
 

 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
และเพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยัได้รวบรวมวรรณกรรมในส่วนของ
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 แนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (knowledge) 

การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (creativity) และการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา (intellectual property) 
ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรม
สมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีสร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ “คุณค่าทางสังคม”  
ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลกได ้หรือพูดง่าย ๆ คือ  “การสร้างมูลค่าท่ีเกิด
จากความคิด” (มหาลยัศรีปทุม, 2553) 
 นิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy)  

 ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ในขั้นตอนของการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
จึงมีการใหค้  านิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) อยา่งหลากหลายดงัน้ี  

1) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้นิยามว่า 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หมาย ถึงแนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐาน 
ของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity)  
การใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property) ท่ีเช่ือมโยงกบัพื้นฐานทางวฒันธรรม ตลอดจน
การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่  

2) John Howkins ได้ให้นิยามของ Creative Economy ไวว้่า “How people make 
money from idea” หมายถึง การสร้าง มูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย ์ 
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3) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) 
ไดใ้ห้นิยาม Creative Economy ไวว้่า “การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย ์สาขาการผลิต
ท่ีพฒันาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industries: CI)” เป็นกลุ่ม
กิจกรรมการผลิตท่ีตอ้งพึ่งพาความคิดสร้างสรรคเ์ป็นวตัถุดิบส าคญั  

4) องค์กรความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา  UNCTAD (United Nation 
Conference on Trade and Development) ได ้ให้ความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในบริบท
ของการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจไวว้่า  “เป็นแนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใชสิ้นทรัพยท่ี์เกิดจากการใชค้วามคิดสร้างสรรค”์ 
 จุดอ่อนและจุดแขง็ของเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องไทย (เสาวรภย ์กุสุมา ณ อยธุยา, 2553) 

 จุดอ่อน  
 ทางดา้นจุดอ่อนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนั้นมีหลายดา้นท่ีควร

ปรับปรุงอยา่งเร่งด่วนเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญัดงัน้ี  
(1) ระบบขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูลทางสถิติและการ จ าแนกประเภท

ทางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรคย์งั ไม่มีความชดัเจน 
(2) ขาดการบูรณาการและความต่อเน่ืองของนโยบายการพัฒนา 

ตลอดจนกลไกการขบัเคล่ือนและการประสานงานของ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ  
(3) การสนับสนุนทางการเงินของสถาบันทางก ารเงินของไทย 

ในอุตสาหกรรมสร้างสรรคย์งัคงอยูใ่นวงจ ากดัทั้งในเร่ืองการผลิตและการวิจยัพฒันา  
(4) ปัญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญายงัเป็นปัญหาส าคญัโดยเฉพาะ

การบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  
(5) การถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้ในกระบวนการท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลา 

ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มีแนวทางการถ่ายทอดและจดัเก็บอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
(6) โครงสร้างพื้นฐานและศูนย์รวมอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม ยงัอยู ่

ในระดบัท่ีตอ้งการพฒันาอีกมาก  
(7) ระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งเร่ืองการบริการ การผลิต สุขอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงอีก มาก  
 จุดแขง็  

 ส าหรับจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้ น มี ส่วนส่งเส ริม  และ
สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกไดเ้ป็นอยา่งดีดงัน้ี  
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(1) มีประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมท่ีสามารถสืบทอดจนเป็น
มรดกโลกท่ีส าคญั  

(2) มีความหลากหลายทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของคนไทย  

(3) มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามและหลากหลายทั้งทาง
ทะเลและป่าไม ้ 

(4) มีความประณีตละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีใช้ ฝีมือผ่าน 
การถ่ายทอดสู่ภูมิปัญญาไทย จนเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงในระดบัโลก  

(5) มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลาย ตลอดจน สามารถถ่ายทอด
และรักษาไวไ้ดเ้ป็นจ านวนมาก  

(6) มีต้นทุนและค่าครองชีพท่ีต ่ าเม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศ  
ในระดับเดียวกันท าให้สามารถใช้เวลา ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลเพื่อ  
การสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 
 ความหมายของค าว่ า  “ศักยภาพ ” ตรงกับภาษ าอังกฤษคื อ  Potentiality  

โดย วิวฒัน์ชยั บุญภกัด์ิ (2536) ไดก้ล่าวว่าศกัยภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อมในตวัของ  
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการหรือการเข้ามาท าให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงใด ๆ นั้นส าหรับการพฒันาศกัยภาพ ดงังานวิจยัของ ดรุณ ไกรศรี (2554) ระบุว่า
คือการน าความรู้ความสามารถท่ีอยู่ภายใตต้วับุคคลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคคลและ
องคก์ร น าศกัยภาพเหล่านั้นมาใชอ้ยา่งมีกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีทุกส่ิง
มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว  
ท าให้การพฒันาศักยภาพของบุคคลในองค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเม่ือมีศกัยภาพท่ีอยู ่
ในบุคคลแต่ละคนได้รับการพัฒนาและผลลัพธ์ท่ีตามมาคือความส าเร็จขององค์กา รวิธีการ 
น าแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพไปใชโ้ดยส่วนใหญ่จะใชใ้นการอธิบายศกัยภาพของชุมชนในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น ศกัยภาพในการรวมกลุ่ม ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว ศกัยภาพของการบริหาร
จดัการตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชนเก่ียวกับการท่องเท่ียวดังเช่นงานวิจัย  
ของ เกษราพร ทิราวงศ์และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง (2554) ได้ท าการศึกษาการพฒันาศกัยภาพชุมชน
บ้านแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวดัแพร่ ด้วยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างย ัง่ยืนมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและก าหนดทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวฒันธรรมท่ีส าคัญท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนแม่แรม  
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เพื่อพฒันาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเท่ียวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชน  
เป็นฐานในการพัฒนา ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าได้มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านบุคลากร  
การท่องเท่ียวโดยชุมชนได้จัดตั้ งกลุ่มทางการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันา
ศกัยภาพของชุมชน 

2.1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 SWOT  เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats 

โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก   
ซ่ึงองค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หมายถึง การด าเนินงาน
ภายในท่ีองค์กรท าได้ดี ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กร 
ท่ีเป็นผลและด้อยความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน  
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี  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 

2.1.4 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ี ช้ีถึง แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตน 
ใหด้ าเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้ว
ทันโลกในยุคโลกาภิวฒัน์  เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็นส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายาม 
หาหนทางไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆตามระบบความคิด ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ 
เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถีการด ารงชีวิตต่างๆ ของคน  
ในสังคม (พรชยั เจดามาน ,2556) 



17 

 

 

                 แนวคิดเร่ือง วาทกรรมการพัฒนา ( Discourse of Development ) เป็นแนวคิด 
ท่ีพยายามอธิบายให้เห็นถึงการเกิดขึ้น การด ารงอยู่  การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์  เพื่อเช่ือม 
ไปถึงสาเหตุและทางออก ของปัญหาการพฒันา  เพื่ออธิบายว่าส่ิงต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้ เร่ิมจากผูมี้
อิทธิพลใช้อ านาจท่ีมีอยู่วางระบบกฎเกณฑ์  รูปแบบต่าง ๆ  เช่น ความรู้ ความจริง หรือตัวตน 
ท่ีเกิดขึ้น ต่อมาจึงใช้ภาษา จารีตปฏิบติั ความคิดความเช่ือ คุณค่า รวมทั้งสถาบนัต่างๆในสังคม 
เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง หรือให้ความหมายต่อส่ิงนั้นตามตอ้งการ เพราะฉะนั้นการพฒันาจึงเป็น
เร่ืองของอ านาจ ท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่าทางสังคมจุดเปล่ียนสังคมไทย 
เม่ือยอ้นไปมองในอดีตจะพบว่า สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีเศรษฐกิจแบบ
พื้นฐานเป็นการผลิตเพื่อย ังชีพส าหรับบริโภคใช้สอยในครัวเรือนและในชุมชนมิใช่เพื่อ 
การแลกเปล่ียนวตัถุดิบในการผลิตส าหรับการยงัชีพ แต่ได้มาจากสภาพธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัว 
ปัจจยัเหล่าน้ี ท าให้ชาวชนบทมีความใกลชิ้ดผูกพนั และตระหนักในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแสดงออก 
ในรูปความเช่ือและพิธีกรรมท่ียกย่องต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติ  นอกจากนั้นความสัมพนัธ์
ในระบบเครือญาติและความสัมพนัธ์ทางสายเลือด จึงสอดคลอ้งต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง 
การแบ่งปันผลผลิต การพึ่งพาอาศยัในดา้นต่างๆ ลกัษณะทั้งหมดน้ีจึงท าให้สังคมไทยในอดีตด ารง
อยู่อย่างสงบ พึ่ งพาตนเองได้ และมีความพอเพียงต่ออัตภาพ   โดยสามารถสืบทอดเอกลักษณ์
ดงักล่าวต่อเน่ืองอยา่งไม่ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของสังคม
เกิดขึ้ น เม่ือสังคมไทยเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ภายหลังสงครามโลก  
คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ปรากฏการณ์ดงักล่าว เร่ิมตน้เม่ือประเทศมหาอ านาจใช้อ านาจทั้งในรูปแบบ
ความรู้ทางวิชาการ โครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ เขา้มาครอบง า การก าหนดวาทกรรม เพื่อสร้าง
ความหมายใหม่ของส่ิงท่ีเป็นคู่ตรงขา้มกบัค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือค าว่า พฒันา (Development) 
และ ดอ้ยพฒันา  (Underdeve lopment) ออกเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ และ ประเทศท่ียงัดอ้ยพฒันา 
ต่อมาได้แพร่ขยายความหมายสู่กลุ่มประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกา  แอฟริกา รวมทั้งประเทศ
ไทย ซ่ึงถูกให้ความหมายว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศหน่ึง ท าให้เกิดกระแส ความต้อง  
การพฒันาไปสู่ความทนัสมยัตามแบบประเทศตะวนัตก   จนในท่ีสุดไดผ้ลกัดนัให้เกิดการพฒันา
อย่างชดัเจนเป็นคร้ังแรกคือ  แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  1 พุทธศกัราช 2504 
ฉะนั้นจึงมีการให้ความหมายสังคมท่ีพฒันาว่า เป็นสังคมท่ีมีความทนัสมยัตามแบบสังคมตะวนัตก 
ซ่ึงสามารถกระท าไดด้ว้ยวิธีการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านการเมือง การศึกษา ความเช่ือ ให้สอดคล้องกับแนวคิดของความทันสมัย  
(Westernization) อย่างเต็มท่ี เหตุผลดงักล่าวจึงมีผลท าใหเ้ป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศ
ในอดีตมุ่งไปสู่การท าให้สังคมไทยทันสมัย ตามแบบสังคมตะวนัตกไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้น 
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การพฒันาเศรษฐกิจในลักษณะของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม โดยการส่งเสริมการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมและการคา้  การใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัพร้อมๆกบัการปฏิรูปการเมือง การศึกษา 
ศาสนา เพื่อให้โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเฉพาะด้าน   มีผลท าให้เกิดความช านาญ 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้ นและเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวย่อมท าให้วิถีชีวิต โลกทัศน์ ระบบความเช่ือ และคุณค่าต่างๆของคน  
ในสังคม ไม่วา่จะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผนัแปรไปจากเดิม 
                ผลของการพฒันาในดา้นบวก ไดแ้ก่ การเพิ่มขึ้นของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและ
การกระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึง แต่ผลบวกเหล่าน้ี ก็ยงัคงกระจายไปสู่คนในสังคมชนบทหรือ
ดอ้ยโอกาสไดน้อ้ย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยู่ในเมืองหลวงหรือตวัจงัหวดัท่ีส าคญั ในขณะ
ท่ีผลลบก็คือ  เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรม  การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่  เพื่อการคา้และ
ส่งออก และจากการขยายตวัของภาครัฐไปสู่ชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดการอ่อนแอในหลาย
ด้าน  ทั้ งการต้องพึ่ งพิ งของตลาดและพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะความ เส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ระบบนิเวศน์วิทยา ระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่ม
กนัตามประเพณี เพื่อการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่แตกสลายลง รวมทั้งภูมิปัญญาท่ีเคยสั่งสมกนัมา
เร่ิมถูกลืมเลือนสูญหายไป วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือ ปีพุทธศักราช 2540 ท่ีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ
ขยายตวัแบบฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นลว้น
แลว้แต่เป็นขอ้พิสูจน์และยืนยนัปรากฏการณ์น้ีได้เป็นอย่างดี ผลท่ีเกิดขึ้นก่อให้เกิดค าถามและ 
ข้อสงสัยต่อแนวทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยตามแบบตะวนัตก (Development through 
Westernization ) ท่ีมีความเช่ือกันก่อนหน้าว่า ถูกต้องและเหมาะสมนั้น จะเหมาะสมกับบริบท 
ของสังคมไทยต่อไปอีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาท่ีโต้แยง้ทฤษฏี  
ความทันสมัย เช่น ทฤษฏีพึ่ งพิง (Dependency Theory) แนวคิดการพัฒนาการแบบยัง่ยืน หรือ
แนวคิดวฒันธรรมชุมชน เป็นตน้  
  1) ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป็นความตอ้งการของมนุษย ์โดยภาพรวม 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 
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                  1.2) ความตอ้งการทางจิตภาพ เป็นความตอ้งการทางจิตใจในวิถีสังคม 
เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีนอกเหนือจากกายภาพ มีทั้ ง ภาวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น และ 
วิภาวตัณหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น เช่น ความต้องการด้านความรัก ความสุขท่ีตนเอง
คาดหวงั การมีช่ือเสียงเกียรติยศ เพื่อให้สังคมยอมรับ เป็นความตอ้งการเสพส่ิงปรนเปรอ ท่ีไม่มี
ขอบเขตหรือไม่จ ากัด ตลอดจนการปฏิเสธส่ิงท่ีตนเองไม่ต้องการ เช่น ไม่ต้องการอยู่อย่าง 
โดดเด่ียว ไม่ตอ้งการความลม้เหลวในชีวิต ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาดูถูกดูหม่ิน เป็นตน้ 
                 ประเทศไทยและสังคมไทยท่ีผ่านมาจนปัจจุบนั นบัวา่มีความโชคดีอยา่ง
มหาศาล ท่ีมีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงเป็นปราชญท่ี์มีอจัฉริยภาพ ในหลาย ๆ ดา้น ประเทศ
ไทย ณ วนัน้ี พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นพระอัจฉริยะกษตัริยใ์นทุก ๆ ด้าน  โดยเฉพาะ
ทางดา้นการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม พระองคท์รงเล็งเห็นระบบทุนนิยมท่ีจะเขา้ท าลายสังคม 
โลก และสังคมไทย สุดท่ีเยียวยาในเร็ววนั กอปรดว้ยพระองค์ไดเ้สด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียน
พสกนิกรในท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในชนบทตลอดมา การเสด็จของพระองคน์อกจากเพื่อเป็นม่ิงขวญั
แก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์แลว้ พระองคย์งัไดท้รงศึกษาปัญหาดา้นต่าง ๆ จนทรงเขา้พระทยัอยา่ง
ถ่องแท้ แล้วหาวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ตามข้อเท็จจริงและสภาพสังคมอย่างดียิ่งด้วย 
พระอจัฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซ้ึงและถ่องแท ้พระองคจึ์งทรงก าหนดยุทธศาสตร์
ในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของไทย เป็น 2 ลกัษณะส าคญั คือ ยุทธศาสตร์การสร้างแบบจ าลอง 
เป็นยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู ่ความเป็นจริง ตามศกัยภาพ
ของเมืองไทยและสังคมไทย โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ น าไปแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์  
แบบโครงการ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสะทอ้นออกมาในลกัษณะศึกษาคน้ควา้ ทดลอง วิจยั จนเกิดเป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริมากมายนบัพนัโครงการ 
   ยุทธศาสตร์ทั้ ง 2 ระบบดังกล่าว ต่างเอ้ือซ่ึงกันและกัน แต่พระองค ์
ทรงให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์แบบจ าลองเป็นหลักพื้นฐาน เพราะผูส้ร้าง ผูรั้กษา ผูใ้ช้ 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 
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   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
พอควรและปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงขึ้นโดย
ล าดบัต่อไป 
   เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งมาก เพราะตอ้งรวมเอา   
   1)  อุดมการณ์บางอยา่ง  
   2)  โลกทศัน์บางอยา่ง    
   3)  ความสัมพนัธ์บางอยา่ง  
    4)  ค่านิยมบางอยา่ง 
   จึงจะนับได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจ้ริง ทั้ง 4 ประการ ท่ีจะกล่าว 
ถึงน้ี คือ ส่วนท่ีเรารู้จกักนัวา่ วฒันธรรมนัน่เอง 
   ถา้ไม่เขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียง ตามความหมายเช่นน้ี เศรษฐกิจพอเพียง 
จะมีความเป็นไปไดแ้ก่คนจ านวนนอ้ยเท่านั้น คือ เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง ในปริมาณเพียงพอ
จะผลิตเพื่อพอบริโภคหรือท ารายได ้พอส าหรับครัวเรือน เท่านั้น ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยม
กนัไวเ้พียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือวฒันธรรม ไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม ความไม่
ละโมบ และการประหยดัเท่านั้น แมว้่าเป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดข้องเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง   หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน ได้แก่พอเพียงส าหรับทุกคน  
ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนัจิตใจพอเพียง ท าให้รักกนั และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้
คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น และท าลายมากส่ิงแวดล้อมพอเพียง  การอนุรักษ์และเพิ่มพูน
ส่ิงแวดล้อมท าให้ยงัชีพและท ามาหากินได้ เช่น การท าเกษตรผสมผสาน ซ่ึงได้ทั้ งอาหารได ้
ทั้งส่ิงแวดลอ้ม และไดท้ั้งเงินชุมชนเขม้แข็งพอเพียง  การรวมตวักนัเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง จะท าให้
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัญหา
พอเพียง  มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั และปรับตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง อยู่บนพื้นฐานวฒันธรรม
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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 
   - 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
พอสมควรกับอัตภาพ ซ่ึงใกล้เคียงกับค าว่าพึ่ งตนเอง ได้ในทุกเศรษฐกิจส่วนความหมายด้าน 
จิตวิสัย หรือดา้นจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากนั บางคนมีเป็นลา้นก็ไม่พอ 
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
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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 
จะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่า  
จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
   - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
   เง่ือนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    -เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  
เพื่อประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
    -เง่ือนไขท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก 
ในคุณธรรม 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  
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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 ร่วมกันเป็นกลุ่ม   จึงจ าเป็นต้องจัดระบบ
ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันน้ีให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ และ
พิธีกรรมต่างๆเป็นแนวทางและบรรทดัฐานใหส้มาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปไดถื้อ
ปฏิบัติ ระบบกฎเกณฑ์และประเพณีต่างๆจะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนา  
เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงท าให้บางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกับ
สภาพส่ิงแวดลอ้มใหม่ ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
   3.2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพนัธ์กนั เช่น ครอบครัว เครือญาติและชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนแนวคิดดังกล่าว แสดงความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมต่าง ๆ  
ว่าการเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้ ท่ีเน้นความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจพร้อมๆกับการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อให้เอ้ือต่อความทันสมัยนั้น แม้ว่าผลท่ี
เกิดขึ้ น คือ ความทันสมัยท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหน่ึงของคนดีขึ้ น แต่ในขณะเดียวกันในอีก 
ดา้นหน่ึงกลบัพบว่า การพฒันาดา้นวตัถุและการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ี   
ได้ท าลายสายสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมตั้ งเดิมซ่ึงเป็นรากฐานของความสุข ความ
มัน่คง และความเขม้แข็งของชุมชนลง ผลกระทบส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ศกัยภาพในการรักษา
อ านาจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลยภาพระหว่างมนุษยก์ับ
ธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย  ์และกายกบัจิตของมนุษย  ์อนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้
เกิดความพอเพียงตอ้งถูกกระทบกระเทือน จึงมีผลท าให้แต่ละชุมชนตอ้งพยายามหาหนทางเพื่อ
ปรับตวัให้สามารถด ารงอยู่ได ้แต่ดว้ยความท่ีแตกต่างกนั อาทิ  ลกัษณะกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรของแต่ละชุมชน ท าให้เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษาความพอเพียง ซ่ึงเป็นทางรอด
ของแต่ละชุมชน  มีระดับลกัษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป  เช่น บางชุมชนรักษาความ
พอเพียงไวด้ว้ยการสร้างระบบความสัมพนัธ์ท่ีไม่พยายามพึ่งพิงผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อผูบ้ริโภค
ของตนเอง  และใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ไม่เนน้การผลิตแบบการคา้ หรือหากจะตอ้งมีบา้ง
ก็สามารถสร้างระบบการจดัการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการแลกเปล่ียนสินคา้ รวมทั้งกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจอ่ืนๆให้ด ารงอยู่ในบริบทเดียวกนั หรือในบางชุมชนก็เลือกวิธีการอยู่รอด โดยการผนวก
ตนเองเขา้ไปกบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการคา้ ด้วยการสร้างกระบวนการจดัระเบียบสังคมใหม่  
ท่ีเอ้ือให้เกิดความเป็นประชาสังคม (Civil Society) เพื่อรักษาความเป็นศกัยภาพแห่งความพอเพียง 
และอ านาจต่อรองกับเศรษฐกิจภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีอยู่บน
พื้นฐานของความไวว้างใจต่อกัน ซ่ึงถือว่า เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญ สามารถช่วยให้ชุมชน
รวมกลุ่มกันเพื่อการจดัการปัญหาต่างๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเอง อันเป็น
เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.3) ระบบความเช่ือ อันประกอบด้วย ระบบคุณค่าทางวฒันธรรม    
ความไวว้างใจทางสังคมน้ีเกิดขึ้นไดโ้ดยเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ดว้ยการสร้าง
บรรทดัฐานแบบพึ่งพาอาศยักนัท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานและกฎเกณฑ์กติกาของความสัมพนัธ์แบบเท่า
เทียมกันขึ้นมา พร้อมทั้งพฒันากระบวนการบงัคบัทางสังคมและการขดัเกลาทางสังคม เพื่อให้
บรรทดัฐานดงักล่าวเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางและยัง่ยืน ประการท่ีสอง การสร้างเครือข่ายท่ีท า
ให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเร่ืองเก่ียวกับชุมชน เช่น การพัฒนาความสัมพันธ์แบบวิสาสะ 
(Association)  และความสัมพนัธ์แบบแนวราบ   (Cooperation)  เพื่อให้สมาชิกได้สร้างนิสัยของ
ความร่วมมือกัน ท าให้สามารถผลึกก าลังกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้ งปลูกฝังให้เกิด
จิตส านึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชน  
แบบประชาสังคม (Civic Community)  ซ่ึงมีศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็น
อย่างดี และท าให้สามารถสร้างระบบการจดัการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไวไ้ด ้ไม่ว่า
จะเป็นการเปล่ียนบริบทแวดลอ้มไปอย่างไร ท าให้เกิดเป็นคุณค่าทางความเช่ือร่วมกนั จนน าไปสู่
ระบบคุณค่าทางวฒันธรรมอ่ืน ๆ ตามมา องคป์ระกอบทั้งสามส่วนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด 
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 
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   เศรษฐกิจพอเพียงทั้งส่วนบุคคลและสังคม สามารถน ามารวมประสาน
ให้เกิดความเขม้แข็งเป็นรูปธรรมจากการปรับวิถีทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นลกัษณะภูมิปัญญาทั้งทาง
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 
   (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 
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   (2) ระดบัสังคม คือ ความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศในการผลิต 
และบริการ เพื่อใหส้ังคมอยูร่อดอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งตนเอง 
  4) ขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
   ทางสายกลางหรือความพอดีหรือความพอเพียง อนัจะน าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีระดบับุคคล และสังคม มีขอบเขตหลกัในการปฏิบติัให้สามารถพึ่งตนเองได ้5 ประการ 
คือ 
   4.1) ดา้นจิตใจ 
                   (1)  มีจิตใจเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้
                   (2)  มีจิตส านึกท่ีดี 
                   (3)  มีความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ก่ตนเองและสังคม 
                   (4)  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม 
                   (5)  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
   4.2) ดา้นสังคม 
                   (1) มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
                   (2) มีความสามคัคี 
                   (3) มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
                   (4) มีความเป็นอิสระในการคิดการด าเนินการ 
                  4.3) ดา้นเศรษฐกิจ 
                   (1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
                   (2) ยดึหลกัพออยูพ่อกิน พอใช ้
                   (3) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบในดา้นการใชจ่้าย 
                   (4) มีความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ 
                   (5) มีภูมิคุม้กนัในความเส่ียง 
                   (6) มีแผนส ารองเป็นทางเลือก 
   4.4) ดา้นเทคโนโลย ี
                   (1) มีภูมิปัญญาพื้นฐานในการแยกแยะสังคมท่ีดี ไม่ดี ควรไม่ควร 
                   (2) รู้จกัเลือกใชใ้นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
                   (3) รู้จกัปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นจริง 
                   (4) มีการพฒันาภูมิปัญญาของตนเองใหก้า้วหนา้ 
   4.5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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                   (1) รู้จกัใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคลอ้งกบับริบททาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (2) พยายามหาวิชาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
                   (3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
                   (4) รู้จกัรักษาพฒันาและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม คุม้ค่า
กบัคนหมู่มาก 
                   (5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
  5) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
   - สามารถพึ่งตนเองได ้
   - ใหพ้น้จากความยากจน 
   - 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 านวยความสะดวกส่ งเสริม 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
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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
ใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้นทางออกส าคญัเพื่อแก้ปัญหาจะตอ้งเร่ิมตน้ด้วยการตดัวงจรแห่ง 
การพึ่งพิงท่ีเกิดจากความไม่เสมอภาคกนั โดยการสร้างอ านาจต่อรองให้เพิ่มขึ้น เพราะตราบเท่าท่ี
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 เพราะเหตุใดสังคมไทยซ่ึงดูเหมือนว่ามีความทนัสมยัอย่างเต็มท่ีแต่ในขณะเดียวกนั  
ก็กลับสูญเสียอ านาจและอิสระในการตัดสินใจก าหนดทางเลือกการพัฒนา  สูญเสียอ านาจ 
ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งสูญเสีย ความสามารถ ในการสนองตอบต่อความตอ้งการ และ การแกไ้ข
ปัญหาของตนเองตลอดเวลาท่ีผา่นมา 

2.1.5 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 แล ะ  Investigate ซ่ึ งค าว่ า วิ เค ร าะ ห์ น้ี ส าม ารถน าไป ใช้ กั บ วิ ช าก าร ต่ างๆ  ได้
มากมาย  เช่น  การวิเคราะห์โครงสร้าง  การวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ   
การวิเคราะห์ปัญหา เป็นตน้ 
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 ค าว่า   “วิเคราะห์” ท่ี ใช้กับการวิเคราะห์ระบบนั้ น  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Analysis” ซ่ึงแปลว่า การาแยกส่ิงท่ีประกอบกนัออกเป็นส่วนๆ เช่น การแยกระบบใหญ่ออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ คือ เป็นการแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ  เพื่อสะดวกในการพิจารณาหรือตัดสินใจ   
จากความหมายของค าว่าวิเคราะห์ดงักล่าวน้ี จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระบบงานไม่ใช่เร่ืองท่ียุ่งยาก
หรือเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นแต่ประการใด 

 การพิจารณาใคร่ครวญในปัญหาต่าง  ๆ  ของคนเรานั้ น  มีวิธีการใหญ่ ๆ  อยู่
ดว้ยกนั 2 วิธี คือ 

 1) วิธีธรรมดา (Natural Determination) เป็นวิธีท่ีคนส่วนมากใช้กันเป็นปกติ
ธรรมดาโดยอาศยัประสบการณ์และสามญัส านึกของแต่ละบุคคลเป็นหลกั  คนท่ีมีวิจารณญาณสูง 
ๆ อาจจะสามารถพิจารณาตดัสินใจในปัญหาต่างๆ  ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็วไม่แพน้ักวิชาการ
ทางดา้นวิเคราะห์ระ อย่างไรก็ตามาการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจดว้ยวิธีการน้ีโอกาสท่ีจะ
ผิดพลาดย่อมมีสูง ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียแก่ธุรกิจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกนั ดงันั้น ถา้เป็น
งานส าคญัๆ ทางธุรกิจแลว้ไม่ควรใชวิ้ธีน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

 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 าความเข้าใจเพื่อป้องกันการสับสนในการใช้  เช่น  ค าว่า การวิจัย  การค้นคว้า การค้นคิด   
เป็นตน้ ซ่ึงความจริงแล้วการวิเคราะห์กับการวิจยัเป็นคนละเร่ือง  คนละความมุ่งหมายกัน แต่มี
ความใกล้เคียงกันมาก  การวิจัยนั้ นมุ่งในการค้นหาข้อเท็จจริง  หรือความถูกต้องท่ีสุดของ
ปัญหา เช่น การวิจยัภาวะของผูมี้รายไดน้อ้ย คือ การคน้สภาพของผูมี้รายไดน้อ้ย เป็นการหาสาเหตุ
วา่ เป็นเพราะอะไรท่ีท าใหค้นเหล่าน้ีมารายไดน้อ้ย และเขาเหล่าน้ีมีความเป็นอยูก่นัอย่างไร มีความ
เดือดร้อนในเร่ืองอะไรบา้ง เหล่าน้ีเป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์นั้นจะเป็นการมุ่งหาสาเหตุเพื่อท าการ
แก้ปัญหาท่ี เกิดขึ้ นนั้ นให้ดี ท่ี สุดหรือเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ การแก้ปัญหาท่ีได้จาก 
การวิเคราะห์ระบบนั้นอาจไม่ใช่ทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะกระท าเท่านั้น ทั้งน้ี
เพราะการแกไ้ขปัญหาของนักวิเคราะห์ระบบเป็นการประนีประนอมกบับุคคลในหลาย ๆ ฝ่ายท่ี
จะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ารท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 

 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ระบบใดระบบ
หน่ึง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบนั้น การวิเคราะห์นั้น
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จะตอ้งท าการแยกแยะปัญหาออกมาให้ได้ แล้วก าหนดปัญหาเป็นหัวขอ้เพื่อท าการศึกษา  และ 
หาวิธีแกไ้ขในท่ีสุด 
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึง วิธีการ
ท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้ นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือในระบบย่อยของ
ธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้วการวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ ดีขึ้ นด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบ  คือ  การหาความต้องการ
(Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร  หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ 
(สุณิษา แยม้กล่ินหอม, มปป.) 

2.1.6 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
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
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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 
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 ดีระดับภู มิภาคอาเซียน (Asean Good Animal 
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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 าหน่ายในร้ายคา้ปลีกในยุโรป(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) 

 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 
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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
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
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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 
 9) การสุขาภิบาล 
 10) บุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน 
 11) บนัทึกและรายงาน 
 วตัถุประสงค์ในแต่ละขอ้ก าหนดเช่นเดียวกับ GMP สุขลกัษณะทั่วไป เพียงแต่ 

GMP น ้ าบริโภคเนน้ประเด็นการควบคุมกระบวนการผลิตน ้ าบริโภค โดยขยายรายละเอียดในการ
ควบคุมเพื่อป้องกันการปนเป้ือนชัดเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต่ขอ้ 3-8 ซ่ึงเป็นขั้นตอนการผลิต และมีการ
เพิ่มเติมในส่วนของบันทึกและรายงานเพื่อให้ผูผ้ลิตเห็นความส าคญัและประโยชน์ในการเก็บ
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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) 
2.1.7 แนวคิดการจดัระบบควบคุมภายใน (Internal control system /ICS) 

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

 ขอ้ดีของการจดัทาระบบควบคุมภายใน (Internal control system /ICS) 
 1) ช่วยให้หน่วยงานท่ีให้การรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรรายย่อย

ไดที้ละหลายราย 
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 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 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

กาญจนา สุระ (2556) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 3 นกัวิจยัมีแผนการวิจยั คือ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อจดัการการเรียนรู้ในการขยายตน้แบบการพฒันาด้านสังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินสู่ 7 
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดังน้ี 1) วิธีการพฒันาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะมีการน าเอาหลกัหลกั
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ของคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับการด าเนินงานเพื่อพัฒนา  
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยคุณธรรมท่ีส าคญัของ อปท.ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงาน
เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือคุณธรรมในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  
ความอดทน ความขยนัหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี 
สอดแทรกเขา้ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมั่นตั้ งใจในการท างาน 
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่างๆ อย่างจริงจงัไม่ท าไปโดยขาด
ความรับผิดชอบแต่ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินให้ตนเองและ
บุคคลอ่ืนอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข  2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจดัการองค์กร 
เพื่อยกระดบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินดว้ยคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได้นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีบทบาทส าคญัใน 
การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาค
ประชาชน โดยฝ่ายบริหารของ อปท. จะต้องยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยน าเอาหลัก
คุณธรรมเขา้มาใชก้ารท างานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณธรรมประจ าใจ ไดแ้ก่ 
การมีความซ่ือสัตย์ มีความยุติธรรม อดทนและมีความขยนัหมั่นเพียร ใช้นโยบายเชิงรุกใน 
การบริหารจดัการองค์กร กล่าวคือมีการเตรียมตวัท่ีจะรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะมากระทบกับ  
การด าเนินงานขององคก์ร ขณะเดียวกนัก็มีความไม่ประมาทโดยหาวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา
กบัการด าเนินงานภายในองคก์ร  การท างานเนน้ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ในส่วนของ
ภาคประชาชนก็ยึดหลักการท างานโดยน าเอาหลักคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
การท างานยดึหลกัตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ขณะเดียวกนัก็ไม่ละเวน้ท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในการท างานเพื่อท้องถ่ิน ขณะเดียวกันควรมีการเสาะแสวงหาและสร้างพันธมิตรใหม่กับ
บุคคล หน่วยงาน องคก์รอ่ืน เพื่อท าใหต้นเองอยูร่อดและมีชีวิตท่ีมีความสุขในสังคม จากการศึกษา  
ไดบ้ทสรุปเก่ียวกบัวิธีการในการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
จ.เชียงใหม่ โดยความส าเร็จของการพฒันาด้านสังคมของท้องถ่ินจะเกิดขึ้นได้จ าเป็นท่ี อปท.  
ควรมีการบริหารจดัการโดยอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตวัน าและก ากบัการท างานเพราะหาก 
อปท. ยึดมั่นในหลักของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วย่อมท าให้เกิดการพัฒนา 
ได้อย่างย ัง่ยืน ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข ซ่ึงทางนักวิจยัไดท้ าการ focus group และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยูดี่มีสุขทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมใหก้บัคนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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 กาญจนา สุระ (2555) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 2 (พ.ศ.2555) โดยขยายการ
ประเมินต้นแบบการพัฒนาให้ครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน  
อนัประกอบไปดว้ย การพฒันาดา้น เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม โดยการ
ประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รซ่ึงส่งผล
ต่อความอยู่ดีมีสุขของท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ โดยนักวิจยัได้น าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหารจดัการองคก์รของทอ้งถ่ินเพราะเป็นคุณธรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างย ัง่ยนืเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัของธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถ
พฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของคุณภาพ
จากภายในของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหารจัดการท่ีดี ด้วยเหตุ น้ีถึงแม้จะมีหลัก 
การบริหารจดัการท่ีดีก ากบัแลว้ยงัตอ้งมีคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ยอนัจะท าให้
การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 กาญจนา สุระ (2554) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินเชิงระบบ
ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การพฒันาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผลการวิจยัพบว่าองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินของ จ.เชียงใหม่ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยน าเข้าในส่วนของการใช้งบประมาณใน 
การพฒันาดา้นสังคมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ 
ส่วนปัจจยัทางด้านกระบวน การพฒันานั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ให้ความส าคญัเป็น
อย่างมากทั้งดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยการน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ซ่ึงพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้น าเอา
คุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติังานในระดบัมากแลว้
ก็จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้น พฒันาในระดบัมาก
ท่ีสุดเช่นกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในจังหวดั
เชียงใหม่ 
 กาญจนา  สุระ (2551)  การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต์่อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพื่อจดัการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนในท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม(PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ องค์การ
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บริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม่  ต่อการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในแต่ละด้าน  ได้แก่  
ด้าน เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ี ยว ควรจัดการเรียน รู้ในการส ร้างแผนธุรกิจ  
แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ แผนการตลาด และแผนพฒันาบุคคลดา้นธุรกิจชุมชน ส่วนดา้นสังคม
และวฒันธรรม ควรจะจดัการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุข  
ในชุมชน การสร้างศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ คุณธรรมและจริยธรรม 
ให้เพิ่มขึ้น ในด้านการศึกษานั้น ควรจะจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
จิตวิทยารวมถึงการสร้างเชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน ส่วนดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น ควรจะจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสุขอนามยัของชุมชนให้สะอาด ปลอดภยั ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ทั้ง 
ส่ีด้านน้ี จะช่วยเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนให้มีศักยภาพท่ีเพิ่มขึ้นในการท่ีจะ 
ต่อยอดสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 
  ดังนั้ นเพื่อท่ีจะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่  
การจดัการเรียนรู้ในการเพิ่มศกัยภาพให้กับทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนนั้นๆ จึงเป็นแบบอย่างท่ี
ชุมชนตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัในทอ้งถ่ินของตนเองและสร้างเครือค่ายการเรียนรู้กบัชุมชนกบัองคก์รทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาส 
การพฒันาชุมชนของตนเองใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

กรีติ เชาว์ตฤษณาวงษ์ (2557) การวิจยัเร่ือง “การประยุกตแ์นวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เพื่อท าการเกษตรสู่การพึ่ งตนเองอย่างย ั่งยืนภายใต้ความพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก”  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิทยาการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological research) 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ได้แก่  
ผูน้ าชุมชน นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาระดบัชั้นมธัยมตน้ มธัยมปลาย และสมาชิกชุมชนปฐม
อโศก รวมจานวน 13 คน การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การท าเกษตรกรรมเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์และศกัยภาพในการพึ่งตนเองของสมาชิกชุมชนปฐมอโศก ผลการศึกษาพบว่า สมาชิก
ชุมชนปฐมอโศก มีวิถีการด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย  
เป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ โดยยึดเอาหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน 
การด าเนินชีวิต เป็นชุมชนพุทธเกษตรกรรม ลดการพึ่งพาปัจจยัภายนอก มีการถือศีล ปฏิบติัธรรม
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อย่างเคร่งครัด และรับประทานมงัสวิรัติตลอดชีวิต สมาชิกทุกคนท างานโดยไม่มีเงินเดือน มุ่งหวงั
เพียงสร้างบุญกุศลทางจิตใจ มากกว่าวตัถุทางกาย มีการผลิตปัจจัยในการด ารงชีพด้วยตนเอง 
นอกจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในชุมชนแลว้ ยงัน าออกวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยน าเอา
หลกัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคม์าต่อยอดผลิตภณัฑใ์หแ้ปลกใหม่ หลากหลาย และน่าสนใจ จ าหน่าย
สินคา้เกษตรและสินคา้อุปโภคบริโภคปลอดสารพิษให้ผูท่ี้สนใจใน  “ราคาบุญนิยม” คือการขาย
สินคา้โดยเอาก าไรเพียงเล็กน้อย ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ชุมชนปฐมอโศกถือเป็นชุมชนตน้แบบท่ีมี
ศกัยภาพในการพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืภายใตก้ระแสสังคมทุนนิยมในปัจจุบนั 
 พัชราภา สิงห์ธนสาร(2560)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน เขตต าบลแม่วงก์ 
อ าเภอแม่วงก์ จงัหวดันครสวรรค์ สมบูรณ์ ต าบลแม่วงก์ อ าเภอแม่วงก์ จงัหวดันครสวรรค์และ
ศึกษาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 เนินสมบูรณ์ ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่
วงก์ จงัหวดันครสวรรค ์ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model) ประชากรในการศึกษาคือ ชาวบา้นซ่ีงเป็นหัวหน้าครัวเรือนในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 
เนินสมบูรณ์ ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค ์จ านวน 101 ครัวเรือน 
 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ด้านเศรษฐกิจในมิติของ
รายได้ มีเพียงรายได้เฉล่ียต่อคนของครัวเรือนเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน ส่วนรายไดจ้ากอาชีพหลกั และรายไดจ้ากอาชีพเสริมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชน ในมิติของรายจ่ายประกอบไปดว้ยรายจ่ายประเภทตน้ทุนในการประกอบ
อาชีพ รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรายจ่ายรวมทั้งหมดเฉล่ียต่อคนในครัวเรือนลว้นเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยทางดา้นการประกอบอาชีพ
เพือ่สร้างรายได ้มีเพียงคนอายมุากกวา่ 60 ปีมีอาชีพและรายไดเ้ท่านั้นท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนคนอายุ 15-60 ปีเต็ม มนอาชีพ และรายไดแ้ละครัวเรือนมีการเก็บ
ออมเงินไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนปัจจยัทางดา้นสังคมมีเพียง คนใน
ครัวเรือนไม่สูบบุหร่ีเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนคนใน 
ครัวเรือนไม่ด่ืม สุรา (ยกเวน้การด่ืมเป็นคร้ังคราว เฉล่ียไม่เกินเดือนละ 1 คร้ังฯ), คนอาย ุ6 ปีขึ้น ไป 
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง, คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนใน
ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ , คนพิการ ได้รับ การดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือภาครัฐและคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของหมู่บา้น/
ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
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 วีระศักดิ์ สมยานะ (2554) การวิจยัเพื่อพฒันาตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์และประเมินให้ไดต้น้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินผลเชิงระบบ 
(System Analysis) ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ และ  
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 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
พอเพียงเขา้มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารจดัการองค์กรร่วมกบัหลกัธรรมาภิบาล จนส่งผลให้เกิด
การพฒันาดา้นการเมืองของทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ทั้งน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถพฒันาการบริหารจดัการ จนเป็นตน้แบบของการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ คือ องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ส่วนต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและ 
ด้านการเมือง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง บทสรุปของ 
การวิจยัพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีได้น าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานในระดบั “มาก” แลว้จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของท้องถ่ินนั้นพัฒนาในระดับ “มากท่ีสุด” เช่นกัน ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นว่าทอ้งถ่ินของไทยควรจะน าเอาหลกัคุณธรรมไปใช้กบัการบริหารจดัการองค์กร
ร่วมกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ไดต้น้แบบท่ีดีของการบริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2553)  การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวีระศักดิ์ สมยานะ (2552)  การจัดการการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการบูรณาการ
งานวิจยัด้วยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่มชุมชน 
(PAR) โดยเร่ิมจากการสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  
พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 
ผ่านกระบวนการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดับขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พัฒนาไปสู่  



42 

 

 

2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนแบบหรือการ เลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุก
กระบวนการของการจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการ
การส่ือสารในทุกภาคส่วนอยา่งสร้างสรรค ์จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากรชุมชน(สินทรัพยชุ์มชน) ดว้ยชุมชน  
  ผลการวิจยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน 
พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(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 ์
และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ร่วมกบัคนใน
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง จึงเป็นการสะท้อนให้ ชุมชนอ่ืนได้เห็นต้นแบบของการพัฒนาจาก 
ส่ือประชาสัมพนัธ์ของการวิจยั และการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับแนวทางการพฒันา
ชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ 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 ่อให้ทุกภาคส่วนไดป้ฏิบตัิการเรียนรู้
ร่วมกนัผ่านโครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิด
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิที่ชดัเจน อีกทั้งยงัตอ้งท าการประเมินการพฒันา
โครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ยการวดัมูลค่าเพิ่มจาก
การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่น ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บงัเกิด
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีชดัเจนจากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีนั่นเอง  
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  ผลการวิจยัพบว่าสามารถพฒันานักวิจยัของทอ้งถิ่นไดท้ั้งส้ิน 42 คน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นเจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของชุมชน สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ได ้42 ชุมชน กบัการจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของ
ทอ้งถิ่นไดท้ั้งสิ้น 4 ดา้น คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน แผนพฒันา 
ดา้นสังคมจ านวน 14 แผน แผนพฒันาดา้นการศึกษาจ านวน 6 แผน และแผนพฒันาดา้นอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มจ านวน 5 แผน แผนพฒันาเหล่าน้ีไดถู้กน าไปปฏิบติัจริงกบัชุมชนในทอ้งถิ่น 
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
เพิ่มศกัยภาพของนักวิจยัท้องถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง 
ได้อย่างเหมาะสม วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  และ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กับกลุ่มเป้าหมายคือ นักวิจยัท้องถ่ินประจ าต าบล
จ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ กบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็นนกัวิจยัทอ้งถ่ิน
ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาชุมชนของตนเองตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้น
คือ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ด้านสังคม ด้านการศึกษาและด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจยั นกัวิจยัสามารถจดัการเรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจัยทอ้งถ่ิน
ประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ี
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้เสนองานวิจัยท้องถ่ินในประเด็นของ 
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การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ 
กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว นักวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัได้
ทั้ งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในด้านสังคมและวฒันธรรม สามารถเสนองานวิจัยได้ 14 เร่ือง และ 
ดา้นการศึกษา มีงานวิจยัทอ้งถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นักวิจยัทอ้งถ่ิน
ไดเ้สนองานวิจยัจ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่น าไปปฏิบติัจริงในทอ้งถ่ินไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัของทฤษฏีงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินของนักวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยนักวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีจะน าเอาตน้แบบของการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็น
แบบอยา่งกบัการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยัในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป นบัไดว้า่เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยักบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2549) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2549 การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 โดยใช้แบบจ าลอง CIPP model ผลการศึกษาสรุปไดว้่า เม่ือ
ประเมินบริบทขององค์กร (Context) ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน (Product) สามารถประเมินไดว้่าการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2549 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก อีกทั้งยงัไดข้อ้เสนอแนะจากการประเมิน
ว่า องค์กรควรจดัท าแผนการด าเนินงานให้ตรงกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร เพื่อจดัท าโครงการต่าง ๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน อนัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพขององคก์รไดม้ากขึ้น ถึงแมอ้งคก์รจะมีการ
ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน แต่หากใชบุ้คลากรใหเ้หมาะสมตามต าแหน่งและ
หนา้ท่ีแลว้ก็จะสามารถเพิ่มศกัยภาพขององคก์รไดม้ากขึ้น  
 สุเทพ พันประสิทธิ์ (2554) การศึกษาเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง งานวิจัยเร่ืองน้ีได้ก าหนอวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ (1) เพื่อ
วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจชุมชน อนัไดแ้ก่ ปัจจยัการผลิตและผลผลิตของระบบการผลิตทางดา้น
เกษตร (2) เพื่อประเมินระดบัการน ้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อนั
ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและกนัสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี เง่ือนไขความรู้และคุณธรรม ใน
ระบบการผลิตดา้นการเกษตร (3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและความเช่ือมโยงของ
องคก์รประกอบของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระบบการผลิตดา้นการเกษตร 
  วิธีศึกษาใช้การส ารวจฟาร์มตัวอย่างของเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การพัฒนา
โครงการในพระราชด าริ ของเกษตรกรตวัอย่างทั้ง 4 ภาค จ านวน 284 ราย น าขอ้มูลมาประมวลผล
เพื่อให้ได้ความสัมพนัธ์ของเกษตรกรกับชุมชน และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง กับการด าเนินการผลิต
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ทางการเกษตร ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให่เหมาะสมขึ้นโดยค่าสถิติเชิงพรรณนาและค่า
ความสัมพนัธ์โครงสร้าง โมเดลลิสเรล (LISRELModel) 
 จากการศึกษาดา้นระบบการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ของชุมชนตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดผ้ลการศึกษาพบวา่ 1) รูปแบบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรตวัอยา่ง เป็นการเกษตร
แบบไร่นาส่วนผสมท่ีมีระบบการผลิตในรูปแบบ พืช-ประมง-ปศุสัตว ์โดนเน้นในรูปแบบ ขา้ว-
พืชสวน-ปรัมง-ปศุสัตว์ และมีสัดส่วนการด าเนินกิจกรรมการเกษตรแตกต่างกันโดยขึ้ นกับ
สภาพแวดล้อม วฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงแตกต่างกับสัดส่วนทางทฤษฎี อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนต่างๆสามารถยืดหยุ่นได้ จึงถือว่าสัดส่วนการใช้พื้นท่ีของเกษตรกรแต่ละรายมีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นท่ีของตนเอง 2) การด าเนินกิจกรรมการเกษตร มีมากและ
หลากหลาย นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดรั้บความรู้ในการด าเนินการเกษตร 3) เกาตรกรมีกิจกรรมใน
การประกอบอาชีพของตนเองมากขึ้น มีผลผลิตของพืชหลากหลายออกมาในระยะเวลาท่ีต่างกนัท า
ให้ลดความเส่ียงในการด าเนินการทั้งจากสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะปริมาณน ้ าฝลท่ีแปรเปลี่ยนไป
ตลอดเวลา อีกทั้งยงัลดความเส่ียงจากโรคและแมลง ตลอดจนในเร่ืองของราคา 4) สามารถใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างทัว่ถึง ท าให้เกิดรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งจากการเพิ่มผลผลิตและมี
ผลผลิตอย่างหลากหลาย ส่งผลให้เกิดความคุม้ค่ามากกว่าความคุม้ทุน เพราะนอกจาก จะท าให้มี
อาหารอย่างพอเพียงแล้ว ยงัเป้นผลท าให้เกษตรกรมีงานท าตลอดทั้งปีมีรายได้ต่อเน่ืองลดการ
อพยพถ่ินฐาน คุณภาพชีวิตและครอบครัวมีความอบอุ่น ส่ิงแวดลอ้มดีขึ้นเป็นผลท าให้ตน้ทุนทาง
สังคมลดลง 
 ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร(2558) การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร เพื่อเขา้สู้
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ การพฒันาสถาบนัเกษตรกรเป็นนโยบายหลกัท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ  
โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11 ได้ให้ความส าคญักับการส่งเสริมและ
พฒันาองค์กรเกษตรกร ให้เขม้แข็ง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นสถาบนัท่ีช่วยในการด าเนิน
ธุรกิจสินคา้เกษตร ทั้งดา้นการผลิต การพฒันาคุณภาพและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร 
รวมถึงการพฒันาดา้นการตลาด ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสมาชิกมีความสามารถในการผลิต
และการตลาด กา้วสู่ผูจ้ดัการฟาร์มท่ีเป็นมืออาชีพหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (smart farmer) และยก
ฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โครงการศึกษา “การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าสู่
สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาธุรกิจสินคา้เกษตรของ
สหกรณ์การเกษตรไดอ้ย่างส าเร็จ และการด าเนินงานท่ีมีส่วน ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิก
พฒันาสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยผลการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้สหกรณ์การเกษตรสามารถด าเนินธุรกิจ
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สินคา้เกษตรได้อย่างส าเร็จจากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์  (logistic regression analysis) 
พบว่า มีปัจจยัสู่ความส าเร็จ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) มีตลาดท่ีแน่นอน 2) มีความพร้อมดา้น
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 3) มีโครงการผลิตสินคา้เกษตรร่วมกบัเกษตรกรสมาชิก 4) 
สินคา้มีคุณภาพมาตรฐาน 5) ไดรั้บการสนบัสนุนการดาเนินธุรกิจแปรรูปสินคา้เกษตรจากภาครัฐ
หรือเอกชน และการศึกษาความคิดเห็นของสหกรณ์การเกษตรและการสัมมนาระดมความคิดเห็น
จากเกษตรกรสมาชิกและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพบวา่ นอกจากปัจจยัดงักล่าว 5 ประการแลว้ ยงัมีปัจจยั
อ่ืน ๆ อีก 3 ประการท่ีส าคญั คือ 1) มีความพร้อมดา้นเงินทุน 2) มีความพร้อมดา้นบุคลากร ทกัษะ 
ความเช่ียวชาญในการด าเนินงาน และ 3) นโยบายและการบริหารจดัการของสหกรณ์การเกษตรท่ี
ให้ความส าคญักบัการผลิตและแปรรูปสินคา้เกษตร ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีท าให้
สหกรณ์การเกษตรสามารถพฒันาการผลิต การแปรรูป และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินคา้เกษตรไดอ้ย่าง
ส าเร็จ ท่ีตอ้งเช่ือมโยงกนัทั้งในส่วนของตน้น ้ า คือเกษตรกรสมาชิก กลางน ้ าคือการด าเนินงานของ
สหกรณ์การเกษตร และปลายน ้ าคือตลาดหรือคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์
การเกษตรท่ีประสบความส าเร็จ  จะช่วยพัฒนาการประกอบอาชีพ  และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงประโยชน์ท่ีเกษตรกรสมาชิกไดรั้บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเขา้
ร่วมโครงการผลิตสินคา้เกษตรร่วมกบัสหกรณ์การเกษตร ไดแ้ก่ มีการอบรม ใหค้วามรู้ในการผลิต
และการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรสมาชิก สนบัสนุนและแนะนาให้มีการผลิตสินคา้คุณภาพ ขาย
สินคา้ไดร้าคาเป็นธรรมหรือสูงกวา่ทอ้งตลาดและมีรายไดเ้พิ่มขึ้น สนบัสนุนเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ลดตน้ทุนการผลิต สนบัสนุนเงินทุนและปัจจยัการผลิตในการประกอบอาชีพ จดัหาตลาดสินคา้ให้
เกษตรกรสมาชิก เพิ่มอ านาจการต่อรอง ไม่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง มีเงินเฉล่ียคืนก าไร ให้
ค  าปรึกษาวางแผนการผลิต และมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ 
ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้รวดเร็ว  นอกจากน้ี ยงัให้เกษตรกรสมาชิกปฏิบติัตามระเบียบของ
สหกรณ์การเกษตร เช่น การช าระหน้ี ทาใหมี้วินยัทางการเงินมากขึ้น  
 ดังนั้น การสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรสามารถพฒันาธุรกิจสินค้าเกษตรได้อย่าง
ส าเร็จ หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนทั้ งในส่วนของเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์
การเกษตร โดยในส่วน ของเกษตรกรสมาชิก ควรให้การสนับสนุนให้มีการผลิตสินคา้คุณภาพ 
อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การลดต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต การรับรอง
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานฟาร์ม รวมถึง สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต ่าและปัจจยัการผลิตท่ีมี
คุณภาพและต้นทุนต ่าผ่านระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตร  ในส่วนของการ
สนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนด้านการตลาด
สินคา้สหกรณ์ โดยการจดัหาและสร้างเครือข่ายการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
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พัฒนาระบบการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์  สนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมยั สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสหกรณ์การเกษตร โดยจดัหาเงินทุนท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียต ่า และให้สหกรณ์การเกษตรขนาดเล็กไดมี้โอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุน สนบัสนุนให้
สหกรณ์การเกษตรผลิตสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐาน สินคา้คุณภาพดี และสินคา้ปลอดภยั มีคุณค่า
ทางโภชนาการ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ซ่ึงจะทาให้สามารถเขา้ถึงตลาดไดง้่ายขึ้น 
สนับสนุนการพฒันาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา้  ระบบการตรวจสอบ
ยอ้นกลบั และการสร้างตราสัญลกัษณ์ของสินคา้ พฒันาความรู้ ทกัษะ ในการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดให้แก่บุคลากรของสหกรณ์การเกษตร และสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรจัดทา
แผนพฒันาสหกรณ์  โดยก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพฒันาองค์กรให้ชัดเจน  รวมถึง 
ประชาสัมพนัธ์สินคา้สหกรณ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค 
 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 ้
 




