
 

 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาคประชาคม
อาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่  และเพื่อวิจยัและ
พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขัน  
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริม 
ภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน การวิจยั 
ได้รวบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องเพื่อสร้างกรอบการวิจัย  
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดหลกัการส่งเสริมการเกษตร 
 เจริญ สุขนันตพงษ์. 2534 (อ้างใน ผศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, 2546) ได้

กล่าวถึงหลกัการของงานส่งเสริมการเกษตร 
1) ควรช้ีน าให้บุคคลเป้าหมายช่วยตัวเองในการสอน อย่ารอให้คนอ่ืนมาช่วย  

ใหมี้อิสระในการตดัสินใจ และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
2) เกษตรตอ้งมารับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความสมคัรใจ เพื่อท่ีกลุ่มเกษตรกร  

จะไดช่้วยเหลือกนัดว้ยความเตม็ใจ 
3) ให้ เกษตรกรผู ้ท่ี เราส่งเสริม ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อความมั่นใจ 

ในวิธีการส่งเสริมและน าไปปฏิบติัดว้ยตนเองเอยา่งถูกตอ้ง 
4) ความรู้ท่ีน ามาสอนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
5) ใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินท่ีหาไดง้่าย มาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการสาธิต 
6) มีการติดตามผลการถ่ายทอดความรู้ เพื่อกระตุ้นให้พฤติกรรมยังคงอยู ่  

ใหเ้กษตรกรยงัคงปฏิบติัสืบต่อไปใหน้านท่ีสุด จนกลายเป็นความเคยชิน 
7) ใหเ้กิดการรวมกลุ่ม เพื่อความเขม้แขง็ 
8) กิจกรรมท่ีน ามาถ่ายทอดนั้น จะตอ้งมีความผสมผสาน 
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ค านึงถึงศรัทธา ความเช่ือ ประเพณี ของชาวบา้น เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก ถา้ความรู้
นั้นขดักบัหลกัประเพณีดั้งเดิมของชุมชน เกษตรกรจะไม่ยอมรับ  

2.1.2 การพฒันาส่งเสริมการเกษตร 
 จุดแรกเร่ิมการส่งเสริมหรือการพฒันาเกษตรแบบยัง่ยืนนั้น เกิดจากการท างาน

ร่วมกันของชาวบา้นกับองค์กรพฒันาเอกชน ในระยะแรก ๆ ซ่ึงในขณะนั้น ประมาณ ปี 2527-
2528 สังคมไทยยงัไม่เช่ือมัน่เร่ืองเกษตรยัง่ยืน ว่าจะสามารถพฒันาให้เป็นจริงได ้ดงันั้นใน เร่ืองน้ี
เองท่ีท าให้เราไม่เคยไดรั้บความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานทางราชการเลย เพราะว่าหน่วยงาน
ราชการไม่เช่ือมัน่ตามแนวคิดเกษตรยัง่ยนื เราจึงตอ้งพึ่งตวัเองเป็นอยา่งมากในการต่อสู้เพื่อแนวคิด
น้ี แต่คร้ังหน่ึงเราเองก็เคยพัฒนา การเกษตรตามแนวทางของรัฐมาแล้วเช่นกัน จนเราเช่ือว่า 
การพฒันาตามแนวทางของรัฐนั้น ไม่น่าจะน าพาเกษตรกรไปสู่ความยัง่ยืนได้ น่ีคือบทสรุปท่ี
ท างานร่วมกบัภาครัฐมาระยะหน่ึง ก็เร่ิมคิดว่าตนเองไม่เช่ือแนวทางน้ีแลว้ จึงมาสู่แนวคิดเกษตร
ทางเลือก ซ่ึงมาจากการได้ไปพบเกษตรกรบางคนท่ี เขาสามารถอยู่ได้ท่ ามกลางกระแส  
การลม้ละลายของเกษตรกรไทย แต่กลบัมีเกษตรกรบางรายสามารถยืนอยู่ไดอ้ย่างเพียงพอยัง่ยืน
และมีพอกิน พอใช้ เราจึงเขา้ไปศึกษาซ่ึงก็พบว่า เกษตรกรรายน้ีมีการปลูกพืชอย่างหลากหลาย  
เพื่อสนองตอบต่อการบริโภคของตนเองเป็นหลกั มากกว่าเพื่อการพาณิชย ์ส่วนหลกัการจดัการ  
ท่ีเราศึกษาพบเพิ่มอีกก็คือ เกษตรกรเหล่าน้ีมีการจัดการท่ีหลากหลายและพึ่ งตนเองเป็นหลัก  
เช่น พันธุกรรมก็เน้นพันธุกรรมพื้นบ้าน เน้นพืชท่ีตนเองหรือชุมชนต้องกินต้องใช้เป็นหลัก  
เป็นต้น และส่ิงท่ีท าให้ เราเห็นชัดเจน นั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของเขาค่อนข้างมีมาก  
เน่ืองจากการเกษตรของเขานั้ น แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเร่ืองต้นทุนเลย เขาใช้สติปัญญาท่ีสะสม  
เป็นองค์ความรู้ในการจัดการและพัฒนากระบวนการผลิตของเขาให้สามารถตอบสนอง  
ความตอ้งการของเขาเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการส่งเสริมการเกษตร คือ กระบวนการ
ทางการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาความรู้ ทศันคติ และทกัษะเก่ียวกบัการเกษตร และเคหกิจของเกษตรกร 
แม่บา้นเกษตรกรและเยาวชนเกษตร เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ
ยกระดบัความเป็นอยูข่องตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหดี้ขึ้น (ชยัชาญ วงศส์ามญั, 2538) 

2.1.3 องคป์ระกอบของการส่งเสริมการเกษตร 
 ดุษฎี  ณ  ล าปาง  (2543)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการส่งเสริมการเกษตร ว่า

องคป์ระกอบท่ีส าคญัมีทั้งส้ิน  4  ประการ  ดงัน้ี 
        1.ความ รู้แล ะทักษ ะ   ถึ งแม้ ว่ า เกษ ตรกรจะ มี ค ว าม รู้ เก่ี ย วกับ

สภาพแวดลอ้มและระบบการท าฟาร์มของเกษตรกรเองแลว้ก็ตาม  การส่งเสริมการเกษตรยงั
สามารถน าความรู้และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรยงัขาดไปเพิ่มเติมให้ได ้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี



16 

 

 

และการสร้างความช านาญให้เกษตรกรเป็นกิจกรรมส าคญั  เพราะฉะนั้น  นกัส่งเสริมการเกษตร
ตอ้งศึกษาว่าความรู้และทกัษะใดท่ีเกษตรกรยงัขาดและจะตอ้งศึกษาถึงรูปแบบวิธีการถ่ายทอดท่ี
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถรับเอาความรู้และทกัษะนั้นๆ ไป
ปฏิบติัได ้

  2.ค าแนะน าและข้อมูลข่าวสาร  การส่งเสริมการเกษตรเป็นการให้
ค  าแนะน าด้านเทคนิคและขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรใช้ในการตดั  สินใจและน าไป
ปฏิบติัไดซ่ึ้งค าแนะน าดา้นเทคนิคการผลิตนั้นไดม้าจากการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์เกษตร  และ
นอกจากนั้นแลว้ ตวัเกษตรกรก็อาจเป็นแหล่งท่ีจะให้ค  าแนะน าและขอ้มูลข่าวสารแก่เกษตรกรราย
อ่ืนๆ ดว้ย 

  3. องค์กรเกษตรกร นักส่งเสริมควรให้ความช่วยเหลือแนะน าเกษตรกร
ในการจดัจั้งองค์กรท่ีจะสามารถเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อเช่ือมโยงระหว่างเกษตรกรกบัเกษตร
ดว้ยกนัในอนาคต  องคก์รเกษตรในทอ้งถ่ินจะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเผยแพร่ความรู้  ขอ้มูล
ข่าวสารได ้

  4. การกระตุน้และสร้างความเช่ือมัน่ ขอ้จ ากดัในการพฒันาการเกษตรก็
คือ  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐเท่าท่ีควร ท าให้เขามีความรู้สึกว่าการท่ีจะ
เปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยูข่องตนเองใหดี้ขึ้นมีความเป็นไปไดน้อ้ย 

2.1.4  ประเภทของวิธีการส่งเสริมการเกษตร 
  จินดา  ขลิบทอง  และคณะ  (2554)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของวิธีการส่งเสริม

การเกษตรไวด้งัน้ี 

  1. วิธีการส่งเสริมการเกษตร โดยอิงบุคคลหรือ ผูรั้บสารเป็นเกณฑ ์
  1.1 วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบรายบุคคล  หรือแบบบุคคลต่อบุคคล 
  1.2 วิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยกลุ่มบุคคล 
  1.3  วิธีการส่งเสริมการเกษตรมวลชน 
 2. วิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยอา้งอิงวตัถุประสงค ์หรือตวัสารเป็นเกณฑ์ 
  2.1 การส่งเสริมการเกษตรโดยการส่งเสริมเพียงเร่ืองเดียว 
  2.2 การส่งเสริมการเกษตรโดยการเลือกเร่ืองเสริมหลายๆ เร่ือง 
  2.3 การส่งเสริมการเกษตรโดยการเลือกเร่ืองทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัฟาร์มและ

บา้นเรือน 
 3.การส่งเสริมการเกษตรโดยอิงเจา้หนา้ท่ีหรือผูส่้งสารเป็นเกณฑ์ 
  3.1  การใชผู้น้ าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความรู้แบบกวา้ง 
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  3.2 การใชที้มนกัวิชาการ 
      3.3 การใชเ้จา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายหน่วย 
  3.4 การใชเ้จา้หนา้ท่ีส่ือมวลชน 
 4.วิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยอิงตามช่องทางหรือส่ือท่ีใชใ้นงานส่งเสริมเกษตร 
  4.1 วิธีการส่งเสริมเกษตรโดยใชส่ื้อค าพูด 
  4.2 วิธีการส่งเสริมเกษตรโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์
  4.3 วิธีการส่งเสริมเกษตรโดยใชส่ื้อภาพและเสียง 
  4.4 วิธีการส่งเสริมเกษตรโดยใชส่ื้อกิจกรรม 
 5.วิธีการส่งเสริมการเกษตร โดยอิงชุมชน 
  5.1 การส่งเสริมการเกษตรในชุมชนชนบท 
  5.2 การส่งเสริมการเกษตรในชุมชนในเมือง 

 2.1.5 แนวคิดเร่ืองวาทกรรมการพฒันา ( Discourse of Development )  
                 วาทกรรมการพฒันาเป็นแนวคิดท่ีพยายามอธิบายให้เห็นถึงการเกิดขึ้น การด ารง
อยู่  การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เพื่อเช่ือมไปถึงสาเหตุและทางออก ของปัญหาการพฒันา  เพื่อ
อธิบายว่าส่ิงต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้ เร่ิมจากผูมี้อิทธิพลใช้อ านาจท่ีมีอยู่วางระบบกฎเกณฑ์ รูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่น ความรู้ ความจริง หรือตวัตนท่ีเกิดขึ้น ต่อมาจึงใชภ้าษา จารีตปฏิบติั ความคิดความเช่ือ 
คุณค่า รวมทั้งสถาบนัต่างๆในสังคม เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง หรือให้ความหมายต่อส่ิงนั้นตาม
ตอ้งการ เพราะฉะนั้นการพฒันาจึงเป็นเร่ืองของอ านาจ ท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรส่ิงมี
คุณค่าทางสังคมจุดเปล่ียนสังคมไทยเม่ือยอ้นไปมองในอดีตจะพบวา่ สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมท่ีมีวิถี
ชีวิตแบบเรียบง่าย มีเศรษฐกิจแบบพื้นฐานเป็นการผลิตเพื่อยงัชีพส าหรับบริโภคใช้สอยใน
ครัวเรือนและในชุมชนมิใช่เพื่อการแลกเปล่ียนวตัถุดิบในการผลิตส าหรับการยงัชีพ แต่ไดม้าจาก
สภาพธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั ปัจจยัเหล่าน้ี ท าให้ชาวชนบทมีความใกลชิ้ดผูกพนั และตระหนักใน
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงแสดงออกในรูปความเช่ือและพิ ธีกรรมท่ียกย่องต่อการรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ นอกจากนั้นความความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติและความสัมพนัธ์ทางสายเลือด จึง
สอดคลอ้งต่อการใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งการแบ่งปันผลผลิต การพึ่งพาอาศยัในดา้นต่างๆ ลกัษณะ
ทั้งหมดน้ีจึงท าให้สังคมไทยในอดีตด ารงอยู่อย่างสงบ พึ่งพาตนเองได้ และมีความพอเพียงต่อ
อตัภาพ  โดยสามารถสืบทอดเอกลกัษณ์ดงักล่าวต่อเน่ืองอย่างไม่ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลาย
ร้อยปีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของสังคมเกิดขึ้น เม่ือสังคมไทยเข้าสู่กระบวนการพฒันาไปสู่
ความทนัสมยั ภายหลงัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ปรากฏการณ์ดงักล่าว เร่ิมตน้เม่ือประเทศ
มหาอ านาจใช้อ านาจทั้ งในรูปแบบความรู้ทางวิชาการ โครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ เข้ามา
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ครอบง า การก าหนดวาทกรรม เพื่อสร้างความหมายใหม่ของส่ิงท่ีเป็นคู่ตรงขา้มกบัค าว่า เศรษฐกิจ
พอเพียง คือค าว่า พฒันา (Development) และ ดอ้ยพฒันา  (Underdeve lopment) ออกเป็นประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้ และ ประเทศท่ียงัดอ้ยพฒันา ต่อมาไดแ้พร่ขยายความหมายสู่กลุ่มประเทศในเอเชีย 
ละตินอเมริกา แอฟริกา รวมทั้ งประเทศไทย ซ่ึงถูกให้ความหมายว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนา
ประเทศหน่ึง ท าให้ เกิดกระแส ความต้องการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยตามแบบประเทศ
ตะวันตก   จนในท่ีสุดได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรกคือ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  1 พุทธศกัราช 2504 ฉะนั้นจึงมีการให้ความหมายสังคมท่ี
พฒันาว่า เป็นสังคมท่ีมีความทนัสมยัตามแบบสังคมตะวนัตก ซ่ึงสามารถกระท าไดด้ว้ยวิธีการมุ่ง
พฒันาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเมือง การศึกษา 
ความเช่ือ ให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของความทนัสมยั (Westernization) อย่างเต็มท่ี เหตุผลดงักล่าว
จึงมีผลท าให้เป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศในอดีตมุ่งไปสู่การท าให้สังคมไทยทนัสมยั 
ตามแบบสังคมตะวนัตกไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจในลกัษณะของวิถีการผลิต
แบบทุนนิยม โดยการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการค้า  การใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัพร้อมๆกบัการปฏิรูปการเมือง การศึกษา ศาสนา เพื่อให้โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยก
หนา้ท่ีเฉพาะดา้น  มีผลท าให้เกิดความช านาญ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้นและ
เอ้ือต่อการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวย่อมท าให้วิถีชีวิต โลกทศัน์ ระบบ
ความเช่ือ และคุณค่าต่าง ๆ ของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผนัแปร
ไปจากเดิม (พรชยั เจดามาน, 2556) 
                ผลของการพฒันาในดา้นบวก ไดแ้ก่ การเพิ่มขึ้นของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและ
การกระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึง แต่ผลบวกเหล่าน้ี ก็ยงัคงกระจายไปสู่คนในสังคมชนบทหรือ
ดอ้ยโอกาสไดน้อ้ย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยู่ในเมืองหลวงหรือตวัจงัหวดัท่ีส าคญั ในขณะ
ท่ีผลลบก็คือ  เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรม  การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่  เพื่อการคา้และ
ส่งออก และจากการขยายตัวของภาครัฐไปสู่ชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดการอ่อนแอ  
ในหลายด้าน ทั้ งการต้องพึ่ งพิงของตลาดและพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะความเส่ือมโทรม  
ของทรัพยากรธรรมชาติ และ ระบบนิเวศน์วิทยา  ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และ 
การรวมกลุ่มกนัตามประเพณี เพื่อการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่แตกสลายลง รวมทั้งภูมิปัญญาท่ีเคย
สั่งสมกนัมาเร่ิมถูกลืมเลือนสูญหายไป วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือ ปีพุทธศกัราช 2540 ท่ีเกิดจากปัญหา
เศรษฐกิจขยายตัวแบบฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืน ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นลว้นแลว้แต่เป็นขอ้พิสูจน์และยืนยนัปรากฏการณ์น้ีไดเ้ป็นอย่างดี ผลท่ีเกิดขึ้นก่อให้เกิด
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ค าถามและขอ้สงสัยต่อแนวทางการพฒันาไปสู่ความทันสมยัตามแบบตะวนัตก (Development 
through Westernization ) ท่ีมีความเช่ือกันก่อนหน้าว่า ถูกต้องและเหมาะสมนั้น จะเหมาะสม 
กบับริบทของสังคมไทยต่อไปอีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีโตแ้ยง้
ทฤษฏีความทันสมัยเช่น ทฤษฏีพึ่งพิง (Dependency Theory) แนวคิดการพัฒนาการแบบยัง่ยืน 
หรือแนวคิดวฒันธรรมชุมชน เป็นตน้  
 2.1.6 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึง แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนให้
ด าเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้ว
ทนัโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็นส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายามหา
หนทางไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆตามระบบความคิด ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ 
เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถีการด ารงชีวิตต่าง ๆ ของคนใน
สังคม (พรชยั เจดามาน, 2556) 
  1) ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความตอ้งการของมนุษย ์โดย
ภาพรวม มี 2 ระดบั คือ  
   1.1) ความต้องการทางกายภาพ  เป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิต  
เป็นความตอ้งการเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ตามควรแก่เอกตัภาพ หากพิจารณาในทางพุทธศาสนา คือ 
ความตอ้งการปัจจยัเพื่อความมีอยู่ เป็นอยู่ ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และ 
ยารักษาโรค เป็นความตอ้งการอนัมีขอบเขตจ ากดัต่อคุณภาพชีวิต  
                  1.2) ความตอ้งการทางจิตภาพ เป็นความตอ้งการทางจิตใจในวิถีสังคม 
เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีนอกเหนือจากกายภาพ มีทั้ ง ภาวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น และ 
วิภาวตัณหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น เช่น ความต้องการด้านความรัก ความสุขท่ีตนเอ ง
คาดหวงั การมีช่ือเสียงเกียรติยศ เพื่อให้สังคมยอมรับ เป็นความตอ้งการเสพส่ิงปรนเปรอ ท่ีไม่มี
ขอบเขตหรือไม่จ ากัด ตลอดจนการปฏิเสธส่ิงท่ีตนเองไม่ต้องการ เช่น ไม่ต้องการอยู่อย่าง 
โดดเด่ียว ไม่ตอ้งการความลม้เหลวในชีวิต ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาดูถูกดูหม่ิน เป็นตน้  
                 ประเทศไทยและสังคมไทยท่ีผ่านมาจนปัจจุบนั นบัวา่มีความโชคดีอยา่ง
มหาศาล ท่ีมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นปราชญ์ท่ีมีอัจฉริยภาพ ในหลาย ๆ ด้าน  
ประเทศไทย ณ วนัน้ี พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นพระอัจฉริยะกษัตริย์ในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม พระองค์ทรงเล็งเห็นระบบทุนนิยมท่ีจะเขา้
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ท าลายสังคม โลก และสังคมไทย สุดท่ีเยยีวยาในเร็ววนั กอปรดว้ยพระองคไ์ดเ้สด็จพระราชด าเนิน
เยี่ยมเยียนพสกนิกรในท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในชนบทตลอดมา การเสด็จของพระองค์นอก  
จากเป็นม่ิงขวญัแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์แลว้ พระองคย์งัไดท้รงศึกษาปัญหาดา้นต่าง ๆ จนทรง
เขา้พระทยัอย่างถ่องแท ้แลว้หาวิธีแกไ้ขไดอ้ย่างเหมาะสม ตามขอ้เท็จจริงและสภาพสังคมอย่างดี
ยิ่งด้วยพระอัจฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซ้ึงและถ่องแท้ พระองค์จึงทรงก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทย เป็น 2 ลักษณะส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ 
การสร้างแบบจ าลอง เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู ่  
ความเป็นจริง ตามศกัยภาพของเมืองไทยและสังคมไทย โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ น าไป
แกไ้ขปัญหายุทธศาสตร์แบบโครงการ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสะทอ้นออกมาในลกัษณะศึกษาคน้ควา้ 
ทดลอง วิจยั จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริมากมายนบัพนัโครงการ 
   ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ระบบดงักล่าว ต่างเอ้ือซ่ึงกันและกนั แต่พระองค์ทรง
ให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์แบบจ าลองเป็นหลักพื้นฐาน เพราะผู ้สร้าง ผู ้รักษา ผู ้ใช้ คือ 
ประชาชนทุกคน จากท่ีทรงเล็งเห็นความส าคญัแห่งยทุธศาสตร์ แบบจ าลองน้ีเอง พระองคไ์ดท้รง
พยายามอธิบายและใชแ้นวพระราชด าริน้ีพฒันาเร่ือยมาในลกัษณะ “ทฤษฎีใหม่” หรือ “โครงการ
พฒันาพื้นท่ีเกษตรน ้ าฝนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” มีสาระส าคญัเก่ียวกบัการท าไร่นาสวนผสม 
อนัเกิดจากทรงคิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงจะช่วยใหช้าวชนบทมีความเขม้แข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ ้มค่า ทั้ งทางด้าน 
การพฒันาการเกษตร เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ชุมชน ความมัน่คง  วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ การปกครอง 
ครอบครัว และจิตส านึก 
   ทฤษฎีใหม่ ท่ีพระองค์ทรงคิดคน้ ได้รับความสนใจทั้งจากรัฐบาลและ
ประชาชน ในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัไม่แพร่หลาย และจริงจงัจากทุกส่วนฝ่ายมากนกัแต่ พระองคท์รง
เลง็เห็นวา่น้ีคือทางไปสู่ความมัน่คง เขม้แขง็ และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
   ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ภาษา
ชาวบา้นเรียกขานกนัวา่ “ฟองสบู่แตก” กล่าวคือ ดูภายนอกแลว้ เศรษฐกิจไทยเดินไปอย่างสวยงาม 
น่าท่ึงแต่ขาดพื้นฐานยึดเกาะใด ๆ เม่ือถูกกระแทกจากภาวะภายนอก ฟองสบู่ท่ีดูสวยงาม ก็แตก
สลายอยา่งส้ินเชิง เพราะไร้รากฐาน ท่ีเขม้แขง็พอ 
   การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับตอน ตอ้งสร้างพื้นฐานคือ
ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน เม่ือได้พื้นฐานมัน่คงพร้อม
พอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงขึ้ น 
โดยล าดบัต่อไป  
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  เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งมาก เพราะตอ้งรวมเอา   
   1)  อุดมการณ์บางอยา่ง  
   2)  โลกทศัน์บางอยา่ง    
   3)  ความสัมพนัธ์บางอยา่ง  
    4)  ค่านิยมบางอยา่ง 
   จึงจะนบัไดว้่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจ้ริง 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
ละโมบ และการประหยดัเท่านั้น แมว้่าเป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดข้องเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง   หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน ได้แก่พอเพียงส าหรับทุกคน  
ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนัจิตใจพอเพียง ท าให้รักกนั และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้
คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น และท าลายมากส่ิงแวดล้อมพอเพียง  การอนุรักษ์และเพิ่มพูน
ส่ิงแวดลอ้มท าให้ยงัชีพและท ามาหากินได ้เช่น การท าเกษตรผสมผสาน ซ่ึงได้ทั้งอาหารไดท้ั้ ง
ส่ิงแวดลอ้ม และได้ทั้งเงินชุมชนเขม้แข็งพอเพียง  การรวมตวักันเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง จะท าให้
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัญหา
พอเพียง  มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั และปรับตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง อยู่บนพื้นฐานวฒันธรรม
เพียงพอ  วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ดงันั้น 
เศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์อยู่และเติบโตขึ้นจากฐานทางวฒันธรรม จึงจะมัน่คง เช่น เศรษฐกิจของ
จงัหวดัตราด ขณะน้ี ไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตกงาน เพราะอยูบ่นพื้นฐานของ
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ี เอ้ือต่ออาชีพการท าสวนผลไม้ ท าการประมงและ 
การท่องเท่ียวมีความมัน่คงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหัน เด๋ียวตกงานไม่มี
กินไม่มีใช ้ถา้เป็นแบบนั้นประสาทมนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวนท่ีเร็วเกิน จึงสุขภาพจิตเสีย 
เครียด เพี้ยน รุนแรง ฆ่าตวัตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงท าใหสุ้ขภาพจิตดี 
   เม่ือทุกอยา่งพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุล คือ ความเป็นปกติ 
และยัง่ยนื ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น 
   - เศรษฐกิจพื้นฐาน 
   - เศรษฐกิจสมดุล 
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   - เศรษฐกิจบูรณาการ 
   - เศรษฐกิจศีลธรรม 
   และ น่ี แหละ  คื อ เศ รษฐ กิ จท างส ายกล าง  ห รือ เศ รษฐ กิ จแบบ
มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ือมโยงทุกเร่ืองเข้าด้วยกัน ทั้ งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ มองอย่างวตัถุวิสัย และ
มองแบบจิตวิสัยมองอย่างวตัถุวิสัย มองภายนอก คือ ตอ้งมีกินมีใช้ มีปัจจยัส่ีเพียงพอ ท่ีเราพูดว่า
พอสมควรกบัอตัภาพ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัค าว่าพึ่งตนเอง ได้ในทุกเศรษฐกิจส่วนความหมายดา้นจิต
วิสัย หรือด้านจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากัน บางคนมีเป็นล้านก็ไม่พอ  
บางคนมีนิดเดียวก็พอ เป็นการเพียงพอทางจิต 
                     ดงันั้น ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง โดยนัย คือวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และสมดุล
ระหว่างคนกบัคน และคนกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ โดยมิติผูกพนัในส่วนของ
บุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจ อย่างมัน่คง และพอเพียงทางจิตพิสัยทั้งอุดมการณ์ 
โลกทัศน์ ค่านิยมและต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ  พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุล
เขม้แขง็ ของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการและวฒันธรรม 
  2) หลกัพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้
จากภยัและวิกฤตเพื่อความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันาคุณลกัษณะ  เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติัตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบติับนทางสายกลาง 
และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
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
เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
   - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
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   เง่ือนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    -เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  
เพื่อประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
    -เง่ือนไขท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
   แนวทางปฏิบติั / ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยีดงันั้น ค าวา่ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนัย 
คือวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และสมดุลระหว่างคนกับคน และคนกับส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและ 
จิตภาพ โดยมิติผูกพนัในส่วนของบุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจ อย่างมัน่คง และ
พอเพียงทางจิตพิสัยทั้ งอุดมการณ์ โลกทัศน์ ค่านิยมและต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ 
พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุลเขม้แขง็ ของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการ
และวฒันธรรม 
  3) การปรับตวัของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้ารปรับเปล่ียนของสังคมไทย 
   ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนและเช่ือมโยงกนัในหลาย ๆ 
มิติ การจะบูรณาการ มโนทัศน์ต่าง ๆ เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์สังคมจึงเป็นส่ิงส าคัญ  
เพื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้างวฒันธรรมซ่ึงเป็นวิถีชีวิตทั้งหมดของมนุษย ์จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณา  
3 องคป์ระกอบไปพร้อมกนั คือ 
   3.1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน การต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่
รอดของมนุษยท์ าให้เกิดระบบการผลิต เกิดการคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยีต่างๆซ่ึงในสังคม
ดั้งเดิมของมนุษย์อาศัยพึ่ งพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้คนรู้จักจัดการระบบความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือต่างๆขึ้นจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนับถือศาสนาและ
พิ ธีกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้ นการท่ีมนุษย์ได้อยู่ ร่วมกัน เป็นกลุ่ม  จึงจ าเป็นต้องจัดระบบ
ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันน้ีให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ และ
พิธีกรรมต่างๆเป็นแนวทางและบรรทดัฐานใหส้มาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปไดถื้อ
ปฏิบติั ระบบกฎเกณฑแ์ละประเพณีต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงท าให้บางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
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   3.2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพนัธ์กนั เช่น ครอบครัว เครือญาติและชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนแนวคิดดังกล่าว แสดงความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมต่าง ๆ  
ว่าการเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้ ท่ีเน้นความเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจพร้อมๆกับการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อให้เอ้ือต่อความทันสมัยนั้น แม้ว่าผลท่ี
เกิดขึ้น คือ ความทนัสมยัท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหน่ึงของคนดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้น
หน่ึงกลับพบว่า การพัฒนาด้านวตัถุและการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ี  
ได้ท าลายสายสัมพันธ์ท างสั งคมและวัฒนธรรมตั้ ง เดิม ซ่ึ ง เป็นรากฐานของความสุข  
ความมั่นคง และความเข้มแข็งของชุมชนลง ผลกระทบส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือ  ศักยภาพ 
ในการรักษาอ านาจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลยภาพระหว่าง
มนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย์ และกายกบัจิตของมนุษย  ์อนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ 
ท่ีจะท าให้เกิดความพอเพียงต้องถูกกระทบกระเทือน  จึงมีผลท าให้แต่ละชุมชนต้องพยายาม 
หาหนทางเพื่ อป รับตัวให้สามารถด ารงอยู่ได้ แต่ ด้วยความท่ีแตกต่างกัน  อาทิ  ลักษณะ
กายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรของแต่ละชุมชน  ท าให้เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษา
ความพอเพียง ซ่ึงเป็นทางรอดของแต่ละชุมชน   มีระดับลักษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกัน
ออกไป เช่น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไวด้ว้ยการสร้างระบบความสัมพนัธ์ท่ีไม่พยายามพึ่งพิง
ผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อผูบ้ริโภคของตนเอง  และใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ไม่เนน้การผลิต
แบบการค้า หรือหากจะต้องมีบ้างก็สามารถสร้างระบบการจัดการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการ
แลกเปล่ียนสินค้า รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆให้ด ารงอยู่ในบริบทเดียวกัน หรือในบาง
ชุมชนก็เลือกวิธีการอยู่รอด โดยการผนวกตนเองเขา้ไปกบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการคา้ ดว้ยการ
สร้างกระบวนการจัดระเบียบสังคมใหม่ ท่ีเอ้ือให้เกิดความเป็นประชาสังคม (Civil Society)  
เพื่อรักษาความเป็นศกัยภาพแห่งความพอเพียง และอ านาจต่อรองกบัเศรษฐกิจภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจต่อกัน ซ่ึงถือว่า  
เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญั สามารถช่วยให้ชุมชนรวมกลุ่มกนัเพื่อการจดัการปัญหาต่าง  ๆ รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเอง อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.3) ระบบความเช่ือ อันประกอบด้วย ระบบคุณค่าทางวฒันธรรม   
ความไวว้างใจทางสังคมน้ีเกิดขึ้นไดโ้ดยเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ดว้ยการสร้าง
บรรทดัฐานแบบพึ่งพาอาศยักนัท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานและกฎเกณฑ์กติกาของความสัมพนัธ์แบบเท่า
เทียมกันขึ้นมา พร้อมทั้งพฒันากระบวนการบงัคบัทางสังคมและการขดัเกลาทางสังคม เพื่อให้
บรรทดัฐานดงักล่าวเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางและยัง่ยืน ประการท่ีสอง การสร้างเครือข่ายท่ีท า
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ให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเร่ืองเก่ียวกับชุมชน เช่น การพัฒนาความสัมพันธ์แบบวิสาสะ 
(Association)  และความสัมพันธ์แบบแนวราบ  (Cooperation) เพื่อให้สมาชิกได้สร้างนิสัยของ
ความร่วมมือกัน ท าให้สามารถผลึกก าลังกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้ งปลูกฝังให้เกิด
จิตส านึกสาธารณะและความไวว้างใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นชุมชน แบบ
ประชาสังคม (Civic Community) ซ่ึงมีศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี 
และท าให้สามารถสร้างระบบการจดัการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไวไ้ด ้ไม่ว่าจะเป็น
การเปล่ียนบริบทแวดลอ้มไปอย่างไร ท าให้เกิดเป็นคุณค่าทางความเช่ือร่วมกนั จนน าไปสู่ระบบ
คุณค่าทางวฒันธรรมอ่ืน ๆ ตามมา องค์ประกอบทั้งสามส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  
เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลต่อเน่ืองท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ขึ้นในระบบอ่ืน ๆดว้ย ซ่ึงในท่ีสุดก็จะท าให้โครงสร้างสังคมหรือวฒันธรรมทั้งหมดเปล่ียนแปลง
เป็นพลวตั และมีความหลากหลายไม่คงท่ี 
   สรุปไดว้่า เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัและความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมการคา้ ก็คือ 
ศกัยภาพของชุมชนในการจดัระเบียบทางสังคมใหม่ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ ระบบ
คุณค่าและบรรทดัฐานท่ีท าใหชุ้มชนสามารถสร้างศกัยภาพในการปรับตวัอย่างมีอ านาจต่อรองและ
ด ารงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองไว้ได้ ท่ ามกลางบริบท  
ท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 
   เศรษฐกิจพอเพียงทั้งส่วนบุคคลและสังคม สามารถน ามารวมประสาน
ให้เกิดความเขม้แข็งเป็นรูปธรรมจากการปรับวิถีทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นลักษณะภูมิปัญญาทั้งทาง
กายภาพดา้นวตัถุพิสัยและจิตภาพดา้นจิตพิสัยให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้บุคคลและสังคมด ารง
อยูอ่ยา่งสันติสุข ตามเอกกตับุคคลและสังคมอยา่งมัน่คง รวมขึ้นเป็นวฒันธรรมพอเพียง เป็นชีวิตท่ี
พอเพียง โดยมีแนวคิด ดงัน้ี 
   (1) ชีวิตท่ีพอเพียง หมายถึงชีวิตท่ีเพียงพอแลว้ โดยสามารถใช้พลงัแห่ง
ความทะเยอทะยานน าพา โดยไม่เกินขีดความสามารถท่ีจะไปถึง มิฉะนั้นจะพบความหายนะ 
   (2) ชีวิตท่ีพอเพียง ไม่ใช่ชีวิตท่ีสันโดษ ไร้ความฝัน แต่คือใฝ่ฝันตาม
ศกัยภาพ ไม่ใช่เพอ้ฝันโดยการกา้วไปอยา่งมีสติ 
   (3) ชีวิตท่ีพอเพียง จะเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตและวิถีสังคม ให้อยูอ่ยา่งสง่า
งาม 
   (4) ชีวิตท่ีพอเพียง คือชีวิตท่ีพอประมาณ มีเหตุมีผล ในการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง การใชค้วามรู้อยา่งรอบคอบ และมีคุณธรรม ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
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   (5) ชีวิตท่ีพอเพียง คือชีวิตท่ีส 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 
   (9) โลกวุ่นวายหนอ ขัดขอ้งหนอ เพราะคนไม่มีคติบนความพอเพียง 
หากรู้จกัพอเพียง จะพบหนทางแห่งความสุขสงบ 
  จากแนวคิดดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าว เป็นแนวคิดท่ียึดทางสายกลางหรือ
ความพอดี ในการพึ่งพาตนเอง 2 ระดบั คือ 
   (1) ระดบับุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ย่างไม่เดือดร้อน 
มีความเป็นอยู่อยา่งประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีส าคญั ไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วตัถุนิยม มีอิสระเสรีภาพไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
   (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 
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                   (2) มีความสามคัคี 
                   (3) มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
                   (4) มีความเป็นอิสระในการคิดการด าเนินการ 
                  4.3) ดา้นเศรษฐกิจ 
                   (1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
                   (2) ยดึหลกัพออยูพ่อกิน พอใช ้
                   (3) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบในดา้นการใชจ่้าย 
                   (4) มีความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ 
                   (5) มีภูมิคุม้กนัในความเส่ียง 
                   (6) มีแผนส ารองเป็นทางเลือก 
    

4.4) ดา้นเทคโนโลย ี
                   (1) มีภูมิปัญญาพื้นฐานในการแยกแยะสังคมท่ีดี ไม่ดี ควร 
ไม่ควร 
                   (2) รู้จกัเลือกใชใ้นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
                   (3 ) รู้จักป รับป รุงให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ 
ความเป็นจริง 
                   (4) มีการพฒันาภูมิปัญญาของตนเองใหก้า้วหนา้ 
   4.5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (1) รู้จกัใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคลอ้งกบับริบททาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (2) พยายามหาวิชาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
                   (3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
                   (4) รู้จกัรักษาพฒันาและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม คุม้ค่า
กบัคนหมู่มาก 
                   (5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
  5) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
   - สามารถพึ่งตนเองได ้
   - ใหพ้น้จากความยากจน 
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   - ใหพ้อมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ 
   - ใหมี้ชีวิตท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย 
   - ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
  6) ฐานความคิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง 
   ฐานความคิด การพฒันาเพื่อความพอเพียงควรมีหลกัการ ดังน้ียึดแนว
พระราชด าริในการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”สร้าง “พลังงานทาง
สังคม”  โดยการประสาน “พลงัสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องคก์ร
พฒันาเอกชน นกัวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใชข้บัเคล่ือนกระบวนการพฒันาธุรกิจ
ชุมชนยึด “พื้นท่ี”  เป็นหลัก และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพัฒนา ส่วนภาคีอ่ืน ๆ  
ท าหน้าท่ี ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวกส่งเสริม สนับสนุนใช้  “กิจกรรม” ของชุมชน
เป็น  “เค ร่ืองมือ” สร้าง “การเรียนรู้ และ  “การจัดการ” ร่วมกัน  พร้อมทั้ งพัฒนา “อาชีพท่ี
หลากหลาย” เพื่ อ เป็น  “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างทั้ งด้าน เพศ วัย  
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 ไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้ นระดับประเทศ และระดับต่างประเทศพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีมี “ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่าย ให้เป็น “ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ท่ีมี
ข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้ น ๆ อย่างครบวงจร พร้อมทั้ งใช้เป็นสถานท่ีส าหรับศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม 
  7) การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อการด าเนินชีวิต 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้สามารถอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุขตามอตัภาพ ควรพิจารณา
ดงัน้ี โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลกัท าอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควรการสร้างสามคัคีให้เกิดขึ้น บนพื้นฐานของความสมดุล 
ในแต่ละสัดส่วนแต่ละระดบัครอบคลุมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเศรษฐกิจผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและการกลบัไปใช้หรือสร้างวาทกรรมแบบ
ใหม่ขึ้นมาเพื่อแกไ้ขปัญหานั้นทางออกส าคญัเพื่อแกปั้ญหาจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการตดัวงจรแห่งการ
พึ่งพิงท่ีเกิดจากความไม่เสมอภาคกัน โดยการสร้างอ านาจต่อรองให้เพิ่มขึ้น เพราะตราบเท่าท่ี
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สังคมไทยยงัคงมีความสัมพนัธ์ ในลกัษณะการพึ่งพิงอยู ่ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพิงต่อสังคมโลก หรือ
การพึ่งพิงของชนบทท่ีมีต่อภาคสังคมเมือง  อ านาจต่อรองจะไม่เกิดขึ้น และยิ่งมีโอกาสเป็นไปได้
นอ้ย ท่ีประชาชนเหล่าน้ี จะก าหนดทางเลือกการพฒันาดว้ยตนเอง แมแ้ต่ประเทศไทย ในภาพรวม
ก็ตามท่ีผ่านมาการกา้วเขา้สู่สังคมทนัสมยั ไปพร้อมกบัการปรับตวัในโลกยุคโลกาภิวฒัน์  มีผลท า
ใหก้ารพึ่งพิงกระจายลงไปสู่ทุกภาคส่วน อาทิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยา่งแน่นแฟ้นนั้น
คือ ประชาชนพึ่ งพิงรัฐ ขณะท่ี รัฐในฐานะสังคมส่วนหน่ึงของโลก ก็จ าต้องพึ่ งพิงตลาด
เทคโนโลยี องค์ความรู้ และอิทธิพลของประเทศท่ีเหนือกว่าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่ิงเหล่าน้ีคือ
ค าอธิบายว่า เพราะเหตุใดสังคมไทยซ่ึงดูเหมือนว่ามีความทนัสมยัอย่างเต็มท่ีแต่ในขณะเดียวกนัก็
กลบัสูญเสียอ านาจและอิสระในการตดัสินใจก าหนดทางเลือกการพฒันา สูญเสียอ านาจ ในการ
ด าเนินชีวิต รวมทั้งสูญเสีย ความสามารถ ในการสนองตอบต่อความตอ้งการ และ การแกไ้ขปัญหา
ของตนเองตลอดเวลาท่ีผา่นมา (พรชยั เจดามาน, 2556) 
 สมพร เทพสิทธา ( 2549) ไดส้รุป แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
ไวว้า่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เป็นปรัชญาท่ีมีมิติครอบคลุมถึง  4  ดา้น คือ       
  1)  มิติ ดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง เป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน มีความขยนัหมัน่เพียร
ประกอบสัมมาอาชีพ มีชีวิตท่ีเป็นสุขตามสมควรแก่อตัภาพ พน้จากการเป็นหน้ีและความยากจน 
สามารถพึ่งตนเองได ้มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและเป็นสุข 
   2)  มิติดา้นจิตใจ หมายถึง มีจิตใจท่ีรู้จกัพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในส่ิงท่ีมี 
ยนิดีในส่ิงท่ีได ้ไม่โลภ ปฏิบติัตามทางสายกลางหรือมชัฌิมาปฏิปทาใน การด ารงชีวิต  
  3) มิติด้านสังคม หมายถึง การมุ่งให้เกิดสังคมท่ีมีความสุขสงบ  ประชาชนมีความ 
เมตตาเอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มุ่งใหเ้กิดความสามคัคี ปราศจากการเบียดเบียน การเอารัด 
เอาเปรียบและการมุ่งร้ายท าลายกนั  
   4) มิติด้านวฒันธรรม  หมายถึง วิถีชีวิต  ท่ีประหยดั อดออม มีชีวิตท่ีเรียบง่าย ไม่
ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวตัถุนิยมและบริโภค นิยม ซ่ึงท าให้เกิดการเป็นหน้ีสิน การ
ทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงเป็นปัญหาสังคมท่ีร้ายแรงท่ีสุดปัญหาหน่ึงท่ี บ่อนท าลายความมัน่คงของชาติ  

2.1.7 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   SWOT  เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก  
ซ่ึงองคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในท่ีองค์กรท าได้ดี ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กร 
ท่ีเป็นผลและด้อยความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อ
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บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ไม่ดี   Opportunities คือ 
โอกาสหมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์ หรือ หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
องคก์ร และ Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานของ
องค์กรไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร 
(นันทิยา หุตานุวตัร, 2546) บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้ง
สองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
อาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักัน อุปสรรค  
อาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียน 
กลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
 2.1.8 การวิเคราะห์ระบบงาน 

 ค าว่า วิเคราะห์มาจากค าวา่ พิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียน พ เป็น ว ในภาษาไทยซ่ึง
แปลความหมายได้ว่า  การพิ นิจพิ เคราะห์  การพิจารณา  การใคร่ครวญ  การไต่สวนความ 
ห รือ เร่ือ งราว  ส่ วน ใน ภ าษ าอังกฤษ ก็ ได้ ให้ ค ว ามห ม าย ใก ล้ เคี ย งกัน คื อ  Determine, 
Examine แ ล ะ  Investigate ซ่ึ ง ค า ว่ า วิ เค ร าะ ห์ น้ี ส าม ารถ น า ไ ป ใช้ กั บ วิ ช าก าร ต่ า ง  ๆ   
ได้มากมาย เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   
การวิเคราะห์ปัญหา เป็นตน้ 

 ค าว่า   “วิเคราะห์” ท่ี ใช้กับการวิเคราะห์ระบบนั้ น  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Analysis” ซ่ึงแปลว่า การาแยกส่ิงท่ีประกอบกนัออกเป็นส่วนๆ เช่น การแยกระบบใหญ่ออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ คือ เป็นการแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อสะดวกในการพิจารณาหรือตดัสินใจ จาก
ความหมายของค าว่าวิเคราะห์ดงักล่าวน้ี จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระบบงานไม่ใช่เร่ืองท่ียุ่งยากหรือ
เร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นแต่ประการใด 

 การพิ จารณาใคร่ครวญในปัญหาต่ างๆ  ของคนเรานั้ น  มีวิ ธีการใหญ่  ๆ   
อยูด่ว้ยกนั 2 วิธี คือ 

 1) วิธีธรรมดา (Natural Determination) เป็น  วิธีท่ีคนส่วนมากใช้กันเป็นปกติ
ธรรมดาโดยอาศยัประสบการณ์และสามญัส านึกของแต่ละบุคคลเป็นหลกั  คนท่ีมีวิจารณญาณ 
สูง ๆ  อาจจะสามารถพิจารณาตัดสินใจในปัญหาต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วไม่แพ้
นักวิชาการทางด้านวิเคราะห์   อย่างไรก็ตามการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจด้วยวิธีการน้ี
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 าคญั ๆ ทางธุรกิจแลว้ไม่ควรใชวิ้ธีน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
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 2) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Methodology Determination หรือ System Analysis)  
เป็นวิธีการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจโดยอาศัยระบบทางวิทยาศาสตร์  เช่น สถิติ และ 
การค านวณ เป็นตน้ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใชห้ลกัวิชาการแขนงต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน จึงไดมี้การจดัใหส้อนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ขึ้น 

 นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัค าว่า  “วิเคราะห์” ท่ีควรจะ
ท าความเขา้ใจเพื่อป้องกันการสับสนในการใช้ เช่น ค าว่า การวิจยั การคน้ควา้ การคน้คิด เป็นตน้ 
ซ่ึงความจริงแล้วการวิเคราะห์กับการวิจัยเป็นคนละเร่ือง  คนละความมุ่งหมายกัน  แต่มีความ
ใกลเ้คียงกันมาก การวิจยันั้นมุ่งในการคน้หาขอ้เท็จจริง หรือความถูกตอ้งท่ีสุดของปัญหา เช่น  
การวิจัยภาวะของผูมี้รายได้น้อย  คือ การค้นสภาพของผู ้มีรายได้น้อย  เป็นการหาสาเหตุว่า   
เป็นเพราะอะไรท่ีท าให้คนเหล่าน้ีมารายไดน้้อย และเขาเหล่าน้ีมีความเป็นอยู่กนัอย่างไร มีความ
เดือดร้อนในเร่ืองอะไรบา้ง เหล่าน้ีเป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์นั้นจะเป็นการมุ่งหาสาเหตุเพื่อท า 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นให้ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ การแก้ปัญหาท่ีได้จาก 
การวิเคราะห์ระบบนั้นอาจไม่ใช่ทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะกระท าเท่านั้น ทั้งน้ี
เพราะการแกไ้ขปัญหาของนักวิเคราะห์ระบบเป็นการประนีประนอมกบับุคคลในหลาย ๆ ฝ่ายท่ี
จะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ารท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 

 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ระบบใดระบบ
หน่ึง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบนั้น การวิเคราะห์นั้น
จะตอ้งท าการแยกแยะปัญหาออกมาให้ได้ แล้วก าหนดปัญหาเป็นหัวขอ้เพื่อท าการศึกษา  และ 
หาวิธีแกไ้ขในท่ีสุด 
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึง วิธีการ
ท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้ นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง  หรือในระบบย่อยของ
ธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้วการวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบ
ส ารสน เท ศ เดิ ม ท่ี มี อ ยู่ แ ล้ว ให้ ดี ขึ้ น ด้ วยก็ ได้  ก ารวิ เค ราะห์ ระบบ  คื อ  ก ารห าค วาม
ต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร  หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามา 
ในระบบ (สุณิษา แยม้กล่ินหอม, มปป.) 

2.1.9 แนวคิดแบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. Porter 
 Dynamic Diamond Model เป็นแบบจ าลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ 
หรือ ทฤษฎีเพชรพลวตั คือ กรอบแนวคิด หรือ ตัวแบบส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถใน 
การแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ คลัสเตอร์ (Cluster) โดยเป็นการพิจารณาและประเมิน
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สภาวการณ์ปัจจุบนัของปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส 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 
    (5.4) คุณภาพชีวิตประชาชน  
    (5.5) สถานท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยั 
   ดังนั้ น ประเทศใดท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยท่ีหลากหลาย และ
สามารถผสมผสานกนัออกมาไดดี้ก็จะเป็นประเทศท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
   (1) ลักษณะความต้องการของผู ้ซ้ือในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition) คือ ลกัษณะของความตอ้งการของผูซ้ื้อในประเทศ และขึ้นอยู่กบัการท่ีธุรกิจต่าง ๆ มี
การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้ออยา่งไร โดยสามารถพิจารณาไดจ้าก 
    (1.1) โครงสร้างของสัดส่วนความตอ้งการสินคา้ (Segment structure of 
demand) โดยเฉพาะท่ีมีต่ออุตสาหกรรมหรือบริการอยา่งใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ และเป็นท่ียอมรับ
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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 าให้เกิดการขยายวงกวา้งขึ้นใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ไม่เฉพาะแต่ท าให้เกิดสินค้าชนิดใหม่ ๆ เท่านั้ น แต่ท าให้เกิดการกระตุ้น 
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)  
    (2.3) อตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการในชุมชน/ประเทศ (Rate of 
growth of home demand) โดยดูได้จากอัตราการเติบโตของสินค้าในประเทศนั้น ๆ ยิ่งมีอัตรา 
การเติบโตมากก็แสดงว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง นอกจากน้ีการเติบโตของความ
ต้องการใน ประเทศมีความส าคัญอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพาะช่วงท่ี
อุตสาหกรรมตอ้งการความมัน่ใจในการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในผลิตภณัฑใ์หม่หรือโรงงานใหม่ ๆ 
    (2.4) ความรู้ความต้องการของผูบ้ริโภคภายในชุมชน/ประเทศ (Early 
home demand) เป็นส่วนท่ีช่วยให้อุตสาหกรรมท้องถ่ินผลิตสินค้าได้ก่อนคู่แข่ง โดยเฉพาะถ้า 
การตอบสนองต่อความต้องการในประเทศนั้นท าให้สามารถคาดการณ์ ในความต้องการนอก
ประเทศไดก้็จะยิง่ท าใหเ้ป็นประโยชน์และเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ 
    (2.5) การอ่ิมตัวเร็วของสินค้า (Early Saturation) ท าให้วงจรชีวิต (Life 
Cycle) ของสินค้านั้ น ๆ สั้ น ซ่ึงท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเกิดความพยายามท่ีจะ
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ยกระดบัสินคา้อยู่ตลอดเวลา เป็นตวักดดนัให้เกิดการลดราคาของสินคา้ เน่ืองจากการอ่ิมตวัของ
สินคา้เร็ว ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมมากขึ้น  
   (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) ปัจจยัความตอ้งการท่ีเก้ือหนุนกัน (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 มีอุตสาหกรรมเป็นประเภทผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับ
อุตสาหกรรมอ่ืนอยู่แล้วจะท าให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีจะท าให้เกิดอุตสาหกรรม
รูปแบบนั้นขึ้นอีก มากมาย ท าใหเ้กิดขอ้ดีทางดา้นประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเขา้สู่ตลาด
ไดก่้อนคู่แข่งจากนอกประเทศ นอกจากน้ียงัท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุน 
   (2) ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง (Competitive advantage in 
related industries) สามารถช่วยให้องค์กรติดต่อหรือช่วยสนับสนุนในด้านสายโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain) หรือ ในดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนสนบัสนุนกนั ท าให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ ์พฒันา 
ในดา้นการผลิต การจดัจ าหน่าย 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 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) เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) 
   การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความเป็นไปไดท่ี้อาจจะคาดการณ์ล่วงหนา้ไม่ได ้
ล้วนมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น การมีนวตักรรมใหม่เกิดขึ้ น หรือ 
ความไม่ต่อเน่ืองของเทคโนโลย ีหลกัท่ีเปิดช่องให้มีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาได ้การเปล่ียนแปลงอย่าง
มาก ของตลาดการเงินโลกหรืออตัราแลกเปล่ียนตลอดจนการเกิดสงคราม เป็นตน้ ตวัแปรเหล่าน้ีมี
ความส าคัญ เพราะท าให้เกิด “ความไม่ต่อเน่ือง” ท่ีเปิดช่องให้มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งใน 
การแข่งขนั หรือลม้ลา้งขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีอยู่เดิมและเปิดช่องให้ธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อ การเปล่ียนแปลงนั้นจนเกิดความสามารถในการแข่งขนั ดงันั้นตวัแปรน้ีมีบทบาทโดยการเขา้
ไปเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใน Diamond โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นก็จะแตกต่างไป เน่ืองจากแต่ละ
ประเทศก็จะมีตวับ่งช้ีใน Diamond ท่ีแตกต่างกนั 

2.1.10 แนวคิดความปลอดภยัดา้นอาหาร 
 อาหารเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์

มนุษยอ์าจเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้หากขาดอาหาร ทั้งน้ีถา้อาหารท่ีรับประทานไม่ปลอดภยัหรือ
ปนเป้ือนสารพิษจะมีผลต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคไต โรคหัวใจ ขึ้นอยู่กบัตวัเราว่ารับประทานอาหารอะไร (You are what you eat) ดงันั้น ความ
ปลอดภยัของอาหารท่ีบริโภคจึงมีความส าคญั เน่ืองจากส่งผลต่อภาวะสุขภาพโดยตรงปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยไ์ดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้
ในการผลิตอาหาร ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเหล่าน้ีท าให้อาหารมีความหลากหลายมากขึ้น 
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไวไ้ด้นาน นอกจากน้ี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัยงัช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนอาหาร สามารถขนส่งอาหารไปไดท้ัว่ทุกมุม
โลก ซ่ึงขณะท่ีเทคโนโลยีก าลังเจริญรุดหน้าไป ปัญหาใหม่ ๆ ก็เกิดเพิ่มมากขึ้นตามด้วย เช่น 
ปัญหาผลิตภณัฑอ์าหารท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้แต่ละประเทศทัว่โลกสนใจและพยายามแกไ้ขปัญหา
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ดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากโรคอาหารเป็นพิษตามนิยามขององคก์าร
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) หมายถึง 
อาหารนั้นจะตอ้งปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมวิธีใน
การเตรียมปรุง ผสม และรับประทานอย่างถูกตอ้งตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารมีมากมายทัว่โลก เช่น ปัญหาโรคววับา้ในประเทศ
องักฤษปี 2539 ซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ปัญหาการระบาดของเช้ือ E. coli ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ ปัญหาโรคไขส้มองอกัเสบระบาดในหมูท่ีประเทศมาเลเซีย และปัญหา
เร่ืองไข้หวดันกท่ีมีการระบาดในหลายประเทศทั่วโลก (ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภยั, 2558) ความปลอดภยัทางอาหาร (food safety) หมายถึง การจดัการให้อาหาร และสินคา้
เกษตรท่ีน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษย ์มีความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะเป็นอาหารไม่
บริสุทธ์ิตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูบ้ริโภค ปลอดภยัจาก
อนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ อนัตรายทางเคมี อนัตรายทาง
กายภาพ ส่วนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร ได้แก่      
(พิ ม พ์ เพ็ ญ  พ ร เฉ ลิ ม พ งศ์ , 2 5 5 8 )b 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 ซ่ึงใน
ท่ีน้ีจะพิจารณามาตรฐานท่ีเป็นท่ีนิยมมาใช้กบัอาหาร คือ Good Agricultural Practice (GAP) และ 
Good Manufacturing Practice (GMP) 

 1) แนวคิดการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) 
 นิยามของการปฏิบัติทางการเกษตรท่ี ดี(Good Agricultural Practices: GAP) 

หมายถึง แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยัตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด โดยขบวนการผลิตจะตอ้งปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค ปราศจากการปนเป้ือนของ
สารเคมีไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มมีการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดไดผ้ลผลิตสูง
คุม้ค่าการลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP ก่อให้เกิดความยัง่ยืนทางการเกษตร ส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ และสังคม 

 มาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตรอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่ ปัจจยัการผลิตการผลิต การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ และการ
ขนส่งการผลิต ส าหรับการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) พืชผล เช่น ผกั ผลไม ้ชา กาแฟ 
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ฝ้าย ฯลฯ 2) ปศุสัตว ์เช่น ววัควาย แกะ หมู ไก่ฯลฯ 3) สัตวน์ ้ า เช่น ปลาน ้ าจืดประเภทล าตวัยาวมี
เกล็ด ดงัเช่น ปลาแซลมอน และปลาเทร้าท ์กุง้ ปลา สังกะวาด ปลานิล ฯลฯ (ส านกังานการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม, 2559) 

 ส าหรับนิยามของการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีระดับภูมิภาคอาเซียน : ASEAN 
GAP จะครอบคลุมสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ ผกั ผลไม้ สัตว์น ้ า และปศุสัตว์ ปัจจุบันได้มีการน า
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีระดับภูมิภาคอาเซียน ในกลุ่มสินค้าผกัผลไม้มาใช้กับ
สมาชิกอาเซียนแลว้ แต่มาตรฐานการปฏิบติัทางการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีดีระดบัภูมิภาคอาเซียน ดา้น
สัตวน์ ้ าครอบคลุมเร่ืองการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าทะเล สัตวน์ ้ าชายฝ่ังหรือสัตวน์ ้ ากร่อย และสัตวน์ ้ าจืด 
และมาตรฐานการปฏิบัติในการเล้ียงสัตว์ท่ี ดีระดับภูมิภาคอาเซียน (Asean Good Animal 
Husbandry Practices : ASEAN GAHP) ดา้นปศุสัตว ์ซ่ึงเน้นในดา้นเน้ือไก่และไข่ไก่ และอาหาร
ฮาลาล อยูร่ะหวา่งร่างมาตรฐาน 

 GLOBAL GAP คือ มาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่ม
ผูค้ ้าปลีกในยุโรปท่ีมาจากมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ขององค์การอาหาร
และเกษตรกรมแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซ่ึงเป็นแนวคิดเร่ืองการท าเกษตรอย่างย ัง่ยืน ใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม โดยมาตรฐานดงักล่าว มุ่งรับรองคุณภาพการเพาะปลูกสินคา้เกษตร เช่น 
ผกั ผลไม ้สินคา้ปศุสัตว ์และสินคา้ประมง เพื่อให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจว่าสินคา้อาหารท่ีผลิตจากฟาร์ม
ดงักล่าวได้ใช้สารเคมีและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่น้อย และยงัมีการค านึงถึง สวสัดิภาพ
ความปลอดภยัของแรงงาน โดยกลุ่มผูค้า้ปลีกในยุโรปและประเทศท่ีสาม รวมถึงประเทศไทย ท่ี
ตอ้งการน าสินคา้ไปจ าหน่ายในร้ายคา้ปลีกในยโุรป(ชินอิศเรศ ฐิติชาตินนัท,์ 2561) 

 มาตรฐาน ASEAN GAP ในสินคา้กลุ่มผกัผลไมค้รอบคลุมกระบวนการผลิต การ
เก็บเก่ียว และการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวผกัผลไมท่ี้ผลิตระดบัฟาร์ม รวมถึงการปฏิบติัหลงัการ
เก็บเก่ียวในสถานท่ีท่ีมีการบรรจุเพื่อจ าหน่าย แต่ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงด้าน
อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์สดตดัแต่ง (fresh cut produce) ต้นอ่อนท่ีงอกจากเมล็ด (sprouts) เป็นต้น 
รวมทั้งมาตรฐาน ASEAN GAP มีการประยุกต์ใช้รับรองระบบการผลิตพืชทุกชนิด แต่ไม่รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หรือผลิตภัณฑ์ปลอดจีเอ็มโอ (GMO free) กล่าวคือ การอนุญาตให้มี
ส่วนประกอบของพืชดัดแปลพันธุกรรมได้ไม่เกินร้อยละ 0.9  (ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม, 2559) 

 2) แนวคิดหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP: Good Manufacturing 
Practice) 
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 GMP ท่ีน ามาเป็นมาตรการบงัคบัใช้เป็นกฎหมายนั้น ได้น าแนวทางขอ้ก าหนด
เป็นไปตาม Codex ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสากล แต่มีการปรับรายละเอียดบางประเด็นหรือเป็นการ
ปรับให้ง่ายขึ้ น (Simplify) เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูผ้ลิตอาหารภายในประเทศ ซ่ึง
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง แต่ยงัมีขอ้ก าหนดท่ีเป็นหลกัการท่ีส าคญัเหมือนกบัของ Codex แต่สามารถ
น าไปใช้ได้กับสถานประกอบการทุกขนาด ทุกประเภท ทุกผลิตภัณฑ์ ตามสภาพการณ์ของ
ประเทศไทย นอกจากน้ียงัเป็นการพฒันามาตรฐานสูง ขึ้นมาจากหลกัเกณฑข์ั้นพื้นฐาน (Minimum 
Requirement) ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้ในการพิจารณาอนุญาตผลิตเป็นเกณฑ ์
ซ่ึงทั้งผูป้ระกอบการและเจา้หนา้ท่ีรู้จกัคุน้เคยกนัดีและปฏิบติักนัอยูแ่ลว้เพียงแต่จะตอ้งมีการปฏิบติั 
ในรายละเอียดบางประเด็นท่ีเคร่งครัดและจริงจังมากขึ้น ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า GMP สุขลักษณะ
ทัว่ไปน้ีผูป้ระกอบการสามารถน าไปปฏิบติัตามได ้ในขณะท่ีกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหลกัการ
ส าคญัก็มีความน่าเช่ือถือในระดบัสากล 

 ส าหรับ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) นั้น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดก้ าหนดให้น ้ าบริโภคเป็นผลิตภณัฑ์แรกท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งปฏิบติัตาม GMP 
เฉพาะ เน่ืองจากการผลิตมีกระบวนการท่ีไม่ซบัซ้อนและลงทุนไม่มาก ประกอบกบัในยุคเศรษฐกิจ
ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากจากการตรวจสอบจ านวนผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศ ในปี 2546 มี
ประมาณ 4,000 รายทัว่ประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยมีการผลิตโดยไม่ค  านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเห็นว่าจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการ 
และหาวิธีการป้องกันในเร่ืองน้ีอย่างจริงจังมากขึ้ น  ทั้ งน้ีให้ เน้นการควบคุมสถานท่ีและ
กระบวนการผลิต โดยใช้หลักการของ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์เขา้มาเป็นหลกัเกณฑ์บังคับทาง
กฎหมาย เพื่อให้ผูผ้ลิตน ้ าบริโภคตระหนัก มีการควบคุม ตรวจสอบ และเห็นความส าคญัเร่ือง
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์หลกัการของ GMP น ้าบริโภคใช ้แนวทางของ
กฎหมายอเมริกา ท่ีก าหนดใน Code of Federal Regulation title ท่ี  21 part 129 Processing and 
bottling of bottled drinking water และมาตรฐานส ากล  Codex (Code of Hygiene Practice for 
Bottled/Packaged Drinking Waters) ซ่ึงสอดคล้องกับ GMP สุขลักษณะทั่วไปท่ีเป็นกฎหมาย 
เพียงแต่มีการขยายเน้ือหาในหมวดท่ีเก่ียวกบักระบวนการผลิต ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งของ
ผลิตภณัฑน์ ้าบริโภคเพื่อใหผู้ผ้ลิตสามารถควบคุมไดค้รบถว้นทุกจุดของการผลิตมากยิง่ขึ้น 

 มาตรการ GMP เป็นการปรับเปล่ียนระบบโดยใช้กฎหมายเป็นมาตรการรองรับ 
ซ่ึงจะเป็นวิธีท่ีจะท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในรูปธรรมไดอ้ย่างแทจ้ริง แต่การเปล่ียนแปลงในลกัษณะ
ดงักล่าว ในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงเป็นระยะการปรับตวัของระบบ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหา
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อุปสรรคแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผูป้ระกอบการด้านอาหารทั้ งหมดของประเทศ 
ดังนั้น จึงได้มีการก าหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผนัเพื่อประโยชน์ในการปรับตวัและเตรียมความ
พร้อมของสถานประกอบการในปัจจุบนั GMP ไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นกฎหมาย เพื่อมุ่งมัน่เนน้ใหเ้กิด
ผลดีต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย1) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 และ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ.2544 

 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP 
สุขลกัษณะทัว่ไป) และ2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 220) พ.ศ.2544 เร่ือง น ้ าบริโภค
ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (GMP น ้ าบริโภค) ประกาศกระทรวงฯทั้ง 2 ฉบบัน้ี มีผล
บงัคบัใชส้ าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2544 ส่วนรายเก่ามีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2546 โดยมีขอ้ก าหนด GMP สุขลกัษณะทัว่ไป มีอยู ่6 ขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

 1) สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
 2) เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ในการผลิต 
 3) การควบคุมกระบวนการผลิต 
 4) การสุขาภิบาล 
 5) การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
 6) บุคลากรและสุขลกัษณะ 
 ในแต่ละข้อก าหนดมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อให้ผูผ้ลิตมีมาตรการป้องกันการ

ปนเป้ือนอนัตรายทั้งทางดา้นจุลินทรีย ์เคมี และกายภาพ ลงสู่ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงอาจมาจากส่ิงแวดลอ้ม 
ตวัอาคารเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใช ้

 การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต รวมถึงการจดัการในดา้นสุขอนามยั ทั้ง
ในส่วนของความสะอาด การบ ารุงรักษาและผูป้ฏิบติังาน 

 ขอ้ก าหนด GMP น ้าบริโภคมีอยู ่11 ขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
 1) สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
 2) เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ในการผลิต 
 3) แหล่งน ้า 
 4) การปรับคุณภาพน ้า 
 5) ภาชนะบรรจุ 
 6) สารท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ 
 7) การบรรจุ 
 8) การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 
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 9) การสุขาภิบาล 
 10) บุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน 
 11) บนัทึกและรายงาน 
 วตัถุประสงค์ในแต่ละขอ้ก าหนดเช่นเดียวกับ GMP สุขลกัษณะทั่วไป เพียงแต่ 

GMP น ้ าบริโภคเนน้ประเด็นการควบคุมกระบวนการผลิตน ้ าบริโภค โดยขยายรายละเอียดในการ
ควบคุมเพื่อป้องกันการปนเป้ือนชัดเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต่ขอ้ 3-8 ซ่ึงเป็นขั้นตอนการผลิต และมีการ
เพิ่มเติมในส่วนของบันทึกและรายงานเพื่อให้ผูผ้ลิตเห็นความส าคญัและประโยชน์ในการเก็บ
ขอ้มูล รายงานบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นผลวิเคราะห์แหล่งน ้าและผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยป้องกนั
หรือแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหากบัผลิตภณัฑ ์

 รายละเอียดของแต่ละข้อก าหนด ทั้ ง GMP สุขลักษณะทั่วไป และ GMP น ้ า
บริโภคอยู่ในประกาศทั้ง 2 ฉบบั และปัจจุบนัน้ี กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศกระทรวง (ฉบบัท่ี 
342) เร่ือง วิธีการผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ าหน่าย หรือ Primary เป็น 

 GMP ขั้นตน้ เพื่อควบคุมแหล่งผลิตอาหารท่ีนอกเหนือจากประกาศกระทรวง
ฉบบัท่ี 193 

 นอกจาก GMP กฎหมายดังกล่าวข้างต้น กรณีผูผ้ลิตจะจัดท าระบบ GMP ให้
เทียบเท่าสากลเพื่อการส่งออกหรือเพื่อพฒันาระบบให้สูงขึ้นก่อนท่ีจะเขา้สู่ระบบ HACCP นั้น ก็
สามารถด าเนินการตามมาตรฐาน codex (General Principle of Food Hygiene) ซ่ึงขณะน้ีประเทศ
ไทย ไดรั้บมาประกาศใชเ้ป็นมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก. 7000-2540) แลว้ ซ่ึงมีหัวขอ้
ส าคญัๆ ดงัน้ี 

 1) การออกแบบและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 2) การควบคุมการปฏิบติังาน 
 3) การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล 
 4) สุขลกัษณะส่วนบุคคล 
 5) การขนส่ง 
 6) ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
 7) การฝึกอบรม(กลัยาณี ดีประเสริฐวงศ.์2554) 
2.1.11 แนวคิดการจดัระบบควบคุมภายใน (Internal control system /ICS) 

ระบบควบคุมภายใน (Internal control system /ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ี
ใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตาม
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หลกัเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้อง
ด าเนินการอย่างครบถว้น อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง มีการบริหารจดัการกลุ่มร่วมกนัปฏิบติัในการผลิต
สินคา้เกษตรอินทรียข์องเกษตรกรในกลุ่ม และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรอง
ของหน่วยรับรอง(ชินอิศเรศ ฐิติชาตินนัท,์ 2561) 

 ขอ้ดีของการจดัทาระบบควบคุมภายใน (Internal control system /ICS) 
 1) ช่วยให้หน่วยงานท่ีให้การรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรรายย่อย

ไดที้ละหลายราย 
 2) สามารถตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรในการขอการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรียไ์ดเ้ร็วขึ้น 
 3) ลดขั้นตอนในการขอการรับรองทีละรายออกไป 
 4) ช่วยใหเ้กษตรกรเกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
 5) มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติัตาม

มาตรฐานต่างๆไดเ้อง 
 เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร 
 1) สมาชิกของกลุ่ม ต้องเป็นเจ้าของ หรือผูถื้อสิทธ์ิครอบครองพื้นท่ีการผลิต

เกษตรอินทรีย ์หรือเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากเจา้ของ หรือผูถื้อครองสิทธ์ิให้ดาเนินการผลิตเกษตร
อินทรีย ์

 2) กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิก อยา่งนอ้ย 7 ราย 
 3) ตอ้งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความเขม้แข็ง มีแนวโนม้ทาตลาดร่วมกนั และผลิต

สินคา้เกษตรอินทรียช์นิดท่ีตลาดมีความตอ้งการ 
 4) สมาชิกมีความรู้พื้นฐานอ่านออกเขียนได ้
 กระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน มี 5 ขั้นตอน 
 1) การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ืองตน้ของกลุ่มเกษตรกร 
 2) การจดัทาระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 
 3) การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 
 4) การประเมินระบบควบคุมภายใน 

 5) การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 กาญจนา สุระ (2556) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 3 นกัวิจยัมีแผนการวิจยั คือ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อจัดการการเรียนรู้ในการขยายต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินสู่  
7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุปไดด้ังน้ี 1) วิธีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะมีการน าเอาหลกัของ
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับการด าเนินงานเพื่อพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยคุณธรรมท่ีส าคญัของ อปท.ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือคุณธรรมในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  
ความอดทน ความขยนัหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี 
สอดแทรกเขา้ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่างๆ อย่างจริงจงัไม่ท าไปโดยขาดความ
รับผิดชอบแต่ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินให้ตนเองและบุคคล
อ่ืนอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข  2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้ นได้นั้ นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีบทบาทส าคัญ 
ในการขับเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาค
ประชาชน โดยฝ่ายบริหารของ อปท. จะต้องยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยน าเอาหลัก
คุณธรรมเขา้มาใชก้ารท างานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณธรรมประจ าใจ ไดแ้ก่ 
การมีความซ่ือสัตย์ มีความยุติธรรม อดทนและมีความขยันหมั่นเพียร ใช้นโยบายเชิงรุก 
ในการบริหารจดัการองคก์ร กล่าวคือมีการเตรียมตวัท่ีจะรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะมากระทบกบั
การด าเนินงานขององคก์ร ขณะเดียวกนัก็มีความไม่ประมาทโดยหาวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา
กบัการด าเนินงานภายในองคก์ร  การท างานเนน้ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ในส่วนของ
ภาคประชาชนก็ยึดหลักการท างานโดยน าเอาหลักคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
การท างานยดึหลกัตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ขณะเดียวกนัก็ไม่ละเวน้ท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในการท างานเพื่อท้องถ่ิน ขณะเดียวกันควรมีการเสาะแสวงหาและสร้างพันธมิตรใหม่กับ
บุคคล หน่วยงาน องคก์รอ่ืน เพื่อท าใหต้นเองอยูร่อดและมีชีวิตท่ีมีความสุขในสังคม จากการศึกษา 
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ไดบ้ทสรุปเก่ียวกบัวิธีการในการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
จ.เชียงใหม่ โดยความส าเร็จของการพฒันาด้านสังคมของท้องถ่ินจะเกิดขึ้นได้จ าเป็นท่ี อปท.  
ควรมีการบริหารจดัการโดยอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตวัน าและก ากบัการท างานเพราะหาก 
อปท. ยึดมัน่ในหลกัของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแลว้ย่อมท าให้เกิดการพฒันาได้
อย่างย ัง่ยืน ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข ซ่ึงทางนักวิจยัไดท้ าการ focus group และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยูดี่มีสุขทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมใหก้บัคนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 กาญจนา สุระ (2555) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 2 (พ.ศ.2555) โดยขยาย 
การประเมินตน้แบบการพฒันาให้ครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
อันประกอบไปด้วย การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอนามัยส่ิงแวดล้อม  
โดยการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองค์กร  
ซ่ึงส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ โดยนกัวิจยัไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้ในการประเมินการบริหารจดัการองค์กรของท้องถ่ินเพราะเป็น
คุณธรรมท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัของธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทาง
ท่ีสามารถพฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของ
คุณภาพจากภายในของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหารจดัการท่ีดี ด้วยเหตุน้ีถึงแมจ้ะ 
มีหลกัการบริหารจดัการท่ีดีก ากบัแลว้ยงัตอ้งมีคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ยอนัจะ
ท าใหก้ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 กาญจนา สุระ (2554) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินเชิงระบบ
ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การพฒันาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผลการวิจยัพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของ จ.เชียงใหม่ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยน าเข้าในส่วนของการใช้งบประมาณ 
ในการพัฒนาด้านสังคมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การพัฒนาทางด้านการเมืองและ  
ด้านเศรษฐกิจ ส่วนปัจจยัทางด้านกระบวน การพัฒนานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยการน าเอาคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ซ่ึงพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน



44 

 

 

ในระดับมากแลว้ก็จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินนั้น 
พฒันาในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 กาญจนา  สุระ (2551)  การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพื่อจดัการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม(PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กับกลุ่มเป้าหมายคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
4 ด้านคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว ควรจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
แผนการตลาด และแผนพัฒนาบุคคลด้านธุรกิจชุมชน ส่วนด้านสังคมและวฒันธรรม ควรจะ
จัดการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในชุมชน การสร้าง
ศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ คุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มขึ้น ในด้าน
การศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาจิตวิทยารวมถึงการสร้าง
เชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน ส่วนดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มนั้น ควรจะ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
สุขอนามยัของชุมชนใหส้ะอาด ปลอดภยั ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ทั้งส่ีดา้นน้ี จะช่วยเสริมและ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนให้มีศกัยภาพท่ีเพิ่มขึ้นในการท่ีจะต่อยอดสู่การพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 
  ดังนั้ นเพื่อท่ีจะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่  
การจดัการเรียนรู้ในการเพิ่มศกัยภาพให้กับทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นแบบอย่างท่ี
ชุมชนตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัในทอ้งถ่ินของตนเองและสร้างเครือค่ายการเรียนรู้กบัชุมชนกบัองคก์รทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาส 
การพฒันาชุมชนของตนเองใหย้ ัง่ยนืสืบไป 
 ชลิดา ทุกข์สูญ (2559) ศึกษาเร่ืองกระบวนการจดัการความรู้แบบมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ี

เกษตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัตาก มีวตัถุประสงค์
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เพื่อ 1) ศึกษาศกัยภาพและข้อจ ากัดในการส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าท่ีเกษตรขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) ศึกษาศกัยภาพของกล่มุเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว และ 3) วิเคราะห์กระบวนการ 

จดัการความรู้แบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกล่มุ

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัตาก งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฎิบติั

การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) กลุ่มตวัอย่าง คือ เจา้หน้าท่ีเกษตรของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัตากท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมท าวิจยั

จ านวน 153 คน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบผสมผสาน โดยการทบทวนวรรณกรรม การสังเกต 

การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การศึกษาดูงาน การประชุมกลุ่ม การฝึกอบรมโดย

นกัวิชาการ และ วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการวิจยั พบว่า เจา้หน้าท่ี

เกษตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพในดา้นการวางแผนในการท างานและมีขอ้จ ากดั

เช่นเดียวกับกลุ่มผู ้ปลูกข้าวในด้านการขาด ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเกษตร 

กระบวนการจดัการความรู้แบบมีส่วนร่วมของเจา้หน้าท่ีเกษตรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และกลุ่มผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัตากมี 6 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดความรู้ 2) การแสวงหา ความรู้  

3) การสร้างความรู้ 4) การจดัเก็บความรู้ 5) การแลกเปล่ียนและการถ่ายโอนความรู้ และ 6) การน า

ความรู้ไปใช ้

 ชุล ีก าญ จ น์ ไช ย เม ือ งด ี (2557)  การว ิจ ยั เรื่อง  “ว ิส าหก ิจช ุมชนกบัการพฒัน า  
การท่องเที่ยวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถิ่น จงัหวดัเชียงใหม่ ปีที่ 2” มีวตัถุประสงค์เพื ่อพฒันา
ศกัยภาพการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนกบัการท่องเที่ยวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถิ่นจงัหวดั
เชียงใหม่  โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สอดรับกบั
ขอ้มูลปฐมภูมิที่รวบรวมจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 4 ชุมชน อาศยักระบวนการ SWOT 
และการ Focus group ร่วมกบัแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน แบบ
ประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการการท่องเที ่ยวของชุมชน และแบบสัมภาษณ์บริบท  
การท่องเที่ยวและศกัยภาพของชุมชน จากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติอย่างง่าย คือ ค่าเฉลี่ย  
ค ่า ร ้อ ย ล ะ  แ ล ะ ค ่า เบี ่ย ง เบ น ม าต รฐ าน  เพื ่อ แส ด งให ้เห ็น ถ ึง ก า รพ ฒั น าศ ัก ยภ าพ 
ในการประกอบการธุรกิจท่องเที ่ยวโดยชุมชนเชิงวิสาหกิจชุมชนก่อนและหลงัการวิจยั 
ผลการวิจยัพบว่า ระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการกลุ ่มท่องเที่ยวก่อนการวิจยัมีศกัยภาพ 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าการบริหารจดัการดา้นการตลาด การบริหารจดัการ
ดา้นการผลิตและการให้บริการ และการบริหารจดัการดา้นการเงินมีศกัยภาพอยู ่ในระดบั  
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ปานกลาง ส่วนการบริหารจดัการดา้นบุคลากรนั้นมีศกัยภาพอยู่เพียงระดบัน้อยเท่านั้น ส าหรับ
ผลการพฒันาศกัยภาพกลุ่มท่องเที่ยวจากการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื ่อพฒันาศกัยภาพและ  
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน จากแนวทางการพฒันาทั้ง 4 ดา้น 
หลงัจากท่ีกลุ่มไดรั้บการอบรมและน าไปปฏิบติัและต่อยอดการพฒันาในชุมชน จากนั้นนักวิจยั
ไดท้ าการประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการกลุ่มท่องเที่ยวอีกคร้ัง พบว่าผลการพฒันาเพิ่มขึ้น
แต่ยงัคงมีศกัยภาพเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการ
ดา้นการตลาดและดา้นการผลิตและการให้บริการเพิ ่มขึ้นอยู่ในระดบัมาก ส่วนการบริหาร
จดัการดา้นการเงินและดา้นบุคลากรยงัอยู่ในระดบัปานกลาง การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าศกัยภาพของ
วิสาหกิจชุมชนกบัการพฒันาการท่องเที่ยวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถิ่นตอ้งมีการพฒันาในดา้น
การเงินและบญัชีร่วมกบัดา้นบุคลากร โดยในส่วนของดา้นการเงินและบญัชีควรน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการพฒันามาปรับปรุงและพฒันาบญัชีของกลุ่มอย่างจริงจงั ควรบนัทึก
ค่าใช ้จ่ายทั้งหมดของแหล่งท ่องเที ่ยว ตลอดจนการลงตน้ทุนรวมเพื ่อค านวณเป้าหมาย 
ในการขายบริการท่องเที่ยวให้กบัผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนตอ้งคิดวิเคราะห์ตน้ทุน
และผลตอบแทนโปรแกรมการท่องเท่ียวอย่างละเอียดรอบครอบ ทั้งน้ีในส่วนของด้านบุคลากรนั้น 
ควรจดัระบบการท างานไม ่ให ้เก ิดการท างานที ่ซ ้ าซ ้อนห รือละเลยหน ้าที ่ของตน เอง  
ควรระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มที่ท าการผลิตและออกแบบสินคา้ กบัสมาชิกกลุ่มท่ี
ให้บริการท่องเท่ียวอย่างชดัเจน อีกทั้งประธานกลุ่มควรมีการติดตามและกระตุน้ ร่วมกบัการลง
มือท าดว้ยกนับ่อย ๆ และแสดงให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึงของ
การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวิสาหกิจชุมชน จึงจะท าให้การพฒันาดา้นบุคลากรเกิดผลส าเร็จ
อย่างแทจ้ริง การวิจยัในระยะถดัไปจึงควรมุ ่งเน้นการวิจยัในประเด็นของการหาแนวทาง  
การเพิ ่มขีดความสามารถของศกัยภาพบุคคลในกลุ่มท่องเที่ยวดา้นการจดัการทางบญัชีและ  
การบริหารจดัการบุคลากร 
 ธนุพงษ์  บุญญประภา  (2556)  ได้ศึกษา ถึง ความตอ้งการโครงการส่งเสริมการเกษตร
ของเกษตรกร ในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแกน้อย อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ผูใ้ห้
ขอ้มูลมีความตอ้งการโครงการส่งเสริมการเกษตรดา้นการส่งเสริมเกษตรโดยรวมในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.51)  โดยผูใ้ห้ขอ้มูลมีความตอ้งการในระดบัมากดา้นการปลูกพืช  และดา้นอ่ืน ๆ และมี
ความตอ้งการในระดับปานกลางในด้านงานหัตถกรรม (ค่าเฉล่ีย  3.26) และด้านการเล้ียงสัตว ์
(3.15) ตามล าดบั   ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละดา้นพบวา่  ดา้นการปลูกพืช  ประเด็นท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด คือ  การป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูพืช  การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  
การใส่ปุ๋ ย/ การบ ารุงดูแลรักษาสภาพดิน  การเก็บเก่ียวผลผลิต    ดา้นการเล้ียงสัตว ์ ผูใ้หข้อ้มูลส่วน
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ใหญ่ตอ้งการให้ส่งเสริมเก่ียวกบั  การคดัเลือกพนัธุ์  การให้อาหารสัตวเ์ล้ียง  มากท่ีสุด  ส่วนดา้น
หัตถกรรม  ผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งการให้ส่งเสริมการเกษตรด้านงานหัตถกรรมในระดับปานกลางทุก
ประเด็น  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการตลาด/ การจ าหน่ายผลผลิต  วิธีการท า  และดา้นเทคนิคการท าและ
การออกแบบ สาเหตุท่ีตอ้งการให้ส่งเสริมในระดบัปานกลางเน่ืองจากในแต่ละชนเผ่ามีเอกลกัษณ์
ของหัตถกรรมท่ีผลิตเป็นของตนเองอยูแ่ลว้ นอกจากนั้นเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลยงัตอ้งการใหส่้งเสริม
ดา้นการท าบญัชีรายรับ รายจ่าย และการวางแผนการผลิตอีกดว้ย 
 พัชรินทร์ จึงประวัติ (2561) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดันครนายกมีวตัถุประสงค ์เพื่อ

ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดันครนายกท่ีจะพฒันาไปสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืนและเพื่อ

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก จ าแนกตามเพศอายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการท างาน  

 ผลการวิจยัพบวา่  1.ผูแ้ทนองค์กรส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดันครนายกใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายด้านพบว่ามีการวางแผนพฒันาปรับปรุงแหล่ง

ท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวและการส ารวจ และจดัท าขอ้มูลแหล่ง

ท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง 2.การทดสอบสมมุติฐานการศึกษา พบว่าผูแ้ทนองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดันครนายกท่ีมีเพศ อายุและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัมี

ส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรไม่แตกต่างกนั ส่วนผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดันครนายกท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั ทางสถิติ 0.05 

 วิไลลักษณ์  กิติบุตร (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดับ 
การพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อให้
สมาชิกของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจัดการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ี
สามารถยกระดับการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ  
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ดา้นการศึกษา ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มสู่ระดบัท่ีเขม้แขง็ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามทอ้งถ่ินของตนเอง วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(PAR) 
และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กับกลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  
  ผลการวิจัยพบว่า คณะนักวิจัยสามารถจัดการเรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนา
ชุมชน ดว้ยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองกบัการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพฒันาชุมชนดว้ยชุมชน 
รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างชุมชน จนถึงการเรียนรู้กับภาคีนอกชุมชนในระดับอ าเภอและระดับ
จงัหวดั อาศยัค าช้ีแนะจากนกัปราชญท์ั้งในและนอกชุมชน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาอย่าง
แทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญ้าสู่รากแก้วท่ีแข็งแกร่ง ผลท่ีได้จากการน าเอาแผน
ชุมชนน้ีไปใชจ้ะก่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกัและแรงหนุน
ให้ชุมชนเกิดการพฒันาอย่างแทจ้ริง ผลของการวิจยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้  
ในดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในดา้นการศึกษา จ านวน 14 แผน ในดา้นสังคม จ านวน 6 แผน 
และในด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อม จ านวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้จริง 
ในท้องถ่ิน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงบทเรียนท่ีได้จากการเรียนรู้ส าหรับงานวิจัย 
คร้ังน้ี ชุมชนจะน าเอาไปเป็นตน้แบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนดา้นอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัจะมี
การขยายผลการด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2556) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 3 นักวิจยัมีแผนการวิจยัคือ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาตน้แบบ  
การพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อการจัดการเรียนรู้ในการขยาย
ตน้แบบการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนต่อไป 
ทั้ งน้ีเพราะการบริหารของท้องถ่ินทั้ ง มีความคล้ายคลึงกันกับนโยบายของจังหวดัเชียงใหม่  
อนัน่าจะมีแนวทางภายในเก่ียวกับการบริหารจดัการององค์กรของ อปท. น้ีก็ได้หากน าเอาองค์
ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปปรับประยุกตใ์ชต่้อไป ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
1) การประยุกต์ใช้คุณธรรมในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นต้นแบบของ 
การพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จะน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้
ในการบริหารจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ คุณธรรมดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร 
ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ โดยต้นแบบของการพัฒนาด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีมีการประยุกต์ใช้
คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาด้าน
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อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุดก็จะส่งผลให้ระดบัความอยู่ดีมีสุขของทอ้งถ่ิน
มากท่ีสุด แต่ในทางตรงกนัขา้มตน้แบบของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการประยกุตใ์ช้
คุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการพฒันาการด าเนินงาน
ระดบัต ่าก็จะท าให้ระดบัความอยู่ดีมีสุขของชุมชนนอ้ยลงไปดว้ย การพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้น
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่เกิดจากการท่ีบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดป้ฏิบติัตามคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการ
องคก์รสอดแทรกเขา้ไปกบักระบวนการท างานต่างๆ ทุกขั้นตอนโดยอาศยัหลกัการบริหารจดัการ 
ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามตรวจสอบและการควบคุม ตลอดจน 
การปรับปรุงแกไ้ขการท างานให้ดีขึ้น เป็นตวัขบัเคล่ือนในการท่ีจะสอดแทรกคุณธรรมตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการ 2) ความอยู่ดีมีสุขด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดว้ย คนชุมชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง มีส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาดปราศจากมลพิษ การมีบุลคากรทางการแพทย์พร้อม  
มี ก ารอนุ รักษ์ ท รัพ ยากรท างธรรมชาติและ ส่ิ งแวดล้อม  ก ารมีส าธารณู ปโภคพ ร้อม  
ซ่ึงองคป์ระกอบของความอยูดี่มีสุขดงักล่าวเป็นขอ้คน้พบท่ีนกัวิจยัไดค้น้พบโดยผา่นกระบวนการ
ท า Focus Group ร่วมกบัตวัแทนของภาคประชาชนท่ีเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนการพฒันาดา้น
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคป์ระกอบของความอยู่ดีมีสุข ดงักล่าวจะเกิดขึ้นไดจ้ริง
ต้องอาศัยการขับเคล่ือนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ การพึ่ งพาตนเองของคนในชุมชน การพึ่ งพาชุมชน  
การพึ่งพา อปท.และรัฐบาล 3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ อปท. เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบ
หลกัส าคญัซ่ึงตน้แบบของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มไดน้ ามาใชใ้นการบริหารจดัการ
องค์กรโดยการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาท้อง ถ่ิน  ได้แ ก่  การมี ส่ วน ร่วมในการวางแผน  การป ฏิบั ติงาน  การจัดสรรและ 
รับผลประโยชน์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลสรุปเก่ียวกบัวิธีการพฒันาดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินจังหวดัเชียงใหม่ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 1) ความส าเร็จของ 
การพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินเกิดขึ้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ได้มีการน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร 
ไดแ้ก่ คุณธรรมดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและความขยนัหมัน่เพียร ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่
ซ่ึงหาก อปท. ได้ยึดมั่นในคุณธรรมดังกล่าวในการเป็นตัวน าและก ากับการท างานก็จะเกิด 
การพัฒนาได้อย่างย ั่งยืน เน่ืองจากคุณธรรมท่ีกล่าวไว้ข้างต้นจะช่วยในการปกป้องและ 
เป็นภูมิคุ ้มกันท่ีส าคญัท่ีจะท าให้องค์กรปรับตวัให้ทันกับการเปล่ียนแปลงและอยู่รอดได้อย่าง
ปลอดภยั คือการสร้างศกัยภาพความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชนดา้นคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้พิ่มมาก
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ขึ้น 2) จากการศึกษาการวิจยัเก่ียวกบัระดบัความอยู่ดีมีสุขของชุมชนท่ีท าให้นักวิจยัไดข้อ้คน้พบ  
ในประเด็นของความอยู่ดีมีสุขประกอบไปด้วย การมี สุขภาวะท่ีดี คนในชุมชนช่วยกันรักษา 
ความสะอาดหมู่บ้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ี เป็นการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ คนในชุมชนมีการออกก าลังกายอย่างสม ่ าเสมอ  
การมีสาธารณูปโภคครบครัน ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีอากาศดี ไม่ มีมลภาวะ  
ซ่ึงองค์ประกอบท่ีนักวิจยัค้นพบมีจ านวนมากกว่าองค์ประกอบด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ี
ส านกังานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ 2548 และแผนยุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ก าหนดไวค้ือ ความอยู่ดีมีสุขประกอบไปด้วยการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  
มีความรู้ มีงานท า มีรายได ้มีครอบครัวท่ีอบอุ่น อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ขณะเดียวกนัการท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดร่วมกับ อปท. 
ก็จะท าใหชุ้มชนมีความอยูดี่มีสุขสอดคลอ้งกบั  
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2555) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ิน 
จังหวัดเชียงใหม่ ปี ท่ี  2 โดยการประเมินต้นแบบการพัฒนาด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
ในการประยกุตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหาร
จดัการองค์กรส่วนท้องถ่ินเพราะเป็นคุณธรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนเม่ือเทียบกับ 
หลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันาได้ จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เป็นเร่ืองงของคุณภาพจากภายในของผูบ้ริหารซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่า  
การบริหารจัดการท่ีดี ด้วยเหตุผลน้ีถึงแม้จะมีหลักการบริหารจัดการท่ีดีก ากับแล้วยงัต้องมี
คุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงก ากับร่วมด้วย  อนัจะท าให้การพฒันาขององค์กรส่วนท้องถ่ิน
เป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2554) การวิจยัเพื่อพฒันาตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์และประเมินให้ไดต้น้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินผลเชิงระบบ 
(System Analysis) ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ และ  
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของทอ้งถ่ิน
ทั้ง 10 แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดั
เชียงใหม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ในส่วนของการใชง้บประมาณในการพฒันาดา้นสังคม
เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ทางด้านกระบวนการพฒันานั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง โดยน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงเขา้มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารจดัการองค์กรร่วมกับหลกัธรรมาภิบาล จนส่งผลให้เกิด
การพฒันาดา้นการเมืองของทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ทั้งน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถพฒันาการบริหารจดัการ จนเป็นตน้แบบของการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ คือ องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ส่วนต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและ 
ดา้นการเมือง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง บทสรุปของการ
วิจยัพบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานในระดบั “มาก” แลว้จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินนั้นพฒันาในระดบั “มากท่ีสุด” เช่นกนั ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นว่าท้องถ่ินของไทยควรจะน าเอาหลักคุณธรรมไปใช้กับการบริหารจดัการองค์กรร่วมกับ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ไดต้น้แบบท่ีดีของการบริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการพฒันา
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 ผลการวิจัยพบว่าองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินของ จ.เชียงใหม่ ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยน าเข้าในส่วนของการใช้
งบประมาณในการพฒันาดา้นสังคมเป็นอนัดบัแรกรองลงมาคือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและ
ด้านเศรษฐกิจส่วนปัจจัยทางด้านกระบวนการพัฒนานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ให้
ความส าคญัเป็นอย่างมากทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโดยการน าเอาคุณธรรมตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน ซ่ึงพบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติังานในระดบัมาก
แลว้ก็จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินนั้น พฒันาใน
ระดับท่ีมากท่ีสุดเช่นกันเพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาทางด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงถือว่าประเด็นทางดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในประเด็น
หลกัของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2553)  การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวีระศักดิ์ สมยานะ (2552)  การจัดการการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการบูรณาการ
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งานวิจยัด้วยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่มชุมชน 
(PAR) โดยเร่ิมจากการสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  
พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 
ผ่านกระบวนการพัฒนาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดับขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พัฒนาไปสู่  
2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนแบบหรือการ เลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุก
กระบวนการของการจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการ
การส่ือสารในทุกภาคส่วนอยา่งสร้างสรรค ์จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากรชุมชน(สินทรัพยชุ์มชน) ดว้ยชุมชน  
  ผลการวิจยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน 
พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ิน ทั้งส้ิน 2 ดา้น 
คือ แผนพฒันาชุมชนด้านเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาด้านสังคม จ านวน 26 แผน 
โดยแผนชุมชนดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใชจ้ริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการวิจยั
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มของการจดัการ
การเรียนรู้สินทรัพยชุ์มชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นจากเดิมถึง ร้อยละ 52 และ  
61 ตามล าดบั ผลของการพฒันาชุมชนไดถู้กน าไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสร้างสรรค ์
และสะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ร่วมกบัคน 
ในท้องถ่ินอย่างแท้จริง จึงเป็นการสะท้อนให้ชุมชนอ่ืนได้เห็นต้นแบบของการพัฒนาจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของการวิจยั และการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชน
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2551)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ของเพื่อที่จะใช้กระบวนการของ
การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน เร่ิมจากการพฒันาน ักวิจยัของ
โครงการเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกนักบันักวิจยัทอ้งถิ่น ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบตัิงานในทอ้งถิ่น
นั้นๆ รวมถึงการจดัการเรียนรู้ร่วมกนักบัทรัพยากรมนุษยห์รือคนในชุมชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย
กบัการเรียนรู้คร้ังน้ี โดยการพฒันาการเรียนรู้ทุกกระบวนการเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่  
2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ นั่นเอง ทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู้จะอาศยัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื ่อให้ทุกภาคส่วนไดป้ฏิบตัิการเรี ยนรู้
ร่วมกนัผ่านโครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิด
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การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิที่ชดัเจน อีกทั้งยงัตอ้งท าการประเมินการพฒันา
โครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ยการวดัมูลค่าเพิ่มจาก
การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่น ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บงัเกิด
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีชดัเจนจากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีนั่นเอง  
  ผลการวิจยัพบว่าสามารถพฒันานักวิจยัของทอ้งถิ่นไดท้ั้งส้ิน 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  
โดยผ่านการประเมินผลการด าเนินงานดว้ยตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย ์(Human Security 
Indicators : HIS) อนัจะท าให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มของโครงการต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถิ่นนั้นๆ ซ่ึงผลการประเมินพบว่าทุกภาคส่วนทั้งผูน้ าองค์กร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บ
นโยบาย หรือชุมชน สามารถบูรณาการร่วมกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้
อย ่างม ีประสิทธิภาพ  เป็นการพฒันาที ่เริ่มตน้จากช ุมชนและเพื ่อช ุมชนอย ่างแท จ้ริง 
เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ที่แข็งแกร่ง นอกจากน้ีแผนพฒันาชุมชนที่ได้
จากการจดัการเรียนรู้ไดถู้กน าไปผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์แผนชุมชนโดย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกบัยุวชนนักประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยุโทรทศัน์
แห่งประเทศไทย (สทท.) จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบถึงทิศทางการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นของตนเองและเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบั 
แนวทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งและยัง่ยืนต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อสร้างและพฒันา
นกัวิจยัทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวิธีการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) และ
เพิ่มศกัยภาพของนักวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้
อย่างเหมาะสม วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  และการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลจ านวน 42 ต าบล 
18 อ าเภอ ทั่วจงัหวดัเชียงใหม่ กับการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็นนักวิจยัท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพ 
ในการพัฒนาชุมชนของตนเองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน 4 ด้านคือ  
ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ด้านสังคม ด้านการศึกษาและด้านอนามัยและ
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ส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจยั นกัวิจยัสามารถจดัการเรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ิน
ประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ี
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้เสนองานวิจัยท้องถ่ินในประเด็นของ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ 
กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว นักวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัได้
ทั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในด้านสังคมและวฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได ้14 เร่ือง และดา้น
การศึกษา มีงานวิจยัทอ้งถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นักวิจยัทอ้งถ่ินได้
เสนองานวิจัยจ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงงานวิจัยเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่น าไปปฏิบัติจริงในท้องถ่ินได ้
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัของทฤษฏีงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของนักวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยนักวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีจะน าเอาตน้แบบของการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็น
แบบอย่างกบัการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยัในดา้นอ่ืนๆ ต่อไป นบัไดว้่าเป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยักบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2549) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2549 การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 โดยใช้แบบจ าลอง CIPP model ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  
เม่ือประเมินบริบทขององค์กร (Context) ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้ นจากการด าเนินงาน (Product) สามารถประเมินได้ว่าการด าเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2549 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก อีกทั้งยงัไดข้อ้เสนอแนะจากการ
ประเมินวา่ องคก์รควรจดัท าแผนการด าเนินงานใหต้รงกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร เพื่อจดัท าโครงการ
ต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน อนัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพขององค์กรไดม้ากขึ้น ถึงแมอ้งคก์ร
จะมีการก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน  แต่หากใช้บุคลากรให้เหมาะสม 
ตามต าแหน่งและหนา้ท่ีแลว้ก็จะสามารถเพิ่มศกัยภาพขององคก์รไดม้ากขึ้น  
 วีระศักดิ์  สมยานะ และคณะ (2549) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ปี  2549  การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค ์
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่   ปีงบประมาณ 2549 ก่อนท่ีจะท าการปิดโครงการในอีก 2 ปี  ข้างหน้า  
ผลการประเมินพบว่า องคก์รมีการจดัระบบโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน
แล้ว  เพี ยงแต่การด าเนินงานของแต่ละบทบาทของสมาชิกยังขาดความต่อ เน่ื อง และ  
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ขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน แต่ระหว่างสมาชิกกับผูไ้ด้รับผลประโยชน์นั้น 
ปรากฏว่าเป็นไปได้ด้วยดี ท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรอยู่ในขั้นระดับดี หากจะพัฒนา
องคก์รให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกวา่น้ีแลว้ บุคลากรควรไดรั้บการอบรมและพฒันา
ทกัษะต่าง ๆ ตามต าแหน่งหน้าท่ี จัดท าให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิงอ าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีเพิ่มขึ้นต่อไป  
 อภิชัย พันธเสน วีระศักดิ์ สมยานะ และคณะ (2549) โครงการอบรมจดัท าบญัชี วิเคราะห์
ตน้ทุน และแผนธุรกิจ ประจ า 10 จงัหวดัภาคเหนือ  (เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, แพร่, น่าน , พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, เชียงราย และสุโขทยั) ซ่ึงโครงการมีวตัถุประสงค์เพื่ออบรมจดัท าบญัชี 
วิเคราะห์ต้นทุน และแผนธุรกิจ ให้กับกลุ่ม OTOP ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด 
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
วิเคราะห์การท างานตลอดโครงการ อนัจะน าไปสู่แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของก าไร และ
การลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัจงัหวดัอ่ืน ๆ ต่อไปได ้ 
 




