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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อวิจยัและพฒันา
ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 11 ประเด็น การวิจยัไดร้วบรวม
วรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1.1 แนวคิดประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
  ศุภศิว์ สุวรรณเกสร (2556) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพการผลิต 
(Production Efficiency) หมายถึง การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง จ  ากดัก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ การผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต (output) สูงสุด จากการใชปั้จจยัการผลิต (input) 
ตามจ านวนท่ีก าหนดใหห้รือการผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ี ก าหนดให้โดยใชปั้จจยัการผลิตจ านวน
นอ้ยท่ีสุด 
  ยุทธพงษ์ พงศกรนพดล (2548) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการผลิต ในความหมาย
ทางเศรษฐศาสตร์ คือ การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เป็นการผลิตท่ีท าให้เกิดผลผลิตมาก
ท่ีสุดภายใต้ปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการผลิต (ซ่ึงมีจ านวนจ ากัด) หรือการผลิตให้ได้ผลผลิตตาม
เป้าหมายโดยท่ีใชปั้จจยัน าเขา้นอ้ยท่ีสุด 
  ยวุนุช กุลาตี (2548) ใหค้วามหมายประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัท่ีน าเขา้ (Input) และผลลัพธ์ท่ีออกมา (Output) เพื่อสร้างให้เกิดตน้ทุนส าหรับทรัพยากร
ต ่าสุดซ่ึงเป็น การกระท า อยา่งหน่ึงท่ีถูกตอ้ง (Doing things right) โดยค านึงถึงวิธีการ (Means) ใช้
ทรัพยากร (Resources) ใหเ้กิดการประหยดัหรือส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด 
  John D. Millet (1954: 4) ไดใ้ห้ทศันะท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพไวว้า่ ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษยแ์ละใหผ้ลก าไรจากการปฏิบติังาน
นั้นดว้ย 
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  เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon 1960, 180-181) กล่าวว่า ถ้างานใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้ดูจากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัน าเขา้ (Input) กับผลิตผล (Output) ท่ี
ไดรั้บออกมา ซ่ึงสรุปไดว้า่ประสิทธิภาพเท่ากบัผลผลิต  
  สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการ 
ใด ๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึงผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นไดม้าโดยการใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด และ
การด าเนินการเป็นไปอยา่งประหยดั ไม่วา่จะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งใชใ้นการด าเนินการนั้น ๆ ใหเ้ป็นผลส าเร็จและถูกตอ้ง 

2.1.2 ทฤษฎีประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ 
 ประกอบไปดว้ย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตและฟังก์ชนัการผลิต (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2554) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต 
 เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัการผลิต (Input) และผลผลิต 

(Output) ของกระบวนการผลิตหน่ึง ภายใตก้ารใชเ้ทคโนโลยกีารผลิต (Production Technology) ท่ี
มีอยูใ่นขณะนั้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตไดใ้ห้ความหมายความแตกต่างของเวลาในการผลิต 
(Production Time) ออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว โดยการก าหนดจะข้ึนอยู่กบัความสามารถใน
การเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทุกชนิดให้เป็นปัจจยัการผลิตแปรผนัได้หรือไม่ในกระบวนการ
ผลิต (1) ระยะสั้น (Short Run) หมายถึง ระยะเวลาท่ีสันเกินกวาทีผูผ้ลิตจะสามารถเปล่ียนแปลง
ปัจจยัการผลิตอยางนอ้ย 1 ชนิดให้เป็นปัจจยัการผลิตแปรผนั ดงันั้น การผลิตในระยะสันจึงตอ้งใช้
ปัจจยัการผลิตท่ีประกอบไปดว้ยปัจจยัการผลิตคงท่ีและปัจจยัการผลิตแปรผนั (2) ระยะยาว (Long 
Run) หมายถึง ระยะเวลาท่ีมากพอให้ผูผ้ลิตเปล่ียนแปลงการผลิต โดยสามารถใช้ปัจจยัการผลิต  
ทุกชนิดเป็นปัจจยัการผลิตแปรผนัไดท้ั้งหมด ดงันั้นการผลิตในระยะยาวจึงใชปั้จจยัการผลิตท่ีเป็น
ปัจจยัการผลิตแปรผนัทั้งหมด  

 2) ฟังกช์นัการผลิต (Production Function) 
 ฟังก์ชันการผลิต (Production Function) หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงเทคนิค

(Technical Relationship) ระหว่างปัจจัยการผลิต (Inputs) และ ปริมาณผลผลิต (Outputs) ของ
กระบวนการผลิต ฟังก์ชันการผลิตของผูผ้ลิต (Firm) ใช้เป็นตวัแทนแสดงถึงความสัมพนัธ์ของ
ปริมาณผลผลิตท่ีมากท่ีสุดของผูผ้ลิตท่ีผลิตไดจ้ากการใช้ปริมาณของปัจจยัการผลิตท่ีก าหนด ซ่ึง
สามารถแสดงในเชิงคณิตศาสตร์ไดคื้อ 
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  y = f (x1, x2,..., xn) 
  โดย y คือ ปริมาณผลผลิต (Outputs) 
  x1, x2,..., xn คือ ปริมาณปัจจยัการผลิต (Inputs) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตไดแ้บ่งปัจจยัการผลิต (Inputs) ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 (1) ปัจจัยการผลิตแปรผนั (Variable Inputs) หมายถึง ปัจจัยการผลิตใด ๆ ท่ี

สามารถเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ตวัอย่างของปัจจยัการผลิตแปรผนัไดแ้ก่ แรงงาน 
วตัถุดิบ และน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

 (2) ปัจจยัการผลิตคงท่ี (Fixed Inputs) หมายถึง ปัจจยัการผลิตใดๆท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงตามปริมาณการผลิต ตัวอย่างของปัจจยัการผลิตคงท่ีได้แก่ ท่ีดิน ทุน ซ่ึงได้แก่ 
เคร่ืองจกัร หรือโรงงาน เป็นตน้ 

 ในการศึกษาฟังก์ชัน่การผลิต นักเศรษฐศาสตร์จะให้ความสนใจความสัมพนัธ์
ระหว่างผลผลิตกับปัจจยัผนัแปร โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ี ฟังก์ชั่นการผลิตได้แสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิตท่ีได้รับในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดให้ ฟังก์ชั่น 
การผลิตน้ีมีทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว การผลิตในระยะสั้ นจะมีทั้งปัจจยัผนัแปรและปัจจยัคงท่ี 
ส่วนการผลิตในระยะยาวนั้นจะมีเฉพาะปัจจยัผนัแปรเท่านั้น ถา้หากปัจจยัผนัแปรนั้นมีอยู่อย่าง 
ไม่จ  ากดัแลว้ ความสัมพนัธ์จะเป็นไปภายใตก้ฎการลดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Return) 
คือ การเพิ่มปัจจยัผนัแปรจ านวนหน่ึงในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ในช่วงแรกผลผลิตทั้งหมดจะ
เพิ่มข้ึน และเม่ือถึงจุดหน่ึงผลผลิตจะลดลง ซ่ึงจากกฎแห่งการลดน้อยถอยลงน้ีท าให้สามารถแบ่ง
ชั้นหรือขนาดของการผลิต (Stages of Production) ซ่ึงจุดประสงค์ในการแบ่งชั้ นของการผลิต
เพื่ อให้ทราบถึงระดับของการใช้ปัจจัยว่าอยู่ในชั้ นของการผลิตใด และมีการใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการตดัสินใจในการผลิตเพื่อท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนหรือ
ก าไรสูงสุด โดยมีวิธีวดัประสิทธิภาพของการใชปั้จจยัการผลิต 2 ดา้น คือประสิทธิภาพทางเทคนิค 
(Technical Efficiency) และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

2.1.3 แนวคิดพื้นฐานของการวดัประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency) 
  การวดัประสิทธิภาพถือไดว้า่เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการพิจารณา

ถึงผลการด าเนินงานของหน่วยผลิต และค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการประเมินก็สามารถน ามาใช้
ในการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตไดเ้พื่อใช้ประกอบการ พิจารณาถึงระดบัความสามารถใน
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การด าเนินงานของหน่วยผลิต โดยทัว่ไปแลว้ ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตสามารถ ประเมินได้
ดงัน้ี 

efficiency = 
output
input

 

  วิธีการวดัประสิทธิภาพท่ีนิยมน ามาใช้ในการวดัผลการด าเนินงาน ก็คือการวดั
ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพท่ีค านวณไดใ้นแต่ละหน่วย
ผลิตกบัค่ามาตรฐาน (benchmark) ซ่ึงในการเปรียบเทียบ ระหวา่งหน่วยผลิตนั้น ค่ามาตรฐาน ก็คือ
ค่าท่ีไดจ้ากหน่วยผลิตท่ีดีท่ีสุด (best practice) เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยผลิตท่ีก าลงัศึกษาทั้งหมด 
หรืออาจกล่าวไดว้า่หน่วยผลิตนั้นเป็นหน่วยผลิตท่ีอยูใ่นระดบัแนวหนา้ (frontier) ส่วนหน่วยผลิต
อ่ืน ๆ จะมีศกัยภาพหรือประสิทธิภาพท่ีต ่ากวา่ (inefficiency) โดยทัว่ไปแลว้การวดัประสิทธิภาพ
เชิงเปรียบเทียบของหน่วยผลิตสามารถประเมินไดด้งัน้ี 

relative efficiency = 
weighted sum output
weighted sum input

 

สามารถเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 

 relative efficiency = 
∑ 𝜇𝜇

𝜇
𝜇 𝜇𝜇𝜇

∑ 𝜇𝜇
𝜇
𝜇 𝜇𝜇𝜇

 ;i=1, …, m, r=1, …, s, j=1, …,n 

โดยท่ี  x ij   คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ท่ี i ของหน่วยผลิต j  
y rj    คือ จ านวนของผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิต j  
μ

r
    คือ ตวัถ่วงน ้าหนกัของผลผลิต r 

ωi   คือ ตวัถ่วงน ้าหนกัของปัจจยัน าเขา้ i 
n       คือ จ านวนของหน่วยผลิต  
s       คือ จ านวนของผลผลิต  
m     คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ 

 แนวคิดท่ีมีการใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ก็คือแนวคิด
ของ M.J. Farrell (1957) ท่ีอาศยัหลกัการของ Frontier Analysis ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วย
ผลิตแนวคิดดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ให้กบันกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านไดคิ้ดและพฒันาวิธีการและ
แบบจ าลองข้ึนมาเพื่ อว ัดประสิทธิภาพ เช่น Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic 
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Frontier Approach (SFA) , Thick Frontier Approach (TFA)  แ ล ะ  Distribution Free Approach 
(DFA) เป็นตน้ 
 2.1.4 แนวคิดการวดัประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ 
  สมชาย หาญหิรัญ (2549) ไดใ้ห้ความหมายว่า ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตทาง
เศรษฐศาสตร์ คือ ความสามารถท่ีหน่วยผลิตจะเพิ่มผลผลิตภายใต้ทรัพยากรเท่าเดิม หรือ
ความสามารถท่ีประหยดัทรัพยากรลง โดยไม่เปล่ียนแปลงผลผลิต ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพการผลิต
ของหน่วยผลิตในยคุปัจจุบนัเร่ิมตน้จากงานของ Farrell (1957) โดยมองวา่ประสิทธิภาพของหน่วย
ผลิตจะประกอบดว้ยสองประสิทธิภาพ คือ ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค (Technical Efficiency) และ
ประสิทธิภาพด้านการจัดสรร (Allocative Efficiency) ซ่ึงประสิทธิภาพด้านเทคนิค หมายถึง
ความสามารถของหน่วยผลิตท่ีจะสามารถผลิตผลผลิตให้ได้มากท่ีสุดภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่
ในขณะท่ีประสิทธิภาพด้านการจดัสรรจะแสดงถึงความสามารถของหน่วยผลิตท่ีจะสามารถใช้
ปัจจยัการผลิตในสัดส่วนท่ีเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขของระดบัราคาปัจจยัการผลิตท่ีเป็นอยู่ และ 
การวดัประสิทธิภาพในการผลิตของหน่วยผลิตใด ๆ ไม่ว่า Ferrell หรือ Fare, Grosskopt and 
Lovell (1985, 1994) ไดมี้การน าเสนอการวดัผ่านการก าหนดฟังก์ชนัของขอบเขตประสิทธิภาพ
ของหน่วยผลิตทั้งทางดา้นปัจจยัการผลิตและดา้นผลผลิต โดยแนวทางการวดัท่ีผา่นมา กวา่ 40 ปี มี
การน าเสนอการวดัในวธีิท่ีต่างกนัออกไป แต่โดยมากจะเป็นการก าหนดขอบเขตประสิทธิภาพของ
หน่วยผลิตโดยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) และ Stochastic Frontiers ซ่ึงทั้งสองวิธี
จะน าเอาความรู้ด้านสมการเส้นตรง (Linear Programming) เข้ามาประยุกต์ใช้  ซ่ึ งการว ัด
ประสิทธิภาพโดยทัว่ไปในปัจจุบนัจะก าหนดให้มีการผลิตสินคา้หน่ึงชนิด (Q) ท่ีใชปั้จจยัการผลิต
สองชนิด คือ แรงงาน (Labor; L) และสินคา้ทุน (Capital; K) ภายใตต้ลาดสินคา้และปัจจยัการผลิต
ท่ีเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และการผลิตแบบ Constant returns to scale และเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ความหมายของค าวา่ประสิทธิภาพการผลิต การวดัประสิทธิภาพจะแยกออกเป็นสองแนวทาง คือ 
ดา้นผลผลิต (Output-Oriented Measure) และดา้นปัจจยัการผลิต (Input-Oriented Measure) 

2.1.5 แนวคิดการจดัการการผลิต หรือการจดัการการปฏิบติัการ  
  การผลิตหรือการปฏิบติัการ คือ กระบวนการแปรสภาพ (transformation process) 
ทรัพยากรต่าง ๆ ท าเป็นปัจจยัน าเขา้ (input) ผ่านกระบวนการ (process) ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (value 
added) เป็นสินคา้ (goods) หรือบริการ (services) หรือเป็นผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ ทั้งท่ีเป็นมูลค่า 
หรือประโยชน์ใชส้อยและมูลค่าในการแลกเปล่ียน โดยท่ีปัจจยัน าเขา้ประกอบดว้ยคนหรือแรงงาน 
เงินหรือทุน วตัถุดิบ การจดัการเคร่ืองจกัร วิธีการ และศีลธรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนอง
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ความตอ้งการของมนุษยใ์นการด ารงชีวิตเพราะฉะนั้นการผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินคา้ท่ี
สามารถสนองตอบความตอ้งการของมนุษย ์(เกียรติศกัด์ิ จนัทร์แดง, 2549, หนา้ 14-16) 
 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการเป็นกิจกรรมทั้ งหมดท่ีผูบ้ริหารเก่ียวข้องเพื่อ 
ให้เกิดการผลิตสินคา้และบริการต่าง ๆ โดยมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช, 2550) 
  1) ผลิตภัณฑ์  (product) หมายถึง มูลค่าสินค้าบริการหรือความคิดท่ีได้จาก
กระบวนการผลิตหรือการปฏิบติัการเพื่อแปลงปัจจยัน าเขา้เป็นผลลพัธ์ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัซ่ึง
จ าแนกผลิตภณัฑ์หรือผลลพัธ์จากกระบวนการผลิตออกเป็น 3 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (1) สินคา้ คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นรูปธรรมและผา่นกระบวนการผลิตโดยใชว้ตัถุดิบมาท าการแปรรูป (2) บริการ คือ 
การกระท าท่ีอ านวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือตามความตอ้งการแก่ผูใ้ช้บริการ และ 
(3) ความคิด คือ มโนทัศน์หรือหลักการท่ีถูกพฒันาข้ึนซ่ึงผูซ้ื้อสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ตามความต้องการหรือช่วยสร้างแนวทางหรือประโยชน์ให้แก่ผูซ้ื้อ เช่น ชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ งานโฆษณา และการบริการ เป็นตน้ 
  2) การวางแผนการผลิตเป็นขั้นตอนส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ขององค์การ
เน่ืองจากการวางแผนการผลิตจะเป็นการก าหนดแนวทางการพฒันาการผลิตโดยการก าหนดระดบั
ของการผลิตท่ีตอ้งการหรือการผลิตเป้าหมายเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการปฏิบติังานขององค์การ
ปกติเราสามารถจ าแนกการวางแผนการผลิตโดยใชร้ะยะเวลาเป็นเกณฑ์ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   (2.1) การวางแผนการผลิตระยะสั้ น (short-term productivity planning) 
หมายถึง การวางแผนท่ีมีระยะเวลาสั้ นกว่า 1 ปี เช่น สัปดาห์เดือนไตรมาสหรือคร่ึงปี เป็นต้น 
เน่ืองจากระยะเวลาด าเนินงานสั้ นโดยท่ีการวางแผนระยะสั้ นจะให้ความส าคญักับการควบคุม
ปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีไดรั้บในแต่ละช่วงเวลาวา่เป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่และสมควร
ตอ้งปรับปรุงอยา่งไรเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

  (2.2) การวางแผนการผลิตระยะยาว (long-term productivity planning) 
หมายถึง การวางแผนท่ีมีระยะเวลาตั้ งแต่ 1 ปี ข้ึนไป เน่ืองจากแผนระยะยาวจะมีระยะเวลา 
การด าเนินงานท่ียาวนาน ดงันั้นผูว้างแผนจึงสามารถให้ความสนใจต่อการพฒันาผลิตภาพรวมทั้ง
ระบบการพฒันาการผลิตขององคก์ารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ดงันั้นผูมี้หนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบในการจดัการดา้นผลิตภาพสมควรตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานให้
บรรลุตามแผนท่ีก าหนดโดยปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี การวางแผนการผลิตตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนกลยทุธ์ขององคก์ารเพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์
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สูงสุดแก่องคก์าร และการมีวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวธีิปฏิบติัตอ้งมีความชดัเจน เพื่อให้ปฏิบติั
ไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องแผน 

2.1.6 แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ 
“การวางแผนเชิงกลยุทธ์” (strategic planning) หรือ “การบริหารเชิงกลยุทธ์” 

(strategic management) หรือ “การคิดอย่างกลยุทธ์” (strategic thinking) แนวคิดในด้านกลยุทธ์
ดังกล่าวน้ี นับวนัจะมีความส าคัญมากข้ึนทุกทีโดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศไทยก าลังอยู่ใน 
ขั้นตอนของการปรับตัวอย่างรุนแรง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในทาง 
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้ งในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ  ความจริงแล้ว  
“การวางแผนเชิงกลยุทธ์” (strategic planning) เป็นส่วนหน่ึงของ “การบริหารเชิงกลยทุธ์” (strategic 
management) ทั้งน้ี เน่ืองจากว่าองค์ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น ส่วนแรกจะเป็น
เร่ืองของการวางทิศทางการบริหารหรือทิศทางกลยุทธ์ (strategic direction) ซ่ึงก็เป็นเร่ืองของ 
การวางแผน และอีกส่วนหน่ึงนั้นเป็นเร่ืองการด าเนินกลยุทธ์เพื่อท่ีจะบรรลุสู่เป้าหมายหรือแผน
ทิศทางท่ีได้ก าหนดไวน้ั่นเอง การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงหมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์นัน่เอง (strategic decision) (สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, 2543) 

จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2546) ได้ให้ความหมายของ 
การจดัการเชิงกลยุทธ์ (strategic management) หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบดว้ยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและขอ้มูลส าคญัของธุรกิจท่ีใช้ในการประกอบการตดัสินใจ การวางแนวทาง 
การด าเนินงานและควบคุมการปฏิบติั งานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า
องค์การสามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนสามารถมีการพัฒนาการและสามารถมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยท่ีการจดัการเชิงกลยทุธ์มีเป้าหมายส าคญั 2 ประการ คือ 
   1) สร้างและด ารงรักษาความสามารถในการแข่งขัน (competitive 
capacity) การเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมท าให้ธุรกิจตอ้งปรับตวัอยู่เสมอ การก าหนดและ 
การด าเนินกลยุทธ์ช่วยให้ธุรกิจมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถพฒันาตนเองให้มี
ศกัยภาพในการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2) สร้างคุณค่า (create value) การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยสร้างคุณค่า 
(value) แก่เจา้ของหรือผูถื้อหุ้น (shareholder) ตลอดจนสร้างความพอใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
(Stakeholder) ของธุรกิจ เช่น พนกังาน ผูข้ายวตัถุดิบ และลูกคา้ เป็นตน้ 

ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) กล่าวว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง  
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ตามพนัธกิจ (mission) หรือภารกิจของ
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องค์กร โดยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กรให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะผูท่ี้ได ้
ผลประโยชน์จากองค์กร (stakeholders) นับ เป็นปัจจัยส าคัญ ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจ และ 
การก าหนดนโยบายขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริการ (customer) พนกังาน (employee) ชุมชน
ในทอ้งท่ี (community) ผูถื้อหุ้น (stakeholders) องค์กรประชาชน (civil society) ฯลฯ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการใน 3 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกนัคือ การวางแผน 
กลยุทธ์ (strategic planning) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (strategic implementation) และการควบคุม
และประเมินผลกลยุทธ์ (strategic control and evaluation) และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic 
planning) เป็นกระบวนการแรกเร่ิมของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงในกระบวนการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
(เป้าประสงค)์ วตัถุประสงคข์ององคก์รและการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 
  John M.Bryson (1995) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ช่วยเสริมสร้างการส่ือสาร 
การมีส่วนร่วม การค านึงถึงความแตกต่างด้านค่านิยมและผลประโยชน์ การเสริมสร้างการ
ตดัสินใจตามหลกัพื้นฐานของความมีเหตุผล และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การวางแผนกลยทุธ์จะก่อใหเ้กิด
ความส าเร็จในการปฏิบติัการอยา่งแทจ้ริง 
  ปกรณ์ ปรียากร (2545) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ น่าจะถือเป็นแนวคิดร่วม
ระหวา่งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนเทคนิคเฉพาะขององคก์ารทั้งสองอาจจะแตกต่างกนั
ไปได้ตามภารกิจและความคาดหวงัจากลูกคา้และผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแนวคิดดงักล่าว
สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน (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 
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   (6) น ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 
สามารถสรุปกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐและองค์การท่ีไม่

หวงัผลก าไร 10 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   (1) ก าหนดขอ้ตกลงหรือแนวคิดเบ้ืองตน้ในการวางแผนกลยทุธ์ (initiate 
and agree upon a strategic planning process) โดยพิจารณาจาก 
    (1.1) นโยบายของรัฐบาล 
    (1.2) แผนพฒันาประเทศ 
    (1.3) กฎหมายต่าง ๆ 
    (1.4) มติคณะรัฐมนตรี 
    (1.5) ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
   (2) พิจารณาอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร (identify organizational mandates) 
การได้รับอาณัติ (mandates) ในรูปของอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ ส่วนจะเคร่งครัดหรือไม่
เพียงใดสุดแต่ลกัษณะขององคก์ารและธรรมเนียมท่ียดึถือปฏิบติั 
   (3) ก าหนดภารกิจและค่านิยมต่าง ๆ ขององคก์าร (clarifying organizational 
mission and values) เป็นการค านึงถึงลกัษณะเฉพาะด้านค่านิยมในการบริหาร ท่ีมาจากความคิด
ร่วมกนัของขา้ราชการ พนกังาน สมาชิก ด้วยการวิเคราะห์ผลประโยชน์ไดเ้สียของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
(stakeholders) มาประกอบในการตดัสินใจดว้ย 
   (4) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  (assessing the 
organization’s external and internal environments) 
   (5) ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์ (identifying the facing the 
strategic issue organization) เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่าง ๆ เข้า
ดว้ยกนั หรือ การท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องว่าง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนด 
กลยทุธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  
   (6) การก าหนดกลยุทธ์ (formulating strategies and plans to manage the 
issue) เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควรจะด าเนินงาน ทั้งในส่วนของงาน
ประจ าและงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได ้การจดัสรรทรัพยากร และการ
จดัท าเอกสารแผน 
   (7) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์และแผน (reviewing and adopting the 
strategies and plan) เป็นการขออนุมติักลยทุธ์และแผนจากผูบ้ริหารเพื่อน าแผนไปสู่การด าเนินงาน 



26 

 

 

   (8) ก าหนดและประกาศวิสัยทศัน์ขององค์การ (establishing and effective 
organizational vision) เป็นกระบวนการในส่วนสุดท้ายท่ีจะเก่ียวกับการประกาศวิสัยทศัน์ของ
องคก์ารท่ีจะน าไปสู่การระบุรายละเอียดของแผนงาน แผนเงิน แผนคน ท่ีครอบคลุมระยะเวลาสั้น 
ปานกลาง และระยะยาว รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่าง แผน แผนงาน โครงการ และงานประจ า 
รวมทั้งการท าความเขา้ใจร่วมกนัของบุคลากรหลกัในองคก์าร 
   (9 )  ก ารน าแ ผ น ไป สู่ ก ารด า เนิ น ง าน  (developing and effective 
implementation process) เป็นขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัปฏิบติัท่ีจะน าแผนกล
ยทุธ์ไปวางแผนเพื่อการด าเนินงานขององคก์ารอีกชั้นหน่ึง 

(10) การประเมินผล (reassessing strategies and the strategic planning 
process)  เป็นขั้นตอนทา้ยสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน าขอ้มูลไปใช้ส าหรับ
การปรับกลยทุธ์และแผนต่อไป 
 2.1.7 แนวคิดมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร 
  หมายถึง ระเบียบหรือแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลักษณะต่าง ๆ ของตวั
สินคา้เกษตรวิธีและขั้นตอนการผลิต รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัสุขลกัษณะความปลอดภยั 
มาตรฐานจะตอ้งเกิดจากการร่วมกนัระหว่างผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และตอ้งได้รับการยอมรับจากทั้ง   
2  ฝ่าย  เพื่อให้มาตรฐานถูกน ามาใช้เป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการทางการผลิตสินคา้เกษตร  
นั้น ๆ มีวตัถุประสงค์ของการก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นการคุม้ครองเกษตรกรและผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมในดา้นราคาท่ี
จ าหน่ายหรือซ้ือ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกทางการคา้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
เจรจาทางการคา้ (ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2556) 

2.1.8 แนวคิดการรับรองสินคา้ (Product Certification) 
 หมายถึง การตรวจสอบให้การรับรองสินค้าท่ีเป็นผลิตภณัฑ์สุดท้าย (Finished 

product) โดยมีการสุ่มตวัอย่าง การทดสอบ และการตรวจสอบว่าสินค้ามีคุณลักษณะทางด้าน
คุณภาพและความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร และมาตรฐานทัว่ไปดา้น
ความปลอดภยั เช่น สารพิษตกคา้ง สารปนเป้ือน รวมทั้งมีการตรวจประเมินระบบการผลิตหรือ
กระบวนการผลิตวา่ผูผ้ลิตมีความสามารถในการรักษาคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้ท่ีผลิต
อย่างสม ่าเสมอได้ตามมาตรฐานสินคา้ เช่น เน้ือหมูอนามยั, ผกัผลไมส้ดปลอดภยั, กุ้งกุลาด าแช่
เยือกแข็ง ซ่ึงสามารถแสดงเคร่ืองหมาย “Q” ไวท่ี้ฉลาก ส่ิงบรรจุ หีบห่อ ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมดั หรือ
บนสินคา้ได ้การรับรองสินคา้ยงัรวมถึงผลิตผลท่ีไดจ้ากการผลิตโดยระบบการเกษตรท่ีดี (Good 
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Agricultural Practice : GAP), Code of Conduct (COC) และเกษตรอินทรีย ์หน่วยรับรองท่ีจะให้
การรับรองสินค้ามีการจดัระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 : 1996 หรือตามขอ้ก าหนดท่ี
เทียบเคียงกนัได ้(ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2556) 
 2.1.9 แนวคิดแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจชุมชน 

 ธุรกิจชุมชน เป็นการร่วมมือกนัเพื่อด าเนินการทางธุรกิจของคนในชุมชน ท่ีไม่ใช้
มุ่งเนน้แต่การสร้างผลก าไร แต่เน้นการเกิดประโยชน์กบัชุมชนและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
โดยขณะเดียวกนัสามารถแข่งขนัดา้นคุณภาพในการผลิตกบัธุรกิจเอกชนได ้เป็นการประกอบการ
ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ตั้งแต่การระดมทุนต่าง ๆ การท ากิจการร่วมกนั การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ เกิดจากการใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชนทั้ งทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ทุนทาง
เศรษฐกิจทุนทางส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพึ่งตนเองและการเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชน ดงันั้น ธุรกิจชุมชน
จึงเป็นกิจกรรมท่ีบุคคล หรือองค์กรในชุมชนมีส่วนเป็นเจา้ของกิจการและช่วยกนัด าเนินการ มี
การเรียนรู้และจดัการร่วมกนั เพื่อด าเนินการในกิจกรรมการผลิต แปรรูปการคา้ และการบริหารท่ี
สอดคลอ้งกบัสังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน อนัจะน าไปสู่ชีวิต 
และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของคนในชุมชน แต่เป็นธุรกิจท่ีสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้
ในระดบัหน่ึง ธุรกิจในระดบัน้ี ยงัมีปัญหาท่ีประสบอยู ่คือ 

1) ไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอ่ืน ๆ เน่ืองจากไม่มีกฎหมาย
รองรับ 

2) การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความตอ้งการท่ีแท้จริง เน่ืองจากข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายและความต้องการไม่ชัดเจน รัฐบาลจึงก าหนดให้มีการออกกฎหมายรองรับ 
การประกอบการ (อภิชยั พนัธเสน, 2539) 

 ความหมายของธุรกิจชุมชน 
 ดิรก สาระวดี (2539) ไดใ้หค้วามหมาย ธุรกิจชุมชน หมายถึง ชุมชนหรือสหกรณ์

หรือใช้ช่ืออ่ืนโดยมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เป็นองคก์รท่ีเกิดจากการวมตวัโดยสมคัรใจของ
ประชาชนจ านวนหน่ึงเพื่อท าธุรกิจชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์และอุดมการณ์ร่วมกนั ด าเนินการ
โดยชุมชน กล่าวคือ สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน การบริหารจดัการ ร่วมรับผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองในกระบวนการท างาน
เพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ ขององคก์ร ทางดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม มีผูน้ า
ทางธรรมชาติทั้งชายและหญิงท่ีเกิดข้ึนโดยผา่นกระบวนการการท างานร่วมกนั 
  



28 

 

 

2.1.10 แนวคิดลกัษณะของธุรกิจชุมชน 
 ลกัษณะของธุรกิจชุมชน มีความแตกต่างจากธุรกิจทัว่ไป และวิสาหกิจชุมชน 

โดยธุรกิจชุมชนมีลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 
1) เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีความคล่องตวัในการบริหาร ผูบ้ริหารหรือตวัแทนกลุ่ม 

สามารถตัดสินใจในธุรกิจได้ทันที และรวดเร็ว เพราะการบริหารงานท่ีไม่ซับซ้อน สามารถ
ตดัสินใจปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และตลาด ตลอดจน 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากสมาชิกของกลุ่มไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2) รายไดจ้ากยอดขายในระยะเร่ิมตน้ไม่มากนัก ธุรกิจชุมชนจะท าการจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการ หรือผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีสามารถคุม้ทุน และไดก้ าไรเพื่อแบ่งให้แก่สมาชิก
ตามปกติ โดยค านึงถึงขนาดของตลาดท่ีมีอยูเ่ป็นส าคญั จึงท าให้รายไดจ้ากยอดขายไม่มากนกั แต่
เพียงพอท่ีจะท าให้ธุรกิจด าเนินกิจการอยูไ่ดอ้ย่างราบร่ืน และมีผลในการสร้างงานให้แก่สมาชิก
เพื่อช่วยเสริมการด ารงชีพใหอ้ยูไ่ดใ้นบรรดาสมาชิก 

3) ตน้ทุนในการด าเนินกิจการต ่า ธุรกิจชุมชนนั้นด าเนินงานโดยเน้นให้คนมี 
งานท า แต่ในสภาพการท างานท่ีเป็นมิตร และมีความสุข จึงไม่จ  าเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมาก  
ในขณะเดียวกนัตน้ทุนในการจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองใชเ้ป็นไปตามความจ าเป็นในการประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงเนน้การประหยดัไม่ฟุ่มเฟือย 

4) การติดต่อและการให้บริการกบัลูกคา้เป็นไปอย่างใกล้ชิดธุรกิจชุมชน ส่วน
ใหญ่ด าเนินงานโดยสมาชิกในชุมชน ซ่ึงท าให้การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เป็นไปในลกัษณะเป็น
กนัเองและการเป็นเพื่อนบา้นช่วยให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้โดยตรง สามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนกบัลูกคา้ไดท้นัท่วงที 

5) การเร่ิมตน้ธุรกิจท าไดง่้าย ธุรกิจชุมชนสามารถเร่ิมตน้ไดง่้าย โดยคณะบุคคลท่ี
ไม่ใช่เครือญาติ มีวตัถุประสงคท่ี์จะท าธุรกิจร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มและชุมชน การท่ีมี
บุคคลจ านวนหน่ึงสนใจท าธุรกิจร่วมกนั มีผลท าให้ปัญหาเงินทุนไม่เป็นอุปสรรคเพราะใช้เงิน
ลงทุนไม่มาก ทุกคนเป็นสมาชิก ไม่มีเจา้ของผูกขาดแต่เพียงผูเ้ดียว แต่อาจจะมีตวัแทนของกลุ่มท่ี
ไดรั้บเลือกท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ หรือเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก แจกจ่ายสินคา้
ให้ผูบ้ริโภคกิจกรรมการส่งสินคา้จากแหล่งผลิตไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม หรือไปยงัผูบ้ริโภค 
เรียกวา่ การแจกจ่าย เป็นการท าให้สินคา้ไหลสม ่าเสมอจาก ไร่นา ป่า จากบ่อแร่ จากโรงงาน ไปสู่ 
ผูป้ระสงคจ์ะใช ้
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2.1.11 แนวคิดความปลอดภยัทางอาหาร 
 ความปลอดภยัทางอาหาร (food safety) หมายถึง การจดัการให้อาหาร และสินคา้

เกษตรท่ีน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษย ์มีความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะเป็นอาหารไม่
บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูบ้ริโภค ปลอดภยัจาก
อนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ได้แก่ อนัตรายทางชีวภาพ อนัตรายทางเคมี อนัตรายทาง
กายภาพ ส่วนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร ได้แก่ 
(พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ,์ 2558) 

1) Codex Alimentarius Commission (Codex) 
2) Good Agricultural Practice (GAP) 
3) Good Hygiene Practice (GHP) 
4) Good Manufacturing Practice (GMP) 
5) Hazard Aanalysis Critical Control Point (HACCP) 
6) British Retail Consortium Standard-Food (BRC) 
7) International Food Standard (IFS) 
8) European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) 
9) 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) 
10) Positive list system 

2.1.12 แนวคิดกฎหมายอาหารและยทุธศาสตร์ดา้นความปลอดภยัอาหารของประเทศไทย 
  สินค้าอาหารทุกประเภทก่อนถึงผูบ้ริโภค มีเส้นทาง ขั้นตอนตามห่วงโซ่ของ
อาหาร ซ่ึงการท่ีจะให้สินคา้อาหารเหล่าน้ีมีคุณภาพและความปลอดภยั จะตอ้งค านึงถึงทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ระดบัต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ซ่ึงแต่ละระดบัมีหน่วยงานควบคุมก ากับดูแล ภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี (กลัยาณี ดีประเสริฐวงศ,์ 2559) 
  1) ระดบัตน้น ้ า ไดแ้ก่ ฟาร์ม สวน ไร่ นา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับปัจจุบันคือ พ.ศ.2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีควบคุม
ภาพรวมทั้ งหมด เป็นแบบบังคับและสมัครใจ ขณะท่ีแต่ละกรมท่ีเก่ียวข้องก็มีกฎหมายแยก
แตกต่างกนัไปอีก เช่น กรมปศุสัตว ์มีพระราชบญัญติัการฆ่าและจ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ.2535 กรม
ประมง มีพระราชบญัญติัประมง พ.ศ.2490 เป็นตน้ 
  2) ระดับกลางน ้ า ได้แก่ การแปรรูปทั้ งการผลิตและน าเข้า การบริการและ 
การจัดเก็บ ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นหน้าท่ี รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นมาตรการบังคับ
ทั้งหมด กรมอนามยั ภายใตพ้ระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ กรมโรงงาน และส านกัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานสนบัสนุน  
  3) ระดบัปลายน ้ า ไดแ้ก่ การจ าหน่ายและการโฆษณา ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของกระทรวง
สาธารณสุขเช่นเดียวกนั โดยมีส านกัคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงานสนบัสนุน สาเหตุท่ี
ต้องมีการควบคุมอาหารตั้ งแต่ต้นน ้ าจนถึงผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับอาหารท่ีปลอดภัย 
เน่ืองจากปัญหาการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากอาหาร มีผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน กระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ความหลากหลายของอาหารและเทคโนโลยีท่ีใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
กระแสการแข่งขนัทางการคา้และการเปิดเขตการคา้เสรี โดยเฉพาะสินคา้แปรรูปพร้อมจ าหน่ายทั้ง
ในประเทศและส่งออก ซ่ึงอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 โดยขอสรุปความเป็นมาและ
ประเด็นส าคญั ๆ ดงัน้ี  
  กฎหมายอาหาร (พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522)  กฎหมายอาหารมีการพฒันา
เป็นล าดบัตั้งแต่ พ.ศ.2470 ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีพระราชบญัญติัหางน ้ านม พระราชบญัญติั
ควบคุมอาหาร พ .ศ.2484 , 2502 , 2507 จนถึงปัจจุบัน  พ .ศ .2522 และก าลังจัดท า (ร่าง) 
พระราชบญัญติัอาหารฉบบัใหม่ ซ่ึงไดด้ าเนินการเกือบแลว้เสร็จ พร้อมน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
อนุมติัในการน าไปใชต่้อไป 
  พระราชบัญญั ติ อ าห าร  เป็ นกฎหม าย ท่ี ออกโดยส ภ านิ ติบัญ ญั ติ  ซ่ึ ง
พระมหากษตัริยท์รงตราข้ึน โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบญัญติั โดยมีกฎหมายลูกใน
รูปแบบของกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ตามล าดบั รวมทั้งสามารถออกเป็นประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบหรือค าสั่ง เพื่อระบุรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนด 
มาตรฐาน แนวทางและวธีิการปฏิบติัใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  กรอบการด าเนินงานเพื่อควบคุมอาหาร ภายใตพ้ระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 
ด าเนินงานโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ การจดัท ากฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงฯ ประกาศส านกังานฯ และค าสั่งต่างๆ เพื่อด าเนินการควบคุมก ากบัดูแลผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ 
ผลิตภณัฑ ์ฉลาก และการโฆษณา ทั้งก่อนและหลงัออกสู่ทอ้งตลาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บอาหารท่ี
ปลอดภยั คุม้ค่า และสมประโยชน์ การออกกฎหมายล าดบัรองแต่ละประเภทจะตอ้งใช้หลกัการ
วิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
การจดัการความเส่ียง (Risk Management) และการส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) และ
ค านึงถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญั คือ ขอ้มูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฐานอ านาจตามพระราชบญัญติั 
และข้อตกลง กฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
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(Codex) และมาตรฐานสอดคล้องในก ลุ่มอาเซี ยน  (ASEAN Standard Harmonization) ขอ
ยกตวัอยา่งนิยามส าคญัๆ ในพระราชบญัญติัอาหาร ดงัน้ี 
  “อาหาร” หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวติ ไดแ้ก่ วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน 
ด่ืม อม หรือน าเขา้สู่ร่างกายไม่วา่ดว้ยวธีิใดๆ หรือในรูปลกัษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย ว่าดว้ยการนั้น รวมถึงอาหารยงัหมายถึง 
วตัถุท่ีมีจุดมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร เช่น วตัถุเจือปนอาหาร  
สีผสมอาหาร และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส เป็นตน้ 
  “ผูผ้ลิต” หมายถึง การท าผสมปรุงแต่ง รวมถึงการแบ่งบรรจุดว้ย 
  “โรงงาน” หมายถึง โรงงานตามกฎหมาย วา่ดว้ยโรงงานท่ีตั้งข้ึน เพื่อผลิตอาหาร
แบ่งเป็น กรณีเขา้ข่ายโรงงาน หมายถึง อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองจกัร มีก าลงัรวม
ตั้งแต่ 5 แรงมา้ หรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป หรือใชค้นงานตั้งแต่ 7 คน ข้ึนไป โดยใช้
เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตาม หากแรงมา้และจ านวนคนงานต ่ากวา่น้ี จะถือวา่ไม่เขา้ข่ายโรงงาน  
  ประเภทอาหารตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ไดแ้ก่ อาหารควบคุมเฉพาะ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มอาหารท่ีตอ้งควบคุมเขม้งวดมากท่ีสุด เน่ืองจากยงัมีความเส่ียงต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ค่อนข้างสูง เช่น กลุ่มอาหารทารก ควบคุมน ้ าหนัก กลุ่มอาหารท่ีมีการใช้สารเคมีเข้าร่วม เช่น  
สีสังเคราะห์ผสมอาหาร วตัถุท่ีใช้ปรุงแต่งรสอาหาร วตัถุเจือปนอาหาร เป็นตน้ อาหารก าหนด
คุณภาพมาตรฐาน เป็นกลุ่มอาหารท่ีมีความเส่ียง แต่ถูกควบคุมด้วยกระบวนการผลิตเฉพาะ 
(Specific GMP) เน่ืองจากมีกระบวนการผลิตท่ีดีรองรับ เช่น กลุ่มอาหารในภาชนะท่ีปิดสนิท 
(LACF/AF) เคร่ืองด่ืม นมโค น ้ าบริโภค เป็นตน้ อาหารท่ีตอ้งมีฉลาก เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต ่า 
เน่ืองจากสภาวะไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์เช่น หมากฝร่ัง ลูกอม อาหารพร้อมปรุง
หรือพร้อมบริโภคทนัที เป็นตน้ และอาหารทัว่ไป เป็นกลุ่มอาหารท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพน้อย 
เน่ืองจากต้องไม่ผ่านความร้อนหรือน าไปปรุงก่อนบริโภค เช่น เส้นก๋วยเต๋ียว บะหม่ี เส้นหม่ี 
น ้าตาล เป็นตน้ 
  นอกจากน้ีสถานท่ีผลิตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายทั้ง Primary GMP/GMP 
สุขลกัษณะทัว่ไป และ GMP เฉพาะผลิตภณัฑ์ ตามล าดบัข้ึนกบัชนิดของผลิตภณัฑ์ ขณะท่ีเร่ือง 
ฉลากอาหารและการโฆษณา มีการควบคุมตามกฎกระทรวง และประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขณะน้ี 
พระราชบญัญติัอาหารได้มีการปรับปรุงและพฒันาให้ทนัสมยั เขม้งวดมากข้ึน โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้จดัท า (ร่าง) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.... (อยู่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรี) มีเน้ือหาสาระท่ีเขม้ขน้โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียง ก าหนดให้
ผูป้ระกอบการต้องมีระบบควบคุมตนเอง (Self control) และมีความรับผิดชอบมากข้ึน (Self 
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Responsibility) เพิ่มการกระจายงานให้หน่วยงานเอกชน เช่น การถ่ายโอนภารกิจบางส่วนให้
ภาคเอกชนหรือสถาบนัการศึกษา มีระบบแจง้เตือนภยั (Rapid Alert System for Food) มีมาตรการ
ควบคุมก ากบัดูแล รวมทั้งบทลงโทษท่ีเขม้งวดมากยิ่งข้ึน พระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายท่ีแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การท างานดา้น
ความปลอดภยัอาหารเป็นแบบบูรณาการ เน่ืองจากมีหน่วยงานเก่ียวขอ้ง 11 กระทรวง มากกว่า  
30 หน่วยงาน มีพระราชบัญญัติเกือบ 10 ฉบับ จึงมีการตั้ งคณะกรรมการข้ึนเพื่อจดัท ากรอบ
ยุทธศาสตร์การจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีควรพิจารณา
ร่วมกนัใหเ้ป็นรูปธรรม ไดแ้ก่  
  (1) ความมัน่คงด้านอาหาร (Food Security) เพื่อให้ประเทศไทย มีความมัน่คง
ดา้นอาหารย ัง่ยนื มีการบริหารจดัการทรัพยากร เพื่อการผลิตอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  (2) ด้านคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร (Food Quality and Safety) เพื่อดูแล
คุณภาพและความปลอดภยัอาหารในห่วงโซ่อาหาร ให้การคุม้ครองผูบ้ริโภคและการคา้ทั้งในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  (3) ดา้นอาหารศึกษา (Food Education) เนน้กระบวนการส่งเสริม พฒันาและวิจยั
เพื่อให้ความรู้ ความตระหนักในการใช้ทรัพยากร เพื่อผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นการบริโภคอาหาร 
  (4) ด้านการบริหารจัดการ (Management) พัฒนาการจัดการด้านอาหารของ
ประเทศตลอดทั้ งห่วงโซ่อาหารเป็นระบบให้มีความเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งของการ
ด าเนินงานทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ รองรับภัย
คุกคามต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบักติกาการคา้สากล 
  ซ่ึงแต่ละยุทธศาสตร์ มีการจดัท ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินงานของคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
เป็นฝ่ายเลขานุการ มีผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบักระทรวงทุกกระทรวงเป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปฏิบติังานหลายคณะ เพื่อแกไ้ขปัญหาในแต่
ละเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจยงัไม่สามารถด าเนินการได้ ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยมีฐาน
ทรัพยากรในการผลิตอาหารท่ีสมบูรณ์และย ัง่ยืน ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารท่ีเขม้แข็ง มี
ระบบเศรษฐกิจและการจดัการอาหารท่ีเป็นธรรมสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและ
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ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริโภคเขา้ถึงอาหารท่ีมีคุณภาพ และปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งอาหารท่ีผลิต
ในประเทศและอาหารน าเขา้ มีกลไกและระบบการจดัการดา้นอาหารท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
สามารถตอบสนองได้ทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สร้างความเช่ือมัน่
ให้กับอาหารส่งออก เพิ่มศกัยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับอาหารไทยผ่านทาง
วฒันธรรมและคุณค่าทางโภชนาการ ภายใตก้ฎหมายอาหารและพระราชบญัญติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัสรุปขา้งตน้ หากมีการเช่ือมโยงการปฏิบติังานแผนบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะช่วยท าใหก้ารบริหารจดัการดา้นอาหารปลอดภยั เป็นไปตลอดห่วงโซ่อาหาร ท าใหสิ้นคา้อาหาร
ท่ีจ าหน่าย มีคุณภาพ ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ประชาชนได้รับอาหารท่ีดีปลอดภัย
สม ่าเสมอตลอดไป 

2.1.13 แนวคิดความปลอดภยัดา้นอาหาร 
 อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์

มนุษยอ์าจเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้หากขาดอาหาร ทั้งน้ีถา้อาหารท่ีรับประทานไม่ปลอดภยัหรือ
ปนเป้ือนสารพิษจะมีผลต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคไต โรคหวัใจ ข้ึนอยูก่บัตวัเราวา่รับประทานอาหารอะไร (You are what you eat) ดงันั้น ความ
ปลอดภยัของอาหารท่ีบริโภคจึงมีความส าคญั เน่ืองจากส่งผลต่อภาวะสุขภาพโดยตรงปัจจุบนั
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยไ์ดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้
ในการผลิตอาหาร ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเหล่าน้ีท าให้อาหารมีความหลากหลายมากข้ึน 
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไวไ้ด้นาน นอกจากน้ี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัยงัช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนอาหาร สามารถขนส่งอาหารไปไดท้ัว่ทุกมุม
โลก ซ่ึงขณะท่ีเทคโนโลยีก าลังเจริญรุดหน้าไป ปัญหาใหม่ ๆ ก็เกิดเพิ่มมากข้ึนตามด้วย เช่น 
ปัญหาผลิตภณัฑ์อาหารท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้แต่ละประเทศทัว่โลกสนใจและพยายามแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากโรคอาหารเป็นพิษตามนิยามขององคก์าร
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) หมายถึง 
อาหารนั้นจะตอ้งปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมวิธีใน
การเตรียมปรุง ผสม และรับประทานอยา่งถูกตอ้งตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารมีมากมายทัว่โลก เช่น ปัญหาโรคววับา้ในประเทศ
องักฤษปี 2539 ซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ปัญหาการระบาดของเช้ือ E. coli ใน
ประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐฯ ปัญหาโรคไขส้มองอกัเสบระบาดในหมูท่ีประเทศมาเลเซีย และปัญหา
เร่ืองไข้หวดันกท่ีมีการระบาดในหลายประเทศทั่วโลก (ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภยั, 2558)  



34 

 

 

2.1.14 แนวคิดเกษตรอินทรีย ์
 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรียคื์อ การบริหารจดัการการผลิตทางการเกษตร

แบบองคร์วม ซ่ึงแตกต่างอยา่งชดัเจนจากการเกษตรแผนใหม่ท่ีมุ่งเนน้การเพิ่มผลผลิตชนิดใดชนิด
หน่ึงสูงสุด โดยการพฒันาเทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกบัการให้ธาตุอาหารพืชและป้องกนัก าจดัส่ิงมีชีวิต
อ่ืนท่ีอาจมีผลในการท าให้พืชท่ีปลูกมีผลผลิตลดลง แนวคิดเช่นน้ีเป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะ
แนวคิดน้ีตั้ งอยู่บนฐานการมองว่า การเพาะปลูกไม่ได้สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 
ดงันั้นการเลือกชนิดและวธีิการใชปั้จจยัการผลิตต่าง ๆ มุ่งเฉพาะแต่การประเมินประสิทธิผลต่อพืช
หลกัท่ีปลูก โดยไม่ได้ค  านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ส าหรับ
เกษตรอินทรียซ่ึ์งเป็นการเกษตรแบบองคร์วม จะให้ความส าคญักบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่ง
น ้ าให้สะอาด และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งน้ีเพราะแนวทางเกษตร
อินทรียอ์าศยักลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการท าการผลิต ดงันั้นเกษตรอินทรียจ์ะ
ประสบความส าเร็จได ้เกษตรกรจ าเป็นตอ้งเรียนรู้กลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ 
    หลกัการเกษตรอินทรีย ์
    หลกัการส าคญั 4 ขอ้ของเกษตรอินทรีย ์คือ สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม 
และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) 
     (ก) มิติดา้นสุขภาพ เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งส่งเสริมและสร้างความย ัง่ยืน
ใหก้บัสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วมของดิน พืช สัตว ์มนุษย ์และโลก 
     สุขภาวะของส่ิงมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชน เป็นหน่ึงเดียวกันกับ 
สุขภาวะของระบบนิเวศ การท่ีผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท าให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง มี 
สุขภาวะท่ีดี ส่งผลต่อสัตวเ์ล้ียงและมนุษยท่ี์อาศยัพืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหาร 
     สุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิต การมีสุขภาวะท่ีดี
ไม่ใช่การปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ท่ีดีของกายภาพ จิตใจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิตา้นทาน และความสามารถในการฟ้ืนตวัเองจาก
ความเส่ือมถอยเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสุขภาวะท่ีดี 
     บทบาทของเกษตรอินทรีย ์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การ
กระจายผลผลิต หรือการบริโภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของระบบนิเวศและ
ส่ิงมีชีวิตทั้งปวง ตั้งแต่ส่ิงมีชีวติท่ีมีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตวัมนุษยเ์ราเอง เกษตรอินทรียจึ์งมุ่งท่ี
จะผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนบัสนุนให้มนุษยไ์ดมี้สุขภาวะท่ีดี
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ข้ึน ดว้ยเหตุน้ี เกษตรอินทรียจึ์งเลือกท่ีจะปฏิเสธการใชปุ๋้ยเคมี สารเคมีก าจดัศตัรูพืช เวชภณัฑส์ัตว ์
และสารปรุงแต่งอาหาร ท่ีอาจมีอนัตรายต่อสุขภาพ 
     (ข) มิติดา้นนิเวศวิทยา เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งตั้งอยูบ่นรากฐานของระบบ
นิเวศวิทยาและวฏัจกัรแห่งธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะตอ้งสอดคล้องกบัวิถีแห่งธรรมชาติ 
และช่วยท าใหร้ะบบและวฏัจกัรธรรมชาติเพิ่มพูนและย ัง่ยนืมากข้ึน 
     หลกัการเกษตรอินทรียใ์นเร่ืองน้ี ตั้งอยูบ่นกระบวนทศัน์ท่ีมองเกษตรอินทรีย์
ในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของระบบนิเวศท่ีมีชีวิต ดงันั้นการผลิตการเกษตรจึงตอ้งพึ่งพาอาศยั
กระบวนการทางนิเวศวทิยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศส าหรับให้
เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะต้อง
ปรับปรุงดินใหมี้ชีวิต หรือในการเล้ียงสัตว ์เกษตรกรจะตอ้งใส่ใจกบัระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม 
หรือในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า เกษตรกรตอ้งใส่ใจกบัระบบนิเวศของบ่อเล้ียง 
     การเพาะปลูก เล้ียงสัตว์ หรือแม้แต่การเก็บเก่ียวผลผลิตจากป่า จะต้อง
สอดคล้องกบัวฏัจกัรและสมดุลทางธรรมชาติ แมว้่าวฏัจกัรธรรมชาติจะเป็นสากล แต่อาจจะมี
ลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ินนิเวศได ้ดงันั้นการจดัการเกษตรอินทรียจึ์งจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัเง่ือนไข
ทอ้งถ่ิน ภูมินิเวศ วฒันธรรม และเหมาะสมกบัขนาดของฟาร์ม เกษตรกรควรใชปั้จจยัการผลิตและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้ซ ้ า การหมุนเวียน เพื่อท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความย ัง่ยนื 
     ฟาร์มเกษตรอินทรียค์วรสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบ
ระบบการท าฟาร์มท่ีเหมาะสม การฟ้ืนฟูระบบนิเวศทอ้งถ่ิน และการสร้างความหลากหลายทั้งทาง
พนัธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร ผูค้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การแปรรูป การคา้ และ
การบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรียค์วรช่วยกนัในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทั้งในแง่ของภูมินิเวศ 
สภาพบรรยากาศ นิเวศทอ้งถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน ้า 
     (ค) มิติดา้นความเป็นธรรม เกษตรอินทรียค์วรจะตั้งอยู่บนความสัมพนัธ์ท่ีมี
ความเป็นธรรมระหว่างส่ิงแวดลอ้มโดยรวมและส่ิงมีชีวิต ความเป็นธรรมน้ีรวมถึงความเท่าเทียม 
การเคารพ ความยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปักพิทกัษ์โลกท่ีเราอาศยัอยู่ ทั้ งในระหว่าง
มนุษยด์ว้ยกนัเอง และระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ 
     ในหลกัการด้านน้ี ความสัมพนัธ์ของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต
และการจดัการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับควรมีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นธรรม ทั้ ง
เกษตรกร คนงาน ผูแ้ปรรูป ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูค้า้ และผูบ้ริโภค ทุกคนควรได้รับโอกาสในการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน 
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เกษตรอินทรียค์วรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอ และมี
คุณภาพท่ีดี 
     ในหลักการข้อน้ีหมายรวมถึงการปฏิบัติต่อสัตว์เล้ียงอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัสภาพการเล้ียงให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะและความตอ้งการทางธรรมชาติ
ของสัตว ์รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องสัตวอ์ยา่งเหมาะสม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีน ามาใช้ในการผลิตและการบริโภค
ควรจะตอ้งด าเนินการอย่างเป็นธรรม ทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งตอ้งมีการอนุรักษ์
ปกป้องให้กบัอนุชนรุ่นหลงั ความเป็นธรรมน้ีจะรวมถึงวา่ ระบบการผลิต การจ าหน่าย และการคา้
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องโปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีการน าต้นทุนทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มมาพิจารณาเป็นตน้ทุนการผลิตดว้ย 
     (ง) มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ การบริหารจดัการเกษตรอินทรียค์วรจะต้อง
ด าเนินการอย่างระมดัระวงัและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผูค้นทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งพิทกัษป์กป้องสภาพแวดลอ้มโดยรวมดว้ย 
     เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบท่ีมีพลวตัรและมีชีวิตในตวัเอง ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
จะเกิดข้ึนไดท้ั้งจากปัจจยัภายในและภายนอก ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเกษตรอินทรียค์วรด าเนินกิจการต่าง 
ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการผลิต แต่ในขณะเดียวกนัจะตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้
เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี เทคโนโลยกีารผลิตใหม่ ๆ จะตอ้งมีการประเมินผล
กระทบอย่างจริงจัง และแม้แต่เทคโนโลยีท่ีมีการใช้อยู่แล้ว ก็ควรจะต้องมีการทบทวนและ
ประเมินผลกันอยู่เนือง ๆ ทั้งน้ีเพราะมนุษยเ์รายงัไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีพอ เก่ียวกับ
ระบบนิเวศการเกษตรท่ีมีความสลับซับซ้อน ดังนั้ นเราจึงต้องด าเนินการต่าง ๆ ด้วยความ
ระมดัระวงัเอาใจใส่ 

 ในหลกัการน้ี การด าเนินการอยา่งระมดัระวงัและรับผิดชอบเป็นหวัใจส าคญั
ของการบริหารจดัการ การพฒันา และการคดัเลือกเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ในเกษตรอินทรีย ์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อสร้างหลักประกันความมัน่ใจว่า เกษตรอินทรียน์ั้ น
ปลอดภยัและเหมาะกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่อยา่งไรก็ตาม ความรู้ทางวทิยาศาสตร์แต่เพียงอยา่งเดียวไม่
เพียงพอ ประสบการณ์จากการปฏิบติั และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสะสมถ่ายทอดกนัมาก็อาจมีบทบาท
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดเ้ช่นกนั เกษตรกรและผูป้ระกอบการควรมีการประเมินความเส่ียง และ
เตรียมการป้องกนัจากน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช ้และควรปฏิเสธเทคโนโลยีท่ีมีความแปรปรวนมาก 
เช่น เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม การตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีต่าง ๆ จะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็น
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และระบบคุณค่าของผู ้ท่ี เก่ียวข้อง โดยเฉพาะผู ้ท่ีอาจได้รับผลกระทบ และจะต้องมีการ
ปรึกษาหารืออยา่งโปร่งใสและมีส่วนร่วม (Thai Organic land, 2553) 

2.1.15 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 แนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (knowledge) 

การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (creativity) และการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา (intellectual property) 
ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรม
สมยัใหม่ เพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีสร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ “คุณค่าทางสังคม” ซ่ึง
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลกได ้หรือพูดง่าย ๆ คือ “การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจาก
ความคิด” (มหาลยัศรีปทุม, 2553) 
  นิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy)  

 ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยูใ่นขั้นตอนของการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจึง
มีการใหค้  านิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) อยา่งหลากหลายดงัน้ี  

1) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้นิยามว่า 
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) หมาย ถึงแนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ท่ี เช่ือมโยงกับพื้นฐานทางวฒันธรรม ตลอดจน 
การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่  

2) John Howkins ได้ให้นิยามของ Creative Economy ไวว้่า “How people make 
money from idea” หมายถึง การสร้าง มูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย ์ 

3) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) 
ไดใ้ห้นิยาม Creative Economy ไวว้า่ “การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย ์สาขาการผลิต
ท่ีพฒันาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industries: CI)” เป็นกลุ่ม
กิจกรรมการผลิตท่ีตอ้งพึ่งพาความคิดสร้างสรรคเ์ป็นวตัถุดิบส าคญั  

4) องค์กรความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา UNCTAD (United Nation 
Conference on Trade and Development) ได ้ให้ความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในบริบท
ของการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจไวว้่า “เป็นแนวความคิดในการพฒันาและสร้าง ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใชสิ้นทรัพยท่ี์เกิดจากการใชค้วามคิดสร้างสรรค”์ 
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  จุดอ่อนและจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องไทย (เสาวรภย ์กุสุมา ณ อยธุยา, 
2553) 

 จุดอ่อน  
 ทางดา้นจุดอ่อนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนั้นมีหลายดา้นท่ีควร

ปรับปรุงอยา่งเร่งด่วนเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญัดงัน้ี  
(1) ระบบขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูลทางสถิติและการ จ าแนกประเภท

ทางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรคย์งัไม่มีความชดัเจน 
(2) ขาดการบูรณาการและความต่อเน่ืองของนโยบายการพัฒนา 

ตลอดจนกลไกการขบัเคล่ือนและการประสานงานของ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ  
(3) การสนับสนุนทางการเงินของสถาบันทางการเงินของไทยใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรคย์งัคงอยูใ่นวงจ ากดัทั้งในเร่ืองการผลิตและการวิจยัพฒันา  
(4) ปัญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญายงัเป็นปัญหาส าคญัโดยเฉพาะ

การบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  
(5) การถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้ในกระบวนการท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลา 

ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มีแนวทางการถ่ายทอดและจดัเก็บอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
(6) โครงสร้างพื้นฐานและศูนย์รวมอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม ยงัอยู่ใน

ระดบัท่ีตอ้งการพฒันาอีกมาก  
(7) ระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งเร่ืองการบริการ การผลิต สุขอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงอีก มาก  
 จุดแขง็  

 ส าหรับจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้ น มี ส่วนส่งเส ริม  และ
สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกไดเ้ป็นอยา่งดีดงัน้ี  

(1) มีประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมท่ีสามารถสืบทอดจนเป็น
มรดกโลกท่ีส าคญั  

(2) มีความหลากหลายทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของคนไทย  

(3) มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามและหลากหลายทั้งทาง
ทะเลและป่าไม ้ 

(4) มีความประณีตละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีใช้ ฝีมือผ่าน 
การถ่ายทอดสู่ภูมิปัญญาไทย จนเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงในระดบัโลก  
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(5) มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลาย ตลอดจน สามารถถ่ายทอด
และรักษาไวไ้ดเ้ป็นจ านวนมาก  

(6) มีต้นทุนและค่าครองชีพท่ีต ่ าเม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศ 
ในระดับเดียวกันท าให้สามารถใช้เวลา ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลเพื่อ 
การสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 2.1.16 ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง  ผลงานอัน เกิดจาก 
การประดิษฐ์ คิดคน้ หรือสร้างสรรค์ของมนุษย ์ซ่ึงเน้นท่ีผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ 
โดยไม่ค  านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจ
แสดงออกในรูปแบบของส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ต่าง ๆ หรือในรูปของส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น 
บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นตน้ (กรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ 2559) 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงแผนภูมิทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ท่ีมา : กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ 2559 

แผนภูมิทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
Intellectual Property 

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
Geographical Indications 

ความลบัทางการคา้ 
Trade Secret 

ลิขสิทธ์ิ 
Copyright 

สิทธิบตัร 
Patent 

สิทธิบตัรการผลิต 
Invention Patent 

สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
Design Patent 

อนุสิทธิบตัร 
Petty Patent 

เคร่ืองหมายการคา้ 
Trademark 

แผนผงัภูมิของวงจรรวม 
Layout – Design of 
Integrated Circuit 

เคร่ืองหมายการคา้ 
Trade Mark 

เคร่ืองหมายบริการ 
Service Mark 

เคร่ืองหมายรับรอง 
Certification Mark 

เคร่ืองหมายร่วม 
Collective Mark 

การใหค้วามคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ 
Protection of New Varieties of Plant 
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  จากแผนภูมิท่ี 2.1 แสดงแผนภูมิทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายได้
ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) สิทธิบตัร เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงท่ีอยู่ใกลต้วัทุกคนมากท่ีสุด 
หรืออาจกล่าวไดว้่าสิทธิบตัรเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นสิงของหรือ
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัลว้นแลว้แต่เป็นผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์คิดคน้
ทั้งส้ิน เช่น การประดิษฐ์เก่ียวกบัผงซักฟอก โทรศพัท์ รถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ดงันั้น 
สิทธิบตัรจึงมีส่วนช่วยในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย 
มากข้ึน 
   สิทธิบตัรคืออะไร 
   (1) สิท ธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญ ท่ี รัฐออกให้ เพื่ อ คุ้มครอง 
การประดิษฐ ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง
ไดว้า่ สิทธิบตัร หมายถึง การท่ีรัฐให้ความคุม้ครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ให ้
ผูท้รงสิทธิบตัร มีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ ์
หรือการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บสิทธิบตัรนั้น ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
   (2) การประดิษฐ์  หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับลักษณะ
องค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภณัฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือ
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน หรือท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
   (3) การออกแบบผลิตภณัฑ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัรูปร่าง
ลกัษณะภายนอกของผลิตภณัฑ์องคป์ระกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็น
แบบส าหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งหตัถกรรมได ้
  2) เง่ือนไขหรือลกัษณะของการรับความคุม้ครองสิทธิบตัร 
   2.1) สิทธิบตัรการประดิษฐ ์
    (1) ตอ้งเป็นการประดิษฐ์ท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ คือ การประดิษฐ์ท่ี
แตกต่างไปจากเดิม ยงัไม่เคยมี ใชห้รือแพร่หลายมาก่อนในประเทศ หรือไม่เคยเปิดเผยสาระส าคญั 
หรือรายละเอียดในเอกสาร ส่ิงพิมพ ์หรือการน าออกแสดง หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนทั้ง
ในและนอกประเทศ และยงัไม่เคยไดรั้บสิทธิบตัรมาก่อน 
    (2) ต้องเป็นการประดิษฐ์ท่ี มีขั้ นการประดิษฐ์สูงข้ึน คือ มี
ลกัษณะท่ีเป็นการแกไ้ขปัญหาทาง เทคนิค หรือไม่เป็นการประดิษฐ์ท่ีท าไดโ้ดยง่ายต่อผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญในระดบัสามญัส าหรับงานประเภทนั้น  
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(3) ต้องเป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรมได ้
   2.2) สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ ตอ้งเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมซ่ึงรวมถึง หตัถกรรม คือ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ียงัไม่มีใชแ้พร่หลาย
ในประเทศ ยงัไม่ได้เปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพ์ก่อนวนัขอรับ
สิทธิบตัร และไม่คลา้ยกบัแบบผลิตภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ 
  3) อนุสิทธิบตัร 
   3.1) อนุสิทธิบตัรคืออะไร 
    อนุสิทธิบตัร หมายถึง หนังสือส าคญัท่ีรัฐออกให้เพื่อคุม้ครอง
การประดิษฐท่ี์มีลกัษณะเป็นการ ประดิษฐข้ึ์นใหม่ และเป็นการประดิษฐท่ี์สามารถประยกุตใ์นทาง
อุตสาหกรรมได ้
   3.2) ความแตกต่างระหวา่งสิทธิบตัรการประดิษฐแ์ละอนุสิทธิบตัร  
    (1) อนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัรการประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้
ความคุม้ครองการประดิษฐเ์ช่นเดียวกนั แต่อนุสิทธิบตัรเป็นการคุม้ครองการประดิษฐท่ี์มีเทคนิคท่ี
ไม่สูงมากนกั อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กนอ้ย ส่วนสิทธิบตัรการประดิษฐ์จะตอ้งมีการแกไ้ข
ปัญหาทางเทคนิคของส่ิงท่ีมีมาก่อนหรือท่ีเรียกวา่มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน  
    (2) ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้ นกว่า
สิทธิบตัรมาก เน่ืองจากใช้ระบบจดทะเบียนแทน การใช้ระบบท่ีตอ้งมีการตรวจสอบก่อนรับจด
ทะเบียน  
    (3) ผู ้ประดิษฐ์ คิดค้นสามารถท่ีจะเลือกว่าจะยื่นขอความ
คุม้ครองสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรอย่างใดอย่างหน่ึง แต่จะขอความคุม้ครองทั้งสองอยา่งพร้อม
กนัไม่ได ้
   3.3) การประดิษฐคื์ออะไร 
    การประดิษฐ์ คือ การคิดคน้หรือคิดท าข้ึนเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ ์
หรือกรรมวิธีใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดคน้เก่ียวกบักลไก โครงสร้าง หรือ
ส่วนประกอบ ส่ิงของหรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ หรือเป็นการ ประดิษฐ์เก่ียวกบักรรมวิธี กระบวนการ
หรือวธีิการใหม่ ๆ ในการผลิต การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
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   3.4) เง่ือนไขการขอรับอนุสิทธิบตัร  
    (1) ตอ้งเป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ยงัไม่เคย
มีการใชห้รือแพร่หลายก่อนวนั ยื่นขอ หรือยงัไม่เคยมีการเปิดเผยสาระส าคญัของการประดิษฐ์นั้น
ก่อนวนัยืน่ขอทั้งในและหรือต่างประเทศ  
     (2) สามารถประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมได ้
   3.5) อายกุารใหค้วามคุม้ครอง 
    อนุสิทธิบตัรมีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วนัยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ เร่ิมตน้ปี ท่ี 5 และปี ท่ี 6 ทั้งน้ีสามารถต่ออายุไดส้องคร้ัง 
คร้ังละ 2 ปี (รวม 10 ปี) 
  4) ลิขสิทธ์ิ 
   4.1) ลิขสิทธ์ิคืออะไร 
    (1) ลิขสิทธ์ิ หมายถึง ผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ 
ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองาน อ่ืนใดในแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 
เป็นตน้ ซ่ึงเจา้ของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะ กระท าการใด ๆ เก่ียวกบังาน ลิขสิทธ์ิของ
ตนโดยกฎหมายลิขสิทธ์ิได้ให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดง และการสร้างสรรค์ด้าน
เทคโนโลย ีเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
    (2) ลิขสิทธ์ิ เป็นผลงานท่ีเกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะใน การสร้างสรรคง์านให้เกิดข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็น “ทรัพยสิ์น
ทางปัญญา” ประเภทหน่ึงท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ดงันั้น เจา้ของลิขสิทธ์ิจึงควรไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกฎหมาย 
    (3) เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถหาประโยชน์จากงานลิขสิทธ์ิของตน
ได ้เช่น ท าซ ้ า คือการคดัเลือก ท าส าเนา ท าแม่พิมพ ์บนัทึกเสียง บนัทึกภาพ ฯลฯ จากตน้ฉบบัหรือ
ส าเนา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การแสดง การบรรยาย การ
จ าหน่าย การท าใหป้รากฏดว้ยเสียงดว้ยภาพ ฯลฯ จากงานท่ีไดจ้ดัท าข้ึน เป็นตน้ 
   4.2) งานสร้างสรรคท่ี์มีลิขสิทธ์ ประกอบดว้ยประเภทงานต่าง ๆ ดงัน้ี 
    (1) งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ ์ 
ค าปราศรัย รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ย  
    (2) งานนาฏกรรม เช่น งานเก่ียวกบัการร า การเต้น การท าท่า 
หรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเป็นเร่ืองราวรวมถึงการแสดงโดยวธีิใบด้ว้ย 
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    (3) งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม  
ภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรืองานสร้างสรรครู์ปทรงสามมิติเก่ียวกบั
ภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์ งานศิลปะ ประยุกต ์ซ่ึงรวมถึงภาพถ่ายและแผนผงัของงานดงักล่าว
ดว้ย  
    (4) งานดนตรีกรรม เช่น ค าร้อง ท านอง การเรียบเรียงเสียง
ประสาน รวมถึงโน๊ตเพลงท่ีไดแ้ยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว้  
    (5) งานโสตทศันวสัดุ เช่น วิดีโอเทป แผน่เลเซอร์ดิสก์ท่ีบนัทึก
ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ยล าดบัของภาพหรือภาพและเสียงอนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้ก เป็นตน้  
    (6) งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้ งเสียงประกอบของ
ภาพยนตร์นั้นดว้ย (ถา้มี)  
    (7) งานส่ิงบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ท่ี
บันทึกข้อมูลเสียง ทั้ งน้ีไม่รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวสัดุ 
อยา่งอ่ืน  
    (8) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงทางวิทยุ หรือ
การแพร่เสียง หรือภาพทาง สถานีโทรทศัน์  
    (9) งานอ่ืนใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ 
หรือแผนกศิลปะ 
   4.3) ผลงานท่ีไม่ถือวา่มีลิขสิทธ์ิ 
    (1) ข่าวประจ าวนัและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นเพียง
ข่าวสารอนัมิใช่งานในแผนก วรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะ 
    (2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
    (3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค  าช้ีแจง และหนังสือ
โตต้อบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทอ้งถ่ิน 
    (4) ค  าพิพากษา ค าสั่ง ค  าวนิิจฉยั และรายงานของทางราชการ 
    (5) ค  าแปลและการรวบรวมส่ิงต่าง ๆ ตามข้อ 3.1 – 3.4 ซ่ึง
กระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทอ้งถ่ินจดัท าข้ึน 
    (6) ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือวิธีท างาน 
แนวความคิด หลกัการ การคน้พบ หรือทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
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   (4.4) การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ 
     สิทธิในลิขสิทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยทนัทีนับตั้งแต่ผูส้ร้างสรรค์ได้
สร้างสรรคผ์ลงานโดยไม่ตอ้งจดทะเบียน ดงันั้นเจา้ของลิขสิทธ์ิจึงควรท่ีจะปกป้องคุม้ ครองสิทธิ
ของตนเอง โดยการเก็บรวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงวา่ไดท้  าการสร้างสรรคผ์ลงานนั้นข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิหรือความเป็นเจา้ของในโอกาสต่อไป 
   (4.5) ใครคือเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
    (1) ผูส้ร้างสรรค์งาน โดยความคิดริเร่ิมของตนเอง โดยไม่ลอก
เลียนงานของบุคคลอ่ืน และ อาจหมายรวมถึงผูส้ร้างสรรคง์านร่วมกนัดว้ย 
    (2) ผูส้ร้างสรรคใ์นฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง 
    (3) ผูว้า่จา้งในกรณีวา่จา้งใหบุ้คคลอ่ืนสร้างสรรคง์าน 
    (4) ผูด้ดัแปลง รวบรวม หรือประกอบกนัเขา้ โดยไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
    (5) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของ
ทอ้งถ่ิน 
    (6) ผูรั้บโอนลิขสิทธ์ิ 
   (4.6) การคุม้ครองลิขสิทธ์ิ 
    เจา้ของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ ต่อ
งานอนัมีลิขสิทธ์ิของตนดงัน้ี 
    (1) ท าซ ้ าหรือดดัแปลง 
    (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
    (3) ให้ เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ หรือส่ิง บนัทึกเสียง 
    (4) ใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น 
    (5) อนุญาตให้ผู ้อ่ืนใช้สิทธิตาม 1 , 2 หรือ 3 โดยจะก าหนด
เง่ือนไขอยา่งใดหรือไม่ก็ไดท่ี้ ไม่เป็นการจ ากดัการแข่งขนัโดยไม่เป็นธรรม 
   (4.7) อายกุารคุม้ครอง 
    โดยทัว่ ๆ ไป การคุม้ครองลิขสิทธ์ิจะมีผลเกิดข้ึนโดยทนัทีท่ีมี
การสร้างสรรคผ์ลงาน โดยความคุม้ครองน้ีจะมีตลอดอายุของผูส้ร้างสรรค ์และจะคุม้ครองต่อไป
อีก 50 ปี นบัแต่ผูส้ร้างสรรคเ์สียชีวติ หากแต่ มีงานบางประเภทท่ีจะมีอายุการคุม้ครองแตกต่างกนั 
ดงันั้น อายกุารคุม้ครองสามารถแยกไดโ้ดยสรุป ดงัน้ี 
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    (1) อายุก ารคุ้มครองทั่วไป  ลิข สิท ธ์ิจะมีอยู่ตลอดอายุผู ้
สร้างสรรคแ์ละจะมีต่อไปอีก50 ปี นบัแต่ผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย 
     กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูส้ร้างสรรค ์ลิขสิทธ์ิจะมีอาย ุ50 ปี 
นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั้นข้ึน 
     กรณีท่ีผู ้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏช่ือผู ้
สร้างสรรคลิ์ขสิทธ์ิมีอาย5ุ0 ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั้นข้ึน 
    (2) งานภาพถ่าย โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง หรือ
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ลิขสิทธ์ิมีอาย5ุ0 ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั้นข้ึน 
    (3) งานท่ีสร้างสรรค์โดยการจา้งหรือตามค าสั่งของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน ใดของรัฐ ใหมี้อาย ุ50 ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั้นข้ึน 
    (4) งานศิลปประยุกต์ ลิขสิทธ์ิมีอายุ25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์
งานนั้นข้ึน 
     กรณีท่ีได้มีการโฆษณางานตาม 7.1 - 7.3 ในระหว่าง
ระยะเวลาดงักล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 ปีนับแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก ยกเวน้ในกรณีงาน
ตาม 7.4 ใหลิ้ขสิทธ์ิมีอาย ุ25 ปีนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก 
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ยืน่ค  าขอแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ 

Filing an application 

พิจารณาและตรวจรับค าขอ 
Examination and acceptance of 

the application 

โดยผูแ้จง้ขอ้มูล 
By applicant 

ด าเนินการเพิกถอน 
Revocation 

คืนหนงัสือรับรอง 
Return of the certificate 

บนัทึกขอ้มูลค าขอ 
Storage of the application 

onto a computer 

ยืน่ค  าขอเพิกถอน 
Request for revocation 

ส่งหนงัสือรับรอง 
Delivery of the certificate 

โดยเจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีแทจ้ริง 
(ในกรณีท่ีมีการแจง้ขอ้มูล จากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ) 
(In case of notifying by applicant by copyright 

owner without legitimate right) 

ยืน่ค  าขอเพิกถอน 
Request for revocation 

ผูแ้จง้ขอ้มูลโตแ้ยง้ 
(ภายใน 30 วนั) 

Counter – objection by applicant  
(within 30 days) 

อธิบดีช้ีขาด 
Decision by Director General 

อธิบดีช้ีขาด  
Decision by Director General 

ด าเนินการเพิกถอน 
Revocation 

ไม่ตดัสิทธิคู่กรณีในการน าคดีข้ึนสู่ศาล 
Litigation by Parties 

กรมส่งค าขอเพิกถอนใหผู้แ้จง้

ขอ้มูลไดแ้ยง้ 

Delivery of the revocation 
request to the applicant for 

counter objection 

ผูแ้จง้ขอ้มูลฯ ไม่โตแ้ยง้  
(ภายใน 30 วนั) 

No counter-objection by 
applicant (within 30 days) 

คืนหนงัสือรับรอง 
Return of the certificate 

ด าเนินการเพิกถอน 
Revocation 

ขั้นตอนการรับแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ 
Procedures on the reception on notification of copyright information 

ภาพท่ี 2.2 ขั้นตอนการรับแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ 

ท่ีมา : กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ 2559 
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 2.1.17 แนวคิด 7S ของ R. Waterman (1980) 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปัจจัย  
(7S model) ของ R. Waterman คือ ระบบ (System) โครงสร้าง (structure) กลยุทธ์  (strategy) 
บุคลากร (staff) ทักษะ (skill) สไตล์ (style) และค่านิยมร่วม (shared values) โดยทั้ ง 7 ปัจจยัมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

1) กลยุทธ์ขององค์กร (strategies) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่าง
หน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารตอบค าถามท่ีส าคญั อาทิ องคก์รอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี องคก์รมีเป้าหมายอยู ่
ท่ีไหน พนัธกิจของเราคืออะไรพนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผูรั้บบริการของเรา 
การบริหารเชิงกลยทุธ์จะมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

2) โครงสร้างองคก์ร (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) บุ คลากร (Staff) ท รัพยากรมนุษย์นับ เป็ น ปั จจัย ท่ี มี ความส าคัญ ต่อ 
การด าเนินงานขององคก์ร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์(human resource management: HRM) 

 5) ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (skills) ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากร
บุคคลในองคก์รสามารถแยกทกัษะออกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ และทกัษะความ
ถนดั/ความชาญฉลาดพิเศษ 

 6) รูปแบบการบริหารจดัการ (style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร พบว่า ความเป็น
ผูน้ าขององค์กรจะมีบทบาทท่ีส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผูน้ าท่ีประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งวางโครงสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและ
พฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน ความเป็นผูน้ า คือ ความสามารถท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน
ในดา้นการกระท าตามท่ีผูน้ าตอ้งการใหก้ระท า 
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7) ค่านิยมร่วม (shared values) ค่านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือร่วมกันโดย
สมาชิกขององคก์รท่ีไดก้ลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวธีิการปฏิบติัของบุคลากรและ
ผูบ้ริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์กร รากฐานของวฒันธรรมองค์กรก็คือ 
ความเช่ือ ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร โดยทัว่ไปแล้วความเช่ือจะ
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก่้อตั้ งหรือผูบ้ริหารระดับสูง ต่อมาความเช่ือ
เหล่านั้นจะก าหนดบรรทดัฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวนัข้ึนมาภายในองคก์ร เม่ือค่านิยมและความ
เช่ือไดถู้กยอมรับทัว่ทั้งองคก์รและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแลว้องคก์รก็จะมีวฒันธรรม
ท่ีเขม้แขง็  

2.1.18 การแบ่งขนาดองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมินการจดับริการสาธารณะขั้นต ่าของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส านกังานการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(สกถ.) ได้แบ่งขนาด อบต. ออกเป็น 3 ขนาด คือ 1) อบต.ขนาดใหญ่ 2) อบต.ขนาดกลาง และ 
3) อบต.ขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ส าคญั 5 ประการ (ส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2553) ดงัน้ี 

  1) เกณฑร์ะดบัรายได ้
    1.1) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนสูงกวา่ 20 ลา้นบาท เป็น อบต.ขนาดใหญ่ 
    1.2) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน 6-20 ลา้นบาท เป็น อบต.ขนาดกลาง 
    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 
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  3.11) จ  านวนสถานพยาบาล 
  3.12) จ  านวนศูนยก์ารคา้ 
  3.13) การประกาศให ้อบต.เป็นเขตควบคุมอาคาร 
  3.14) การประกาศให้ใช้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3.15) จ  านวนวัสดุ อุปกรณ์  และเคร่ืองมือด้านการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภยั 
  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 
  5.3) หลกัความโปร่งใส 
  5.4) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.5) หลกัความรับผดิชอบ 

  5.6)  ความคุม้ค่า 
2.1.19 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 1) ความหมายการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกนั

การตดัสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกนัเป็นไปอยา่งมี
อิสรภาพ เสมอภาคน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานเพื่อพฒันาหรือใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
และความเช่ียวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพฒันางานในกลุ่มให้มีความ
โปร่งใสและใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ ๆ ข้ึน (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 
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  2) กระบวนการมีส่วนร่วม 
  แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากระบบตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & 

Uphoff, N.T. (1980) จะเห็นวา่ มีความเป็นระบบในเร่ืองของประเด็นส าคญั โดยเขาไดมี้การน าเอา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทั้ งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลัก และได้จ  าแนก 
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
   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 ้
   ขั้ น ท่ี  2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนท่ี เป็น
องคป์ระกอบของการด าเนินงานโครงการนั้นไดม้าจากค าถามวา่ใครจะท าประโยชน์ใหแ้ก่โครงการ
ไดบ้า้งและจะท าประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารการงานและ
การประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 
   ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ผลประโยชน์นอกจากความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้ง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของโครงการน้ีรวมทั้งผลท่ีเป็น
ประโยชน์ทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 
  ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน ผลนั้นส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความ
คาดหวงั (Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้

 3) ประเภทการมีส่วนร่วม 
  เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วม โดย

สามารถจ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  3.1) การมีส่วนโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 

การตัดสินใจเป็นส าคญั  ดังนั้ น ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผูบ้ริหาร หัวหน้า
โครงการ มกัจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให้ขอ้คิด 
ขอ้เสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมีอุปสรรค ไม่สารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ดว้ยดี จึง
จ าเป็นต้องให้บุคคลอ่ืนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ผลการตัดสินใจเป็นท่ียอมรับแก่ 
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คนทัว่ไปหรือเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระส าคญัอยูท่ี่วา่ เป็นการ
ร่วมอยา่งเป็นทางการและมกัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนงัสือเชิญประชุม บนัทึก
การประชุม 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) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ

การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนไวใ้น เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาเมืองและชนบท 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) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ท่ีมีการจดัการหารือระหว่างผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม นอกจากน้ี ยงัเป็นช่องทางการกระจาย
ข่าวสารข้อมูลไปยงัประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เกิดความเขา้ใจ และเพื่อให้มีการให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อประกอบทางเลือกการตดัสินใจ 

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

  4 .4 ) การประชาพิ จารณ์  (Public Hearing) เป็ นการประชุม ท่ี มี ขั้ นตอน 
การด าเนินงานท่ีเป็นระบบ และมีความชดัเจนมากข้ึน เป็นเวทีในการสเนอขอ้มูลอย่างเปิดเผยไม่มี
การปิดบงัของผูท่ี้มีส่วนได้และส่วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจดัประชุม
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จะตอ้งมีองค์ประกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาท่ี
ชดัเจน และมีการแจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบอยา่งชดัเจน 

  4.5) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผูต้ ัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้ น ๆ ซ่ึงอาจจะ
ด าเนินการโดยการเลือกตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจการตดัสินใจ 

  4.6) การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในเชิงการป้องกนัและแกไ้ข แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องและการป้องกนัสิทธิ
ของตนเองอนัเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีตนเองควร
จะไดรั้บ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดใ้ห้หลกัเร่ืองการมีส่วนของประชาชนไวห้ลาย
ประการ และประชาชนสามารถใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบ
กลุ่ม องคก์าร ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

 5) ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
   ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ 2) ปัจจยัดา้นชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนให้การสนบัสนุนและเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตวัแทน ชุมชนมีความสามคัคี และมีกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสนับสนุน
ผลักดันการมีส่วนร่วม 3) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ บรรยากาศองค์กร การติดต่อส่ือสาร 
กฎระเบียบ การเอาใจใส่กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคม และ 4) ปัจจยั
ดา้นทศันคติ ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน (วชิรวชัร งามละม่อม, 
2558) 

2.1.20 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  
การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานในหน่วยงานใหป้ระสบผลส าเร็จไดจ้  าเป็นตอ้ง

ศึกษาถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานและองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม
ในหน่วยงานมี 3 ระดบั ดงัน้ี (สุพานี สฤษฎว์านิช, 2552)  

ระดับท่ี 1 ตวับุคคลหรือปัจเจกบุคคล (Individual Level) เราควรศึกษาและท า
ความเขา้ใจบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององค์การในแง่มุมต่าง ๆ เช่น คุณลกัษณะบุคคล ค่านิยมและ
ทศันคติ ความสามารถ ตลอดจนแรงจูงใจในการท างาน  

ระดบัท่ี 2 กลุ่ม (Group Level) เน่ืองจากเราไม่สามารถท างานเพียงล าพงัได ้ตอ้ง
ท างานร่วมกบัคนอ่ืน ท างานเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีม ซ่ึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มมิใช่ผลรวมของ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยทัว่ไปพบวา่เม่ือเรารวมกนัเป็นกลุ่มคนเราจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
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ไปจากท่ีเคยแสดงออกเม่ือเราอยู่คนเดียว เช่น มีความกล้ามากข้ึน มีความต้องการหรือมีข้อ
เรียกร้องต่าง ๆ มากข้ึน  

ระดบัท่ี 3 องคก์าร (Organizational Level) ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจยัในระดบักวา้ง
ท่ีครอบคลุมองคก์ารโดยรวม ซ่ึงจะครอบคลุมนโยบายการบริหารองคก์าร นโยบายและวิธีปฏิบติั
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรมขององคก์าร โครงสร้างองคก์าร ลกัษณะการออกแบบ
งาน แนวทางการบริหารเปล่ียนแปลงและการพฒันาองคก์าร เป็นตน้  

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเพียงระดบัของตวับุคคลหรือปัจเจกบุคคล (Individual 
Level) เพื่อท าความเขา้ใจถึงเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานดว้ยแง่มุมต่าง ๆ เช่น คุณลกัษณะ
บุคคล ค่านิยม และทศันคติ ความสามารถ ตลอดจนปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน เป็นตน้  

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552) ไดก้ล่าววา่ คุณลกัษณะทางดา้นชีวภาพหรือชีวประชา
กรศาสตร์ (Biographical Data) ประกอบไปดว้ย  

เพศ (Sex) ปัจจยับุคคลในดา้นเพศนั้นพบวา่ไม่มีความแตกต่างระหว่างผูช้ายกบั
ผูห้ญิงในเร่ืองความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการ
ท างาน ความเป็นผูน้ า ความสามารถในการเขา้สังคม และความสามารถในการเรียนรู้  

อายุ (Age) อายุของคนเรามีส่วนในการมองปัญหาและก าหนดรูปแบบความคิด
ของเราไดใ้นระดบัหน่ึงจะเห็นไดว้า่ วยัรุ่น วยักลางคน และวยัผูใ้หญ่ ก็มกัจะมีความคิดความอ่าน
แตกต่างกนัออกไป มีวฒิุภาวะและวจิารณญาณต่างกนั  

สถานภาพสมรส (Marital Status) เจา้หนา้ท่ีท่ีมีครอบครัวแลว้นั้นมกัจะมีการขาด
งาน โดยเฉพาะการขาดงานท่ีอาจหลีกเล่ียงไดน้้อยกวา่พนกังานท่ียงัโสด และยงัมีการหมุนเวียน
งานท่ีต ่ากวา่ดว้ย ตลอดจนมีความพอใจในงานมากกวา่ เหตุผลอธิบายนั้น คือ การแต่งงานนั้นจะท า
ใหมี้วฒิุภาวะ และความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน ท าให้การท างานท่ีมัน่คงเป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีความส าคญั
มาก  

ระยะเวลาในการปฏิบติังานหรืออายุงาน (Tenure) พบว่า ผูท่ี้มีอายุงานยาวนาน 
มกัจะมีความพอใจในงานสูงกวา่  
  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั เช่น ระดบั ปวส. ปวช. ยอ่มท าใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรู้
ความสามารถ ทศันคติและความพร้อมในการปฏิบติังาน และความพร้อมในการฝึกอบรมพฒันา
แตกต่างกนัไป เจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถสูงมกัจะมีโอกาสปฏิบติังานได้ส าเร็จ และมี
หนา้ท่ีการงานสูงกวา่จึงมีความพอใจในงานสูงกวา่ดว้ย  
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2.1.21 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพในการท างาน  
David C. McClelland (1973 , อ้างถึงใน ณรงค์วิทย์ แสนทอง , 2547) ได้ให้ 

ค านิยามว่า ศักยภาพ หรือ Competency คือ บุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซ่ึง
สามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ี
ตนรับผดิชอบ  

L.M. Spencer and S.M. Spencer (1993, อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานนัท์, 2552) กล่าว
วา่ ศกัยภาพ (Competency) เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในการปฏิบติังานให้ไดผ้ลสูงสุด 
โดยการใชเ้กณฑ์มาตรฐาน อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ (2547, อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานนัท์, 2552) กล่าววา่ 
ศกัยภาพ (Competency) คือ ลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคนซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Attributes) 
ในพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  

จากค านิยามขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ศกัยภาพ หมายถึง คุณลกัษณะของบุคคล
อนัไดแ้ก่ความรู้ ทกัษะ และลกัษณะส่วนบุคคลหรือทศันคติท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีงานของ
ตนเองเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน  

การศึกษาเร่ืองศักยภาพ (Competency) เร่ิมข้ึนเม่ือปี  ค.ศ. 1973 โดย  David  
C. McClelland ได้ ตี พิ ม พ์ บ ท ค ว าม เร่ื อ ง  “Testing for competence rather than intelligence” 
(Spencer 1993: 3) ท่ีพิสูจน์ถึงลกัษณะนิสัยทางพฤติกรรมและคุณลกัษณะท่ีมีประสิทธิผลมากกวา่
การทดสอบความถนัดในการตัดสินใจถึงว่าใครประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน คนท่ี
ปฏิบติังานได้ดีกว่าจะท าส่ิงต่าง ๆ เช่น มีการตดัสินใจท่ีดีในการสังเกตเห็นปัญหาและตดัสินใจ
แกปั้ญหาเหล่านั้นดว้ยการตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นท่ีมาของค าวา่ศกัยภาพ (Competency) ซ่ึง
เป็นบุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายใตปั้จเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผล
การปฏิบติังานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ี์ก าหนดในงานท่ีตนรับผดิชอบ ความสามารถตามกรอบแนวคิด  

ธัญญาลกัษณ์ วีระสมบติั (2546 อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานันท์ , 2552) ได้จ  าแนก
ประเภทของศกัยภาพออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี  

 1) ศกัยภาพหลักขององค์การ (Core Competency) ขีดความสามารถท่ีเป็น
แกนหลักขององค์การเป็นขีดความสามารถท่ีทุกคนในองค์การต้องมีคุณสมบัติท่ีเหมือนกัน 
เน่ืองจากความสามารถและคุณสมบติัน้ีเป็นตวัก าหนด หรือผลกัดนัให้องคก์ารบรรลุตามวิสัยทศัน์
และพนัธกิจท่ีวางไว ้ตลอดจนยงัเป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงค่านิยมท่ีคนในองค์การมีและถือปฏิบัติ
ร่วมกัน ยกตวัอย่างเช่น การมุ่งเน้นท่ีผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารการเปล่ียนแปลง 
เป็นตน้  
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 2) ศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับหรือต าแหน่งงาน (Managerial 
Competency) จะต้องมีและจะแตกต่างกันไปตามระดับของความรับผิดชอบหรือตามสาย 
การบริหาร ลกัษณะของขีดความสามารถประเภทน้ีจะสะทอ้นถึงความคาดหวงั ความกวา้ง และ
ความลึกของความสามารถท่ีพนกังานจะตอ้งมีก่อนท่ีจะไดรั้บการเพิ่มความรับผิดชอบ ยกตวัอยา่ง
เช่น ภาวะผูน้ า การจดัล าดบัความส าคญัของงาน การบริหารทรัพยากร เป็นตน้  

 3) ศักยภาพท่ีก าหนดไวส้ าหรับงานในแต่ละด้านหรือตามลักษณะงาน 
(Functional Competency) จะมีความสามารถแตกต่างกันไปตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย 
ยกตวัอยา่งเช่น ทกัษะในดน้การน าเสนองาน การประสานงาน เป็นตน้  

ณรงค์วิทย ์แสนทอง (2545, อ้างถึงใน สุจิตรา ธนานันท์, 2552) ได้อธิบายถึง
ลกัษณะท่ีส าคญัต่าง ๆ ของศกัยภาพ ดงัต่อไปน้ี  

 1) คุณลกัษณะ (Characteristics) เน่ืองจากขีดความสามารถเป็นคุณลกัษณะ
ภายในของบุคคล (Under Characteristic) ดังนั้นการจ าแนกถึงแนวทางพฤติกรรม การคิด หรือ
ความเห็นในสถานการณ์หน่ึง ๆ สามารถกระท าได้โดยการพิจารณาถึงคุณลักษณะของขีด
ความสามารถใน 5 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี  

1.1) แรงจูงใจ (Motives) เป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการหรือคิดตรงกนัในการ
กระท าซ่ึงจะเป็นแรงขบัใหเ้ลือกพฤติกรรมท่ีแสดงออก  

1.2) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Traits) เป็นลักษณะนิสัยทั่วไปท่ีจะ
ตอบสนองต่อขอ้มูลหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญ โดยสามารถพิจารณาได้จากความสามารถในการ
เรียนรู้ ความกระตือรือร้นและการร่วมมือ  

1.3) แนวคิดต่อตนเอง (Self – Concept) เป็นทศันคติ คุณค่า และความคิด
ฝันของบุคคลซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อแรงจูงใจและท านายถึงพฤติกรรมของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 

1.4) ความรู้ (Knowledge) เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีเน้ือหาแตกต่างเฉพาะ
ดา้นของบุคคล  

1.5) ทกัษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบติังานทั้งทางร่างกาย 
ความคิดและจิตใจของบุคคลในระดบัท่ีสามารถคิดวิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตุและผล หรือ 
การวางแผนในการจดัการรวมถึงการตระหนกัในความซบัซอ้นของขอ้มูลได ้  

 2) ความสามารถเชิงเหตุผล (Causal Related) เป็นขีดความสามารถด้าน
แรงจูงใจ คุณลกัษณะส่วนบุคคล รวมถึงแนวความคิดของบุคคลท่ีจะรวมกนัเป็นความมุ่งมัน่ในแต่
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ละบุคคลเพื่อท านายถึง ทักษะ พฤติกรรม การกระท า ตลอดจนน าไปท านายผลลัพธ์ของ  
การปฏิบติังาน ซ่ึงจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวเิคราะห์และประเมินผล  

 3) เกณฑ์ท่ีใช้อา้งอิง (Criterion Reference) เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดศกัยภาพ
โดยตอ้งผ่านการท านายอย่างมีนัยส าคญั เช่น วิธีการทางสถิติ ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้ศึกษาส่วนมากจะมี  
2 ลักษณะ ได้แก่ เกณฑ์ปฏิบัติงานสูงสุด (Superior Performance) เป็นการปฏิบัติงานท่ีสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน หรือว่าสามารถปฏิบติังานให้ดีท่ีสุดในสถานการณ์การท างาน และเกณฑ์ในอีก
ลกัษณะหน่ึง ไดแ้ก่ เกณฑ์ของการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Performance) ซ่ึงเป็น
เกณฑข์องระดบัการท างานขั้นต ่าท่ีสามารถยอมรับได ้ 

 4) ศกัยภาพเชิงระบบ เป็นขีดความสามารถของการปฏิบติังานในองค์การท่ี
พิจารณาตามความสามารถของปัจจยัน าเขา้และผลลพัธ์ ซ่ึงประกอบดว้ยขีดความสามารถในเร่ือง
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

4.1) ศกัยภาพตามลกัษณะงาน (Competency as Tasks) เป็นการแสดงถึง
ขีดความสามารถจากการแบ่งงานออกเป็นงานยอ่ย ๆ และก าหนดขอบเขตของงานท่ีจะท าได ้ 

4.2) ศกัยภาพตามลกัษณะของผลลพัธ์ (Competency as Results) ลกัษณะ
ของขีดความสามารถท่ีสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ซ่ึงผลลัพธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่านั้นจะรวมกนัไปสู่ผลลพัธ์ร่วม  

4.3) ศกัยภาพตามผลของการกระท า (Competency as Output) ศกัยภาพ
ในลกัษณะน้ี จ  าเป็นท่ีจะตอ้งคน้หาความตอ้งการของผูม้ารับบริการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการ
ของการให้บริการ จากนั้นจึงแบ่งผลท่ีได้ออกมาเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ และก าหนดคุณภาพ
มาตรฐานท่ีตอ้งการในการตอบสนองต่อความตอ้งการ  

4 .4 ) ศักยภาพตามความ รู้  ทักษะ  และทัศนค ติ  (Competency as 
Knowledge Skill and Attitude) คนท่ีมีความเฉลียวฉลาดนั้นสามารถวินิจฉัยได้จากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกหรือวิธีการในการปฏิบัติงานท่ีได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด ในส่วนของ 
ขีดความสามารถในลักษณะน้ีจะต้องแยกแยะออกมาให้เห็นว่า ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
อะไรบา้งท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงความส าเร็จดงักล่าวนั้นจะรวมไปถึงการมุ่งเน้นใน
ความส าเร็จของเป้าหมาย การคน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และน ามาซ่ึงการใชเ้ป้าหมายเป็น
ตวัก าหนดล าดบัความส าคญัของการท างาน  

 5) ศกัยภาพท่ีแต่ละคนมีอยู ่(Competency as Attribute Bundle) กระบวนการ
ของขีดความสามารถทางความรู้ ทกัษะ และทศันคติ เป็นความสามารถท่ีแทจ้ริงของแต่ละบุคคลท่ี
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มีอยู่ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ความสามารถในการเป็น
ผูน้ า การจูงใจ เป็นตน้  

2.1.22 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ  
Herzberg (1996, อา้งถึงใน กรรณิการ์ แกว้อยู,่ 2552) เป็นนกัจิตวิทยา และเป็นท่ี

ปรึกษาทางการจดัการได้พฒันาทฤษฎีการจูงใจโดยใช้ปัจจยัสองกลุ่ม คือ ส่ิงท่ีท าให้เกิดความ
พอใจกบักบัส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจกบัส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจ หรือเป็นปัจจยัจูงใจกบั
ปัจจยัอนามยัอนัเป็นปัจจยัภายในและภายนอกนัน่เอง เรียกว่าทฤษฎีความตอ้งการสองปัจจยัเป็น
ทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอบรับอยา่งกวา้งขวางในองคก์ารบริหาร และนกับริหาร ทฤษฎีของเฮอร์สเบิร์ก
มี ช่ื อ เรี ยกห ล าย ช่ื อด้ วยกัน  คื อ  Motivation-maintenance Theory, Dual Factor Theory แล ะ 
Motivation-hygiene Theory ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่า ความสัมพนัธ์ของคนเราซ่ึงมีต่องานเป็นเร่ือง
ธรรมดา และทัศนคติของคนก็สามารถท่ีจะก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวต่องานได ้ 
เฮอร์สเบิร์กได้เร่ิมวิจยัเก่ียวกับทฤษฎีน้ี โดยการท าแบบสอบถามนักบัญชีและวิศวกรจ านวน  
200 คน ดว้ยการสัมภาษณ์ โดยตอบค าถามในส่ิงท่ีผูต้อบค าถามรู้สึกชอบและไม่ชอบในการท างาน
ซ่ึงได้ส ารวจค าถามท่ีว่า “คนเราต้องการอะไรจากงานของตน” โดยให้ผูต้อบค าถามอธิบายถึง
รายละเอียดแล้วน ามาจดัเป็นหมวดหมู่ประเภทของประสบการณ์ท่ีเหมือนกนัทั้งพอใจและไม่
พอใจ เพราะเขามีความเช่ือวา่ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบังานเป็นพื้นฐานอยา่งหน่ึงเก่ียวกบัความคิดของ
แต่ละคนว่างานนั้นล้มเหลวหรือส าเร็จ การท่ีแต่ละคนคิดว่างานของตวัเองดีหรือไม่ดีมีตวัแปร
หลายปัจจยั สามารถจดัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

 1) กลุ่มท่ีมีความไม่พอใจในงาน (Unsatisfiers Factors) จะเกิดจากปัจจัย
ภายนอกของงานเรียกวา่ปัจจยัคา้จุนหรือปัจจยัอนามยั (Maintenance or Hygiene Factor) เป็นปัจจยั
ท่ีสร้างความไม่พอใจของคนในการท างาน หากเจา้หนา้ท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองจากปัจจยัเหล่าน้ี
แลว้ จะเป็นการสร้างความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการท างานประกอบดว้ยปัจจยัดงัน้ี  

1.1) นโยบายและการบริหารงาน (company policy and administration) 
คือ การจดัการและการบริหารหน่วยงาน การใหอ้ านาจแก่บุคคลในการใหเ้ขาด าเนินงานไดส้ าเร็จ  

1.2) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (interpersonal relation supervisor) 
คือ การพบปะ สนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานจากผูบ้งัคบับญัชา การช่วยเหลือเก้ือกูลจาก
ผู ้บังคับบัญชา ความซ่ือสัตย์ ความเต็มใจรับฟังข้อเสนอแนะ ความเช่ือถือไว้วางใจของ
ผูบ้งัคบับญัชา  

1.3) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (interpersonal relation peers) คือ 
การพบปะสนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่ม  
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1 .4 ) ค ว ามสั มพัน ธ์ กับ ผู ้ ใ ต้บั งคับ บัญ ช า  ( interpersonal relation 
subordinates) คือ การพบปะสนทนา และการปฏิสัมพนัธ์ในการท างาน ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
อนัดีต่อกนั  

1.5) เงินเดือน คือ ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน  
1.6) ความมัน่คงในงาน (job security) คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ

ความมัน่คงในงาน ความมัน่คงในหน่วยงาน  
1.7) ชีวิตส่วนตวั (factors in personal life) คือ สถานการณ์หรือลกัษณะ

บางประการของงานท่ีส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั ท าใหบุ้คคลมีความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ต่องานของเขา  

1.8) สภาพการท างาน (working condition) คือ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีจะอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน เช่น แสง สี เสียง อากาศ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และอ่ืน ๆ รวมทั้งปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ  

 2) กลุ่มท่ีมีความพอใจในงาน (Satisfiers Factors) จะเกิดจากปัจจยัภายในของ
ส่ิงแวดล้อมของงานเรียกว่าปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยักระตุน้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท าให้เจา้หน้าท่ีได้ใช้ความพยายามท่ีจะท าให้ได้ผลงานและปฏิบติังานด้วยความพึงพอใจ และ
พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของงานโดยตรงประกอบดว้ยปัจจยั ดงัน้ี  

2.1) ความส าเร็จของงาน (achievement) คือ การท่ีบุคคลสามารถท างาน
ไดเ้สร็จส้ินและประสบผลส าเร็จอยา่งดี  

2.2) การไดรั้บการยกย่อง (recognition) คือ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ
จากผูบ้ ังคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อน และบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป ซ่ึงการยอมรับนับถือน้ี
บางคร้ังอาจแสดงออกในรูปของการยกยอ่งชมเชย  

2.3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (work itself) คือ ความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีต่อ
ลกัษณะงานว่างานนั้นเป็นงานท่ีจ าเจ น่าเบ่ือหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความริเร่ิม
สร้างสรรคห์รือเป็นงานท่ียากหรือง่าย  

2.4) ความรับผิดชอบ (responsibility) คือ ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจาก 
การไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี  

2.5) ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีงาน (advancement) คือ การเปล่ียนแปลงใน
สถานะหรือต าแหน่งของบุคคลในหน่วยงาน แต่ในกรณีท่ีบุคคลยา้ยต าแหน่งจากแผนกหน่ึงไปยงั
อีกแผนกหน่ึงของหน่วยงาน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงสถานะ ถือเป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้มี



60 

 

 

ความรับผิดชอบมากข้ึน เรียกไดว้า่เป็นการเพิ่มความรับผดิชอบ แต่ไม่ใช่ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
งานอยา่งแทจ้ริง  

 จากพื้นฐานการคน้พบ เฮอร์สเบิร์กยืนยนัวา่กระบวนการจูงใจจะประกอบไป
ดว้ยขั้นตอน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกผูบ้ริหารตอ้งมัน่ใจวา่ปัจจยัคา้จุนหรือปัจจยัอนามยัตอ้งไม่ขาด
การบังคับบัญชาและเทคนิคการควบคุมดูแลจะต้องถูกยอมรับให้มีระดับท่ีเหมาะสม เป็น 
การช้ีให้เห็นว่าผูบ้ริหารจะต้องมีทัศนะในเร่ืองทัศนคติเก่ียวกับงานของผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชา 
ขั้นตอนท่ีสองใหโ้อกาสแก่บุคคลท่ีจะไดรั้บปัจจยัจูงใจ เช่น ความส าเร็จ และการยกยอ่งจะท าให้มี
ความพอใจและแรงจูงใจสูงข้ึน เขาสรุปวา่ปัจจยัคา้จุนไม่สามารถกระตุน้แรงจูงใจ แต่จะสามารถท่ี
จะสร้างความไม่พอใจในงานได ้เม่ือใดปัจจยัจูงใจลดต ่าลงกว่าระดบัท่ีควรจะเป็นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างานจะตกต ่าไปดว้ยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งใชปั้จจยัจูงใจในการพฒันา
ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ท่ีเพื่อใหมี้ความสามารถในการใหบ้ริการท่ีสูงข้ึน  

2.1.23 แนวคิดการต่อยอดและการสร้างมูลค่าใหก้บัสินคา้และบริการ 
  การด าเนินธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จ มีความเจริญเติบโต ผูป้ระกอบการมี
ความจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาต่อยอดหรือสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อให้มีมูลค่าท่ีเพิ่มสูงมากยิ่งข้ึน 
โดยจากแนวคิดของการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือ บริการของธุรกิจของ 
Alexander Osterwalder เจ้าของ Business Model Canvas โดยใช้ เค ร่ืองมือ Value Propositions 
Canvas ซ่ึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัธุรกิจ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2559: 18-20) เคร่ืองมือน้ี
ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ส่วนท่ี 1 Customer Segment โดยเป็นการศึกษาท าความรู้จกักบั
ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ ส่วนท่ี 2 คือ Value Proposition การศึกษาท าความรู้จกักบัลูกคา้ ไดแ้ก่ ศึกษา
ความตอ้งการพื้นฐานของลูกคา้ในเชิงคุณภาพ อารมณ์ความรู้สึก ศึกษาปัญหาหรือความยุ่งยากท่ี
ลูกคา้ก าลงัเผชิญในการใช้งานสินคา้และบริการ ศึกษาความคาดหวงัพิเศษอ่ืนๆท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
นอกเหนือจากความตอ้งการพื้นฐาน ส าหรับส่วนท่ี 2 คือ Value Proposition คือ แผนภาพแสดง
คุณค่าของสินคา้หรือบริการ ซ่ึงน ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบหลกั และทางเลือกเพิ่มเติมของ
สินคา้หรือบริการ เพื่อก าหนดคุณค่าก่อนส่งมอบให้กบัลูกคา้ผ่านสินคา้หรือบริการ ประกอบไป
ดว้ย 3 ส่วน คือ คุณค่าท่ีสินคา้หรือบริการน าเสนอให้แก่ลูกคา้ การป้องกนัหรือแกไ้ขหรือบรรเทา
ปัญหาของลูกค้า และ การสร้างความประทบัใจในสินค้าหรือบริการอาจเป็นแนวทางในการ
น าเสนอส่ิงต่าง ๆ เพิ่มเติมจากคุณประโยชน์พื้นฐานของสินคา้และบริการ 

2.1.24 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ถูกพฒันาข้ึนโดย Hasso 
Plattner Institute Design แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ต โดยเร่ิมจากการท าความเขา้ใจกบัปัญหา
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และความตอ้งการของลูกคา้ จากนั้นจึงระดมสมองความคิดสร้างสรรค ์การสร้างคุณค่าหรือแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ จากคนหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อน าไปทดสอบหรือทดลองน าเสนอให้กบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของสินคา้หรือบริการแลว้จึงน าไปพฒันาเพิ่มเติมเพื่อให้ไดสิ้นคา้
หรือบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่ม โดย 5 ขั้นตอนส าคญัในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
 
ตารางท่ี 2.1 ขั้นตอนส าคญัในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
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ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2559 

2.1.25 การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร (2547) ไดร้วบรวมความหมาย

ของ Knowledge Management ดงัน้ี 
Laudon (2000, 435) กล่าวถึง Knowledge Management ว่า การบริหารจัดการ

ความรู้ในองคก์ารมีความส าคญัเป็นพิเศษในองคก์ารท่ีมีลกัษณะการบริหารงานแบบแบนราบ และ
แบบเครือข่าย ซ่ึงในการจดัการในระดับต่างๆ จะมีการจดัการแยกแยะความจริงในส่วนท่ีจะ
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สามารถน ามาช่วยสมาชิกในทีม ในการพฒันางานในหน้าท่ี รวมทั้งการแบ่งปันขอ้มูล เพื่อพฒันา
งานในส่วนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

Stair (2001, 202) กล่าวว่า การบริหารจดัการความรู้ เป็นกระบวนการ รวบรวม 
จดัการ ความรู้ความช านาญ ไม่วา่ความรู้นั้นจะอยูใ่น คอมพิวเตอร์ ในกระดาษ หรือตวับุคคล โดย
มี จุด มุ่ งหมายเพื่ อจัดการให้ บุ คลากร ได้ รับความ รู้  และแลกเป ล่ียนความ รู้  ท าให้ เกิด 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิม โดยใหเ้กิดประสบการณ์และความช านาญเพิ่มข้ึน 

Tiwana (2000, 5) ให้ความหมายการบริหารจดัการความรู้วา่ หมายถึง การจดัการ
ความรู้ในองคก์รส าหรับงานดา้นธุรกิจ 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2542, 77-78) กล่าวถึง การบริหารจดัการความรู้ ว่าการ
บริหารจดัการความรู้เป็นกระบวนการบริหารรูปแบบใหม่ ท่ีเน้นในดา้นการพฒันากระบวนงาน 
ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยทุกกระบวนงานจะต้องสัมพันธ์กับความคิด
สร้างสรรค ์ท่ีเป็นผลมาจากการขยายวงและการประสานความรอบรู้ รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอด
ทัว่ทั้งองคก์รอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเท่ากบัวา่ องคก์รท่ีมีการบริหารจดัการความรู้น้ีอยา่งเป็นระบบ ก็จะ
เกิดเป็นโอกาสอนัส าคญัต่อการพฒันาให้เป็น องค์กรท่ีเป่ียมไปดว้ยการท างานอยา่งฉลาดคิดและ
สร้างสรรค์ในท่ีสุด ท าให้องค์กรนั้นสามารถเผชิญกบัการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ 
รูปแบบ และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศรันย ์ชูเกียรติ (2541, 14) การจดัองค์ความรู้ในองค์กร หมายถึง การจดัการและ
รักษาระดับในการจดัเก็บองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ ตลอดจนสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในทางปฏิบติั 

สรุป การบริหารจดัการความรู้ คือ ระบบบริหารจดัการความรู้ให้เป็นระเบียบ 
ครบถ้วน ง่ายต่อการเรียกใช้ จดัเก็บตามความต้องการ เก็บรักษาความรู้ให้ควบคู่กับองค์กร
ตลอดไป โดยน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการจดัการ 

2.1.26 แนวคิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
 ประภสัสร ทองยินดี (2559) กล่าววา่ จุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้ เป้าหมาย

หลกั คือ การใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรู้ท่ีไดมี้การรวบรวม จดัเก็บ วิเคราะห์และก าหนดประเด็น 
รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อประสิทธิภาพและความเจริญกา้วหน้าขององค์กร โดยผา่น
การสนับสนุนจากเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อใช้เก็บรวบรวมและเผยแพร่ 
วตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไปของการจดัการความรู้ มีดงัต่อไปน้ี 
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           1) เพื่อให้องคก์รตระหนกัและเห็นความส าคญัของความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัของแต่ละ
บุคคล และในองคก์ร โดยน าความรู้นั้นมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง
ในแง่ของการท างานและวถีิการด าเนินชีวติ 

           2) มีการน าเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช้
ในการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
การน าระบบอินทราเน็ตมาใชใ้นการติดต่อ และเปล่ียนองคค์วามรู้ภายในและระหวา่งหน่วยงาน 

           3) เพื่อสร้างและพฒันา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในองคก์ร โดยการน าองค์
ความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนในสถานศึกษา ระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน เป็นตน้ 

 โดยประเภทของความรู้แบ่งออกได้สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้งเป็น
ความรู้ท่ีถูกบรรยายออกมาเป็นตวัอกัษร เช่น คู่มือปฏิบติังาน หนงัสือ วารสาร เป็นตน้ ส่วนความรู้
แฝงเร้นเป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคล ส่วนใหญ่ มีลกัษณะเป็นความรู้ท่ีแฝงเร้นอาจอยูใ่นบุคคลท่ี
ท างานในองค์กรหรือแผนกต่าง ๆ ปราชญ์ชาวบา้น และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน จึงตอ้ง
อาศัยกลไกแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงก็คือ “การจัดการความรู้” ซ่ึงความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีจดัการรวบรวมได้ง่าย มีการจดัระบบและถ่ายโอนโดยใช้วิธีการทาง
ดิจิทลั มีลกัษณะเป็นวตัถุดิบ (Objective) เป็นแนวคิดและทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการ
ถ่ายทอดโดยวิธีการท่ีเป็นทางการ เช่น นโยบายขององค์กร แนวคิดวิธีการในการท างาน เป็นตน้ 
ส่วนความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบายโดยใชเ้ป็นค าพูดได ้เป็น
ความรู้ท่ีมีรากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ในวถีิการด ารงชีวติ อาจมีลกัษณะเป็นความ
เช่ือ ทกัษะ เช่น ทกัษะในการประกอบอาชีพ ทกัษะในการจกัรสาน เป็นตน้ ความรู้แบบฝักลึก
ตอ้งการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญมีลกัษณะเป็นเร่ืองเฉพาะส่วนบุคคล เช่น วฒันธรรม
องคก์ร ทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในเร่ืองต่าง ๆ เป็นตน้ 

 แนวคิดการจดัการความรู้แบบ Tuna Model 
           ตัวแบบ ทู น่ า  (Tuna Model) เป็ นกรอบแนวคิดอย่าง ง่าย มีลักษณะ ท่ี ไม่

สลบัซับซ้อนมากนกั มีความเหมาะสมในการใชเ้ป็นแนวทางเพื่อด าเนินการในการจดัการความรู้
โดยให้การจดัการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนหัว ส่วนล าตวั และส่วนหาง 
แต่ละส่วนมีหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไปดงัต่อไปน้ี 

           1) ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision – KV) มองวา่ก าลงัจะไปทางไหน ซ่ึงตอ้ง
ตอบใหไ้ดว้า่ “ท า KM ไปเพื่ออะไร” 
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           2) ส่วนกลางล าตัว (Knoledge Sharing – KS) ส่วนท่ี เป็นหัวใจได้ให้ความ
ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือ เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 

           3) ส่วนหาง (Knowledge Assets – KA) คือ สร้างคลังความรู้ เช่ือโยงเครือข่าย 
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ “สะบดัหาง” สร้างพลงัจากชุมชนแนวปฏิบติั 

           การจดัการความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บสร้าง เก็บรวบรวม วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ รวมถึงเผยแพร่องคค์วามรู้ เพื่อประสิทธิภาพและความเจริญกา้วหนา้ขององคก์รซ่ึงจะ
ส่งผลให้องคก์รสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีไดว้างไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลความรู้
นั้นอาจมาจากองคค์วามรู้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น หนงัสือ ต ารา เป็นตน้ รวมถึงองคค์วามรู้ท่ีมา
จากตวับุคคล เช่น ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 

2.1.27 การเช่ือมโยงองคค์วามรู้แบบ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge 
          องค์กรสามารถสร้างแกนกลางในการจดัเก็บองค์ความรู้ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง

ระหว่างองค์ความรู้แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเข้าไวด้้วยกนั เพื่อรวมเป็นแหล่งองค์
ความรู้ทั้งหมดขององค์กร ในขณะท่ีเราอยูใ่นกระบวนการแปลงองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Tacit Knowledge) ให้เป็น องค์ความรู้ท่ีมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) นั้น ระหว่างนั้นก็จะ
เป็นการสร้างองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างข้ึนมาใหม่อีกด้วย (generate new tacit knowledge)  
จากรูปอธิบายความสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.3 Core Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge 
 ท่ีมา: ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2556 

          1) องค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)  คือ องค์ความท่ีไม่มี
รูปแบบชัดเจน หาไม่ไดต้ามต ารา เช่น ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล จากรูปเป็น
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กระบวนการในการเปล่ียนความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้แบบมี
โครงสร้าง (Explicit Knowledge) เพื่อให้ความรู้นั้นสามารถอธิบายความไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือ Tacit   
Knowledge ท่ี ถู ก น าไป จัด เก็ บ ไว้ใน แกน กล างขอ งอ งค์ ก ร  (Core Competencies of the 
Organization)  ความรู้นั้นจะประกอบดว้ย ความช านาญ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีรับรู้และอธิบายไดด้ว้ยเหตุผล 
แนวคิด วฒันธรรมองคก์ร และส่ิงท่ีมีคุณค่าต่าง ๆ 

         2) องค์ความรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) คือ องค์ความรู้ท่ีสามารถ
เขียนอธิบายไดช้ดัเจน เช่น รายงาน จากรูปจะน าความรู้ท่ีชดัเจนน้ี ไปใชแ้กปั้ญหา ก าหนดนโยบาย 
ก าหนดกลยทุธ์ ใชใ้นการตดัสินใจ จดัท าเอกสารสิทธ์ิ และใชจ้ดัการกบัระบบสารสนเทศ สามารถ
เขียนความรู้นั้นออกมาในรูปของกระดาษ (Paper) และน าไปเก็บไวท่ี้แกนกลางองค์ความรู้ของ
องคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

         3) แกนกลางองค์ความรู้ขององค์กร (Core Competencies of the Organization)  
คือแหล่งในการจดัเก็บความสามารถขององคก์ร เป็นศูนยก์ลางความรู้ส าหรับการบริหารงานและ
ความสามารถท่ีแทจ้ริงขององคก์ร จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปเก่ียวกบัการจดัการองคค์วามรู้ ไดว้า่  
การจดัการองค์ความรู้เป็นวิธีการท่ีเก่าแก่และมีมานานแลว้ตั้งแต่สมยัโบราณ ในการจดัการองค์
ความรู้นั้นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกระดบัขององค์กร เราสามารถปฏิวติัและ
เปล่ียนแปลงองค์กรดว้ยการให้ความร่วมมือ และพฒันาการจดัการองคค์วามรู้ และองคค์วามรู้ถือ
เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ร องคค์วามรู้น้ีจะสามารถส่งมอบแนวทางส าหรับการแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสมกบัทุก ๆ คนในองคก์ร และใชไ้ดโ้ดยไม่จ  ากดัสถานท่ี 

             การจดัการองค์ความรู้ เป็นการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นองค์ความรู้ในการใช้
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ขององคก์ร รวบรวมไวใ้นคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากบุคคลหน่ึง
ไปยงับุคคลหน่ึง เพื่อใช้แก้ปัญหาในการปฏิบติังาน ซ่ึงองค์ความรู้ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญา เม่ือจะเก็บแลว้จะตอ้งมีการถ่ายทอดและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานต่อองค์กรให้มากท่ีสุด องค์ความจะเก็บรวบรวมได้จากผูเ้ช่ียวชาญ  
หรือกลุ่มคนพิเศษ ประสบการณ์ หรือความทรงจ าขององค์กร หรืออาจมาจากวฒันธรรมองค์กร 
(Organizational Culture) ดังนั้ นผูจ้ดัการท่ีดีควรมีระบบจดัการองค์ความรู้ เพื่อพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ (ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

2.1.28 กระบวนการจดัการความรู้ 
  การจดัการความรู้ คือเคร่ืองมือสร้างความสามารถในการพฒันาและแข่งขนัของ
องค์กร หรือชุมชนทอ้งถ่ิน สร้างความสามารถในการร่วมกนสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ และ
สร้างความสามารถในการท างานท่ียากในระดับ “เป็นไปไม่ได้” ให้เป็นไปได้ ซ่ึงในภาษาของ 
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การจัดการ เรียกว่าประสิทธิผล และท่ีส าคัญ ท่ี สุด คือ ส ร้างความสามารถในการเผชิญ 
การเปล่ียนแปลงใน อนาคตท่ีไม่แน่นอน เป็นการเปล่ียนแปลงในลกัษณะผลกัดนั ไม่สามารถคาด
เดาได ้อีกมุมหน่ึงนั้น การจดัการความรู้ คือ เคร่ืองมือท่ีดึงเอาพลงัสร้างสรรคข์องมนุษยอ์อกมาท า
ประโยชน์ โดยท่ีพลงัสร้างสรรคน์ั้นอยูท่ี่ปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งมนุษย ์การจดัการ
ความรู้จ าเป็นตอ้งมี การเอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนท่ีท างานดว้ยกนั ทั้ง
ท่ีอยู่ในองค์กรหรือชุมชนท้องถ่ินเดียวกัน และต่างองค์กรหรือต่างชุมชนท้องถ่ิน ให้ช่วยกัน
ปรับปรุงวิธีท างานให้ดี ข้ึนตลอดเวลา (วิจารณ์ พานิช, 2546) ดังนั้ นการจัดการความรู้ คือ 
กระบวนการท่ีเป็นเคร่ืองมือ หรือวธีิการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ร ชุมชน
ทอ้งถ่ิน หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลองคก์รหรือชุมชนทอ้งถ่ิน 
  กระบวนการจดัการความรู้ 
  นักวิชาการทางด้านการจดัการความรู้ ได้น าเสนอการแบ่งกระบวนการในการ
จดัการ ความรู้ มีความแตกต่างหลากหลาย โดยมีการก าหนดประเด็นรายละเอียดในส่วนของ
ขั้นตอนแยก ยอ่ยออกไปตามกรอบความคิดของแต่ละคน ดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.2 กระบวนการจดัการความรู้ 

นักวชิาการ กระบวนการการจัดการความรู้ 
Alavi, 1997 1. การแสวงความรู้ (การสร้างความรู้และการพฒันาเน้ือหา) 

2. การสร้างดชันี (Indexing)  
3. การกลัน่กรอง ( Filtering)  
4. การเช่ือมโยงเก่ียวกบการจดัระบบ จดัประเภท การรวบรวม 
การเช่ือมโยงแหล่งความรู้ภายในและภายนอก 
5. การเผยแพร่ โดยการรวมและจดัส่งความรู้ผา่นเวบ็เพจ   
6. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

Arthur Anderson & APOC, 
1996 

1. แบ่งปัน 2. การสร้าง 3. การก าหนด 4. การรวบรวม  
5. การเปล่ียนแปลง 6. การจดัระบบ 7. การประยกุต์ 

Choo, 1996 1. การท าความเข้าใจกับความรู้ (Sensemaking) (รวมการ
ตีความหมายความรู้)  
2. การสร้างความรู้ (รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความรู้)  
3. การตดัสินใจ (รวมถึงการประมวลสารสนเทศ) 
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Holsapple & Whinston, 1987 1. การจดัหา 2. การจดัระบบ 3. การเก็บ 4. การรักษา  
5. การวเิคราะห์ 6. การจดัระบบ 7. การประยกุต์ 

ท่ีมา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, หนา้ 72-73 

ตารางท่ี 2.2 กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 

นักวชิาการ กระบวนการการจัดการความรู้ 
Laudon & Laudon, 2002 1. การสร้างความรู้( Creation Knowledge) 

2. การประมวลและใชร้หสัความรู้ (Capture Codify 
Knowledge)  
3. การแบ่งปันความรู้ (Share Knowledge)  
4. การเผยแพร่ความรู้ (Distribute Knowledge) 

Nonaka, 1996 1. ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (เปล่ียนความรู้แบบไม่ชัดแจง้เป็น
ความรู้แบบไม่ชดัแจง้)  
2. การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (เปล่ียนความรู้แบบชัดแจง้เป็น
ความรู้แบบไม่ชดัแจง้)  
3. การผสมผสาน (เปล่ียนความรู้แบบชดัแจง้เป็นความรู้แบบ
ชดัแจง้)  
4. การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (เปล่ียนความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง
เป็น ความรู้แบบชดัแจง้) 

Szulanski, 1996 1. การริ เร่ิม  (ตระหนัก ถึงความต้องการในความ รู้และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการนั้น)  
2. การน าไปปฏิบติั (การถ่ายโอนความรู้)  
3. การใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บการถ่ายโอน  
4. การบูรณาการความรู้ (การน าความรู้มาสู่ภายในองคก์ร) 

Turban et al., 2004 1. การสร้างความรู้ (Create)  
2.การก าหนดและรวบรวมความรู้ (Capture)  
3.การน าไปสู่การปฏิบติั (Refine)  
4. การจดัเก็บ ความรู้ (Store)  
5. การจดัการความรู้ (Manage)  
6. การเผยแพร่ (Disseminate) 
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Van der Spek & Spijkervet, 
1997 

1. การพฒันา (Develop) 2. การเผยแพร่ (Disseminate)  
3. การผสมผสาน (Combine) 4. การเก็บไว ้(Hold) 

ท่ีมา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, หนา้ 72-73 

ตารางท่ี 2.2 กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 

นักวชิาการ กระบวนการการจัดการความรู้ 
Wiig, 1993 1. การสร้าง (Creation) 2. การแสดงอยา่งเปิดเผย  

(Manifestation)  
3. การใช ้(Use) 4. การถ่ายโอน (Transfer) 

ท่ีมา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, หนา้ 72-73 

  จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการจดัการความรู้ถูกแบ่งเป็น
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามล าดบั ข้ึนอยูก่บักรอบความคิดของนกัวิชาการดา้นการจดัการความรู้แต่ละคน 
ในบทน้ีจึง เลือกท่ีน าเสนอกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานและมกัจะไดรั้บการกล่าวถึง 
ซ่ึงมี กระบวนการประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั โดยรวบรวมและปรับกระบวนการจดัการความรู้
ของ วิกก์ (Wiig) (1993), มาร์ควอร์ด (Marquardt) (1996), พาริค (Parikh) (2001), ฮาร์วิชและ 
อาร์มา คอสท ์(Horwich & Armacost) (2002) มีกระบวนการดงัน้ีคือ 
  1) การแสวงหาความรู้ ( Knowledge Acquistion) องค์กรควรแสวงหาความรู้ท่ีมี 
ประโยชน์และมีผลต่อการด าเนินงานจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 
   1.1) การแสงหาและรวบรวมความ รู้จากแหล่งภายใน  (Internal 
Collection of Knowledge) ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรภายในองคก์ร เป็นปัจจยัส าคัญ
ประการหน่ึง ในการได้มาซ่ึงความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งความรู้ภายในองค์กรเอง โดยมีวิธีการ
ด าเนินการดงัน้ี คือ  
    1.1.1) การให้ความรู้กับพนักงาน องค์กรควรมีแผนในการ
ฝึกอบรมส าหรับพนกังานในทุกระดบั (Training Road Map) มีการประชุม การแสดงผลงาน และ
จดัใหมี้ระบบพี่ เล้ียง เป็นตน้ 
    1.1.2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ 
(Action Learning) โดยการมอบหมายงาน (Assign) ทา้ทายให้ท าการหมุนเวียนงาน (Rotation) ให้
พนกังานไปรับผดิชอบงานหลายหนา้ท่ี (Funcations)  
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    1.1.3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ความส าเร็จ (Best Practice) 
จากบุคลากร หน่วยงานอ่ืน ๆ ในองคก์ร  
    1.1.4) การน าบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั
เขา้มาท างาน ร่วมกนัเพื่อก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึน  
    1.1.5) การด าเนินการเปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ 
ในเชิงรุก ซ่ึงมี การปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการปฏิบติังานต่าง ๆ ให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา รวมถึง
การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาบูรณาการกบัระบบงานต่าง ๆ ดว้ย เช่น Web Blog , Electronic 
Library เป็นตน้  
    1.1.6) การลงทุนในดา้นการวิจยัและพฒันา เพื่อสร้างนวตักรรม
ใหม่ ๆ ดา้น ผลิตภณัฑห์รือบริการในเชิงรุก ให้สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของตลาดหรือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนไป 
   1.2) การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอก ( External 
Collection of Knowledge) องคก์รตอ้งมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อการปรับปรุง การด าเนินงาน และ
สร้างแนวคิด ใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์งาน ด้วยการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งภายนอก
องคก์รโดยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี คือ  
    1.2.1) การใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังานขององคก์ร เพื่อศึกษาต่อ
ในระดบัท่ี สูงข้ึน เพื่อเป็นการสร้างรากฐานความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์เชิงลึกส าหรับพนกังานใน
แต่ละ วชิาชีพ  
    1.2.2) การส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน และปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ  
    1.2.3) การสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีองค์กรต้องการเข้ามา
ท างาน โดยวิธีการสรร หาเชิงรุก เช่น โครงการรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัชั้นน าทั้งใน
และต่างประเทศ โครงการเสริมคนเก่งสร้างคนดีมีลักษณะเป็นโครงการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพให้ไดมี้ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง ทั้งน้ีผูผ้า่นโครงการดงักล่าว เม่ือ
จบการศึกษาสามารถมา สมคัรงานกบัองคก์รได ้เป็นตน้  
    1.2.4) การเปิดรับข่าวสารจากหลากหลายส่ือ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือดิจิทลั เป็นตน้ รวมทั้งตรวจสอบ แนวโนม้ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลย ี 
    1.2.5) การใชม้าตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) กบัองคก์ร
อ่ืน ๆ      
    1.2.6) การจา้งท่ีปรึกษา 
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  2) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ข้ึน โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีส าคญั คือ การระบุความรู้ โดยระบุว่าองค์กรมีความรู้ 
อะไรบา้งในกระบวนการด าเนินงาน และองคก์รยงัขาดหรือตอ้งการความรู้อะไรอีกบา้ง โดยแหล่ง
ความรู้อยูท่ี่ใด อยูก่บัใคร การแสดงความตอ้งการ เป็นกระบวนการไดม้าซ่ึงความรู้ โดยความรู้จะ
อยูใ่น 2 รูปแบบ คือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่
ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) การแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ส่วน จะสัมพนัธ์กบัการสร้างความรู้
ระหวา่งความรู้ 2 ประเภท โดยความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนจะถูกน าไปใช้ในขั้นตอนการ ด าเนินงานของ
องค์กร การสร้างความรู้ใหม่เก่ียวขอ้งกบัการหยงัรู้ และความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
บุคคล การสร้างความรู้ใหม่ องคก์รควรให้การสนบัสนุนส่งเสริมโดยผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี จดัให้
มีข้ึน เพื่อให้พนกังานทุกคนสามารถเป็นผูส้ร้างความรู้ และไดรั้บประโยชน์จากความรู้ท่ี เกิดข้ึน
อยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงมีรูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างความรู้ คือ  
   2.1) การถ่ายทอดความรู้จากพนกังานผูมี้ความรู้ไปสู่พนกังานอ่ืน ๆ เช่น 
การ ฝึกอบรมภายใน การถ่ายทอดความรู้จากการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
   2.2) การน าความรู้ท่ีองคก์รมีอยูเ่ดิมบูรณาเขา้กบัความรู้ของพนกังานแต่
ละคน เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ และมีการแบ่งปันไปทัว่ทั้งองคก์ร  
   2.3) ความรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นการภายในโดยพนกังานเป็นผูค้น้พบแนวทางได้
เองจาก กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการเพื่อสร้างความรู้ใหม่ใหเ้กิดข้ึน  
   2.4) การเรียน รู้โดยการป ฏิบั ติ  (Action Learning) จากการได้ รับ
มอบหมายงานท่ีทา้ ทาย รวมไปถึงการหมุนเวยีนงาน (Rotation)  
   2.5) การเรียนรู้จากการแกปั้ญหางานอยา่งเป็นระบบ (System Learning)  
   2.6) การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต (Best Practice)  
   2.7) การทดลอง ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและโอกาสส าหรับการเรียนรู้  
   2.8) การวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการ 
  3) การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) การจดัเก็บ
ความรู้เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากขั้นตอนของการสร้างความรู้ ในการจดัเก็บความรู้ตอ้ง
ก าหนดส่ิงส าคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองค์ความรู้ และตอ้งพิจารณาถึงวิธีการในการจดัเก็บ ทั้งน้ีเพราะ
การจดัเก็บ คือ การจดัความรู้ไวเ้ป็นระบบหรือเป็นหมวดหมู่ให้เกิดความง่ายในการจดัการ การ
เข้าถึง และการน ากลับมาใช้ใหม่ การจดัเก็บความรู้อาจจะอยู่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ดังนั้ น 
เคร่ืองมือในการจดัเก็บความรู้จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อขั้นตอนน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมือทาง
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เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และฐานขอ้มูลความรู้ขององค์กร ซ่ึงการจดัเก็บความรู้ ใน 
องคก์รควรค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ีคือ  
   3.1) โครงสร้างการจดัเก็บความรู้ ควรเป็นโครงสร้างท่ีมีมาตรฐาน เป็น
ระบบท่ี สามารถคน้หาและส่งมอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
   3.2) ระบบการจดัเก็บความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ตอ้งมีการจดัหมวดหมู่
ตาม องคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น ตามความจ าเป็นของการเรียนรู้ วตัถุประสงคข์องงาน ความช านาญ
ของ ผูใ้ช ้และสถานท่ีท่ีความรู้ถูกจดัเก็บ เป็นตน้  
   3.3) การจดัเก็บความรู้มีขั้นตอนท่ีมีความส าคญั คือ การให้รหัสความรู้
หรือการ สร้างดรรชนีความรู้ เป็นการเขา้รหสัเพื่อการเช่ือมโยงความรู้ท่ีจดัเก็บ เช่น การก าหนดหวั
เร่ืองค าส าคญั หรือการก าหนดศพัทส์ัมพนัธ์ เป็นตน้ 
   ส่วนการคน้คืนความรู้ (retrieval) เป็นลักษณะของการเข้าถึงส่ิงท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังาน องค์กรควรท าให้พนกังานมีช่องทางหรือ
วธีิการส าหรับการคน้คืนความรู้ต่าง ๆ เช่น การจดัท าสมุดจดัเก็บรายช่ือและทกัษะของผูเ้ช่ียวชาญ 
การท าสมุดหนา้เหลือง (yellow pages) ขององคก์ร เป็นตน้ 
  4) ก าร ถ่ ายทอดความ รู้และก ารใช้ป ระโยช น์  (Knowledge Transfer and 
Utilization) การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากความรู้ มีความจ าเป็นส าหรับองคก์ร เน่ืองจาก
องคก์รจะตอ้งมีความรู้ในการเรียนรู้และเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน เม่ือมีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง ท าให้ฐานความรู้ท่ีองคก์รจดัเก็บไวมี้การถ่ายทอดไปอยา่งรวดเร็วและเหมาะสม ทัว่ทั้งองคก์ร 
การถ่ายทอดหรือการถ่ายโอนความรู้จากบุคคลไปสู่บุคคล และจากองค์กรไปสู่องค์กร ซ่ึงจะตอ้ง
อาศยั เคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ เคร่ืองมือดงักล่าวจะเสริมให้การถ่ายทอดความรู้เกิดข้ึนได้
ง่ายเป็น ระบบและอาจเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นในการถ่ายทอดความรู้
อาจจะอาศัย ช่องทางของการส่ือสารด้วยการพบปะพูดคุย การเขียน การฝึกอบรม การ
ประชุมสัมมนา การ สรุปข่าวสาร เป็นตน้  
  ส่วน บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548) ได้สรุปกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Process) จากการศึกษากรอบความคิดของการจดัการความรู้ของนกัวิชาการดา้นการ
จดัการความรู้หลาย ๆ ท่าน ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนหลกั ๆ ของกระบวนการจดัการความรู้ได ้ 
7 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ 
  1) การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการคน้หาวา่องคก์รมีความรู้
อะไรบา้ง ในรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร และความรู้อะไรท่ีองค์กรจ าเป็นตอ้งมี ซ่ึงจะท าให้องคก์รทราบ
วา่ขาดความรู้อะไรบา้ง โดยทัว่ไปองค์กรสามารถใช้แผนท่ีความรู้ (Knowledge Mapping) เพื่อหา
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วา่ความรู้ใดมีความส าคญัส าหรับองค์กรจดัล าดบัความส าคญัของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องค์กร
วางขอบเขตของการจดัการความรู้ และสามารถจดัสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล นอกจากน้ีแผนท่ีความรู้ยงัช่วยท าให้เห็นภาพรวมของคลงัความรู้ขององค์กร ท าให้
องค์กรทราบว่ามีความรู้ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
ส้ินเปลืองในการรวบรวมและจดัเก็บและท าให้บุคลากรทุกคนทราบวา่องค์กรมีความรู้อะไร และ
จะหาความรู้ท่ีตนเองต้องการได้ท่ีไหน และยงัใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้ท่ีองค์กร
สามารถ ใช้เป็นฐานในการต่อยอดความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้เพื่อศึกษา
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานและเคล่ือนยา้ยแหล่งความรู้ต่อระบบต่าง ๆ ใน
องคก์ร 
  2) การสร้างหรือแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) จากการ
ท าแผนท่ีความรู้ องคก์รจะทราบวา่มีความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชมี้อยูห่รือไม่ ถา้มีแลว้องคก์รจะตอ้งหา
วิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีอาจอยู่กระจดักระจายมารวมไว ้แล้วจดัท าเน้ือหาให้
เหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ ส าหรับความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ แต่องค์กรยงัไม่มีนั้น 
องค์กรอาจตอ้งสร้างความรู้ดงักล่าวจากความรู้เดิมท่ีมีอยูห่รือน าความรู้จากภายนอกองคก์รมาใช ้
องคก์รจะตอ้งพิจารณาความรู้ท่ีไม่จ  าเป็นและลา้สมยัทิ้งไป เพื่อประหยดั ทรัพยากรในการจดัเก็บ
ความรู้เหล่านั้น หวัใจท่ีส าคญัของขั้นตอนน้ีคือ การก าหนดเน้ือหาของความรู้ท่ีตอ้งการและดกัจบั
ความรู้ดงักล่าวให้ได ้ส าหรับปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ขั้นตอนน้ีประสบ ความส าเร็จคือบรรยากาศ
และวฒันธรรมองค์กรท่ีเอ้ือให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อ
การสร้างความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
  3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เม่ือมีเน้ือหาความรู้ท่ี
ตอ้งการแลว้ องค์กรตอ้งจดัความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้ผูใ้ช ้สามารถคน้หา และน าความรู้ดงักล่าว
มาใช้ประโยชน์ไดง่้าย การจดัความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การจดัท าสารบญัและจดัเก็บความรู้
ต่าง ๆ เพื่อให้คน้หาและน ากลบัมาใช้ไดง่้ายและสะดวกรวดเร็ว การแบ่งชนิดหรือประเภทความรู้
นั้น ๆ จะข้ึนอยู่กบัผูใ้ช้น าไปใช้อยา่งไร และลกัษณะการท างานของบุคลากรในองค์กรเป็นแบบ
ไหน โดยทัว่ไปการแบ่งประเภทความรู้จะแบ่งตามส่ิงต่อไปน้ี  
   3.1) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร (ท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญ)  
   3.2) หวัขอ้/หวัเร่ือง  
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
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   การแบ่งประเภทความรู้จะข้ึนอยู่กับการใช้ความรู้นั้ น ๆ เช่น ถ้าเป็น
ความรู้ท่ีมีผูใ้ชม้ากและหลากหลาย การแบ่งจะครอบคลุมความรู้มากมายหลายประเภท (แนวราบ) 
แต่ถา้เป็น ความรู้ท่ีใชเ้ฉพาะกลุ่ม การแบ่งจะไม่ครอบคลุมแต่จะลงลึกในรายละเอียด (แนวด่ิง) 
  4) ก ารป ระมวลผลและกลั่น กรองความ รู้  (Knowledge Codification and 
Refinement) องคก์รจ าเป็นตอ้งประมวลความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและใชไ้ดง่้าย 
ซ่ึงอาจท าไดใ้นหลายลกัษณะ ดงัน้ีคือ  
   4.1) การจัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร จะช่วยท าให้การป้อนขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับจดัเก็บ คน้หา และ
ใชค้วามรู้ท าไดส้ะดวก รวดเร็ว  
   4.2) การใช้ “ภาษา” เดียวกนทั่วทั้ งองค์กรนั้ นคือ องค์กรควรจัดท า
อภิธานศพัทข์องค าจ ากดัความของค าต่าง ๆ ท่ีแต่ละหน่วยงานใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อให้มีความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัซ่ึงจะช่วยให้การป้อนขอ้มูล/ความรู้การแบ่งประเภทและการจดัเก็บเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั  
   4.3) การเรียบเรียง ตดัต่อ และปรับปรุงเน้ือหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่าง ๆ 
เช่น ความ ครบถว้น เท่ียงตรง ทนัสมยั สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
  5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) โดยทั่วไปการเข้าถึงความรู้หรือ 
การถ่ายทอดความรู้ใหผู้ใ้ชมี้ 2 ลกัษณะ คือ  
   5.1) การป้อนความรู้ (Push) คือ การส่งขอ้มูลความรู้ให้ผูรั้บ โดยผูรั้บ
ไม่ได้ร้องขอหรือตอ้งการหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นแบบผูรั้บความรู้ไม่ได้แสดงความตอ้งการหรือ
ไม่ไดร้้องขอ เรียกวา่ “Supply-based” เช่น การส่งหนงัสือเวียนแจง้ใหท้ราบเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ 
หรือขอ้มูล เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์ร เป็นตน้  
   5.2) การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ (Pull) คือ การท่ีผูรั้บสามารถเลือกรับ
หรือใช ้เฉพาะขอ้มูลหรือความรู้ท่ีตอ้งการเท่านั้น ซ่ึงท าให้ลดปัญหาการไดรั้บขอ้มูลหรือความรู้ท่ี
ไม่ตอ้งการมากเกินไป การกระจายความรู้แบบน้ีเป็นแบบ “Demand-based”  
   องคก์รควรท าให้เกิดความสมดุลระหวา่งการกระจายความรู้แบบ “Push” 
และ “Pull” เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ชข้อ้มูลหรือความรู้ 
  6) การแบ่ งปันแลก เป ล่ียนความ รู้  (Knowledge Sharing) องค์กรแบ่ งปัน
แลกเปล่ียนความรู้โดยการจดัท าเอกสาร จดัท าฐานความรู้ รวมทั้ งท าสมุดหน้าเหลืองโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็ว ซ่ึงวิธีการดงักล่าวใช้ได้ดี
ส าหรับความรู้ประเภทชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เท่านั้น ส าหรับการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
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ความรู้โดยนัยหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวับุคคลนั้นจะตอ้งท าดว้ยการพบปะกนัตวัต่อตวัหรือเป็น
กลุ่ม ดงันั้นการแบ่งปันความรู้ประเภทน้ี สามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัความตอ้งการและ
วฒันธรรมขององค์กร ส่วนใหญ่มกัจะใช้วิธีการผสมผสานเพื่อให้บุคลากรไดเ้ลือกใช้ตามความ
ถนดัและสะดวก ซ่ึงมีวธีิการหลกั ๆ มีดงัน้ีคือ  
   6.1) ทีมขา้มสายงาน (Cross –Functional Team)  
   6.2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice : CoP)  
   6.3) ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System)  
   6.4) การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation)  
   6.5) การยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน (Secondment)  
   6.6) เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum)  
  7) การเรียนรู้ (Learning) วตัถุประสงค์ท่ีส าคัญท่ีสุดในการจัดการความรู้ คือ  
การเรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจแกปั้ญหา และปรับปรุง
องค์กร หากบุคลากรขององค์กรไม่ได้มีการเรียนรู้และไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ก็เป็น 
การสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรท่ีใชก้ารเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึน ซ่ึง
จะไปเพิ่มพูนองคค์วามรู้ ขององคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มากข้ึนเร่ือย ๆ ความรู้เหล่าน้ีจะถูกน าไปใชเ้พื่อ
สร้างความรู้ใหม่ ๆ อีกเป็นวงจรท่ีไม่มีส้ินสุดท่ีเรียกวา่ “วงจรการเรียนรู้”  
  อยา่งไรก็ตามกระบวนการจดัการความรู้ของแต่ละองคก์รมีความแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะการด าเนินงานและองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น โครงสร้างองค์กร ลกัษณะ
งานของ องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ ดงันั้นองค์กรแต่ละองค์กรจ าเป็นตอ้งพฒันา 
กระบวนการจดัการความรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและบริบทองคก์รของตนเอง 

2.1.29 กรอบความคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ในการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบา้น ควร

มีกรอบความคิดเพื่อใชเ้ป็นหลกัน าร่องความคิดและเป็นเคร่ืองก าหนดเส้นทางการศึกษาและเรียนรู้ 
(เอกวทิย ์ณ ถลาง, 2540) ดงัน้ีคือ  

1) ไม่ว่าชนกลุ่มใดเม่ือได้ตั้ งหลักแหล่งในการท ามาหากินอย่างต่อเน่ืองใน
สภาพแวดลอ้มใด เป็นเวลานานหลายชัว่คน ยอ่มเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติแวดลอ้มแห่งพื้นภูมินั้น 
แล้วปรับตวัและสร้างสรรค์วฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพในสภาพแวดล้อมนั้น ดงันั้น 
กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ความเช่ือ พิธีกรรม และวิถีชีวิตอนัสืบเน่ือง
จากการปรับตวัท่ีไดมี้การสั่งสม สืบสาน และปรับเปล่ียนต่อเน่ืองกนัมาในกลุ่มชนรุ่นต่อ ๆ มา 
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รวมถึงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัคนในวฒันธรรมอ่ืนท่ีไดไ้ปมาหาสู่กนัตลอดมา จึงรวมเรียก
ประสบการณ์น้ีวา่ภูมิปัญญาสั่งสม  

2) โดยเหตุท่ีสังคมทั้งหลายในโลกมีความแตกต่างกนัทางสภาพแวดลอ้ม สังคม
และวฒันธรรม ในพื้นฐานสั่งสมภูมิปัญญาใหม่ท่ีรับเข้ามา มิอาจแทนท่ีภูมิปัญญาสั่งสมหรือ 
ภูมิปัญญาดั้งเดิมไดท้ั้งหมด ภูมิปัญญาดัง่เดิมท่ีไดรั้บการเลือกสรร ทดสอบ หรือดดัแปลงตามเหตุ
ปัจจยั และพลวตัทางวฒันธรรมแห่งกลุ่มชนนั้น จึงยงัเป็นเหตุจ าเป็นและเหมาะสมกบักลุ่มชนท่ีมี
วถีิชีวติ และประสบการณ์พื้นฐานแตกต่างกนั  

3) โดยธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ไม่ว่าในสังคมใดจะไม่
เปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิงอยา่งขุดรากถอนโคน หากตอ้งมีการปรับเปล่ียนบนพื้นฐาน รากเหงา้ของ
วฒันธรรม สั่งสม เพราะคนในทุกสังคมยอ่มมีความเคยชินกบัส่ิงเดิม ๆ เป็นฐาน ภูมิปัญญาใหม่จึง
ยอ่มไดรั้บการทดสอบ ปรับเปล่ียน ดดัแปลงใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นใหม่ โดยมีภูมิปัญญา สั่ง
สมเป็นพื้นฐานรองรับ  

4) ในธรรมชาติของวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนย่อมมีความ
หลากหลายตามสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและลกัษณะสังคมท่ีแตกต่างกนั ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมจึงเป็นความมัน่คงทางปัญญาท่ีจะเป็นพลงัในการรับ ปรับเปล่ียน และพฒันาสังคมให้
สมดุล สอดคล้องกบัธรรมชาติแวดล้อม วฒันธรรม และประสบการณ์สั่งสมของกลุ่มชนนั้น ๆ 
ความพยายามใดท่ีจะท าลายความหลากหลายเป็นการบัน่ทอนพลงัตามธรรมชาติ และก่อให้เกิด
วกิฤตการณ์ได ้ 

5) ในสังคมสมยัใหม่ เราจะคุน้เคยกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระเบียบแบบแผน
ในสถาบนัการศึกษา เพื่อการถ่ายทอดและพฒันาภูมิปัญญา ซ่ึงเราสามารถเรียนรู้ได้มากในเวลา
จ ากดัก็จริง หากแต่ในช่วงชีวิตของคน ๆ หน่ึง การเรียนรู้นอกชั้นเรียน การเรียนรู้จากขอ้เท็จจริง 
ในชีวิต ประจ าวนัตามธรรมชาติย่อมมีอยู่ตลอดเวลา คงเป็นสัดส่วนการเรียนท่ีมากท่ีสุด  
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในอดีตก็เกิดจากการเรียนรู้โดยธรรมชาติและประสบการณ์ในชีวิตจริง
เป็นพื้นฐานตลอดมา และยงัคงจะด าเนินต่อไปในสังคมอุตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสารท่ีมี 
การปฏิวติัวิธีการเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูล ข่าวสาร และองค์ความรู้อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง 
การเรียนรู้นอกชั้นเรียน เรียนรู้ดว้ยตนเองตามธรรมชาติจะทวคีวามส าคญัยิง่ข้ึนไปอีก  

2.1.30 แนวคิดการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมุ่งเนน้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแนวคิดการพฒันาท่ีเน้นอุดมการณ์การกลบัคืนสู่รากเงา้ตามวิถีการผลิตจาก

วฒันธรรมเดิม โดยมีเป้าหมายท่ีการพึ่งตนเองได ้เกษตรผูผ้ลิตตอ้งพึ่งตนเองได ้ชุมชนทอ้งถ่ินตอ้ง
พึ่งตนเองให้ได ้เป็นการพึ่งพาตนเองดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร และการแบ่งปัน และทา้ยท่ีสุด
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สังคมและประเทศชาติจึงจะพึ่งตนเองได ้แนวคิดเศรษฐกิจลกัษณะน้ี จะน าไปสู่สังคมประเทศชาติ
โดยรวมเป็นสุขอนัย ัง่ยนื (รัตนา โตสกุลและคณะ, 2548)  

องคค์วามรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจพออยูพ่อ
กิน เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีตั้ งอยู่บนฐานคิดรากเหง้าทางสังคม วฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยอนัเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นองคค์วามรู้ท่ีแฝงไวด้ว้ย
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา ท่ีเป็นการพึ่งตนเอง และเน้นความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินท่ียึดมัน่ใน
เร่ืองการท าความดี ความมีเมตตา การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการมีสมานฉันท์ นบัเป็นเศรษฐกิจแห่ง
การแบ่งปันพึ่งพาอาศยั เอ้ืออาทรต่อกนั ไม่ใช่เศรษฐกิจแห่งการแข่งขนัผลประโยชน์แบบตวัใคร
ตวัมนัท่ีแสวงหาก าไรสูงสุด ซ่ึงนายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดเ้รียกเศรษฐกิจแบบน้ีวา่ “เศรษฐกิจแห่ง
การพึงตนเอง” ซ่ึงการพึ่งตนเองตอ้งค านึงถึงพื้นฐานของตนเอง พื้นฐานทางสังคม วฒันธรรม เป็น
เศรษฐกิจท่ีอยูบ่นพื้นฐานความมัน่คงของตนเอง อยูบ่นความสัมพนัธ์ของครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน 
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม เป็นเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงชีวิต จิตใจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ได้อย่าง 
ดุลยภาพ (รัตนา โตสกุลและคณะ, 2548)  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยไดน้ าแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางเพื่อให้
ประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนในชนบท ซ่ึงเป็นประชาชนฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน หลุดพน้จากความยากจน แทจ้ริงแลว้เศรษฐกิจฐานรากคือ เศรษฐกิจของประชาชนท่ีอยูใ่น
ชนบทหรือชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีจ านวนมากและส่งผลถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ถึง
เวลาแล้วท่ีชาวไทยตอ้งตระหนกัและช่วยเหลือกนัในการพฒันาประเทศอย่างจริงจงั โดยการยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพฒันา ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงการด ารงอยู ่
และการปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ ตนเอง ครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550)  

ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการ
น าวชิาการมาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชุมชนทอ้งถ่ินให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความ
รอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ เพื่อให้
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สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และกวา้งขวางในทุก ๆ ดา้น จากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  

ชีวิตท่ีพอเพียงจึงต้องเร่ิมจากตัวเองก่อน เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ
ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณแห่งตน 
ตามอัตภาพ ไม่หลงในกระแสของวตัถุนิยม ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวคือ  
การพอมีพอกินไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฝืดเคืองนกั ส าหรับเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน คือการ
ท่ีชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่ งตนเองได้ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อความร่วมมือในการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่กลุ่ม และมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกนั การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัตามก าลงัและความสามารถของตน ท าให้ชุมชนทอ้งถ่ินโดยรวมเกิดความพอเพียงใน
วิถีปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง หากประชาชนในชาติสามารถท าตามแนวทางท่ีให้ไวก้็จะสามารถหลุดพน้
จากความยากจนพึ่งตนเองได ้(ณฐันิยา เธียรธ ารง, 2551)  

การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาอยู ่ 
5 ประการ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ดงัน้ีคือ  

 1) กรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่
และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดงัเดิมของสังคมไทย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ไดก้บัทุกคน ทุกเวลาและทุกสถานท่ี เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวกิฤต เพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา  

 2) คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติัตน
ไดใ้นทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน  

 3) ค านิยาม ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อม ๆ กนั 
คือ  

3.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกินไปไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ  

3.2) ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความ
พอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึง
ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  

3.3) การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
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 4) เง่ือนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ  

4.1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั  

4.2) เง่ือนไขด้านคุณธรรม จะต้องเสริมสร้างให้มีความตระหนักใน
คุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต มีความขยนั อดทน มีความเพียร ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่โลภ 
ไม่ตระหน่ี และรู้จกัแบ่งปัน  

 5) แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและสามารถพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ความรู้ และเทคโนโลย ี

2.1.31 การวดัค่าโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์  
  การวัดค่าโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Aspects) นั้ นมีความ
แตกต่างจากการวดัค่าโครงการดา้นการเงิน (Financial Aspects) เน่ืองจากเป็นการประเมินท่ีไม่ได้
ให้ความสนใจกับก าไรท่ีเป็นตวัเงิน (Tangible Benefits) เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประเมินว่า
ทรัพยากรท่ีใชไ้ปในโครงการหน่ึงๆ นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ ต่อสังคมอยา่งไร
บ้าง เป็นการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมหรือไม่ โดยสามารถแบ่งวิธีการประเมิน
โครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 4 รูปแบบ ของ เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ (2541, น.2-5) ไดแ้ก่ 
  1) การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis : CBA) เป็น
รูปแบบการวิเคราะห์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดตามแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์
โครงการโดยค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการ โดยพยายามท่ีจะ
ประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนออกมาเป็นตวัเงินเพื่อประเมินความคุม้ค่าของโครงการ 
หรือเพื่อช่วยตดัสินใจในการเลือกท าโครงการ แต่ในทางปฏิบติันั้น อาจมีปัญหาในการน าไปใช้
มากมายในการน าไปประเมิน โดยเฉพาะในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการท่ีให้
ประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Benefits) 
  2) การวิเคราะห์ประสิทธิผลของตน้ทุน (Cost Effectiveness Analysis: CEA) 
เป็นการวิเคราะห์โครงการในลกัษณะท่ีผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ของโครงการอยู่ในรูป 
การประหยดัต้นทุน โดยลักษณะของโครงการท่ีประเมินจะเป็นลักษณะของโครงการท่ีเน้น
ทางดา้นการลดตน้ทุนต่อการด าเนินการ (Cost per Transaction) 



80 

 

 

  3 )  ก า ร วิ เค ร าะ ห์ ต้ น ทุ น ต ่ า สุ ด  (Cost Minimization Analysis:  CMA)  
การประเมินโครงการแบบวิเคราะห์ตน้ทุนต ่าสุดน้ีเป็นการพยายามค านวณหาจุดต ่าสุดของตน้ทุน 
(Minimum Cost per Transaction) เพื่อพยายามท าให้โครงการมีลกัษณะเป็นการประหยดัจากขนาด
ใหม้ากท่ีสุด (Economies of Scale) 
  4) การวิเคราะห์ตน้ทุน และอรรถประโยชน์ (Cost-Utility Analysis : CUA) 
เป็นการวิเคราะห์โครงการในลกัษณะท่ีไม่มีการประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นตวั
เงิน โดยวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในภาพกวา้งๆ โดยศึกษาวา่โครงการท่ีก าลงัประเมิน
สามารถให้อรรถประโยชน์แก่คนกลุ่มใดบา้ง และในรูปแบบใดบา้ง เป็นการประเมินโครงการท่ี
ผลประโยชน์ส่วนมากไม่สามารถท่ีจะวดัไดใ้นการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์นั้น แต่ละ
โครงการต่างมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงการท่ีจะเลือกใช้วิธีใดในการประเมิน
โครงการนั้นตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการนั้นด้วย การพฒันาของประเทศ
ต่าง ๆ จ านวนมากรวมทั้งประเทศไทยดว้ย เป็นการพฒันาแบบไม่ย ัง่ยืน เพราะเน้นท่ีการพฒันา
เศรษฐกิจระดับมหาภาคเป็นส่ิงส าคญัท า ให้มีการท าลายส่ิงแวดล้อมสูง ขาดการพฒันามนุษย ์
ครอบครัวและสังคม เป็นเหตุให้สังคมชนบทล่มสลาย และเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา เช่น  
การอพยพเข้าเมือง อาชญากรรม โสเภณีกรรม การละเมิดสิทธิเด็ก และอุบัติภยัต่าง ๆ ขณะน้ี 
ทัว่โลกมีการพูดถึงและแสวงหาแนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันาแบบยัง่ยืนกนัมาก นักวิชาการ 
นกัการเมือง ตลอดจนนักพฒันา ควรศึกษาและพฒันาแนวความคิด การพฒันาแบบยัง่ยืน ซ่ึงคง
จะตอ้งค านึงถึง  ความย ัง่ยนืของเศรษฐกิจ ความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม ความย ัง่ยนืของสังคม อยา่ง
สานสอดซ่ึงกนัและกนั โดยไม่พฒันาเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยไม่ค  านึงถึงอีกสองเร่ือง เช่น 
พฒันาเศรษฐกิจอยา่งเดียวโดย ไม่ค  าถึงส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

2.1.32 ทฤษฎีมูลค่าเพิ่ม  
  ชะลอ เอ่ียมสะอาด (ม.ป.ป.) ไดร้วบรวมทฤษฎีมูลค่าเพิ่มของ จีระ หงส์ลดารมภ์
(2555) ท่ีเนน้ใหทุ้กคนสามารถท่ีจะเปล่ียนขอ้มูล เป็นข่าวสาร เป็นความรู้ และสามารถน าไปสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีล าดบัดงัน้ี มีการ
เก็บขอ้มูล (Data) และจดัหมวดหมู่ (Coding) ก่อใหเ้กิดข่าวสาร (Information) เม่ือน าข่าวสารมาคิด
ต่อ วิเคราะห์ วจิยัจะเกิดเป็นความรู้ (Knowledge) หากมีการน าความรู้ไปใชเ้กิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) นัน่คือ เป็นการเปิดโลกทศัน์ เป็นการบริหารแบบ Paradigm Shift เปล่ียนวิธีคิดใน
การท างานให้สอดคลอ้งกบัสังคมจุดใดจุดหน่ึง ซ่ึงการสร้างมูลค่าเพิ่มน้ีตอ้งการ การบริหารจดัการ
มาก และสุดทา้ยจะก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียว (Wisdom) ข้ึน ดงันั้นความรู้จะตอ้งแสวงหาความรู้
ท่ีทนัสมยั มีการแบ่งปันความรู้อยา่งถูกตอ้ง และสร้างมูลค่าเพิ่มใหเ้กิดข้ึน 
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2.1.33 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 
 ความหมายของค าว่า “ศักยภาพ” ตรงกับภาษาอังกฤษคือ Potentiality โดย  

วิวฒัน์ชยั บุญภกัด์ิ (2536) ไดก้ล่าววา่ศกัยภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อมในตวัของส่ิงใด
ส่ิงห น่ึงท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการหรือการเข้ามาท าให้ เกิด 
การเปล่ียนแปลงใด ๆ นั้นส าหรับการพฒันาศกัยภาพ ดงังานวิจยัของ ดรุณ ไกรศรี (2554) ระบุว่า
คือการน าความรู้ความสามารถท่ีอยู่ภายใตต้วับุคคลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคคลและ
องคก์ร น าศกัยภาพเหล่านั้นมาใชอ้ยา่งมีกระบวนการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีทุกส่ิง
มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอยา่งง่ายดายและรวดเร็วท า
ให้การพฒันาศกัยภาพของบุคคลในองค์กรมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเม่ือมีศกัยภาพท่ีอยู่ใน
บุคคลแต่ละคนไดรั้บการพฒันาและผลลพัธ์ท่ีตามมาคือความส าเร็จขององคก์ารวิธีการน าแนวคิด
เก่ียวกบัศกัยภาพไปใชโ้ดยส่วนใหญ่จะใชใ้นการอธิบายศกัยภาพของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
ศกัยภาพในการรวมกลุ่ม ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว ศกัยภาพของการบริหารจดัการ
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของบุคคลในชุมชนเก่ียวกบัการท่องเท่ียวดงัเช่นงานวจิยัของ  

 เกษราพร ทิราวงศ์และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง (2554) ได้ท าการศึกษาการพัฒนา
ศกัยภาพชุมชนบา้นแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ดว้ยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อ
สร้างความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งย ัง่ยนืมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจและก าหนดทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนแม่แรม เพื่อ
พฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการท่องเท่ียวโดยใชท้รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชนเป็นฐาน
ในการพฒันา ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ไดมี้การพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นบุคคลากรการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนไดจ้ดัตั้งกลุ่มทางการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 
 2.1.34 แนวคิดการส่งเสริมเกษตร 

 การส่งเสริมการเกษตร คือ การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างเกษตรกรกบัแหล่ง
วทิยาการเพื่อท่ีจะกระจายความรู้ใหม่ ๆ และหลกัการท่ีดีไปสู่เกษตรกร และท าใหเ้กษตรกรเหล่าน้ี
ไดน้ าวิทยาการแผนใหม่ไปใช้ในฟาร์มของตน การส่งเสริมการเกษตรเก่ียวขอ้งอย่างใกลชิ้ดกบั 
การเรียนการสอนและการค้นควา้วิจยั กล่าวคือผลของการคน้ควา้วิจยัทางเกษตรกรรมจะไม่มี
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริง ถา้ไม่ไดน้ าผลเหล่าน้ีไปมอบให้แก่เกษตรกรซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัความสัมพนัธ์
ระหวา่งการส่งเสริมเกษตร (ไทยเกษตรศาสตร์, 2555) 

 ลกัษณะของงานส่งเสริมการเกษตร 
1) งานส่งเสริมการเกษตรเป็นแบบของการศึกษานอกโรงเรียนท่ีรัฐหรือ

เอกชน ก็สามารถท าได ้
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2) การส่งเสริมการเกษตรเป็นการติดต่อสองทางกลับไปกลับมาระหว่าง
สถาบนักบัเกษตรกร โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมเป็นตวัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

3) ควรเร่ิมดว้ยสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง ๆ ของเกษตรกร และเร่ืองท่ีจะส่งเสริมนั้น
จะตอ้งเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเขาดว้ย 

4) เกษตรกรตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยการกระท าของจริง 
5) เป็นการติดต่อกบัคนในชนบทเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการปฏิบติังานกบั

สมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยไม่จ  ากดัเพศและอาย ุ
6) ใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเป็นจุดเร่ิมตน้ 
7) มีวธีิปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองกนั 
8) มีวธีิด าเนินงานท่ีเป็นประชาธิปไตย 
9) เป็นการสร้างผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
10) มีโครงการหรือแผนปฏิบติังานท่ีแน่นอนและรู้ว่าจะประสานงานกับ 

ใครบา้ง 
11) มีการติดตามผลงานหลงัการปฏิบติั 
12) มีการรายงานผล เพื่อวางแผนปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไป 

 บทบาทและหนา้ท่ีของนกัส่งเสริมหรือพฒันากร  
 นักส่งเสริมเกษตรเป็นนักพฒันาคนหน่ึง ท่ีจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ใหม่ ๆ 

เพื่อไปช่วยในการเพิ่มผลผลิตของเขา ดงันั้นนกัส่งเสริมเกษตรจึงมีบทบาทดงัน้ี 
1) เป็นผูน้ าทางวิชาการ และเป็นผูท่ี้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง หมายความ

วา่เขาจะตอ้งมีความรู้และมีหูตากวา้งไกล 
2) เป็นผูป้ระสานงานทางวชิาการและการปฏิบติั กล่าวคือนกัส่งเสริมจะตอ้ง

ประสาน เช่ือมโยงระหวา่งสถาบนั (นกัวชิาการ) กบัเกษตรกรผูป้ฏิบติั 
3) เป็นผูแ้กปั้ญหาของชุมชน กล่าวคือนักส่งเสริมซ่ึงเป็นผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดกบั

เกษตรกร ยอ่มจะรู้ปัญหาของชุมชน เขาจะตอ้งร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ย 
4) เป็นผูเ้ช่ือมโยงบุคคลและองคก์ารต่างๆ เขา้ดว้ยกนั กล่าวคือในการท างาน

ในท้องถ่ิน เขาย่อมจะพบกับบุคคลหลายฝ่าย นอกจากเขาจะเช่ือมโยงระหว่างนักวิชาการกับ
เกษตรกรแลว้เขาจะตอ้งประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ดว้ย 
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  ลกัษณะของนกัส่งเสริมท่ีพึงประสงค ์
 เน่ืองจากงานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายประเภท 

ใครท่ีจะเป็นนกัส่งเสริมหรือพฒันากรท่ีดีควรจะไดพ้ิจารณาตวัเอง และเสริมสร้างให้มีคุณลกัษณะ
ดงัน้ีไวด้ว้ยคือ 

1) ตอ้งมีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัในสาขาวชิาของตนอยา่งดี 
2) รู้หลักการถ่ายทอดความรู้ คือการฝึกอบรม การเรียน การสอน และ 

การแนะน าต่าง ๆ ไดดี้ ดงันั้นจึงตอ้งรู้ในเร่ืองหลกัการติดต่อส่ือสาร การใช้โสตทศันูปกรณ์ หลกั
จิตวทิยาและสังคมชนบทดว้ย 

3) เป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และชอบงานท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน 
4) เป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม และชอบดดัแปลงแกไ้ขส่ิงต่าง ๆ 
5) เป็นผูท่ี้น าเอาทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น สอนใหเ้กษตรกรท าปุ๋ยจากเศษพืชต่าง ๆ ท าแก๊สจากมูลสัตวเ์ป็นตน้ 
6) เป็นผูท่ี้กระตุน้ให้เกษตรกรรู้จกัปัญหา และแกไ้ขปัญหาโดยทัว่ของเขาเอง 

หรือโดยการท างานเป็นกลุ่ม 
7) เป็นผูส่ื้อสารระหวา่งเกษตรกรในชุมชนกบัโลกภายนอก 
8) ต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสุข ร่วมทุกข์ กับเกษตรกรด้วยความสุจริตใจ 

อดทนและหนกัแน่น 
หลกัของการติดต่อส่ือสาร 
 ในการส่งเสริมการเกษตร นักส่งเสริมควรจะเข้าใจถึงองค์ประกอบของ 

การติดต่อส่ือสารดว้ย เพื่อให้การท างานของเขามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ในการส่ือความหมาย เราจะ
พบแหล่งข่าวหรือผูส่ื้อข่าว (source and Sender) และจะมีตวัข่าวหรือขอ้มูล (Message) ข่าวน้ีจะ
ผ่านไปตามวิถีหรือวิธีต่าง ๆ (channels) เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ ฯลฯ ไปยงัผูรั้บข่าว (Receiver)  
นักส่งเสริมจึงเป็นทั้ งแหล่งข่าวและผูส่ื้อข่าวท่ีจะต้องเตรียมข่าวให้ถูกต้องเหมาะสม ตรงกับ 
ความตอ้งการของผูรั้บข่าว และใชว้ิธีการท่ีดีเพื่อใหข้่าวนั้น ๆ ไดถึ้งไปยงัเกษตรกรจ านวนมากโดย
ท่ีหวงัวา่เกษตรกรจะคลอ้ยตามและยอมรับข่าว (วทิยาการแผนใหม่) ไปปฏิบติับา้ง องคป์ระกอบท่ี
ส าคัญมากอย่างหน่ึงข้างต้นน้ี ก็คือผูรั้บข่าวหรือเกษตรกร ซ่ึงนักส่งเสริมบางท่านอาจจะลืม
พิจารณาไป เช่น นกัส่งเสริมบางคนเม่ือไดรั้บมอบหมายใหไ้ปบรรยาย เร่ืองการปลูกมะพร้าว หรือ
การติดตาเปล่ียนยอด (ยางพารา) ให้เกษตรกรฟัง เขาก็เตรียมเร่ืองท่ียุง่ยากซับซ้อนไปบรรยายเป็น
ชัว่โมง ๆ โดยไม่ค  านึงถึงตวัผูฟั้งเลย ก็ท  าใหผู้ฟั้งเบ่ือ และไม่ยอมรับเร่ืองท่ีนกัส่งเสริมพูด อยา่งน้ีก็
จะเกิดการสูญเปล่าข้ึนได ้นกัส่งเสริมท่ีดีตอ้งศึกษากลุ่มผูฟั้ง (ผูรั้บข่าว) ในประเด็นต่อไปน้ี 
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1) กลุ่มผูฟั้งเป็นใคร ดูวา่เขาเป็นชาวสวนมะพร้าว หรือชาวสวนยาง เขาปลูก
มะพร้าวหรือยางมานานก่ีปี เขามีประสบการณ์ หรือความรู้เร่ืองมะพร้าวหรือยางเพียงใด เพื่อจะได้
เตรียมเร่ืองใหเ้หมาะสม 

2) ปัญหาของผูฟั้ง เช่นดูว่าชาวสวนยางกลุ่มน้ีมีปัญหาอะไร มีปัญหาเร่ือง
โรคใบร่วง หรืออยา่งไร โรคน้ีจะแกไ้ดด้ว้ยวธีิใด วธีินั้น ๆ จะปฏิบติัไดไ้หมในชุมชนนั้น ๆ 

3) ดูว่าเขามีความต้องการอะไร สมมุติว่าเขาต้องการแก้ปัญหาเร่ืองโรค 
ใบร่วงของยาง นกัส่งเสริมจะตอ้งพูดถึงวิธีแกปั้ญหาโรคใบร่วง ไม่ใช่จะพูดออ้นวอนให้เขาปลูก
มะพร้าวถ่ายเดียว 

4) ตอ้งศึกษาอายขุองผูฟั้ง เพราะการพูดใหเ้ด็กและผูใ้หญ่ฟังไม่เหมือนกนั 
5) ดูเพศของผูฟั้ง เพราะเร่ืองท่ีจะพูดให้ผูห้ญิงหรือผูช้ายฟังอาจมีเกล็ดย่อย

แตกต่างกนั 
6) พิจารณาการศึกษาของผูฟั้ง เพราะถา้ผูฟั้งมีการศึกษาต ่านกัส่งเสริมตอ้งใช้

ภาษาง่าย ๆ และตอ้งเตรียมอุปกรณ์อ่ืน ๆ มาเสนอประกอบดว้ย 
7) ดูลทัธิศาสนาของผูฟั้ง เช่นถา้ผูฟั้งเป็นชาวไทยมุสลิมเราอาจตอ้งใชภ้าษา 

และเทคนิคท่ีไม่เหมือนชาวไทยพุทธ 
8) ดูจ  านวนของผูฟั้ง เพราะถา้ผูฟั้งนอ้ยอาจใชว้ธีิสาธิตปฏิบติั แต่ถา้ผูฟั้งมาก

อาจตอ้งใชว้ธีิบรรยาย 
9) ดูฐานะทางเศรษฐกิจของผู ้ฟัง ตามปกติเกษตรท่ีมีฐานะดีจะยอมรับ

วทิยาการแผนใหม่ไดง่้าย การส่งเสริมก็สะดวกยิง่ข้ึน 
10) ดูปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาวการณ์ทางการตลาด สภาพของดินฟ้าอากาศ ผูน้ า

ในทอ้งถ่ิน และจ านวนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมเอง วา่จะเอ้ืออ านวยให้การส่งเสริมเร่ืองนั้น ๆ ไดผ้ลดี
เพียงใด 

 นอกจากน้ีนักส่งเสริมต้องเข้าใจจิตวิทยาและการเรียนรู้ของเกษตรกรด้วย 
ตามปกติเราถือวา่การส่งเสริมการเกษตรเป็นการศึกษานอกโรงเรียนหรือการส่งเสริมเกษตรเป็น
แบบหน่ึงของการศึกษาผูใ้หญ่ (Adult Education) ดงันั้นนักส่งเสริมท่ีดีจะตอ้งค านึงถึงหลกัของ
การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ดงัน้ีดว้ย  

2.1.36 การพฒันาส่งเสริมการเกษตร 
 จุดแรกเร่ิมการส่งเสริมหรือการพฒันาเกษตรแบบยัง่ยืนนั้น เกิดจากการท างาน

ร่วมกนัของชาวบา้นในชุมชนกบัองค์กรพฒันาเอกชน ในระยะแรก ๆ ซ่ึงในขณะนั้น ประมาณ  
ปี 2527-2528 สังคมไทยยงัไม่เช่ือมัน่เร่ืองเกษตรย ัง่ยนื วา่จะสามารถพฒันาให้เป็นจริงได ้ดงันั้นใน 



86 

 

 

เร่ืองน้ีเองท่ีท าให้เราไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานทางราชการเลย เพราะว่า
หน่วยงานราชการไม่เช่ือมัน่ตามแนวคิดเกษตรย ัง่ยืน เราจึงตอ้งพึ่งตวัเองเป็นอยา่งมากในการต่อสู้
เพื่อแนวคิดน้ี แต่คร้ังหน่ึงเราเองก็เคยพฒันา การเกษตรตามแนวทางของรัฐมาแลว้เช่นกนั จนเรา
เช่ือวา่การพฒันาตามแนวทางของรัฐนั้น ไม่น่าจะน าพาเกษตรกรไปสู่ความย ัง่ยืนได ้น่ีคือบทสรุป
ท่ีท างานร่วมกบัภาครัฐมาระยะหน่ึง และเร่ิมคิดว่าตนเองนั้นไม่เช่ือแนวทางน้ีแลว้ จึงมาสู่แนวคิด
เกษตรทางเลือก ซ่ึงมาจากการไดไ้ปพบเกษตรกรบางคนท่ีเขาสามารถอยูไ่ดท้่ามกลางกระแสการ
ลม้ละลายของเกษตรกรไทย แต่กลบัมีเกษตรกรบางรายสามารถยนือยูไ่ดอ้ยา่งเพียงพอย ัง่ยืนและมี
พอกิน พอใช้ เราจึงเข้าไปศึกษาซ่ึงก็พบว่า เกษตรกรรายน้ีมีการปลูกพืชอย่างหลากหลาย เพื่อ
สนองตอบต่อการบริโภคของตนเองเป็นหลกั มากกว่าเพื่อการพาณิชย ์ส่วนหลกัการจดัการท่ีเรา
ศึกษาพบเพิ่มอีกก็คือ เกษตรกรเหล่าน้ีมีการจดัการท่ีหลากหลายและพึ่ งตนเองเป็นหลัก เช่น 
พนัธุกรรมก็เน้นพนัธุกรรมพื้นบา้น เน้นพืชท่ีตนเองหรือชุมชนตอ้งกินตอ้งใช้เป็นหลกั เป็นตน้ 
และส่ิงท่ีท าใหเ้ราเห็นชดัเจน นัน่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของเขาค่อนขา้งมีมาก เน่ืองจากการเกษตร
ของเขานั้ น แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเร่ืองต้นทุนเลย เขาใช้สติปัญญาท่ีสะสม เป็นองค์ความรู้ใน 
การจดัการและพฒันากระบวนการผลิตของเขาให้สามารถตอบสนอง ความตอ้งการของเขาเองได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีการส่งเสริมการเกษตร คือ กระบวนการทางการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาความรู้ ทศันคติ 
และทกัษะเก่ียวกับการเกษตร และเคหกิจของเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกรและเยาวชนเกษตร 
เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดบัความเป็นอยู่ของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนใหดี้ข้ึน (ชยัชาญ วงศส์ามญั, 2538) 

2.1.37 หลกัการส่งเสริมการเกษตร 
 (เจริญ สุขนันตพงษ์, 2534) อา้งใน วรทศัน์ อินทรัคคมัพร ได้กล่าวถึงหลกัการ

ของงานส่งเสริมการเกษตรวา่ 
1) ควรช้ีน าให้บุคคลเป้าหมายช่วยตวัเองในการสอน อยา่รอให้คนอ่ืนมาช่วย 

ใหมี้อิสระในการตดัสินใจ และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
2) เกษตรต้องมารับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความสมัครใจ เพื่อท่ีกลุ่ม

เกษตรกรจะไดช่้วยเหลือกนัดว้ยความเตม็ใจ 
3) ให้เกษตรกรผูท่ี้เราส่งเสริม ทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อความมัน่ใจใน

วธีิการส่งเสริมและน าไปปฏิบติัดว้ยตนเองเอยา่งถูกตอ้ง 
4) ความรู้ท่ีน ามาสอนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
5) ใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินท่ีหาไดง่้ายมาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการสาธิต 



87 

 

 

6) มีการติดตามผลการถ่ายทอดความรู้ เพื่อกระตุน้ให้พฤติกรรมยงัคงอยู ่ให้
เกษตรกรยงัคงปฏิบติัสืบต่อไปใหน้านท่ีสุดจนกลายเป็นความเคยชิน 

7) ใหเ้กิดการรวมกลุ่มเพื่อความเขม้แขง็ 
8) กิจกรรมท่ีน ามาถ่ายทอดนั้นจะตอ้งมีความผสมผสาน 
9) ค านึงถึงศรัทธา ความเช่ือ ประเพณี ของชาวบ้าน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี

เปล่ียนแปลงไดย้าก ถา้ความรู้นั้นขดักบัหลกัประเพณีดั้งเดิมของชุมชน เกษตรกรจะไม่ยอมรับ 
2.1.38 แนวคิดแบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. Porter 

 Dynamic Diamond Model เป็นแบบจ าลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ 
หรือ ทฤษฎีเพชรพลวตั คือ กรอบแนวคิด หรือ ตวัแบบส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถใน 
การแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ คลสัเตอร์ (Cluster) โดยเป็นการพิจารณาและประเมิน
สภาวการณ์ปัจจุบนัของปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจท่ีส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน 
การเพิ่มผลิต (Michael E. Porter, 1990) มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้จ  านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
   (1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources) ประกอบไปดว้ย 
    (1.1) แรงงาน  
    (1.2) ทกัษะ ความช านาญต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย ์
    (1.3) ตน้ทุนแรงงาน 
    (1.4) รวมถึงตน้ทุนในดา้นการจดัการ 
   (2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources) ประกอบไปดว้ย  
    (2.1) คุณภาพของท่ีดิน  
   (2.2) แหล่งน ้า  
    (2.3) สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของประเทศ  
   (3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   (4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)  
   (5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
    (5.1) ระบบขนส่ง 
    (5.2) ระบบส่ือสาร   
    (5.3) ระบบสาธารณสุข 
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    (5.4) คุณภาพชีวติประชาชน  
    (5.5) สถานท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยั 
   ดังนั้ น ประเทศใดท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยท่ีหลากหลาย และ
สามารถผสมผสานกนัออกมาไดดี้ก็จะเป็นประเทศท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition) (Michael E. Porter, 
1990) 
   (1) ลักษณะความต้องการของผู ้ซ้ือในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition) คือ ลกัษณะของความตอ้งการของผูซ้ื้อในประเทศ และข้ึนอยูก่บัการท่ีธุรกิจต่าง ๆ มี
การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้ออยา่งไร โดยสามารถพิจารณาไดจ้าก 
    (1.1) โครงสร้างของสัดส่วนความตอ้งการสินคา้ (Segment structure of 
demand) โดยเฉพาะท่ีมีต่ออุตสาหกรรมหรือบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ และเป็นท่ียอมรับ
กนัวา่ขนาดของสัดส่วนเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อขอ้ไดเ้ปรียบของประเทศ เน่ืองจากถา้มีความตอ้งการใน
ประเทศสูงต่อสัดส่วนใดยอ่มท าใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบในการประหยดัโดยขนาด (Economy of Scale) 
    (1.2) ความต้องการของผู ้ซ้ื อ  มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า 
(Sophisticated and demand buyers) ผูซ้ื้อมีความตอ้งการท่ีมีมาตรฐานสูงในแง่ของคุณภาพสินคา้
หรือบริการก็จะเป็นส่ิงท่ีท าให้อุตสาหกรรมในประเทศตอ้งปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการ
เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของคนในประเทศนั้น ๆ ซ่ึงความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิด
การพฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในอุตสาหกรรมอยูต่ลอดเวลา 
    (1.3) การคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) เป็น
ส่ิงท่ีท าให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของประเทศนั้น ๆ และท าให้เกิดการขยายวงกวา้งข้ึนใน
อุตสาหกรรมนั้ น ๆ ไม่ เฉพาะแต่ท าให้เกิดสินค้าชนิดใหม่ ๆ เท่านั้ น แต่ท ากระตุ้นให้เกิด 
การพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองและท าใหผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ สามารถแข่งขนัได ้
   (2) ขนาดความต้องการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 
pattern of growth)  
    (2.1) ความต้องการในชุมชน/ประเทศ (Size of home demand) คือ 
ประเทศใดท่ีมีความต้องการภายในประเทศมากก็จะน าไปสู่ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของการประหยดัขนาดหรือในด้านการเรียนรู้ และเป็น
เคร่ืองส่งเสริมใหมี้การขยายการลงทุน การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีและการปรับปรุงในผลิตผล 
    (2.2) จ านวนของผูบ้ริโภค/ลูกคา้ ท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง (Number of 
independent buyers)  
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    (2.3) อตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการในชุมชน/ประเทศ (Rate of 
growth of home demand) โดยดูได้จากอัตราการเติบโตของสินค้าในประเทศนั้ น ๆ ยิ่งมีอตัรา 
การเติบโตมากก็แสดงว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง นอกจากน้ีการเติบโตของความ
ต้องการใน ประเทศมีความส าคญัอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพาะช่วงท่ี
อุตสาหกรรมตอ้งการความมัน่ใจในการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในผลิตภณัฑใ์หม่หรือโรงงานใหม่ ๆ 
    (2.4) ความรู้ความต้องการของผูบ้ริโภคภายในชุมชน/ประเทศ (Early 
home demand) เป็นส่วนท่ีช่วยให้อุตสาหกรรมท้องถ่ินผลิตสินค้าได้ก่อนคู่แข่ง โดยเฉพาะถ้า 
การตอบสนองต่อความต้องการในประเทศนั้นท าให้สามารถคาดการณ์ ในความต้องการนอก
ประเทศไดก้็จะยิง่ท  าใหเ้ป็นประโยชน์และเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ 
    (2.5) การอ่ิมตวัเร็วของสินค้า (Early Saturation) ท าให้วงจรชีวิต (Life 
Cycle) ของสินค้านั้ น ๆ สั้ น ซ่ึงท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเกิดความพยายามท่ีจะ
ยกระดบัสินคา้อยูต่ลอดเวลา เป็นตวักดดนัให้เกิดการลดราคาของสินคา้ เน่ืองจากการอ่ิมตวัของ
สินคา้เร็ว ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมมากข้ึน  
   (3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ (Internationalization of 
domestic demand) เป็นส่ิงท่ีช่วยผลกัดนัใหสิ้นคา้และบริการของประเทศออกสู่ต่างประเทศได ้  
    (3.1) การเดินทางและเคล่ือนยา้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or multinational local 
buyer) ถ้าผูซ้ื้อท่ีมีความต้องการสินค้าหรือบริการมีการเดินทางและเคล่ือนยา้ยบ่อยก็จะท าให ้
ความตอ้งการนั้นกระจายออกไป ซ่ึงจะท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
    (3.2) อิทธิพล/ปัจจัยท่ี มีต่อความต้องการในประเทศ (Influence on 
foreign needs) ฉะนั้นประเทศใดสามารถเป็นผูมี้อิทธิพล (Influencer) ในสินค้าประเภทนั้นได ้ 
ก็จะมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีท าใหสิ้นคา้ของตวัเองกระจายไปสู่สากลได ้
   (4) ปัจจยัความตอ้งการท่ีเก้ือหนุนกนั (Interplay of demand conditions) คือ 
การมีความตอ้งการท่ีหลากหลายในความตอ้งการของตลาด 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries)  
   เน่ืองจากประเทศใดมีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกัน และช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศก็จะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดงัต่อไปน้ี  
   (1) ความได้เป รียบในอุตสาหกรรมผู ้ผ ลิต  (Competitive advantage in 
supplies industries) การท่ีประเทศใด ๆ มีอุตสาหกรรมเป็นประเภทผลิตวตัถุดิบป้อนให้กับ
อุตสาหกรรมอ่ืนอยู่แล้วจะท าให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ีจะท าให้เกิดอุตสาหกรรม
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รูปแบบนั้นข้ึนอีก มากมาย ท าใหเ้กิดขอ้ดีทางดา้นประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเขา้สู่ตลาด
ไดก่้อนคู่แข่งจากนอกประเทศ นอกจากน้ียงัท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุน 
   (2) ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง (Competitive advantage in 
related industries) สามารถช่วยให้องค์กรติดต่อหรือช่วยสนับสนุนในด้านสายโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain) หรือ ในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนสนบัสนุนกนั ท าให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์ พฒันา 
ในดา้นการผลิต การจดัจาหน่าย การตลาด หรือการบริการได ้
 4) กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy, Structure and 
Rivalry) 
   (1) เป้าหมาย (Goal) ไดแ้ก่ 
    (1.1) เป้าหมายองคก์ร  
    (1.2) เป้าหมายบุคลากร  
   (2) การแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry)  
 5) รัฐบาล (Government)  
   รัฐบาลส่งผลกระทบและพร้อม ๆ กบัไดรั้บผลกระทบจากตวัก าหนด โดยใน
บางกรณีเป็นผลทางด้านบวก ในบางกรณีก็เป็นผลทางด้านลบ ปัจจยัการผลิตในประเทศได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลทางดา้นตลาดหลกัทรัพย ์ดา้นการศึกษา และดา้นเงินช่วยเหลือ 
จากรัฐบาล เป็นตน้ อุปสงค์ในประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบายด้าน มาตรฐานสินค้าและ  
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค รวมทั้งรัฐบาลยงัเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ของ
สินคา้และบริการหลาย ๆ ชนิด อุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองในประเทศไดรั้บผลกระทบ
จากนโยบายรัฐบาลดา้นการโฆษณาและดา้นอ่ืน ๆ  
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance) 
   การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และความเป็นไปไดท่ี้อาจจะคาดการณ์ล่วงหนา้ไม่ได ้
ล้วนมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เช่น การมีนวตักรรมใหม่เกิดข้ึน หรือ 
ความไม่ต่อเน่ืองของเทคโนโลย ีหลกัท่ีเปิดช่องให้มีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาได ้การเปล่ียนแปลงอยา่ง
มาก ของตลาดการเงินโลกหรืออตัราแลกเปล่ียนตลอดจนการเกิดสงคราม เป็นตน้ ตวัแปรเหล่าน้ีมี
ความส าคญั เพราะท าให้เกิด “ความไม่ต่อเน่ือง” ท่ีเปิดช่องให้มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งใน 
การแข่งขนั หรือลม้ลา้งขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีอยูเ่ดิมและเปิดช่องให้ธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อ การเปล่ียนแปลงนั้นจนเกิดความสามารถในการแข่งขนั ดงันั้นตวัแปรน้ีมีบทบาทโดยการเขา้
ไปเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใน Diamond โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็จะแตกต่างไป เน่ืองจากแต่ละ
ประเทศก็จะมีตวับ่งช้ีใน Diamond ท่ีแตกต่างกนั 
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 2.1.39 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  พรชัย เจดามาน (2556) ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ี ช้ี ถึง  
แนวทางการด ารงอยู ่และปฏิบติัตนใหด้ าเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้ งในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะ 
การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็น 
ส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายามหาหนทางไปสู่เป้าหมายดว้ยวิธีการต่างๆตามระบบความคิด 
ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยทุธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถี
การด ารงชีวติต่าง ๆ ของคนในสังคม 
                 แนวคิดเร่ือง วาทกรรมการพฒันา ( Discourse of Development ) เป็นแนวคิดท่ี
พยายามอธิบายให้เห็นถึงการเกิดข้ึน การด ารงอยู ่การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เพื่อเช่ือมไปถึง
สาเหตุและทางออกของปัญหาการพฒันา เพื่ออธิบายวา่ส่ิงต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้ เร่ิมจากผูมี้อิทธิพล
ใชอ้ านาจท่ีมีอยูว่างระบบกฎเกณฑ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความจริง หรือตวัตนท่ีเกิดข้ึน ต่อมา
จึงใชภ้าษา จารีตปฏิบติั ความคิดความเช่ือ คุณค่า รวมทั้งสถาบนัต่าง ๆ ในสังคมเป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างหรือให้ความหมายต่อส่ิงนั้นตามตอ้งการ เพราะฉะนั้นการพฒันาจึงเป็นเร่ืองของอ านาจ 
ท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่าทางสังคมจุดเปล่ียนสังคมไทยเม่ือยอ้นไปมองใน
อดีตจะพบวา่ สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมท่ีมีวถีิชีวิตแบบเรียบง่าย มีเศรษฐกิจแบบพื้นฐานเป็นการผลิต
เพื่อยงัชีพส าหรับบริโภคใช้สอยในครัวเรือนและในชุมชนมิใช่เพื่อการแลกเปล่ียนวตัถุดิบใน 
การผลิตส าหรับการยงัชีพ แต่ไดม้าจากสภาพธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวั ปัจจยัเหล่าน้ี ท าให้ชาวชนบท
มีความใกล้ชิดผูกพนั และตระหนักในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแสดงออกในรูปความเช่ือและพิธีกรรมท่ี 
ยกย่องต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติ นอกจากนั้นความความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติและ
ความสัมพนัธ์ทางสายเลือด จึงสอดคล้องต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ งการแบ่งปันผลผลิต  
การพึ่งพาอาศยัในดา้นต่าง ๆ ลกัษณะทั้งหมดน้ีจึงท าใหส้ังคมไทยในอดีตด ารงอยูอ่ยา่งสงบ พึ่งพา
ตนเองได ้และมีความพอเพียงต่ออตัภาพ โดยสามารถสืบทอดเอกลกัษณ์ดงักล่าวต่อเน่ืองอยา่งไม่
ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของสังคมเกิดข้ึน เม่ือสังคมไทยเขา้
สู่กระบวนการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ภายหลงัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ปรากฏการณ์
ดงักล่าว เร่ิมตน้เม่ือประเทศมหาอ านาจใชอ้  านาจทั้งในรูปแบบความรู้ทางวิชาการ โครงการความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ เข้ามาครอบง า การก าหนดวาทกรรม เพื่อสร้างความหมายใหม่ของส่ิงท่ีเป็นคู่ 
ตรงข้ามกับค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือค าว่า พัฒนา (Development) และด้อยพัฒนา (Under  
development) ออกเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และประเทศท่ียงัด้อยพัฒนา ต่อมาได้แพร่ขยาย
ความหมายสู่กลุ่มประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกา แอฟริกา รวมทั้ งประเทศไทย  ซ่ึงถูกให้
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ความหมายวา่เป็นประเทศดอ้ยพฒันาประเทศหน่ึง ท าใหเ้กิดกระแสความตอ้งการพฒันาไปสู่ความ
ทนัสมยัตามแบบประเทศตะวนัตก จนในท่ีสุดได้ผลกัดนัให้เกิดการพฒันาอย่างชดัเจนเป็นคร้ัง
แรก คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 พุทธศกัราช 2504 ฉะนั้นจึงมีการให้
ความหมายสังคมท่ีพฒันาว่า เป็นสังคมท่ีมีความทันสมยัตามแบบสังคมตะวนัตก ซ่ึงสามารถ
กระท าไดด้้วยวิธีการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง 
ด้านการเมือง การศึกษา ความเช่ือ ให้สอดคล้องกบัแนวคิดของความทนัสมยั (Westernization) 
อย่างเต็มท่ี เหตุผลดงักล่าวจึงมีผลท าให้เป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศในอดีตมุ่งไปสู่
การท าให้สังคมไทยทนัสมยั ตามแบบสังคมตะวนัตกไม่วา่จะเป็นการมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจ
ในลักษณะของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม โดยการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การค้า การใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัพร้อม ๆ กบัการปฏิรูปการเมือง การศึกษา ศาสนา เพื่อให้
โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเฉพาะด้านมีผลท าให้เกิดความช านาญ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงข้ึนและเอ้ือต่อการพฒันาไปสู่ความทันสมัย การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวย่อมท าให้วิถีชีวิต โลกทศัน์ ระบบความเช่ือ และคุณค่าต่าง ๆ ของคนในสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นสังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผนัแปรไปจากเดิม 
                ผลของการพฒันาในดา้นบวก ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยัหรือการขยายปริมาณและ
การกระจายการศึกษาอยา่งทัว่ถึง แต่ผลบวกเหล่าน้ีก็ยงัคงกระจายไปสู่คนในสังคมชนบทหรือดอ้ย
โอกาสได้น้อย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยู่ในเมืองหลวงหรือตวัจงัหวดัท่ีส าคญั ในขณะท่ี 
ผลลบก็คือ เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรม การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ เพื่อการคา้และ
ส่งออก และจากการขยายตัวของภาครัฐไปสู่ชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดการอ่อนแอใน 
หลายด้าน ทั้ งการต้องพึ่ งพิงของตลาดและพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศวทิยา ระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกนั
ตามประเพณี เพื่อการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่แตกสลายลง รวมทั้งภูมิปัญญาท่ีเคยสั่งสมกนัมาเร่ิม
ถูกลืมเลือนสูญหายไป วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือปีพุทธศกัราช 2540 ท่ีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจขยายตวั
แบบฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนลว้นแลว้แต่
เป็นขอ้พิสูจน์และยนืยนัปรากฏการณ์น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ผลท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดค าถามและขอ้สงสัยต่อ
แนวทางการพฒันาไปสู่ความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก (Development through Westernization ) 
ท่ีมีความเช่ือกนัก่อนหน้าว่าถูกตอ้งและเหมาะสมนั้นจะเหมาะสมกบับริบทของสังคมไทยต่อไป
อีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีโตแ้ยง้ทฤษฏีความทนัสมยั เช่น ทฤษฏี
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พึ่ งพิง ( Dependency Theory) แนวคิดการพฒันาการแบบยัง่ยืน หรือแนวคิดวฒันธรรมชุมชน  
เป็นตน้  

1) ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง (พรชยั เจดามาน, 2556) 
   เป็นความตอ้งการของมนุษย ์โดยภาพรวม มี 2 ระดบั คือ 
   1.1) ความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการพื้นฐานของชีวิต เป็น
ความตอ้งการเพื่อให้ชีวิตด ารงอยูต่ามควรแก่เอกตัภาพ หากพิจารณาในทางพุทธศาสนา คือ ความ
ตอ้งการปัจจยัเพื่อความมีอยู ่เป็นอยู ่ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษา
โรค เป็นความตอ้งการอนัมีขอบเขตจ ากดัต่อคุณภาพชีวติ 
                  1.2) ความตอ้งการทางจิตภาพ เป็นความตอ้งการทางจิตใจในวิถีสังคม 
เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีนอกเหนือจากกายภาพ มีทั้ ง ภาวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น และ 
วิภาวตัณหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น เช่น ความต้องการด้านความรัก ความสุขท่ีตนเอง
คาดหวงั การมีช่ือเสียงเกียรติยศ เพื่อให้สังคมยอมรับ เป็นความตอ้งการเสพส่ิงปรนเปรอ ท่ีไม่มี
ขอบเขตหรือไม่จ  ากดั ตลอดจนการปฏิเสธส่ิงท่ีตนเองไม่ตอ้งการ เช่น ไม่ตอ้งการอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว 
ไม่ตอ้งการความลม้เหลวในชีวติ ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาดูถูกดูหม่ิน เป็นตน้ 
                 ประเทศไทยและสังคมไทยท่ีผ่านมาจนปัจจุบัน นับว่ามีความโชคดี 
อย่างมหาศาล ท่ีมีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงเป็นปราชญ์ท่ีมีอจัฉริยภาพ ในหลาย ๆ ดา้น 
ประเทศไทย ณ  ว ัน น้ี  พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี  9 ทรงเป็นพระอัจฉริยะกษัตริย์ในทุก  ๆ 
ดา้น  โดยเฉพาะทางดา้นการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม พระองค์ทรงเล็งเห็นระบบทุนนิยมท่ีจะ
เขา้ท าลายสังคม โลก และสังคมไทย สุดท่ีเยียวยาในเร็ววนั กอปรด้วยพระองค์ได้เสด็จพระราช
ด าเนินเยีย่มเยยีนพสกนิกรในท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในชนบทตลอดมา การเสด็จของพระองคน์อกจาก
เพื่อเป็นม่ิงขวญัแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์แลว้ พระองคย์งัไดท้รงศึกษาปัญหาดา้นต่าง ๆ จนทรง
เขา้พระทยัอยา่งถ่องแท ้แลว้หาวิธีแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามขอ้เท็จจริงและสภาพสังคมอยา่งดี
ยิ่งด้วยพระอจัฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซ้ึงและถ่องแท้ พระองค์จึงทรงก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของไทย เป็น 2 ลกัษณะส าคญั คือ ยุทธศาสตร์การสร้าง
แบบจ าลอง เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู ่ความเป็นจริง 
ตามศกัยภาพของเมืองไทยและสังคมไทย โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ น าไปแก้ไขปัญหา
ยุทธศาสตร์แบบโครงการ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสะทอ้นออกมาในลกัษณะศึกษาคน้ควา้ ทดลอง วิจัย 
จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริมากมายนบัพนัโครงการ 
   ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ระบบดงักล่าว ต่างเอ้ือซ่ึงกนัและกนั แต่พระองค์ทรง
ให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์แบบจ าลองเป็นหลักพื้นฐาน เพราะผู ้สร้าง ผู ้รักษา ผู ้ใช้ คือ 
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ประชาชนทุกคน จากท่ีทรงเล็งเห็นความส าคญัแห่งยทุธศาสตร์ แบบจ าลองน้ีเอง พระองคไ์ดท้รง
พยายามอธิบายและใชแ้นวพระราชด าริน้ีพฒันาเร่ือยมาในลกัษณะ “ทฤษฎีใหม่” หรือ “โครงการ
พฒันาพื้นท่ีเกษตรน ้ าฝนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” มีสาระส าคญัเก่ียวกบัการท าไร่นาสวนผสม 
อนัเกิดจากทรงคิดข้ึนจากภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงจะช่วยใหช้าวชนบทมีความเขม้แข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยใช้ศกัยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ทั้ งทางด้าน 
การพฒันาการเกษตร เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ชุมชน ความมัน่คง  วทิยาศาสตร์  ธรรมชาติ การปกครอง 
ครอบครัว และจิตส านึก 
   ทฤษฎีใหม่ท่ีพระองค์ทรงคิดค้น ได้รับความสนใจทั้งจากรัฐบาลและ
ประชาชน ในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัไม่แพร่หลาย และจริงจงัจากทุกส่วนฝ่ายมากนกัแต่ พระองคท์รง
เล็งเห็นวา่น้ีคือทางไปสู่ความมัน่คง เขม้แขง็ และย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
   ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ภาษา
ชาวบา้นเรียกขานกนัวา่ “ฟองสบู่แตก” กล่าวคือ ดูภายนอกแลว้ เศรษฐกิจไทยเดินไปอยา่งสวยงาม 
น่าท่ึงแต่ขาดพื้นฐานยึดเกาะใด ๆ เม่ือถูกกระแทกจากภาวะภายนอก ฟองสบู่ท่ีดูสวยงาม ก็แตก
สลายอยา่งส้ินเชิง เพราะไร้รากฐานท่ีเขม้แขง็พอ 
   การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดับตอน ตอ้งสร้างพื้นฐาน คือ
ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน เม่ือได้พื้นฐานมัน่คงพร้อม
พอควรและปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงข้ึนโดย
ล าดบัต่อไป 
   เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งมาก เพราะตอ้ง 
รวมเอา   
 1)  อุดมการณ์บางอยา่ง  
 2)  โลกทศัน์บางอยา่ง    
 3)  ความสัมพนัธ์บางอยา่ง  
  4)  ค่านิยมบางอยา่ง 
   จึงจะนบัไดว้า่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจ้ริง ทั้ง 4 ประการ ท่ีจะกล่าวถึง
น้ี คือ ส่วนท่ีเรารู้จกักนัวา่ วฒันธรรมนัน่เอง 
   ถา้ไม่เขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียง ตามความหมายเช่นน้ี เศรษฐกิจพอเพียงจะ
มีความเป็นไปไดแ้ก่คนจ านวนนอ้ยเท่านั้น คือ เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง ในปริมาณเพียงพอจะ
ผลิตเพื่อพอบริโภคหรือท ารายได ้พอส าหรับครัวเรือน เท่านั้น ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยมกนั
ไวเ้พียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือวฒันธรรม ไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม ความไม่
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ละโมบ และการประหยดัเท่านั้น แมว้า่เป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดข้องเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง   หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน ได้แก่พอเพียงส าหรับทุกคน  
ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนัจิตใจพอเพียง ท าให้รักกนั และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้
คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น และท าลายมากส่ิงแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูน
ส่ิงแวดลอ้มท าให้ยงัชีพและท ามาหากินได ้เช่น การท าเกษตรผสมผสาน ซ่ึงได้ทั้งอาหารไดท้ั้ ง
ส่ิงแวดล้อม และได้ทั้งเงินชุมชนเขม้แข็งพอเพียง  การรวมตวักนัเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง จะท าให้
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัญหา
พอเพียง  มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั และปรับตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อยูบ่นพื้นฐานวฒันธรรม
เพียงพอ วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ดงันั้น 
เศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์อยูแ่ละเติบโตข้ึนจากฐานทางวฒันธรรม จึงจะมัน่คง เช่น เศรษฐกิจของ
จงัหวดัตราด ขณะน้ี ไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตกงาน เพราะอยูบ่นพื้นฐานของ
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ี เอ้ือต่ออาชีพการท าสวนผลไม้ ท าการประมงและ 
การท่องเท่ียวมีความมัน่คงพอเพียง ไม่ใช่วบูวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหนั เด๋ียวตกงานไม่มี
กินไม่มีใช ้ถา้เป็นแบบนั้นประสาทมนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวนท่ีเร็วเกิน จึงสุขภาพจิตเสีย 
เครียด เพี้ยน รุนแรง ฆ่าตวัตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงท าใหสุ้ขภาพจิตดี 
   เม่ือทุกอยา่งพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุล คือ ความเป็นปกติ 
และย ัง่ยนื ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น 
 - เศรษฐกิจพื้นฐาน 
 - เศรษฐกิจสมดุล 
 - เศรษฐกิจบูรณาการ 
 - เศรษฐกิจศีลธรรม 
   และ น่ี แหละ  คื อ  เศรษฐ กิ จท างส ายกล าง  ห รือ เศรษฐ กิ จแบบ
มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ือมโยงทุกเร่ืองเข้าด้วยกัน ทั้ งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ มองอยา่งวตัถุวิสัย และ
มองแบบจิตวิสัยมองอย่างวตัถุวิสัย มองภายนอก คือ ตอ้งมีกินมีใช้ มีปัจจยัส่ีเพียงพอ ท่ีเราพูดว่า
พอสมควรกับอตัภาพ ซ่ึงใกล้เคียงกับค าว่าพึ่ งตนเอง ได้ในทุกเศรษฐกิจส่วนความหมายด้าน 
จิตวิสัย หรือดา้นจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากนั บางคนมีเป็นลา้นก็ไม่พอ 
บางคนมีนิดเดียวก็พอ เป็นการเพียงพอทางจิต 
                     ดงันั้น ค าวา่ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนยั คือวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และสมดุล
ระหวา่งคนกบัคน และคนกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ โดยมิติผูกพนัในส่วนของ
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บุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจ อย่างมัน่คง และพอเพียงทางจิตพิสัยทั้งอุดมการณ์ 
โลกทัศน์ ค่านิยมและต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุล
เขม้แขง็ของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการและวฒันธรรม 
  2) หลกัพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตน
ในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้
จากภยัและวิกฤตเพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยืนของการพฒันาคุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติัตนได้ในทุกระดบั โดยเน้นการปฏิบติับนทางสายกลาง 
และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
   ค านิยาม ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั 
ดงัน้ี 
 - ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและ 
ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับ
พอประมาณ 
 - ค ว าม มี เห ตุ ผ ล  ห ม าย ถึ ง  ก ารตั ด สิ น ใจ เก่ี ย ว กั บ ร ะ ดั บ 
ความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
 - การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
   เง่ือนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
 - เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
 - เง่ือนไขท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
   แนวทางปฏิบติั / ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น 
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ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยีดงันั้น ค าวา่ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนยั 
คือวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และสมดุลระหว่างคนกบัคน และคนกบัส่ิงแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและ 
จิตภาพ โดยมิติผูกพนัในส่วนของบุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจ อย่างมัน่คง และ
พอเพียงทางจิตพิสัยทั้ งอุดมการณ์ โลกทัศน์ ค่านิยมและต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ 
พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุลเขม้แขง็ ของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการ
และวฒันธรรม 
  3) การปรับตวัของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้ารปรับเปล่ียนของสังคมไทย 
   ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนและเช่ือมโยงกนัในหลาย ๆ 
มิติ การจะบูรณาการ มโนทศัน์ต่าง ๆ เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์สังคมจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อ
วิเคราะห์ถึงโครงสร้างวฒันธรรมซ่ึงเป็นวิถีชีวิตทั้ งหมดของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องพิจารณา  
3 องคป์ระกอบไปพร้อมกนั คือ 
   3.1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน การต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่
รอดของมนุษยท์  าให้เกิดระบบการผลิต เกิดการคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยีต่างๆซ่ึงในสังคม
ดั้ งเดิมของมนุษย์อาศัยพึ่ งพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้คนรู้จกัจดัการระบบความสัมพนัธ์กับ
ธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือต่างๆข้ึนจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนับถือศาสนาและ
พิ ธีกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้ นการท่ีมนุษย์ได้อยู่ ร่วมกันเป็นกลุ่ม   จึงจ าเป็นต้องจัดระบบ
ความสัมพนัธ์ในการอยู่ร่วมกันน้ีให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ และ
พิธีกรรมต่างๆเป็นแนวทางและบรรทดัฐานใหส้มาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปไดถื้อ
ปฏิบติั ระบบกฎเกณฑ์และประเพณีต่างๆจะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงท าให้บางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
   3.2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพนัธ์กนั เช่น ครอบครัว เครือญาติและชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนแนวคิดดงักล่าว แสดงความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมต่าง ๆ วา่
การเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้ ท่ีเน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมๆกบัการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อให้เอ้ือต่อความทนัสมยันั้น แมว้่าผลท่ีเกิดข้ึน 
คือ ความทนัสมยัท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหน่ึงของคนดีข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้นหน่ึงกลบั
พบว่า การพัฒนาด้านวตัถุและการจดัระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ี ได้ท าลาย 
สายสัมพันธ์ทางสังคมและวฒันธรรมตั้ งเดิมซ่ึงเป็นรากฐานของความสุข ความมั่นคง และ 
ความเขม้แข็งของชุมชนลง ผลกระทบส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ศกัยภาพในการรักษาอ านาจเพื่อ
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ตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลยภาพระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ 
มนุษย์กับมนุษย์ และกายกับจิตของมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ท่ีจะท าให้เกิด 
ความพอเพียงต้องถูกกระทบกระเทือน  จึงมีผลท าให้แต่ละชุมชนต้องพยายามหาหนทางเพื่อ
ปรับตวัให้สามารถด ารงอยู่ได ้แต่ดว้ยความท่ีแตกต่างกนั อาทิ ลกัษณะกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรของแต่ละชุมชน ท าให้เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษาความพอเพียง ซ่ึงเป็นทางรอด
ของแต่ละชุมชน   มีระดับลักษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป  เช่น บางชุมชนรักษา 
ความพอเพียงไวด้้วยการสร้างระบบความสัมพนัธ์ท่ีไม่พยายามพึ่งพิงผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อ
ผูบ้ริโภคของตนเอง  และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ไม่เน้นการผลิตแบบการคา้ หรือหาก
จะตอ้งมีบา้งก็สามารถสร้างระบบการจดัการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการแลกเปล่ียนสินคา้ รวมทั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆให้ด ารงอยู่ในบริบทเดียวกนั หรือในบางชุมชนก็เลือกวิธีการอยู่รอด 
โดยการผนวกตนเองเข้าไปกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการค้า ด้วยการสร้างกระบวนการจัด
ระเบียบสังคมใหม่ ท่ีเอ้ือใหเ้กิดความเป็นประชาสังคม (Civil Society) เพื่อรักษาความเป็นศกัยภาพ
แห่งความพอเพียง และอ านาจต่อรองกบัเศรษฐกิจภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
ทางสังคม ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความไวว้างใจต่อกนั ซ่ึงถือวา่ เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญั สามารถ
ช่วยใหชุ้มชนรวมกลุ่มกนัเพื่อการจดัการปัญหาต่างๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเอง 
อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.3) ระบบความเช่ือ อนัประกอบดว้ย ระบบคุณค่าทางวฒันธรรม ความ
ไวว้างใจทางสังคมน้ีเกิดข้ึนไดโ้ดยเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ดว้ยการสร้างบรรทดั
ฐานแบบพึ่งพาอาศยักนัท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานและกฎเกณฑ์กติกาของความสัมพนัธ์แบบเท่าเทียมกนั
ข้ึนมา พร้อมทั้งพฒันากระบวนการบงัคบัทางสังคมและการขดัเกลาทางสังคม เพื่อให้บรรทดัฐาน
ดงักล่าวเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางและย ัง่ยนื ประการท่ีสอง การสร้างเครือข่ายท่ีท าให้บุคคลมา
สัมพนัธ์กนัในเร่ืองเก่ียวกบัชุมชน เช่น การพฒันาความสัมพนัธ์แบบวิสาสะ (Association) และ
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ (Cooperation) เพื่อให้สมาชิกไดส้ร้างนิสัยของความร่วมมือกนั ท าให้
สามารถผลึกก าลังกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกสาธารณะและ 
ความไวว้างใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชน แบบประชาสังคม (Civic 
Community)  ซ่ึงมีศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี และท าให้สามารถ
สร้างระบบการจดัการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไวไ้ด ้ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนบริบท
แวดล้อมไปอย่างไร ท าให้เกิดเป็นคุณค่าทางความเช่ือร่วมกัน จนน าไปสู่ระบบคุณค่าทาง
วฒันธรรมอ่ืน ๆ ตามมา องค์ประกอบทั้ งสามส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เม่ือเกิด 
การเปล่ียนแปลงข้ึนในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลต่อเน่ืองท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนใน
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ระบบอ่ืน ๆดว้ย ซ่ึงในท่ีสุดก็จะท าให้โครงสร้างสังคมหรือวฒันธรรมทั้งหมดเปล่ียนแปลงเป็น
พลวตั และมีความหลากหลายไม่คงท่ี 
   สรุปไดว้่า เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัและความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมการคา้ ก็คือ 
ศกัยภาพของชุมชนในการจดัระเบียบทางสังคมใหม่ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ ระบบ
คุณค่าและบรรทดัฐานท่ีท าให้ชุมชนสามารถสร้างศกัยภาพในการปรับตวัอย่างมีอ านาจต่อรอง 
และด ารงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองไวไ้ด้ ท่ามกลางบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 
   เศรษฐกิจพอเพียงทั้งส่วนบุคคลและสังคม สามารถน ามารวมประสาน
ให้เกิดความเขม้แข็งเป็นรูปธรรมจากการปรับวิถีทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นลกัษณะภูมิปัญญาทั้งทาง
กายภาพดา้นวตัถุพิสัยและจิตภาพดา้นจิตพิสัยให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้บุคคลและสังคมด ารง
อยูอ่ยา่งสันติสุข ตามเอกกตับุคคลและสังคมอยา่งมัน่คง รวมข้ึนเป็นวฒันธรรมพอเพียง เป็นชีวติท่ี
พอเพียง โดยมีแนวคิด ดงัน้ี 
   (1) ชีวิตท่ีพอเพียง หมายถึงชีวิตท่ีเพียงพอแลว้ โดยสามารถใช้พลงัแห่ง
ความทะเยอทะยานน าพา โดยไม่เกินขีดความสามารถท่ีจะไปถึง มิฉะนั้นจะพบความหายนะ 
   (2) ชีวิตท่ีพอเพียง ไม่ใช่ชีวิตท่ีสันโดษ ไร้ความฝัน แต่คือใฝ่ฝันตาม
ศกัยภาพ ไม่ใช่เพอ้ฝันโดยการกา้วไปอยา่งมีสติ 
   (3) ชีวิตท่ีพอเพียง จะเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตและวิถีสังคม ให้อยู่อย่าง 
สง่างาม 
   (4) ชีวิตท่ีพอเพียง คือ ชีวิตท่ีพอประมาณ มีเหตุมีผล ในการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง การใชค้วามรู้อยา่งรอบคอบ และมีคุณธรรม ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
   (5) ชีวิตท่ีพอเพียง คือ ชีวิตท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร
พยายาม มีสติปัญญา ความรอบรู้และรอบคอบให้ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งทางดา้น
วตัถุและจิตใจ 
   (6) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด บรรทดัฐานจารีตประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
   (7) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบต่อกนั
ในสังคม ใหเ้กิดความเดือดร้อน 
   (8) ชีวิตท่ีพอเพียง จะมีความพอเพียงทั้ งทางกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม 
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   (9) โลกวุ่นวายหนอ ขดัขอ้งหนอ เพราะคนไม่มีคติบนความพอเพียง 
หากรู้จกัพอเพียง จะพบหนทางแห่งความสุขสงบ 
  จากแนวคิดดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ดงักล่าว เป็นแนวคิดท่ียึดทางสายกลางหรือ
ความพอดีในการพึ่งพาตนเอง 2 ระดบั คือ 
   (1) ระดบับุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน 
มีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีส าคญั ไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วตัถุนิยม มีอิสรเสรีภาพไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
   (2) ระดบัสังคม คือ ความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศในการผลิต 
และบริการ เพื่อใหส้ังคมอยูร่อดอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งตนเอง 
  4) ขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
   ทางสายกลางหรือความพอดีหรือความพอเพียง อนัจะน าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีระดบับุคคล และสังคม มีขอบเขตหลกัในการปฏิบติัให้สามารถพึ่งตนเองได ้5 ประการ 
คือ 
   4.1) ดา้นจิตใจ 
                 (1)  มีจิตใจเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้
                 (2)  มีจิตส านึกท่ีดี 
                 (3)  มีความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ก่ตนเองและสังคม 
                 (4)  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม 
                 (5)  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
 4.2) ดา้นสังคม 
                 (1) มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
                 (2) มีความสามคัคี 
                 (3) มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
                 (4) มีความเป็นอิสระในการคิดการด าเนินการ 
                 4.3) ดา้นเศรษฐกิจ 
                 (1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
                 (2) ยดึหลกัพออยูพ่อกิน พอใช ้
                 (3) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบในดา้นการใชจ่้าย 
                 (4) มีความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่
                 (5) มีภูมิคุม้กนัในความเส่ียง 
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                 (6) มีแผนส ารองเป็นทางเลือก 
 4.4) ดา้นเทคโนโลย ี
                 (1) มีภูมิปัญญาพื้นฐานในการแยกแยะสังคมท่ีดี ไม่ดี ควรหรือไม่
ควร 
                 (2) รู้จกัเลือกใชใ้นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
                 (3) รู้จักป รับปรุงให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความ 
เป็นจริง 
                 (4) มีการพฒันาภูมิปัญญาของตนเองใหก้า้วหนา้ 
 
 4.5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                 (1) รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                 (2) พยายามหาวชิาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
                 (3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
                 (4) รู้จกัรักษาพฒันาและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม คุม้ค่ากบัคน
หมู่มาก 
                (5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
 5) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
    - สามารถพึ่งตนเองได ้
    - ใหพ้น้จากความยากจน 
    - ใหพ้อมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ 
    - ใหมี้ชีวติท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
    - ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
  6) ฐานความคิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง 
   ฐานความคิด การพฒันาเพื่อความพอเพียงควรมีหลกัการ ดงัน้ียึดแนว
พระราชด าริในการพฒันา เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่” สร้าง “พลังงานทาง
สังคม” โดยการประสาน “พลงัสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องคก์ร
พฒันาเอกชน นกัวชิาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใชข้บัเคล่ือนกระบวนการพฒันาธุรกิจ
ชุมชนยึด “พื้นท่ี” เป็นหลกั และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ส่วนภาคีอ่ืน ๆ ท า
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หน้า ท่ี ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวกส่งเส ริม  สนับส นุนใช้  “กิจกรรม” ของชุมชน
เป็น  “เคร่ืองมือ” สร้าง “การเรียนรู้ และ “การจัดการ” ร่วมกัน พร้อมทั้ งพัฒนา “อาชีพท่ี
หลากหลาย” เพื่ อเป็น  “ทางเลือก”  ของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างทั้ งด้าน เพศ ว ัย  
การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่งเสริม “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย”  
องค์กรชุมชนเพื่ อส ร้าง “คุณธรรมจริยธรรม”  และ  “การเรียน รู้ท่ี มี คุณภาพ” อย่างรอบ
ด้าน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟ้ืนฟูวฒันธรรม การจัดการส่ิงแวดล้อม ฯลฯ วิจยัและ
พฒันา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต – แปรรูป – ขาย – บริโภค) โดยให้ความส าคญัต่อ “การมี
ส่วนร่วม” ของคนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ิน” ควรเร่ิมพฒันาจากวงจรธุรกิจขนาด
เล็กในระดับท้องถ่ิน ไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ข้ึนระดับประเทศ และระดับต่างประเทศพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีมี “ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่าย ให้เป็น “ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ท่ีมี
ข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้ น ๆ อย่างครบวงจร พร้อมทั้ งใช้เป็นสถานท่ีส าหรับศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม 
  7) การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อการด าเนินชีวติ 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขตามอตัภาพ ควรพิจารณา
ดงัน้ี โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลกัท าอะไรอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควรการสร้างสามคัคีใหเ้กิดข้ึน บนพื้นฐานของความสมดุลใน
แต่ละสัดส่วนแต่ละระดบัครอบคลุมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเศรษฐกิจผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและการกลบัไปใชห้รือสร้างวาทกรรมแบบใหม่
ข้ึนมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้ นทางออกส าคัญเพื่อแก้ปัญหาจะต้องเร่ิมต้นด้วยการตัดวงจรแห่ง 
การพึ่งพิงท่ีเกิดจากความไม่เสมอภาคกนั โดยการสร้างอ านาจต่อรองให้เพิ่มข้ึน เพราะตราบเท่าท่ี
สังคมไทยยงัคงมีความสัมพนัธ์ ในลกัษณะการพึ่งพิงอยู ่ไม่วา่จะเป็นการพึ่งพิงต่อสังคมโลก หรือ
การพึ่งพิงของชนบทท่ีมีต่อภาคสังคมเมือง  อ านาจต่อรองจะไม่เกิดข้ึน และยิ่งมีโอกาสเป็นไปได้
นอ้ย ท่ีประชาชนเหล่าน้ี จะก าหนดทางเลือกการพฒันาดว้ยตนเอง แมแ้ต่ประเทศไทย ในภาพรวม
ก็ตามท่ีผ่านมาการกา้วเขา้สู่สังคมทนัสมยั ไปพร้อมกบัการปรับตวัในโลกยุคโลกาภิวฒัน์ มีผล 
ท าให้การพึ่งพิงกระจายลงไปสู่ทุกภาคส่วน อาทิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยา่งแน่นแฟ้น
นั้ นคือ ประชาชนพึ่ งพิงรัฐ ขณะท่ีรัฐในฐานะสังคมส่วนหน่ึงของโลก ก็จ  าต้องพึ่ งพิงตลาด
เทคโนโลยี องค์ความรู้ และอิทธิพลของประเทศท่ีเหนือกว่าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่ิงเหล่าน้ีคือ
ค าอธิบายวา่ เพราะเหตุใดสังคมไทยซ่ึงดูเหมือนวา่มีความทนัสมยัอยา่งเต็มท่ีแต่ในขณะเดียวกนัก็
กลบัสูญเสียอ านาจและอิสระในการตดัสินใจก าหนดทางเลือกการพฒันา สูญเสียอ านาจ ในการ
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ด าเนินชีวิต รวมทั้งสูญเสีย ความสามารถ ในการสนองตอบต่อความตอ้งการ และ การแกไ้ขปัญหา
ของตนเองตลอดเวลาท่ีผา่นมา  

2.1.40 การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   SWOT  เป็นค ายอ่มาจากค าวา่ Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึง
องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กรท่ี
เป็นผลและดอ้ยความสามารถ ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าไดไ้ม่ดี  Opportunities คือ โอกาส
หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือ หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร และ 
Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานขององคก์รไม่ให้
บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร  บางคร้ัง 
การจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนั
และกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป   ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็น
โอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลับกัน  อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้
เช่นกัน ด้วยเหตุน้ีองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม (นนัทิยา หุตานุวตัร, 2546) 
 2.1.41 การวเิคราะห์ระบบงาน 

 การวิเคราะห์มาจากค าว่า พิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียน พ เป็น ว ในภาษาไทยซ่ึง
แปลความหมายได้ว่า การพิ นิจพิ เคราะห์  การพิจารณา  การใคร่ครวญ  การไต่สวนความ 
หรือเร่ืองราว  ส่วนในภาษาอังกฤษก็ได้ให้ความหมายใกล้เคียงกันคือ  Determine, Examin 
และ  Investigate ซ่ึ งค าว่าวิ เคราะห์ น้ีสามารถน าไปใช้กับวิชาการต่าง ๆ  ได้มากมาย  เช่น   
การวิเคราะห์โครงสร้าง  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การวิเคราะห์
ปัญหา เป็นตน้ 

 ค าว่า  “วิเคราะห์” ท่ีใช้กับการวิเคราะห์ระบบนั้ น  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Analysis” ซ่ึงแปลวา่ การแยกส่ิงท่ีประกอบกนัออกเป็นส่วน ๆ เช่น การแยกระบบใหญ่ออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ คือ เป็นการแยกปัญหาออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการพิจารณาหรือตดัสินใจ จาก
ความหมายของค าวา่วิเคราะห์ดงักล่าวน้ี จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระบบงานไม่ใช่เร่ืองท่ียุ่งยากหรือ
เร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นแต่ประการใด 
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 การพิจารณาใคร่ครวญในปัญหาต่าง ๆ  ของคนเรานั้ น  มีวิธีการใหญ่ ๆ  อยู่
ดว้ยกนั 2 วธีิ คือ 

 1) วิธีธรรมดา (Natural Determination) เป็นวิธีท่ีคนส่วนมากใช้กนัเป็นปกติ
ธรรมดาโดยอาศยัประสบการณ์และสามญัส านึกของแต่ละบุคคลเป็นหลกั คนท่ีมีวิจารณญาณ 
สูง ๆ  อาจจะสามารถพิจารณาตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วไม่แพ้
นักวิชาการทางด้านวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามาการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจด้วยวิธีการน้ี
โอกาส ท่ี จะผิดพลาดย่อม มี สู ง  ซ่ึ ง เป็ น เห ตุให้ เกิ ดการสูญ เสี ยแ ก่ ธุ รกิ จ เป็ นอย่างมาก
เช่นเดียวกนั ดงันั้น ถา้เป็นงานส าคญัๆ ทางธุรกิจแลว้ไม่ควรใชว้ธีิน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

 2 )  วิ ธี ก ารท างวิ ท ย าศ าส ต ร์  (Methodology Determination ห รื อ  System 
Analysis)  เ ป็ น วิ ธี ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ ค ร่ ค ร ว ญ แ ล ะ ตั ด สิ น ใ จ โ ด ย อ า ศั ย ร ะ บ บ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เช่น สถิติ และการค านวณ เป็นตน้ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใชห้ลกัวิชาการแขนงต่างๆ ท่ีจะใช้
ในการวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน จึงไดมี้การจดัใหส้อนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ข้ึน 

 นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัค าวา่ “วเิคราะห์” ท่ีควรจะท า
ความเขา้ใจเพื่อป้องกนัการสับสนในการใช ้เช่น ค าวา่ การวิจยั การคน้ควา้ การคน้คิด เป็นตน้ ซ่ึง
ความจริงแลว้การวิเคราะห์กบัการวิจยัเป็นคนละเร่ือง คนละความมุ่งหมายกนั แต่มีความใกลเ้คียง
กนัมาก การวิจยันั้นมุ่งในการค้นหาขอ้เท็จจริง หรือความถูกต้องท่ีสุดของปัญหา เช่น การวิจยั
ภาวะของผูมี้รายไดน้อ้ย คือ การคน้สภาพของผูมี้รายไดน้อ้ย เป็นการหาสาเหตุวา่ เป็นเพราะอะไร
ท่ีท าให้คนเหล่าน้ีมารายไดน้อ้ย และเขาเหล่าน้ีมีความเป็นอยูก่นัอยา่งไร มีความเดือดร้อนในเร่ือง
อะไรบ้าง เหล่าน้ีเป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์นั้นจะเป็นการมุ่งหาสาเหตุเพื่อท าการแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนนั้นให้ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้การแกปั้ญหาท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ระบบนั้น
อาจไม่ใช่ทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะกระท าเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะการแกไ้ขปัญหา
ของนักวิเคราะห์ระบบเป็นการประนีประนอมกบับุคคลในหลาย ๆ ฝ่ายท่ีจะตอ้งท างานร่วมกนั
เพื่อใหก้ารท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 

 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ระบบใดระบบ
หน่ึง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบนั้น การวิเคราะห์นั้น
จะตอ้งท าการแยกแยะปัญหาออกมาให้ได้ แลว้ก าหนดปัญหาเป็นหัวขอ้เพื่อท าการศึกษา และหา
วธีิแกไ้ขในท่ีสุด 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึง วิธีการ
ท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือในระบบย่อยของ
ธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้วการวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไข 
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ระบบสารสนเทศเดิม ท่ี มีอยู่แล้วให้ ดี ข้ึนด้วยก็ได้ การวิ เคราะห์ระบบ  คือ  การหาความ
ตอ้งการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาใน
ระบบ (สุณิษา แยม้กล่ินหอม, มปป.) 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 ธนสิทธ์ิ  เหล่าประเสริฐ (2558) ไดน้ าเสนอบทความเร่ือง “เล่าสองขา้งทาง / ดนัมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไ์ทย ไต่ระดบัสู่ตลาดโลก” สรุปใจความส าคญัไดด้งัน้ี กระแสความตอ้งการบริโภค
สินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีความปลอดภยัต่อสุขภาพ และใส่ใจการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งผลให้ตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย ์หรือ “ออร์แกนิค” (Organic) ทั้งในประเทศไทยและทัว่โลก
เติบโตมากข้ึน และมีมูลค่าการค้าสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
องักฤษ ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น ส าหรับสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มข้ึนในอนาคต 
ไดแ้ก่ ผลไมเ้มืองร้อนทั้งสดและตากแห้ง ผกั สมุนไพร ธญัพืช สินคา้เกษตรแปรรูป และขนมขบ
เค้ียว เป็นตน้ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย”์ และ “ระบบการตรวจสอบรับรอง” ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้ตลาด และผูบ้ริโภคยอมรับในตวัสินคา้เกษตรอินทรียม์ากข้ึน ดงันั้นประเทศไทยจ าเป็นตอ้ง
เร่งยกระดบัหรือเทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทย ให้
เทียบเท่าในระดบัระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะเป็นกลไกช่วยผลกัดนัสินคา้เกษตรอินทรียไ์ทยโกอินเตอร์
เพิ่มสูงข้ึน คุณศกัด์ิชยั ศรีบุญซ่ือ เลขาธิการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) กล่าววา่ ไทยเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีศกัยภาพและมีโอกาสท่ีจะขยายตลาด
ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีสินคา้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชอินทรีย ์ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ ขา้วโพด
ฝักอ่อน หน่อ ไมฝ้ร่ัง กระเจ๊ียบเขียว ขิง สมุนไพร เคร่ืองเทศ ชา กลว้ยไข่ กลว้ยหอม ล าไย และ
สับปะรด เป็นตน้ กลุ่มสัตวน์ ้ าอินทรีย ์ไดแ้ก่ กุง้กุลาด า ปลาสลิด กลุ่มปศุสัตวอิ์นทรีย ์ไดแ้ก่ สุกร 
ไข่ไก่ นมอินทรีย ์และกลุ่มอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ น ้าผึ้ง  

ปัจจุบนัมีสินค้าเกษตรอินทรีย ์2 ประเภท คือ 1) สินค้าเกษตรอินทรียท่ี์มาจากผูผ้ลิตท่ี
ปฏิบติัตามแนวทางของเกษตรอินทรียแ์ต่ไม่ไดข้อการรับรองตามมาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นการผลิต
เพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในทอ้งถ่ิน 2) สินคา้เกษตรอินทรียเ์พื่อการคา้ในประเทศและส่งออก 
ซ่ึงตอ้งการระบบส่งเสริมตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามประเทศผูน้ าเขา้หรือบางประเทศ ยอมรับ
มาตรฐานและเคร่ืองหมายรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย ปัจจุบนัการส่งออกสินคา้
เกษตรอินทรียข์องไทย บริษทัขนาดใหญ่ยงัคงมีบทบาทส าคญั ซ่ึงในทางการคา้ หากเกษตรกร
ตอ้งการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียเ์พื่อการส่งออก เกษตรกรตอ้งผลิตตามมาตรฐานของประเทศคู่คา้ 
เช่น เกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) มาตรฐาน NOP ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน JAS 
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ของญ่ีปุ่น และมาตรฐาน IFOAM ของสมาพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ เป็นตน้ ในส่วนมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศ โดยยึดหลักการท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว 7 ฉบับ กับ 1 แนวปฏิบัติหรือคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
เกษตรกรและผูป้ระกอบการสามารถผลิตสินคา้เกษตรอินทรียไ์ด้ตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคและประเทศผูน้ าเขา้ ซ่ึงไดแ้ก่ 1) การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย ์2) ปศุสัตวอิ์นทรีย ์3) อาหารสัตวน์ ้ าอินทรีย ์4) ขา้วอินทรีย ์ 
5) ปลาสลิดอินทรีย ์6) ผึ้ งอินทรีย ์7) การเล้ียงกุ้งทะเลระบบอินทรีย ์และแนวปฏิบติัในการใช้
มาตรฐานสินคา้เกษตร เกษตรอินทรีย ์เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่ายผลิตผล 
และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไดรั้บเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร เคร่ืองหมาย Q  
สีเขียว ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 แต่โดยส่วนใหญ่นิยมใช้เคร่ืองหมาย 
“Organic Thailand” ติดบนบรรจุภณัฑ์หรือติดบนตวัสินคา้ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้อย่าง
กวา้งขวางมาเป็นเวลานานและง่ายต่อผูบ้ริโภคในการสังเกตวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรีย ์คุณศกัด์ิชยั 
กล่าวอีกว่าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากล 
รวมถึงประเทศท่ีมีศกัยภาพดา้นการตลาดเกษตรอินทรีย ์มกอช. ไดเ้ร่งจดัท าความเท่าเทียมกนัดา้น
เกษตรอินทรียเ์บ้ืองตน้ มกอช. ไดย้ืน่หนงัสือต่อคณะกรรมาธิการดา้นเกษตรและพฒันาชนบทแห่ง
สหภาพยุโรป (DG-AGRI) เพื่อสมัครข้ึนทะเบียนรายช่ือประเทศท่ี 3 (Third country list) ทั้ งน้ี
สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป มีสินคา้ 11 รายการ ไดแ้ก่ ขา้ว มงัคุด ทุเรียน เงาะ 
ชา กาแฟ พืชผกั ไก่ หมู กุ้ง และปลา ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
ประเมินระบบการผลิตและตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย จากคณะผูต้รวจ
ประเมินจากสหภาพยุโรป ขณะเดียวกนั มกอช. ยงัไดเ้ตรียมแผนจดัท าความเท่าเทียมกนัดา้นการ
รับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น ระหว่างไทย-จีน และระหว่างไทย-
สหรัฐอเมริกา ส าหรับล าดบัความส าคญัในการจดัท าความเท่าเทียมฯ นั้น พิจารณาจากปัจจยัหลาย
ดา้น อาทิ ปริมาณการส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละความคืบหนา้ในการด าเนินงาน เป็นตน้ ซ่ึง
ระบบการตรวจสอบรับรองสินคา้เกษตรของประเทศไทยในปัจจุบนั ไดรั้บการยอมรับความเท่า
เทียมกนัดา้นการรับรองระบบงาน ขอบข่ายการรับรองผลิตภณัฑจ์ากองคก์รภูมิภาคแปซิฟิกวา่ดว้ย
การรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation : PAC) และองค์การระหวา่งประเทศว่า
ดว้ยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum : IAF) ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการ
จดัท าความเท่าเทียมกบัประเทศคู่คา้ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน นอกจากน้ี มกอช. ยงัมีส่วนร่วมในการจดัท า
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มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องอาเซียน (ASEAN Standards for Organic Agriculture : ASOA) โดย
พิจารณาจากมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงน าโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ท าหน้าท่ีพิจารณาจัดท าร่าง รวมทั้ งแผนงาน และโครงการท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ส าหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนมีขอบข่ายเน้ือหาครอบคลุม 
ขอ้ก าหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย ์การเก็บเก่ียวผลิตผลจากธรรมชาติ การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 
การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การแสดงฉลาก และการกล่าวอา้งการตาม
สอบและบนัทึกขอ้มูล รวมถึงข้อก าหนดการอนุญาตให้ใช้สารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้น
ภาคผนวก และรายช่ือสารท่ีอนุญาตให้ใช้ส าหรับการผ ลิตเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงสอดคล้องกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทย (มกษ. 9000 เล่ม 1) เช่น ระยะปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์
ส าหรับพืชลม้ลุกอยูท่ี่ 12 เดือน และ 18 เดือน ส าหรับพืชยนืตน้ ซ่ึงเกษตรกรไทยสามารถปฏิบติัได ้
คาดว่าจะเอ้ือประโยชน์และท าให้ไทยไดเ้ปรียบดา้นการผลิตและการคา้สินคา้เกษตรอินทรียใ์น
อนาคต “การส่งเสริมและผลกัดนัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากล จะ
ท าให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์Q และ OrganicThailand เป็นท่ีรู้จกัของประเทศ 
ผูน้ าเขา้สินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่โลกเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กบัสินคา้เกษตร
อินทรีย์ของไทย พร้อมผลักดันปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงข้ึน คาดว่าจะท าให้พื้นท่ี 
การผลิตเกษตรอินทรียข์องไทยขยายตวัเพิ่มข้ึนในอนาคต” เลขาธิการ มกอช. กล่าวในท่ีสุด 

มานิต ตันเจริญ (2558) พฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษของประชาชน: 
ศึกษากรณี ต าบลดอนเจดีย ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษของประชาชน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
ตัวแทนครัวเรือนในต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี จ านวน 312 ราย            
สุ่มตวัอย่างโดยใช้การสุ่มแบบโควตา (quota random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.80 สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคก าลังสอง                 
(chi-square test) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต ่ ากว่าหรือเท่ากับ  
5,000 บาท และ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ข้อมูลปัจจัยนาด้านความรู้ มีระดับน้อย  
ร้อยละ 37.18 ดา้นทศันคติ มีระดบัมาก ร้อยละ 59.62 ขอ้มูลปัจจยัเอ้ือดา้นการไดรั้บความสะดวก
อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 36.54 ดา้นการมีวสัดุ อุปกรณ์ในการลดสารพิษส่วนใหญ่เพียงพอ
มาก ร้อยละ 91.67 ขอ้มูลปัจจยัเสริม ดา้นการได้รับขอ้มูลข่าวสาร ร้อยละ 97.44 ด้านการได้รับ
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ค าแนะน าจากคนใกลชิ้ดระดบัมาก ร้อยละ 64.74 ดา้นพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจาก
สารพิษของประชาชน มีพฤติกรรมในระดบัดี ร้อยละ 54.49  

 การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการบริโภคผกัให้
ปลอดภยัจากสารพิษของประชาชนพบว่า ปัจจยัน าไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายได ้ความรู้ ทศัคติ 
ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การไดรั้บความสะดวกในการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษ และการมีวสัดุ 
อุปกรณ์ในการลดสารพิษ ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การไดรั้บค าแนะน าจากคนใกลชิ้ดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยั
นา ไดแ้ก่ (4) อาชีพหลกั และปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การไดรั้บข่าวสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษของประชาชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 จากผลการศึกษาสามารถให้ขอ้เสนอแนะไดว้่า การท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนมี
การบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษนั้น ควรมีเจา้หน้าท่ีเกษตรต าบลปฏิบติังานในทุกต าบล
เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผกัได้
อยา่งปลอดภยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือภาครัฐควรสนบัสนุนงบประมาณให้กบัชุมชนใน
การทากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษ ภาครัฐควรประกาศเป็นนโยบาย 
หรือวาระแห่งชาติในเร่ืองพืชอาหารปลอดภยั และภาครัฐรวมทั้ งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมี
มาตรการตรวจสอบความปลอดภยัพืชผกัตั้งแต่ กระบวนการผลิตไปจนถึงมือผูบ้ริโภคให้ปลอดภยั
จากสารพิษ  

กรีติ เชาว์ตฤษณาวงษ์ (2557) การวจิยัเร่ือง “การประยุกตแ์นวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เพื่อท าการเกษตรสู่การพึ่ งตนเองอย่างย ั่งยืนภายใต้ความพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก”  
เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีวทิยาการศึกษาปรากฏการณ์วทิยา (Phenomenological research) เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก ได้แก่ ผูน้  า
ชุมชน นกัเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาระดบัชั้นมธัยมตน้ มธัยมปลาย และสมาชิกชุมชนปฐมอโศก 
รวมจานวน 13 คน การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การท าเกษตรกรรมเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์และศกัยภาพในการพึ่งตนเองของสมาชิกชุมชนปฐมอโศก ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิก
ชุมชนปฐมอโศก มีวิถีการด ารงชีวิตโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตอยา่งเรียบง่าย เป็น
หน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ โดยยึดเอาหลกัธรรมค าสอนทางพุทธศาสน ามาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต เป็นชุมชนพุทธเกษตรกรรม ลดการพึ่ งพาปัจจยัภายนอก มีการถือศีล ปฏิบัติธรรมอย่าง
เคร่งครัด และรับประทานมงัสวิรัติตลอดชีวิต สมาชิกทุกคนท างานโดยไม่มีเงินเดือน มุ่งหวงัเพียง
สร้างบุญกุศลทางจิตใจ มากกวา่วตัถุทางกาย มีการผลิตปัจจยัในการด ารงชีพดว้ยตนเอง นอกจาก
การผลิตเพื่อบริโภคภายในชุมชนแล้ว ยงันาออกวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยนาเอาหลัก
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เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาต่อยอดผลิตภณัฑ์ให้แปลกใหม่ หลากหลาย และน่าสนใจ จ าหน่าย
สินคา้เกษตรและสินคา้อุปโภคบริโภคปลอดสารพิษให้ผูท่ี้สนใจใน “ราคาบุญนิยม” คือการขาย
สินคา้โดยเอาก าไรเพียงเล็กน้อย ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ชุมชนปฐมอโศกถือเป็นชุมชนตน้แบบท่ีมี
ศกัยภาพในการพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืภายใตก้ระแสสังคมทุนนิยมในปัจจุบนั 
 ชุล ีกาญจน์  ไชยเมืองดี (2557) การวิจยัเร่ือง “ว ิสาหกิจชุมชนกบัการพฒันาการ
ท่องเท่ียวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ปีท่ี 2” มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพ
การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนกบัการท่องเที่ยวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่  
โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สอดรับกบัขอ้มูลปฐม
ภูมิที ่รวบรวมจากกลุ่มท่องเที ่ยวชุมชน จ านวน 4 ชุมชน อาศยักระบวนการ SWOT และ 
การ Focus group ร่วมกบัแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจดา้นการท่องเที่ยวของชุมชน แบบ
ประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการการท่องเที ่ยวของชุมชน และแบบสัมภาษณ์บริบท 
การท่องเที่ยวและศกัยภาพของชุมชน จากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติอย่างง่าย คือ ค่าเฉลี่ย  
ค่าร้อยละ และค ่า เบี ่ยงเบนมาตรฐาน  เพื ่อแสดงให ้เห ็นถึงการพฒันาศกัยภาพในการ
ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวิสาหกิจชุมชนก่อนและหลงัการวิจยั ผลการวิจยั
พบวา่ ระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการกลุ่มท่องเที่ยวก่อนการวิจยัมีศกัยภาพโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยพบว่าการบริหารจดัการดา้นการตลาด การบริหารจดัการดา้นการผลิตและ
การให้บริการ และการบริหารจดัการดา้นการเงินมีศกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการ
บริหารจดัการดา้นบุคลากรนั้นมีศกัยภาพอยู ่เพียงระดบัน้อยเท่านั้น ส าหรับผลการพฒันา
ศกัยภาพกลุ ่มท ่องเที ่ยวจากการอบรม เชิงปฏ ิบ ตั ิก าร เพื ่อพ ฒันาศกัยภาพและเพิ ่มข ีด
ความสามารถในการบริหารกลุ่มท่องเที ่ยวโดยชุมชน จากแนวทางการพฒันาทั้ง 4 ดา้น 
หลงัจากท่ีกลุ่มไดรั้บการอบรมและน าไปปฏิบติัและต่อยอดการพฒันาในชุมชน จากนั้นนกัวิจยั
ไดท้  าการประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการกลุ่มท่องเที่ยวอีกคร้ัง พบว่าผลการพฒันาเพิ่มข้ึน
แต่ยงัคงมีศกัยภาพเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการ
ดา้นการตลาดและดา้นการผลิตและการให้บริการเพิ ่มข้ึนอยู ่ในระดบัมาก ส่วนการบริหาร
จดัการดา้นการเงินและดา้นบุคลากรยงัอยู่ในระดบัปานกลาง การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าศกัยภาพของ
วิสาหกิจชุมชนกบัการพฒันาการท่องเที่ยวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินตอ้งมีการพฒันาในดา้น
การเงินและบญัชีร่วมกบัดา้นบุคลากร โดยในส่วนของดา้นการเงินและบญัชีควรน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการพฒันามาปรับปรุงและพฒันาบญัชีของกลุ่มอย่างจริงจงั ควรบนัทึก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการลงตน้ทุนรวมเพื่อค านวณเป้าหมายในการ
ขายบริการท่องเที่ยวให้กบัผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนตอ้งคิดวิเคราะห์ตน้ทุนและ
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ผลตอบแทนโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างละเอียดรอบครอบ ทั้งน้ีในส่วนของดา้นบุคลากรนั้น 
ควรจดัระบบการท างานไม่ให้เกิดการท างานที่ซ ้ าซ้อนหรือละเลยหน้าที่ของตนเอง ควรระบุ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มที่ท  าการผลิตและออกแบบสินคา้ กบัสมาชิกกลุ่มที่ให้บริการ
ท่องเที่ยวอย่างชดัเจน อีกทั้งประธานกลุ่มควรมีการติดตามและกระตุน้ ร่วมกบัการลงมือท า
ดว้ยกนับ่อย ๆ และแสดงให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาการท่องเที่ยวเชิงวิสาหกิจชุมชน จึงจะท าให้การพฒันาดา้นบุคลากรเกิดผลส าเร็จอย่าง
แทจ้ริง การวิจยัในระยะถดัไปจึงควรมุ่งเน้นการวิจยัในประเด็นของการหาแนวทางการเพิ่มขีด
ความสามารถของศกัยภาพบุคคลในกลุ่มท่องเที่ยวดา้นการจดัการทางบญัชีและการบริหาร
จดัการบุคลากร 

ดวงกมล บูรณสมภพ (2557) บทความเร่ือง กลยุทธ์ใหม่ส าหรับการพฒันาเกษตรอินทรีย์
ของประเทศไทย สรุปได้ดังน้ี คณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้กล่าวถึงกลยุทธ์ใหม่
ส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรอินทรียข์องประเทศไทย ซ่ึงจะด าเนินการในปี 2014 -
2016 โดยกลยุทธ์เหล่าน้ีจะพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียมี์ 
4 กลยุทธ์ท่ีจะด าเนินการในช่วงระยะเวลาสามปีแรกประกอบด้วย กลยุทธ์ท่ี 1 คือ มุ่งเน้นไปท่ี 
การให้ความรู้และการจัดการ นวตักรรมเกษตรอินทรีย์ ส่วนกลยุทธ์ท่ี 2 คือการพัฒนาและ
เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตกลยุทธ์ท่ี 3 คือ เสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นการตลาดและมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องประเทศไทยและสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตรอินทรีย ์เพื่อเพิ่มปริมาณและ
มูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยกลยุทธ์ท่ี 4 คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดจะได้รับ 
การสนับสนุนให้ท างานในลกัษณะบูรณาการในการพฒันาเกษตรอินทรียข์องประเทศไทย ทั้งน้ี
ตลาดโลกส าหรับสินคา้เกษตรอินทรียมี์การขยายตวัอยา่งรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสท่ีดีของการส่งออก
ผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดสารเคมีของไทยไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยตลาดท่ีส าคญั ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์นิยม คือ ขา้ว , กุง้กุลาด า, เน้ือ, นมและปลา 
โดยการควบคุมมาตรฐานของเกษตรอินทรียเ์ป็นหน่ึงในงานของส านกัมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติของ ภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากน้ีประเทศไทยยงัได้ผลกัดัน
ตลาดส่งออกสินคา้อินทรียข์องไทยไปสู่ตลาดอาเซียน เพื่อพฒันาเป็นศูนยก์ลางของสินคา้เกษตร
แห่งภูมิภาคอาเซียนในปี 2015 

ปณิดาภา สวนแก้ว (2557) ความส าเร็จของนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลก ภายใต้ความ
ร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใตค้วามร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ  
(2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก อีกทั้ ง  
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(3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนใหป้ระสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 

 วิธีการวิจยัใช้การวิจยัแบบผสม ระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิง
ปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัจ านวน 17 คน และ
สนทนากลุ่มกบัผูป้ระกอบการ จ านวน 10 คน และการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีภาครัฐผูป้ระกอบการ 70 คน การวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean: X  )   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
  เม่ือน าผลการวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์แลว้สามารถสรุปได ้
3 ประเด็น (1) ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใตค้วามร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน พบว่า มูลค่าทางการคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนมาจากการเพิ่มฐานขอ้มูลในการ
วิเคราะห์โอกาสทางการคา้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อีกทั้งการด าเนินงานของนโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลกส่งผลให้ความหลากหลายของสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึน โดยความ
คิดเห็นต่อความส าเร็จของนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 (2) ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของนโยบายครัวไทยสู่
ครัวโลก พบว่าการประสานงานระหว่างภาครัฐกบัเอกชนมีขอ้บกพร่องส่งผลให้ผูน้  าเขา้และผู ้
ส่งออกสินคา้มีการด าเนินงานนโยบายท่ีแตกต่างกนั นอกจากนั้นอาจมีการต่อตา้นนโยบายจาก
ผูป้ระกอบการในลกัษณะของการด าเนินงานนโยบายท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (3) ขอ้เสนอแนะ
ต่อการด าเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกให้ประสบความส าเร็จตอ้งวางกลยุทธ์ 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 
1) กลยทุธ์การจดัการดา้นงบประมาณ 2) กลยุทธ์การบูรณาการหน่วยงานรัฐ 3) กลยทุธ์การบริหาร
ความร่วมมือของรัฐและเอกชน 4) กลยุทธ์การสร้างแบรนด์อาหารไทย 5) กลยุทธ์การสร้างการ
รับรู้และตระหนกัถึงตน้ต าหรับของอาหารไทย 

อภิชาติ  ใจอารีย์  (2557) การวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการ
แปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการแปรรูปหน่อไมใ้น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน กระบวนการจดัการความรู้ และปัจจยัเง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการจดัการความรู้ของ
ชุมชนบา้นพุเตย จงัหวดักาญจนบุรี ใชร้ะเบียบวิธีการวจิยัเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การศึกษาจากเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ การส ารวจชุมชน และการ
สนทนากลุ่มย่อยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 24 คน ประกอบด้วย ผูน้าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ตวัแทนกลุ่มแม่บ้าน และตวัแทนชาวบ้านใช้กระบวนการวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมูล (content 
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analysis)  
 ผลการศึกษา พบวา่ 1) องคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการแปรรูปหน่อไมข้องชุมชนบา้นพุ
เตย มีท่ีมา 2 ลกัษณะ คือ (1) ภูมิปัญญาดั้งเดิม และ (2) ความรู้ใหม่ท่ีผสมผสานระหวา่งภูมิปัญญา
ดั้ งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ท่ีได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ 4 ชนิด คือ หน่อไมด้อง หน่อไมต้ม้ หน่อไมแ้ห้ง และหน่อไมซุ้ป ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความรู้ความสามารถของคนในชุมชน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน 
จนกลายเป็นองคค์วามรู้ประจาทอ้งถ่ินท่ีผา่นกระบวนการเลือกสรร การเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่น และเป็นวิถีชุมชนท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา 2) กระบวนการจดัการความรู้ ประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การก าหนดความรู้ โดยผา่นการพิจารณาวา่เป็นความรู้ดั้งเดิมหรือความรู้ใหม่
ท่ีประยุกต์จากภูมิปัญญาเดิม (2) การแสวงหาความรู้ ท่ีมาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชน
และการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก (3) การแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไม่เป็นทางการ ผ่านการ
พูดคุยและปรึกษาหารือ เพื่อการแกปั้ญหาในกระบวนการแปรรูป (4) การจดัเก็บความรู้ ส่วนใหญ่
เป็นการจดัเก็บความรู้ในตวับุคคล ไม่มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ (5) การถ่ายทอด
ความรู้ ส่วนใหญ่มีลกัษณะอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านสมาชิกภายในครัวเรือน และ 3) เง่ือนไขสู่
ความส าเร็จของการจดัการความรู้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (1) ความรู้ดา้นการจดัการความรู้ (2) วฒันธรรม/
วถีิชุมชน (3) ผูน้  าชุมชน (4) ทรัพยากรทอ้งถ่ิน และ (5) โครงสร้างพื้นฐาน 

อรพินท์ บุญสิน (2557) แนวทางการสร้างผลลพัธ์การผลิตสินคา้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ในภาคอุตสาหกรรม บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ  
1) เพื่อศึกษาการสร้างทุนทางปัญญาและผลผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม 2) เพื่อเสนอแนวทางการสร้างผลลพัธ์การผลิตสินคา้เชิง
สร้างสรรค์ส าหรับผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมและมี
ศกัยภาพในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิง คุณภาพ (Qualitative 
Research) ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) กลุ่มตวัอยา่ง ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 30 คน จากทั้งหมด 45 คน ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บตวัอยา่งในคร้ังน้ี 
คิดเป็นร้อยละ 67 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่าผูน้ าวิสาหกิจชุมชนควรสร้าง
ความรู้จากทุนทางปัญญา ประกอบด้วย 1) ทุนทางนวตักรรมโดยการใช้ความสามารถในการ 
ลงทุนสร้างผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดข้ึนโดยการต่อยอดจากของเดิม
ไปสู่ส่ิงใหม่ 2) ทุนความสามารถท่ีมีอยู่ในตัว คนโดยใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้
เหมาะสมกบังานเพื่อผลิตสินคา้เชิงสร้างสรรค์ 3) ทุนความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยการ 
สร้างเครือข่ายกบับุคคลภายนอก 4) ทุนดา้นเงินลงทุนโดยการจดัหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ 
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น ามาใช้ให้เหมาะสมกบังาน 5) ทุน ลกัษณะโครงสร้างองค์การโดยการมอบหมายงานและการ
หมุนเวียนงานให้กบัสมาชิกในกลุ่ม 6) ทุนการจดัการทรัพยากรโดยการใช้ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนมาใช้ผลิตสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 7) ทุนภูมิปัญญาทางวฒันธรรม การใช้
เอกลกัษณ์หรือความโดดเด่น เฉพาะของแต่ละชุมชนมาสร้างการจดจ าให้กบัผูบ้ริโภค ประเด็น
ดา้นผลผลิตเชิงสร้างสรรค ์ควรใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการสร้าง ผลติภณัฑเ์ชิงสร้างสรรคโ์ดย
การใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตสินคา้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท างานของกลุ่มและสร้าง
ความพึงพอใจ ให้กบัสมาชิกส่งผลถึงการเติบโตในอนาคตน าไปสู่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน นอกจากนั้น
ควรใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละการ จดทรัพยสิ์นทางปัญญา  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) เร่ือง "ยุทธศาสตร์" เร่งพฒันาเกษตรกรสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย ์พร้อมจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถสรุปไดด้งัน้ี แผนยุทธศาสตร์การพฒันา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับล่าสุด ปี 2556-2559 ก าหนดวิสัยทัศน์ไวว้่า "ไทยเป็นศูนย์กลาง 
การผลิต การคา้ และการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์นระดบัภูมิภาคอาเซียน” เกษตรอินทรียเ์ป็น
กระบวนการผลิตท่ีใช้หลกัความสมดุลตามธรรมชาติ มีการบริหารจดัการระบบการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ีปลอดภยัต่อสุขอนามยัของทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งยงัเพิ่มรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตท่ีมีคุณภาพแก่ผูบ้ริโภคภายในประเทศและการผลิตเพื่อ
การส่งออก โดยแนวโนม้ในเร่ืองการส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรียก์็มีทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะเห็นได้
จากการท่ีประเทศต่าง ๆ เช่น อเมริกา ญ่ี ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืน ๆ กว่า  
100 ประเทศ มีความตอ้งการผลผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อการบริโภคเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี ประเทศ
ไทยยงัเป็นประเทศผูผ้ลิตสินค้าเกษตร และนโยบายรัฐบาลให้ภาคเกษตร เป็นครัวของโลก 
ประกอบกบัดินฟ้าอากาศเอ้ืออ านวยต่อการท าเกษตรกรรม ประเทศไทยจึงมีศกัยภาพในการเป็น
ผูผ้ลิต อยา่งไรก็ตาม การเปิดเสรีการคา้อาเซียนในปี 2558 น้ี เกษตรกรไทยจะไดรั้บผลกระทบมาก
ท่ีสุด เพราะอาชีพเกษตรกรรมคืออาชีพหลกัของผูค้นส่วนใหญ่ในอาเซียน ดงันั้น ภาคเกษตรกรรม
จะเกิดการแข่งขนัรุนแรงในเร่ืองของราคาและตน้ทุนการผลิตท่ีตอ้งถูกลง ดงันั้น หากเกษตรกร
ไทยยงัคงตอ้งพึ่งพาสารเคมี มีแนวโนม้วา่จะไม่มีตลาดรองรับสินคา้ปนเป้ือนเหล่าน้ี ทางออกของ
เกษตรกรไทยทางหน่ึง คือ การลดต้นทุนการผลิต และผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน โดยการหันมาผลิตสินคา้ในระบบปลอดภยัจากสารพิษ (มาตรฐาน GAP) หรือ หาก
เกษตรกรมีความพร้อม และมีศกัยภาพให้ท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐาน ทั้ง
มาตรฐานระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัสากล และควรเน้นการผลิตสินค้าตามความ
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ตอ้งการของตลาดหรือลูกคา้ คือเป็นอาหารปลอดภยั อาหารในระบบเกษตรอินทรียห์รือเกษตร
ธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ทางการเกษตร 

กาญจนา สุระ (2556) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 3 นกัวิจยัมีแผนการวิจยั คือ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อจดัการการเรียนรู้ในการขยายต้นแบบการพฒันาด้านสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินสู่  
7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) วิธีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะมีการน าเอาหลกัหลกั
ของคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้กบัการด าเนินงานเพื่อพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยคุณธรรมท่ีส าคญัของ อปท.ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือคุณธรรมในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  
ความอดทน ความขยนัหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี 
สอดแทรกเขา้ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่างๆ อยา่งจริงจงัไม่ท าไปโดยขาดความ
รับผิดชอบแต่ตระหนกัถึงความจ าเป็นและความส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินให้ตนเองและบุคคล
อ่ืนอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข  2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาคประชาชน 
โดยฝ่ายบริหารของ อปท. จะตอ้งยึดหลกัการบริหารจดัการองค์กรโดยน าเอาหลกัคุณธรรมเขา้มา
ใช้การท างานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณธรรมประจ าใจ ไดแ้ก่ การมีความ
ซ่ือสัตย ์มีความยุติธรรม อดทนและมีความขยนัหมัน่เพียร ใช้นโยบายเชิงรุกในการบริหารจดัการ
องค์กร กล่าวคือมีการเตรียมตวัท่ีจะรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะมากระทบกบัการด าเนินงานของ
องคก์ร ขณะเดียวกนัก็มีความไม่ประมาทโดยหาวิธีการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหากบัการด าเนินงาน
ภายในองคก์ร  การท างานเนน้ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ในส่วนของภาคประชาชนก็ยึด
หลกัการท างานโดยน าเอาหลกัคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต การท างานยึดหลกัตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน ขณะเดียวกนัก็ไม่ละเวน้ท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการท างานเพื่อ
ทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัควรมีการเสาะแสวงหาและสร้างพนัธมิตรใหม่กบับุคคล หน่วยงาน องคก์ร
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อ่ืน เพื่อท าให้ตนเองอยู่รอดและมีชีวิตท่ีมีความสุขในสังคม จากการศึกษา ได้บทสรุปเก่ียวกับ
วธีิการในการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ความส าเร็จของการพฒันาด้านสังคมของท้องถ่ินจะเกิดข้ึนได้จ  าเป็นท่ี อปท. ควรมีการบริหาร
จดัการโดยอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตวัน าและก ากบัการท างานเพราะหาก อปท. ยึดมัน่ใน
หลักของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วย่อมท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างย ัง่ยืน 
ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยูดี่มีสุข ซ่ึงทางนกัวิจยัไดท้  าการ focus group และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยู่ดีมีสุขทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมให้กบั
คนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ฐานเศรษฐกิจ (2556) เร่ือง ดนัเกษตรอินทรียฮ์บัอาเซียน ไทยชิงแชร์ตลาดโลก 1.8 ลา้น. 
กล่าวว่าปัญหาหลกัของไทยคือ ยงัมีพื้นท่ีปลูกเกษตรอินทรียน์้อยมากเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีเกษตร
อินทรียท์ัว่โลก ท่ีมีถึง 231 ลา้นไร่ ในขณะท่ีไทยมีพื้นท่ีเกษตรอินทรียเ์พียง 2 แสนไร่เท่านั้นซ่ึงถือ
วา่น้อยมาก โดยมีเกษตรกรท่ีปลูกพืชเกษตรอินทรียเ์พียง 7.4 พนัราย มูลค่าส่งออกในปีท่ีผ่านมา
ประมาณ 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 4.05 พันล้านบาท) จากมูลค่าตลาดรวมของโลก  
6.28 หม่ืนลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1.8 ลา้นลา้นบาทต่อปี หากเทียบกบัออสเตรเลียมีมาก
ท่ีสุดถึง 75 ลา้นไร่ รองลงมา อาร์เจนตินา 26 ลา้นไร่ และสหรัฐอเมริกา 11 ลา้นไร่ สาเหตุท่ีพื้นท่ี
ปลูกพืชเกษตรอินทรียห์รือออร์แกนิกของไทยยงัมีน้อย ส่วนหน่ึงมาจากกระบวนการในการผลิต
และการรับรองจากหน่วยงานรัฐท่ีเขม้งวด ท าให้เกษตรกรเห็นว่าขั้นตอนยุ่งยากจึงไม่ค่อยหันมา
สนใจท าเกษตรอินทรียม์ากนกั อีกทั้งผลผลิตท่ีไดอ้าจลดลงในช่วงแรกของการท าเกษตรอินทรีย ์
เพราะตอ้งปรับพื้นท่ีปลูกใหม่ทั้งหมด ซ่ึงจากน้ีไปหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งขยายพื้นท่ีเกษตร
อินทรียใ์ห้มากข้ึน "ตลาดส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส าคญัของไทยในปัจจุบนั ไดแ้ก่ สหภาพ
ยโุรป สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี และสิงคโปร์โดยสินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นขา้วกลอ้ง
บรรจุกระป๋อง ผลไม้แปรรูป น ้ ามะพร้าว และมะพร้าวแปรรูปต่าง ๆ เช่น เน้ือมะพร้าว กะทิ 
ขา้วโพด ฝักอ่อนหน่อไมฝ้ร่ัง เคร่ืองเทศ ชา กาแฟ ผลไมแ้ช่แข็ง เป็นตน้" อยา่งไรก็ดีอุปสรรคใน
การพฒันาตลาดสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทยคือ การผลิตในประเทศท่ีไม่หลากหลาย เกษตรกร 
ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภคขาดความรู้ความเขา้ใจ ไม่มีกฎหมายเฉพาะบงัคบั การมีตรารับรองหลาย
แบบท าให้ผูบ้ริโภคสับสน และมาตรฐานของประเทศ (ออร์แกนิก ไทยแลนด์) ยงัไม่เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล ส่วนแผนการเสริมตลาดอินทรีย์ในปีน้ี  คือการเร่งพัฒนาตลาดทั้ งในและ
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดในทุกภูมิภาค การเช่ือมโยงตลาดอาเซียน การพัฒนา
ผูป้ระกอบการ เช่น การจดัอบรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การพฒันาสินคา้ 
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บังอร แสนศรี และคณะ (2556) ศึกษาวิจยั เร่ืองประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของ 
การผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105 ในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
ปัจจยัการผลิต และวดัประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของการผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้
เป็นขอ้มูลภาคตดัขวางจากการผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105 จงัหวดัร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2555/56 
การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกอ าเภอท่ีปลูกขา้วขาวดอกมะลิ 105 และเป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ี
กลุ่มชุดดินท่ี 17 และ 22 มากท่ีสุด ร่วมกบัการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายประกอบดว้ยเกษตรกรท่ีปลูก
ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ในกลุ่มชุดดินท่ี 17 และ 22 จ านวนกลุ่มละ 40 ตวัอย่าง รวม 80 ตวัอย่าง  
ใชว้ิธีการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) และใช้สมการ
การผลิตแบบ Cobb-Douglas ซ่ึงเป็นแบบจ าลอง สมการถดถอยแบบมีหลายตวัแปร (Multiple 
Regression Model) โดยบอกถึงความยืดหยุ่นของผลผลิตท่ี มี ต่อปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด  
ผลการศึกษาพบวา่ มี 3 ปัจจยัการผลิตท่ีใชอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงปริมาณ ผลผลิตขา้วคือ ปริมาณ
เมล็ดพัน ธ์ุ  ป ริมาณ ปุ๋ยเคมี  และกลุ่มชุดดิน โดยท่ี ปัจจัยป ริมาณ เมล็ดพัน ธ์ุ มี อิทธิพลต่อ 
การเปล่ียนแปลงผลผลิตขา้วอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนปริมาณ
ปุ๋ยเคมี มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงผลผลิตขา้วอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 99 และตวัแปรหุ่นคือกลุ่มชุดดินท่ี 17 และ 22 มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของผลผลิต
ขา้วอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

วชิระ สิงห์คง (2556) การรับรู้และการมีส่วนร่วมด้านอาหารปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข อ าเภอเมือง ก าแพงเพชร การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการรับรู้ การมีส่วนร่วม และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอาหารปลอดภัย ประชากรคือ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน 30 คน ใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่        
ค่าร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอาหาร
ปลอดภยัโดยใชส้ถิติไค-สแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ท่ีถูกตอ้งของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใน
การด าเนินงานอาหารปลอดภยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้อนัตรายจากสารปนเป้ือนในอาหาร 
ดา้นการรับรู้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ดา้นการรับรู้วิธีปฏิบติัและประโยชน์ของงานอาหาร
ปลอดภัย และด้านการรับรู้อุปสรรคในการด าเนินงานอาหารปลอดภัย ภาพรวมอยู่ในระดับ      
ปานกลาง กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอาหารปลอดภยัในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอน
การวางแผนขั้นตอนการปฏิบติั และขั้นตอนการติดตามประเมินผล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วม 
ร้อยละ 35.67 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอาหารปลอดภยัของ
เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) คือ สถานภาพการคุ้มครองผูบ้ริโภค   
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การรับรู้ข่าวสารเร่ืองการคุ้มครองผู ้บริโภค และความถ่ีของการท ากิจกรรมของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

วีระศักดิ์  สมยานะ (2556) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 3 นักวิจยัมีแผนการวิจยัคือ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการพฒันาตน้แบบ 
การพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อการจดัการเรียนรู้ในการขนาย
ตน้แบบการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนต่อไป 
ทั้งน้ีเพราะการบริหารของทอ้งถ่ินทั้ง มีความคล้ายคลึงกนักบันโยบายของจงัหวดัเชียงใหม่ อนั
น่าจะมีแนวทางภายในเก่ียวกบัการบริหารจดัการององคก์รของ อปท. น้ีก็ไดห้ากน าเอาองคค์วามรู้
ท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปน้ี  
1) การประยุกต์ใช้คุณธรรมในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นตน้แบบของการ
พฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จะน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้น
การบริหารจดัการองค์กร ได้แก่ คุณธรรมด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยต้นแบบของการพฒันาด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีมีการประยุกต์ใช้
คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพฒันาด้าน
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุดก็จะส่งผลให้ระดบัความอยูดี่มีสุขของทอ้งถ่ิน
มากท่ีสุด แต่ในทางตรงกนัขา้มตน้แบบของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการประยกุตใ์ช้
คุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการพฒันาการด าเนินงาน
ระดบัต ่าก็จะท าให้ระดบัความอยูดี่มีสุขของชุมชนนอ้ยลงไปดว้ย การพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้น
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่เกิดจากการท่ีบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดป้ฏิบติัตามคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการ
องคก์รสอดแทรกเขา้ไปกบักระบวนการท างานต่างๆ ทุกขั้นตอนโดยอาศยัหลกัการบริหารจดัการ 
ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามตรวจสอบและการควบคุม ตลอดจนการ
ปรับปรุงแก้ไขการท างานให้ดีข้ึน เป็นตวัขบัเคล่ือนในการท่ีจะสอดแทรกคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการ 2) ความอยู่ดีมีสุขด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดว้ย คนชุมชนมีสุขภาพ
อนามยัแข็งแรง มีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดปราศจากมลพิษ การมีบุคลากรทางการแพทยพ์ร้อม มีการ
อนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การมีสาธารณูปโภคพร้อม ซ่ึงองคป์ระกอบของ
ความอยู่ดีมีสุขดงักล่าวเป็นขอ้ค้นพบท่ีนักวิจยัได้คน้พบโดยผ่านกระบวนการท า Focus Group 
ร่วมกับตัวแทนของภาคประชาชนท่ีเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนการพฒันาด้านอนามัยและ
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ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ซ่ึงองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข ดงักล่าวจะเกิดข้ึนได้จริงตอ้งอาศยั
การขบัเคล่ือนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ การพึ่ งพาตนเองของคนในชุมชน การพึ่ งพาชุมชน การพึ่ งพา 
อปท.และรัฐบาล 3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ อปท. เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบหลกัส าคญั
ซ่ึงตน้แบบของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มไดน้ ามาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รโดย
การกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบติังาน การจดัสรรและรับผลประโยชน์ ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลสรุปเก่ียวกบัวิธีการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 1) ความส าเร็จของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ินเกิดข้ึนได ้หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดที้การน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร ไดแ้ก่ คุณธรรมดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความอดทนและความขยนัหมัน่เพียร ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซ่ึงหาก อปท. ได้ยึดมัน่ในคุณธรรม
ดงักล่าวในการเป็นตวัน าและก ากบัการท างานก็จะเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากคุณธรรม
ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้จะช่วยในการปกป้องและเป็นภูมิคุม้กนัท่ีส าคญัท่ีจะท าให้องคก์รปรับตวัให้ทนั
กบัการเปล่ียนแปลงและอยู่รอดได้อย่างปลอดภยั คือการสร้างศกัยภาพความเข้มแข็งของผูน้ า
ชุมชนดา้นคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้พิ่มมากข้ึน 2) จากการศึกษาการวิจยัเก่ียวกับระดบัความ
อยู่ดีมีสุขของชุมชนท่ีท าให้นักวิจยัได้ขอ้คน้พบในประเด็นของความอยู่ดีมีสุขประกอบไปดว้ย 
ก ารมี สุ ขภาวะ ท่ี ดี  คน ใน ชุมชน ช่วยกัน รักษ าความสะอาดในห มู่ บ้ าน  ก ารอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการท ากิจกรรมต่างๆท่ีเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
คนในชุมชนมีการออกก าลังกายอย่างสม ่ าเสมอ การมีสาธารณูปโภคครบครัน ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีอากาศดี ไม่มีมลภาวะ ซ่ึงองค์ประกอบท่ีนักวิจยัค้นพบมีจ านวน
มากกว่าองค์ประกอบดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีส านักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ 2548 และ
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ก าหนดไวคื้อ 
ความอยูดี่มีสุขประกอบไปดว้ยการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความรู้ มีงานท า มีรายได ้มีครอบครัวท่ี
อบอุ่น อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ขณะเดียวกนัการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ปิดโอกาสให้
ชุมชนเจ้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดร่วมกับ อปท.ก็จะท าให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข
สอดคลอ้งกบั 

กาญจนา สุระ (2555) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 2 (พ.ศ.2555) โดยขยาย 
การประเมินตน้แบบการพฒันาให้ครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
อนัประกอบไปดว้ย การพฒันาดา้น เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม โดยการ
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ประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รซ่ึงส่งผล
ต่อความอยู่ดีมีสุขของท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ โดยนักวิจยัได้น าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหารจดัการองคก์รของทอ้งถ่ินเพราะเป็นคุณธรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัของธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถ
พฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของคุณภาพ
จากภายในของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหารจดัการท่ีดี ดว้ยเหตุน้ีถึงแมจ้ะมีหลกัการ
บริหารจดัการท่ีดีก ากบัแลว้ยงัตอ้งมีคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ยอนัจะท าให้การ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

จิราพร ปาลี, กมล งามสมสุข และเยาวเรศ เชาวน์พูนผล (2555) ไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตขา้วเหนียวในอ าเภอหางดงและอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่  ด้วยวิธีการเส้นห่อหุ้มเชิงเฟ้นสุ่ม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค 
การผลิตข้าวเหนียว และศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตข้าว
เหนียวของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลการผลิตข้าวเหนียวนาปี  
ปีการผลิต 2553/2554  จากการส ารวจเกษตรกร ในอ าเภอหางดงและอ าเภอสันป่าตอง จ านวน  
100 ตวัอย่าง โดยใช้แบบจ าลองเส้นห่อหุ้มเชิงเฟ้นสุ่ม (stochastic nonparametric envelopment of 
data: StoNED)  โดยการเช่ือมโยงระหวา่งแบบจ าลอง nonparametric-DEA  และ parametric-SFA 
ผลการศึกษาพบวา่โดยเฉล่ียแลว้ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค การผลิตขา้วเหนียวของครัวเรือน
เกษตรกรอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.71 โดยครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มี 
ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัสูง (0.7001-0.8000) คิดเป็นร้อยละ 60  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตขา้วเหนียวของครัวเรือนเกษตรกร พบวา่ ประสบการณ์
ในการท านาขา้วเหนียวของหัวหน้าครัวเรือน (จ านวนปี) เป็นปัจจยัท่ีท าให้ความมีประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิคในการผลิตขา้วเหนียวเพิ่มข้ึน ตวัแปรหุ่นการมีปัญหาดา้นการผลิตเป็นปัจจยัท่ีท าให ้
ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตขา้วเหนียวลดลง 

ชมนาค พจนามาตร์ และคณะ (2555) การพฒันาศกัยภาพชุมชนในการจดัการหมู่บา้น
อาหารปลอดภัย การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพของชุมชนในการจดัการ
หมู่บา้น อาหารปลอดภยั โดยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกระบวนการพฒันา
เร่ิมจากการจดัเวทีเสวนา สถานการณ์ปัญหาสารเคมีตกค้างในอาหารสดท่ีมีอยู่ในชุมชน และ 
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั หลงัจากนั้นไดร่้วมกนั
ก าหนดแนวทางในจดัการหมู่บา้นท่ีมีอาหารปลอดภยั ท าการศึกษาในหมู่ 19 บา้นเกษแกว้ ต าบล
แม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553-กรกฎาคม 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้
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ในการรวบรวมขอ้มูลผลกระทบทางสุขภาพ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือ
โดยผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและหาค่า ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.84 และ รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการจัด
กระบวนการพฒันาศกัยภาพโดยใชก้ารบนัทึกรายงานวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปเน้ือหาและสถิติ
เชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการพฒันาศกัยภาพ โดยการจดัเวทีเสวนา เป็นกิจกรรมท่ี
ปรับแนวคิดดา้นสุขภาพ ทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าให้
เกิดความตระหนกัถึงปัญหา และก าหนดแนวทางการจดัการหมู่บา้นอาหารปลอดภยัไปในทิศทาง
เดียวกัน เป็นการเสริมพลัง อ านาจ ด้านองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนท่ีจะควบคุมการผลิตอาหารท่ี
ปลอดภยั ก่อให้เกิดความเขม้ แขง็ของชุมชน อนัเป็นภาพท่ีแสดงออกถึงศกัยภาพของชุมชนในการ
ด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ณัฐดนัย ใหม่ซ้อน (2555) บทความเร่ือง พม่า-ลาว จ่อแซงหน้าไทยฐานผลิตเกษตร
อินทรียอ์าเซียน มีรายละเอียดดงัน้ี ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์จดังาน “Organic and Natural 
ASEAN  Expo 2012” ณ อาคาร 3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในเวทีสัมมนา 
“โอกาสและแนวโน้มตลาดเกษตรอินทรียใ์นตลาดโลก” Dr.John  Thogerser  Aarhus University, 
Denmark กล่าววา่ เกษตรอินทรียเ์กิดข้ึนในทวีปยโุรปตั้งแต่ปี 1920 เป็นตน้มา จนมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองแพร่หลายไปทัว่โลก เพราะประชาชนส่วนใหญ่เร่ิมหนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน แมจ้ะมีบาง
ช่วงท่ีการพฒันาหยดุชะงกัเน่ืองจากปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจท่ี ตอ้งอาศยัปัจจยัในการควบคุม
การผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย ์ดา้นการกระจายตลาดเกษตรอินทรียใ์นตลาดโลกนั้น 
ส่วนใหญ่จะอยู่แถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือถึง ร้อยละ 96 มีสัดส่วนประเทศละ 50:50 ส่วน
ทวีปเอเชียมีเพียง ร้อยละ 2 เท่านั้นท่ีเป็นแหล่งผลิต โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน ญ่ีปุ่นและ
อินเดีย ซ่ึงตอ้งพึ่งพาตลาดแถบยุโรปในการส่งออกสินคา้เป็นหลกั Dr.John กล่าวต่อวา่ สาเหตุหลกั
ท่ีประเทศแถบเอเชียไม่มีการขบัเคล่ือนเกษตรอินทรียจ์ริงจงัเหมือน ชาติตะวนัตกนั้น เพราะยงัขาด
ความมัน่ใจในสินคา้ท่ีวางขายเกล่ือนในศูนยก์ารคา้เม่ือเทียบกบั ราคาแลว้ บางรายเห็นวา่ไม่คุม้ค่า
ส าหรับการซ้ือหามาบริโภค ดังนั้ นผูผ้ลิตจ าเป็นต้องสร้างแบรนด์ทางการตลาดให้มีคุณภาพ
มากกว่าสินค้า ทั่วไป และสร้างความหลากหลายให้เกิดข้ึนในผลิตภัณฑ์ ส าหรับการเติบโต 
ดา้นเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยอยู่ในระดบัอ่อน เพราะมีพื้นท่ีในการผลิตเกษตรอินทรียเ์พียง  
ร้อยละ 0.6 ของพื้นท่ีทั้งหมดเม่ือเทียบกบัการผลิตดา้นอ่ืน แมจ้ะมีผลผลิตจ าพวกขา้วและผกัสดท่ี
แข็งแกร่งก็ตาม ฉะนั้นเสนอให้ไทยแปรรูปสินคา้ให้หลากหลาย ขบัเคล่ือนหน่วยงานวดัมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ให้ทดัเทียมนานาชาติมากข้ึน 
นอกจากน้ีตอ้งศึกษาวิเคราะห์ตลาดใหลึ้กซ้ึงดว้ย ดา้นดร.ไพจิตร วบูิลยธ์นสาร อคัราชทูต (ฝ่ายการ
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พาณิชย)์ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวถึงโอกาสเกษตรอินทรียข์องอาเซียนและจีนวา่ 
ประเทศจีนใช้ระยะเวลาในการพฒันาเกษตรอินทรียป์ลายทศวรรษ 1980 ซ่ึงล่าช้ากว่าประเทศ 
อ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกและอาเซียน แมจ้ะมีกระแสดา้นลบเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้ท่ีไร้คุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง เช่น ไข่ปลอม ขา้วปลอม หรือท่ีต่ืนตระหนกมากคือสินคา้อาหารปนเป้ือนดว้ยเมลา
มีนในผลิตภณัฑ์นม ซ่ึงส่งผลให้เด็กเสียชีวิตมากมาย สุดท้ายรัฐบาลจีนจึงผลักดันศูนยพ์ฒันา
อาหารออร์แกนิกส์แห่งชาติ เพื่อรับรองและพฒันาสินคา้ออแกนิกส์เป็นการเฉพาะ ปัจจุบนัตลาด
ออแกนิกส์ของจีนเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี หรือราว 3,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ สินคา้ส่งออกส่วนใหญ่
จ าพวกชา โสม และสินคา้แปรรูปทัว่ไป โดยตลาดในประเทศมกัวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต
อยา่งเจนน่ี ลวัส์, โอเล่ มาเก็ตเพลส และไฮเปอร์มาร์เก็ตอยา่งคาร์ฟูร์และเทสโก ้ นอกจากน้ียงัมีใน
ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพดว้ย อคัราชทูตจีน กล่าวต่อวา่ การท าตลาดสินคา้ออร์แกนิกส์ของไทย
ในจีน ระยะแรกภาครัฐต้องมีบทบาทในการริเร่ิมน าผู ้ประกอบการออกส ารวจสภาพตลาด  
จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เขา้ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการจีน และตอ้งหาจุดยืนของตนเองให้ได ้
นอกจากน้ีรัฐบาลต้องไม่คิดค่าตอบแทน จากยอดขายในระยะสั้ นเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
โครงการ เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการวางรากฐานสินคา้ไทยเพื่อประโยชน์ในจีน 
ระยะยาว ทั้ งน้ีกระทรวงพาณิชย์ต้องยอมลงทุนในกิจกรรมทั้ งหมดอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
มาตรฐานสินคา้จะเจาะตลาดจีนไดต้อ้งเตรียมสินคา้รสดี ไม่แพง สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมบริโภค
ชาวจีน เลือกช่องทางเขา้สู่ตลาดท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะซุปเปอร์มาเก็ตระดบับน พร้อมเจรจาธุรกิจ
ในงานประชาสัมพนัธ์สินค้าคุณภาพของไทยและงานแสดงสินคา้ ออร์แกนิกส์ของจีน เพื่อหา
ลู่ทางการคา้ ท่ีส าคญัตอ้งเนน้พฒันาบรรจุภณัฑ์ดว้ย” ดร.ไพจิตรกล่าว ดร.สุนนัทา เศรษฐ์บุญสร้าง 
นกัวิจยัเร่ืองความยากจน กล่าววา่ ปัจจุบนัประเทศไทยมีการพฒันาดา้นเกษตรอินทรียใ์นทิศทางท่ี
ดี แต่ควรเพิ่มการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแก่เกษตรกรรายย่อย พร้อมสร้าง
ฐานขอ้มูลผูผ้ลิตและสินคา้ให้ครบวงจรเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ทั้งน้ียงัเสนอให้ไทยจบัตามอง
พื้นท่ีเกษตรอินทรียอ์ยา่งลาวและพม่า ท่ีจะกลายเป็นเป้าหมายแหล่งผลิตส าคญัของอาเซียน เพราะ
ประเทศดงักล่าวยงัมีการใช้สารเคมีในดินไม่มากนกั เม่ือเทียบกบัไทยและประเทศอ่ืน นายวิฑูรย ์
ปัญญากุล นายกสมาคมการคา้เกษตรอินทรียไ์ทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเขต
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ของเกษตรอินทรียไ์ทยว่า ขณะน้ีประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และมาเลเซีย เป็นประเทศหลกัในการพฒันาเกษตรอินทรียข์องอาเซียน ซ่ึงไทย มีขอ้ไดเ้ปรียบใน
เร่ืองมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับจาก นานาชาติ รวมถึงความรู้ดา้น
การผลิตระบบฟาร์มและการแปรรูปผลิตภณัฑด์ว้ย โดยมุ่งเนน้ท่ีเกษตรกรรายยอ่ยใหมี้รายไดดี้เป็น
หลกั 
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วีระศักดิ์  สมยานะ (2555) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 2 โดยการประเมินต้นแบบการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมในการ
ประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหารจกัการ
องค์กรส่วนท้องถ่ินเพราะเป็นคุณธรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนเม่ือเทียบกับหลัก 
ธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง เป็นเร่ืองของคุณภาพจากภายในของผูบ้ริหารซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหาร
จดัการท่ีดี ด้วยเหตุผลน้ีถึงแม้จะมีหลักการบริหารจดัการท่ีดีก ากับแล้วยงัต้องมีคุณธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ย  อนัจะท าให้การพฒันาขององค์กรส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปได้อย่าง
ย ัง่ยนื 
 กาญจนา สุระ (2554) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินเชิงระบบ
ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การพฒันาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผลการวิจยัพบว่าองค์กรปกครองส่วน
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 
 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 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดั
เชียงใหม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ในส่วนของการใชง้บประมาณในการพฒันาดา้นสังคม
เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ทางด้านกระบวนการพฒันานั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากทั้ง



123 

 

 

ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง โดยน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารจดัการองค์กรร่วมกบัหลกัธรรมาภิบาล จนส่งผลให้เกิด
การพฒันาดา้นการเมืองของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ทั้งน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถพฒันาการบริหารจดัการ จนเป็นตน้แบบของการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ คือ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ส่วนตน้แบบการพฒันาด้านสังคมและด้าน
การเมือง คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง บทสรุปของการวิจยั
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานในระดับ “มาก” แล้วจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินนั้นพฒันาในระดบั “มากท่ีสุด” เช่นกนั ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นวา่ทอ้งถ่ินของไทยควรจะน าเอาหลกัคุณธรรมไปใชก้บัการบริหารจดัการองคก์รร่วมกบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ได้ต้นแบบท่ีดีของการบริหารจดัการท้องถ่ินท่ีส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อไป 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2554) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 1 มีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ไดต้น้แบบ
การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมิน
เชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิการพัฒนาทั้ ง 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผลการวิจยัพบว่าองค์การ
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 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการผลิตถัว่เหลืองโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อวดัประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีปลูกถั่วเหลือง และปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
ความไร้ประสิทธิภาพในการเลือกใช้เทคโนโลยีและลกัษณะการจดัการผลิตของเกษตรกรแต่ละ
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รายท่ีปลูกถัว่เหลืองฤดูแล้ง ปีการเพาะปลูก 2553/54 ในพื้นท่ีจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 
สุโขทยั ตาก ก าแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์เพื่อเป็นแนวทางประกอบการ จดัท ามาตร 
การส่งเสริมการผลิตถัว่เหลืองต่อไป  โดยกลุ่มตวัอย่างก าหนดจากขนาดจ านวนหมู่บา้นตวัอย่าง  
20 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 ตวัอย่าง เป็นจ านวนทั้ งหมด 208 ตวัอย่าง สุ่มตวัอย่างด้วยวิธี SRS 
(Simple Random Sampling) โดยแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3 ขนาด การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธี
วิ เคราะห์ทางเศรษฐมิ ติ  โดยอาศัยฟั งก์ชั่นแบบ Cobb-Douglas Function และประมาณค่ า
สัมประสิทธ์ิแบบจ าลองเส้นพรมแดนการผลิต (Production Frontier Model) ด้วยวิธีวดั  Input 
Oriented measures และใชว้ธีิทางเศรษฐมิติเพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความคลาดเคล่ือนจากการ
ประมาณค่าในแบบจ าลอง เพื่อประมาณค่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพดว้ยวิธีความ
น่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimator) ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีเน้ือท่ีปลูกถัว่
เหลือง ครัวเรือนละ 9.75 ไร่ ผลผลิตไร่ละ 239.86 กิโลกรัม ตน้ทุนทั้งหมดละ 4,098.83 บาท เป็น
ตน้ทุนคงท่ี 705.68 บาทต่อไร่ตน้ทุนผนัแปร 3,393.15 บาทต่อไร่ ราคาถัว่เหลืองท่ีเกษตรกรขายได ้
14.15 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นรายได้ไร่ละ 3,394.02 บาท ดังนั้ นเกษตรกรขาดทุนไร่ละ 
704.81 บาท ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมีค่าเท่ากบั 67.36 เม่ือเทียบกับ 
พรมแดนการผลิตซ่ึงมีระดบัประสิทธิภาพเท่ากบั 100 สรุปไดว้า่โดยเฉล่ียเกษตรกรยงัสามารถเพิ่ม 
ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตไดป้ระมาณร้อยละ 32.64 แต่ถา้แบ่งกลุ่มเกษตรกรตาม
ขนาด พื้นท่ีการผลิตพบว่า พื้นท่ีการผลิตขนาดเล็กมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตระหว่าง  
71-94 คิดเป็นร้อยละ 17.78 ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 มีจ านวนร้อยละ 4.8 ในท านองเดียวกนั พื้นท่ีการผลิตขนาดกลางมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิต ระหว่าง 71-94 คิดเป็นร้อยละ 19.23 ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิต นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีจ  านวนร้อยละ 9.13 พื้นท่ีการผลิตขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค การผลิตระหวา่ง 71-94 คิดเป็นร้อยละ 11.54 ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิค การผลิตน้อยกว่าร้อยละ 50 มีจ  านวนร้อยละ 7.21 ดงันั้น เกษตรกรท่ีมีเน้ือท่ีปลูกไม่เกิน  
10 ไร่ มีการบริหารจดัการฟาร์ม เลือกใช้ปัจจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี
ขนาดใหญ่ ขอ้เสนอแนะเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตถัว่เหลือง 
ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ดงัน้ี 1) รัฐบาลควรใชน้โยบายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริม
ให้ความรู้ด้าน การผลิตถัว่เหลืองท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปล่ียนวิธีการจดัการฟาร์มโดย 
การลดปัจจยัการผลิต ท่ีไม่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต เช่น การใช้สารก าจดัวชัพืช การใชส้ารก าจดั
แมลง การใชปุ๋้ยเคมีเพื่อลด ตน้ทุน 2) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตถัว่เหลืองฤดูแลง้ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 10 ไร่ เพราะ ขนาดพื้นท่ีปลูก 1-10 ไร่ เกษตรกรบริหารฟาร์มมีประสิทธิภาพทางเทคนิคใน
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ระดับสูง มากกว่า ร้อยละ 37 ของฟาร์มตวัอย่าง และ 3) รัฐบาลควรมีนโยบายประกันรายได ้
การปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง เพื่อสร้างความ มั่นใจด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร และส่งผลดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากถัว่เหลืองเป็นพืชปรับปรุง บ ารุงดิน และช่วยตดัวงจรโรคศตัรูขา้ว 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2553)  การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวีระศักดิ์ สมยานะ (2552)  การจัดการการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการบูรณาการ
งานวิจยัด้วยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่มชุมชน 
(PAR) โดยเร่ิมจากการสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน พร้อม
ทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน ผา่น
กระบวนการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่ 2) การ
รับรู้ 3) การเลียนแบบหรือการ เลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุกกระบวนการ
ของการจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการการส่ือสารใน
ทุกภาคส่วนอยา่งสร้างสรรค์ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากรชุมชน (สินทรัพยชุ์มชน) ดว้ยชุมชน  
  ผลการวจิยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน 
พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ิน ทั้งส้ิน 2 ดา้น 
คือ แผนพฒันาชุมชนด้านเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาด้านสังคม 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 
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 กาญจนา สุระ (2551)  การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพื่อจดัการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม(PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
4 ด้านคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจยัพบว่าแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว ควรจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
แผนการตลาด และแผนพฒันาบุคคลด้านธุรกิจชุมชน ส่วนด้านสังคมและวฒันธรรม ควรจะ
จดัการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในชุมชน การสร้าง
ศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ คุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มข้ึน ในด้าน
การศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาจิตวิทยารวมถึงการสร้าง
เชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มนั้น ควรจะ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
สุขอนามยัของชุมชนใหส้ะอาด ปลอดภยั ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ทั้งส่ีดา้นน้ี จะช่วยเสริมและ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนให้มีศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนในการท่ีจะต่อยอดสู่การพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 
  ดังนั้ นเพื่อท่ีจะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  
การจดัการเรียนรู้ในการเพิ่มศกัยภาพให้กับทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนนั้นๆ จึงเป็นแบบอย่างท่ี
ชุมชนตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัในทอ้งถ่ินของตนเองและสร้างเครือค่ายการเรียนรู้กบัชุมชนกบัองคก์รทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาส 
การพฒันาชุมชนของตนเองใหย้ ัง่ยนืสืบไป 
 วไิลลักษณ์  กิติบุตร (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อให้สมาชิก
ของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ีสามารถ
ยกระดบัการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มสู่ระดบัท่ีเขม้แข็งไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
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ท้องถ่ินของตนเอง วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กับกลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  
42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  
  ผลการวิจัยพบว่า คณะนักวิจัยสามารถจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนา
ชุมชน ดว้ยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองกบัการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพฒันาชุมชนดว้ยชุมชน 
รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างชุมชน จนถึงการเรียนรู้กับภาคีนอกชุมชนในระดับอ าเภอและระดับ
จงัหวดั อาศยัค าช้ีแนะจากนกัปราชญ์ทั้งในและนอกชุมชน จนเกิดเกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา
อยา่งแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ท่ีแข็งแกร่ง ผลท่ีไดจ้ากการน าเอาแผน
ชุมชนน้ีไปใช้จะก่อให้เกิดการยอมรับและสนบัสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกัและแรงหนุน
ให้ชุมชนเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ผลของการวิจยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ใน
ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในด้านการศึกษา จ านวน 14 แผน ในด้านสังคม จ านวน 6 แผน 
และในด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้จริงใน
ท้องถ่ิน  ในปี  งบประมาณ  พ .ศ . 2552 ซ่ึ งบทเรียน ท่ีได้จากการเรียน รู้ส าห รับงานวิจัย 
คร้ังน้ี ชุมชนจะน าเอาไปเป็นตน้แบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนดา้นอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัจะมี
การขยายผลการด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงต่อไป 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2551)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ของเพื่อที่จะใช้กระบวนการของ
การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน เร่ิมจากการพฒันานกัวิจยัของ
โครงการเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกนักบันกัวิจยัทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบตัิงานในทอ้งถิ่น
นั้นๆ รวมถึงการจดัการเรียนรู้ร่วมกนักบัทรัพยากรมนุษยห์รือคนในชุมชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย
กบัการเรียนรู้คร้ังน้ี โดยการพฒันาการเรียนรู้ทุกกระบวนการเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่  
2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ นัน่เอง ทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู้จะอาศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื ่อให้ทุกภาคส่วนไดป้ฏิบตัิการเรียนรู้
ร่วมกนัผ่านโครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิด
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิที่ชดัเจน อีกทั้งยงัตอ้งท าการประเมินการพฒันา
โครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ยการวดัมูลค่าเพิ่มจาก
การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บงัเกิด
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีชดัเจนจากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีนัน่เอง  
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  ผลการวิจยัพบว่าสามารถพฒันานกัวิจยัของทอ้งถิ่นไดท้ั้งส้ิน 42 คน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นเจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของชุมชน สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ได ้42 ชุมชน กบัการจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของ
ทอ้งถิ่นไดท้ั้งส้ิน 4 ดา้น คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน แผนพฒันาดา้น
สังคมจ านวน 14 แผน แผนพฒันาดา้นการศึกษาจ านวน 6 แผน และแผนพฒันาดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มจ านวน 5 แผน แผนพฒันาเหล่าน้ีไดถู้กน าไปปฏิบตัิจริงกบัชุมชนในทอ้งถิ่น โดย
ผ ่านการประเมินผลการด าเนินงานดว้ยตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย  ์(Human Security 
Indicators : HIS) อนัจะท าให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มของโครงการต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงผลการประเมินพบว่าทุกภาคส่วนทั้งผูน้  าองค์กร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บ
นโยบาย หรือชุมชน สามารถบูรณาการร่วมกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้
อย ่างม ีประสิทธิภาพ  เป็นการพฒันาที ่เริ่มตน้จากชุมชนและเพื ่อชุมชนอย ่างแท จ้ริง 
เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ที่แข็งแกร่ง นอกจากน้ีแผนพฒันาชุมชนที่ได้
จากการจดัการเรียนรู้ไดถู้กน าไปผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์แผนชุมชนโดย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกบัยุวชนนกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยุโทรทศัน์
แห่งประเทศไทย (สทท.) จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบถึงทิศทางการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองและเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนว
ทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งและย ัง่ยืนต่อไป 
 วรีะศักดิ์ สมยานะ (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวจิยั ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อสร้างและพฒันา
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวธีิการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) และ
เพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้
อยา่งเหมาะสม วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  และการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลจ านวน 42 ต าบล 
18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ กบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็นนกัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพใน
การพฒันาชุมชนของตนเองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน 4 ด้านคือ ด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจยั นกัวิจยัสามารถจดัการเรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ิน
ประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวจิยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ี
ด ารงต าแหน่งเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ไดเ้สนองานวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ 
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กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว นกัวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัได้
ทั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในด้านสังคมและวฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได ้14 เร่ือง และดา้น
การศึกษา มีงานวิจยัทอ้งถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นักวิจยัทอ้งถ่ินได้
เสนองานวิจยัจ  านวน 5 เร่ือง ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่น าไปปฏิบติัจริงในทอ้งถ่ินได้อย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัของทฤษฏีงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของนกัวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
นักวิจยัท้องถ่ินเหล่าน้ีจะน าเอาต้นแบบของการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็น
แบบอยา่งกบัการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยัในดา้นอ่ืนๆ ต่อไป นบัไดว้า่เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินดว้ยงานวจิยักบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2549) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2549 การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 โดยใช้แบบจ าลอง CIPP model ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 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  
 วีระศักดิ์  สมยานะ และคณะ (2549) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ปี 2549  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2549 ก่อนท่ีจะท าการปิดโครงการในอีก 2 ปี ขา้งหน้า ผลการประเมิน
พบว่า องค์กรมีการจดัระบบโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานแล้ว เพียงแต่ 
การด าเนินงานของแต่ละบทบาทของสมาชิกยงัขาดความต่อเน่ือง และขาดการประสานงานท่ีดี
ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั แต่ระหวา่งสมาชิกกบัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์นั้น ปรากฏวา่เป็นไปไดด้ว้ยดี 
ท าให้ผลการด าเนินงานขององคก์รอยูใ่นขั้นระดบัดี หากจะพฒันาองคก์รให้มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากกวา่น้ีแลว้ บุคลากรควรไดรั้บการอบรมและพฒันาทกัษะต่างๆ ตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
จะท าให้การประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
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การด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเพิ่มข้ึน
ต่อไป  
 วรีะศักดิ์ สมยานะ อภิชัย พันธเสน 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 ้  

อดิเทพ ชัชวาล (2548) ท าการศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ผูผ้ลิต ออ้ยในจงัหวดัสุพรรณบุรี ปี การเพาะปลูก 2547/48 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสมการการผลิต เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตกบัปัจจยัการผลิต โดยใช้สมการแบบ Cobb-Douglas ในรูป 
Logarithm โดยการใช้หลักการประมาณค่าด้วยวิธี  Maximum Likelihood  Estimation (MLE) 
พบวา่ ตน้ทุนทั้งหมดในการผลิตออ้ยปลูกสูงกวา่ตน้ทุน ทั้งหมดในการผลิตออ้ยตอ 1 และออ้ยตอ 
2 เมือพิจารณาถึงรายได้จากการผลิตออ้ยปลูก พบว่า มีรายได้สูง ทีสุดแต่ เมือพิจารณาถึงก าไร
พบว่าออ้ยปลูกขาดทุน 26.40 บาทต่อไร่แต่ออ้ยตอ 1 และออ้ยตอ 2 มีก าไรไร่ละ 1,891.38 และ 
1,359.15 บาท ตามล าดับ ในการวิเคราะห์สมการการผลิตพบว่าปัจจยัการทีสามารถอธิบาย  
การเปล่ียนแปลงของผลผลิตได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 ได้แก่ 
แรงงานคน มูลค่าปุ๋ยเคมีทีใช้ในการผลิต มูลค่าสารเคมีทีใช้ในการผลิต และการให้น าส าหรับ 
ผลการศึกษา ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร โดยเฉล่ียเท่ากบั 0.8889 หรือร้อยละ 88.89 และ
จากการศึกษาถึงปัจจยั ทีมีผลกระทบต่อความดอ้ยประสิทธิภาพ พบวา่ ประสบการณ์ในการปลูก
อ้อยของหัวหน้าครัวเรือน เกษตรกร และระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน  เกษตรกรมี
นยัส าคญัทางสถิติทีระดบัความเช่ือมนั ร้อยละ 95 ตามล าดบั 

กุศล ทองงาม (2547) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวนา
ชลประทาน และนาน ้ าฝน จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อคน้หาแนวทางใน 
การยกระดบัผลผลิต และรายไดข้องเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว โดยใชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ตวัอยา่งผูป้ลูกขา้วนาปี ในพื้นท่ีนาชลประทานและนาน ้ าฝนจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย จ านวน 
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279 ครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์ เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการผลิต วิธีการปฏิบติั ปัญหาและขอ้จ ากดั 
รวมทั้งวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อประมาณ ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิต พร้อมทั้ง
ประเมินปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมทีมีผลต่อความไม่มี ประสิทธิภาพในการผลิตขา้ว และศึกษา
ขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัสถานการณ์การผลิต การคา้ นโยบาย/ มาตรการรัฐ และปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ 
ท่ีคาดวา่จะมีผลต่อราคาจ าหน่ายขา้ว ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม พบวา่ผูป้ลูกขา้วในพื้นท่ีนา
ชลประทานได้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกขา้วในพื้นท่ีนาน ้ าฝน จากการประมาณ
แบบจ าลองพรหมแดนการผลิตพบวา่ ปัจจยัดา้นจ านวนแรงงาน ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี 9 และการมี
พื้นท่ีปลูกขา้วในพื้นท่ีชลประทาน มีผลต่อการเพิ่มปริมาณผลผลิตขา้วอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยแรงงาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของผลผลิตขา้วมากกวา่ปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ ส่วนปัจจยั 
ด้านการระบาดของโรคพืชและภาวะฝนแล้งรุนแรง ส่งผลต่อการลดลงของผลผลิตขา้วอย่างมี
นยัส าคญั ทางสถิติ ส าหรับระดบัประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉล่ียของเกษตรกร พบวา่อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง คือเฉล่ียประมาณร้อยละ 80 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรผูท้  านา ไดแ้ก่การมีขนาดฟาร์มท่ีเล็กลง และความตอ้งการเส่ียงของเกษตรกรท่ีจะได้
ก าไรสูง ๆ จากการผลิต ซ่ึงจากผลท่ีไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ถา้หากเกษตรกรสามารถเพิ่มแรงงานในการผลิต
หรือยกระดบัศกัยภาพของแรงงาน ใหมี้คุณภาพมากข้ึน มีการใชปุ๋้ยเคมีท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีความ
ตั้งใจจริงท่ีจะจดัการการผลิตของตนเพื่อใหไ้ด ้ก าไรสูงสุดแลว้ในท่ีสุดก็จะท าใหเ้กษตรกรสามารถ
ยกระดบัผลผลิตไดม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

นงนุช แช่มเพชร (2546) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต
ขา้ว แบบอินทรียแ์ละแบบทัว่ไป: กรณีศึกษา อ าเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากเกษตรกรทีเขา้ร่วมโครงการฯ189 ราย และเกษตรกรนอกโครงการฯ 156 รายรวมตวัอย่าง 
เกษตรกรทั้ งหมด 345 ราย พบว่า ฟังก์ชันการผลิตของฟาร์มแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปมี 
ขอ้แตกต่างประการเดียว คือ ฟาร์มแบบทัว่ไปใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ในขณะทีฟาร์มแบบอินทรีย ์ไม่ไดใ้ช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอ่ืน ๆ ผลิตภาพหน่วยสุดทา้ยของปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น แรงงานครัวเรือนและท่ีดิน 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญสัมประสิทธ์ิของปัจจัยทีดินมีค่าสูงท่ีสุดรองลงมา คือ 
แรงงานคน ปุ๋ยธรรมชาติ และปุ๋ยเคมี ส าหรับผลการศึกษาความดอ้ยประสิทธิ ภาพการผลิต พบวา่ 
ตวัแปร ประสบการณ์ในการปลูกขา้วของเกษตรกร เป็นตวัแปรเดียวทีสามารถอธิบายความดอ้ย
ประสิทธิภาพการ ผลิตไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติแสดงวา่ถา้เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก
ขา้วมากข้ึนจะช่วยท าใหเ้กษตรกรมีเทคนิคในการจดัการแปลงนาของตนเองมากข้ึน สามารถแกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดี ส่วนตัวแปรอ่ืน ๆ ได้แก่ สัดส่วนของแรงงานครอบครัวและ
แลกเปล่ียนต่อแรงงานคนทั้งหมดวิธีในการไถนาและวิธีในการนวดขา้วยงัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
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ในการอธิบายความดอ้ยประสิทธิภาพไดร้ะดบัประสิทธิภาพเฉล่ียในการผลิตขา้วแบบอินทรียแ์ละ
แบบทั่วไปของเกษตรในพื้นท่ีท่ีศึกษาอยู่ท่ีร้อยละ 64 โดยเกษตรกรทีผลิตข้าวแบบอินทรีย์มี
ประสิทธิภาพเฉล่ียสูงกวา่เกษตรกรทีผลิตขา้วแบบทัว่ไป 

L.O.  Akhilomen and group ( 2 0 1 5 )  Economic Efficiency Analysis of Pineapple 
Production in Edo State, Nigeria:  A Stochastic Frontier Production Approach.  This study 
analyses farmers’  overall efficiency in pineapple production in Edo State, Nigeria.  Data were 
collected through well structured questionnaire administered on 175  pineapple farmers selected 
using a multi-stage sampling technique and analyzed using descriptive statistics and  
the stochastic frontier production and cost function models. Result revealed that while farm size 
and labour significantly influenced production efficiency, the cost of farm, suckers and output 
were significant in influencing cost efficiency.  Average technical, allocative and economic 
efficiencies of the farmers were 0.70 , 0.68  and 0.64  respectively indicating ample opportunity 
for farmers to increase their productivity. The return to scale (RTS) for the production function 
revealed that the farmers operated in the rational zone (stage II) of the production surface having 
an RTS of 0 .5 2 .  The analysis further indicated that the presence of technical and allocative 
inefficiencies had effect on pineapple production as depicted by the significant estimated gamma 
coefficient of each model and the predicted technical and allocative efficiencies within  
the farmers.  The study recommends the need to increase output through more intensive use of 
land, availability of high yielding pineapple varieties and the effective and efficient utilization of 
labour and fertilizer inputs. It also recommends that farmers be encouraged to join cooperatives 
and extension services should intensify their efforts in training and mobilizing farmers for 
improved pineapple production.  An easier access to credit from formal sources, notably micro-
credit institutions and farmers’  education are essential to improve productivity and profitability 
of pineapple production in Nigeria.  Policies that focus on ways of attracting and encouraging  
the youths who are agile and stronger to embark on pineapple production should be pursued such 
as the setting up of fruit processing factories or industries in the rural areas. 

Dongpo Li, Shigryoshi Takeuchi and Teruaki Nanseki ( 2 0 1 2 )  Research 
Measurement of Agricultural Production Efficiency and the Determinants in China Based on  
a DEA Approach:  A Case Study of 9 9  Farms from Hebei Province.  Using an input-oriented 
DEA model with the assumption of VRS, this paper develops a framework on agricultural 
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production efficiency including 2  outputs and 6  inputs.  The data source is a survey to  
99  household farms of Hebei province, China, conducted by the authors in 2010. According to 
the efficiency scores of DEA, the sampled farms are divided into three types, and the status of 
returns to scale for each farm is examined as well.  Slack analysis of the outputs shows that 
comparing with net profit, ratio of net profit can be increased with a larger margin. Meanwhile, 
the radial and slack adjustments indicate the inefficient and redundant amounts of the inputs, 
respectively.  In the second stage, effects of a variety of social and natural determinants are 
assessed, with the adoption of an Ordinal Logistic Regression model.  Based on the empirical 
findings, policy recommendations are put forward, concerning the circulation of basic 
agricultural factors of land, labor, etc. ; strengthening the construction of public agricultural 
infrastructures, particularly the irrigation facilities; deepening the institutional reforms to extend 
quality seeds and advanced agricultural technologies; and the closer integration of the public 
services and credit markets supporting the agriculture. 

Brian A. Keating and group (2009) Research of Eco-efficient Agriculture: Concepts, 
Challenges, and Opportunities.  Eco-efficiency in the simplest of terms is about achieving more 
with less—more agricultural outputs, in terms of quantity and quality, for less input of land, 
water, nutrients, energy, labor, or capital.  The concept of eco-efficiency encompasses both  
the ecological and economic dimensions of sustainable agriculture.  Social and institutional 
dimensions of sustainability, while not explicitly captured in eco-efficiency measures, remain 
critical barriers and opportunities on the pathway toward more eco-efficient agriculture.  This 
paper explores the multidimensionality of the eco-efficiency concept as it applies to agriculture 
across diverse spatial and temporal scales, from cellular metabolisms through to crops, farms, 
regions, and ecosystems.  These dimensions of eco-efficiency are integrated through  
the presentation and exploration of a framework that explores an efficiency frontier between 
agricultural outputs and inputs, investment, or risk. The challenge for agriculture in the coming 
decades will be to increase productivity of agricultural lands in line with the increasing demands 
for food and fiber. Achieving such eco-efficiency, while addressing risk and variability, will be  
a major challenge for future agriculture. Often, risk will be a critical issue influencing adoption; 
it needs explicit attention in the diagnosis and intervention steps toward enhancing eco-
efficiency.  To ensure food security, systems analysis and modeling approaches, combined with 
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farmer-focused experimentation and resource assessment, will provide the necessary robust 
approaches to raise the eco-efficiency of agricultural systems. 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่าการศึกษาเร่ือง “การวิจยัและ
พฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงอาศยัแนวคิดเก่ียวกบั
การวิเคราะห์ศกัยภาพของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเร่ิมจากการวเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชน
เกษตร โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ตามดว้ยการวิเคราะห์แบบจ าลอง Diamond Model ของ 
Michael E. Porter (1990) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มศกัยภาพของชุมชนเกษตรใน 11 ประเด็น ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับประยุกตใ์ชก้บัเกษตรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัรายละเอียด
ในบทท่ี 3 




