
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จังหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็ง
ของชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน อนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ดา้นสังคมและวฒันธรรม ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน การวิจยัไดร้วบรวม
วรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
จังหวดัเชียงใหม่  ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปี ท่ี  2 มีแนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง    
ประกอบไปด้วย 1) ความหมายและลักษณะของชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรม 2) ทฤษฎี        
การพฒันาดา้นสังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 3) แนวคิดเก่ียวกบัสังคมท่ีอยูดี่มีสุข 4) คุณธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) แนวคิดของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม        
6) แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT 7) แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 8) แนวคิดการบริหาร
แบบ balanced scorecard 9) ทฤษฎี PESTLE analysis 10) แนวคิด 7S ของ R. Waterman (1980) 
11) วงจรโครงการ 12) การแบ่งขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 13) แนวคิดเก่ียวกับ
แผนงานและโครงการ 14) ทฤษฎีการมีส่วนร่วม และ 15) กลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถ 

2.1.1  ความหมายและลกัษณะของชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรม 
 1)  สังคมมนุษย ์(พิชยั ผกากอง, 2547) 
 สังคม คือ กลุ่มคนอย่างน้อยสองคนข้ึนไป มาอาศยัอยู่รวมกนัในบริเวณหน่ึง คน

เหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์ หรือการกระท าตอบโตก้นัและกนั ทั้งทางตรงและทางออ้มความสัมพนัธ์
ทางตรง เช่น การพูดจาทกัทาย การท างานร่วมกัน การซ้ือของขายของ และให้ความเอ้ืออาทร 
ต่อกนั เป็นตน้ ส่วนความสัมพนัธ์ทางออ้ม ได้แก่ การเดินผ่านผูค้นท่ีเราไม่รู้จกัแต่เขาก็เป็นคน
จงัหวดัเดียวกนัหรือชาติเดียวกนั หรือการใช้ส่ิงของท่ีผลิตโดยคนท่ีเราไม่เคยพบปะเห็นหน้ากนั  
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มาก่อน คนเหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีเราสัมพนัธ์กบัพวกเขาโดยผา่นบุคคลอ่ืน ผา่นเอกสาร หรือหนงัสือ
ท่ีเขาเขียน หรือผา่นทางวทิยแุละโทรทศัน์ท่ีพวกเขาจดัและออกรายการ 

 สังคมมนุษยจ์ะปรากฏข้ึนทุกหนทุกแห่ง เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งอาศยั  
อยู่รวมกนัเป็นหมู่เหล่า เพราะต่างตอ้งพึ่งพาอาศยัและร่วมกนัสร้างวฒันธรรมทั้งท่ีเป็นวตัถุ เช่น   
ท่ีพกัอาศยั เส้ือผา้ โทรทศัน์ อาหาร ฯลฯ และท่ีเป็นอวตัถุ เช่น ระบบความเช่ือ คุณค่าและค่านิยม 
ระบบสัญลกัษณ์เป็นอาทิ เพื่อน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ดงัท่ีเราไดพ้บเห็นมากมายในยุคปัจจุบนั 
ท าให้มนุษยแ์ตกต่างจากสัตวท์ั้งหลายท่ีแมบ้างชนิดจะอาศยัอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มสังคมก็ตาม แต่ก็
ไม่ได้สรรค์สร้างส่ิงใดเกินไปกว่าการกระท าตามสัญชาติญาณทางธรรมชาติ จึงท าให้พวกสัตว์
ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติท่ีเป็นแบบฉบบัเดียวกนัของแต่ละพนัธ์ุชัว่นาตาปี สังคมมนุษย ์  
ไดพ้ฒันาเจริญกา้วหน้าเป็นสังคมครอบครัว ชุมชน เมืองใหญ่ ประเทศ และเป็นสังคมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เขา้ใจถึงระบบโครงสร้าง สถาบนั 
สถานภาพและบทบาทของสมาชิก ระบบคุณค่า บรรทดัฐาน และการควบคุมทางสังคม ตลอดจน
ความเก่ียวพนัระหวา่งสังคมทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

 สังคมมนุษยมี์องคป์ระกอบ (พิชยั ผกากอง, 2547) ดงัน้ี 
  1.1)  ประชากร จะตอ้งมีจ านวนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป สังคมท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดก็คือ 

ครอบครัวท่ีมีพ่อ-แม่ หรือ พ่อ-แม่-ลูก ในขณะท่ีชุมชนหรือหมู่บา้นจะมีสมาชิกมากข้ึน จนเป็น
อ าเภอ จงัหวดั ภาค และประเทศ ตลอดจนสังคมโลกท่ีมีประชากรอาศยัอยู่รวมกันราว 6,000  
ลา้นคน 

  1.2) ความสัมพนัธ์ ประชากร หรือสมาชิกในสังคมจะตอ้งมีความสัมพนัธ์และ
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

  1.3) พื้นท่ีหรืออาณาเขต ในความหมายทั่วไปนั้ น คนในสังคมจะอาศัยอยู ่      
ในบริเวณแห่งใดแห่งหน่ึง พื้นท่ีอาจมีขนาดจ ากดั ดงัเช่น บริเวณบา้นของครอบครัวหน่ึง หรือ
บริเวณกวา้งขวางเป็นอ าเภอหรือจงัหวดัในปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์
สามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้โดยไม่ถูกจ ากดัพื้นท่ี เช่น การส่ือสารกนัระหวา่งบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ถูกจ ากดัโดยพื้นท่ี แต่คนสามารถติดต่อสัมพนัธ์กนัได ้

  1.4)  มีการจดัระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น สมาชิกจะต้อง
ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือบรรทดัฐาน (social norms) ทางสังคมท่ีควบคุมตามต าแหน่งสิทธิและ
หนา้ท่ีของสมาชิกแต่ละคน บรรทดัฐานทางสังคมจะมีระบบ เป็นแบบแผน และเป็นท่ียอมรับและ
เขา้ใจร่วมกนัของคนในสังคม ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นปกติสุข หากสังคมไม่มี
กฎเกณฑ์หรือคนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมท่ีวางไว ้จะก่อให้เกิดความไม่สงบสุขข้ึน       
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อาจน าไปสู่การขดัแยง้การแย่งชิง และการประหัตประหารกนั ก่อให้เกิดความระส ่ าระสาย และ
การล่มสลายของสังคมได ้

 แต่ละสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน มิไดต้ั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสังคม
อ่ืนท่ีตั้งอยู่รอบขา้ง และท่ีอยู่ห่างออกไปทั้งในและต่างประเทศ ความเก่ียวพนักนัน้ีมีข้ึนนับตั้งแต่
อดีตกาลเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ในระดับจังหวดัและประเทศนั้ น ชุมชนจะเช่ือมโยงต่อกัน          
ตามรูปแบบของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาของชาติเป็นอาทิ ก่อให้เกิดเป็นสังคม
ทอ้งถ่ินและสังคมของประเทศชาติ (รัฐ-ชาติ) ส่วนระดบันานาชาตินั้น ในอดีตมกัเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งรัฐต่อรัฐเป็นส าคญั ในยุคปัจจุบนัแมข้อบเขตของความเป็นรัฐยงัปรากฏอยูต่ามกฎหมาย 
แต่ความเก่ียวขอ้งระหวา่งสมาชิกกลบักา้วล ้าไปมาก ดงัท่ีกล่าวขวญักนัวา่เป็น “โลกไร้พรมแดน” 
ในยุคโลกาภิว ัตน์ ทั้ งน้ี เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสารหรือไอที 
(information technology) ท่ี โลกก้าวไปสู่ยุคการใช้คอมพิวเตอร์ การส่ือสารผ่านดาวเทียม 
โทรศพัท์มือถือ ฯลฯ ในขณะเดียวกนัการคมนาคมระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งสะดวกทั้งทางรถยนต ์
รถไฟ และเคร่ืองบิน มีการคา้และการลงทุนระหว่างกันด้วยปริมาณและมูลค่าจ านวนมหาศาล  
มีการพึ่ งพาและพึ่ งพิงทั้ งทางเศรษฐกิจ  การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมต่อกันมากมาย            
ความเก่ียวพันกันน้ีเอง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมข้ึนอย่างรวดเร็ว        
ในสังคมทุกระดับ การเปล่ียนแปลงก่อให้เกิดทั้ งผลดีและผลเสียข้ึน ผลดีได้แก่การมีชีวิตอยู ่              
ท่ีสะดวกสบายข้ึน มีความรอบรู้ทนัคนทนัโลกและน าความรู้มาพฒันาสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ รวมทั้ง
พฒันาวธีิการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ผลเสีย ไดแ้ก่ การหลงลืมและรังเกียจ ค่านิยมและวฒันธรรม
ของตนเอง การช่ืนชอบ และรับเอาวฒันธรรมต่างชาติมาใชโ้ดยปราศจากการไตร่ตรอง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในสังคมร้าวฉาน เพราะการแยง่ชิงลาภ ยศ บารมี สรรเสริญ การทะเลาะเบาะแวง้ 
และการขาดความสามคัคี เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ความเก่ียวพนัระหว่างสังคมเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง  
ได้ยาก จึงเป็นเร่ืองท่ีเราควรใคร่ครวญในการเลือกรับหรือปฏิเสธวฒันธรรมอ่ืนท่ีไม่เหมาะสม 
(ด ารงค ์ฐานดี, 2536) 

 2)  วฒันธรรมไทย 
 วฒันธรรม มาจากภาษาองักฤษ ค าวา่ “culture” ค าน้ีมีรากศพัทม์าจาก “cultura” ใน

ภาษาละติน มีความหมายวา่ การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง (อานนท ์อาภาภิรม, 2519) ซ่ึงอธิบายได้
วา่มนุษยเ์ป็นผูป้ลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความเจริญงอกงามในดา้นภาษาศาสตร์ “วฒันธรรม” 
เป็นค าท่ีไดม้าจากการรวมค า 2 ค  าเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ วฒันะ หรือ วฒัน หมายถึง ความเจริญงอกงาม 
รุ่งเรือง และธรรมะ หรือ ธรรม หมายถึง กฎ ระเบียบ หรือขอ้ปฏิบติั ฉะนั้น เม่ือพูดถึงวฒันธรรม
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ตามความหมายน้ีจึงหมายถึง ความเป็นระเบียบ การมีวินยั เช่น เม่ือกล่าวถึงบุคคลหน่ึงวา่ เป็นคน 
มีวฒันธรรม ก็มกัจะหมายความวา่ เป็นท่ีมีระเบียบวนิยั เป็นตน้  

 ในดา้นสังคมศาสตร์ วฒันธรรม มีความหมายกวา้งขวางมาก กล่าวคือ วฒันธรรม 
หมายถึง วิถีชีวติ (way of life) ของมนุษยใ์นสังคม และแบบแผนในการด าเนินชีวิตของมนุษยทุ์ก  ๆ 
อย่างรวมทั้งบรรดาผลงานทั้งมวลท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรค์ข้ึน ตลอดจนความคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
และความรู้ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 วฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   (1)  วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ (material culture) ซ่ึงได้แก่ ส่ิงประดิษฐ์ และ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมนุษยคิ์ดคน้ผลิตข้ึนมา เช่น ส่ิงก่อสร้าง อาคารบา้นเรือน อาวุธยุทโธปกรณ์ 
และเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นตน้  

   (2)  วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (non – material culture) หมายถึง อุดมการณ์ 
ค่านิยม แนวคิด ภาษา ความเช่ือทางศาสนา ขนมธรรมเนียมประเพณี ลทัธิการเมือง กฎหมาย วิธีการ
กระท า และแบบแผนในการด าเนินชีวติ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรม (abstract) ท่ีมองเห็นไม่ได ้

 ตามพระราชบัญญัติวฒันธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2485 ได้แบ่งประเภท
วฒันธรรมออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

   (1)  คติธรรม (moral) คือ ว ัฒนธรรมท่ี เก่ียวกับหลักในการด ารงชีวิต 
ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของจิตใจ และได้มาจากศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของสังคม 
เช่น ความเสียสละ ความขยนั หมัน่เพียร การประหยดัอดออม ความกตญัญู ความอดทน และท าดี
ไดดี้ เป็นตน้ 

   (2)  เนติธรรม (legal) คือ วฒันธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณี
ท่ียอมรับนับถือกันว่ามีความส าคัญพอ ๆ กับกฎหมาย เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง              
มีความสุข 

   (3)  สหธรรม (social) คือ วฒันธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทต่าง ๆ ท่ีจะ
ติดต่อเก่ียวขอ้งกบัสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกบับุคคล
ต่าง ๆ ในสังคม 

   (4)  วตัถุธรรม (material) คือ วฒันธรรมทางวตัถุ เช่น เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษา
โรค บา้นเรือน อาคารส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สะพาน ถนน รถยนต ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 องคป์ระกอบของวฒันธรรม โดยทัว่ไป มี 4 ประการ คือ 
   (1)  องค์มติ (concept) หมายถึง ความเช่ือ ความคิด ความเข้าใจ และ

อุดมการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทศันคติ การยอมรับว่าส่ิงใดถูกหรือผิด สมควรหรือไม่ ซ่ึงแลว้แต่ว่า
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กลุ่มใดจะใชอ้ะไรเป็นมาตรฐาน (normal) ในการตดัสินใจหรือเป็นเคร่ืองวดั เช่น ความเช่ือในเร่ือง
การท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เป็นตน้ 

   (2)  องค์พิ ธีการ (usage) หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึง เป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป และแสดงออกมาในรูปพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีข้ึนบา้นใหม่ พิธีศพ 
มกัจะไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ตลอดจนพิธีการแต่งกาย และการรับประทาน
อาหาร เช่น การแต่งกายเคร่ืองแบบของทางราชการ หรือการแต่งกายเคร่ืองแบบเต็มยศในงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ เป็นตน้ 

   (3)  องคก์าร (association or organization) หมายถึง กลุ่มท่ีมีการจดัระเบียบ
หรือมีโครงสร้างอยา่งเป็นทางการ มีกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั มีวตัถุประสงค ์และวธีิด าเนินงานไวเ้ป็นท่ี
แน่นอน เป็นกลุ่มท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในสังคมท่ีซับซ้อน (complex society) เช่น องค์การ
สหประชาชาติ ซ่ึงเป็นองค์การท่ีใหญ่ท่ีสุด สมาคมอาเซียน สหพนัธ์กรรมกร หน่วยราชการ 
โรงเรียน วดั จนถึงครอบครัว ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดและใกลชิ้ดกบัมนุษยม์ากท่ีสุด 

   (4)  องค์วตัถุ (instrumental and symbolic objects) เป็นวฒันธรรมทางด้าน
วตัถุ มีรูปร่างท่ีสามารถสัมผสัจบัตอ้งได้ เช่น บา้น โรงเรียน ถนน เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใช้ และ
อาวธุ ตลอดจนผลผลิตทางดา้นศิลปกรรมของมนุษย ์

 วัฒนธรรมเป็นวิถี ชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงได้สืบทอดต่อมาย ังชนรุ่นหลัง 
วฒันธรรมจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองห่อหุ้มสังคม ท าให้สังคมด ารงอยู่ได ้เพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าว 
ไดว้า่ วฒันธรรมจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีสังคม หนา้ท่ีของวฒันธรรมท่ีพึงมีต่อสังคมมีดงัน้ี 

   (1)  เป็นตัวก าหนดรูปแบบของสถาบัน เช่น รูปแบบของครอบครัวว่า   
ชายจะมีภรรยาไดก่ี้คน หรือ หญิงจะมีสามีไดก่ี้คน เป็นตน้ 

   (2)  เป็นตวัก าหนดบทบาทความสัมพนัธ์ของมนุษย ์เช่น ในสังคมไทย
ผูช้ายจะบวชเรียนเม่ือมีอายุครบ 20 ปี หรือ การท่ีเด็กตอ้งแสดงความเคารพต่อผูใ้หญ่หรือผูมี้อายุ
มากกวา่ เป็นตน้ 

   (3)  ท าหน้าท่ีควบคุมสังคม เช่น การมีประเพณีต่าง ๆ ให้ประพฤติปฏิบติั  
ผูท่ี้ฝ่าฝืนจะไดรั้บการต าหนิจากสังคม เช่น การกระท าของหญิงท่ีหนีตามผูช้าย โดยไม่มีการสู่ขอ
ตามประเพณีนั้น เป็นการสมควรท่ีจะไดรั้บการต าหนิจากสังคม เพื่อนบา้น อาจจะไม่คบคา้สมาคม
ดว้ย ฯลฯ เป็นตน้ 

   (4)  ท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ ท่ีแสดงว่าสังคมหน่ึงแตกต่าง   
ไปจากอีกสังคมหน่ึง เช่น สังคมไทยทักทายด้วยการไหว ้สังคมทิ เบตทักทายด้วยการแลบล้ิน     
สังคมตะวนัตกทกัทายดว้ยการจบัมือ เป็นตน้ 
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   (5)  ท าให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในสังคม เกิดเป็นปึกแผน่ความ
จงรักภกัดี และอุทิศตนใหแ้ก่สังคม ท าใหส้ังคมอยูร่อด 

   (6)  วฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพของ
สังคมใหก้บัสมาชิก 

   (7)  ท าให้สมาชิกแต่ละคนและแต่ละสังคมไดต้ระหนกัถึงความหมายและ
วตัถุประสงค์ของการมีชีวิตของคน เช่น สังคมไทยพุทธเช่ือวา่เกิดมาแลว้ตอ้งชดใช้กรรม ดงันั้น
เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัชีวติของคน เขาก็เช่ือวา่เป็นเร่ืองของกฎแห่งกรรม 

   (8)  สร้างหรือจดัรูปแบบความประพฤติและการปฏิบติัร่วมกนั โดยบุคคล
ไม่จ  าเป็นตอ้งคิดหาวิธีประพฤติปฏิบติัโดยไม่จ  าเป็น รูปแบบความประพฤติท่ีสังคมเคยกระท า
อยา่งไร หนา้ท่ีของสมาชิกในสังคมก็คือ การปฏิบติัตาม 

 เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย คือ ความรักอิสรภาพหรือความเป็นไท การย  ้าความ
เป็นตัวของตัวเองหรือปัจเจกบุคคลนิยม ความรู้สึกมักน้อย สันโดษ และพอใจในส่ิงท่ีมีอยู ่       
การท าบุญและการประกอบการกุศล การย  ้าการหาความสุขจากชีวติ การย  ้าการเคารพเช่ือฟังอ านาจ 
การย  ้าความสุภาพอ่อนโยนและความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และความโอ่อ่า  

 สังคมและวฒันธรรมไทยมีขอบเขตและลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเทศะ     
มีหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีจะก าหนดขอบเขตและลกัษณะของสังคมและวฒันธรรมอยูห่ลายอยา่ง 
การบรรยายเร่ืองราวของสังคมและวฒันธรรมไทยให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกส่วนและทุกยุคสมยั 
จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีง่าย สังคมและวฒันธรรมไทยมีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ในยุคสมยัท่ีต่างกนั 
เพราะปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ จ  านวน ประเภท และความสัมพนัธ์ของบุคคล สภาพแวดลอ้มของสังคม 
ความรู้ความสามารถของคนไทย และความตอ้งการพอใจของคนไทยในการมีชีวติร่วมกนั 

 3)  ชุมชนสังคมและวฒันธรรม 
 เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล  และคณะ (2553) กล่าวถึงเร่ืองวฒันธรรม ประเพณี และ 

ภูมิปัญญาในชุมชนไวว้่า ในแต่ละชุมชนจะมีวฒันธรรม ประเพณี ท่ีสืบทอดต่อกนัมาจากบรรพ
บุรุษท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน วฒันธรรมและประเพณีมีหลายลกัษณะ ซ่ึงสามารถ
จ าแนกได ้ดงัน้ี 

  3.1)  วฒันธรรมท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นวฒันธรรม     
ท่ีเกิดจากการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน ท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมในดา้น 
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

   (1)  การสร้างท่ีอยู่อาศัย เช่น ลักษณะ รูปแบบของบ้านท่ีแตกต่างกัน       
ในแต่ละภาค และบา้นเรือนแพท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนท่ีอยูต่ามริมฝ่ังแม่น ้า เป็นตน้  
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   (2)  การทอผา้ ในสมยัก่อนคนในแต่ละชุมชนจะทอผา้ใช้เอง โดยน าวสัดุ
ท้องถ่ินมาใช้ในการทอ ผ้าทอของแต่ละชุมชนจะมีกรรมวิธีการย้อม การทอ และลวดลาย   
แตกต่างกนั ซ่ึงแสดงเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชน วธีิการทอผา้ของคนในแต่ละชุมชนเป็นภูมิปัญญา
ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ การสังเกต และการลงมือปฏิบติัจริงจนเกิดความช านาญ และถ่ายทอด
ต่อมายงัลูกหลาน  

   (3)  สมุนไพรไทย คนไทยในชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ รู้จกัน าสมุนไพรมาใชท้  า
เป็นอาหารและยารักษาโรคมานานแล้ว เช่น ใบบวับก แก้อาการช ้ าใน, มะระข้ีนก แก้หวดัแก้ไอ, 
ทบัทิม ขบัพยาธิ รักษาบิด, มะนาว แกอ้าการคนัคอ ขบัเสมหะ, ขิง ลดอาการจุกเสียดทอ้ง ไล่ลม 
และกระเทียม แก้กลากเกล้ือน เป็นตน้ การใช้สมุนไพรมาประกอบอาหารและท ายารักษาโรค  
ถือเป็นภูมิปัญญาท่ีได้มีการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัและสืบทอดมาถึงปัจจุบนั  อาหารไทยใน 
แต่ละชุมชน ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสมุนไพร จึงท าให้ไดรั้บความสนใจจากชาวต่างชาติ 
เพราะถือวา่เป็นอาหารท่ีส่งเสริมดา้นสุขภาพ 

  3.2)  วัฒนธรรมท่ี เก่ียวข้องกับอาชีพ ส่วนใหญ่ เป็นวัฒนธรรมประเพณี             
ท่ีเก่ียวกับการเพาะปลูก เพราะเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในท้องถ่ินชุมชน โดยเฉพาะการท านา      
ซ่ึงถือเป็นอาชีพหลกัของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท าให้เกิดประเพณีต่าง ๆ ข้ึนมากมาย 
เช่น ประเพณีท าขวญัขา้ว ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีส าคญัต่อชาวนา เพราะเป็นการบูชาพระแม่โพสพ 
ขอให้ข้าวในนามีความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตดี ประเพณีการละเล่นท่ีเก่ียวกับอาชีพท านา 
หลงัจากท านาจะมีการร้องเพลงและการละเล่นเพื่อเป็นการผอ่นคลายจากการท างานหนกั จึงเกิด
การละเล่นต่าง ๆ เช่น การเตน้ก าร าเคียว เพลงเก่ียวขา้ว เป็นตน้ 

  3.3)  วฒันธรรมเก่ียวกับศาสนา ในแต่ละศาสนาจะมีวฒันธรรมประเพณี           
ท่ีแตกต่างกันท าให้คนในแต่ละชุมชนท่ีนับถือศาสนาต่างกนัมีการด าเนินชีวิตและวฒันธรรม
แตกต่างกนั ชุมชนท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาจะมีการท าบุญตกับาตรในตอนเชา้ หรือการไปท าบุญ
ท่ีวดัในวนัส าคัญทางศาสนา นอกจากน้ียงัมีประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณี 
วนัวิสาขบูชา ประเพณีตกับาตรเทโว และประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นตน้ ส่วนชุมชนท่ีนับถือ
ศาสนาคริสต์ ชาวชุมชนจะไปโบสถ์ในวนัอาทิตยแ์ละมีวฒันธรรมประเพณีท่ีต่างจากศาสนาอ่ืน 
เช่น มีพิธีลา้งบาป และพิธีรับศีล เป็นตน้ ในชุมชนท่ีผูอ้ยูอ่าศยันบัถือศาสนาอิสลาม ชาวชุมชนจะ
ไปประกอบพิธีท่ีมสัยิดในวนัศุกร์ นอกจากน้ีชาวมุสลิมยงัมีวฒันธรรมเก่ียวกบัการกินอาหารตาม
หลกัศาสนาท่ีแตกต่างจากศาสนาอ่ืน ๆ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การอยูร่่วมกนัในชุมชนจะมีวฒันธรรม  
ประเพณี เหมือนกนัหรือแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัว่า คนในชุมชนนั้น ๆ นับถือศาสนาเดียวกนัหรือ 
มีความเช่ือเหมือนกนั การด าเนินชีวติจึงคลา้ยคลึงกนั 
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        วฒันธรรมในแต่ละชุมชนท าใหค้นในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่เป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง เช่น การแต่งกาย การด าเนินชีวติ อาหารการกิจ และประเพณีต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.1.2  ทฤษฎีการพฒันาดา้นสังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
การพฒันาดา้นสังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินมีเป้าประสงค์ให้ชาวบา้นพึ่งตนเองและ

กระบวนการพฒันา มี 6 ประเด็น (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 2547) ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ประเด็นแรก การพฒันาต้องด าเนินการเป็นกลุ่มซ่ึงการรวมกลุ่มเป็นกิจกรรม    

ท่ีชาวบ้านได้ด าเนินการมาอย่างยาวนาน ดังนั้ นชาวบ้านมีประสบการณ์ของการรวมกลุ่มเป็น  
อยา่งดี การรวมกลุ่มน้ีอาจเป็นการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมดา้นการผลิต ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

 2)  ประเด็นท่ีสอง การสร้างจิตส านึกช่วยเหลือกนัและกนั การรวมกลุ่มตอ้งเป็นไป
อยา่งสมคัรใจไม่มีการบงัคบั จึงควรมีการร้ือฟ้ืนจิตส านึกน้ีโดยใหช้าวบา้นร่วมกนัศึกษาประวติัศาสตร์
ของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้จิตส านึกของชาวบ้านมีความกระจ่างชัดข้ึนในการสร้างจิตส านึกนั้น    
ควรกระท าอย่างเป็นขบวนโดยรวมเอาชาวบา้นทุกกลุ่ม ทุกฐานะเขา้มามีส่วนร่วมในการร้ือฟ้ืน
และสร้างเอกลกัษณ์ของชุมชนข้ึน 

 3)  ประเด็นท่ีสาม การตอกย  ้าจิตส านึกท่ีสร้างข้ึนมาให้ด ารงอยู่และขยายออกไป 
ทัว่ทั้งหมู่บา้น โดยเฉพาะในคนรุ่นหนุ่มสาวซ่ึงไม่ทราบประวติัท่ีแทจ้ริงของตนหากบุคคลเหล่าน้ี
ทราบและส านึก พวกเขาก็จะเกิดความผกูพนักบัหมู่บา้น 

 4)  ประเด็นท่ีส่ี การรวมตวัในรูปสหพนัธ์ หรือในลกัษณะเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือ
กนัเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินงานของแต่ละองคก์รใหเ้ขม้แขง็ 

 5)  ประเด็นท่ีห้า การประสานดา้นสังคมและวฒันธรรม โดยมีการร่วมกนัประสาน
ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมระหวา่งชนชั้นกลางในเมือง และชาวบา้น  

 6)  ประเด็น ท่ีหก การสร้างความสัมพันธ์ ท่ี เหมาะสมระหว่างสังคมชุมชน             
กบัส่ิงแวดล้อม โดยชุมชนอาศยัวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกนั  
กบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะท าใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 

2.1.3  แนวคิดเก่ียวกบัสังคมท่ีอยูดี่มีสุข 
สังคมท่ีอยูดี่มีสุขประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ส านกังานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ, 

2548) 
 1)  การมีสุขภาวะ คือ การท่ีคนในสังคมมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิต 

ท่ีดี คือ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
 2)  การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีสมาชิกในครอบครัวซ่ึงมีการดูแลกนัและกนัตลอดจน

มีสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว 
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 3)  ชุมชนมีความเขม้แขง็และสามารถพึ่งพาตนเองได ้
 4)  สังคมมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น กล่าวคือ มีสภาพแวดลอ้มท่ีมีความ

ปลอดภยัจากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
2.1.4  คุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัคิด และหลกัปฏิบติัในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่

ความพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน ของคนไทย สังคมไทย เพื่อให้
ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวตัน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับ            
ต่อการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ งด้านวตัถุ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม          
ด้านวฒันธรรมและทางด้านคุณธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ           
ในการด าเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ไดอ้ย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ปรับตวัและพร้อมรับ 
ต่อการเปล่ียนแปลงได้ โดยคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย  
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) 

 1) ความประหยดั คนเราทุกคนไม่ว่าจะจนหรือรวยก็ตามหากไม่รู้จกัการประหยดั 
อดออมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแล้ว มกัจะเกิดปัญหาติดตามมาอย่างล้นเหลือ ทั้งในด้านทรัพยสิ์น   
เงินทอง ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้นเพื่อความอยู่รอด เราตอ้งปลูกจิตส านึกให้เกิดข้ึนภายใน
จิตใจ ใหต้ระหนกัถึงความประหยดั รู้จกัอดออม วางแผนการใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2)  ขยนัหมัน่เพียร เราจะตอ้งมุ่งมัน่ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จและ   
มีประสิทธิภาพจะตอ้งมีจิตส านึกในการแสวงหาความรู้ มีความขยนั และตั้งใจปฏิบติังานเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ในอนาคต  

 3) มีความสุจริต และความกตญัญู ควรปฏิบัติตนให้ประจกัษ์ในเร่ืองของความ
กตัญญูต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ ผู ้มีบุญคุณต่อแผ่นดิน และต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
โดยเฉพาะส่วนรวม  

 4)  พึ่ งตนเอง การพึ่ งตนเอง หรือเศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางเส้นทางชีวิตของ
ตนเองใหเ้รียบง่ายธรรมดา และเดินสายกลาง  

 5)  การเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั คนเราทุกควรรู้จกัการให้ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ไม่มีใคร
เลยท่ีจะไดทุ้กส่ิงอยา่งมา โดยไม่เคยใหค้นอ่ืนมาก่อน ดงัค าสุภาษิตท่ีวา่ “ยิง่ใหไ้ป ยิง่ไดคื้นมา” 
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2.1.5  แนวคิดของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 1)  กมล สุดประเสริฐ (2540) ได้กล่าวถึงการวิจยัเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

(PAR) วา่มาจากความเช่ือดงัน้ี 
  1.1)  เช่ือวา่ PAR เป็นกระบวนการท่ีเอนเอียงไปทางประชาธิปไตย เพราะ PAR 

เป็นกระบวนการท างานร่วมกนั 
  1.2)  เช่ือว่า PAR คนต้องพฒันาตนเอง และ PAR เกิดจากประชาชนต้องการ

แสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหาของตนเอง เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการช่วยคนยากจนและ           
ดอ้ยโอกาส ดว้ยการวางพื้นฐานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานพฒันาทั้งหลายกบัชุมชน 

      1.3)  PAR เน้นหนกัการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพราะ PAR อาศยัการยอมรับ
ของประชาชนไดสื้บทอดต่อเน่ืองเป็นประสบการณ์หลากหลาย 

 2)  หลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม 
  2.1) ให้ความส าคญัและเคารพต่อภูมิความรู้ของชาวบา้น โดยยอมรับว่าความรู้

พื้นบ้าน ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ และก าเนิดความรู้ในวิธีอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากของ
นกัวชิาการ 

  2.2)  ปรับปรุงความสามารถและศกัยภาพของชาวบา้นดว้ยการส่งเสริม ยกระดบั
และพฒันาความเช่ือมัน่ในตวัเองของเขา ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ของเขาเอง 

  2.3)  ให้ความรู้ท่ีเหมาะสมกับชาวบ้านและคนยากจน โดยให้สามารถได้รับ
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนในระบบสังคมของเขา และสามารถท่ีจะท าความเขา้ใจ แปลความหมาย ตลอดจน
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.4)  สนใจปริทรรศน์ของชาวบา้น โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม      
จะช่วยเปิดเผยใหเ้ห็นค าถามท่ีตรงกบัปัญหาของชาวบา้น 

  2.5)  ปลดปล่อยความคิด การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้
ชาวบา้นและคนยากจนสามารถใชค้วามคิดเห็นของตนอยา่งเสรี 

2.1.6  แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT 
 นนัทิยา หุตานุวตัร และคณะ (2545) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการวเิคราะห์ SWOT ไวด้งัน้ี 
  1) ความหมายของ SWOT 
  SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า  Strengths Weaknesses Opportunities and Threats 
ดังน้ี Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก        
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ซ่ึงองคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ 
  Weaknesses คือ  จุดอ่อน  หมายถึง  สถานการณ์ภายในองค์กรท่ี เป็นลบและ         
ด้อยความสามารถ  ซ่ึ งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค ์
  Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้
การท างานขององคก์รให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการขององคก์ร 
  Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างาน
ขององคก์รไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร 
บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก  เพราะทั้ งสองส่ิงน้ีสามารถ 
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรค
ได้และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วยเหตุน้ีองค์กรมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
แวดลอ้ม 
  2)  กรอบการวเิคราะห์ SWOT 
  ในการวิเคราะห์  SWOT การก าหนดเร่ือง หัวข้อ หรือประเด็น  เป็นส่ิงส าคัญ           
ท่ีจะตอ้งค 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 
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   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 
   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 



21 

 

    (4)  ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ท าให้มอง สถานการณ์ขององค์กร         
ไม่ชดัเจน 
    (5)  การก าหนดบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน 
    (6)  ขอ้มูลไม่เพียงพอ และขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม ภายนอกเบ่ียงเบนนอกจากน้ี 
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได ้

2.1.7  แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ 
 “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” (strategic planning) หรือ “การบริหารเชิงกลยุทธ์” (strategic 
management) หรือ “การคิดอย่างกลยุทธ์”(strategic thinking) แนวคิดในด้านกลยุทธ์ดังกล่าวน้ี 
นบัวนัจะมีความส าคญัมากข้ึนทุกทีโดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศไทยก าลงัอยู่ในขั้นตอนของการ
ปรับตวัอยา่งรุนแรง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ  ความจริงแล้ว “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” 
(strategic planning)  เป็นส่วนหน่ึงของ“การบริหารเชิงกลยุท ธ์ ”strategic management) ทั้ ง น้ี 
เน่ืองจากวา่องค์ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น ส่วนแรกจะเป็นเร่ืองของการวางทิศ
ทางการบริหารหรือทิศทางกลยุทธ์ (strategic direction) ซ่ึงก็เป็นเร่ืองของการวางแผน และอีกส่วน
หน่ึงนั้นเป็นเร่ืองการด าเนินกลยุทธ์เพื่อท่ีจะบรรลุสู่เป้าหมายหรือแผนทิศทางท่ีได้ก าหนดไว้
นัน่เอง การบริหารเชิงกลยทุธ์จึงหมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์นัน่เอง (strategic 
decision) (สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, 2543) 
 จินตนา บุญบงการ และผศ.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546) ได้ให้ความหมายของการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ (strategic management) หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มและขอ้มูลส าคญัของธุรกิจท่ีใช้ในการประกอบการตดัสินใจ การวางแนวทางการ
ด าเนินงานและควบคุมการปฏิบติั งานเชิงกลยทุธ์ขององคก์าร เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่องคก์าร
สามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน
สามารถมีการพฒันาการและสามารถมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ี
การจดัการเชิงกลยทุธ์มีเป้าหมายส าคญั 2 ประการ คือ 
  (1) สร้างและด ารงรักษาความสามารถในการแข่งขัน (competitive capacity)       
การเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมท าให้ธุรกิจตอ้งปรับตวัอยูเ่สมอ การก าหนดและการด าเนิน 
กลยุทธ์ช่วยให้ธุรกิจมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพใน
การแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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  (2) สร้างคุณค่า (create value) การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยสร้างคุณค่า (value)         
แก่ เจ้าของหรือผู ้ถือหุ้น (shareholder) ตลอดจนสร้างความพอใจให้แก่ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
(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) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (strategicImplementation) และการควบคุมและประเมินผล      
กลยุท ธ์  (strategic control and evaluation) และการวางแผน เชิงกลยุท ธ์  (strategic planning)       
เป็นกระบวนการแรกเร่ิมของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงในกระบวนการวางแผนเชิง กลยุทธ์ 
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมาย (เป้าประสงค์) 
วตัถุประสงคข์ององคก์รและการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 
 John M.Bryson (1995) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ช่วยเสริมสร้างการส่ือสาร การมี 
ส่วนร่วม การค านึงถึงความแตกต่างดา้นค่านิยมและผลประโยชน์ การเสริมสร้างการตดัสินใจตาม
หลกัพื้นฐานของความมีเหตุผล และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การวางแผนกลยุทธ์จะก่อให้เกิดความส าเร็จ
ในการปฏิบติัการอยา่งแทจ้ริง 
 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 
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 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 
 (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 าหนดกลยุท ธ์  (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)  เป็น
ขั้นตอนทา้ยสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับการปรับกลยุทธ์
และแผนต่อไป 
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 2.1.8  แนวคิดการบริหารแบบ balanced  scorecard 
 balanced scorecard (BSC) คือ ระบบหรือกระบวนในการบริหารงานชนิดหน่ึงท่ีอาศยัการ
ก าหนดตัวช้ีวดั (KPI) เป็นกลไกส าคัญ Kaplan และ Norton ได้ให้นิยามล่าสุดของ balanced 
scroecard ไวว้า่ “เป็นเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วยในการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั (strategic  
implementation) โดยอาศยัการวดัหรือประเมิน (measurement) ท่ีจะช่วยท าให้องค์กรเกิดความ
สอดคล้องเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมุ่งเน้นในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร 
(alignment  and  focused)”   
 แนวคิดแบบ  balanced scroecard เกิดจาก  Professor Robert Kaplan อาจารย์ป ระจ า
มหาวทิยาลยั Harvard  และ  Dr. David  Norton  ท่ีปรึกษาทางดา้นการจดัการ โดยทั้งสอง ไดศึ้กษา
และส ารวจถึงสาเหตุของการท่ีตลาดหุ้นของอเมริกาประสบปัญหาในปี 1987 และพบว่าองค์กร
ส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใชแ้ต่ตวัช้ีวดัดา้นการเงินเป็นหลกั ทั้งสองจึงไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองของ
การประเมินผลองค์กร โดยพิจารณาตวัช้ีวดัในส่ีมุมมอง (perspectives) แทนการพิจารณาเฉพาะ
มุมมองดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว   
 มุมมองทั้ง 4 ประกอบดว้ย มุมมองดา้นการเงิน (financial  perspective)  มุมมองดา้นลูกคา้ 
(customer perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (internal process perspective) และ
มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  (learning and growth perspective) แนวคิดพื้นฐานของ 
balanced scorecard 
 balanced  scroecard  ประกอบดว้ยมุมมอง (perspcetives) 4 ดา้น คือ มุมมองดา้นการเงิน 
(financial perspective) มุมมองดา้นลูกคา้ (customer perspective) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน  
(internal  process  perspective)  และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  (learning  and  growth  
perspective)  มุมมองทุกด้านจะมีวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นศูนยก์ลาง ในแต่ละด้าน
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ  คือ 
 (1)  วตัถุประสงค์ (objective) คือส่ิงท่ีองค์กรมุ่งหวงัหรือต้องการท่ีจะบรรลุ      
ในแต่ละดา้น 
 (2) ตัว ช้ี ว ัด  (measures ห รือ  key performance indicators) คื อ  ตั ว ช้ี ว ัด ข อ ง
วตัถุประสงค์ในแต่ละด้าน และตวัช้ีวดัเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัว่าองค์กรบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรือไม่ 
 (3) เป้าหมาย (target) คือ เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองคก์รตอ้งการจะบรรลุในตวัช้ีวดั
แต่ละประการ 
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 (4)  แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (initiatives) ท่ีองค์กรจะจดัท าเพื่อบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึน โดยในขั้นน้ียงัไม่ใช่แผนปฏิบติัการท่ีจะท าแต่เป็นเพียงแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 นอกจากองคป์ระกอบทั้ง 4 แลว้ ในทางปฏิบติัมกัจะเพิ่มอีก 1 องคป์ระกอบ คือ ขอ้มูลใน
ปัจจุบนั (baseline  data) ของตวัช้ีวดัแต่ละตวั การหาขอ้มูลในปัจจุบนัจะเป็นตวัช่วยในการก าหนด
เป้าหมายของตวัช้ีวดัแต่ละตวัใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน    
 ปัจจุบนัพบวา่จุดอ่อนท่ีส าคญัของผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยูท่ี่การวางแผน หรือการจดัท า
กลยทุธ์แต่อยูท่ี่ความสามารถในการน ากลยทุธ์ท่ีไดก้  าหนดข้ึนไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ดงัเช่น นิตยสาร fortune ซ่ึงเป็นวารสารชั้นน าดา้นธุรกิจไดร้ะบุวา่จากการส ารวจ
ผูบ้ริหารทัว่โลกเก่ียวกบัความลม้เหลวในการน ากลยุทธ์ท่ีวางไวไ้ปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการจดัการช่ือ renaissance ร่วมกบันิตยสาร CFO นั้น คือ 
 (1) วิสัยทศัน์ขององคก์รไม่ไดรั้บการถ่ายทอดสู่ส่ิงท่ีเขา้ใจและปฏิบติัไดร้้อยละ 40 
ของผูบ้ริหารระดับกลางและร้อยละ 5 ของผูบ้ริหารระดับล่างเท่านั้ นท่ีเข้าใจในวิสัยทัศน์ของ
องคก์ร 
 (2) เป้าหมายในการท างานและผลตอบแทนของผูบ้ริหารและพนกังานไม่ไดมี้ส่วน
สัมพนัธ์กบักลยุทธ์ขององค์กร  เพียงร้อยละ 50 ของผูบ้ริหารระดบัสูง ร้อยละ 20 ของผูบ้ริหาร
ระดับกลาง และน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพนักงานทัว่ไปของบริษัทท่ีส ารวจมีเป้าหมายในการ
ท างานและผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์ขององคก์ร 
 (3) การจดัสรรทรัพยากรหรือการจดัท างบประมาณขององค์กรมีความสอดคล้องกบั 
กลยทุธ์เพียงร้อยละ 43 ของบริษทัท่ีส ารวจ 
 balanced scroecard จะช่วยให้มีการน ากลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม
เน่ืองจาก การจดัท า balanced scroecard ต้องเร่ิมต้นด้วยกระบวนการด้านกลยุทธ์ก่อน คือ การ
วิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ และการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้ได้กลยุทธ์หลักขององค์กร  
(strategic themes) การจัดท าแผน ท่ีท างกลยุท ธ์  (strategy map) ซ่ึ งจะ เป็ น แผน ท่ี ท่ี แสดง
ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผลของวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใตมุ้มมองของ balanced scroecard   
ทั้ง 4 ดา้น (มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้น
การเรียนรู้และการพฒันา) โดยวตัถุประสงคเ์หล่าน้ีตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อวิสัยทศัน์และ
กลยุทธ์หลักขององค์กร จากนั้นจึงก าหนดตวัช้ีวดั เป้าหมาย และแผนงาน โครงการ กิจกรรม    
ของวตัถุประสงคแ์ต่ละประการ จึงจะถือวา่เสร็จส้ินกระบวนการในการพฒันา balanced scroecard   
ในระดบัองคก์ร (corporate Sscorecard) (กฤษณี มหาวรุิฬห์, 2547) 
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 2.1.9  ทฤษฎี PESTLE analysis 
 คือเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์แนวโนม้ของตลาด และวเิคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ
ในอนาคต โดยอาศยัการข้อมูลของการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีเราไม่สามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีก็ประกอบไปดว้ย P–politic : ปัจจยัทางนโยบายและการเมือง E-economic: 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ S–social : ปัจจัยทางสภาพสังคม และสุดท้าย T–technology: ปัจจัยทาง
เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ดงันั้นธุรกิจท่ีรู้แนวโน้มของตลาดจากปัจจยัภายนอกก่อนย่อม
ได้เปรียบใน การท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะข้อมูลเหล่าจะช่วยให้ผูป้ระกอบการ       
ไดเ้ตรียมพร้อมรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ รอบตวัท่ีเราก าหนดไม่ได ้แต่สามารถ
ปรับตวัตามได้ ซ่ึง PEST analysis ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพอย่างมากในการแก้ปัญหา    
ในส่วนน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการไปลงทุนกับธุรกิจในประเทศท่ีเรายงัไม่ รู้จักทั้ งในด้าน
วฒันธรรมและการลงทุน เคร่ืองมือช้ินน้ีก็จะช่วยให้เราตดัปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลงทุน
เดินหนา้ท าการตลาดหรือพฒันาธุรกิจใหไ้ปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง (INC quity, 2557) 
  1)  P–politic: ปัจจยัทางนโยบายและการเมือง 
  ปัจจยัทางนโยบายและการเมืองคือปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพของ รัฐบาล
และนโยบายของรัฐในช่วงเวลานั้นๆ ในบางช่วงเวลารัฐอาจมีการส่งเสริมการส่งออก ก็จะส่งผล
ให้ธุรกิจท่ีมีการส่งสินคา้ไปขายนอกประเทศไดเ้ปรียบ รวมไปถึงขอ้ตกลงและขอ้กฎหมายทาง
การคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยข้ึนอยู่กบันโยบายของรัฐท่ีท าให้เราตอ้งคอยปรับตวั
หรือช่วยผูป้ระกอบการตดัสินใจว่าเราพร้อมท่ีจะลงทุนในประเทศท่ีมีนโยบายแบบน้ีหรือไม่    
โดยปัจจยัทางการเมืองท่ีควรน ามาวเิคราะห์โดยใช ้PEST ไดแ้ก่ 
   1.1) สถานะความมัน่คงและรูปแบบของทางรัฐบาลว่ามีการเปล่ียนแปลงมาก
นอ้ยเพียงใด 
   1.2)  ปัญหาคอรัปชัน่ท่ีมีในประเทศมีมากจนภาษีของประชาชนไม่ไดถู้กน าไป
ส่งเสริมในดา้นสาธารณูปโภคอ่ืนๆ หรือเปล่า 
   1.3)  อิสระและเสรีภาพในการท าธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแต่ละทอ้งถ่ิน 
   1.4)  กฎระเบียบปฏิบติัและขอ้หา้มในการท าธุรกิจ 
   1.5)  การควบคุมการน าเขา้และการส่งออก 
   1.6)  มีการเรียกเก็บอตัราค่าธรรมเนียมและการจดัเก็บภาษีอยา่งไร 
   1.7)  กฎหมายในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการละเมิดลิขสิทธ์ิ      
การขโมยขอ้มูล สวสัดิการพนกังาน เป็นตน้ 
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   1.8)  การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญามีการให้ความคุม้ครองอย่างไรและ
ครอบคลุมแค่ไหน 
  2)  E–economic: ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
  ปัจจยัต่อมาคือปัจจยัทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมีผลกบัทุกๆ ธุรกิจในทางตรง
เป็นอย่างมาก เพราะเศรษฐกิจของประเทศเป็นตวัก าหนดก าลงัซ้ือของคนในประเทศ และเป็น
ตวัก าหนดตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอีกดว้ย ซ่ึงปัจจยัในหวัขอ้น้ีก็สามารถช่วยเราวางแผนธุรกิจ
วา่จะเลือกด าเนินการเป็น ระยะสั้นหรือระยะยาวจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัและแนวโนม้ของ
เศรษฐกิจในอนาคต ไดอี้กดว้ย โดยเราสามารถวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดจ้ากหวัขอ้เหล่าน้ี 
   2.1)  ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ีย 
   2.2)  อตัราแลกเปล่ียนในประเทศ 
   2.3)  อตัราการวา่งงานของคนในประเทศ 
   2.4)  อตัราค่าแรงขั้นต ่าและค่าแรงของพนกังานโดยเฉล่ีย 
   2.5)  ระดบัชนชั้น และก าลงัซ้ือของผูค้นในประเทศ 
   2.6)  เพดานราคาของสินคา้และบริการท่ีเราสนใจ 
   2.7)  ตลาดหุน้ของประเทศ 
   2.8)  วงจรของธุรกิจท่ีเราสนใจ 
  3)  S–social: ปัจจยัทางสังคม 
  ปัจจัยทางสังคมนั้ นหมายถึงปัจจัยทุก ๆ อย่างท่ี เก่ียวข้องกับ สภาพแวดล้อม       
สภาพสังคม  วฒันธรรม และชีวิตการเป็นอยู่ของคนพื้นท่ีนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไรก่อนท่ีจะเร่ิมท า
การตลาดให้ได้ถูกทาง เพราะวิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีความแตกต่างกนัออกไป  
การท่ีจะเขา้ไปท าตลาดในพื้นท่ีต่าง ๆ เราตอ้งเขา้ไปศึกษาในส่วนน้ีก่อนเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ธุรกิจ 
จะสามารถด าเนิน ไปไดอ้ย่างราบร่ืนและเป็นท่ีสนใจของคนในชุมชนในดา้นท่ีดีโดยท่ีไม่ส่งผล 
กระทบดา้นลบใด ๆ ต่อคนในชุมชนนั้น ๆ ดว้ย 
   3.1)  มีการเพิ่มหรือลดของประชากรในสังคมมากนอ้ยเพียงใด 
   3.2)  ทศันคติต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มของคนในชุมชน 
   3.3)  การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนเน้นสินค้าน าเข้าหรือสินค้าพื้นท่ี
มากกวา่กนั 
   3.4)  ข่าวสารและการบอกต่อมีผลมากนอ้ยแค่ไหน 
   3.5)  พฤติกรรมอ่ืน ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ความสะดวกจากการเดินทาง        
ในชุมชน เป็นตน้ 
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   3.6)  วถีิชีวติของคนในสังคม 
   3.7)  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ 
   3.8)  อตัราการอพยพเขา้หรือออกของคนในชุมชน 
   3.9)  คุณภาพชีวติการเป็นอยู ่
   3.10) อายแุละเพศ 
   3.11) การแบ่งชนชั้นวรรณะ 
   3.12) สิทธิเสรีภาพของผูค้น 
  4)  T–technology: ปัจจยัทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ 
  แต่ละพื้นท่ีในการท าธุรกิจก็มีการพฒันาของนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีแตกต่าง
กนัออกไป บางชุมชนอาจอาศยัอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัเทคโนโลย ีแต่กบับางชุมชนกลบัตอ้งพึ่งพา
เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตว่าถ้าในอนาคต              
มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาและธุรกิจเราจะเป็นอยา่งไร อยา่งเช่น ธุรกิจร้านเช่าวีดีโอรายใหญ่อยา่ง 
blockbuster ก็ตอ้งประสบปัญหาอย่างจงัเม่ือตอ้งเผชิญกบัเทคโนโลยีอย่างภาพยนตร์ระบบไฟล ์
ดิจิตอลท่ีสามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตไดส้ะดวกสบายมาก เป็นตน้ ดงันั้นหัวขอ้ปัจจยัทาง
เทคโนโลยท่ีีควรค านึงถึงในดา้นล่างน้ีจึงมีความส าคญั มากในการท าธุรกิจในยคุปัจจุบนั 
   4.1)  เทคโนโลยขีั้นพื้นฐานของพื้นท่ีนั้น 
   4.2)  อตัราการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
   4.3)  ปริมาณนกัสร้าง และนกัพฒันา 
   4.4)  ระดบัของเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมในชุมชน 
   4.5)  เทคโนโลยกีารส่ือสาร 
   4.6)  การเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
 2.1.10 แนวคิด 7S ของ R. Waterman (1980) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร จะพิจารณาจากตวัแบบ 7 ปัจจยั (7S model) 
ของ R. Waterman (1980) คือ ระบบ (System) โครงสร้าง (structure) กลยุทธ์ (strategy) บุคลากร 
(staff) ทกัษะ (skill) สไตล์ (style) และค่านิยมร่วม (shared values) โดยทั้ง 7 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั 
   1)  กลยุทธ์ขององค์กร (strategies) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่าง
หน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารตอบค าถามท่ีส าคญั อาทิ องคก์รอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี องคก์รมีเป้าหมายอยู ่
ท่ีไหน พนัธกิจของเราคืออะไรพนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผูรั้บบริการของเรา 
การบริหารเชิงกลยทุธ์จะมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
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  2)  โครงสร้างองค์กร (structure) คือ โครงสร้างท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกระบวนการ โดยมี
การรับบุคลากรให้เขา้มาท างานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือหมายถึง 
การจดัระบบระเบียบใหก้บับุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 
   3)  ระบบการปฏิบัติงาน (system) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างท่ี เหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ี ดีแล้ว            
การจัดระบบการท างาน  (working system) ก็ มีความส าคัญยิ่ ง  อาทิ  ระบบบัญ ชี /การเงิน 
(accounting/ financial system) ระบบพัส ดุ  (supply system) ระบบ เทคโนโลยีส ารสน เทศ 
(information technology system) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (monitoring/evaluation system) 
  4) บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษยน์บัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ขององคก์ร องคก์รจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(human resource management: HRM) 
  5)  ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (skills) ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคล
ในองคก์รสามารถแยกทกัษะออกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ และทกัษะความถนดั/
ความชาญฉลาดพิเศษ 
  6) รูปแบบการบริหารจดัการ (style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร พบว่า ความเป็น
ผูน้ าขององค์กรจะมีบทบาทท่ีส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผูน้ าท่ีประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งวางโครงสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและ
พฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน ความเป็นผูน้ า คือ ความสามารถท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน
ในดา้นการกระท าตามท่ีผูน้ าตอ้งการใหก้ระท า 
  7) ค่านิยมร่วม (shared values) ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกนัโดยสมาชิก
ขององคก์รท่ีไดก้ลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวธีิการปฏิบติัของบุคลากรและผูบ้ริหาร
ภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์กร รากฐานของวฒันธรรมองค์กรก็คือ ความเช่ือ 
ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้วความเช่ือจะสะท้อน      
ให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก่้อตั้งหรือผูบ้ริหารระดบัสูง ต่อมาความเช่ือเหล่านั้นจะ
ก าหนดบรรทดัฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวนัข้ึนมาภายในองค์กร เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้ก
ยอมรับทัว่ทั้งองคก์รและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแลว้องคก์รก็จะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ 
 2.1.11 วงจรโครงการ 
 วงจรโครงการตามหลกัการบริหารโครงการของ Project Management Body Of Knowledge 
(PMBOK Guide) Kerzner (2013) ป ระกอบด้วย  5 ขั้ น ตอน  ได้แ ก่  1) ก ารริ เร่ิม โครงก าร                 
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2) การวางแผนโครงการ 3) การด าเนินการจดัการโครงการ 4) การติดตาม ควบคุม และ 5) การจดั
โครงการ 
 ในการริเร่ิมก าหนดโครงการจะมีกระบวนการท่ีส าคญัคือ 1) การก าหนดความคิดริเร่ิม
โครงการเพื่อแกปั้ญหาหรือปรับปรุงพฒันาองค์กรหรือเพื่อเพิ่มยอดขายหรือผลก าไร เพื่อสนอง
ตามนโยบายของภาครัฐ 2) การก าหนดวตัถุประสงค์ โดยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
ก าหนดวตัถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานหรือก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้ทุกฝ่ายบริหารชุด
โครงการ 3) การศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้หรือการวเิคราะห์โครงการเบ้ืองตน้ 
 ส าหรับการวางแผนจดัเตรียมโครงการมีหนา้ท่ีหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การวางแผนก าหนด
โครงร่าง โครงการและรายละเอียดของโครงการ 2) การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการหรือ
การวิเคราะห์โครงการดา้นต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอนของโครงการ และ 
3) การจดัท ารายงานโครงการ 
 ส าหรับขั้นตอนการปฏิบติัและด าเนินโครงการมีหนา้ท่ีหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การประเมิน
โครงการ โดยการวางแผนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอีกคร้ังและพิจารณาความถูกตอ้ง
จากรายงานโครงการและพิจารณาอนุมติัโครงการ 2) หากโครงการไดรั้บการอนุมติัจึงน าโครงการ
ไปปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยจดัท ารายละเอียดของแผนการด าเนินงาน 3) การด าเนิน
โครงการ เช่น การบริหารจดัการ การบ ารุงรักษา และการปรับปรุงแกไ้ข 
 ในส่วนของขั้นตอนการติดตาม ประเมินผล และการปิดโครงการ มีหน้าท่ีหลกัท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ 1) การติดตามผล การด าเนินโครงการเพื่อท่ีจะก ากบัควบคุมให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีก าหนด 2) การประเมินผลโครงการจะประเมินระหว่างการด าเนินและประเมินเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ และ 3) การปิดโครงการตอ้งจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและการจดัท า
รายงานปิดโครงการ 

2.1.12 การแบ่งขนาดองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมินการจดับริการสาธารณะขั้นต ่าขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (อบต.) ส านกังานการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สกถ.) 
ได้แบ่งขนาด อบต. ออกเป็น 3 ขนาด คือ 1) อบต.ขนาดใหญ่ 2) อบต.ขนาดกลาง และ3) อบต.
ขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ส าคญั 5 ประการ (ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2553) ดงัน้ี 

 1)  เกณฑร์ะดบัรายได ้
  1.1)  รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนสูงกวา่ 20 ลา้นบาท เป็น อบต.ขนาดใหญ่ 
  1.2)  รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน 6 – 20 ลา้นบาท เป็น อบต.ขนาดกลาง 
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  1.3)  รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนต ่ากวา่ 6 ลา้นบาท เป็น อบต.ขนาดเล็ก 
 2)  เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นค่าใชจ่้ายบุคลากร 
 3)  เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
 3.1)  จ านวนพื้นท่ี 
 3.2)  จ านวนประชากร 
 3.3)  จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน 
 3.4)  จ านวนโรงฆ่าสัตว ์
 3.5)  จ านวนตลาดสด 
 3.6)  จ านวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 
 3.7)  จ านวนโรงเรียน 
 3.8)  จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็ก 
 3.9)  จ านวนโรงแรม 
  3.10)  จ านวนศาสนสถาน 
  3.11)  จ านวนสถานพยาบาล 
  3.12)  จ านวนศูนยก์ารคา้ 
  3.13)  การประกาศให ้อบต. เป็นเขตควบคุมอาคาร 
  3.14)  การประกาศให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3.15)  จ านวนวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  3.16) จ  านวนวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือดา้นการก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูล 
  3.17) จ  านวนโครงสร้างส่วนราชการ 
  3.18) จ  านวนหน่วยกิจการพาณิชย ์
 4)  เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติั 
  4.1)  ประสิทธิภาพดา้นการจดัเก็บรายได ้
  4.2)  ประสิทธิภาพดา้นการบริหารแผนงานและงบประมาณ 
  4.3)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นงานบุคคล 
  4.4)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นการบริการ 
 5)  เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นธรรมาภิบาล 
 5.1)  หลกันิติธรรม 
 5.2)  หลกัคุณธรรม 
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 5.3)  หลกัความโปร่งใส 
 5.4)  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5.5)  หลกัความรับผดิชอบ 
 5.6)  ความคุม้ค่า 
 
2.1.13 แนวคิดเก่ียวกบัแผนงานและโครงการ (ส านกับริหารงานพาณิชยภู์มิภาค, 2553) 
ความหมายของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน (program) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนของการปฏิบัติงานของแผนและ

โครงการท่ีมีคามสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ แผนงานถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของแผนท่ีแสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงาน
ซ่ึงเป็นการรวมเข้าด้วยกันของงานและโครงการท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันและมีความ
สอดคลอ้งกนั โดยมีวตัถุประสงค์ในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีการด าเนินงานของแผนงานจะมีความ
ต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างกวา้งและมีงานหรือโครงการท่ีสอดคล้อง 
สัมพนัธ์กนัอยา่งดี ซ่ึงในแผนงานจะประกอบดว้ยหลายโครงการ 

โครงการ (project) หมายถึงกลุ่มของกิจกรรมหรือแผนงานย่อยท่ีด าเนินงานโดยมี
วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน ก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้น และส้ินสุด      
ท่ีแน่นอนและมีความเป็นอิสระ กิจกรรมหรืองานของโครงการจะมีลักษณะพิ เศษและ              
ตอ้งประสานงานเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน 

ดงันั้น สามารถสรุปลกัษณะของโครงการ ไดด้งัน้ี 
 (1) โครงการมีลกัษณะพิเศษและมีวตัถุประสงค่ีชดัเจนแน่นอน โครงการจะเป็น

กิจกรรมท่ีมีลักษณะพิ เศษ เฉพาะกิจ หรือไม่ เคยท ามาก่อน แตกต่างจากงานประจ า เช่น 
วตัถุประสงคข์องโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงหน่วยงาน หรือเป็นการเปิดตลาดใหม่ ดงันั้น
จะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคห์รือส่ิงท่ีโครงการคาดวา่จะไดรั้บใหช้ดัเจน แน่นอนและในระยะเวลา
ท่ีก าหนดเป็นงานชัว่คราว ดงันั้นวตัถุประสงคท่ี์ดีจะตอ้งมีการก าหนดท่ีชดัเจนแน่นอน สามารถวดั
ไดแ้ละตอ้งค านึงถึงความเป็นจริง สมเหตุสมผลหรือความเป็นไปไดท่ี้สอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมี
อยู่และระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้ งน้ีจะมีหลักเกณฑ์ในการวดัผลส าเร็จหรือเรียกว่าเป้าหมายของ
โครงการ 

 (2)  โครงการจะมีข้อจ ากัดทางด้านเวลา งบประมาณและคุณภาพและก าหนด
ขอบเขตท่ีชดัเจน ในการด าเนินโครงการให้บรรลุตามวตัถุประสงค์จะตอ้งก าหนดขอบเขตของ
โครงการใหช้ดัเจน กล่าวคือก าหนดขอบเขตของกิจกรรมต่างๆท่ีจะตอ้งด าเนินการให้แน่นอน เช่น 
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โครงการพัฒนาถนนในชนบทก็ต้องก าหนดสถานท่ี ระยะทาง ขนาด ลักษณะให้ชัดเจน 
นอกจากนั้นโครงการจะมีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาจะตอ้งก าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดโครงการและ
มีงบประมาณตามท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งผลงานท่ีไดจ้ะตอ้งมีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว ้

 (3)  มีสถานท่ีตั้ งโครงการ แต่ละโครงการจะต้องมีสถานท่ีตั้ งโครงการเพื่อ
ด าเนินงานซ่ึงจะต้องมีการพิจารณาสถานท่ีตั้ งโครงการท่ีเหมาะสมเน่ืองจากมีผลกระทบกับ
ผลตอบแทนและค่าใชจ่้ายของโครงการ 

 (4)  มีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบหรือการจดัองค์กร ในการบริหารและด าเนิน
โครงการจะมีการจดัองค์กร ทีมงาน มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการอย่างชดัเจน
และมีกระบวนการด าเนินการอยา่งเป็นระบบซ่ึงทีมงานจะถูกจดัตั้งเป็นการชัว่คราว 

 (5)  งานของโครงการจะซับซ้อนและจะต้องเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับหลาย
หน่วยงานเป็นงานเฉพาะกิจ ดงันั้นจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงและไม่แน่นอน 

ทั้งน้ีส่วนประกอบของโครงการโดยทัว่ไปจะตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การพิจารณาเลือกโครงการท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน้ (รัชนี โตอาจ, 2558) 

 (1)  ช่ือโครงการ ก าหนดช่ือโครงการตามความเหมาะสม ซ่ึงควรมีความหมาย
ชดัเจนเขา้ใจง่าย โดยจะใชเ้รียกช่ือโครงการนั้นจนปิดโครงการ 

 (2)  ช่ือแผนงาน เป็นการก าหนดช่ือให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลาย
โครงการท่ีมีลกัษณะงานในแนวทางเดียวกนัหรือมีวตัถุประสงคเ์หมือนกนั 

 (3)  หลกัการและเหตุผล เป็นการอธิบายช้ีแจงรายละเอียดของปัญหาและเหตุผล
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีโครงการ 

 (4)  วตัถุประสงค ์เป็นการอธิบายวตัถุประสงคข์องโครงการวา่มีเป้าหมายอยา่งไร 
ตอ้งการท าอะไร ซ่ึงวตัถุประสงคค์วรระบุใหช้ดัเจนและสามารถปฏิบติัวดัและประเมินผลได้ 

 (5)  เป้าหมาย เป็นผลงานท่ีวดัความส าเร็จซ่ึงควรก าหนดเป็นตวัเลข หรือสามารถ
ประเมินไดซ่ึ้งสามารถท าไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 (6)  วิธีด าเนินการ ก าหนดขั้นตอนการด าเนินโครงการหรือภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินโครงการเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคต์ั้งแต่เร่ิมตน้และส้ินสุดโครงการ 

 (7)  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ก าหนดขอบเขตเวลา ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้
โครงการจนปิดโครงการ 

 (8)  พื้นท่ีด าเนินการ ก าหนดขอบเขตทางกายภาพ พื้นท่ีด าเนินการซ่ึงอาจจะมี
มากกวา่ 1 พื้นท่ีในจงัหวดั อ าเภอ 
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 (9)  ผู ้รับผิดชอบโครงการ ระบุช่ือผู ้รับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบโครงการ 

 (10) งบประมาณ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งส้ินของโครงการ ซ่ึงควรจ าแนก
รายการค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งชดัเจน 

 (11)  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เม่ือโครงการน้ีเสร็จส้ินแลว้ หากไม่มีอุปสรรค
ปัญหาใด ๆ ส่ิงท่ีน่าจะเกิดข้ึนคืออะไร และผลกระทบควรจะเป็นประการใด 

 (12)  การประเมินผล ระบุแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรท าอย่างไร       
ในระยะเวลาใด และใชว้ธีิการอยา่งไรจึงจะเหมาะสม 

2.1.14 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 1)  ความหมายการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกนัการ

ตดัสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่างมี
อิสรภาพ เสมอภาคน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานเพื่อพฒันาหรือใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
และความเช่ียวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพฒันางานในกลุ่มให้มีความ
โปร่งใสและใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ ๆ  ข้ึน (วชิรวชัร  งามละม่อม, 2558) 

 2)  กระบวนการมีส่วนร่วม 
 แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากระบบตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & Uphoff, 

N.T. (1980) จะเห็นว่า มีความเป็นระบบในเร่ืองของประเด็นส าคัญ โดยเขาได้มีการน าเอา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทั้ งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลัก และได้จ  าแนก 
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการ
ตัดสินใจนั้ น ประการแรกสุดท่ีต้องกระท า คือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคญั ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองท่ีต้องด าเนินการไปเร่ือย ๆ ตั้ งแต่การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น การตัดสินใจในช่วง
ด าเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
 ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของการด าเนินงานโครงการนั้นไดม้าจากค าถามวา่ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการไดบ้า้งและ
จะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงานและ              
การประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 
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 ขั้ น ท่ี  3 การมี ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Benefits) ในส่วนท่ี เก่ียวกับ
ผลประโยชน์นอกจากความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้ง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของโครงการน้ีรวมทั้งผลท่ีเป็น
ประโยชน์ทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 
 ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ผลนั้นส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั 
(Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้

 3) ประเภทการมีส่วนร่วม 
 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วม โดยสามารถ

จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  3.1) การมีส่วนโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจเป็นส าคญั  ดงันั้น ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผูบ้ริหาร หวัหน้าโครงการ 
มักจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให้ข้อคิด 
ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมีอุปสรรค ไม่สารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี        
จึงจ าเป็นตอ้งให้บุคคลอ่ืนเขา้มาร่วมในการตดัสินใจ เพื่อให้ผลการตดัสินใจเป็นท่ียอมรับแก่คน
ทัว่ไปหรือเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระส าคญัอยูท่ี่วา่ เป็นการร่วม
อยา่งเป็นทางการและมกัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนงัสือเชิญประชุม บนัทึกการ
ประชุม เป็นตน้ 

  3.2) การมีส่วนร่วมโดยออ้ม การมีส่วนร่วมโดยออ้มเป็นเร่ืองของการท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้บรรลุเป้าหมายอยา่งไม่เป็นทางการ โดยไม่ไดร่้วมในการตดัสินใจใน
กระบวนการบริหาร แต่เป็นเร่ืองของการให้การสนบัสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น 
การบริจาคเงิน ทรัพยสิ์น วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน เขา้ช่วยสมทบ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ 
เป็นตน้ 

 4) ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
 ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และพรรณทิพย ์เพชรมาก (2551) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการมี

ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนไวใ้น เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาเมืองและชนบท โดยไดข้อ้สรุปลกัษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

  4.1)  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบน้ี ประชาชน
เป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึง
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รายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้ งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้ งน้ี การแจ้ง
ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนินโครงการ 

  4.2)  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีมี
การจดัการหารือระหว่างผูด้  าเนินการโครงการกับประชาชนท่ีเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบ      
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม นอกจากน้ี ยงัเป็นช่องทางการกระจาย
ข่าวสารข้อมูลไปยงัประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เกิดความเขา้ใจ และเพื่อให้มีการให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อประกอบทางเลือกการตดัสินใจ 

  4.3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีว ัตถุประสงค์เพื่ อให้
ประชาชนและฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการหรือกิจกรรมและผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ ใช้เวที
สาธารณะในการท าความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุม
ระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical 
Meeting)  

  4.4)  การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมท่ีมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ท่ีเป็นระบบ และมีความชดัเจนมากข้ึน เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอยา่งเปิดเผยไม่มีการปิดบงัของผู ้
ท่ีมีส่วนได้และส่วนเสียของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจดัประชุมจะต้องมี
องคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑแ์ละประเด็นในการพิจารณาท่ีชดัเจน และมี
การแจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบอยา่งชดัเจน 

  4.5)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ซ่ึงอาจจะด าเนินการ
โดยการเลือกตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจการตดัสินใจ 

  4.6)  การใชก้ลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในเชิงการป้องกันและแก้ไข แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องและการป้องกนัสิทธิของ
ตนเองอนัเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีตนเองควรจะ
ได้รับ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ให้หลกัเร่ืองการมีส่วนของประชาชนไวห้ลาย
ประการ และประชาชนสามารถใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบ
กลุ่ม องคก์าร ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

 5)  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) ปัจจยัดา้นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ 2) ปัจจยัดา้นชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนให้การสนบัสนุนและเปิดโอกาส
ใหมี้ส่วนร่วม เลือกให้เป็นตวัแทน ชุมชนมีความสามคัคี และมีกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนผลกัดนัการ
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มีส่วนร่วม 3) ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์ร การติดต่อส่ือสาร กฎระเบียบ การเอาใจ
ใส่กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคม 4) ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ เจตคติต่อ
การมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 
 
 2.1.15 กลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถ 
 การเพิ่มขีดความสามารถ (enhance the ability) หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้บุคคล 
องคก์ร สถาบนั และสังคมไดพ้ฒันาความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรือร่วมกนั) ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีจะแก้ปัญหา รวมทั้ งก าหนดและด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ ทั้ งน้ี                
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั สามประการ (วจิารณ์ พานิช, 2555 อา้งจาก ส านกังานโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP)) คือ ประการท่ีหน่ึง การพฒันาขีดความสามารถเป็นกระบวนการเรียนรู้
และมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการคร้ังเดียวส าเร็จ ประการท่ีสอง    
เป็นกระบวนการท่ีเน้นการใช้และการเสริมสร้างพลังของทั้งบุคคล องค์กร และเครือข่าย และ          
ประการท่ีสาม ตอ้งมีการพิจารณาด าเนินการอยา่งเป็นระบบในการจดัท ายุทธศาสตร์และแผนการ
พฒันาขีดความสามารถ 
 โดยกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ อาจมองในภาพของแนวคิดเก่ียวกบั Competency 
เก่ียวกบัทกัษะหรือความสามารถ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล 
(Personal Characteristic of Attributes) ท่ี มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม  (Behavior) ท่ี จ  า เ ป็ น แ ล ะ 
ผลก็คือท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีท่ีสุดสามารถแบ่งออกตาม
ประเภทต่าง ๆ (ทีมงานสถาบนัฝึกอบรมเอน็เทรนน่ิง, 2556) ไดแ้ก่ 
  1) ขีดความสามารถหลกั (Core Competency ) ขีดความสามารถชนิดน้ีจะถูกก าหนด
จากวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายหลกั หรือกลยทุธ์ขององคก์าร ซ่ึงบุคคลจะแสดงออกถึงพฤติกรรม
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม  
พนกังานทุกคนในองคก์ารท่ีมีขีดความสามารถประเภทน้ีจะมีส่วนท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้องคก์าร
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ได้ ยกตวัอย่าง เช่น องค์กรก าหนดวิสัยทศัน์เอาไวว้่าจะต้องเป็น
องค์กรท่ีเป็นเลิศ ในด้านการให้บริการทั้งในดา้นจ าหน่าย ระบบปฏิบติัการ ระบบบริการลูกคา้ 
ดา้นการดูแลพนกังาน การเงิน  
 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องหาวิธีด าเนินการจัดท าขีดความสามารถหลักของ
พนกังานเพื่อก าหนดให้พนกังานทุกคนขีดความสามารถหลกั ท่ีสอดรับกบัวสิัยทศัน์และวฒันธรรม
องค์กรดังกล่าวข้างต้น เช่น การพฒันาพนักงานในด้านความใฝ่รู้และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
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พัฒนาในด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นในการให้บริการให้ไปสู่ความเป็นเลิศ       
ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ และการท างานเป็นทีม เป็นตน้ 
 2)  ขี ดความส ามารถด้านการบ ริห าร (Managerial Competency) คื อความ รู้ 
ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ โดยจะแตกต่างกนัตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(Role-Based) ตามต าแหน่งทางการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงบุคลากรในองคก์รทุกคนเป็นตอ้งมี
เพื่อให้งานส าเร็จและต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น            
การวางแผนการท างาน การก าหนดเป้าหมาย การบริหารการเปล่ียนแปลง การท างานเป็นทีม    
การติดต่อส่ือสาร การแกปั้ญหาและตดัสินใจ ภาวะผูน้ า ความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
 3)  ขีดความสามารถตามต าแหน่งหน้าท่ี (Functional Competency) คือ ความรู้ 
ความสามารถในงานซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job – Based) เป็นขีดความสามารถ
เฉพาะบุคคลซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ พฤติกรรม และคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเกิดข้ึน
จริงตามหนา้ท่ีหรืองานท่ีรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย แมว้า่หนา้ท่ีงานเหมือนกนัไม่จ  าเป็นวา่คนท่ี
ปฏิบติังานในหน้าท่ีนั้นจะตอ้งมีความสามารถเหมือนกนั เช่น ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ควรตอ้งมี
ความรู้ทางดา้นวศิวกรรม นกับญัชี ควรตอ้งมีความรู้ทางดา้นการบญัชี เป็นตน้ 
 4)  ความสามารถท่ีมาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attribute) เป็นทกัษะ    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะส่วนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคล เช่น แรงจูงใจ ทศันคติ ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อทศันคติต่อการท างานและประสิทธิภาพการท างาน 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กาญจนา อาสนะคงอยู่ และเอกชัย โกมล (2557) การวิจยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์
ความรู้ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจังหวดัพิษณุโลก ข้อมูลเชิง
ประวติัศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม และเสนอ
แนวทางในการพฒันายทุธศาสตร์เชิงนโยบาย ดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีก าหนดประชากรเป็น  3 กลุ่ม  จ านวน  16 คน ประกอบดว้ย กลุ่ม
นักวิชาการ  6 คน กลุ่มนักธุรกิจ 4 คน  กลุ่มนักบริหาร  6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถาม  
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อน าแนวคิดมาสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ซ่ึงใชก้บัการ
พฒันาจงัหวดัพิษณุโลกสู่การพฒันาเป็นเมืองศิลปวฒันธรรมในประเทศไทย  ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 
1. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดัพิษณุโลก  ส่วนท่ี 2. แบบสัมภาษณ์แบบ
มีส่วนร่วมเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมในจงัหวดัพิษณุโลก การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองใช้
แบบสอบถาม ถามถึงภูมิหลงั ทศันคติแนวความคิดความเช่ือ ประสบการณ์ และความรู้สึกของผูใ้ห้
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ข้อมูลหลัก ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้เลือกให้ข้อมูลหลัก (Key informant) โดยใช้วิธีการเลือกเชิงทฤษฎี 
(Theoretical sampling) (Strauss and Corbin, 1991.pp.176-193) โดยการเลือกจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ 
ในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาใช้บรรยายและรูปแบบของตาราง พบว่า องค์ความรู้          
ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม พบว่า เทศบาลนครพิษณุโลก  มีภารกิจและ
บทบาทในการให้บริการสาธารณะ และพัฒนาท้องถ่ินให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  การด าเนินการบริหารเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  มาก าหนดโครงการแนวทาง
ร่วมกนัในการพฒันาพิษณุโลก โดยสร้างภาคีการพฒันาระหว่างองค์กรท้องถ่ิน ประชาคมเมือง 
และภาคเอกชน  อีกทั้งเน้นหลกัการบริหารจดัการท่ีดี  จากผลการพฒันาเทศบาลนครพิษณุโลก   
ในระยะเวลาท่ีผา่นมาเทศบาลฯ ไดมี้การน าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบติัในภาพรวมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถสรุปภาพรวมแบ่งเป็นตามยุทธศาสตร์ แผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ในมิติทางวฒันธรรม ปรากฏเป็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ขยายระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ภูมิศาสตร์และการจราจร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดบัการใหบ้ริการ
สาธารณะหลักประกันสุขภาพและการบริการยุทธศาสตร์ท่ี 3 ขยายแหล่งการเรียนรู้ยกระดับ
คุณภาพการศึกษานวตักรรมและทรัพย์สินทางปัญญายุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และประเพณี สร้างจิตส านึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ขยายการพฒันาทุนทางสังคมการสร้างอาชีพและสวสัดิการใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล การพฒันาบุคลากรและระบบเพื่อการ
บริหารท่ีดี 

แนวทางในการพฒันายุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ 
การวางบทบาทของภารกิจด้านศิลปะและวฒันธรรมของจังหวดัพิษณุโลกให้สอดคล้องกับ
ศกัยภาพและบทบาทของวิถีชีวิต  ประกอบดว้ยภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นศิลปกรรมร่วมสมยั การมี
ส่วนร่วมในการวางรากฐานการพฒันา  การมีระบบบริหารจดัการท่ีดีในทุกระดบั มีการใชศ้กัยภาพ
ดา้นเอกลกัษณ์ของศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ป็นฐานในการผลิต  และบริการเพื่อเตรียมพฒันา
จงัหวดั   

กรวรรณ สังขกร (2556) ศึกษาเร่ืองการพฒันาศกัยภาพชุมชนเมืองเชียงใหม่สร้างสรรค ์  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจศกัยภาพและความพร้อมของชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนบัสนุนเมือง
วฒันธรรมสร้างสรรค์ ศึกษาหาแนวทางการจดัการพัฒนาศกัยภาพชุมชนเพื่อสนับสนุนเมือง
วฒันธรรมสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และจดัท าแผนการบริหารจดัการชุมชน
สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนเมืองวฒันธรรมสร้างสรรค์ โดยการคดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพและ        
มีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมในกระบวนการศึกษาวิจยัเพื่อเป็นพื้นท่ีนาร่องในการศึกษา และส ารวจ
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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 ารวจศกัยภาพของชุมชนเวียงเชียงใหม่ พบว่า ชุมชนล่ามช้าง เป็นชุมชนท่ีมี
นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมีท่ีพกัอาศยัประเภท
เกสต์เฮา้ส์ โรงแรมเล็ก ๆ เกิดข้ึนในช่วง 4-5 ปีให้หลงัมากมาย รวมทั้งสถานประกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียวทั้ งทางตรง อาทิ  บริษัททัวร์ บริษัทรถเช่า ร้านอาหาร ผ ับ บาร์ และทางอ้อม เช่น  
ร้านซักอบรีด ร้านนวดแผนโบราณ สปา เป็นต้น ซ่ึงชุมชนล่ามช้างเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ประเพณีมาแต่ดั้งเดิม มีภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาชา้นานท่ีเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ ดา้นศิลปะ
พื้นบา้น ดนตรีพื้นเมือง และยงัมีความพยายามท่ีจะอนุรักษ ์รักษาศิลปะพื้นบา้นน้ีไว ้โดยเจา้อาวาส
วดัล่ามช้าง นอกจากน้ี ชุมชนล่ามช้างยงัเป็นท่ีตั้ งของ “กาดหมั้ว กาดเมือง” เม่ือคนในชุมชน
ต้องการท่ีจะพฒันาชุมชนของตนเอง จึงมีความคิดท่ีจดักิจกรรม ซ่ึงถือเป็นตวัแทนของความ
สามคัคีของชุมชนเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงจากการประชุมร่วมกนัหลายคร้ัง จึงมีแนวคิดท่ีจะจดักิจกรรม 
“กาดหมั้ว กาดเมือง” ข้ึน ณ ตลาดม่ิงเมือง ในชุมชนล่ามช้าง โดยจดัเป็นประจ าทุกวนัอาทิตย ์
ในช่วงเวลาคร่ึงวนัเชา้ เพื่อการฟ้ืนฟูวถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรม และมรดกวฒันธรรมทอ้งถ่ินของเมือง
เชียงใหม่ โดยใหพ้อ่คา้แม่คา้ซ่ึงเป็นตวัแทนจากชุมชนในเขตเวยีงเก่าเมืองเชียงใหม่แต่ละชุมชน น า
สินค้าของดีของพื้นเมืองในชุมชนมาจดัวางขาย โดยให้ทุกคนแต่งกายพื้นเมือง ภาชนะบรรจุ
อาหารควรใช้ว ัส ดุธรรมชาติห รือว ัส ดุ ท่ี ย่อยสลายง่าย  จัดให้ มี กิจกรรมการแสดงทาง
ศิลปวฒันธรรมท่ีมาจากคนในชุมชน หรือเยาวชนในชุมชน มีการจดันิทรรศการเก่ียวกบัประวติั
ตลาด ประวติัชุมชนในเขตเวียงเก่า และเร่ืองราวการรวมตวักนัอย่างเขม้แข็งของภาคประชาชน   
ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษว์ถีิชีวติและมรดกทางวฒันธรรมของคนเมือง 
 ขัตติยา กลญัทกะปกรณ์ (2558) ไดจ้ดัท าโครงการ “แผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถ 
ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน” การวิจยั    
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน 
พร้อมกับศึกษาศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
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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
ไม่เพียงพอกับการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน พบว่า        
มีโอกาสท่ีส าคญัคือ มีกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนท่ีมีจิตอาสาร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม สถานศึกษา
ต่าง ๆ ได้ให้โอกาสเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมเป็นประจ า แต่ยงัคงพบอุปสรรคอยู่บ้างคือ     
ภาวะการเมืองไม่มีเสถียรภาพแน่นอน ท าใหก้ารท างานขาดความต่อเน่ือง  

จากศกัยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวสามารถ
น ามาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได ้จ านวน 2 กลยทุธ์ 
ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างเด็กและเยาวชนให้สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร และ 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควร
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งองคก์รและสภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงการ
วิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ดา้นองค์กรเด็กและเยาวชนของทุกชุมชนทั้ง 210 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นท าการ
คัดเลือกชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อองค์กรเด็กและเยาวชน        
เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ดา้นองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ และควรบูรณาการการท างานกบัชุมชน
นอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวจิยัให้เกิดประโยชน์ของการน าไปใช้
ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกบัชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 
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ศิริประภา แก้วอุดม (2553) ไดท้  าการศึกษาทางเลือกกลยุทธ์การบริหารจดัการการท่องเท่ียว
ชุมชนยา่นตลาดบา้นใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เสนอวสิัยทศัน์ ภารกิจของ
ชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวยา่นตลาดบา้นใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) วิเคราะห์ปัจจยั
ภายนอกและภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชนย่านตลาด บ้านใหม่ และ  
3) เสนอทางเลือกกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชน ยา่นตลาดบา้นใหม่ 
ผลการศึกษาสรุปไดว้่า วิสัยทศัน์ของชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชน ย่านตลาด
บา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา คือ “ตลาดบา้นใหม่แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ียงัยืน 
เป็นพิพิธภณัฑ์แห่งชีวิตท่ีรักษาเอกลกัษณ์ทางประวติัสาสตร์วฒันธรรมชุมชน ไทย-จีน สืบทอด
ประเพณีท้องถ่ินและเป็นแหล่งอาหารอร่อยของเมืองแปดร้ิว” และภารกิจ 6 ประการ ได้แก่  
1. อนุรักษส์ถาปัตยกรรมอาหารตลาดโบราณและสืบสานวิถีการด าเนินชีวิต ประเพณีและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 2. ส่งเสริมใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการยา่นตลาดบา้นใหม่ทุกดา้น
และปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนในท้องถ่ิน 3. พัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเน่ือง  
4. สร้างเสริมความสามัคคีภายในชุมชนและอัธยาศัยไมตรีท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียว 5. พัฒนา
คณะกรรมการและสมาชิกชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดัการการ
ท่องเท่ียวตลาดโบราณริมน ้ าอย่างย ัง่ยืน และ 6. ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนและ
แม่น ้ าบางปะกง ปัจจยัภายในท่ีส าคญั 1) ปัจจยัดา้นการจดัการชุมชน 2) ปัจจยัดา้นทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียว 3) ปัจจยัด้านบริการการท่องเท่ียว 4) ปัจจยัด้านการตลาดท่องเท่ียว ปัจจยัภายนอก         
ท่ีส าคญั 1) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและราคาน ้ ามนั 2) ปัจจยัด้านนโยบายภาครัฐในการสนับสนุน
ชุมชนและการท่องเท่ียวชุมชน 3) ปัจจยัด้านการท่องเท่ียวของภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา    
4) ปัจจยัด้านสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัฉะเชิงเทราบริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเท่ียว 5) ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวภายในประเทศ 6) ปัจจยัดา้นท่ีตั้งและการคมนาคมของ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 7) ปัจจยัดา้นส่ือมวลชน 8) ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวตลาดโบราณริมน ้ าอ่ืนใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทางเลือกกลยุทธ์มีทั้งหมด 2 กลยทุธ์ คือ 1) กลยุทธ์ตลาดบา้นใหม่อาหารอร่อย  
2) กลยุทธ์ตลาดบา้นใหม่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีกลยทุธ์ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ กลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัการบริการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนย่านตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา คือ  
กลยทุธ์ตลาดบา้นใหม่อาหารอร่อย และกลยทุธ์ตลาดบา้นใหม่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 




