนเอง อยา่งเช่นพฤติกรรมดี คือพฤติกรรมท่ีแสดงแลว้
ไดรั้บรางวลั ส่วนพฤติกรรมท่ีไม่ดี คือพฤติกรรมท่ีแสดงแลว้ถูกลงโทษ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีจะพบ
ในเด็กท่ีอาย ุ2-10 ปี โดยพฒันาการทางจริยธรรมในระดบัท่ี 1 น้ีจะแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 

  ขั้นท่ี 1 การเช่ือฟัง และการถูกลงโทษ (obedience and punishment orientation)  
  ขั้ น ท่ี  2 กฎเกณฑ์ เป็น เค ร่ืองมือเพื่ อประโยชน์ของตน ( the instrumental 

relativist orientation)  
  1.2) ระดบัท่ี 2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม (conventional morality 

level)  
  ระดบัจริยธรรมในระดบัท่ี 2 น้ี บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามเกณฑ์ของสังคม

ท่ีตนอยู ่ท  าตามความคาดหวงัของพ่อแม่ หรือผูป้กครอง บุคคลจะไม่ค  านึงถึงผลตามมาท่ีจะเกิดแก่
ตนเอง แต่ค านึงถึงจิตใจของผูอ่ื้น ยึดถือความซ่ือสัตย ์และความจงรักภกัดีเป็นส าคญั จริยธรรมใน
ระดบัน้ีมกัพบในช่วงวยัรุ่นอายุประมาณ 10–16 ปี โดยพฒันาการทางจริยธรรมน้ี จะแบ่งเป็น 2 ขั้น 
คือ 

  ขั้นท่ี 3 ความคาดหวงัและการยอมรับในสังคมส าหรับ “เด็กดี” (the interpersonal 
concordance or “good boy-nice girl” orientation) 

  ขั้นท่ี 4 กฎและระเบียบ (law and order orientation)  
  1.3) ระดบัท่ี 3 ระดบัจริยธรรมตามหลกัการดว้ยวิจารณญาณ หรือระดบัเหนือ

กฎเกณฑส์ังคม (post-conventional morality level)  
  พฒันาการทางจริยธรรมในระดบัน้ีเป็นหลกัจริยธรรมของผูท่ี้มีอาย ุ20 ปีข้ึนไป 

หากบุคคลพฒันาจริยธรรมมาถึงขั้นน้ีก็จะมีการใชว้จิารณญาณตีความหมายของสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตามหลกัการ และมาตรฐานทางจริยธรรมก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรม ซ่ึงการตดัสินใจวา่ “ถูก” “ผดิ” 
หรือ “ควร” “ไม่ควร” มาจากวิจารณญาณของตนเอง อยู่บนหลักของความยุติธรรม และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม ปราศจากอิทธิพลของผูท่ี้มีอ านาจ หรือกลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิก ซ่ึงพฒันาการทาง
จริยธรรมในระดบัน้ีก็จะแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 
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  ขั้นท่ี 5 สัญญาสังคม หรือหลักการท าตามค ามั่นสัญญา (the social-contract 
legalistic orientation)  

  ขั้นท่ี 6 หลกัการคุณธรรมสากล (the universal-ethical principle orientation)  
 2)  การมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว จากทฤษฎีสู่การปรับโครงสร้าง 
  ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีทรงพลงัอย่างยิ่งส าหรับเด็ก เยาวชน แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็พบวา่ รายการโทรทศัน์ส่วนใหญ่ กลบัไม่ไดต้อบสนองต่อทกัษะการศึกษาและการเรียนรู้ให้กบั
เด็ก เยาวชนและครอบครัว อีกทั้ง รายการโทรทศัน์ก็ยงัไม่อาจตอบสนองต่อความจ าเป็นดา้นการ
เรียนรู้ปัญหาในท้องถ่ินในพื้นท่ีต่างได้อย่างเต็มท่ี ยิ่งไปกว่านั้ นแล้ว รายการโทรทัศน์ท่ีมีเด็ก 
เยาวชนร่วมในรายการยงัไม่อาจสร้างตน้แบบท่ีดีให้กบัเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ีนัง่ชมรายการ
โทรทศัน์ การมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในการแสดงพลงัท่ีจะเฝ้าระวงัความไม่
เหมาะสมของเน้ือหาหน้าจอโทรทศัน์ ท าให้ภาพของการมีส่วนร่วมในระดบัหน้าจอโทรทศัน์ มี
ความชดัเจน และสามารถแสดงศกัยภาพท่ีจะเป็นผูก้  าหนดคุณภาพเน้ือหาและช่วงเวลาของรายการ
โทรทศัน์ได้เอง ในหลาย ๆ คร้ัง เราจะพบอีกเช่นกันว่า รายการโทรทศัน์ท่ีเด็ก เยาวชน เป็นผู ้
ด าเนินรายการหรือร่วมในรายการ ท าให้เด็ก เยาวชน ท่ีนัง่ชมรายการโทรทศัน์ อยากเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในระดบัในจอโทรทศัน์ คือ การเขา้ไปอยู่ในรายการโทรทศัน์ในฐานะของผูด้  าเนินรายการ  
ผูร่้วมรายการ เพราะนอกจากจะไดอ้ยูใ่นหน้าจอโทรทศัน์แลว้ หากเป็นผูด้  าเนินรายการ ผูเ้ขา้ร่วม
แข่งขนั ยงัมีโอกาสท่ีจะได้รับค่าตอบแทน แต่กระนั้นก็ดี พบว่า ในหลาย ๆ รายการได้ส่งเสริม
ค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้งกบัใหก้บัเด็ก เยาวชน ท่ีนัง่ชมรายการ ไม่วา่จะเป็นท่าทาง กิริยา การแสดงออก 
ภาษา ทั้งหมดลว้นแต่เป็นผลท่ีมาจากการให้เด็ก เยาวชน มีส่วนร่วมในระดบัในจอโทรทศัน์ แต่
กลบัไม่ไดท้  าให้เกิดตน้แบบท่ีดีในการด าเนินชีวิตให้กบัเด็ก เยาวชน ในสังคมไทยในระดบัการมี
ส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ครอบครัว กบัรายการโทรทศัน์ท่ีเขม้ขน้สุด และเป็นเป้าหมายท่ีส าคญั
ต่อการพฒันารายการโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาตอบสนองต่อคนในชุมชน ก็คือ การมีส่วนร่วมของเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ในระดับหลังจอโทรทัศน์ซ่ึ งคือ การมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ
โทรทศัน์ ซ่ึงมีตั้งแต่การมีส่วนร่วมในระดบัเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนกระทัง่ถึง การมีอ านาจในการ
ตดัสินใจในการด าเนินการผลิต ก าหนดรูปแบบ เน้ือหา ซ่ึงหมายถึง ความเป็นอิสระในการคิดและ
ในการด าเนินการโดยผูผ้ลิตท่ีเป็นเด็ก เยาวชน และเม่ือเด็กเยาวชนในพื้นท่ีสามารถคิดรูปแบบและ
เน้ือหารายการดว้ยตนเอง ก็จะท าให้รายการโทรทศัน์นั้นมีเน้ือหาท่ีตอบสนองต่อการพฒันาชุมชน
ของตนเองนอกเหนือไปจากนั้น การมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย แต่จากอดีตท่ีผา่นมา 
ถึงแมจ้ะมีทฤษฎีความรู้ในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในระดบั
หนา้จอ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการเฝ้าระวงัคุณภาพของเน้ือหารายการโทรทศัน์ กลบัเกิดข้ึนไม่ไดจ้ริง มี
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เพียงการเคล่ือนไหวในกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว และองคก์รพฒันาเอกชน แต่ทวา่ยงัไม่มีพลงั
และความต่อเน่ืองท่ีเพียงพอส าหรับการมีส่วนร่วมในระดบัในจอโทรทศัน์เอง อุปสรรคท่ีส าคญัก็
คือ การขาดความรู้ความเขา้ใจของผูผ้ลิต รวมทั้ง การละเลยเพิกเฉย ต่อความ เป็นตน้แบบท่ีดีของ
เด็ก เยาวชน ท่ีร่วมในรายการของผูผ้ลิตท่ีตอ้งการเรียกคะแนนระดบัความนิยมเชิงปริมาณของผูช้ม 
และต้นเหตุท่ีส าคญัก็คือ การขาดสถาบนัวิชาชีพท่ีจะช่วยวางกรอบของจริยธรรมในการผลิต
รายการ และการขาดซ่ึงสถาบนัวชิาการเพื่อใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการผลิตรายการส าหรับเด็ก 
เยาวชนและครอบครัวในขณะท่ีการให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวมีโอกาสในการเป็นเจา้ของ
ผลงานในฐานะผูผ้ลิตรายการ ยงัขาดทั้ งอุปกรณ์ ความรู้ในการผลิต แรงจูงใจท่ีจะผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง ช่องทางของการการออกอากาศรายการท่ีตนเองผลิตไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม แนวคิด
เก่ียวกบั การมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ลว้นแต่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
การให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว รู้จกัการเฝ้าระวงัท าให้เกิดการเท่าทนัต่อส่ือ ท าให้เด็ก เยาวชน 
เกิดการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และรายการท่ีผลิตยงัสามารถเป็นช่องทางในการแกปั้ญหาใน
ชุมชนได้อีกทางหน่ึง แต่หากการจดัการปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ได้เกิดข้ึนพร้อมกันอย่างเป็น
รูปธรรมการปรับโครงสร้างในระดบัภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัส่ือในกลุ่มเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อปรับเปล่ียนเป็นกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวงัส่ือ และ
เสริมสร้างให้กลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีมีศกัยภาพในการผลิตรายการให้มีความเขม้แข็ง
มากข้ึน และขยายกลุ่มประเภทน้ีให้มากข้ึนการปรับโครงสร้างในระดบัภาควิชาการ เพื่อสถาบนั
วิชาการในการท าหนา้ท่ีให้ความรู้และผลิตหลกัสูตรส าหรับการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว การปรับโครงสร้างในระดับภาควิชาชีพ เพื่อสร้างสถาบันวิชาชีพใน  
วางกรอบจริยธรรมในรูปของประมวลจริยธรรมเพื่อสร้างต้นแบบท่ีดีให้กับเด็ก เยาวชน ผ่าน
หนา้จอโทรทศัน์การปรับโครงสร้างเชิงนโยบาย ซ่ึงอาจจะเร่ิมตน้ดว้ยการสร้างสภาเยาวชน เพื่อท า
หน้าท่ีในการจดัท านโยบายเสนอต่อภาคสังคม ทั้งในแง่ของพื้นท่ีในการน าเสนอรายการท่ีเด็ก 
เยาวชน ผลิตข้ึนมา การให้โอกาสและพื้นท่ีกับเครือข่ายเฝ้าระวงัในการน าเสนอสถานการณ์ 
อนัเป็นผลจากการเฝ้าระวงัในทุก 3 เดือน การสร้างกองทุนเพื่อการพฒันารายการโทรทศัน์  
 2.1.14 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 1)  ทฤษฎีดา้นจิตวทิยาของผูสู้งอายุ 
  1.1) ทฤษฎีความไม่เก่ียวขอ้ง (disengagement theory) 
  การศึกษาวิจยัช้ินหน่ึงได้ยืนยนัว่า คนแต่ละคนอาจะหยุดบทบาทของตวัเอง
บางอย่างซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากความต้องการของตนเอง หรือแรงกดดันจากสังคมได้ ดังนั้ น
ผูสู้งอายุจึงหนีไม่พน้ท่ีจะถอนตวัออกจากสังคม โดยท่ีจะไม่เก่ียวกบัระบบสังคมท่ีอยู่ แต่อาจมี
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สาเหตุเน่ืองมาจากความตอ้งการสืบต่อ การถ่ายทอด หรือความต่อเน่ือง (continuity) โดยท่ีผูสู้งอายุ
ควรจะพน้จากหนา้ท่ี เพื่อเปิดโอกาสใหค้นรุ่นหลงัต่อไป 
  1.2) ทฤษฎีการมีกิจกรรมร่วมกนั (the activity theory of aging) 
  ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงลกัษณะทางสังคม จะตอ้งมีแบบแผนให้ผูสู้งอายุ
สามารถท ากิจกรรมไดเ้ท่ากบัคนในวยักลางคน โดยสนบัสนุนให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ใหมี้ความสนใจ 
และเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในวยัเดียวกนั เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมทางสังคม และความพึง
พอใจในชีวิต กล่าวคือ ผูสู้งอายุมีกิจกรรมสูง จะมีการปรับตวัได้ดีทั้ งร่างกาย จิตใจ และสังคม 
บุคคลท่ีสามารถด ารงกิจกรรมทางสังคมได ้จะเป็นผูท่ี้มีความพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน์เก่ียวกบั
ตนเองดี นอกจากน้ีการมีกิจกรรมและการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา จะท าให้มีความรู้สึกวา่ ตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และความสามารถในการด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้น การ
กระตุ้นให้ผูสู้งอายุได้มีกิจกรรมต่อเน่ือง และกิจกรรมนั้นต้องเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวยั
ผูสู้งอาย ุโดยแนะน าถึงการรักษาระดบัของกิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา แทนการใชก้ าลงัในการท างาน 
เม่ือเกษียณ ควรมีการส่งเสริมให้มีเพื่อนใหม่บา้ง การมีกิจกรรมจะท าให้สภาวะร่างกาย จิตใจ และ
สังคมดีมากข้ึน ดงันั้น จึงควรตระหนักให้ผูสู้งอายุมีกิจกรรมต่อไป เม่ืออายุมากข้ึนในสังคมและ
ปฏิเสธคนไม่มีกิจกรรม ควรกระตุ้นให้ผูสู้งอายุได้มีกิจกรรมต่อไป เพื่อความมัน่คงและอยู่ใน
สังคมอยา่งมีคุณค่า และมีความสุขต่อไป นอกจากน้ี เช่ือว่าสุขภาพ ก็มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
ในสังคมด้วย ผูสู้งอายุท่ีมีสภาพร่างกายแข็งแรงดี หรือได้ท าประโยชน์ให้กับสังคม จะท าให้
ผูสู้งอายมีุการพฒันาตนเองต่อบทบาทใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
  1.3) ทฤษฎีความต่อเน่ือง (continuity theory) 
  ทฤษฎีน้ีจะเน้นความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนระหว่างปัจจยัทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
และสังคมท่ีส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการคงท่ีในผูสู้งอายุแต่ละคน จะมองถึงนิสัยการ
แสดงออก และชีวิตความเป็นอยูท่ี่ผา่นมาของผูสู้งอายุ การประสบความส าเร็จในวยัสูงอายุนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบเหล่านั้น ไดรั้บการฝึกฝนมากนอ้ยแค่ไหน และสามารถผสมผสานใหเ้ขา้กบั
เหตุการณ์ในปัจจุบนัของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งไร 
  1.4) ทฤษฎี จิตวิ เคราะห์ และพัฒนาการ (psychoanalytic and developmental 
theories)  
  ฟรอยด์ (Freud) กล่าวว่า “การพฒันาการด้านบุคลิกลกัษณะของผูสู้งอายุนั้น
ข้ึนอยูก่บัจิตใจท่ีมีพฒันาการมา (psychological process) ในช่วงวยัเด็กจะมีการน าเอาประสบการณ์ ส่ิง
ท่ีเรียนรู้ในอดีตมาใชใ้นการปรับตวั การยอมรับความจริง เพื่อให้การด ารงชีวิตเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
(ego-integrity)” จุง (Jung) กล่าวว่า “ผูท่ี้แสวงหาความหมายของตวัเองและจิตวิญญาณ จะมีภาวะ
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ความกระสับกระส่ายน้อยลง หรือความลุกล้ีลุกลน (restlessness) ซ่ึงเป็นการให้ความหมายท่ี 
บ่งบอกถึงสภาพจิตใจท่ีมีปัญหาในทางเส่ือมถอย หรือไม่รับรู้เวลาสถานท่ี (disorientation) 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวยัสูงอาย”ุ (อา้งใน วาสนา แกว้หลา้, 2551) 
 2)  ทฤษฎีดา้นจิตวทิยาสังคม 
 ทฤษฎีดา้นจิตวิทยาสังคมเป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเนน้การศึกษาจิตวิทยาสังคมของผูสู้งอาย ุ
โดยพิจารณาวยัท่ีแปรเปล่ียนไป โดยเฉพาะวยัสูงอายุจะส่งผลต่อดา้นจิตใจของผูสู้งอายุ กล่าวอีก
นยัหน่ึงก็คือ จิตวิทยาจะมีความสัมพนัธ์อยา่งแยกไม่ออกกบัศาสตร์ดา้นชีววิทยา โดยมองวา่ ร่างกาย
จะเป็นจุดน าในการพฒันาการดา้นจิตวิทยาของผูสู้งอายุ เช่น การใชชี้วิต ความสุขความทุกข ์การ
ปรับตวั การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ทั้งน้ี โดยส่วนใหญ่นั้นพฒันาการร่างกายของผูสู้งอายจุะมีลกัษณะ
เส่ือมถอย ทั้งท่ีเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก และรวมถึงภายในด้วย (ศรีเรือน แก้วกงัวาน, 2545) 
ดงันั้น ผูสู้งอายจึุงตอ้งเตรียมจิตใจและปรับตวัไปพร้อมกนั  
 สรุปใหเ้ห็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นจิตวทิยาสังคมของผูสู้งอาย ุ5 ทฤษฎี คือ  
    (1)  ทฤษฎีการถดถอย (disengagement theory) หรือทฤษฎีการปล่อยวาง 
เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะค่อย ๆ ถอยออกจากสังคม ลดบทบาทด้านสังคม อนั
เน่ืองจากสภาพร่างกายเร่ิมเส่ือมถอย เหตุน้ี ผูสู้งอายุจึงควรเก็บตวัเงียบ ๆ ไม่วุ่นวายกบักิจกรรม 
ต่าง ๆ ของสังคมและครอบครัว แต่อาจจะสร้างกิจกรรมใหม่ท่ีไม่ล าบากมากนกั    
   (2)  ทฤษฎีการท ากิจกรรมหรือทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) หรือ 
(engagement theory) เป็นทฤษฎีท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกบัทฤษฎีแรก โดยมองวา่ ผูสู้งอายุจะมีความสุข
ทั้ งกายและใจได้หากมีการท ากิจกรรมและเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา และกิจกรรมก็จะ 
ท าให้ด าเนินชีวติอยา่งมีความสุขและรู้สึกวา่ตนมีประโยชน์ ในกรณีจะสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย
ของงานวิจยัน้ี คือ กลุ่มผูสู้งอายุในชนบทและเมืองท่ีหันมารวมกลุ่มกันท างานชมรมผูสู้งอาย ุ 
ต.โพธ์ิไทรงาม จ.พิจิตร และการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย OPPY Club  
    (3)  ทฤษฎีความต่อเน่ือง (continuity theory) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่า ผูสู้งอายุ
จะมีความสุขไดเ้ม่ือไดท้  ากิจกรรมตามท่ีเคยท ามาก่อน เช่น หากเป็นคนท่ีท ากิจกรรมกบัคนหมู่มาก
ก็ท าต่อไป หรือหากบุคคลใดพอใจชีวติท่ีสงบสันโดษก็อาจแยกตนท างานตามล าพงั  
   (4)  ทฤษฎีของอีริกสัน (Erickson’s theory) อธิบายว่า ทฤษฎีดงักล่าวจะ
เช่ือว่า การปรับตวัของผูสู้งอายุจะมีประสิทธิภาพได้หรือไม่จะมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการใน 
วยัท่ีผ่านมา หากสามารถปรับตวัในวยัท่ีผ่านมาได้ดีก็จะมีอีโก้ (ego) ท่ีเขม้แข็งและจะสามารถ
ปรับตวัไดดี้ต่อวิกฤติในช่วงสูงอายุได ้ทั้งน้ี ในช่วงของวยัชราจะอยูใ่นขั้นท่ี 8 ของอีริกสัน ซ่ึงจะ
เป็นช่วงท่ีมีความขดัแยง้ทางจิตใจดา้นความมัน่คงทางใจแยง้กบัความส้ินหวงั ถา้ผูสู้งอายุยอ้นอดีต
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ดว้ยความพอใจในตนเองก็จะมีความมัน่คง เขม้แข็ง แต่หากนึกถึงอดีตท่ีขมข่ืนก็จะมีความทุกข ์
ผิดหวงัในชีวิต นอกจากนั้น ในช่วงวยัสูงอายุยงัตอ้งมีความใกลชิ้ดผูกพนักบับุคคลอายุน้อยกว่า
และเพื่อน ๆ เพื่อเสริมความมีชีวิตชีวาให้ผูสู้งอายุ และท่ีส าคญั คือ ผูสู้งอายุควรพฒันาสมรรถภาพ
ในการส านึกรู้ตวัอยา่งมีสติตอ้งยอมรับทั้งความส าเร็จและลม้เหลวอยา่งรู้เท่าทนั และหากผูสู้งอายุ
สามารถด าเนินชีวติไดด้งักล่าวก็จะเป็นผูสู้งอายท่ีุมีความสุข และเตรียมพร้อมกบัความตาย  
   (5)  ทฤษฎีพฒันาของเพค (Peck’s developmental theory) ศรีเรือน แกว้กงัวาล 
(2545) สรุปว่า ทฤษฎีของเพคนั้นก็จะมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบังานของอีริกสัน โดยมุ่งเน้นการ
ปรับตวัของผูสู้งอายุ เพียงแต่จุดท่ีแตกต่างกนัก็คือ การขยายสู่มิติด้านจิต-สังคม และอธิบายวยั
ผูใ้หญ่ 7 ขั้น โดยขั้นท่ี 5, 6 และ 7 จะเป็นประเด็นเฉพาะของผูสู้งอาย ุโดยจะมีพฒันาการ 3 ขั้น คือ 
ขั้นแรก การแยกความแตกต่างของตนกับบทบาทการงานท่ีผ่านมา (ego differentiation แยง้กับ 
work-role preoccupation) ขั้นท่ีสอง การแยกความแตกต่างของร่างกายท่ีเปล่ียนแปลง (body 
transcendence แยง้กบั body preoccupation) เช่น อดีตอาจมีสุขภาพดี แต่เม่ือแก่ชราก็จะเร่ิมมีความ
เส่ือมถอยก็จะตอ้งปรับตวัให้เหมาะสม และขั้นท่ีสาม การแยกความแตกต่างอีโก้ก่อนและหลงั 
(ego transcendence แย้งกับ  ego preoccupation) ทั้ ง น้ี  หากผู ้สู งอายุสามารถลดความยึดมั่น 
ในอดีต ทั้งบทบาท ร่างกาย และอีโก ้ก็จะท าให้ยอมรับสภาพผูสู้งอายุและพฒันาสู่วยัผูสู้งอายุไดดี้ 
(คลา้ยคลึงกบัแนวคิดของอีริกสัน) ในทางกลบักนัหากไม่สามารถท าไดก้็จะประสบปัญหา  
 นอกเหนือจากทฤษฎีทั้ง 5 ดา้นแลว้ ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2545) ยงัไดเ้สนอทฤษฎี
เพิ่มเติมอีก 2 ทฤษฎี ในล าดบัท่ี 6 และ 7 คือ 
   (6) ทฤษฎีการท าใจ-การปลง (renunciation) ซ่ึงหมายถึง การยอมรับจาก
การสูญเสียและการจากไปทั้งทรัพยสิ์น ผูค้น และความสัมพนัธ์ในอดีต โดยท่ีคนท่ีมีบุคลิกท่ีไม่
ยดืหยุน่ก็จะปลงไดย้ากกวา่คนท่ียดืหยุน่  
   (7) การยอ้นความหลงั (reminiscene) เป็นพฤติกรรมของคนทุกวยัท่ีระลึก
ความหลงัแต่จะมีมากข้ึนในวยัสูงอายุ โดยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การนั่งคิดคนเดียว การพูด
บอกเล่ากบัผูอ่ื้น การเขียนเล่าเร่ืองดว้ยตวัหนงัสือ การเดินทางไปสถานท่ีอดีต การสะสม เป็นตน้ 
การยอ้นความหลงัอาจมีทั้งคุณและโทษ กล่าวคือ อาจเป็นการฝึกฝนความจ า ในทางกลบักนัก็จะ
สร้างความขุ่นมวั เศร้าสร้อย กลวั และกงัวล 
 3)  แนวคิดเก่ียวกบัการด ารงชีวติอิสระของคนพิการ 
 แนวคิดการด ารงชีวิตอิสระ (independent living) เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และไดรั้บการยอมรับและน าไปปฏิบติัขยายต่อในประเทศแคนาดาและในประเทศแถบยโุรป กลุ่ม
คนพิการในประเทศเหล่าน้ีลว้นประสบปัญหาลกัษณะคลา้ยกนั ซ่ึงการเคล่ือนไหวของแนวคิดได้
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สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบริบทของสังคมในเวลานั้นท่ีสังคมตะวนัตกประสบร่วมกนัเป็นยุคท่ีเรียกวา่ ยุค
ของขบวนการปลดปล่อย ท่ีเป็นเร่ืองของการเคล่ือนไหวด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มคนพิการเอง
ได้รับแรงบนัดาลใจจากกระบวนการเคล่ือนไหวของคนสีผิวและกลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการเห็นว่า
ไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมในสังคม ไม่ไดรั้บสิทธิบริการของรัฐอยา่งเสมอภาค นอกจากนั้น
ขณะเดียวกนัการเคล่ือนไหวในเร่ืองการลดบริการแบบสถาบนั มีการกล่าวถึงการศึกษาในเร่ือง
ความแปลกแยก การใชชี้วิตท่ีไร้ความหมาย ซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนในบริการแบบสถาบนั ซ่ึง
กลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มคนท่ีมีประสบการณ์ร่วมอยูด่ว้ย ลกัษณะการจดับริการดา้นสังคมในประเทศ
ตะวนัตกเร่ิมตน้จากรูปแบบบริการสถาบนั ซ่ึงถูกตั้งเก่ียวกบัค าถามประสิทธิภาพในการจดับริการ
และคุณภาพชีวติของผูท่ี้อยูใ่นสถาบนัโดยน าเสนอให้มีการจดับริการท่ีอยูใ่นชุมชน (community – 
based) เพื่อให้คนไดอ้ยูอ่าศยัท่ีบา้น ไม่ตอ้งเขา้อาศยัในสถาบนั ต่อจากนั้นช่วงปลายทศวรรษ 1980 
แนวคิดดา้นสวสัดิการสังคมฝ่ายขวาน าโดยนางแธตเชอร์แลนาสเรแกน เร่ิมมีอิทธิพลในยโุรปและ
สหรัฐอเมริกา  
 แนวคิดการด ารงชีวติอิสระของคนพิการบางส่วนสามารถเขา้กนัไดก้บัแนวคิดฝ่าย
ขวาดว้ย คือ แนวคิดของการคุม้ครองผูบ้ริโภคและส่งเสริมใหอ้งคก์รเอกชนเขา้มามีบทบาทในการ
จดับริการสวสัดิการสังคม และขณะเดียวกนัก็ไปในทางเดียวกนักบัการจดัการสวสัดิการแบบพหุ
ลกัษณ์ (welfare pluralism) ซ่ึงส่งเสริมในเร่ืองการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในสังคมในการ
จดับริการสวสัดิการสังคม การเคล่ือนไหวการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการในสังคมไทยอาจกล่าว
ได้ว่าได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย การเรียนรู้การปฏิบติั
เร่ืองการด ารงชีวิตอิสระในประเทศไทยได้รับการผลักดันจากรัฐบาลและผูน้ าคนพิการของ
ประเทศญ่ี ปุ่น ดังจะเห็นได้จากการให้คนพิการไปฝึกอบรมระยะสั้ นหรือดูงานท่ี ญ่ี ปุ่น 
ปีละ 2 ทุน ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นตน้มา ประเทศญ่ีปุ่นมีความตั้งใจในการเป็นผูน้ าระดบัภูมิภาค  
โดยแสดงบทบาทท่ีโดดเด่นในการพยายามท างานความร่วมมือในภูมิภาค  (international 
cooperation) ผา่นองคก์ารสหประชาชาติและรูปแบบความช่วยเหลือต่าง ๆ 
 4)  แนวคิดเก่ียวกบัการพึ่งตนเองของคนพิการ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการพึ่งพาตนเอง เป็นแนวทางการพฒันาแบบหน่ึง ซ่ึงเร่ิมมาจาก
ความเข้าใจในธรรมชาติของบุคคล ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ท่ีมีพลังปัญญาความสามารถอยู่โดย
พื้นฐานทางธรรมชาติ แต่ไม่มีโอกาสท่ีจะพัฒนาเองได้ เพราะสาเหตุมาจากปัจจัยแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริการ และวฒันธรรม การพฒันาจึงไม่ใช่การ
ก าหนดโดยบุคคลภายนอก หากแต่เป็นการส่งเสริมให้บุคคลพิการได้ท าความเขา้ใจกบัปัญหา
ตนเองและคิดคน้หาวธีิแกไ้ข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ในลกัษณะท่ีสัมพนัธ์ต่อปัญหาความตอ้งการ  
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และความสามารถของตนเอง คนพิการมีความตอ้งการเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป รวมถึงความตอ้งการ
ทางสังคม ความตอ้งการทางเพศ (sexuality) ความตอ้งการเรียนรู้ (learning) ตอ้งการมีรายไดแ้ละ
พึ่ งตนเองได้ (economic independent) ต้องการศักด์ิศรี (dignity) และได้รับการยอมรับนับถือ 
(respect) ตอ้งการใชบ้ริการสาธารณะหรือบริการติดกนัเฉพาะส าหรับคนพิการเม่ือจ าเป็น ตอ้งการ
มีคู่ครอง (marriage) และสร้างครอบครัว (family raising) ต้องการเป็นสมาชิกท่ีสามารถท า
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน คนพิการตอ้งการให้ผูอ่ื้นรับฟังความคิดเห็นและขอ้กงัวลใจของตนเองบา้ง 
ตอ้งการใชสิ้ทธิตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง 
 2.1.15  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศึกษา 
  1)  การศึกษา  
  ตาม พรบ.แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้หมายความว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน
ทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ เป็นการสร้างองคค์วามรู้อนัเกิด
จากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต (มาตรา 4) และเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข (มาตรา 6) 
  การเรียนรู้ (learning) หมายถึง กระบวนการท่ีประสบการณ์ตรงและประสบการณ์
ทางออ้ม กระท าให้อินทรียเ์กิดการเปล่ียนแปลง หรือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อนัเน่ืองมาจาก
ไดรั้บประสบการณ์ (experience)  
  กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ซ่ึงประกอบด้วย การคดัเลือก การตีความ
สร้างสรรค์ และน าความรู้ใหม่ของผูเ้รียนแต่ละคนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การแกปั้ญหา และการ
ท างานต่าง ๆ 
  ประสบการณ์ (experience) คือ การท่ีบุคคลใชป้ระสาทสัมผสัปะทะ (interaction) 
กบัส่ิงแวดล้อม (environment) ซ่ึงประกอบด้วย ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ส่ิงแวดล้อมทางสังคม 
(มนุษยด์ว้ยกนั) และส่ิงแวดลอ้มทางขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ท่ีบุคคลปะทะแลว้ท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (วรนุช ตุนทกิจ, 2553) 
  2)  องคก์รการศึกษา 
  สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษา ไม่วา่จะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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  การสอน หมายถึง การจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมให้นกัเรียนไดป้ะทะ  เพื่อท่ีจะให้
เกิดการเรียนรู้ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน การสอนจึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดการเจริญงอกงาม 
  ระบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบ คือ 1) ตัวป้อน ได้แก่ ครูหรือผูส้อน  
ผูเ้รียน หลกัสูตร ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ และวสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 2) กระบวนการ ไดแ้ก่ การ
ด าเนินการสอน การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน การสร้างความพร้อมในการเรียน และการใชเ้ทคนิค
การสอนต่าง ๆ 3) ผลผลิต ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 
  บลูม (Benjamin S. Bloom) และคณะ ได้จ  าแนกจุดประสงค์ทางการศึกษา 
(taxonomy of education objects) ตามลกัษณะการเรียนรู้ไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
    (1)  ดา้นพุทธิพิสัย (cognitive domain) หรือดา้นสติปัญญา หรือดา้นความรู้ 
และการคิดประกอบดว้ยความรู้ความจ าเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ การน าเอาส่ิงท่ีเป็นความรู้ความจ าไปท า
ความเขา้ใจ น าไปใชก้ารใชค้วามคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
    (2)  ด้านจิตพิสัย (effective domain) หรือด้านอารมณ์-จิตใจ ความสนใจ  
เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม เช่น การเห็นคุณค่า การรับรู้ การตอบสนอง และการสร้างคุณค่าใน
เร่ืองท่ีตนรับรู้นั้นแลว้น าเอาส่ิงท่ีมีคุณค่านั้นมาจดัระบบและสร้างเป็นลกัษณะนิสัย 
    (3)  ดา้นทกัษะพิสัย (psychomotor domain) หรือด้านทกัษะทางกาย หรือ
ดา้นการปฏิบติัประกอบดว้ย ทกัษะการเคล่ือนไหว และการใชอ้วยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย  
  การสอนท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
                     (1) มีการส่งเสริมนกัเรียนให้เรียนดว้ยการกระท า การไดล้งมือท าจริง ให้
ประสบการณ์ท่ีมีความหมาย 
                   (2)  มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนด้วยการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
                (3)  มีการตอบสนองความต้องการของนักเรียน เรียนด้วยความสุข ความ
สนใจ กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
                          (4)  มีการสอนให้สัมพนัธ์ระหว่างวิชาท่ีเรียนกบัวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร
เป็นอยา่งดี 
                           (5)  มีการใช้ส่ือการสอน จ าพวกโสตทศันวสัดุ เพื่อเร้าความสนใจ ช่วย
ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน 
                           (6)  มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อเร้าความสนใจ ผูเ้รียนสนุกสนาน ได้ลง
มือปฏิบติัจริง และดูผลการปฏิบติัของตนเอง 
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                         (7)  มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอด้วยการซักถามหรือ
ให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาง่าย ๆ เด็กคิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจารณา
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
                           (8)  มีการส่งเสริมความคิดริเร่ิม และความคิดสร้างสรรค ์ส่งเสริมการคิดท า
ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีดี มีประโยชน์ ไม่เลียนแบบใคร ส่งเสริมกิจกรรมสุนทรียภาพ ร้อยกรอง วาดภาพ และ
แสดงละคร 
                           (9)  มีการใชก้ารจูงใจในระหวา่งเรียน               
         (10) มีการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น มีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น ยกย่อง
ความคิดเห็นท่ีดี นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกบัครู 
                           (11) มีการเร้าความสนใจ ก่อนลงมือท าการสอนเสมอ  
                           (12) มีการประเมินผลตลอดเวลา โดยวธีิการต่าง ๆ 
  3) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
  Peter Sengew ไดใ้หค้วามหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้วา่ เป็นองคก์ารท่ีซ่ึงคน
ในองคก์ารไดข้ยายขอบเขตความสามารถของตนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในระดบับุคคลระดบักลุ่มและ
ระดบัองค์การเพื่อน าไปสู่จุดหมายท่ีบุคคลในระดบัต่าง ๆ ตอ้งการอย่างแทจ้ริงเป็นองค์การท่ีมี
ความคิดใหม่ ๆ และการแตกแขนงของความคิดไดรั้บการยอมรับเอาใจใส่ และเป็นองค์การท่ีซ่ึง
บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของวธีิการท่ีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนัทั้งองคก์าร 
  แนวทาง 5 ประการ ในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (the five disciplines) โดย Peter 
Senge ไดเ้สนอแนวความคิดของการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดว้ยกรอบความรู้ 5 สาขาวิชาการ 
ท่ีเรียกวา่ the five disciplines ซ่ึงจะเป็นแนวทางหลกัในการสร้างองค์การการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน the 
five disciplines หรือแนวทางส าคญั 5 ประการท่ีจะผลกัดนัและสนบัสนุนให้เกิดองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ข้ึนประกอบดว้ย 
    (1)  การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร (personal mastery) คือ ลกัษณะการ
เรียนรู้ของคนในองคก์ารซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การไดส้มาชิกขององค์การท่ี
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้น จะมีลกัษณะสนใจและใฝ่หาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอมีความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตน มุ่งสู่จุดหมาย และความส าเร็จท่ีไดก้ าหนดไว ้
    (2)  ความมีสติ (mental model) คือ แบบแผนทางจิตส านึกของคนใน
องคก์ารซ่ึงจะตอ้งสะทอ้นถึงพฤติกรรมของคนในองคก์ารองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือ 
สมาชิกในองค์การมีแบบแผนทางจิตส านึกหรือความมีสติท่ีเอ้ือต่อการสะท้อนภาพท่ีถูกต้อง
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ชัดเจน และมีการจ าแนกแยกแยะโดยมุ่งหวงัท่ีจะปรับปรุงความถูกต้องในการมองโลกและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งการท าความเขา้ใจในวธีิการท่ีจะสร้างความกระจ่างชดั เพื่อการ
ตดัสินใจได้อย่างถูกต้องหรือมีวิธีการท่ีจะตอบสนองความเปล่ียนแปลงท่ีปรากฏอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม มี mental ability ไม่ผนัแปรเรรวนหรือทอ้ถอยเม่ือเผชิญกบัวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงการท่ี
จะปรับ mental model ของคนในองคก์ารให้เป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งอาจจะใชห้ลกัการของศาสนา
พุทธ ในการฝึกสติรักษาศีลและด ารงตนอยูใ่นธรรมะ 
    (3)  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ (shared vision) คือ การมี
วิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนทั้งองค์การองค์การแห่งการเรียนรู้จะตอ้งเป็นองค์การท่ีสมาชิกทุกคน
ไดรั้บการพฒันาวสิัยทศัน์ของตนใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์รวมขององคก์ารซ่ึงจะสนบัสนุนใหเ้กิด
การรวมพลงัของสมาชิกท่ีมีความคาดหวงัต่อความเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าต่อไป ภายใต้
จุดมุ่งหมายเดียวกนัของคนทั้งองคก์าร 
    (4)  การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) คือ การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิก
ในองคก์ารโดยอาศยัความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปล่ียน และพฒันาความฉลาด
รอบรู้และความสามารถของทีมให้บงัเกิดผลยิง่ข้ึน เรียกวา่ การอาศยัความสามารถของสมาชิก แต่
ละบุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดไดเ้ม่ือมีการรวมพลงัของกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การเป็น
การรวมตวัของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ สูงซ่ึงเกิดจากการท่ีสมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกนัมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กนัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
    (5)  ระบบการคิดของคนในองค์การ (systems thinking) คือ กระบวนการ
คิดอยา่งเป็นระบบ เป็นกระบวนการในการหาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเห็นแบบแผน 
เห็นขั้นตอนของการพฒันา คือ เห็นทั้งป่า และเห็นตน้ไมแ้ต่ละตน้ดว้ย (see wholes instead of part, 
see the forest and the trees) 
  องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารในอุดมคติท่ีสามารถสร้างข้ึนมาไดด้ว้ยความ
ร่วมมือของสมาชิกในองค์การโดยอาศยั the five disciplines เป็นหลกัท่ีสมาชิกในองค์การจะใช้
เพื่อพฒันาตนเอง และองค์การสู่ความเป็นองค์การอจัฉริยะท่ีจะสามารถด ารงอยูใ่นศตวรรษท่ี 21 
ได้อย่างมัน่คงซ่ึงการท่ีจะปรับเปล่ียนองค์การสู่ความเป็น learning organization นั้นเราจะต้อง
ค านึงถึงเป้าหมายและภาระหน้าท่ีขององค์การเป็นหลกัวิเคราะห์หาปัญหาท่ีแทจ้ริงขององค์การ
โดยไม่หลงยึดติดอยูก่บัภาพลวงตาซ่ึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาไดก้ล่าวมาแลว้
ข้างต้น ทั้งน้ีจะต้องพิจารณาถึงปัจจยัของแต่ละองค์การเป็นหลัก the five disciplines เป็นส่ิงท่ี
จะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจและเช่ือมโยงตลอดจน การบูรณาการ (integration) ทางความคิดอีกมาก
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เพื่อท่ีจะได้ท าความเข้าใจองค์การแห่งการเรียนรู้และวิธีรท่ีจะสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึน (เป่ียมพงศ ์นุย้บา้นด่าน, 2543) 
 2.1.16 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสังคมและวฒันธรรม 
  1)  ทฤษฎีการพฒันาดา้นสังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
  การพัฒนาด้านสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินมีเป้าประสงค์ให้ชาวบ้าน
พึ่งตนเองและกระบวนการพฒันา มี 6 ประเด็น (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 2547) ดงัต่อไปน้ี 
   1.1) ประเด็นแรก การพัฒนาต้องด าเนินการเป็นกลุ่มซ่ึงการรวมกลุ่มเป็น
กิจกรรมท่ีชาวบา้นไดด้ าเนินการมาอยา่งยาวนาน ดงันั้นชาวบา้นมีประสบการณ์ของการรวมกลุ่ม
เป็นอย่างดี การรวมกลุ่มน้ีอาจเป็นการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมด้านการผลิต ด้านสังคมและ
วฒันธรรม 
   1.2) ประเด็นท่ีสอง การสร้างจิตส านึกช่วยเหลือกนัและกนั การรวมกลุ่มตอ้ง
เป็นไปอย่างสมคัรใจไม่มีการบงัคบั จึงควรมีการร้ือฟ้ืนจิตส านึกน้ีโดยให้ชาวบา้นร่วมกนัศึกษา
ประวติัศาสตร์ของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้จิตส านึกของชาวบา้นมีความกระจ่างชัดข้ึนในการสร้าง
จิตส านึกนั้นควรกระท าอยา่งเป็นขบวนโดยรวมเอาชาวบา้นทุกกลุ่ม ทุกฐานะเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ร้ือฟ้ืนและสร้างเอกลกัษณ์ของชุมชนข้ึน 
   1.3) ประเด็นท่ีสาม การตอกย  ้ าจิตส านึกท่ีสร้างข้ึนมาให้ด ารงอยู่และขยาย
ออกไปทัว่ทั้งหมู่บา้น โดยเฉพาะในคนรุ่นหนุ่มสาวซ่ึงไม่ทราบประวติัท่ีแทจ้ริงของตนหากบุคคล
เหล่าน้ีทราบและส านึก พวกเขาก็จะเกิดความผกูพนักบัหมู่บา้น 
   1.4) ประเด็นท่ีส่ี การรวมตัวในรูปสหพันธ์ หรือในลักษณะเครือข่าย เพื่อ
ช่วยเหลือกนัเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินงานของแต่ละองคก์รใหเ้ขม้แขง็ 
   1.5) ประเด็นท่ีห้า การประสานด้านสังคมและวฒันธรรม โดยมีการร่วมกัน
ประสานทางดา้นสังคมและวฒันธรรมระหวา่งชนชั้นกลางในเมือง และชาวบา้น  
   1.6) ประเด็นท่ีหก การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหวา่งสังคมชุมชนกบั
ส่ิงแวดล้อม โดยชุมชนอาศยัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกนักบั
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะท าใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
  2)  แนวคิดเก่ียวกบัสังคมท่ีอยูดี่มีสุข 
  สังคมท่ีอยูดี่มีสุข ประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ส านกังานปฏิรูปสุขภาพ
แห่งชาติ, 2548) 
   2.1) การมีสุขภาวะ คือ การท่ีคนในสังคมมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิต
ท่ีดี คือ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
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   2.2) การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีสมาชิกในครอบครัวซ่ึงมีการดูแลกนัและกนั
ตลอดจนมีสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว 
   2.3) ชุมชนมีความเขม้แขง็และสามารถพึ่งพาตนเองได ้
   2.4) สังคมมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น กล่าวคือ มีสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความปลอดภยัจากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
  3)  คุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัคิด และหลกัปฏิบติัในการด าเนินชีวิตเพื่อ
น าไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของคนไทย สังคมไทย 
เพื่อใหก้า้วทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ไปพร้อมกบัความสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้ งด้านวตัถุ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้าน
วฒันธรรมและทางด้านคุณธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบั ติในการ
ด าเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ปรับตวัและพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงได้ โดยคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย  
(1) ความประหยดั (2) ขยนัหมัน่เพียร (3) มีความสุจริต (4) พึ่งตนเอง (5) การเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) 
  4)  แนวคิดของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  กมล สุดประเสริฐ (2540) ไดก้ล่าวถึงการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม (PAR) 
วา่มาจากความเช่ือดงัน้ี 
    (1)  เช่ือว่า PAR เป็นกระบวนการท่ีเอนเอียงไปทางประชาธิปไตย เพราะ 
PAR เป็นกระบวนการท างานร่วมกนั 
    (2)  เช่ือว่า PAR คนต้องพัฒนาตนเอง และ PAR เกิดจากประชาชน
ตอ้งการแสวงหาความรู้ในการแกปั้ญหาของตนเอง เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการช่วยคนยากจนและ
ดอ้ยโอกาส ดว้ยการวางพื้นฐานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานพฒันาทั้งหลายกบัชุมชน 
             (3)  PAR เน้นหนักการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพราะ PAR อาศัยการ
ยอมรับของประชาชนไดสื้บทอดต่อเน่ืองเป็นประสบการณ์หลากหลาย 
  หลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม 
    (1)  ให้ความส าคญัและเคารพต่อภูมิความรู้ของชาวบ้าน โดยยอมรับว่า
ความรู้พื้นบา้น ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ และก าเนิดความรู้ในวิธีอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากของ
นกัวชิาการ 
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    (2)  ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบ้านด้วยการส่งเสริม 
ยกระดบัและพฒันาความเช่ือมัน่ในตวัเองของเขา ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาของเขาเอง 
    (3)  ให้ความรู้ท่ีเหมาะสมกบัชาวบา้นและคนยากจน โดยให้สามารถไดรั้บ
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนในระบบสังคมของเขา และสามารถท่ีจะท าความเขา้ใจ แปลความหมาย ตลอดจน
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
    (4)  สนใจปริทศัน์ของชาวบา้น โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม
จะช่วยเปิดเผยใหเ้ห็นค าถามท่ีตรงกบัปัญหาของชาวบา้น 
    (5)  ปลดปล่อยความคิด การวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้
ชาวบา้นและคนยากจนสามารถใชค้วามคิดเห็นของตนอยา่งเสรี 
 2.1.17  ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  1)  ความหมายการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกนัการ
ตดัสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่างมี
อิสรภาพ เสมอภาคน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานเพื่อพฒันาหรือใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
และความเช่ียวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพฒันางานในกลุ่มให้มีความ
โปร่งใสและใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ ๆ ข้ึน (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 
  2) กระบวนการมีส่วนร่วม 
  แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากระบบตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & 
Uphoff, N.T. (1980) จะเห็นวา่ มีความเป็นระบบในเร่ืองของประเด็นส าคญั โดยเขาไดมี้การน าเอา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทั้ งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลัก และได้จ  าแนก 
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
   2.1) ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการ
ของการตดัสินใจนั้น ประการแรกสุดท่ีตอ้งกระท า คือ การก าหนดความตอ้งการและการจดัล าดบั
ความส าคญั ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองท่ีต้องด าเนินการไปเร่ือย ๆ ตั้ งแต่การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น การตัดสินใจในช่วง
ด าเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้



76 

 

   2.2) ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบของการด าเนินงานโครงการนั้ นได้มาจากค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่
โครงการไดบ้า้งและจะท าประโยชน์ไดโ้ดยวธีิใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารการ
งานและการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 
   2.3) ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ผลประโยชน์นอกจากความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้ง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของโครงการน้ีรวมทั้งผลท่ีเป็น
ประโยชน์ทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 
   2.4) ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมใน
การประเมิน ผลนั้นส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และ
ความคาดหวงั (Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ 
ได ้
  3) ประเภทการมีส่วนร่วม 
  เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสามารถ
จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   3.1) การมีส่วนร่วมโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การตัดสินใจเป็นส าคัญ ดังนั้ น ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผูบ้ริหาร หัวหน้า
โครงการ มกัจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให้ขอ้คิด 
ขอ้เสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอยา่งอาจมีอุปสรรค ไม่สามารถแกปั้ญหาให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จึง
จ าเป็นตอ้งให้บุคคลอ่ืนเขา้มาร่วมในการตดัสินใจ เพื่อให้ผลการตดัสินใจเป็นท่ียอมรับแก่คน
ทัว่ไปหรือเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระส าคญัอยูท่ี่วา่ เป็นการร่วม
อยา่งเป็นทางการและมกัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนงัสือเชิญประชุม บนัทึกการ
ประชุม เป็นตน้ 
   3.2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเร่ืองของการท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้บรรลุเป้าหมายอยา่งไม่เป็นทางการ โดยไม่ไดร่้วมในการตดัสินใจใน
กระบวนการบริหาร แต่เป็นเร่ืองของการให้การสนบัสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น 
การบริจาคเงิน ทรัพยสิ์น วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน เขา้ช่วยสมทบ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ 
เป็นตน้ 
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 4)  ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
  ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และพรรณทิพย ์เพชรมาก (2551) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนไวใ้นเอกสารประกอบการสอน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาเมืองและชนบท โดยไดข้อ้สรุปลกัษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
   4.1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบน้ี ประชาชน
เป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึง
รายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้ งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้ งน้ี การแจ้ง
ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนินโครงการ 
   4.2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีมี
การจดัการหารือระหว่างผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและการตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม นอกจากน้ี ยงัเป็นช่องทางการกระจายข่าวสาร
ขอ้มูลไปยงัประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความเขา้ใจ และเพื่อใหมี้การให้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อประกอบทางเลือกการตดัสินใจ 
   4.3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรมและผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ ใช้เวที
สาธารณะในการท าความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุม
ระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical 
Meeting)  
   4.4) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมท่ีมีขั้ นตอนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ และมีความชดัเจนมากข้ึน เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอยา่งเปิดเผย ไม่มีการ
ปิดบงัต่อผูท่ี้มีส่วนได้และส่วนเสียของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจดัประชุม
จะตอ้งมีองค์ประกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาท่ี
ชดัเจน และมีการแจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบอยา่งชดัเจน 
   4.5) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ซ่ึงอาจจะ
ด าเนินการโดยการเลือกตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจการตดัสินใจ 
   4.6) การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในเชิงการป้องกนัและแกไ้ข แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องและการป้องกนั
สิทธิของตนเอง อนัเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีตนเอง
ควรจะไดรั้บ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ให้หลกัเร่ืองการมีส่วนของประชาชนไว้
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หลายประการ และประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือใน
รูปแบบกลุ่ม องคก์าร ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
  5)  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ 2) ปัจจยัดา้นชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนให้การสนบัสนุนและเปิดโอกาส
ใหมี้ส่วนร่วม เลือกให้เป็นตวัแทน ชุมชนมีความสามคัคี และมีกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนผลกัดนัการ
มีส่วนร่วม 3) ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์ร การติดต่อส่ือสาร กฎระเบียบ การเอาใจ
ใส่กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา มีประชาพิจารณ์ ประชาคม 4) ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ เจตคติต่อ
การมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 
 2.1.18  ทฤษฎีมูลค่าเพิ่ม 
 ชะลอ เอ่ียมสอาด (ม.ป.ป.) ไดร้วบรวมทฤษฎีมูลค่าเพิ่มของ จีระ หงส์ลดารมภ ์(2555) ท่ี
เนน้ให้ทุกคนสามารถท่ีจะเปล่ียนขอ้มูลเป็นข่าวสาร เป็นความรู้ และสามารถน าไปสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีล าดบัดงัน้ี มีการเก็บขอ้มูล 
(data) และจัดหมวดหมู่  (coding) ก่อให้ เกิดข่าวสาร (information) เม่ือน าข่าวสารมาคิดต่อ 
วิเคราะห์ วิจยัจะเกิดเป็นความรู้ (knowledge) หากมีการน าความรู้ไปใช้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(value added) นั่นคือ เป็นการเปิดโลกทศัน์ เป็นการบริหารแบบ paradigm shift เปล่ียนวิธีคิดใน
การท างานให้สอดคลอ้งกบัสังคมจุดใดจุดหน่ึง ซ่ึงการสร้างมูลค่าเพิ่มน้ีตอ้งการ การบริหารจดัการ
มากและสุดทา้ยจะก่อใหเ้กิดความฉลาดเฉลียว (wisdom) ข้ึน ดงันั้นความรู้จะตอ้งแสวงหาความรู้ท่ี
ทนัสมยั มีการแบ่งปันความรู้อยา่งถูกตอ้ง และสร้างมูลค่าเพิ่มใหเ้กิดข้ึน 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

กัญญา สุทัศน์ (2554) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองโฉนดชุมชนหรือสิทธิชุมชนในท่ีดินเป็น
ทางออกในการแกไ้ขปัญหาการจดัการท่ีดินทางหน่ึงท่ีชาวบา้นและรัฐร่วมกนัผลกัดนัให้เกิดเป็น
นโยบาย ให้ชุมชนร่วมกนับริหารจดัการ การครอบครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดินโดยชุมชนมี
หน้าท่ีตอ้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
โดยกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์ผลดีและผลกระทบ
ของการน าเอาแนวคิดน้ีมาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความเขม้แข็ง
ของชุมชนซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการท่ีดิน ลกัษณะของการใช้
ท่ีดิน ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรท่ีดินรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะ
เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาชุมชน ท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท ากินในท่ีดินของรัฐในรูปแบบของ
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โฉนดชุมชน หรือรูปแบบอ่ืนต่อไปในอนาคต โดยแบ่งพื้นท่ีกรณีศึกษาออกเป็น 4 ภาค 2 กลุ่ม คือ 
ชุมชนในเขตชนบทและชุมชนในเขตเมือง ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในพื้นท่ีชนบทเป็นพื้นท่ี
ทบัซ้อนกบัป่าสงวน ป่าอนุรักษ์และเขตอุทยานแห่งชาติ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
เป็นหลกั มีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ มีกฎระเบียบภายในชุมชนเพื่อตอ้งการให้มีความ
มัน่คงในการถือครองและใชท่ี้ดินอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งยงัมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของตนอย่างย ัง่ยืน ชุมชนในเขตเมืองท่ีมีการพัฒนา
โครงสร้างต่าง ๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ยพื้นท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงาน กรมชลประทาน 
กรมธนารักษ์ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ี
ประกอบอาชีพรับจา้งรายวนัทัว่ไป จึงจูงใจให้มีการถ่ายโอนท่ีดินไปให้กบับุคคลภายนอก บาง
ชุมชนขาดการมีส่วนร่วม ลกัษณะของการด ารงชีพ คือ ต่างคนต่างอยู ่แต่ก็ยงัมีบางชุมชนสามารถ
บริหารจดัการท่ีดินร่วมกนัได ้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาส าหรับชุมชนในชนบท คือ การใหสิ้ทธิ
ชุมชนเพื่อสร้างความมัน่คงในการอยู่อาศยัและท ากินในท่ีดินภายใตก้ารก ากบัของรัฐ ท าให้เกิด
แรงจูงใจในการพฒันาพื้นท่ีและการผลิตท่ีย ัง่ยืน บทบาทของรัฐจะเปล่ียนมาเป็นการก ากบัดูแล
ชุมชนให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด การให้โฉนดชุมชนอาจจะมีผลใน
การท าให้ชุมชนไดรั้บสิทธิในท่ีดินเป็นแนวร่วมในการป้องกนัและรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่
ขา้งเคียงเพราะอาจมีผลกระทบกบัการใชท่ี้ดินของตน หรือการน าแนวคิดการตอบแทนคุณค่าของ
ระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Service: PES) มาประยุกต์ใช้ ส าหรับการให้สิทธิชุมชนใน
เขตเมือง ถึงแมบ้างชุมชนไม่มีโอกาสจะไดรั้บสิทธิชุมชน หรือบางชุมชนไม่ยอมรับในสิทธิร่วม 
แต่เน่ืองจากการยืนยนัในการเขา้มาอยูต่กทอดจากปู่ยา่ตายายก่อนท่ีรัฐจะประกาศเขตทบัซ้อน การ
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้จึงน่าจะเป็นการให้สิทธิการเช่าท่ีดินรายเดือน รายปี หรือเสนอให้ชุมชนยา้ย
ไปอยูใ่นท่ีใหม่ดว้ยความสมคัรใจ เช่น โครงการบา้นมัน่คง เป็นตน้ 
 กรรณกิาร์ เขียวกองเด่น  และคณะ (2557) ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมจิตอาสาในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนบา้นซาง ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาการ
มีจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชนบา้นซาง ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่และส่งเสริม
จิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชนบา้นซาง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน
บา้นซาง ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นช่วงอาย ุ9-19 ปี จ  านวน 20 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจงจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการมีจิตอาสาในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิธีการด าเนินงานได้มีการศึกษาขอ้มูลบริบท
ชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และสร้างความคุน้เคยกบัคนในชุมชนการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
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เก่ียวกบักิจกรรมการส่งเสริมจิตอาสาร่วมกบักลุ่มเด็กและเยาวชน การศึกษางานวจิยั แนวคิดทฤษฎี 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าขอ้มูลมาประยุกตใ์ช้ในการวางแผน และด าเนินกิจกรรม ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
เด็กและเยาวชนบ้านซาง ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัมีจิตอาสาในด้านการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น ด้านการเสียสละต่อชุมชนและส่วนรวมด้านความมุ่งมัน่พฒันาชุมชนยงัไม่มาก
เท่าท่ีควรจึงไดมี้การส่งเสริมจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีวิธีการชกัชวนเด็กและเยาวชน
เพื่อมาเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน จดักิจกรรมเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ให้แก่
ชุมชน จากการส่งเสริมจิตอาสาพบวา่เด็กและเยาวชนมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ดา้นการเสียสละต่อชุมชนและส่วนรวม และดา้นความมุ่งมัน่พฒันามากยิง่ข้ึน 
 กาญจนา สุระ (2556) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 3 นกัวิจยัมีแผนการวิจยั คือ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อจดัการการเรียนรู้ในการขยายต้นแบบการพฒันาด้านสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินสู่  
7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดงัน้ี 1) วิธีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะมีการน าเอาหลกัหลกั
ของคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้กบัการด าเนินงานเพื่อพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยคุณธรรมท่ีส าคญัของ อปท.ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อ
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือ คุณธรรมในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
อดทน ความขยนัหมัน่เพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี สอดแทรกเขา้
ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่าง ๆ อยา่งจริงจงัไม่ท าไปโดยขาดความรับผิดชอบแต่
ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพฒันาท้องถ่ินให้ตนเองและบุคคลอ่ืนอยู่ใน
ทอ้งถ่ินได้อย่างมีความสุข  2) แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเพื่อยกระดบัการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินดว้ยคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะ
เกิดข้ึนได้นั้ นต้องอาศยัความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาคประชาชน โดยฝ่ายบริหาร
ของ อปท. จะตอ้งยึดหลกัการบริหารจดัการองค์กรโดยน าเอาหลกัคุณธรรมเขา้มาใช้การท างาน  
ทุกขั้นตอน โดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณธรรมประจ าใจ ไดแ้ก่ การมีความซ่ือสัตย ์มีความ
ยติุธรรม อดทนและมีความขยนัหมัน่เพียร ใชน้โยบายเชิงรุกในการบริหารจดัการองคก์ร กล่าวคือ



81 

 

มีการเตรียมตวัท่ีจะรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะมากระทบกบัการด าเนินงานขององคก์ร ขณะเดียวกนั
ก็มีความไม่ประมาทโดยหาวิธีการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหากบัการด าเนินงานภายในองค์กร การ
ท างานเนน้ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ในส่วนของภาคประชาชนก็ยึดหลกัการท างานโดย
น าเอาหลกัคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต การท างานยึดหลกัตนเป็นท่ีพึ่ งแห่งตน 
ขณะเดียวกันก็ไม่ละเว้นท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท างานเพื่อท้องถ่ิน 
ขณะเดียวกนัควรมีการเสาะแสวงหาและสร้างพนัธมิตรใหม่กบับุคคล หน่วยงาน องค์กรอ่ืน เพื่อ
ท าให้ตนเองอยู่รอดและมีชีวิตท่ีมีความสุขในสังคม จากการศึกษา ไดบ้ทสรุปเก่ียวกบัวิธีการใน
การพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่  โดย
ความส าเร็จของการพฒันาด้านสังคมของท้องถ่ินจะเกิดข้ึนได้จ  าเป็นท่ี อปท. ควรมีการบริหาร
จดัการโดยอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตวัน าและก ากบัการท างาน เพราะหาก อปท. ยึดมัน่ 
ในหลักของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วย่อมท าให้เกิดการพฒันาได้อย่างย ัง่ยืน 
ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยูดี่มีสุข ซ่ึงทางนกัวิจยัไดท้  าการ focus group และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยู่ดีมีสุขทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมให้กบั
คนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 กาญจนา สุระ (2555) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 2 (พ.ศ. 2555) โดยขยาย
การประเมินตน้แบบการพฒันาให้ครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
อนัประกอบไปดว้ย การพฒันาดา้น เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม โดยการ
ประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รซ่ึงส่งผล
ต่อความอยู่ดีมีสุขของท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ โดยนักวิจยัได้น าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการประเมินการบริหารจัดการองค์กรของท้องถ่ิน เพราะเป็น
คุณธรรมท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัของธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทาง
ท่ีสามารถพฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของ
คุณภาพจากภายในของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยูใ่นมิติท่ีลึกกว่าการบริหารจดัการท่ีดี ดว้ยเหตุน้ีถึงแมจ้ะมี
หลกัการบริหารจดัการท่ีดีก ากบัแลว้ยงัตอ้งมีคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ยอนัจะ
ท าใหก้ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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 กาญจนา สุระ (2554) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินเชิงระบบ
ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การพฒันาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผลการวิจยัพบวา่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของ จ.เชียงใหม่ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ในส่วนของการใช้งบประมาณในการ
พฒันาดา้นสังคมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ ส่วน
ปัจจยัทางดา้นกระบวน การพฒันานั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก
ทั้งดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยการน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังาน ซ่ึงพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดน้ าเอาคุณธรรมตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานในระดบัมากแล้วก็จะท าให้
ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้น พฒันาในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั 
เพื่อใหเ้กิดการต่อยอดการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 กรวรรณ สังขกร (2556) ศึกษาเร่ืองการพฒันาศกัยภาพชุมชนเมืองเชียงใหม่สร้างสรรค ์มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจศกัยภาพและความพร้อมของชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนบัสนุนเมือง
วฒันธรรมสร้างสรรค์ ศึกษาหาแนวทางการจดัการพฒันาศกัยภาพชุมชนเพื่อสนับสนุนเมือง
วฒันธรรมสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และจดัท าแผนการบริหารจดัการชุมชน
สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนเมืองวฒันธรรมสร้างสรรค์ โดยการคดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพและมี
ความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมในกระบวนการศึกษาวิจยัเพื่อเป็นพื้นท่ีนาร่องในการศึกษา และส ารวจ
ลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ี หัตถกรรม 
ศิลปะพื้นบา้น และศกัยภาพในการส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อสนับสนุนเมืองวฒันธรรม
สร้างสรรค ์เพื่อท่ีจะไดผ้ลการศึกษาซ่ึงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 
และยงัสามารถเป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองเชียงใหม่ อ่ืน ๆ  ต่อไป  
ผลการศึกษาจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเวียงเชียงใหม่ พบว่า มีชุมชนในเวียงเก่า  
13 ชุมชน คือ ชุมชนวดัล่ามชา้ง ชุมชนวดัเชียงมัน่ ชุมชนวดัพวกแตม้ ชุมชนวดัป้านปิง ชุมชนควร
ค่ามา้สามคัคี ชุมชนวดัพนัอน้ ชุมชนวดัทรายมูลเมือง ชุมชนวดัผา้ขาว ชุมชนวดัหม่ืนตูม ชุมชน 
วดัช่างแตม้ ชุมชน 5 ธนัวา และชุมชนทิพยเ์นตร ซ่ึงเป็นการจดัตั้งตามพื้นฐานทางการเมืองทอ้งถ่ิน 

 จากการส ารวจศกัยภาพของชุมชนเวยีงเชียงใหม่ พบวา่ ชุมชนล่ามชา้ง เป็นชุมชน
ท่ีมีนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมีท่ีพกัอาศยัประเภท
เกสต์เฮา้ส์ โรงแรมเล็ก ๆ เกิดข้ึนในช่วง 4-5 ปีให้หลงัมากมาย รวมทั้งสถานประกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียวทั้งทางตรง อาทิ บริษทัทวัร์ บริษทัรถเช่า ร้านอาหาร ผบั บาร์ และทางออ้ม เช่น ร้าน 
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ซัก อบรีด ร้านนวดแผนโบราณ สปา เป็นตน้ ซ่ึงชุมชนล่ามช้างเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต วฒันธรรม 
ประเพณีมาแต่ดั้ งเดิม มีภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาช้านานท่ีเห็นไดช้ัด ได้แก่ ด้านศิลปะพื้นบา้น 
ดนตรีพื้นเมือง และยงัมีความพยายามท่ีจะอนุรักษ์ รักษาศิลปะพื้นบ้านน้ีไว ้โดยเจา้อาวาสวดั 
ล่ามชา้ง นอกจากน้ี ชุมชนล่ามชา้งยงัเป็นท่ีตั้งของ “กาดหมั้ว กาดเมือง” เม่ือคนในชุมชนตอ้งการท่ี
จะพฒันาชุมชนของตนเอง จึงมีความคิดท่ีจดักิจกรรม ซ่ึงถือเป็นตวัแทนของความสามคัคีของ
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงจากการประชุมร่วมกนัหลายคร้ัง จึงมีแนวคิดท่ีจะจดักิจกรรม “กาดหมั้ว 
กาดเมือง” ข้ึน ณ ตลาดม่ิงเมือง ในชุมชนล่ามชา้ง โดยจดัเป็นประจ าทุกวนัอาทิตย ์ในช่วงเวลาคร่ึง
วนัเชา้ เพื่อการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม และมรดกวฒันธรรมทอ้งถ่ินของเมืองเชียงใหม่ โดย
ให้พ่อคา้แม่คา้ซ่ึงเป็นตวัแทนจากชุมชนในเขตเวียงเก่าเมืองเชียงใหม่แต่ละชุมชน น าสินคา้ของดี
ของพื้นเมืองในชุมชนมาจดัวางขาย โดยให้ทุกคนแต่งกายพื้นเมือง ภาชนะบรรจุอาหารควรใชว้สัดุ
ธรรมชาติหรือวสัดุท่ีย่อยสลายง่าย จดัให้มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒันธรรมท่ีมาจากคนใน
ชุมชน หรือเยาวชนในชุมชน มีการจดันิทรรศการเก่ียวกับประวติัตลาด ประวติัชุมชนในเขต 
เวียงเก่า และเร่ืองราวการรวมตวักันอย่างเข้มแข็งของภาคประชาชนในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ ์
วถีิชีวติและมรดกทางวฒันธรรมของคนเมือง 
 ขัตติยา กลญัทกะปกรณ์ (2558) ไดจ้ดัท าโครงการ “แผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถ 
ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน” การวิจยัมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน 
พร้อมกับศึกษาศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจาก
ขอ้มูลปฐมภูมิขององคก์รชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ จ านวน 1 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 
11 ชุมชน อาศยัวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศกัยภาพดว้ย SWOT analysis อภิปราย
ผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รเด็กและ
เยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ คือ เด็กและเยาวชนในจงัหวดัเชียงใหม่ มีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมและอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อาจเกิดพฤติกรรมผิดเพี้ยนจากความเป็นสังคมไทย
หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
พบวา่ มีจุดแขง็คือ ผูบ้ริหารองคก์รชุมชนมีวสิัยทศัน์ในดา้นเด็กและเยาวชนและมีเจา้หนา้ท่ีผดิชอบ
ดา้นองค์กรเด็กและเยาวชนโดยตรง แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ บุคลากรและงบประมาณมีจ านวนน้อย
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ไม่เพียงพอกบัการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน พบว่า มี
โอกาสท่ีส าคญัคือ มีกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนท่ีมีจิตอาสาร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม สถานศึกษา
ต่าง ๆ ไดใ้ห้โอกาสเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมเป็นประจ า แต่ยงัคงพบอุปสรรคอยู่บา้งคือ ภาวะ
การเมืองไม่มีเสถียรภาพแน่นอน ท าใหก้ารท างานขาดความต่อเน่ือง  

 จากศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดังกล่าว
สามารถน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได ้จ านวน 
2 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างเด็กและเยาวชนให้
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีแทนเจา้หน้าท่ีขององค์กร และ 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนัระหว่างองค์กรและสภาเด็กและ
เยาวชน ซ่ึงการวิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ด้านองค์กรเด็กและเยาวชนของทุกชุมชนทั้ง 210 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อองคก์รเด็ก
และเยาวชน เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีด
ความสามารถด้านองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ และควรบูรณาการการ
ท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวจิยัใหเ้กิดประโยชน์
ของการน าไปใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 
ประเทศ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 

ชัชวาลย์ ขจรอนันต์ (2553) ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวของสถานบริการเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลหนองหงส์ ทางโรงพยาบาลมีการพฒันา
ระบบการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยเน้นการดูแลผูป่้วยเป็นศูนย์กลาง และ
เสริมสร้างศกัยภาพให้คนพิการและครอบครัวเกิดทกัษะในการดูแลตนเอง ในปีพ.ศ. 2552 อ าเภอ
หนองหงส์มีจ านวนผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว จ านวน 95 คน ปัญหาท่ีผ่านมาในการด าเนินงาน
พบวา่ผูพ้ิการยงัไม่ไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสมท่ีบา้น ผูดู้แลในครอบครัวไม่ไดรั้บค าแนะน าในการ
ดูแลผูพ้ิการ การพฒันาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวจะท าให้ผูพ้ิการไดรั้บ
การดูแลท่ีเหมาะสม วตัถุประสงคใ์นการวจิยั คือ เพื่อพฒันาคุณภาพและศกัยภาพการดูแลคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหวของสถานบริการเครือข่ายโรงพยาบาลหนองหงส์ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ทดลองเพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ของการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหว โดยเน้น
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อร่วม
วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความตอ้งการของผูรั้บบริการและหน่วยงาน การพฒันาบุคลากร 
วางแผนจดัระบบ ด าเนินการตามแผน และรวมประเมินผลด าเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล
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ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่าการพฒันาระบบโดย 1) จดับริการส าหรับคน
พิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) 2) กระบวนการดูแลสุขภาพคนพิการครอบคลุม
องคร์วมและต่อเน่ืองทั้ง 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะฝึกทกัษะ และระยะใหบ้ริการ
ดูแลสุขภาพท่ีบา้น 3) จดับริการให้ค  าปรึกษาดา้นสุขภาพทางโทรศพัท ์การประยกุตก์ายอุปกรณ์ท่ี
สามารถผลิตได้เองในท้องถ่ิน ราคาย่อมเยา ผลของการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหว พบว่า ผูรั้บบริการจ านวน 95 ราย ทุกรายไดรั้บการดูแลจากสถานบริการใกล้
บ้าน ระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ไม่พบภาวะแทรกซ้อนภายหลังการ
จ าหน่าย ไม่มีการกลบัมารักษาซ ้ าภายใน 28 วนัหลงัจ าหน่าย ท าให้คุณภาพชีวติของผูพ้ิการเพิ่มข้ึน
ทุกราย ควรขยายผลถึงการใหค้วามรู้แก่ผูดู้แลในชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลผูพ้ิการมากข้ึน 
 ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร (2558) ไดจ้ดัท าโครงการ “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ดา้นสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
( strategic plan to enhance the ability of health, hygiene and environment of Chiang Mai 
communities in ASEAN community)” โดยการวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชน พร้อมกบัศึกษาศกัยภาพของชุมชนดา้นสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนดว้ย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิขององคก์รชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ 
จ านวน 3 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 30 ชุมชน อาศยัวธีิการวจิยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) วเิคราะห์ศกัยภาพดว้ย 
SWOT analysis อภิปรายผลดว้ยสถิติอยา่งง่าย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศกัยภาพของชุมชนด้านสุขภาพ อนามยัและ
ส่ิงแวดล้อมของจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ด้านสุขภาพ อนามัยและส่ิงแวดล้อมคือการ
หลัง่ไหลของประชากรในประเทศอาเซียนท่ีเขา้มาสู่จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเพิ่มข้ึน การเขา้มาท างาน
และอาศยัของผูค้นจากอาเซียนจะท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา หากขาดระบบการบริหาร
จดัการท่ีดีขององค์กรภาครัฐและองค์กรชุมชน อาจน าพาโรคติดต่อท่ีไม่สามารถควบคุมหรือตรวจ
พบไดเ้ขา้ประเทศ เน่ืองจากระบบการป้องกนัและคุม้ครองดา้นสุขภาพยงัไม่มีประสิทธิภาพมากนกั 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีโครงสร้างการแบ่งหน้าท่ีชัดเจนและมีแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ อนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมต่อการปรับตวัเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ จ านวนบุคลากรและ
งบประมาณท่ีรับผิดชอบมีไม่เพียงพอ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 
พบวา่ มีโอกาสท่ีส าคญัคือ ชุมชนไดรั้บงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ทั้ง ส านกังานกองทุน
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สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
และมีเครือข่ายชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแล
ผูสู้งอายุท่ีบา้น (อผส.) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพสต.) ในการบูรณาการร่วมกนัท างาน แต่ยงัคงพบอุปสรรคตรงท่ีการเมืองไม่มี
เสถียรภาพในทุกระดบั 

 จากศกัยภาพของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวสามารถน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์
ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จ  านวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 
พลิกฟ้ืนคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเตรียมความพร้อมในการวางแผนการใชแ้ละเบิกจ่าย
งบประมาณก่อนปีงบประมาณล่วงหน้า 2) กลยุทธ์ตดัทอนคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควร
บูรณาการท างานกับหน่วยงานผู ้รับผิดชอบด้านสุขภาพ อนามัยและส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก  
3) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างกลยุทธ์ในการเช่ือมต่อจากภายในสู่
ภายนอกองค์กร และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเตรียม
ความพร้อมในการสร้างความเขม้แข็งในชุมชนเพื่อพร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่อการปรับตวัเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงการวิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดล้อมของทุกชุมชนทั้ง 210 ชุมชน ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ หลังจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนดา้นสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดล้อมของชุมชน เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการ 
วางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดา้นสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ และควรบูรณาการท างานกับชุมชนนอกจังหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายของการขยายผลการวิจยัใหเ้กิดประโยชน์ของการน าไปใชใ้หม้ากข้ึน รวมถึงการวางแผน
กลยทุธ์ร่วมกบัชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 

ณรงค์  ใจหาญ (2558) ได้ศึกษาการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมี
ทิศทางไปสู่เป้าหมาย คือ การเขา้ไปมีความผูกผนัและความร่วมมือในระดบัภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
การบริหารจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพและมีความย ัง่ยนืมากข้ึน ในการจดัท าแผน
ดงักล่าว คณะผูว้ิจยั ไดเ้ร่ิมตน้จากการศึกษาแนวคิดของแผน ซ่ึงการจดัท าแผนนั้นเร่ิมตน้ดว้ยการ
การก าหนดเป้าหมาย คุณค่า ภารกิจ วิสัยทศัน์ การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ การพฒันาแผนเชิงกลยุทธ์ 
การสร้างเคร่ืองมือการควบคุม จดัการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และการวางยุทธศาสตร์การจดัการ
และการควบคุม ภาคราชการไทย ในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัแนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
หลักการดังกล่าวปรากฏในรูปของกฎหมายหลายฉบับท่ีส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและเป็น 
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ส่วนหน่ึงของการจดัท าแผนต่าง ๆ ดว้ย หลงัจากไดศึ้กษาแนวคิดและกระบวนการจดัท าแผนแลว้ 
คณะผูว้ิจยัได้ศึกษาแหล่งขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะประเด็นความ
ย ัง่ยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเช่ือมโยงทั้งสามเสาหลักไวด้้วยกัน ได้แก่  
เสาด้านการเมืองและความมัน่คง เสาด้านเศรษฐกิจ และเสาด้านสังคมและวฒันธรรม โดยการ
จดัท าแผนดังกล่าว คณะผูว้ิจยัได้บูรณาการ หลักการตามกฎหมายภายในประเทศต่าง ๆ เช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในหมวด 5 เร่ืองแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมทั้งการศึกษาและบูรณาการจดัท าแผนโดย
ค านึงถึงยทุธศาสตร์และแผนงานของภาค ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แผนจดัการ คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เป็นตน้ รวมไปถึงความตกลง
ระหวา่งประเทศท่ีส าคญั และแผนงาน การจดัตั้ง 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งแผนงานด้านสังคมและวฒันธรรม (ASCC Blueprint) นอกจากน้ี คณะผูว้ิจยัยงัได้วิเคราะห์
สภาพองคก์รโดยใชเ้คร่ืองมือ SWOT Analysis ซ่ึงมี ความส าคญัอยา่งยิง่ในการก าหนดทิศทางของ
แผนการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีจุดแข็งส าคญัในการสร้าง  แนวร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อด าเนินภารกิจ ของ
ประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์และคงความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แต่มีจุดอ่อนในประเด็นการจดัการ รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย “การ
เตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 
2558 401 อยา่งไรก็ตาม มีโอกาสส าคญัในการสร้างความร่วมมือระหวา่งชาติสมาชิกอาเซียน ซ่ึง
ตอ้งแก้ไขอุปสรรคโดยเฉพาะเร่ืองกฎหมาย การพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศ และการพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษาและองค์ความรู้ของบุคคลากร เพื่อให้ประเทศ
ไทย เข้าไปมีบทบาทในประชาคมอาเซียนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศและระดบัภูมิภาคอาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความย ัง่ยืนต่อไป 
จากการศึกษาปัจจยัแวดล้อมและวิเคราะห์สภาพองคก์รดงัท่ีกล่าวมา คณะผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะ
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการวางยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม เพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 8 ยทุธศาสตร์หลกั ไดแ้ก่ 
(1) ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน (2) ยุทธศาสตร์ 
ดา้นการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกนัผลกระทบและการ
ปรับตวั เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
บริหารจดัการน ้ าผิวดินและน ้ าใตดิ้นอย่างบูรณาการ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
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บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย ัง่ยืน (5) ยุทธศาสตร์
ดา้นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู บริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของ
ชาติอย่างย ัง่ยืน (6) ยุทธศาสตร์ดา้นการเพิ่มศกัยภาพการจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมและควบคุม
มลพิษส่ิงแวดลอ้ม (7) ยุทธศาสตร์ดา้นการบูรณาการการเพิ่มขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (8) ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศไทยในการบริหาร
จดัการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคอาเซียนอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื เพื่อ
เพิ่ม ความเขม้แข็งขององค์กร และสร้างศกัยภาพในการประสานกบัทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อ
ด าเนิน ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ข้อเสนอ
เหล่าน้ีน าไปสู่ความจ าเป็นท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะไดพ้ิจารณาก าหนด
วิสัยทศัน์และพนัธกิจของกระทรวง ให้เก่ียวขอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ขา้งตน้ และสอดรับกบั
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  
 ณัฐชา วัฒนวิไล (2552) ศึกษาเร่ือง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (economic value added: 
EVATM) KPI ท่ีบ่งช้ีผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม สรุปไดว้า่ในการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานมี
ตวัช้ีวดั (KPI) ตวัหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับน ามาใชก้นั คือ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (economic value 
added: EVA) ซ่ึงแสดงถึงก าไรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีองคก์รไดรั้บเปรียบเทียบกบัตน้ทุนของเงินทุนท่ี
ใชไ้ป EVA เกิดจากแนวคิดวา่ นอกเหนือจากก าไรแลว้องค์กรควรให้ความส าคญัต่อการสร้างมูล
ค่าท่ีสูงข้ึนให้แก่ผูท่ี้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของเงินทุนอีกดว้ย EVA ถือเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้
ผูบ้ริหารตระหนกัถึงการบริหารจดัการเงินทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด และกระตุน้ให้พนกังาน
ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงัเกิดการปรับปรุง พฒันางานเพื่อให้ทรัพยากรท่ีใช้ไปสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่องค์กรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด หลกัการค านวณ EVA จะแตกต่างจากหลกัการค านวณ
ก าไรขาดทุนทางการบญัชี คือ 1) การบญัชีจะถือว่าตน้ทุนของเงินทุนมาจากต้นทุนของหน้ีสิน
เท่านั้นไม่ค  านึงถึงต้นทุนของเงินทุนท่ีมาจากการลงทุนของเจา้ของ แต่ EVA จะถือว่าองค์กรมี
ภาระตน้ทุนของเงินทุนท่ีมาจากทั้งตน้ทุนของหน้ีสิน และจากตน้ทุนของส่วนของเจา้ของอีกดว้ย 
และ 2) การค านวณก าไรทางเศรษฐศาสตร์ จะต้องมีการปรับปรุงรายการบัญชีให้สะท้อนถึง 
มูลค่าท่ีใกลเ้คียงเงินสด รวมถึงรับรู้ตน้ทุนแหล่งของเงินทุนท่ีมิไดอ้ยูใ่นการรายงานทางการบญัชี 
การค านวณ EVA เป็นดังน้ี EVA = ก าไรจากการด าเนินงานหลังภาษี (net operating profit after 
tax: NOPAT) - ตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุนท่ีใช้ไป (WACC x IC) การวิเคราะห์ค่าของ 
EVA ซ่ึงมี 3 ค่า ดงัน้ี 1) ถา้ EVA = 0 แสดงวา่การด าเนินงานก่อให้เกิดก าไรทางเศรษฐศาสตร์เพียง
เท่ากบัตน้ทุนของเงินทุน 2) ถา้ EVA < 0 แสดงวา่การด าเนินงานก่อให้เกิดก าไรทางเศรษฐศาสตร์
ต ่ากว่าต้นทุนของเงินทุน ซ่ึงแสดงถึงมูลค่าท่ีถดถอยขององค์กร และ 3) ถ้า EVA > 0 แสดงว่า 
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การด าเนินงานก่อให้เกิดก าไรทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าตน้ทุนของเงินทุน ซ่ึงหมายถึง มูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนขององค์กร ดงันั้น หากองค์กรใดมีค่า EVA > 0 องค์กรนั้นจะสามารถเจริญเติบโตยิ่งข้ึน
ต่อไป แต่หาก EVA = 0 องค์กรนั้ นเพียงด ารงอยู่ได้แต่จะไม่เติบโตข้ึนหรือในกรณีท่ีเลวร้าย  
EVA < 0 องคก์รนั้นประสบความลม้เหลวซ่ึงจะตอ้งปรับปรุง การบริหารจดัการเพื่อแกไ้ขวิกฤติท่ี
จะเกิดข้ึนกบัองคก์รอยา่งเร่งด่วน 

ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง (2558) ได้จดัท าโครงการ “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กรการศึกษาของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” การวิจยัมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์รการศึกษาของชุมชน พร้อมกบั
ศึกษาศกัยภาพขององค์กรการศึกษาของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์ เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของ
องค์กรชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจ จ านวน 1 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 11 ชุมชน อาศยั
วิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:PAR) วิเคราะห์ศกัยภาพด้วย SWOT 
analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศกัยภาพขององค์กรการศึกษาของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ
องค์กรการศึกษาของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ คือ ระบบการศึกษาของสังคมชนบทท่ีดอ้ยคุณภาพ 
ส่งผลให้ระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนและนักศึกษาในชนบทจงัหวดัเชียงใหม่ ไม่
สามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้โดยเฉพาะทกัษะและความรู้ในการใชภ้าษาองักฤษ ผลการ
วเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน พบวา่ มีจุดแข็งคือ เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ี
ตรงกบัสายงานดา้นการศึกษา อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียุทธศาสตร์การศึกษาในกรอบ
ประชาคมอาเซียนท่ีชดัเจน แต่ยงัคงมีจุดอ่อน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดการฝึกอบรม
บุคลากรให้พฒันาดา้นการศึกษาในระดบัประเทศอาเซียนท่ีมีมาตรฐานสูง เช่น ประเทศสิงคโปร์ 
เป็นตน้ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน พบวา่ มีโอกาสท่ีส าคญัคือ การท่ี
รัฐบาลส่งเสริมดา้นการเตรียมพร้อมเขา้สู่อาเซียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ดา้นการศึกษาเป็นอยา่งดี แต่ยงัคงพบอุปสรรคคือ เทคโนโลยทีางการศึกษาไม่เพียงพอและยงัไม่มี
มาตรฐานและทนัสมยั  

 จากศกัยภาพขององคก์รการศึกษาของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าว สามารถ
น ามาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได ้จ านวน 4 กลยทุธ์ 
ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์พลิกฟ้ืน (Turn Around Strategies) คือ การท่ีให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอ
ของบประมาณสนับสนุนการอบรมและสัมมนาดา้นการศึกษาในระดบัอาเซียนให้แก่เจา้หน้าท่ี 
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โดยการเชิญวิทยากรจากนอกชุมชนมาให้ความรู้ 2) กลยุทธ์ตดัทอน (Retrenchment Strategies) คือ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรของบประมาณสนับสนุนเคร่ืองมือทางการศึกษาทั้งในและนอก
ชุมชน 3) กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategies) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่ อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่อาเซียน และ  
4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategies) คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเขียน
แผนงานและโครงการเพื่อเสนอต่อองค์กรทั้ งในและนอกชุมชนให้สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การศึกษา ซ่ึงการวิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นองคก์รการศึกษาของทุกชุมชนทั้ง 210 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจาก
นั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นองค์กรการศึกษา
ของชุมชน เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีด
ความสามารถขององคก์รการศึกษาของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ และควรบูรณาการการท างานกบั
ชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวิจยัให้เกิดประโยชน์ของการ
น าไปใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกบัชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 

ธันยมัย เจียรกุล (2557) ปัญหาท่ีส าคญัในการพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัเพื่อการส่งออก คือ ปัญหาดา้นการผลิต ปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ์ปัญหาดา้นการตลาด 
สินค้า OTOP ไม่มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน และ
ช่องทางการจ าหน่ายท่ียงัมีจ  ากดั และจากการสังเคราะห์งานวิจยัดา้น OTOP นั้น เม่ือแยกเป็นราย
กลุ่มหรือประเภทของสินคา้แลว้ จะพบวา่ปัญหาของสินคา้ OTOP สามารถสรุปเป็นปัญหาท่ีส าคญั
ของ OTOP นั้นมีหลายประการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจ ขาดการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาเครือข่ายในการสร้าง
ความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อการแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั OTOP 
ในหลายแห่งยงัไม่มีรูปแบบการสร้างเครือข่ายท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและขาดความรู้ความเขา้ใจในการรวมกลุ่ม 

(2) ปัญหาดา้นการจดัการ อาจเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งในดา้น
ความรู้ แหล่งเงินทุน แหล่งตลาดเป้าหมายและเทคโนโลย ีผูป้ระกอบการยงัขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ 

(3) ปัญหาดา้นการตลาด ไม่มีการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ ไม่ได้
รับรองมาตรฐานและช่องทางการจ าหน่าย ยงัขาดความรู้ความสามารถดา้นการตลาดในวงกวา้ง
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ สินคา้หรือบริการท่ีมีความเป็นนวตักรรมมีจ านวนนอ้ย 
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(4) ปัญหาดา้นการผลิต คือ ขาดวตัถุดิบ ขาดเคร่ืองมือการผลิตท่ีทนัสมยัและไม่มี
ทกัษะในการผลิต วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่สม ่าเสมอ กลุ่มผูผ้ลิตชุมชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถรับการสั่งซ้ือสินคา้คราวละมาก ๆ ได้เพราะเหตุผลด้านโลจิสติกส์ จ  าเป็นตอ้งยกระดบั
ความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการปรับตวั
ไดข้องคนงานแต่ละคนและประสิทธิภาพของการส่งเสริมอบรมพฒันาความรู้ 

(5) ปัญหาดา้นการเงินและแหล่งเงินทุนต ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการยงัขาดทกัษะ
การบริหารการเงินและบญัชี ไม่มีระบบบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้งและไม่มีการบนัทึกรายรับรายจ่าย
ของตนเอง ท า ใหไ้ม่รู้ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของตนเอง  

(6) ปัญหาด้านเทคโนโลยีขาดการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงาน ขาด
ทกัษะแรงงาน โดยเฉพาะทกัษะทางด้านภาษา ซ่ึงจะช่วยให้เข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ง่ายยิ่งข้ึน 
ท าให ้OTOP สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(7) ปัญหาขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ ทั้งในดา้นขอ้มูลท่ีทนัสมยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจใน AEC อนัรวมถึงกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบัของประเทศสมาชิกใน AEC ใหก้บั
ผูป้ระกอบการ  
  แนวทางในการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ OTOP สู่การรวมตวัของ 
AEC ตามกรอบ ASEAN SMEs นั้นตอ้งเกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีมีความจริงใจ
ในการร่วมมือกนัอยา่งบูรณาการ เพื่อช่วยพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยควรเร่ิมพฒันาจากการสร้างแรง
บนัดาลใจ และความมุ่งมัน่ตั้งใจของผูป้ระกอบการเอง รวมทั้งเนน้ดา้นการสร้างเครือข่าย เพื่อการ
แลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั ในดา้นการบริหารจดัการตอ้งมีการพฒันาฝีมือ
แรงงาน รวมถึงทกัษะดา้นภาษารวมทั้งให้ความรู้ดา้นต่าง ๆ ของอาเซียน ส่วนดา้นการตลาด ควร
สร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค พฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑ์พฒันา
ผลิตภณัฑ์ให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้าหมายและช่องทางการตลาดใน
การกระจายสินคา้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด ส าหรับดา้นการผลิตควรใหมี้การ
น าเทคโนโลยมีาช่วยในการผลิต หาแหล่งวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนต ่า ดา้นการเงินและแหล่งเงินทุน ควร
มีการใชร้ะบบการเงินและบญัชีท่ีถูกตอ้ง มีความรู้เร่ืองตน้ทุนและจุดคุม้ทุน สนบัสนุนเร่ืองแหล่ง
ทุนต้นทุนต ่า ด้านเทคโนโลยีควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการท างาน รวมถึงระบบ
สารสนเทศ และดา้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ผูป้ระกอบการควรหาพนัธมิตรธุรกิจทั้งในดา้นการ
ผลิตและการจดัจ าหน่ายและส า หรับภาครัฐควรให้การสนบัสนุนในเร่ืองขอ้มูลท่ีทนัสมยัเก่ียวกบั 
AEC อบรมให้ความรู้และประสานแหล่งเงินทุนตน้ทุนต ่า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขนั
ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป 
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 ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ และคณะ (2556) บทความน้ีเสนอรายงานการศึกษาการเตรียม 
ความพร้อมในการพฒันาองคก์ารสู่ประชาคมอาเซียนองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง
ในสามด้าน ได้แก่ การ เตรียมความพร้อมในการพฒันาองค์การสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจยัการ
บริหารงาน และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์ารสู่ประชาคมอาเซียน คณะผูว้จิยั
ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก กลุ่มตวัอยา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 310 ตวัอยา่ง 
โดยสุ่มจากประชากรประกอบด้วย คณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง 
จ านวนทั้งหมด 1,359 อบต. ใน 21 จงัหวดั ผลการศึกษาพบวา่ การเตรียมความพร้อมในการพฒันา
องคก์ารสู่ประชาคมอาเซียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางในภาพรวมมีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านองค์การ ด้านกระบวนการ ด้าน
เทคโนโลยีและด้านกลยุทธ์อยู่ในระดบัปานกลางทั้งหมด ปัจจยัการบริหารในการเตรียมความ
พร้อมฯ พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
เตรียมความพร้อมไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา รายได ้และระยะเวลาในการท างาน ปัจจยัทางการบริหารท่ี
มีความส าคญัต่อการเตรียมความพร้อมฯเรียงจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการ
จดัการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ และยงัพบว่า ปัจจัยด้าน
งบประมาณและการจดัการมีอิทธิพลทางออ้มต่อการเตรียมความพร้อม แนวทางการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน คือองค์กรควรวางแผนการ
บริหารงานตามความเหมาะสมของพื้นท่ี เน้นการบูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วนให้ความรู้ ความเขา้ใจ ถึงวตัถุประสงค ์บทบาท หนา้ท่ี การเพิ่มโครงสร้างหน่วยงาน
ในองคก์รท่ีดูแลเก่ียวกบัอาเซียนโดยเฉพาะใหส้อดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี และควรสร้างองคก์ร
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนให้กบัคนใน
ชุมชน 
 พัชรี ตันติวิภาวิน (2557) ศึกษา การเปิดเสรีอาเซียน 2558 ในมิติของทุนทางสังคมของ
ผูสู้งอายุไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะของทุนทางสังคมกบับทบาทของผูสู้งอายุไทย และ
เพื่อเสนอแนะมิติใหม่ของทุนทางสังคมกบับทบาทของผูสู้งอายุไทย โดยได้น าเสนอเน้ือหาใน
ลกัษณะท่ีเนน้การสร้างความเขา้ใจและทศันคติเชิงบวก สร้างความมัน่ใจใหผู้สู้งอายเุช่ือมัน่วา่ชีวิต
ความเป็นอยูมี่คุณค่าและมีความหมายต่อสังคม เป็นพลงัเพิ่มภูมิคุม้กนัให้ผูสู้งอายุสามารถยืนหยดั
ต่อการมีชีวิตท่ีดีดว้ยความเช่ือมัน่ไม่ทอ้แท ้และเพื่อให้สังคมไทย รวมทั้งภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งให้
เห็นความส าคญัของผูสู้งอายุในมุมมองเชิงบวก มองผูสู้งอายุว่าเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่า (asset) มิใช่
เป็นภาระค่าใชจ่้าย (liability) ไม่ใช่กลุ่มคนท่ีตอ้งพึ่งพา รอรับสวสัดิการ การสงเคราะห์จากภาครัฐ
เพียงอยา่งเดียว ผูสู้งอายุไทยยงัมีความสามารถในการจดัการตนเองจนถึงระดบัพึ่งตนเองได ้ดว้ย
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การใช้ความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตวั ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า โดยมีทุนทางสังคม วฒันธรรมในชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีสามารถพฒันาเป็นมาตรการทางสังคมในการรับมือสังคมผูสู้งอายุของไทยในอนาคต 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) มุ่งเน้นใช้กระบวนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงวฒิุ ท่ีเป็นผูสู้งอายท่ีุยงัมีศกัยภาพและยงัคงใชค้วามรู้
ความสามารถประสบการณ์ในอดีตมาเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตามกลุ่มงาน
วิชาชีพ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการแพทยแ์ละสาธารณสุข นักกฎหมาย นกัการเมือง และนกัวิชาการใน
มหาวิทยาลยั เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกในดา้นต่าง ๆ ของผูสู้งอายุไทย ในยุคปัจจุบนั และวิธีการใช้
วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การวิจัยท่ีประยุกต์เอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(action research) กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(participatory research) ผสมเขา้ด้วยกนั โดยพื้นท่ีในการศึกษาวิจยัแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค 8 จงัหวดั 
ดงัน้ีคือ ภาคเหนือในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัพิจิตร ภาคกลางในจงัหวดัอ่างทองและจงัหวดั
สิงห์บุรี ภาคอีสานในจงัหวดัสกลนคร และจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนภาคใตใ้นจงัหวดันครศรีธรรมราช 
และจงัหวดัสงขลา การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากกลุ่ม/ชมรม/องคก์าร/เครือข่ายของผูสู้งอาย ุ
และหรือกลุ่ม/องคก์าร/เครือข่าย ท่ีมีกระบวนการขบัเคล่ือนงานดา้นผูสู้งอายุในพื้นท่ี ท่ีไดรั้บการ
เสนอการประชุมกลุ่มยอ่ย (focus group discussion) ตลอดจนการศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อคน้หาตวัอยา่งท่ีดี (good practice) ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพของ
ภาคประชาสังคมในการรองรับสังคมผูสู้งอายุในชุมชนทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ สังคมไทย
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุแล้ว ภายใต้ความจ ากัดและไม่เพียงพอของสวสัดิการของภาครัฐนั้น 
ชุมชนและทอ้งถ่ินกลบัมีบทบาทเติมเตม็ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการในการรับมือสังคม
ผูสู้งอายุ โดยอาศยัฐานของ “ทุน” ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน คือ ทุนทางสังคมวฒันธรรม ทุน
ทางเศรษฐกิจ ทุนมนุษย ์(เช่น ผูน้ าการเปล่ียนแปลง) ทุนสัญลกัษณ์ และทุนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้วยกระบวนการทางสังคมท่ีวางอยู่บนฐาน “ทุน” ท่ีชุมชนมีน าไปสู่การนิยามตวัตนใหม่ของ
ผูสู้งอายไุทยในฐานะท่ีท าประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนสังคม (active aging) 
เพื่อการเสริมสร้างผูสู้งอายุให้เป็นพลงัทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
คือ ภาครัฐควรปรับเปล่ียนมุมมองของสังคมท่ีมีต่อการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของไทย ในฐานะ 
“โอกาส” การด าเนินนโยบายควรเป็นรูปแบบผสมผสาน “mix welfare from” บนฐาน “ทุน” ท่ีแต่
ละชุมชนมีอยู่ สร้างกระบวนการทางสังคมท่ีเกิดจากภายใน โดยเน้นประเมินบนฐานของความ
ต้องการ อีกทั้ งควรเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนนอกจากภาครัฐเข้ามาเป็นผูมี้บทบาทร่วมด้วย 
มาตรการท่ีจะไปเสริมสร้างผูสู้งอายใุห้เป็นพลงัทางเศรษฐกิจและสังคมตั้งอยูบ่นฐานของ “ทุน” ท่ี
สนับสนุนให้ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นอีกภาคส่วนท่ีมีบทบาทหลกัในการขบัเคล่ือน เร่ิมจากในระดบั
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ครอบครัวต้องด าเนินนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว กระตุ้นจิตส านึกในการท า
บทบาทดูแลผูสู้งอายใุนครอบครัว ปรับเปล่ียนค่านิยมและทศันคติของสมาชิกในครอบครัวใหม้อง
ผูสู้งอายใุนเชิงบวก 

รักฎา เมธีโภคพงษ์ (2558) ไดจ้ดัท าโครงการ “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน (strategic plan to 
enhance the ability of Chiang Mai local administration in ASEAN community) ”  โ ด ย ก าร วิ จั ย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พร้อมกบั
ศึกษาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของ
องค์กรชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจ จ านวน 4 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 52 ชุมชน อาศยั
วิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศกัยภาพดว้ย SWOT analysis อภิปรายผลดว้ยสถิติอยา่ง
ง่าย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ 
รวมถึงศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 

 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภาระหน้าท่ีเพิ่มมากข้ึน เพราะตอ้งดูแลคนใน
ชุมชนท่ีหลากหลายทั้งคนไทยและคนในประเทศอาเซียนท่ีเขา้มาอาศยัและท างานในพื้นท่ี ซ่ึงหาก
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความสามารถต่อการเปล่ียนแปลงในอาเซียน
และขาดทักษะในการส่ือสาร (ภาษาอังกฤษ) จะส่งผลท าให้การท างานเกิดปัญหาและขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการชุมชน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน 
พบว่า มีจุดแข็งคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีโครงสร้างองคก์รในการปรับตวัเขา้สู่อาเซียนท่ี
ชดัเจน แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ รูปแบบการบริหารงานและบุคลากรยงัไม่มีความเช่ียวชาญเพียงพอ
หากจะปรับองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงาน พบว่า มีโอกาสท่ีส าคญัคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินงานจากรัฐบาล แต่ยงัคงพบอุปสรรคตรงท่ีการเมืองไม่กระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริงและ
ไม่เปิดโอกาสให้บริหารตนเองให้เหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี ซ่ึงมีการเขา้มาอาศยัของคนใน
ประเทศอาเซียนนานแลว้ 

 จากศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวสามารถ
น ามาสร้างเป็นกลยทุธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได ้จ านวน 4 กลยทุธ์ 
ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ การน าบริบทดา้นสังคมและวฒันธรรมเป็นตวัหลกัในการวางแผน 
การใชง้บประมาณดา้นน้ี 2) กลยทุธ์ตดัทอนคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดักิจกรรมอบรม
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ใหค้วามรู้และพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นอาชีพ 3) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ควรบูรณาการร่วมกบัเครือข่ายในการท างานด้านอาชีพ และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรพึ่งพาตนเอง โดยการก าหนดนโยบายภายในองคก์รใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายและนโยบายรัฐกบัประชาชนอาเซียนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี ซ่ึงการวิจยัในระยะต่อไปควร
ท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ครอบคลุมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ทั้ง 210 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการ
วางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ และควรบูรณาการท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยาย
ผลการวิจยัให้เกิดประโยชน์ของการน าไปใชใ้ห้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกบัชุมชน
ในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 
 รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ (2558) ไดจ้ดัท าโครงการ “แผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ
กลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน (strategic plan to 
enhance the ability of Chiang Mai agriculturist’s groups in ASEAN community)” โดยการวิจยัมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบักลุ่มเกษตรกรในชุมชน พร้อมกับ
ศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดย
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิขององคก์ร
ชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ จ านวน 1 อ  าเภอ รวมทั้งส้ิน 11 ชุมชน อาศยัวธีิการวจิยั
แบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศกัยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลดว้ยสถิติอยา่งง่าย ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึง
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 

 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่คือ สินคา้เกษตรสามารถจ าหน่ายในตลาดได้กวา้งมากข้ึน แต่เกษตรกรยงัขาด
ความรู้ดา้นการตลาดสินคา้เกษตร ขาดการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกบัการตลาด โดยเฉพาะ
ตลาดในอาเซียน ส าหรับการศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนการพัฒนาด้านการเกษตรในระยะ 3 ปี  อีกทั้ งย ังมีการ
บริหารงานในเชิงรุก แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ ขาดการขับเคล่ือนการด าเนินงานในส่วนของ
กระบวนการและการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงาน พบว่า มีโอกาสท่ีส าคญัคือ กลุ่มเกษตรกรในชุมชนมีความตั้งใจจริงท่ีอยากจะพฒันา
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กลุ่มและมีผลผลิตจ านวนมากเอ้ือต่อการแปรรูปในอุตสาหกรรมท่ีจะส่งออกสู่ตลาดอาเซียน แต่
ยงัคงพบอุปสรรคคือ ราคาผลผลิตยงัคงถูกก าหนดข้ึนอยูก่บัพอ่คา้คนกลาง 

 จากศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวสามารถน ามา
สร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จ  านวน 3 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผน
โครงการในการพฒันาการเกษตรของชุมชนให้ได้ระดับมาตรฐานอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม  
2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างระบบการบริหารจดัการกลุ่มเกษตรกร
ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และ 3) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ควรเปิดตลาดสินคา้เกษตรในชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพสนองความตอ้งการให้กบัคนใน
ชุมชน ซ่ึงการวจิยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ ด้านการเกษตรของทุกชุมชนทั้ง 210 ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ หลังจากนั้นท าการ
คดัเลือกชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นการเกษตรของชุมชน เพื่อ
น ามาเป็นตัวแทนของชุมชนทั้ งหมดในการวางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่ม ขีด
ความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ และควรบูรณาการการท างานกับ
ชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวิจยัให้เกิดประโยชน์ของการ
น าไปใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกบัชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 

 เริงชัย ตันสุชาติ (2555) วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือ ศึกษาถึงสถานการณ์และ 
โซ่อุปทานของการค้าผลไม้ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของการ
ส่งออกผลไมไ้ปยงัฟิลิปปินส์ และคาดการณ์ผลกระทบท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการคา้ผลไม้
ไทย รวมถึงจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย การวิจยัน้ีอยูบ่นพื้นฐานการวิจยัเชิงส ารวจร่วมกบัการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและ SWOT ของผลไม ้2 ชนิด คือ ล าไยและมะขามหวาน ผลการศึกษา
พบว่า การเปิด AEC ในปี 2558 จะส่งผลกระทบทางบวกโดยเปิดโอกาสให้ไทยสามารถส่งออก
ผลไมไ้ปฟิลิปปินส์ไดเ้พิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก ชาวฟิลิปปินส์มีทศันคติท่ีดีมากต่อผลไมจ้ากประเทศ
ไทยอยา่งไรก็ตามอุปสรรคท่ีส าคญัคือ ฟิลิปปินส์อนุญาตให้น าเขา้ผลไมไ้ดเ้พียงมะขามหวานและ
ลองกอง แต่ล าไยจากประเทศไทยไดถู้กน าเขา้เพื่อจ าหน่ายในฟิลิปปินส์ดว้ยวธีิการซ้ือผา่นประเทศ
ท่ีสามคือ จีนและไตห้วนั ส าหรับปัญหาและอุปสรรคอ่ืนในโซ่อุปทานส่งออกผลไมไ้ด้แก่ การ 
ขาดแคลนแรงงานภาคการผลิต การรักษาคุณภาพการผลิตและคุณภาพของผลไมต้ั้งแต่สวนจนถึง
ผูบ้ริโภค และการกระจายสินคา้ระหว่างเกาะต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ ขอ้เสนอแนะหลกัในการศึกษา 
คือ ไทยควรด าเนินการเจรจากบัฟิลิปปินส์เพื่ออนุญาตให้น าเขา้ผลไมไ้ทยชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพ 
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และพฒันาระบบการผลิตและการจดัการโซ่อุปทานให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของการน าเขา้ และ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินส์ 
 วีระศักดิ์   สมยานะ และคณะ (2558) ได้จัดท าโครงการแผนกลยุทธ์การเพิ่ม ขีด
ความสามารถของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใตค้วามร่วมมือทาง
วชิาการกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนกบัชุมชนทอ้งถ่ิน พร้อมกบัศึกษาศกัยภาพของชุมชนกบักลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 9 ดา้น ได้แก่ ดา้นธุรกิจ
ชุมชน ด้านเกษตร ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นเด็กและเยาวชน ดา้นผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ดา้นการศึกษา และดา้นสังคม
และวฒันธรรม รวมถึงการประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการวิจยั ทั้ง 9 ดา้น ภายใตก้รอบประชาคม
อาเซียน โดยเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวเิคราะห์เชิงปริมาณ จากขอ้มูลปฐมภูมิ
ขององคก์รชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ จ านวน 9 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 193 ชุมชน อาศยั
วิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศกัยภาพดว้ย SWOT analysis อภิปรายผลดว้ยสถิติอย่าง
ง่าย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ 
รวมถึงศกัยภาพของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจยัสามารถ
สร้างกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน 
ทั้ง 9 ดา้น ได้จ  านวน 30 กลยุทธ์ โดยสามารถสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์พลิกฟ้ืนมากท่ีสุด 
โครงการละ 9 กลยทุธ์ แสดงใหเ้ห็นถึงระดบัของศกัยภาพของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสูงมากท่ีจะ
ใช้กลยุทธ์ทั้งสองต่อการเพิ่มขีดความสามารถในระดบัอาเซียน รองลงมาคือ กลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพ จ านวน 7 กลยุทธ์ และกลยทุธ์ตดัทอน จ านวน 5 กลยุทธ์ ตามล าดบั ทั้งน้ีโครงการวิจยัท่ี
สามารถเพิ่มกลยุทธ์ไดม้ากท่ีสุดคือ โครงการดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ดา้นสุขภาพ 
อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นสังคมและวฒันธรรมในชุมชน 
สามารถสร้างกลยุทธ์ไดโ้ครงการละ 4 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นไดว้า่องค์กรชุมชน โดยเฉพาะ อปท. 
มีการเตรียมความพร้อมต่อการปรับตวัสู่อาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดี รองลงมาคือ ดา้นธุรกิจชุมชน และ
ด้านเกษตร สามารถสร้างกลยุทธ์ได้โครงการละ 3 กลยุทธ์ ส่วนด้านเด็กและเยาวชน และด้าน
ผูสู้งอายุและผูพ้ิการในชุมชน สามารถสร้างกลยุทธ์ได้เพียงโครงการละ 2 กลยุทธ์ จึงต้องมีการ
พัฒนาขีดความสามารถในด้านน้ีให้ เพิ่ม ข้ึน นอกจากนั้ นแล้วในส่วนของมูลค่าเพิ่มของ
โครงการวิจยัสามารถขยายผลการวิจยัในระดบัชุมชน โดยโครงการดา้นองคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการ 
มีการขยายผลมากท่ีสุด แสดงถึงการปรับตวัของชุมชนต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างมาก 
รองลงมาคือ โครงการดา้นกลุ่มธุรกิจชุมชน โครงการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ โครงการดา้นสุขภาพ 
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อนามยั และส่ิงแวดล้อม โครงการด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการด้านสังคมและ
วฒันธรรม โครงการดา้นองค์กรการศึกษา โครงการดา้นเกษตรกร และโครงการดา้นองค์กรเด็ก
และเยาวชนของชุมชน ตามล าดบั  การวิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมี
ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ของทุก ๆ ชุมชนทั้ง 204 ต าบล ในจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจาก
นั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในแต่ละดา้นให้ครบ 
ทั้ง 9 ดา้น เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนทั้งหมดในการวางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารจดัการของแต่ละดา้นในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ และการวิจยัควร
บูรณาการการท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวจิยัให้
เกิดประโยชน์ของการน าไปใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกบัชุมชนในประเทศ
อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 

วรีะศักดิ์ สมยานะ (2558) ไดจ้ดัท าโครงการ “แผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน (strategic 
plan to enhance the ability to manage the natural resources of Chiang Mai communities in 
ASEAN community)” โดยการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ชุมชน พร้อมกับศึกษาศักยภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน  

 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จะก่อให้เกิดรายไดแ้ละกระจายสู่ทอ้งถ่ินหาก
สามารถบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน แต่หากไม่
สามารถควบคุมและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติได ้จะท าให้ทรัพยากรของจงัหวดัเชียงใหม่
ถูกท าลายและเกิดความ เส่ื อมโทรม ส าห รับการศึกษาศักยภาพในการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน พบวา่ มีจุดแขง็คือ ผูบ้ริหารองคก์รชุมชนมีวสิัยทศัน์ในดา้น
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ เจา้หน้าท่ีขาดความรู้เฉพาะด้าน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติในกรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสท่ีส าคัญคือ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ แต่ยงัคงพบอุปสรรคคือ ชุมชนขาดจิตส านึกในการร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
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  จากศกัยภาพของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวสามารถน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์
ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกรอบ
ประชาคมอาเซียนไดจ้  านวน 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ การท่ีให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเรียนรู้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2) กลยุทธ์ตดั
ทอนคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 3) กลยทุธ์เชิงรุกคือ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างความเขม้แขง็ในดา้นการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตส านึกแก่
ชุมชนให้ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงการวิจยัในคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษา
ผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของทุกชุมชนทั้ ง 210 ชุมชนในจังหวดัเชียงใหม่ หลังจากนั้ นท าการคัดเลือกชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพื่อน ามา
เป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2559 ต่อไป 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2556) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 3 นกัวิจยัมีแผนการวิจยัคือ สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการ
พฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อการจดัการเรียนรู้ในการขนายตน้แบบการ
พฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนต่อไป ทั้งน้ีเพราะการ
บริหารของทอ้งถ่ินทั้ง มีความคลา้ยคลึงกนักบันโยบายของจงัหวดัเชียงใหม่ อนัน่าจะมีแนวทาง
ภายในเก่ียวกบัการบริหารจดัการององคก์รของ อปท. น้ีก็ไดห้ากน าเอาองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั
คร้ังน้ีไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปน้ี 1) การประยุกต์ใช้
คุณธรรมในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นต้นแบบของการพฒันาด้าน
อนามยัและส่ิงแวดล้อม จะน าเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการ
บริหารจดัการองค์กร ได้แก่ คุณธรรมด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยตน้แบบของการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมท่ีมีการประยุกต์ใช้
คุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในการพฒันาด้าน
อนามัยและส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินในระดับมากท่ีสุดก็จะส่งผลให้ระดับความอยู่ดีมีสุขของ
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ทอ้งถ่ินมากท่ีสุด แต่ในทางตรงกนัขา้มตน้แบบของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการ
ประยุกต์ใช้คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
พฒันาการด าเนินงานระดบัต ่าก็จะท าให้ระดบัความอยูดี่มีสุขของชุมชนนอ้ยลงไปดว้ย การพฒันา
ตน้แบบการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่เกิดจากการท่ีบุคลากร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ฏิบติัตามคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจดัการองค์กรสอดแทรกเข้าไปกับกระบวนการท างานต่าง ๆ ทุกขั้นตอนโดยอาศยั
หลักการบริหารจดัการ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การติดตามตรวจสอบและการ
ควบคุม ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขการท างานให้ดีข้ึน เป็นตวัขบัเคล่ือนในการท่ีจะสอดแทรก
คุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไปใช้ในการบริหารจดัการ 2) ความอยูดี่มีสุขดา้น
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดว้ย คนชุมชนมี
สุขภาพอนามยัแข็งแรง มีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดปราศจากมลพิษ การมีบุคลากรทางการแพทยพ์ร้อม 
มีการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การมีสาธารณูปโภคพร้อม ซ่ึงองคป์ระกอบ
ของความอยูดี่มีสุขดงักล่าวเป็นขอ้คน้พบท่ีนกัวิจยัไดค้น้พบโดยผ่านกระบวนการท า focus group 
ร่วมกับตัวแทนของภาคประชาชนท่ีเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนการพฒันาด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ซ่ึงองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข ดงักล่าวจะเกิดข้ึนได้จริงตอ้งอาศยั
การขบัเคล่ือนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ การพึ่ งพาตนเองของคนในชุมชน การพึ่ งพาชุมชน การพึ่ งพา 
อปท. และรัฐบาล 3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ อปท. เป็นหน่ึงในองค์ประกอบหลัก
ส าคญัซ่ึงต้นแบบของการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมได้น ามาใช้ในการบริหารจดัการ
องค์กรโดยการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบติังานการจดัสรรและรับผลประโยชน์ 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลสรุปเก่ียวกบัวิธีการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 1) ความส าเร็จของการพฒันาดา้นอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินเกิดข้ึนได ้หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดมี้การน าเอาคุณธรรม
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ คุณธรรมดา้นความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและความขยนัหมัน่เพียร ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ซ่ึงหาก อปท. ไดย้ึดมัน่ใน
คุณธรรมดงักล่าวในการเป็นตวัน าและก ากบัการท างานก็จะเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจาก
คุณธรรมท่ีกล่าวไวข้้างต้นจะช่วยในการปกป้องและเป็นภูมิคุ้มกันท่ีส าคัญท่ีจะท าให้องค์กร
ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงและอยูร่อดไดอ้ยา่งปลอดภยั คือการสร้างศกัยภาพความเขม้แข็ง
ของผูน้ าชุมชนดา้นคุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มมากข้ึน 2) จากการศึกษาการวิจยัเก่ียวกบัระดบั
ความอยูดี่มีสุขของชุมชนท่ีท าให้นกัวิจยัไดข้อ้คน้พบในประเด็นของความอยู่ดีมีสุขประกอบไป
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ด้วย การมี สุขภาวะท่ี ดี  คนในชุมชนช่วยกัน รักษาความสะอาดในหมู่บ้าน การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
คนในชุมชนมีการออกก าลังกายอย่างสม ่ าเสมอ การมีสาธารณูปโภคครบครัน ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีอากาศดี ไม่มีมลภาวะ ซ่ึงองค์ประกอบท่ีนักวิจยัค้นพบมีจ านวน
มากกว่าองค์ประกอบดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีส านกังานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ 2548 และ
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก าหนดไวคื้อ 
ความอยูดี่มีสุขประกอบไปดว้ยการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความรู้ มีงานท า มีรายได ้มีครอบครัวท่ี
อบอุ่น อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ขณะเดียวกนัการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ปิดโอกาสให้
ชุมชนเจ้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดร่วมกับ อปท. ก็จะท าให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข
สอดคลอ้งกนั 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2555) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 2 โดยการประเมินตน้แบบการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมในการ
ประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหารจดัการ
องค์กรส่วนท้องถ่ินเพราะเป็นคุณธรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนเม่ือเทียบกับหลัก 
ธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง เป็นเร่ืองของคุณภาพจากภายในของผูบ้ริหารซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหาร
จดัการท่ีดี ด้วยเหตุผลน้ีถึงแม้จะมีหลักการบริหารจดัการท่ีดีก ากับแล้วยงัต้องมีคุณธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียงก ากับร่วมด้วย  อันจะท าให้การพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถ่ินเป็นไปได ้
อยา่งย ัง่ยนื 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2554) การวิจยัเพื่อพฒันาตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์และประเมินให้ไดต้น้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินผลเชิงระบบ 
(system analysis) ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของทอ้งถ่ินทั้ง 
10 แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัท าให้ทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของจงัหวดั
เชียงใหม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ในส่วนของการใชง้บประมาณในการพฒันาดา้นสังคม
เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ทางด้านกระบวนการพฒันานั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง โดยน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารจดัการองค์กรร่วมกบัหลกัธรรมาภิบาล จนส่งผลให้เกิด
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การพฒันาดา้นการเมืองของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ทั้งน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถพฒันาการบริหารจดัการ จนเป็นตน้แบบของการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ คือ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ส่วนตน้แบบการพฒันาด้านสังคมและด้าน
การเมือง คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง บทสรุปของการวิจยั
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบติังานในระดับ “มาก” แล้วจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินนั้นพฒันาในระดบั “มากท่ีสุด” เช่นกนั ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นวา่ทอ้งถ่ินของไทยควรจะน าเอาหลกัคุณธรรมไปใชก้บัการบริหารจดัการองคก์รร่วมกบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ได้ต้นแบบท่ีดีของการบริหารจดัการท้องถ่ินท่ีส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อไป 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2554) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 1 มีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ไดต้น้แบบ
การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมิน
เชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิการพัฒนาทั้ ง 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผลการวิจัยพบว่าองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินของ จ.เชียงใหม่ ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยน าเข้าในส่วนของการใช้
งบประมาณในการพฒันาดา้นสังคมเป็นอนัดบัแรกรองลงมาคือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและ
ด้านเศรษฐกิจส่วนปัจจยัทางด้านกระบวนการพฒันานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ให้
ความส าคญัเป็นอย่างมากทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโดยการน าเอาคุณธรรมตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน ซ่ึงพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติังานในระดบัมาก
แล้วก็จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมของทอ้งถ่ินนั้น พฒันาใน
ระดบัท่ีมากท่ีสุดเช่นกันเพื่อให้เกิดการต่อยอดการพฒันาทางด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมของ
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงถือวา่ประเด็นทางดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในประเด็น
หลกัของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2553)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
ชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และวีระศักดิ์  สมยานะ (2552)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อใช้
กระบวนการจัดการการเรียน รู้ ( leaning management: LM) ในการบูรณาการงานวิจัยด้วย
กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกบัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน (PAR) โดยเร่ิม
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จากการสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ผ่านกระบวนการ
พฒันาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่ 2) การรับรู้ และเป็น 
3) การเลียนแบบหรือการ เลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุกกระบวนการของ
การจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการการส่ือสารในทุก
ภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากรชุมชน (สินทรัพยชุ์มชน) ดว้ยชุมชน  
  ผลการวจิยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน 
พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ิน ทั้งส้ิน 2 ดา้น 
คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาดา้นสังคม จ านวน 26 แผน 
โดยแผนชุมชนดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใชจ้ริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการวจิยั
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มของการจดัการ
การเรียนรู้สินทรัพยชุ์มชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนจากเดิมถึง ร้อยละ 52 และ 61 
ตามล าดบั ผลของการพฒันาชุมชนได้ถูกน าไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสร้างสรรค ์
และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ร่วมกบัคนใน
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง จึงเป็นการสะท้อนให้ชุมชนอ่ืนได้เห็นต้นแบบของการพัฒนาจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของการวิจยั และการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชน
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2551)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
ชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะใช้กระบวนการของการจดัการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เร่ิมจากการพฒันานักวิจยัของโครงการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกนักบันักวิจยัท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ รวมถึงการ
จดัการเรียนรู้ร่วมกนักบัทรัพยากรมนุษยห์รือคนในชุมชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการเรียนรู้คร้ังน้ี 
โดยการพฒันาการเรียนรู้ทุกกระบวนการเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่ 2) การรับรู้ และเป็น  
3) การเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ นัน่เอง ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้จะอาศยัการ
ส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนไดป้ฏิบติัการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นโครงการบูรณาการการ
จดัการการเรียนรู้ด้านการส่ือสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็น
ผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน อีกทั้ งยงัต้องท าการประเมินการพัฒนาโครงการท่ีมีผลต่อการยกระดับ
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เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ดว้ยการวดัมูลค่าเพิ่มจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บังเกิดเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ี
ชดัเจนจากการด าเนินงานวจิยัคร้ังน้ีนัน่เอง  
  ผลการวิจยัพบวา่สามารถพฒันานกัวิจยัของทอ้งถ่ินไดท้ั้งส้ิน 42 คน ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนของชุมชน สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ได ้42 ชุมชน กบัการจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ินได้
ทั้งส้ิน 4 ดา้น คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน แผนพฒันาดา้นสังคมจ านวน 
14 แผน แผนพฒันาด้านการศึกษาจ านวน 6 แผน และแผนพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อม
จ านวน 5 แผน แผนพัฒนาเหล่าน้ีได้ถูกน าไปปฏิบัติจริงกับชุมชนในท้องถ่ิน โดยผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินงานด้วยตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย ์(human security indicators : HIS) 
อันจะท าให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มของโครงการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน 
นั้น ๆ ซ่ึงผลการประเมินพบว่าทุกภาคส่วนทั้งผูน้  าองคก์ร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บนโยบาย หรือ
ชุมชน สามารถบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาท่ีเร่ิมต้นจากชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง เปรียบเสมือน 
การพฒันาจากรากหญ้าสู่รากแก้วท่ีแข็งแกร่ง นอกจากน้ีแผนพฒันาชุมชนท่ีได้จากการจดัการ
เรียนรู้ไดถู้กน าไปผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์แผนชุมชนโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
กบัยุวชนนกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน ผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท.) 
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบถึงทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของ
ตนเองและเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งและ
ย ัง่ยนืต่อไป 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2549) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2549 การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 โดยใช้แบบจ าลอง CIPP model ผลการศึกษาสรุปไดว้่า เม่ือ
ประเมินบริบทขององค์กร (context) ปัจจยัน าเขา้ (input) กระบวนการด าเนินงาน (process) และ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน (product) สามารถประเมินไดว้่าการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2549 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก อีกทั้งยงัไดข้อ้เสนอแนะจากการประเมิน
วา่ องค์กรควรจดัท าแผนการด าเนินงานให้ตรงกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร เพื่อจดัท าโครงการต่าง ๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน อนัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพขององคก์รไดม้ากข้ึน ถึงแมอ้งคก์รจะมีการ
ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน แต่หากใชบุ้คลากรใหเ้หมาะสมตามต าแหน่งและ
หนา้ท่ีแลว้ก็จะสามารถเพิ่มศกัยภาพขององคก์รไดม้ากข้ึน  
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 วรนารี นวนสี (2556) ศึกษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอสะเดา
จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อรองรับนโยบายเปิดประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – 
AEC) ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารและขบัเคล่ือนนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 60 คน ใช้วิธีการเสวนาเพื่อก าหนดอนาคตร่วมกนัในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายเปิดประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีกระบวนการสาน
เสวนาเพื่อร่วมก าหนดอนาคต วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงเน้ือหาท่ีไดศึ้กษา และสรุปประเด็น
จากเวทีสานเสวนา พบวา่มีประเด็น ดงัน้ี 1) ดา้นเศรษฐกิจควรส่งเสริมให้ประชาชนลดตน้ทุนการ
ผลิตและเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร การบริการด้านการท่องเท่ียว รวมถึงการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ให้ได้มาตรฐานสากล 2) ด้านสังคมควรมีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจาก 
ยาเสพติด การป้องกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติ การพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 3) ด้าน
การศึกษา ควรเนน้ภาษาท่ีใชส่ื้อสารและการท างาน เช่น ภาษาองักฤษ มาลายู เป็นตน้ พฒันาทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารในการรับมือกบัประชาคมอาเซียน 4) ดา้นวฒันธรรม พฒันาความ
ร่วมมือ เผยแพร่ แลกเปล่ียน และเช่ือมโยงดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
และยุทธศาสตร์ของการพฒันาความร่วมมือและความสัมพนัธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
อาเซียน 5) ดา้นสาธารณสุข ควรให้ความส าคญักบัการเขา้ถึงการดูแลสุขภาพของคนในทอ้งถ่ิน 
การป้องกันและควบคุมการให้ความรู้โรคติดต่อท่ีอาจเกิดข้ึน 6) ด้านทัศนคติ ต้องมีการปรับ
ทศันคติในการท างานของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ และความเป็นนานาชาติ 
และ 7) ด้านองค์กรการบริหารจดัการ  ต้องมีระบบกลไกและการเตรียมความพร้อม  มีระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งมีระบบการบริหารจดัการธรรมาภิบาลท่ีดี  

วิไลพร ไชยโย (2558) ไดจ้ดัท าโครงการ “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน (strategic plan to enhance the ability 
of Chiang Mai community business groups in ASEAN community)” โดยการวิจยัมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบักลุ่มธุรกิจชุมชน พร้อมกบัศึกษาศกัยภาพของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและ
สนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิขององคก์รชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ย
ความสมคัรใจ จ านวน 3 อ  าเภอ รวมทั้งส้ิน 35 ชุมชน อาศยัวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
วิเคราะห์ศกัยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
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และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศกัยภาพของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 

 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มธุรกิจชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ จะก่อให้การเติบโตของธุรกิจชุมชนมากยิ่งข้ึน เพราะธุรกิจชุมชนของจงัหวดัเชียงใหม่ มี
เอกลกัษณ์ชดัเจนและบางกลุ่มมีศกัยภาพต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน แต่ยงัคงพบปัญหาในการ
คมนาคมขนส่งสินคา้ภายในและระหวา่งจงัหวดั รวมถึงระหวา่งประเทศ ส าหรับการศึกษาศกัยภาพ
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน พบวา่ มีจุดแข็งคือ ผูบ้ริหารองค์กรของชุมชนมีวิสัยทศัน์ในการ
พฒันาดา้นธุรกิจชุมชนและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองโดยยดึชาวบา้นเป็นศูนยก์ลาง แต่ยงัคงมี
จุดอ่อนคือ การกระจายงานให้กับบุคลากรเพื่อเช่ือมไปสู่ชุมชนยงัไม่มีประสิทธิภาพ ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสท่ีส าคญัคือ ชาวบา้นท่ีอยู่นอก
องค์กรมีความตั้งใจจริงในการท าธุรกิจชุมชนเป็นอย่างมาก แต่ยงัคงพบอุปสรรคคือ กลุ่มธุรกิจ
ชุมชนยงัขาดเงินทุนภายนอกในการสนบัสนุนการบริหารจดัการและความไม่ต่อเน่ืองทางการเมือง 

 จากศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวสามารถน ามาสร้าง
เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้จ  านวน 3 กลยุทธ์ ได้แก่  
1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ การปรับระบบการท างาน โดยเนน้การท างานแบบบูรณาการจากหลายฝ่าย 
ตั้งคณะกรรมการร่วมกนั บริหารงานโดยยึดชาวบา้นเป็นศูนยก์ลาง 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดักิจกรรมให้กลุ่มธุรกิจชุมชนและเจา้หนา้ท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการจดัตั้ง
กลุ่มธุรกิจชุมชนร่วมกนั เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเจา้หนา้ท่ี และ 3) กลยทุธ์
การรักษาเสถียรภาพคือ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นธุรกิจชุมชนควรหางบประมาณทั้งจากภายใน
และภายนอกหน่วยงานเพื่อสนบัสนุนกลุ่มธุรกิจชุมชน การประสานงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งรัฐบาลและเอกชน โดยผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานช่วยเหลือกนั ซ่ึงการวิจยัในระยะ
ต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นธุรกิจชุมชน
ของทุกชุมชนทั้ ง 210 ชุมชน ในจังหวดัเชียงใหม่ หลังจากนั้ นท าการคัดเลือกชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นธุรกิจชุมชนเพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการ
วางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดา้นธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ และ
ควรบูรณาการการท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวิจยั
ให้เกิดประโยชน์ของการน าไปใชใ้ห้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกบัชุมชนในประเทศ
อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 
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 วไิลลักษณ์  กิติบุตร (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อให้สมาชิก
ของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ีสามารถ
ยกระดบัการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มสู่ระดบัท่ีเขม้แข็งไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
ท้องถ่ินของตนเอง วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  
42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ คณะนกัวจิยัสามารถจดัการเรียนรู้ในการ
สร้างแผนพฒันาชุมชน ดว้ยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 
42 แห่ง โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองกบัการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพฒันา
ชุมชนด้วยชุมชน รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างชุมชน จนถึงการเรียนรู้กบัภาคีนอกชุมชนในระดบั
อ าเภอและระดบัจงัหวดั อาศยัค าช้ีแนะจากนกัปราชญท์ั้งในและนอกชุมชน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของ
การพฒันาอยา่งแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ท่ีแขง็แกร่ง ผลท่ีไดจ้ากการ
น าเอาแผนชุมชนน้ีไปใชจ้ะก่อให้เกิดการยอมรับและสนบัสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกัและ
แรงหนุนให้ชุมชนเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ผลของการวจิยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ในดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในดา้นการศึกษา จ านวน 14 แผน ในดา้นสังคม จ านวน 6 
แผน และในดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูกน าไปใชจ้ริง
ในท้องถ่ิน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงบทเรียนท่ีได้จากการเรียนรู้ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี 
ชุมชนจะน าเอาไปเป็นตน้แบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนดา้นอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัจะมีการ
ขยายผลการด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงต่อไป 

วิสุทธิ บุญญะโสภิต (2557) โครงการสานพลงัเด็กและเยาวชนสู่อาเซียน กล่าวว่า การ
พฒันาเด็กและเยาวชน เป็นภารกิจท่ีจ าเป็นและส าคญัยิ่งต่อการสร้างความเขม้แข็งใหก้บัประชาคม
อาเซียนทั้ง 3 เสาหลกัในอนาคต เพราะการพฒันาไม่ว่าจะเป็นการเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม จ าเป็นตอ้งอาศยัคนของประชาคมอาเซียนท่ีมีคุณภาพ มีศกัยภาพ มีความรู้ดี มี
สติปัญญาดี มีทกัษะการด าเนินชีวิต ทกัษะในการประกอบอาชีพการงาน มีสุขภาพจิตดี สุขภาพ
กายดี มีทกัษะทางสังคม สามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีมีความแตกต่างจากตนไดอ้ยา่งดี ตลอดจนมี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต การพฒันามนุษย ์จึงคือภารกิจร่วมกนัของทุก
ประเทศท่ีจะตอ้งกระท าให้บรรลุผล เพื่อลดช่องวา่งของคุณภาพคนในประชาคมอาเซียนให้เหลือ
น้อยท่ีสุด และท่ีส าคญั คือ มุ่งหวงัให้เด็กและเยาวชนของทุกประเทศในประชาคมอาเซียน เป็น
พลังส าคญัในการขับเคล่ือนความเจริญเติบโตของประชาคมอาเซียนต่อไป รัฐบาลไทยจึงได้
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มอบหมายให้กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์หรือ พม. เป็นองคก์รหลกัใน
การรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าวน้ี ท าให้กระทรวง พม. จึงได้มีการจดัสมชัชาการพฒันาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติประจ าปี 2557 ข้ึนมา ซ่ึงไดถู้กก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 11(4) ว่าจะตอ้งมีการจดัอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อเปิด
พื้นท่ีสาธารณะหยิบประเด็นส าคญัมาถกแถลงและพฒันาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ
ร่วมกนั มาตั้งแต่ปี 2555 โดยในปีน้ีได้หยิบประเด็นเร่ือง “การเตรียมความพร้อมของเด็กและ
เยาวชนเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน” มาเป็นประเด็กถกแถลงกนั ภายใตก้รอบความคิดหลกั “สาน
พลงัเด็กและเยาวชนสู่อาเซียน” สาระส าคญั คือ มีการน าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายมาพิจารณาในท่ี
ประชุมสมชัชา ซ่ึงไดจ้ดัไปเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซิเดอร์ ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร ท่ีผา่นมา มีตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วนมา และท่ีส าคญัคือ 
มีตวัแทนจากสภาเด็กและเยาวชนจาก 77 จงัหวดั ร่วมกนัพิจารณาท่ีประชุมไดมี้การถกแถลงแสดง
เหตุผลกนัอยา่งกวา้งขวาง จนในท่ีสุดไดมี้ฉนัทมติต่อขอ้เสนอเชิงนโยบายทั้ง 2 เร่ือง ดงัน้ี  

เร่ืองท่ี 1 การพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน : ดา้นการศึกษาและภาษา มีมติท่ีส าคญัคือ (1) เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีความสุข และมี
ทกัษะชีวิตท่ีเหมาะสม โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนทอ้งถ่ิน และ
เช่ือมโยงกบัทุนทางสังคมและชุมชน รวมทั้งปรับโครงสร้างเวลาและกระบวนการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกบัการพฒันาการศึกษาและภาษายิ่งข้ึน (2) เร่งรัดการขบัเคล่ือนงานพฒันาทรัพยากร
มนุษยต์ามแผนงานการจดัตั้งประชาสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ค.ศ. 2009-2015 (พ.ศ. 2552-
2558) และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษ พ.ศ. 2556 -2565 เนน้ทกัษะ
การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร เหมาะสมกบัช่วงวยั เช่ือมโยงกบับริบทและประวติัศาสตร์ของชุมชน 
และให้ความส าคญักบัการรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าวต่อสมาชิกสมชัชาการพฒันาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี (3) จดัให้มีครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนอาสาสมคัรใน
พื้นท่ี ท่ีมีความเช่ียวชาญการใชภ้าษาองักฤษ ท าหนา้ท่ีสอนภาษาองักฤษทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการจดักิจกรรม และสร้างส่ือภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัอย่างต่อเน่ือง 
(4) ให้ความส าคญัและสนบัสนุนการพฒันาเด็กและเยาวชน ในเร่ืองการศึกษาและภาษา การเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจงั ต่อเน่ือง และเป็น
รูปธรรม (5) พฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยใชป้ระโยชน์จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี
สังคมออนไลน์ ให้เกิดความคุม้ค่า (6) สร้างความตระหนกัแก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ให้มีความ
ใฝ่รู้ และใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศอาเซียน 
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 เร่ืองท่ี 2 ระบบการคุม้ครองสิทธิเด็กในบริบทอาเซียน มีมติท่ีส าคญั คือ  (1) ให้มี
การจดัท านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการการคุม้ครองเด็กเคล่ือนยา้ยให้ครอบคลุมการ
เคล่ือนยา้ยแบบมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 (2) ผลักดนัให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียนในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียน การเกิด การรับรองสัญชาติ การให้บริการ
ด้านสุขภาพและการควบคุมโรคตามบริเวณชายแดน การจดัการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ประเทศต้นทาง และนายจ้างหรือบุคคลอ่ืน ๆ ร่วมรับผิดชอบในการจัดหางบประมาณหรือ
บุคลากรด าเนินการ (3) จดัให้มีกลไกการคุม้ครองเด็กท่ีครอบคลุมทั้งระบบ โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของเด็กเคล่ือนยา้ย (4) ปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง มีการจดทะเบียนการเกิด และมีระบบการข้ึนทะเบียนแรงงาน
และผูติ้ดตามท่ีเหมาะสม จดัท าแนวปฏิบติัส าหรับเจา้หน้าท่ีของรัฐในการให้บริการแก่เด็กและ
ครอบครัว (5) จดัท าฐานข้อมูลเด็กทุกคนรวมถึงเด็กเคล่ือนยา้ย และส่งเสริมให้ชุมชน สถาน
ประกอบการ มีมาตรฐานในการเฝ้าระวงัท่ีเป็นรูปธรรมและชดัเจน จดัตั้งเครือข่ายอาสาสมคัรใน
การเฝ้าระวงัติดตามการเคล่ือนยา้ยของประชากรเข้ามาในพื้นท่ี (6) ส่งเสริมให้เด็กเคล่ือนยา้ย 
ไดรั้บการศึกษาและการพฒันาทกัษะชีวิตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจดัให้มีระบบการดูแลติดตามการ
เข้าถึงการศึกษาของเด็กเคล่ือนย้าย มีการพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก
เคล่ือนยา้ยก่อนเขา้เรียนในหลกัสูตรปกติ มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจแนวปฏิบติัและส่งเสริมให้
มีการจดทะเบียนศูนยก์ารเรียนของบุคคล องคก์รชุมชน และองคก์รเอกชน (7) ขยายกลุ่มเป้าหมาย
การประกนัสุขภาพเพื่อการรักษาและควบคุมโรคตามปกติให้ครอบคลุมเด็กเคล่ือนยา้ย จดัท าคู่มือ
เผยแพร่ความรู้ ควบคุมโรคร่วมกนับริเวณชายแดนท่ีติดกบัประเทศเพื่อนบา้น (8) จ าแนกสถานภาพ
ทางกฎหมายของเด็กให้ชัดเจน ด าเนินการทางกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบติั กรณีเม่ือพบเด็กท่ี
กระท าผิดทางอาญาอ่ืน ๆ ตอ้งด าเนินการตามหน้าท่ี โดยไม่ผลกัดนักลบั และให้มีกลไกติดตาม 
ตรวจสอบ การด าเนินงานของต ารวจเก่ียวกบัเด็กเคล่ือนยา้ย (9) ติดตามตรวจสอบสถานประกอบ
กิจการไม่ใหมี้การใชแ้รงงานบงัคบั การคา้มนุษย ์และการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย โดยมี
กลไกการตรวจสอบ ส าหรับกรณีแรงงานต่างดา้วควรมีนโยบายเปิดแรงงานเสรี และเป็นแรงงาน
ถูกกฎหมาย โดยไดรั้บค่าจา้งแรงงานและสวสัดิการเหมือนคนไทย นายจา้ง/ประเทศตน้ทาง ร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน (10) จดัท ามาตรฐานการคุม้ครองเด็กเคล่ือนยา้ย มีการจดัตั้งกลไก
รองรับการปฏิบติังาน สร้างระบบอาสาสมคัร ตั้งศูนยอ์บรม จดัตั้งกองทุนหรือใช้ประโยชน์จาก
กองทุนสวสัดิการชุมชน เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กเคล่ือนยา้ยและครอบครัว รวมทั้งมีระบบ
ใหก้ารคุม้ครองเด็กท่ีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมและภายหลงัพน้จากกระบวนการยติุธรรม  
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โดยทั้ง 2 เร่ือง ไดมี้มติให้กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
โดยส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ จดัตั้งกลไก
การขบัเคล่ือนและการติดตามการด าเนินงานตามขอ้มติสมชัชาการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
โดยให้ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางการขบัเคล่ือนและการติดตาม
การด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม 
การพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี 
 วีรากร อุตร์เลิศ (2555) วิจยัเร่ือง การเตรียมความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: พื้นท่ีเทศบาลต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย 
จงัหวดัพิษณุโลก มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และความเข้าใจของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก เพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN) โดยการสุ่มเก็บขอ้มูลจาก ประชาชน 400 คน และ บุคลากรของเทศบาล 87 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั พบว่า ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแยง อ าเภอ 
นครไทย จงัหวดัพิษณุโลก มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในระดบัท่ีต ่า ดา้น
การเตรียมความพร้อมของทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในดา้นต่าง ๆ ทั้งทาง 
สังคมวฒันธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว ยงัอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย ส่วนดา้น
สาธารณสุขอยู่ในระดบัปานกลาง จากงานวิจยัคร้ังน้ี เทศบาลต าบลบา้นแยงไดน้ าผลของการวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ โดยท าการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนอย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง จดัท าโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเสนอโครงการอบรม
ภาษาองักฤษ เพื่อการพฒันาต่อยอดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดี ดา้นสาธารณสุข เสนอโครงการ การควบคุม
และการป้องกนัโรคระบาด เพื่อไม่ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี ดา้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมการพฒันาสินคา้
และเพิ่มผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อเป็น
พื้นฐานต่อยอดการพฒันาในพื้นท่ี ระดบัอ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก และในระดบัประเทศ
ต่อไป 
 ศิริประภา แก้วอุดม (2553) ได้ท าการศึกษาทางเลือกกลยุทธ์การบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวชุมชนย่านตลาดบา้นใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เสนอวิสัยทศัน์ 
ภารกิจของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวย่านตลาดบ้านใหม่ จังหวดัฉะเชิงเทรา  
2) วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชนยา่นตลาด 
บา้นใหม่ และ 3) เสนอทางเลือกกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชน ยา่น
ตลาดบ้านใหม่ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า วิสัยทศัน์ของชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว
ชุมชน ยา่นตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา คือ “ตลาดบา้นใหม่แหล่งท่องเท่ียวทาง 
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วฒันธรรมท่ียงัยืน เป็นพิพิธภณัฑ์แห่งชีวิตท่ีรักษาเอกลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมชุมชน 
ไทย-จีน สืบทอดประเพณีท้องถ่ินและเป็นแหล่งอาหารอร่อยของเมืองแปดร้ิว” และภารกิจ  
6 ประการ ได้แก่ 1) อนุรักษ์สถาปัตยกรรมอาหารตลาดโบราณและสืบสานวิถีการด าเนินชีวิต  
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 2) ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
ยา่นตลาดบา้นใหม่ทุกดา้นและปลูกฝังจิตส านึกรักบา้นเกิดแก่เยาวชนในทอ้งถ่ิน 3) พฒันาคุณภาพ 
สินค้าอย่างต่อเน่ือง 4) สร้างเสริมความสามัคคีภายในชุมชนและอัธยาศัยไมตรี ท่ี ดีให้แก่ 
นกัท่องเท่ียว 5) พฒันาคณะกรรมการและสมาชิกชมรมรักษต์ลาดบา้นใหม่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ 
ในการจดัการการท่องเท่ียวตลาดโบราณริมน ้ าอย่างย ัง่ยืน และ 6) ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ภายในชุมชนและแม่น ้าบางปะกง ปัจจยัภายในท่ีส าคญั คือ 1) ปัจจยัดา้นการจดัการชุมชน 2) ปัจจยั
ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 3) ดา้นบริการการท่องเท่ียว 4) ปัจจยัดา้นการตลาดท่องเท่ียว ปัจจยั
ภายนอกท่ีส าคญั คือ 1) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและราคาน ้ ามนั 2) ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐในการ
สนับสนุนชุมชนและการท่องเท่ียวชุมชน 3) ปัจจยัด้านการท่องเท่ียวของภาคเอกชนในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 4) ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัฉะเชิงเทราบริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเท่ียว  
5) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวภายในประเทศ 6) ปัจจยัดา้นท่ีตั้งและการ
คมนาคมของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 7) ปัจจยัด้านส่ือมวลชน 8) ปัจจัยด้านแหล่งท่องเท่ียวตลาด 
โบราณริมน ้ าอ่ืนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทางเลือกกลยุทธ์มีทั้งหมด 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์ตลาด
บา้นใหม่อาหารอร่อย 2) กลยุทธ์ ตลาดบา้นใหม่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีสุด
คือกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการ บริการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนย่านตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คือ กลยุทธ์ ตลาดบา้นใหม่อาหารอร่อย และกลยุทธ์ตลาดบา้นใหม่ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

ศิริรัตน สุดใจ (2557) แนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เตรียมทหาร เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความตอ้งการ 
และแนวทางในการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ  านวน 137 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (μ) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการหาค่าความตอ้งการจ าเป็น (PNI) พบว่า 1) สภาพและความตอ้งการ
การเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในส่วน
ของสภาพความเป็นจริงของการเตรียมความพร้อมและสภาพความต้องการท่ีคาดหวงั  โดยมี
ค่าเฉล่ีย (μ) ในภาพรวมของสภาพความเป็นจริง 3.62 และมีค่าเฉล่ีย (μ) ในภาพรวมของสภาพท่ี
คาดหวงั 4.38 และมีค่าความตอ้งการจ าเป็น (PNI) 0.210 และ 2) แนวทางการเตรียมความพร้อม
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บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน มีดังน้ี 
พฒันาเทคนิควิธีสอนเพื่อการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียน สร้างบริบทความเป็นอาเซียนในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาต่างประเทศและก าหนดให้มีการ
ประเมินการใชส่ื้อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ พฒันาศกัยภาพของครูให้มีองคค์วามรู้ดา้น
ทกัษะการจดัล าดบัความคิดในระดบัสูง พฒันาครูให้มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินและน ามาใช้ใน
การจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัทอ้งถ่ิน สร้าง
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ ก าหนดให้ร่วมกันวิเคราะห์
หลกัเกณฑ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพท่ีไดก้ าหนดข้ึนเป็นระยะพฒันาศกัยภาพครูให้มี 
องค์ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอย่างถ่องแท  ้เน้นการบูรณาการความรู้เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนในดา้นการเมือง ความมัน่คง อาเซียนกบัโรงเรียนเหล่าทพั และกระทรวงกลาโหม สร้าง
และใช้เคร่ืองมือในการวดัประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
จดัหาเวลาให้ครูไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาวิชาชีพ จดัและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์  และจดัและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ 
อนัดีระหวา่งสถานศึกษากบัสังคม 
 สมาน ลอยฟ้า (2554) บทความเร่ือง ผูสู้งอายุกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดประสงค์ของ
บทความ คือ สังคมโลกปัจจุบนัเป็นทั้งสังคมสารสนเทศและสังคมผูสู้งอายุ ดว้ยเหตุท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเก่ียวขอ้งและจ าเป็นกบัทุกคนรวมถึงผูสู้งอายแุละเก่ียวขอ้งไปตลอดชีวิต ดงันั้น 
ทุกคนจึงตอ้งเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บทความน้ีเป็น 
การน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัสังคมสารสนเทศ ผูสู้งอายุความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
ผูสู้งอายุ และการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผูสู้งอายุ บทสรุป คือ เทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ใช่เทคโนโลยีของคนวยัเด็กและวยัหนุ่มสาวเท่านั้น แต่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับบุคคล
ทุกวยั เน่ืองจากการขาดโอกาสในการเรียนรู้และการใชป้ระโยชน์ เทคโนโลยสีารสนเทศจึงไม่เป็น
ท่ีนิยมส าหรับผูสู้งอายุเช่นคนวยัอ่ืน อย่างไรก็ตามผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้มีเวลาว่างมากกวา่คนในวยัอ่ืน 
หากส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ผูสู้งอายุใช้เวลาว่างเกิด
ประโยชน์โดยเฉพาะต่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ดียิ่งข้ึน และยงัเป็นการลดปัญหาความ
เหล่ือมล ้ าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ดงันั้น การให้ความรู้ความเขา้ใจ การพฒันาทกัษะ 
และส่งเสริมการใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับผูสู้งอายจึุงเป็นส่ิงจ าเป็น และเป็นความทา้ทายเร่งด่วน และ
ควรมีการด าเนินการในเร่ืองน้ีใหเ้กิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 
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 สริญญา ป่ินเพชร (2555) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุ
ดว้ยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การพฒันาระบบบริการสุขภาพ
ผูสู้งอายุ เป็นหน่ึงในนโยบายส าคญัของกระทรวงสาธารณสุขจากการส ารวจขอ้มูลขององค์การ
อนามัยโลกพบว่า ประชากรอายุสูงกว่า 60 ปีมีมากข้ึน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าประเทศไทยมี
ประชากรผูสู้งอายุ ประมาณ 7 ลา้นคน ร้อยละ 11.54 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่ม
มากข้ึนทุกปี ต าบลสระแกว้ อ าเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์มีผูสู้งอายุ จ  านวน 719 คน จากการ
ส ารวจประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL 
index) พบว่ามีกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้านและติดเตียง คิดเป็นร้อยละ 71.88, 27.26 และร้อยละ 
0.97 ตามล าดบั การวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีเพื่อพฒันารูปแบบของการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุ
ดว้ยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และเปรียบเทียบ ผลการด าเนินงาน
ระหวา่งก่อนกบัหลงัน ารูปแบบใหม่มาด าเนินการ ประชากรคือผูสู้งอายุในเขตต าบลสระแกว้ กลุ่ม
ตวัอยา่งคือประชากรทั้งหมดในช่วงเวลาหน่ึง จ านวน 719 คน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน
มิถุนายน 2554 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างก่อนกบัหลงัน ารูปแบบใหม่ไปด าเนินการ 
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ paired t-test พบว่า รูปแบบ
ใหม่ประกอบดว้ย 1) การสนบัสนุนงบประมาณและร่วมในการด าเนินงานเยี่ยมบา้นและกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของชมรมผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) การจดัระบบการดูแลตาม
การประเมินศกัยภาพของผูสู้งอายุได้แก่กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบา้น กลุ่มติดเตียง 3) การพฒันา
ศกัยภาพของผูดู้แลผูสู้งอายุในครอบครัว 4) การจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุตน้แบบ 5) การมอบรางวลั
ให้แก่ผูสู้งอายุในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และคลงัปัญญาของผูสู้งอายุ หลงัการน ารูปแบบใหม่ไป
ด าเนินการ พบว่า ผูสู้งอายุทุกกลุ่มไดรั้บการคดักรองสุขภาพ ครบทุกคน กลุ่มติดบา้น และกลุ่ม 
ติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้านทุกราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p=0.05) สรุปได้ว่า 
รูปแบบใหม่ท่ีได้พฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีดี เหมาะสมกบับริบทของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีควร
ได้รับการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง จึง
เสนอแนะให้ รพ.สต.ทุกแห่ง น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ีโดยใหผู้สู้งอายแุละครอบครัวศูนยก์ลาง 
 สุวินัย น่วมเจริญ (2558) ได้จดัท าโครงการแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยการวิจยัมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน 
พร้อมกับศึกษาศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริม าณจาก
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ขอ้มูลปฐมภูมิขององคก์รชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ จ านวน 1 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 
11 ชุมชน อาศยัวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศกัยภาพดว้ย SWOT analysis อภิปราย
ผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รเด็กและ
เยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ คือ เด็กและเยาวชนในจงัหวดัเชียงใหม่ มีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมและอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อาจเกิดพฤติกรรมผิดเพี้ยนจากความเป็นสังคมไทย
หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
พบวา่ มีจุดแขง็คือ ผูบ้ริหารองคก์รชุมชนมีวสิัยทศัน์ในดา้นเด็กและเยาวชนและมีเจา้หนา้ท่ีผดิชอบ
ดา้นองค์กรเด็กและเยาวชนโดยตรง แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ บุคลากรและงบประมาณมีจ านวนน้อย
ไม่เพียงพอกบัการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน พบว่า มี
โอกาสท่ีส าคญัคือ มีกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนท่ีมีจิตอาสาร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม สถานศึกษา
ต่าง ๆ ไดใ้ห้โอกาสเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมเป็นประจ า แต่ยงัคงพบอุปสรรคอยู่บา้งคือ ภาวะ
การเมืองไม่มีเสถียรภาพแน่นอน ท าใหก้ารท างานขาดความต่อเน่ือง  

 จากศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดังกล่าว
สามารถน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได ้จ านวน 
2 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างเด็กและเยาวชนให้
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีแทนเจา้หน้าท่ีขององค์กร และ 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนัระหว่างองค์กรและสภาเด็กและ
เยาวชน ซ่ึงการวิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ด้านองค์กรเด็กและเยาวชนของทุกชุมชนทั้ง 210 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อองคก์รเด็ก
และเยาวชน เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีด
ความสามารถด้านองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ และควรบูรณาการการ
ท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวจิยัใหเ้กิดประโยชน์
ของการน าไปใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ ง  
9 ประเทศ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 
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 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2552)  ไดจ้ดัท าแนวทางการ
จดักิจกรรมช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน (บา้นหลงัเรียน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้มีการจัดพื้นท่ี หรือกิจกรรมท่ีดีส าหรับเด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ใน
ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนอยา่งปลอดภยั โดยมีพื้นท่ีเป้าหมาย คือ พื้นท่ีปฏิบติัการเร่งด่วน ไดแ้ก่ พื้นท่ี
เขตเมืองและก่ึงเมือง และพื้นท่ีปฏิบติัการทัว่ไป ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตชนบทกลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ 
นักเรียน นักศึกษา เป้าหมายรอง ได้แก่ เด็กและเยาวชน ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชน 
แนวคิดในการด าเนินงานกิจกรรมช่วงเวลาหลงัเรียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งน าเด็กและเยาวชนเขา้สู่
บริบทท่ีต้องการ กล่าวคือ ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย  หลักในการ 
จดักิจกรรมหลงัเลิกเรียน มีดงัน้ี 
  (1) เป็นประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีเด็กและเยาวชนเห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม นอกจากน้ีหากเป็นกิจกรรมท่ีผูป้กครองและคนในชุมชนเห็นประโยชน์ดว้ยก็ยิ่ง
จะท าใหเ้กิดการยอมรับและการไดรั้บการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยนื 
  (2) ไม่เสียค่าใช้จ่าย กล่าวคือการเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หาก
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมกิจกรรม อาทิ การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ควรเก็บค่าใชจ่้าย
ในอตัราท่ีต ่ากวา่การใหบ้ริการทัว่ไป  
  (3) เป็นธรรมชาติ การท่ีเด็กและเยาวชนไดแ้สดงออกหรือเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติ 
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
  (4) ตอบสนองความตอ้งการของเด็กและเยาวชน   
  (5) เขา้ถึงไดง่้าย หมายถึง สถานท่ีท่ีจดักิจกรรมควรอยูใ่นแหล่งชุมชนหรือบริเวณ
ใกลแ้หล่งชุมชนท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก ปลอดภยัในช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน 
  (6) ยืดหยุน่ปรับเปล่ียนได ้เพื่อสนองความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีเบ่ือง่าย
และสนใจส่ิงแปลกใหม่  
  (7) เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจดักิจรรม 
  (8) ชุมชนมีส่วนร่วม ในท่ีน้ีหมายถึง หน่วยงาน กลุ่ม และองค์กรต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ซ่ึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมร่วมช่วยกนัพฒันาและส่งเสริม
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีอีกทางหน่ึงอนัจะส่งผลใหเ้กิดความต่อเน่ืองและย ัง่ยนืในการจดักิจกรรม 
  แนวทางการด าเนินงาน มีดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มไหนท่ีมีภาวะเส่ียง/ปัจจยั
เส่ียง และเส่ียงอย่างไร 2) การค้นหาความสนใจหรือตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบการจดักิจกรรมในช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน 3) การวางแผนและระดมทรัพยากร 4) การ
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ด าเนินกิจกรรม ผลการท างานสร้างปัจจยับวกในการพฒันาและส่งเสริมเด็กและเยาวชนดว้ยการ
เพิ่มพื้นท่ีทางสังคมและจดักิจกรรมดีในหมู่บา้น ชุมชน เกิดเครือข่ายทางสังคมร่วมช่วยกนัพฒันา
และส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี การสร้างเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างคนในชุมชน 
ทั้งในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
 แสงจันทร์ เกษากิจ (2558)  ได้จัดท าโครงการวิจัยเร่ือง “แผนกลยุทธ์การเพิ่ม ขีด
ความสามารถขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคม
อาเซียน” โดยการวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์รผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการของชุมชน พร้อมกบัศึกษาศกัยภาพขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิขององค์กรชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจ 
จ านวน 5 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 77 ชุมชน อาศยัวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศกัยภาพ
ด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศกัยภาพขององค์กรผูสู้งอายุและ  
ผูพ้ิการของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัองค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ คือ การหลัง่ไหล
ของชาวต่างชาติท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ อาจท าให้สถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการและเกิดสภาวการณ์แยง่ชิงการใชบ้ริการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุและผูพ้ิการ อีกทั้งหาก
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าให้ประชากรส่วนใหญ่เดินทางไปท างานนอกชุมชนและทิ้งผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการไวท่ี้บา้น อาจส่งผลกระทบทั้งดา้นร่างกายและจิตใจโดยตรง ส าหรับการศึกษาศกัยภาพ
ขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ ผูบ้ริหารองคก์รชุมชนให้การ
สนบัสนุนงานของผูสู้งอายุและผูพ้ิการทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม แต่ยงัคงมีจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ 
งบประมาณสนับสนุนย ังไม่ เพี ยงพอต่อการด าเนินงานมากนัก  ผลการวิ เคราะห์ ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสท่ีส าคญัคือ คนในชุมชนมีจิตอาสาร่วมท างาน
กบัผูสู้งอายุ แต่ยงัคงพบอุปสรรคอยู่บา้งคือ ผูสู้งอายุในชุมชนบางส่วนมุ่งหวงัเบ้ียผูสู้งอายุและ 
ผูพ้ิการ รวมถึงค่าตอบแทนต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ จึงไม่เกิดข้ึนจากความร่วมมืออยา่งแทจ้ริง  
  จากศกัยภาพขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าว
สามารถน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได ้จ านวน 
2 กลยุทธ์ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรสร้างกิจกรรมคน้หาจิต
อาสาผูสู้งอายุและผูพ้ิการในชุมชน และ 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควร
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พฒันาเครือข่ายผูสู้งอายุและผูพ้ิการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงการวิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษา
ผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ด้านผูสู้งอายุและผูพ้ิการของทุก
ชุมชนทั้ง 210 ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นผูสู้งอายุและผูพ้ิการของชุมชน เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนใน
การวางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ และควรบูรณาการการท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายของการขยายผลการวิจยัใหเ้กิดประโยชน์ของการน าไปใชใ้หม้ากข้ึน รวมถึงการวางแผน
กลยทุธ์ร่วมกบัชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 
 อภิชัย พันธเสน วีระศักดิ์ สมยานะ และคณะ (2549) โครงการอบรมจดัท าบญัชี วิเคราะห์
ตน้ทุน และแผนธุรกิจ ประจ า 10 จงัหวดัภาคเหนือ  (เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, แพร่, น่าน, พะเยา , 
แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, เชียงราย และสุโขทยั) ซ่ึงโครงการมีวตัถุประสงค์เพื่ออบรมจดัท าบญัชี 
วิเคราะห์ต้นทุน และแผนธุรกิจ ให้กับกลุ่ม OTOP ใน  10 จังหวดัภาคเหนือ ” ได้แก่ จังหวดั
เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, แพร่, น่าน, พะเยา , แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, เชียงราย และสุโขทัย  
ผลการศึกษาพบว่า เทคนิคการอบรมการจดัท าบญัชี และการวิเคราะห์ตน้ทุน และแผนธุรกิจท่ี
ให้กบักลุ่ม OTOP นั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มได ้ท าให้กลุ่มสามารถ
ลดตน้ทุนการผลิต และสามารถเพิ่มก าไรให้กลุ่มได ้ตามแผนธุรกิจท่ีกลุ่มไดท้  าการวางแผน และ
วเิคราะห์การท างานตลอดโครงการ อนัจะน าไปสู่แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของก าไร และ
การลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัจงัหวดัอ่ืน ๆ ต่อไปได ้
 อัทธ์ พิศาลวานิช (2554) ศึกษาเร่ือง ส่องนโยบายเกษตรไทยเพื่อพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขนัภายใตก้ารคา้เสรี โดยมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อติดตาม วิเคราะห์เตือนภยันโยบายเกษตร
ของไทยและประเทศเพื่อนบา้น รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ความพร้อมและแนวทางแกไ้ขของสินคา้
เกษตรท่ีส าคญัของไทย ไดแ้ก่ ขา้ว ปาล์มน ้ ามนั กาแฟ ยางพาราและมนัส าปะหลงั 2) เพื่อจดัท า
แนวทางการปรับตวัภายใตข้อ้ตกลงสินคา้เกษตรอาเซียน ร่วมกนัระหว่างนักวิชาการ เกษตรกร
และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง และ 3) เพื่อรับทราบประเด็นของภาคเกษตรกรรมไทยท่ีสามารถ
พฒันาต่อยอดเป็นโจทยว์จิยัต่อไป ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัพบวา่ ขา้วไทยมีคู่แข่งหลกัในตลาดอาเซียน 
คือ เวียดนามและข้าวจากไทย ถูกข้าวจากเวียดนาม แย่งส่วนแบ่งตลาดไปครองตั้งแต่ปี 2548 
เน่ืองจากราคาขา้วเวยีดนามถูกกวา่ ในส่วนของคุณภาพ  ขา้วไทยกบัเวยีดนาม พบวา่ขา้วของไทยมี
คุณภาพดีกวา่ เมล็ดยาว เมล็ดขา้วเต็ม ไม่ลีบ ไม่แตกหกัเป็นขา้วท่อนและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค
มากกวา่ขา้วเวยีดนาม โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิไทยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่เพื่อใหข้า้วไทยยงัคง
ศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดต่าง ๆ ไวไ้ดทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเร่งด าเนินนโยบายดงัน้ี  
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เร่งจดัท านโยบายเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัขา้วไทย บริหารจดัการรายได้ของชาวนาอย่าง
ย ัง่ยืน ตั้งองคก์รอิสระเพื่อดูแลขา้วไทยทั้งระบบ (Thailand Rice Council) รู้เท่าทนัทิศทางขา้วของ
อาเซียน ศูนยเ์ตือนภยัขา้วภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Rice Warning Center) ตั้งศูนยแ์สดง
สินคา้ถาวรในประเทศอาเซียน ปาลม์น ้ามนัซ่ึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึง โดยเฉพาะ
ในพื้นท่ีภาคใต ้ตลอดจนสร้างความมัน่คงดา้นอาหารประเภทน ้ ามนั ซ่ึงน ้ ามนัปาล์มบริสุทธ์ิของ
ไทยถือได้ว่ามีมาตรฐานการผลิตท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศผูผ้ลิตปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนั
ปาล์มรายใหญ่ของโลก เพราะเป็นน ้ ามนัท่ีมีลกัษณะใส ไม่มีตะกอน และไม่เป็นไข ขณะเดียวกนั
การผลิตปาลม์น ้ามนัยงัคงมีปัญหาดา้นการผลิตท่ี สนองนโยบายเกษตรไทยเพื่อพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขันภายใต้การค้าเสรี (Thai Agricultural Policy Watch under the Free Trade Schemes: TAP 
Watch) เกษตรกรเป็นรายยอ่ยขาดอ านาจต่อรอง ประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดบัต ่า พนัธ์ุปาล์ม
คุณภาพต ่า ต้นทุนสูงรวมถึงปัญหาการบริหารจดัการ อาทิเกษตรกรขาดความรู้ในการจดัการ 
สวนปาล์ม การบริหาร สต็อกน ้ ามนัปาล์มขาดประสิทธิภาพ ขาดหน่วยงานควบคุมดูแลเก่ียวกบั
ปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์มอยา่งเป็นระบบและปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง ดงันั้นจึงควร
เร่งจดัการปาล์มน ้ ามนัของไทยให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน ดงัน้ี การพฒันาการผลิตปาล์มน ้ ามนัให้มี
ตน้ทุนการผลิตต ่า ผลผลิตต่อไร่สูง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณผลผลิตสม ่าเสมอ ปฏิรูปการ
บริหารจดัการปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์มทั้งระบบ จดัท า (ร่าง) กฎหมายการพฒันาปาล์มน ้ ามนั
ปาล์มน ้ ามนัของชาติ บริหารสต็อกน ้ ามนัปาล์มอยา่งมีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการจดัเก็บขอ้มูลปาล์ม
น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์  
 อรทัย ศรีทองธรรม (2555) ผลกระทบจากแรงงานขา้มชาติลาว กมัพูชาและพม่า ต่อภาระ
งานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในประเทศไทย การวิจยัศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ภาระทางการเงินและภาระงานต่อการให้บริการแก่แรงงานขา้มชาติหรือ
ผูรั้บบริการท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยของโรงพยาบาลในสังกดัของรัฐท่ีมีพื้นท่ีติดชายแดนประเทศลาว 
พม่าและกมัพูชา 2) ปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นผลกระทบต่อเน่ืองจากการมารับบริการ และ 3) แนวโนม้
ปัญหาและแนวทางการจดัการปัญหาการ  ให้บริการสุขภาพ หากมีการรวมเป็นกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลแบบผสานวิธี
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พื้นท่ีศึกษาคือโรงพยาบาลแม่สาย จงัหวดัเชียงราย มีพื้นท่ีติดกบั
ประเทศพม่า โรงพยาบาลคลองใหญ่ จงัหวดัตราด มีพื้นท่ีติดกบักมัพูชา และโรงพยาบาลเขมราฐ
จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีมีพื้นท่ีติดกบัประเทศลาว กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 1) กลุ่มผูบ้ริหารให้มุมมอง
เชิงนโยบาย 3 คน จากกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานประกนัสังคม 2) ระดบัจงัหวดั รวม  
36 คน เป็นผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลประจ าจังหวดั และ
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ส านักงานสาธารณสุข  จงัหวดั และ 3) กลุ่มแรงงานข้ามชาติ/ชาวต่างชาติ รวม 60 คน ท่ีเคยมี
ประสบการณ์มารับบริการสุขภาพ  เคร่ืองมือประกอบด้วยแบบฟอร์มส ารวจขอ้มูลสถานะทาง
การเงินและภาระงานบริการของโรงพยาบาล และแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง เก็บขอ้มูลดว้ยการ
ส ารวจตามแบบฟอร์มสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจดักลุ่มขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาระทางการเงินและ
การให้บริการ โรงพยาบาลเขมราฐแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ดา้นบริการสุขภาพแก่แรงงานขา้มชาติ
ลาวและชาวต่างชาติ ท าให้ภาพรวมสถานะทางการเงินโรงพยาบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  
(2) ภาระทางการเงินและการให้บริการ ผลกระทบและแนวทางการจดัการ  ผลกระทบดา้นภาระ
ทางการเงินและภาระงานบริการ ของโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีภาระมากน้อย แตกต่างกนัข้ึนกบั  
4 ปัจจัย คือ ปัจจยัด้านท่ีตั้ งของพื้นท่ีชายแดนว่าเป็นด่านชายแดนท่ีมีสภาพเศรษฐกิจดีทั้ งฝ่ัง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น ปัจจยัด้านความสะดวกในการเดินทางขา้มด่าน เพื่อเขา้มา
ท างานทั้งแบบถาวร ก่ึงถาวรตามฤดูกาล และแบบเช้ามาเย็นกลับ ตลอดจนเส้นทางการเข้ามา
หลากหลาย ท่ีสามารถลักลอบเข้ามาประเทศไทยได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนใด ๆ อย่างถูก
กฎหมาย ปัจจยัดา้นศกัยภาพและคุณภาพบริการ ของสถานบริการสุขภาพในฝ่ังประเทศเพื่อนบา้น 
และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัมา
ยาวนาน (3) แนวโนม้ปัญหาและแนวทางการจดัการปัญหา เม่ือมีการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 คือการเพิ่มข้ึนของกลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ีเขา้มาใช้แรงงานในประเทศไทย  
ท าใหโ้รงพยาบาลทั้งในส่วนตามแนวชายแดนและในจงัหวดัท่ีมีแรงงานขา้มชาติอาศยัอยูเ่พิ่มภาระ 
ทั้งภาระงานบริการสุขภาพและภาระทางการเงิน เกิดการแยง่ใชท้รัพยากรสาธารณสุขท่ีจ าเป็นและ
มีความจ ากดัในสถานบริการพยาบาล และการเกิดโรคติดต่ออุบติัใหม่และอุบติัซ ้ า จากการน าเขา้
โดยกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ประเด็นปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผล กระทบต่อระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศไทย  

 




