
   

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชน
เกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการ
แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยัได้
รวบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ี เก่ียวข้องเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงมี
รายละเอียดของประเด็นการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 
ความหมายของค าว่า  “ศักยภาพ ” ตรงกับภาษ าอังกฤษ คือ  Potentiality  

โดย ววิฒัน์ชยั บุญภกัด์ิ (2536) ไดก้ล่าววา่ศกัยภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อมในตวัของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงท่ีจะเอ้ืออ 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
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชนเก่ียวกับการท่องเท่ียวดังเช่นงานวิจัยของ  
เกษราพร ทิราวงศ์ และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง (2554) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
บ้านแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ด้วยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความ
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เข้มแข็งของชุมชนอย่างย ัง่ยืนมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและก าหนดทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวฒันธรรมท่ีส าคัญท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนแม่แรม  
เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการท่องเท่ียวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชนเป็น
ฐานในการพฒันา ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ไดมี้การพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นบุคคลากรการท่องเท่ียว
โดยชุมชนไดจ้ดัตั้งกลุ่มทางการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 

2.1.2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

1) หลกัพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตน
ในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้
จากภยัและวิกฤตเพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยืนของการพฒันาคุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติัตนได้ในทุกระดบั โดยเน้นการปฏิบติับนทางสายกลาง 
และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน (พรชยั เจดามาน, 2556) 

ค านิยาม  ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
   - ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
   - ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
   - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
   เง่ือนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    -เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  
เพื่อประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
    -เง่ือนไขท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก 
ในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
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   แนวทางปฏิบติั / ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น 
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 
  2) การปรับตวัของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้ารปรับเปล่ียนของสังคมไทย 
   ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนและเช่ือมโยงกนัในหลาย ๆ 
มิติ การจะบูรณาการ มโนทศัน์ต่าง ๆ เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์สังคมจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อ
วิเคราะห์ถึงโครงสร้างวฒันธรรมซ่ึงเป็นวิถีชีวิตทั้ งหมดของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องพิจารณา  
3 องคป์ระกอบไปพร้อมกนั คือ 
   2.1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน การต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่
รอดของมนุษยท์  าให้เกิดระบบการผลิต เกิดการคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงในสังคม
ดั้ งเดิมของมนุษย์อาศัยพึ่ งพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้คนรู้จกัจดัการระบบความสัมพนัธ์กับ
ธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือต่าง ๆ ข้ึนจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนับถือศาสนาและ
พิธีกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นการท่ีมนุษยไ์ดอ้ยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งจดัระบบความสัมพนัธ์
ในการอยู่ร่วมกันน้ีให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ และพิธีกรรมต่าง ๆ  
เป็นแนวทางและบรรทดัฐานให้สมาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปไดถื้อปฏิบติั ระบบ
กฎเกณฑ์และประเพณีต่างๆจะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเพื่อให้สอดคล้อง 
กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงท าให้บางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มใหม่ 
ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
   2.2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพนัธ์กนั เช่น ครอบครัว เครือญาติและชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนแนวคิดดงักล่าว แสดงความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมต่าง ๆ วา่
การเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้ ท่ีเน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมๆกบัการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อให้เอ้ือต่อความทนัสมยันั้น แมว้่าผลท่ีเกิดข้ึน 
คือ ความทนัสมยัท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหน่ึงของคนดีข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้นหน่ึงกลบั
พบว่า การพฒันาดา้นวตัถุและการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ี ได้ท าลายสาย
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สัมพนัธ์ทางสังคมและวฒันธรรมตั้งเดิมซ่ึงเป็นรากฐานของความสุข ความมัน่คง และความ
เข้มแข็งของชุมชนลง ผลกระทบส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ศกัยภาพในการรักษาอ านาจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลยภาพระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ 
มนุษยก์บัมนุษย ์และกายกบัจิตของมนุษย ์อนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้เกิดความ
พอเพียงตอ้งถูกกระทบกระเทือน จึงมีผลท าให้แต่ละชุมชนตอ้งพยายามหาหนทางเพื่อปรับตวัให้
สามารถด ารงอยู่ได ้แต่ดว้ยความท่ีแตกต่างกนั อาทิ ลกัษณะกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
ของแต่ละชุมชน ท าให้เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษาความพอเพียง ซ่ึงเป็นทางรอดของแต่ละ
ชุมชน  มีระดบัลกัษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไว้
ด้วยการสร้างระบบความสัมพันธ์ท่ีไม่พยายามพึ่ งพิงผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อผูบ้ริโภคของ
ตนเอง  และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ไม่เน้นการผลิตแบบการคา้ หรือหากจะตอ้งมีบา้งก็
สามารถสร้างระบบการจดัการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการแลกเปล่ียนสินคา้ รวมทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆให้ด ารงอยูใ่นบริบทเดียวกนั หรือในบางชุมชนก็เลือกวิธีการอยูร่อด โดยการผนวก
ตนเองเขา้ไปกบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการคา้ ด้วยการสร้างกระบวนการจดัระเบียบสังคมใหม่  
ท่ีเอ้ือให้เกิดความเป็นประชาสังคม (Civil Society) เพื่อรักษาความเป็นศกัยภาพแห่งความพอเพียง 
และอ านาจต่อรองกบัเศรษฐกิจภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีอยู่บน
พื้นฐานของความไวว้างใจต่อกัน ซ่ึงถือว่า เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญ สามารถช่วยให้ชุมชน
รวมกลุ่มกันเพื่อการจดัการปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเอง อนัเป็น
เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3) 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) ซ่ึงมีศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้เป็นอย่างดี และท าให้สามารถ
สร้างระบบการจดัการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไวไ้ด ้ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนบริบท
แวดล้อมไปอย่างไร ท าให้เกิดเป็นคุณค่าทางความเช่ือร่วมกัน จนน าไปสู่ระบบคุณค่าทาง
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วฒันธรรมอ่ืน ๆ ตามมา องค์ประกอบทั้งสามส่วนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลต่อเน่ืองท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในระบบ
อ่ืน ๆ ดว้ย ซ่ึงในท่ีสุดก็จะท าให้โครงสร้างสังคมหรือวฒันธรรมทั้งหมดเปล่ียนแปลงเป็นพลวตั 
และมีความหลากหลายไม่คงท่ี 
   สรุปไดว้่า เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัและความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมการคา้ ก็คือ 
ศกัยภาพของชุมชนในการจดัระเบียบทางสังคมใหม่ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ ระบบ
คุณค่าและบรรทดัฐานท่ีท าใหชุ้มชนสามารถสร้างศกัยภาพในการปรับตวัอยา่งมีอ านาจต่อรองและ
ด ารงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองไว้ได้ ท่ ามกลางบริบทท่ี
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) ชีวติท่ีพอเพียง จะเป็นตวัก าหนดวถีิชีวิตและวิถีสังคม ให้อยูอ่ยา่งสง่า
งาม 
   (4) ชีวิตท่ีพอเพียง คือชีวิตท่ีพอประมาณ มีเหตุมีผล ในการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง การใชค้วามรู้อยา่งรอบคอบ และมีคุณธรรม ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
   (5) ชีวิตท่ีพอเพียง คือชีวิตท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร
พยายาม มีสติปัญญา ความรอบรู้และรอบคอบให้ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งทางดา้น
วตัถุและจิตใจ 
   (6) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด บรรทดัฐานจารีตประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
   (7) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบต่อกนั
ในสังคม ใหเ้กิดความเดือดร้อน 
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   (8) ชีวิตท่ีพอเพียง จะมีความพอเพียงทั้ งทางกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม 
   (9) โลกวุ่นวายหนอ ขดัขอ้งหนอ เพราะคนไม่มีคติบนความพอเพียง 
หากรู้จกัพอเพียง จะพบหนทางแห่งความสุขสงบ 
  จากแนวคิดดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ดงักล่าว เป็นแนวคิดท่ียึดทางสายกลางหรือ
ความพอดี ในการพึ่งพาตนเอง 2 ระดบั คือ 
   (1) ระดบับุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน 
มีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีส าคญั ไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วตัถุนิยม มีอิสระเสรีภาพไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
   (2) ระดบัสังคม คือ ความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศในการผลิต 
และบริการ เพื่อใหส้ังคมอยูร่อดอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งตนเอง 
  3) ขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
   ทางสายกลางหรือความพอดีหรือความพอเพียง อนัจะน าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีระดบับุคคล และสังคม มีขอบเขตหลกัในการปฏิบติัให้สามารถพึ่งตนเองได ้5 ประการ 
คือ 
   3.1) ดา้นจิตใจ 
                   (1)  มีจิตใจเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้
                   (2)  มีจิตส านึกท่ีดี 
                   (3)  มีความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ก่ตนเองและสังคม 
                   (4)  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม 
                   (5)  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
   3.2) ดา้นสังคม 
                   (1) มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
                   (2) มีความสามคัคี 
                   (3) มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
                   (4) มีความเป็นอิสระในการคิดการด าเนินการ 
                  3.3) ดา้นเศรษฐกิจ 
                   (1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
                   (2) ยดึหลกัพออยูพ่อกิน พอใช ้
                   (3) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบในดา้นการใชจ่้าย 
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                   (4) มีความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่
                   (5) มีภูมิคุม้กนัในความเส่ียง 
                   (6) มีแผนส ารองเป็นทางเลือก 
   3.4) ดา้นเทคโนโลย ี
                   (1) มีภูมิปัญญาพื้นฐานในการแยกแยะสังคมท่ีดี ไม่ดี ควรไม่ควร 
                   (2) รู้จกัเลือกใชใ้นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
                   (3) รู้จกัปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นจริง 
                   (4) มีการพฒันาภูมิปัญญาของตนเองใหก้า้วหนา้ 
   3.5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (1) รู้จกัใช้เทคโนโลยีอยา่งชาญฉลาด สอดคลอ้งกบับริบททาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (2) พยายามหาวชิาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
                   (3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
                   (4) รู้จกัรักษาพฒันาและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม คุม้ค่า
กบัคนหมู่มาก 
                   (5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
  4) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
   - สามารถพึ่งตนเองได ้
   - ใหพ้น้จากความยากจน 
   - ใหพ้อมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ 
   - ใหมี้ชีวติท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
   - ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
  5) ฐานความคิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง 
   ฐานความคิด การพฒันาเพื่อความพอเพียงควรมีหลกัการ ดงัน้ียึดแนว
พระราชด าริในการพฒันา เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”สร้าง “พลังงานทาง
สังคม”  โดยการประสาน “พลงัสร้างสรรค”์ ของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องคก์ร
พฒันาเอกชน นกัวชิาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใชข้บัเคล่ือนกระบวนการพฒันาธุรกิจ
ชุมชนยึด “พื้นท่ี”  เป็นหลกั และใช ้“องค์กรชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ส่วนภาคีอ่ืน ๆ ท า
หน้า ท่ี ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวกส่งเส ริม  สนับส นุนใช้  “กิจกรรม” ของชุมชน



19 

 

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”  
องค์กรชุมชนเพื่อสร้าง “คุณธรรมจริยธรรม” และ  “การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ” อย่างรอบด้าน
อาทิ  การศึกษา  สาธารณสุข การฟ้ืนฟูว ัฒนธรรม การจัดการส่ิงแวดล้อม ฯลฯ วิจัยและ
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 

2.1.4 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
บ รรลุ ว ัต ถุป ระส งค์  ห รือหม าย ถึ ง  สภ าพแวดล้อมภ ายนอก ท่ี เป็ น ปัญห าต่อองค์ก ร  
(นนัทิยา หุตานุวตัร, 2546) บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะทั้ง
สองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
อาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักนั อุปสรรคอาจ
กลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
 2.1.5 ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการ
ประดิษฐ์ คิดคน้ หรือสร้างสรรคข์องมนุษย์ ซ่ึงเน้นท่ีผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดย
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ไม่ค  านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพยสิ์นทางปัญญาอาจแสดงออก 
ในรูปแบบของส่ิงท่ีจบัตอ้งได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือในรูปของส่ิงท่ีจบัต้องไม่ได้ เช่น บริการ 
แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นตน้ (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย,์ 2559) 
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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 

ภาพท่ี 2.1 แสดงแผนภูมิทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ท่ีมา : (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ 2559) 
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 จากแผนภูมิท่ี 2.1 แสดงแผนภูมิทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายได้ตาม
ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) สิทธิบตัร เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงท่ีอยู่ใกลต้วัทุกคนมากท่ีสุด 
หรืออาจกล่าวไดว้่าสิทธิบตัรเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นสิงของหรือ
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัลว้นแลว้แต่เป็นผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์คิดคน้
ทั้งส้ิน เช่น การประดิษฐ์เก่ียวกบัผงซักฟอก โทรศพัท์ รถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ดงันั้น 
สิทธิบตัรจึงมีส่วนช่วยในการด ารงชีวิตของมนุษย ์มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภยัมาก
ข้ึน 
   สิทธิบตัรคืออะไร 
   (1) สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงได้
วา่ สิทธิบตัร หมายถึง การท่ีรัฐให้ความคุม้ครองการประดิษฐ ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑใ์หผู้ท้รง
สิทธิบตัร มีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือ
การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บสิทธิบตัรนั้น 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) ต้องเป็นการประดิษฐ์ ท่ี มีขั้ นการประดิษฐ์สู ง ข้ึน  คือ  
มีลกัษณะท่ีเป็นการแกไ้ขปัญหาทาง เทคนิค หรือไม่เป็นการประดิษฐท่ี์ท 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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ย 
    (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 ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การแสดง การบรรยาย  
การจ 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 ้ าไดอี้กเป็นตน้  
    (6) งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้ งเสียงประกอบของ
ภาพยนตร์นั้นดว้ย (ถา้มี)  
    (7) งานส่ิงบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ท่ี
บนัทึกขอ้มูลเสียง ทั้งน้ีไม่รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทศันวสัดุอยา่ง
อ่ืน  
    (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 
    กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูส้ร้างสรรค์ ลิขสิทธ์ิจะมีอายุ50 ปี นบัแต่
ไดส้ร้างสรรคง์านนั้นข้ึน 
    กรณีท่ีผูส้ร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏช่ือผูส้ร้างสรรค์
ลิขสิทธ์ิมีอาย5ุ0 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 
    กรณีท่ีไดมี้การโฆษณางานตาม 7.1 - 7.3 ในระหว่างระยะเวลา
ดงักล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 ปีนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก ยกเวน้ในกรณีงานตาม 7.4ให้
ลิขสิทธ์ิมีอาย2ุ5 ปีนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก 
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ยืน่ค  าขอแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ 
Filing an application 

พิจารณาและตรวจรับค าขอ 
Examintion 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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 2.1.6 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)  โครงสร้างองค์กร (structure) คือ โครงสร้างท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกระบวนการ โดยมี
การรับบุคลากรให้เขา้มาท างานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือหมายถึง 
การจดัระบบระเบียบใหก้บับุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 
   3)  ระบบการปฏิบัติงาน (system) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างท่ี เหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ี ดีแล้ว  
การจัดระบบการท างาน (working system) ก็ มีความส าคัญยิ่ ง  อาทิ  ระบบบัญ ชี /การเงิน 
(accounting/ financial system) ระบบพัส ดุ  (supply system) ระบบ เทคโนโลยีส ารสน เทศ 
(information technology system) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (monitoring/evaluation system) 
  4) บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษยน์บัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ขององคก์ร องคก์รจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(human resource management: HRM) 
  5)  ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (skills) ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคล
ในองคก์รสามารถแยกทกัษะออกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ และทกัษะความถนดั/
ความชาญฉลาดพิเศษ 
  6) รูปแบบการบริหารจดัการ (style) 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) ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกนัโดยสมาชิก
ขององคก์รท่ีไดก้ลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวธีิการปฏิบติัของบุคลากรและผูบ้ริหาร
ภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์กร รากฐานของวฒันธรรมองค์กรก็คือ ความเช่ือ 
ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร โดยทัว่ไปแลว้ความเช่ือจะสะทอ้นให้
เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก่้อตั้ งหรือผูบ้ริหารระดับสูง ต่อมาความเช่ือเหล่านั้นจะ
ก าหนดบรรทดัฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวนัข้ึนมาภายในองค์กร เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้ก
ยอมรับทัว่ทั้งองคก์รและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแลว้องคก์รก็จะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็  

2.1.7 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพในการท างาน  
David C. McClelland (1973, อ้างถึงใน ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547) ได้ให้ค  า

นิยามวา่ ศกัยภาพ หรือ Competency คือ บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใตปั้จเจกบุคคล ซ่ึงสามารถ
ผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้ น สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตน
รับผดิชอบ  

L.M. Spencer and S.M. Spencer (1993, อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานนัท,์ 2552) กล่าว
วา่ ศกัยภาพ (Competency) เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในการปฏิบติังานให้ไดผ้ลสูงสุด 
โดยการใชเ้กณฑ์มาตรฐาน อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ (2547, อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานนัท,์ 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  

การศึกษาเร่ืองศกัยภาพ (Competency) เร่ิมข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1973 โดย David C. 
McClelland ได้ตีพิมพ์บทความเร่ือง “Testing for competence rather than intelligence” (Spencer 
1993: 3) ท่ีพิ สูจน์ถึงลักษณะนิสัยทางพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีมีประสิทธิผลมากกว่า 
การทดสอบความถนัดในการตัดสินใจถึงว่าใครประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน คนท่ี
ปฏิบติังานได้ดีกว่าจะท าส่ิงต่าง ๆ เช่น มีการตดัสินใจท่ีดีในการสังเกตเห็นปัญหาและตดัสินใจ
แก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยการตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย และเป็นท่ีมาของค าว่าศกัยภาพ (Competency)  
ซ่ึงเป็นบุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้ น  
สร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตนรับผดิชอบ ความสามารถตามกรอบ
แนวคิด  
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ธัญญาลกัษณ์ วีระสมบติั (2546 อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานันท์, 2552) ได้จ  าแนก
ประเภทของศกัยภาพออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี  

1.ศกัยภาพหลักขององค์การ (Core Competency) ขีดความสามารถท่ีเป็นแกน
หลกัขององคก์ารเป็นขีดความสามารถท่ีทุกคนในองค์การตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนั เน่ืองจาก
ความสามารถและคุณสมบติัน้ีเป็นตวัก าหนด หรือผลกัดนัให้องค์การบรรลุตามวิสัยทศัน์และ 
พนัธกิจท่ีวางไว ้ตลอดจนยงัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงค่านิยมท่ีคนในองค์การมีและถือปฏิบติัร่วมกนั 
ยกตวัอยา่งเช่น การมุ่งเนน้ท่ีผลงาน ความคิดสร้างสรรค ์การบริหารการเปล่ียนแปลง เป็นตน้  

2.ศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับห รือต าแห น่งงาน  (Managerial 
Competency) จะต้องมีและจะแตกต่างกันไปตามระดับของความรับผิดชอบหรือตามสาย 
การบริหาร ลกัษณะของขีดความสามารถประเภทน้ีจะสะทอ้นถึงความคาดหวงั ความกวา้ง และ
ความลึกของความสามารถท่ีพนกังานจะตอ้งมีก่อนท่ีจะไดรั้บการเพิ่มความรับผิดชอบ ยกตวัอยา่ง
เช่น ภาวะผูน้ า การจดัล าดบัความส าคญัของงาน การบริหารทรัพยากร เป็นตน้  

3.ศกัยภาพท่ีก าหนดไวส้ าหรับงานในแต่ละดา้นหรือตามลกัษณะงาน (Functional 
Competency) จะมีความสามารถแตกต่างกนัไปตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ยกตวัอยา่งเช่น ทกัษะ
ในดน้การน าเสนองาน การประสานงาน เป็นตน้  

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

1.คุณลกัษณะ (Characteristics) เน่ืองจากขีดความสามารถเป็นคุณลกัษณะภายใน
ของบุคคล (Under Characteristic) ดงันั้นการจ าแนกถึงแนวทางพฤติกรรม การคิด หรือความเห็น
ในสถานการณ์หน่ึง ๆ สามารถกระท าไดโ้ดยการพิจารณาถึงคุณลกัษณะของขีดความสามารถใน  
5 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี  

1.1 แรงจูงใจ (Motives) เป็นส่ิงท่ี บุคคลต้องการหรือคิดตรงกันใน 
การกระท าซ่ึงจะเป็นแรงขบัใหเ้ลือกพฤติกรรมท่ีแสดงออก  

1.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Traits) เป็นลักษณะนิสัยทั่วไปท่ีจะ
ตอบสนองต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญ โดยสามารถพิจารณาได้จากความสามารถใน 
การเรียนรู้ ความกระตือรือร้นและการร่วมมือ  

1.3 แนวคิดต่อตนเอง (Self – Concept) เป็นทศันคติ คุณค่า และความคิด
ฝันของบุคคลซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อแรงจูงใจและท านายถึงพฤติกรรมของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
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1.4 ความรู้ (Knowledge) เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีเน้ือหาแตกต่างเฉพาะ
ดา้นของบุคคล  

1.5 ทกัษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้ งทางร่างกาย 
ความคิดและจิตใจของบุคคลในระดบัท่ีสามารถคิดวิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตุและผล หรือ 
การวางแผนในการจดัการรวมถึงการตระหนกัในความซบัซอ้นของขอ้มูลได ้ 

2.ความสามารถเชิงเหตุผล (Causal Related) เป็นขีดความสามารถดา้นแรงจูงใจ 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล รวมถึงแนวความคิดของบุคคลท่ีจะรวมกนัเป็นความมุ่งมัน่ในแต่ละบุคคล
เพื่อท านายถึง ทกัษะ พฤติกรรม การกระท า ตลอดจนน าไปท านายผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน  
ซ่ึงจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวเิคราะห์และประเมินผล  

3.เกณฑ์ท่ีใช้อ้างอิง (Criterion Reference) เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดศกัยภาพโดย
ต้องผ่านการท านายอย่างมีนัยส าคัญ เช่น วิธีการทางสถิติ ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้ศึกษาส่วนมากจะมี  
2 ลักษณะ ได้แก่ เกณฑ์ปฏิบัติงานสูงสุด (Superior Performance) เป็นการปฏิบัติงานท่ีสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน หรือว่าสามารถปฏิบติังานให้ดีท่ีสุดในสถานการณ์การท างาน และเกณฑ์ในอีก
ลกัษณะหน่ึง ไดแ้ก่ เกณฑ์ของการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Performance) ซ่ึงเป็น
เกณฑข์องระดบัการท างานขั้นต ่าท่ีสามารถยอมรับได ้ 

4.ศักยภาพเชิงระบบ เป็นขีดความสามารถของการปฏิบัติงานในองค์การท่ี
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  ศัก ยภ าพ ตามความ รู้  ทักษ ะ  แล ะทัศน ค ติ  (Competency as 
Knowledge Skill and Attitude) คนท่ีมีความเฉลียวฉลาดนั้นสามารถวินิจฉัยได้จากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกหรือวิธีการในการปฏิบติังานท่ีได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด ในส่วนของขีด
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ความสามารถในลกัษณะน้ีจะตอ้งแยกแยะออกมาให้เห็นวา่ ความรู้ ทกัษะ และทศันคติอะไรบา้งท่ี
จะท าให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงความส าเร็จดงักล่าวนั้นจะรวมไปถึงการมุ่งเนน้ในความส าเร็จของ
เป้าหมาย การคน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และน ามาซ่ึงการใชเ้ป้าหมายเป็นตวัก าหนดล าดบั
ความส าคญัของการท างาน  

5.ศกัยภาพท่ีแต่ละคนมีอยู่ (Competency as Attribute Bundle) กระบวนการของ
ขีดความสามารถทางความรู้ ทกัษะ และทศันคติ เป็นความสามารถท่ีแทจ้ริงของแต่ละบุคคลท่ีมีอยู ่
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ความสามารถในการเป็นผูน้ า การ
จูงใจ เป็นตน้  

2.1.8 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  เคร่ืองมือน้ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ส่วน
ท่ี 1 Customer Segment โดยเป็นการศึกษาท าความรู้จกักับลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการ ส่วนท่ี 2 คือ 
Value Proposition การศึกษาท าความรู้จกักบัลูกคา้ ไดแ้ก่ ศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของลูกคา้ใน
เชิงคุณภาพ อารมณ์ความรู้สึก ศึกษาปัญหาหรือความยุง่ยากท่ีลูกคา้ก าลงัเผชิญในการใชง้านสินคา้
และบริการ ศึกษาความคาดหวงัพิเศษอ่ืนๆท่ีลูกคา้ตอ้งการ นอกเหนือจากความตอ้งการพื้นฐาน 
ส าหรับส่วนท่ี 2 คือ Value Proposition คือ แผนภาพแสดงคุณค่าของสินคา้หรือบริการ ซ่ึงน ามาใช้
ในการออกแบบรูปแบบหลกั และทางเลือกเพิ่มเติมของสินคา้หรือบริการ เพื่อก าหนดคุณค่าก่อน
ส่งมอบให้กบัลูกคา้ผ่านสินคา้หรือบริการ ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ คุณค่าท่ีสินคา้หรือบริการ
น าเสนอให้แก่ลูกค้า การป้องกันหรือแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาของลูกค้า และ การสร้างความ
ประทบัใจในสินคา้หรือบริการอาจเป็นแนวทางในการน าเสนอส่ิงต่าง ๆ เพิ่มเติมจากคุณประโยชน์
พื้นฐานของสินคา้และบริการ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2559) 
 2.1.9 แนวคิดแบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. Porter 
    Dynamic Diamond Model เป็นแบบจ าลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ 
หรือ ทฤษฎีเพชรพลวตั คือ กรอบแนวคิด หรือ ตวัแบบส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ คลัสเตอร์ (Cluster) โดยเป็นการพิจารณาและประเมิน
สภาวการณ์ปัจจุบนัของปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
เพิ่มผลิต (Michael E. Porter, 1990) มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
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  1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
   ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไป
เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้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 
    (5.4) คุณภาพชีวติประชาชน  
    (5.5) สถานท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยั 
 ดงันั้น ประเทศใดท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากปัจจยัท่ีหลากหลาย และสามารถผสมผสาน
กนัออกมาไดดี้ก็จะเป็นประเทศท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
  2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
   (1) ลักษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition) คือ ลกัษณะของความตอ้งการของผูซ้ื้อในประเทศ และข้ึนอยูก่บัการท่ีธุรกิจต่าง ๆ มี
การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้ออยา่งไร โดยสามารถพิจารณาไดจ้าก 
    (1.1) โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment 
structure of demand) โดยเฉพาะท่ีมีต่ออุตสาหกรรมหรือบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ และ
เป็นท่ียอมรับกนัว่าขนาดของสัดส่วนเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อขอ้ไดเ้ปรียบของประเทศ เน่ืองจากถ้ามี
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ความต้องการในประเทศสูงต่อสัดส่วนใดย่อมท าให้มีข้อได้เปรียบในการประหยดัโดยขนาด 
(Economy of Scale) 
    (1.2) ความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ 
(Sophisticated and demand buyers) ผูซ้ื้อมีความตอ้งการท่ีมีมาตรฐานสูงในแง่ของคุณภาพสินคา้
หรือบริการก็จะเป็นส่ิงท่ีท าให้อุตสาหกรรมในประเทศตอ้งปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการ
เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของคนในประเทศนั้น ๆ ซ่ึงความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิด
การพฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในอุตสาหกรรมอยูต่ลอดเวลา 
    (1.3) การคาดการณ์ ล่วงหน้าของผู ้ซ้ื อ  (Anticipatory buyer 
needs) เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของประเทศนั้น ๆ และท าให้เกิดการขยายวง
กวา้งข้ึนในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ไม่เฉพาะแต่ท าให้เกิดสินคา้ชนิดใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ท ากระตุน้ให้
เกิดการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองและท าใหผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ สามารถแข่งขนัได ้
   (2) ขนาดความต้องการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 
pattern of growth)  
    (2.1) ความตอ้งการในชุมชน/ประเทศ (Size of home demand) 
คือ ประเทศใดท่ีมีความตอ้งการภายในประเทศมากก็จะน าไปสู่ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของการประหยดัขนาดหรือในด้านการเรียนรู้ และเป็น
เคร่ืองส่งเสริมใหมี้การขยายการลงทุน การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีและการปรับปรุงในผลิตผล 
    (2.2) จ  านวนของผูบ้ริโภค/ลูกค้า ท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง 
(Number of independent buyers)  
    (2.3) อตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการในชุมชน/ประเทศ 
(Rate of growth of home demand) โดยดูได้จากอตัราการเติบโตของสินคา้ในประเทศนั้น ๆ ยิ่งมี
อตัราการเติบโตมากก็แสดงวา่มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสูง นอกจากน้ีการเติบโตของความ
ต้องการใน ประเทศมีความส าคญัอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพาะช่วงท่ี
อุตสาหกรรมตอ้งการความมัน่ใจในการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในผลิตภณัฑใ์หม่หรือโรงงานใหม่ ๆ 
    (2.4) ความรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในชุมชน/ประเทศ 
(Early home demand) เป็นส่วนท่ีช่วยให้อุตสาหกรรมทอ้งถ่ินผลิตสินคา้ไดก่้อนคู่แข่ง โดยเฉพาะ
ถา้การตอบสนองต่อความตอ้งการในประเทศนั้นท าให้สามารถคาดการณ์ ในความตอ้งการนอก
ประเทศไดก้็จะยิง่ท  าใหเ้ป็นประโยชน์และเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ 
    (2.5) การอ่ิมตวัเร็วของสินคา้ (Early Saturation) ท าให้วงจรชีวิต 
(Life Cycle) ของสินคา้นั้น ๆ สั้น ซ่ึงท าให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเกิดความพยายามท่ีจะ
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ยกระดบัสินคา้อยูต่ลอดเวลา เป็นตวักดดนัให้เกิดการลดราคาของสินคา้ เน่ืองจากการอ่ิมตวัของ
สินคา้เร็ว ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมมากข้ึน  
   (3) ความเป็นสากลของความตอ้งการในประเทศ (Internationalization of 
domestic demand) เป็นส่ิงท่ีช่วยผลกัดนัใหสิ้นคา้และบริการของประเทศออกสู่ต่างประเทศได ้  
    (3.1)  ก าร เดิ น ท างแล ะ เค ล่ื อน ย้ายขอ งผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 
multinational local buyer) ถา้ผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการสินคา้หรือบริการมีการเดินทางและเคล่ือนยา้ย
บ่อยก็จะท าใหค้วามตอ้งการนั้นกระจายออกไป ซ่ึงจะท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
    (3.2) อิทธิพล/ปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence 
on foreign needs) ฉะนั้นประเทศใดสามารถเป็นผูมี้อิทธิพล (Influencer) ในสินคา้ประเภทนั้นได ้
ก็จะมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีท าใหสิ้นคา้ของตวัเองกระจายไปสู่สากลได ้
   (4) ปัจจยัความตอ้งการท่ีเก้ือหนุนกนั (Interplay of demand conditions) 
คือ การมีความตอ้งการท่ีหลากหลายในความตอ้งการของตลาด 
  3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries)  
   เน่ืองจากประเทศใดมีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั และช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศก็จะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดงัต่อไปน้ี  
   (1) ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต (Competitive advantage in 
supplies industries) การท่ีประเทศใด ๆ มีอุตสาหกรรมเป็นประเภทผลิตวตัถุดิบป้อนให้กับ
อุตสาหกรรมอ่ืนอยู่แล้วจะท าให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ีจะท าให้เกิดอุตสาหกรรม
รูปแบบนั้นข้ึนอีก มากมาย ท าใหเ้กิดขอ้ดีทางดา้นประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเขา้สู่ตลาด
ไดก่้อนคู่แข่งจากนอกประเทศ นอกจากน้ียงัท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุน 
   (2) ความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (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)  
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  5) รัฐบาล (Government)  
   รัฐบาลส่งผลกระทบและพร้อม ๆ กับได้รับผลกระทบจากตวัก าหนด 
โดยในบางกรณีเป็นผลทางดา้นบวก ในบางกรณีก็เป็นผลทางดา้นลบ ปัจจยัการผลิตในประเทศ
ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลทางด้านตลาดหลกัทรัพย ์ด้านการศึกษา และด้านเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล เป็นตน้ อุปสงคใ์นประเทศไดรั้บผลกระทบจากนโยบายดา้น มาตรฐานสินคา้
และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค รวมทั้งรัฐบาลยงัเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่
ของสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิด อุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเน่ืองในประเทศได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลดา้นการโฆษณาและดา้นอ่ืน ๆ  
  6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance) 
   การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และความเป็นไปไดท่ี้อาจจะคาดการณ์ล่วงหน้า
ไม่ได ้ลว้นมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เช่น การมีนวตักรรมใหม่เกิดข้ึน หรือ
ความไม่ต่อเน่ืองของเทคโนโลย ีหลกัท่ีเปิดช่องให้มีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาได ้การเปล่ียนแปลงอยา่ง
มาก ของตลาดการเงินโลกหรืออตัราแลกเปล่ียนตลอดจนการเกิดสงคราม เป็นตน้ ตวัแปรเหล่าน้ีมี
ความส าคญั เพราะท าให้เกิด “ความไม่ต่อเน่ือง” ท่ีเปิดช่องให้มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งในการ
แข่งขนั หรือลม้ล้างขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีอยู่เดิมและเปิดช่องให้ธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อ 
การเปล่ียนแปลงนั้นจนเกิดความสามารถในการแข่งขนั ดงันั้นตวัแปรน้ีมีบทบาทโดยการเขา้ไป
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขใน Diamond โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็จะแตกต่างไป เน่ืองจากแต่ละประเทศ
ก็จะมีตวับ่งช้ีใน Diamond ท่ีแตกต่างกนั 
 2.1.10 แนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพของชุมชน 
  การจะเกิดศกัยภาพหรือความเขม้แข็งของชุมชนนั้นมีปัจจยัท่ีจะเป็นตวัน าไปสู่
การมีศกัยภาพหรือความเขม้แข็งของชุมชนซ่ึง Matthews (2006) ได้พิจารณาเง่ือนไขและปัจจยั
ของชุมชนท่ีท าใหเ้กิดความเขม้แขง็ ดงัน้ี 
   1. โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อความเป็นชุมชนอนัประกอบไปดว้ย การ
รวมตวักนัเป็นกลุ่ม ขนาดของกลุ่มท่ีพบปะ ระดบัความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดของคนในชุมชน 
   2. ผูน้  า ประกอบไปดว้ย ความรู้ ความสามารถ บทบาทของผูน้ าสัมพนัธ์
กบัสมาชิกในชุมชน การมีวสิัยทศัน์ การเปิดใจกวา้ง 
   3. กระบวนทศัน์เก่ียวกบัการพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การให้
ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วม การดึงคนให้มาร่วมกระบวนการคิดและตดัสินใจให้มาก
ท่ีสุด 
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2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
กาญจนา สุระ (2556) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน

ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 3 นกัวิจยัมีแผนการวิจยั คือ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อจดัการการเรียนรู้ในการขยายต้นแบบการพฒันาด้านสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินสู่  
7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) วิธีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะมีการน าเอาหลกัของ
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับการด าเนินงานเพื่อพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยคุณธรรมท่ีส าคญัของ อปท.ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อ
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือคุณธรรมในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
อดทน ความขยนัหมัน่เพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี สอดแทรกเขา้
ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่างๆ อย่างจริงจงัไม่ท าไปโดยขาดความรับผิดชอบแต่
ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพฒันาท้องถ่ินให้ตนเองและบุคคลอ่ืนอยู่ใน
ท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข  2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรเพื่ อยกระดับ 
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเกิดข้ึนได้นั้ นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ี มีบทบาทส าคัญใน 
การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาค
ประชาชน โดยฝ่ายบริหารของ อปท. จะต้องยึดหลักการบริหารจดัการองค์กรโดยน าเอาหลัก
คุณธรรมเขา้มาใชก้ารท างานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณธรรมประจ าใจ ไดแ้ก่ 
การมีความซ่ือสัตย์ มีความยุติธรรม อดทนและมีความขยนัหมั่นเพียร ใช้นโยบายเชิงรุกใน 
การบริหารจดัการองค์กร กล่าวคือมีการเตรียมตวัท่ีจะรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะมากระทบกบั 
การด าเนินงานขององคก์ร ขณะเดียวกนัก็มีความไม่ประมาทโดยหาวธีิการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา
กบัการด าเนินงานภายในองคก์ร  การท างานเนน้ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ในส่วนของ
ภาคประชาชนก็ยึดหลักการท างานโดยน าเอาหลักคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
การท างานยดึหลกัตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ขณะเดียวกนัก็ไม่ละเวน้ท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
กนัในการท างานเพื่อท้องถ่ิน ขณะเดียวกันควรมีการเสาะแสวงหาและสร้างพนัธมิตรใหม่กับ
บุคคล หน่วยงาน องคก์รอ่ืน เพื่อท าใหต้นเองอยูร่อดและมีชีวติท่ีมีความสุขในสังคม จากการศึกษา 
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ไดบ้ทสรุปเก่ียวกบัวิธีการในการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
จ.เชียงใหม่ โดยความส าเร็จของการพฒันาดา้นสังคมของทอ้งถ่ินจะเกิดข้ึนไดจ้  าเป็นท่ี อปท. ควร
มีการบริหารจดัการโดยอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตวัน าและก ากบัการท างานเพราะหาก 
อปท. ยึดมัน่ในหลกัของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วย่อมท าให้เกิดการพฒันาได้
อย่างย ัง่ยืน ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข ซ่ึงทางนักวิจยัไดท้  าการ focus group และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยูดี่มีสุขทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมใหก้บัคนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
 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 ดา้น คือ 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
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ชุมชนตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัในทอ้งถ่ินของตนเองและสร้างเครือค่ายการเรียนรู้กบัชุมชนกบัองคก์รทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาส 
การพฒันาชุมชนของตนเองใหย้ ัง่ยนืสืบไป  
 ฐานเศรษฐกิจ (2558) เร่ือง ก.เกษตรฯ MOUวิจยัเกษตรสู่เชิงพาณิชย ์มีใจความส าคญัดงัน้ี 
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จบัมือ สนช. ลงนามบนัทึกความร่วมมือ “การพฒันา
และสนบัสนุนนวตักรรมการวิจยัเกษตรสู่เชิงพาณิชย”์ เพื่อหนุนงานวจิยัดา้นเกษตร-เกษตรอินทรีย ์
เคร่ืองจกัรกลเกษตรหวงัขยายผลสู่เชิงการคา้ ควบคู่พฒันางานวิจยัให้เกิดความเขม้แข็ง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจยัทางการเกษตร
ของทุกหน่วยงานในสังกดั ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการผลิตของเกษตรกร ทั้งการพฒันาเพิ่มผลผลิต 
การลดตน้ทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในทุกพื้นท่ีการผลิต 
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากท่ีกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ท่ีกระทรวงเกษตรฯ ด าริตั้งข้ึน เพื่อให้มีหน้าท่ีสนบัสนุนให้ทุนวิจยัเพื่อส่งเสริมพฒันา
งานวิจยัด้านการเกษตรกับหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ และผลักดัน
ผลงานวิจยัท่ีส าเร็จแล้วไปสู่วงการเกษตร ทั้ งในรูปแบบใช้เป็นประโยชน์สาธารณะหรือเชิง
พาณิชย ์ซ่ึงมีภาคเอกชนมาขอรับสิทธิถ่ายทอดเทคโนโลยี ท าให้เกิดการพฒันาการเกษตรของ
ประเทศอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันานวตักรรมวิจยัการเกษตรสู่เชิง
พาณิชย ์กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร และส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สนช. จึงร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเร่ือง “การพฒันาและสนบัสนุน
นวตักรรมการวิจยัเกษตรสู่เชิงพาณิชย์” ระยะท่ี 2 มีระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการส่งเสริมและสนบัสนุนการน าผลงานวิจยั โดยเฉพาะดา้นการเกษตร เกษตรอินทรีย ์
และเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้ ง
แลกเปล่ียนขอ้มูลและองคค์วามรู้ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการเกษตรระหวา่งกนั และ
มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อให้มีการส่งออกสินคา้
เกษตรท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ทั้งพืชผกั ผลไม ้และผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป ตลอดจนสร้างความ
เขม้แข็งดา้นการวิจยัและพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย ์
ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในส่วนของ สนช.จะ
สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการ สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
ในการพฒันานวตักรรมทั้งดา้นสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาด พร้อมทั้งต่อ
ยอดองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรหรือร่วมทดสอบประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงัร่วมแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการน าร่อง และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สินค้านวตักรรมทาง
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การเกษตร เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้ดว้ย ส าหรับความร่วมมือกบั 
สนช. ในการพฒันาและสนบัสนุนนวตักรรมการวิจยัการเกษตรสู่พาณิชย ์ระยะท่ี 2 น้ี สนช.และ
ภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการน าร่องรับการถ่ายทอดเทคโนโลยหีน่ึงนวตักรรมไปสู่เชิงพาณิชย ์จะ
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมให้แก่กรมวิชาการเกษตร จ านวน 100,000 บาท ในการขออนุญาตน า
เทคโนโลยีหรือองคค์วามรู้ หรือผลงานวิจยัดา้นการเกษตรไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย สนช.
และหน่วยงานเอกชนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมฝ่ายละ 50,000 บาท ซ่ึงกรมวิชาการ
เกษตรจะน าไปใชต่้อยอดส่งเสริมการวจิยัดา้นการเกษตรต่อไป   
 อรพินท์ บุญสิน (2557) แนวทางการสร้างผลลพัธ์การผลิตสินคา้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ในภาคอุตสาหกรรม บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ  
1. เพื่อศึกษาการสร้างทุนทางปัญญาและผลผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ  ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม 2. เพื่อเสนอแนวทางการสร้างผลลัพธ์การผลิตสินค้าเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมและ 
มีศกัยภาพในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน 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 ประกอบดว้ย 1.ทุนทางนวตักรรมโดยการใชค้วามสามารถในการ ลงทุน
สร้างผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดข้ึนโดยการต่อยอดจากของเดิมไปสู่ส่ิง
ใหม่ 2.ทุนความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวั คนโดยใชค้วามสามารถของแต่ละบุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน
เพื่อผลิตสินคา้เชิงสร้างสรรค์ 3.ทุนความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยการ สร้างเครือข่ายกบั
บุคคลภายนอก 4.ทุนด้านเงินลงทุนโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งต่างๆ น ามาใช้ให้
เหมาะสมกบังาน 5.ทุนลกัษณะโครงสร้างองค์การโดยการมอบหมายงานและการหมุนเวียนงาน
ให้กบัสมาชิกในกลุ่ม 6.ทุนการจดัการทรัพยากรโดยการใช้ ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาใช้ผลิต
สินคา้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 7.ทุนภูมิปัญญาทางวฒันธรรม การใชเ้อกลกัษณ์หรือความโดด
เด่นเฉพาะของแต่ละชุมชนมาสร้างการจดจ าให้กบัผูบ้ริโภค ประเด็นด้านผลผลิตเชิงสร้างสรรค ์
ควรใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการสร้างผลิตภณัฑ์เชิงสร้างสรรคโ์ดยการใส่ใจทุกขั้นตอนในการ
ผลิตสินคา้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท างานของกลุ่มและสร้างความพึงพอใจ ให้กบัสมาชิก
ส่งผลถึงการเติบโตในอนาคตน าไปสู่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นควรให้ความส าคญักบัการเพิ่ม
มูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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 วีระเดช นารินทร์และเพ็ญณี แนรอท (2555) ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์ด้าน
การเกษตรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเกษตรกร กรณีศึกษา
เครือข่ายเกษตรย ัง่ยืนต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตน์ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเครือข่ายเกษตรย ัง่ยืนต าบล
หนองแคน และ 2)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคความตอ้งการของกลุ่มเครือข่ายเกษตรย ัง่ยืนผล
การศึกษาพบวา่กลุ่มฯไดส้ร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์โดยการพฒันาและต่อยอดผลิตภณัฑ์ขา้ว
หอมมะลิให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์โดยท าการแปรรูปเป็นสินคา้ต่างๆ หลากหลายประเภท
เช่น ผงพอกหนา้ขา้วหอมมะลิ ส าหรับปัญหาของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์คือการขาด
เงินทุน การใชส้ารเคมี และปัญหาดา้นทศันคติของชาวนา 
 กัลยารัตน์ คุณชมพู (2554) ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์ขา้วกล้องงอกต าบลทา
ปลกดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรได้น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับของตลาดโดยการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม มีการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ มีการบรรจุขา้วประเภทต่างๆ การแปรรูปผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่นการแปรรูปขา้วกลอ้งใหเ้ป็นผงขา้วกลอ้ง น ้าขา้วกลอ้งงอก 




