
   

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่  ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชน
เกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อวิจยัและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างสร้างสรรค ์เพื่อการ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยได้
รวบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ี เก่ียวข้องเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงมี
รายละเอียดของประเด็นการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

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

โดย วิวฒัน์ชยั บุญภกัด์ิ (2536) ไดก้ล่าววา่ศกัยภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อมในตวัของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการหรือการเข้ามาท าให้ เกิด 
การเปล่ียนแปลงใด ๆ นั้นส าหรับการพฒันาศกัยภาพ ดงังานวิจยัของ ดรุณ ไกรศรี (2554) ระบุว่า
คือการน าความรู้ความสามารถท่ีอยู่ภายใตต้วับุคคลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคคลและ
องคก์ร น าศกัยภาพเหล่านั้นมาใชอ้ยา่งมีกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีทุกส่ิง
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วท า
ให้การพฒันาศักยภาพของบุคคลในองค์กรมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเม่ือมีศักยภาพท่ีอยู่ใน
บุคคลแต่ละคนไดรั้บการพฒันาและผลลพัธ์ท่ีตามมาคือความส าเร็จขององคก์ารวิธีการน าแนวคิด
เก่ียวกบัศกัยภาพไปใชโ้ดยส่วนใหญ่จะใชใ้นการอธิบายศกัยภาพของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
ศกัยภาพในการรวมกลุ่ม ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว ศกัยภาพของการบริหารจดัการ
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชนเก่ียวกับการท่องเท่ียวดังเช่นงานวิจัยของ  
เกษราพร ทิราวงศ์ และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง (2554) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
บ้านแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวดัแพร่ ด้วยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความ
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เข้มแข็งของชุมชนอย่างย ัง่ยืนมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและก าหนดทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวฒันธรรมท่ีส าคัญท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนแม่แรม  
เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการท่องเท่ียวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชนเป็น
ฐานในการพฒันา ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ไดมี้การพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นบุคคลากรการท่องเท่ียว
โดยชุมชนไดจ้ดัตั้งกลุ่มทางการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 

2.1.2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

1) หลกัพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้
จากภยัและวิกฤตเพื่อความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันาคุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติัตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบติับนทางสายกลาง 
และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน (พรชยั เจดามาน, 2556) 

ค านิยาม  ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อมๆ กนั ดงัน้ี 
   - ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
   - ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
   - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง  ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
   เง่ือนไข  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    -เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  
เพื่อประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
    -เง่ือนไขท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก 
ในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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   แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 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 
  2) การปรับตวัของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้ารปรับเปล่ียนของสังคมไทย 
   ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนและเช่ือมโยงกนัในหลาย ๆ 
มิติ การจะบูรณาการ มโนทศัน์ต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์สังคมจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อ
วิเคราะห์ถึงโครงสร้างวฒันธรรมซ่ึงเป็นวิถีชีวิตทั้ งหมดของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องพิจารณา  
3 องคป์ระกอบไปพร้อมกนั คือ 
   2.1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน การต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่
รอดของมนุษยท์ าให้เกิดระบบการผลิต เกิดการคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงในสังคม
ดั้งเดิมของมนุษย์อาศัยพึ่ งพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้คนรู้จักจัดการระบบความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือต่างๆ ขึ้นจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนับถือศาสนาและ
พิธีกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นการท่ีมนุษยไ์ดอ้ยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งจดัระบบความสัมพนัธ์
ในการอยู่ร่วมกันน้ีให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ และพิธีกรรมต่างๆ  
เป็นแนวทางและบรรทดัฐานให้สมาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปไดถื้อปฏิบติั ระบบ
กฎเกณฑ์และประเพณีต่างๆจะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้ง 
กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงท าให้บางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มใหม่ 
ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
   2.2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพนัธ์กนั เช่น ครอบครัว เครือญาติและชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนแนวคิดดังกล่าว แสดงความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ กับความสัมพนัธ์ทางสังคมต่างๆ 
วา่การเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้ ท่ีเนน้ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมๆกบัการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อให้เอ้ือต่อความทนัสมยันั้น แมว้่าผลท่ีเกิดขึ้น 
คือ ความทนัสมยัท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหน่ึงของคนดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้นหน่ึงกลบั
พบว่า การพฒันาดา้นวตัถุและการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ี ได้ท าลายสาย
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สัมพันธ์ทางสังคมและวฒันธรรมตั้งเดิมซ่ึงเป็นรากฐานของความสุข ความมั่นคง และความ
เข้มแข็งของชุมชนลง ผลกระทบส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือ  ศักยภาพในการรักษาอ านาจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลยภาพระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ 
มนุษยก์บัมนุษย  ์และกายกบัจิตของมนุษย์ อนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้เกิดความ
พอเพียงตอ้งถูกกระทบกระเทือน จึงมีผลท าให้แต่ละชุมชนตอ้งพยายามหาหนทางเพื่อปรับตวัให้
สามารถด ารงอยู่ได้ แต่ดว้ยความท่ีแตกต่างกนั อาทิ ลกัษณะกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
ของแต่ละชุมชน ท าให้เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษาความพอเพียง ซ่ึงเป็นทางรอดของแต่ละ
ชุมชน มีระดบัลกัษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไวด้ว้ย
การสร้างระบบความสัมพนัธ์ท่ีไม่พยายามพึ่งพิงผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อผูบ้ริโภคของตนเอง และ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ไม่เน้นการผลิตแบบการคา้ หรือหากจะตอ้งมีบา้งก็สามารถสร้าง
ระบบการจดัการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการแลกเปล่ียนสินคา้ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆให้
ด ารงอยู่ในบริบทเดียวกนั หรือในบางชุมชนก็เลือกวิธีการอยู่รอด โดยการผนวกตนเองเขา้ไปกบั
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการคา้ ดว้ยการสร้างกระบวนการจดัระเบียบสังคมใหม่ ท่ีเอ้ือให้เกิดความ
เป็นประชาสังคม (Civil Society) เพื่อรักษาความเป็นศักยภาพแห่งความพอเพียง และอ านาจ
ต่อรองกบัเศรษฐกิจภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีอยู่บนพื้นฐานของ
ความไวว้างใจต่อกนั ซ่ึงถือว่า เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญั สามารถช่วยให้ชุมชนรวมกลุ่มกนัเพื่อ
การจดัการปัญหาต่างๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเอง อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัของ
การด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3) ระบบความเช่ือ อนัประกอบดว้ย ระบบคุณค่าทางวฒันธรรม ความ
ไวว้างใจทางสังคมน้ีเกิดขึ้นไดโ้ดยเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ดว้ยการสร้างบรรทดั
ฐานแบบพึ่งพาอาศยักนัท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานและกฎเกณฑ์กติกาของความสัมพนัธ์แบบเท่าเทียมกนั
ขึ้นมา พร้อมทั้งพฒันากระบวนการบงัคบัทางสังคมและการขดัเกลาทางสังคม เพื่อให้บรรทดัฐาน
ดงักล่าวเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางและยัง่ยนื ประการท่ีสอง การสร้างเครือข่ายท่ีท าให้บุคคลมา
สัมพนัธ์กนัในเร่ืองเก่ียวกับชุมชน เช่น การพฒันาความสัมพนัธ์แบบวิสาสะ (Association) และ
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ (Cooperation) เพื่อให้สมาชิกไดส้ร้างนิสัยของความร่วมมือกนั ท าให้
สามารถผลึกก าลังกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ รวมทั้ งปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกสาธารณะและ 
ความไว้วางใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชน แบบประชาสังคม (Civic 
Community) ซ่ึงมีศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี และท าให้สามารถ
สร้างระบบการจดัการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไวไ้ด ้ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนบริบท
แวดล้อมไปอย่างไร ท าให้เกิดเป็นคุณค่าทางความเช่ือร่วมกัน จนน าไปสู่ระบบคุณค่าทาง
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วฒันธรรมอ่ืนๆ ตามมา องค์ประกอบทั้งสามส่วนมีความสัมพนัธ์กันอย่างใกลชิ้ด เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงขึ้นในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลต่อเน่ืองท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในระบบ
อ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงในท่ีสุดก็จะท าให้โครงสร้างสังคมหรือวฒันธรรมทั้งหมดเปล่ียนแปลงเป็นพลวตั 
และมีความหลากหลายไม่คงท่ี 
   สรุปไดว้่า เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัและความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมการคา้ ก็คือ 
ศกัยภาพของชุมชนในการจดัระเบียบทางสังคมใหม่ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ ระบบ
คุณค่าและบรรทดัฐานท่ีท าใหชุ้มชนสามารถสร้างศกัยภาพในการปรับตวัอย่างมีอ านาจต่อรองและ
ด ารงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองไว้ได้ ท่ ามกลางบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 
   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 ความรอบรู้และรอบคอบให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งทางดา้น
วตัถุและจิตใจ 
   (6) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด บรรทดัฐานจารีตประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
   (7) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบต่อกนั
ในสังคม ใหเ้กิดความเดือดร้อน 
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   (8) ชีวิตท่ีพอเพียง จะมีความพอเพียงทั้ งทางกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม 
   (9) โลกวุ่นวายหนอ 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 
  3) ขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
   ทางสายกลางหรือความพอดีหรือความพอเพียง อนัจะน าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีระดบับุคคล และสังคม มีขอบเขตหลกัในการปฏิบติัให้สามารถพึ่งตนเองได ้5 ประการ 
คือ 
   3.1) ดา้นจิตใจ 
                   (1)  มีจิตใจเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้
                   (2)  มีจิตส านึกท่ีดี 
                   (3)  มีความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ก่ตนเองและสังคม 
                   (4)  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม 
                   (5)  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
   3.2) ดา้นสังคม 
                   (1) มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
                   (2) มีความสามคัคี 
                   (3) มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
                   (4) มีความเป็นอิสระในการคิดการด าเนินการ 
                  3.3) ดา้นเศรษฐกิจ 
                   (1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
                   (2) ยดึหลกัพออยูพ่อกิน พอใช ้
                   (3) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบในดา้นการใชจ่้าย 
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                   (4) มีความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ 
                   (5) มีภูมิคุม้กนัในความเส่ียง 
                   (6) มีแผนส ารองเป็นทางเลือก 
   3.4) ดา้นเทคโนโลย ี
                   (1) มีภูมิปัญญาพื้นฐานในการแยกแยะสังคมท่ีดี ไม่ดี ควรไม่ควร 
                   (2) รู้จกัเลือกใชใ้นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
                   (3) รู้จกัปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นจริง 
                   (4) มีการพฒันาภูมิปัญญาของตนเองใหก้า้วหนา้ 
   3.5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (1) รู้จกัใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคลอ้งกบับริบททาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (2) พยายามหาวิชาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
                   (3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
                   (4) รู้จกัรักษาพฒันาและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม คุม้ค่า
กบัคนหมู่มาก 
                   (5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
  4) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
   - สามารถพึ่งตนเองได ้
   - ใหพ้น้จากความยากจน 
   - ใหพ้อมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ 
   - ใหมี้ชีวิตท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย 
   - ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
  5) ฐานความคิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง 
   ฐานความคิด การพฒันาเพื่อความพอเพียงควรมีหลกัการ ดังน้ียึดแนว
พระราชด าริในการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”สร้าง “พลังงานทาง
สังคม”  โดยการประสาน “พลงัสร้างสรรค”์ ของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องคก์ร
พฒันาเอกชน นกัวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใชข้บัเคล่ือนกระบวนการพฒันาธุรกิจ
ชุมชนยึด “พื้นท่ี”  เป็นหลกั และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ส่วนภาคีอ่ืนๆ ท า
หน้ า ท่ี ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวกส่ งเส ริม  สนับส นุนใช้  “กิจกรรม ” ของชุมชน
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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 

2.1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
  SWOT  เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึง
องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กรท่ี
เป็นผลและดอ้ยความสามารถ ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าไดไ้ม่ดี  Opportunities คือ โอกาส
หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือ หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร และ 
Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานขององคก์รไม่ให้
บ รรลุ ว ัตถุป ระส งค์  ห รือหม าย ถึ ง  สภ าพแวดล้อมภ ายนอก ท่ี เป็ น ปัญห าต่ อองค์ก ร  
(นันทิยา หุตานุวตัร, 2546) บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะทั้ง
สองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
อาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักนั อุปสรรคอาจ
กลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกัน ดว้ยเหตุน้ีองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
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 2.1.4 แนวคิด 7S ของ R. Waterman (1980) 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปัจจัย  
(7S model) ของ R. Waterman คือ ระบบ (System) โครงสร้าง (structure) กลยุทธ์  (strategy) 
บุคลากร (staff) ทักษะ (skill) สไตล์ (style) และค่านิยมร่วม (shared values) โดยทั้ ง 7 ปัจจัยมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
   1)  กลยุทธ์ขององค์กร (strategies) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่าง
หน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารตอบค าถามท่ีส าคญั อาทิ องคก์รอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี องคก์รมีเป้าหมายอยู ่
ท่ีไหน พนัธกิจของเราคืออะไรพนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผูรั้บบริการของเรา 
การบริหารเชิงกลยทุธ์จะมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
  2)  โครงสร้างองค์กร (structure) คือ โครงสร้างท่ีไดต้ั้งขึ้นตามกระบวนการ โดยมี
การรับบุคลากรให้เขา้มาท างานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือหมายถึง 
การจดัระบบระเบียบใหก้บับุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 
   3)  ระบบการปฏิบัติงาน (system) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างท่ี เหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ี ดีแล้ว  
การจัดระบบการท างาน  (working system) ก็ มีความส าคัญยิ่ ง  อาทิ  ระบบบัญ ชี /การเงิน 
(accounting/ financial system) ระบบพัส ดุ  (supply system) ระบบ เทคโนโลยีส ารสน เทศ 
(information technology system) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (monitoring/evaluation system) 
  4) บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษยน์ับเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ขององคก์ร องคก์รจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะขึ้นอยู่กบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(human resource management: HRM) 
  5)  ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (skills) ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคล
ในองคก์รสามารถแยกทกัษะออกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ และทกัษะความถนดั/
ความชาญฉลาดพิเศษ 
  6) รูปแบบการบริหารจดัการ (style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร พบว่า ความเป็น
ผูน้ าขององค์กรจะมีบทบาทท่ีส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผูน้ าท่ีประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งวางโครงสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและ
พฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น ความเป็นผูน้ า คือ ความสามารถท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน
ในดา้นการกระท าตามท่ีผูน้ าตอ้งการใหก้ระท า 
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 7) ค่านิยมร่วม (shared values) ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกนัโดยสมาชิก
ขององคก์รท่ีไดก้ลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบติัของบุคลากรและผูบ้ริหาร
ภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์กร รากฐานของวฒันธรรมองค์กรก็คือ ความเช่ือ 
ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร โดยทัว่ไปแลว้ความเช่ือจะสะทอ้นให้
เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก่้อตั้ งหรือผูบ้ริหารระดับสูง ต่อมาความเช่ือเหล่านั้นจะ
ก าหนดบรรทดัฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวนัขึ้นมาภายในองค์กร เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้ก
ยอมรับทัว่ทั้งองคก์รและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแลว้องคก์รก็จะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็  

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

นิยามว่า ศกัยภาพ หรือ Competency คือ บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใตปั้จเจกบุคคล ซ่ึงสามารถ
ผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้ น สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตน
รับผิดชอบ  

L.M. Spencer and S.M. Spencer (1993, อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานนัท,์ 2552) กล่าว
ว่า ศกัยภาพ (Competency) เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในการปฏิบติังานให้ไดผ้ลสูงสุด 
โดยการใชเ้กณฑม์าตรฐาน อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ (2547, อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานนัท,์ 2552) กล่าวว่า 
ศักยภาพ (Competency) คือ ลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคนซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Attributes) 
ในพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  

จากค านิยามขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ศกัยภาพ หมายถึง คุณลกัษณะของบุคคล
อนัไดแ้ก่ความรู้ ทกัษะ และลกัษณะส่วนบุคคลหรือทศันคติท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีงานของ
ตนเองเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน  

การศึกษาเร่ืองศักยภาพ (Competency) เร่ิมขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1973 โดย David C. 
McClelland ได้ตีพิมพ์บทความเร่ือง  “Testing for competence rather than intelligence” (Spencer 
1993: 3) ท่ีพิ สูจน์ ถึงลักษณะนิสัยทางพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีมีประสิทธิผลมากกว่า  
การทดสอบความถนัดในการตัดสินใจถึงว่าใครประสบความส า เร็จในการปฏิบัติงาน คนท่ี
ปฏิบติังานได้ดีกว่าจะท าส่ิงต่าง ๆ เช่น มีการตดัสินใจท่ีดีในการสังเกตเห็นปัญหาและตดัสินใจ
แก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยการตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย และเป็นท่ีมาของค าว่าศักยภาพ (Competency)  
ซ่ึงเป็นบุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้ น  
สร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ี์ก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ ความสามารถตามกรอบ
แนวคิด  
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ธัญญาลกัษณ์ วีระสมบัติ (2546 อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานันท์, 2552) ได้จ าแนก
ประเภทของศกัยภาพออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี  

1.ศักยภาพหลักขององค์การ (Core Competency) ขีดความสามารถท่ีเป็นแกน
หลกัขององคก์ารเป็นขีดความสามารถท่ีทุกคนในองค์การตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนั เน่ืองจาก
ความสามารถและคุณสมบัติน้ีเป็นตวัก าหนด หรือผลกัดันให้องค์การบรรลุตามวิสัยทัศน์และ 
พนัธกิจท่ีวางไว ้ตลอดจนยงัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงค่านิยมท่ีคนในองค์การมีและถือปฏิบติัร่วมกัน 
ยกตวัอยา่งเช่น การมุ่งเนน้ท่ีผลงาน ความคิดสร้างสรรค ์การบริหารการเปล่ียนแปลง เป็นตน้  

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

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

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

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

1.1 แรงจูงใจ (Motives) เป็นส่ิงท่ีบุคคลต้องการหรือคิดตรงกันใน 
การกระท าซ่ึงจะเป็นแรงขบัใหเ้ลือกพฤติกรรมท่ีแสดงออก  

1.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล  (Traits) เป็นลักษณะนิสัยทั่วไปท่ีจะ
ตอบสนองต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญ โดยสามารถพิจารณาได้จากความสามารถใน 
การเรียนรู้ ความกระตือรือร้นและการร่วมมือ  

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

1.5 ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้ งทางร่างกาย 
ความคิดและจิตใจของบุคคลในระดับท่ีสามารถคิดวิเคราะห์  ใช้ความรู้ก าหนดเหตุและผล หรือ 
การวางแผนในการจดัการรวมถึงการตระหนกัในความซบัซอ้นของขอ้มูลได ้ 

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

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

4.ศักยภาพเชิงระบบ เป็นขีดความสามารถของการปฏิบัติงานในองค์การท่ี
พิจารณาตามความสามารถของปัจจยัน าเขา้และผลลพัธ์ ซ่ึงประกอบดว้ยขีดความสามารถในเร่ือง
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

4.1 ศกัยภาพตามลกัษณะงาน (Competency as Tasks) เป็นการแสดงถึง
ขีดความสามารถจากการแบ่งงานออกเป็นงานยอ่ยๆ และก าหนดขอบเขตของงานท่ีจะท าได ้ 

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

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

4 .4  ศัก ยภ าพ ตามความ รู้  ทั กษ ะ  แล ะทั ศน ค ติ  (Competency as 
Knowledge Skill and Attitude) คนท่ีมีความเฉลียวฉลาดนั้นสามารถวินิจฉัยได้จากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกหรือวิธีการในการปฏิบัติงานท่ีได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด ในส่วนของขีด
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ความสามารถในลกัษณะน้ีจะตอ้งแยกแยะออกมาให้เห็นว่า ความรู้ ทกัษะ และทศันคติอะไรบา้งท่ี
จะท าให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงความส าเร็จดงักล่าวนั้นจะรวมไปถึงการมุ่งเนน้ในความส าเร็จของ
เป้าหมาย การคน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และน ามาซ่ึงการใชเ้ป้าหมายเป็นตวัก าหนดล าดบั
ความส าคญัของการท างาน  

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

2.1.6 แนวคิดการต่อยอดและการสร้างมูลค่าใหก้บัสินคา้และบริการ 
  การด าเนินธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จ มีความเจริญเติบโต ผูป้ระกอบการมี
ความจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาต่อยอดหรือสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อให้มีมูลค่าท่ีเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น 
โดยจากแนวคิดของการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือ บริการของธุรกิจของ 
Alexander Osterwalder เจ้าของ Business Model Canvas โดยใช้ เค ร่ืองมือ Value Propositions 
Canvas ซ่ึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัธุรกิจ  เคร่ืองมือน้ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ส่วน
ท่ี 1 Customer Segment โดยเป็นการศึกษาท าความรู้จักกับลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการ ส่วนท่ี 2 คือ 
Value Proposition การศึกษาท าความรู้จกักบัลูกคา้ ได้แก่ ศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของลูกคา้ใน
เชิงคุณภาพ อารมณ์ความรู้สึก ศึกษาปัญหาหรือความยุง่ยากท่ีลูกคา้ก าลงัเผชิญในการใชง้านสินคา้
และบริการ ศึกษาความคาดหวงัพิเศษอ่ืนๆท่ีลูกคา้ตอ้งการ นอกเหนือจากความตอ้งการพื้นฐาน 
ส าหรับส่วนท่ี 2 คือ Value Proposition คือ แผนภาพแสดงคุณค่าของสินคา้หรือบริการ ซ่ึงน ามาใช้
ในการออกแบบรูปแบบหลกั และทางเลือกเพิ่มเติมของสินคา้หรือบริการ เพื่อก าหนดคุณค่าก่อน
ส่งมอบให้กบัลูกคา้ผ่านสินคา้หรือบริการ ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ คุณค่าท่ีสินคา้หรือบริการ
น าเสนอให้แก่ลูกค้า การป้องกันหรือแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาของลูกค้า และ การสร้างความ
ประทบัใจในสินคา้หรือบริการอาจเป็นแนวทางในการน าเสนอส่ิงต่างๆ เพิ่มเติมจากคุณประโยชน์
พื้นฐานของสินคา้และบริการ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2559) 
 2.1.7 แนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพของชุมชน 
  การจะเกิดศกัยภาพหรือความเขม้แข็งของชุมชนนั้นมีปัจจยัท่ีจะเป็นตวัน าไปสู่
การมีศกัยภาพหรือความเขม้แข็งของชุมชนซ่ึง Matthews (2006) ได้พิจารณาเง่ือนไขและปัจจยั
ของชุมชนท่ีท าใหเ้กิดความเขม้แขง็ ดงัน้ี 
   1. โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อความเป็นชุมชนอนัประกอบไปด้วย การ
รวมตวักนัเป็นกลุ่ม ขนาดของกลุ่มท่ีพบปะ ระดบัความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดของคนในชุมชน 
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   2. ผูน้ า ประกอบไปดว้ย ความรู้ ความสามารถ บทบาทของผูน้ าสัมพนัธ์
กบัสมาชิกในชุมชน การมีวิสัยทศัน์ การเปิดใจกวา้ง 
   3. กระบวนทศัน์เก่ียวกบัการพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การให้
ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วม การดึงคนให้มาร่วมกระบวนการคิดและตดัสินใจให้มาก
ท่ีสุด 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กาญจนา  สุระ (2551)  การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพื่อจดัการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนในท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม(PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กับกลุ่มเป้าหมายคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน จังหวดั
เชียงใหม่ ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในแต่ละด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
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 น เพื่ อ ท่ี จะยกระดับ เศรษฐกิจและสั งคมของท้อง ถ่ินในจังหวัด เชียงใหม่  
การจดัการเรียนรู้ในการเพิ่มศกัยภาพให้กับทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนนั้นๆ จึงเป็นแบบอย่างท่ี
ชุมชนตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัในทอ้งถ่ินของตนเองและสร้างเครือค่ายการเรียนรู้กบัชุมชนกบัองคก์รทั้ง
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ภาครัฐ และเอกชนให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาส 
การพฒันาชุมชนของตนเองใหย้ ัง่ยนืสืบไป  

กัลยารัตน์ คุณชมพู (2554) ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์ขา้วกล้องงอกต าบลทา
ปลกดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรได้น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับของตลาดโดยการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม มีการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ มีการบรรจุขา้วประเภทต่างๆ การแปรรูปผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่นการแปรรูปขา้วกลอ้งใหเ้ป็นผงขา้วกลอ้ง น ้าขา้วกลอ้งงอก 

วีระเดช นารินทร์และเพ็ญณี แนรอท (2555) ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการพฒันาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร กรณีศึกษา
เครือข่ายเกษตรยัง่ยืนต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตน์ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเครือข่ายเกษตรยัง่ยืนต าบล
หนองแคน และ 2)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคความตอ้งการของกลุ่มเครือข่ายเกษตรยัง่ยืนผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มฯไดส้ร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์โดยการพฒันาและต่อยอดผลิตภณัฑ์ขา้ว
หอมมะลิให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์โดยท าการแปรรูปเป็นสินคา้ต่างๆ หลากหลายประเภท
เช่น ผงพอกหนา้ขา้วหอมมะลิ ส าหรับปัญหาของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์คือการขาด
เงินทุน การใชส้ารเคมี และปัญหาดา้นทศันคติของชาวนา 

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
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือคุณธรรมในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
อดทน ความขยนัหมัน่เพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี สอดแทรกเขา้
ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่างๆ อย่างจริงจงัไม่ท าไปโดยขาดความรับผิดชอบแต่
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ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินให้ตนเองและบุคคลอ่ืนอยู่ใน
ท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข  2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อยกระดับ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเกิดขึ้ นได้นั้ นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ี มีบทบาทส าคัญใน 
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 าเร็จของการพฒันาดา้นสังคมของทอ้งถ่ินจะเกิดขึ้นไดจ้ าเป็นท่ี อปท. ควร
มีการบริหารจดัการโดยอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตวัน าและก ากับการท างานเพราะหาก 
อปท. ยึดมัน่ในหลกัของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแลว้ย่อมท าให้เกิดการพฒันาได้
อย่างย ัง่ยืน ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข ซ่ึงทางนักวิจยัไดท้ าการ focus group และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยูดี่มีสุขทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมใหก้บัคนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 การพัฒนาพลาสติกทางการเกษตรท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (2557) ถุงยอ่ยสลาย
ในงานวิจยัน้ีพฒันาเพื่อใชง้านดา้นการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการผลิตเป็นถุงเพาะส าหรับพืช
ระยะสั้น โดยถุงเพาะย่อยสลายน้ีเตรียมจาก PLA สารควบคุมการยอ่ยสลายท่ีไดจ้ากธรรมชาติ เป็น
ถุงท่ีเตรียมไดง้่าย และสามารถผลิตปริมาณมากในระดบัอุตสาหกรรมไดจ้ากขอ้มูลการทดลองใน
แปลงพบว่า ถุงเพาะท่ีพฒันาน้ีย่อยสลายไดเ้ร็วกว่าถุง PLA ถึงร้อยละ 25 หลงัลงดิน สามารถเป่า
ขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ง่าย ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเม่ือเทียบกับการ
ปลูกพืชแบบใชถุ้งเพาะธรรมดาท่ีไม่ยอ่ยสลาย ถุงเพาะยอ่ยสลายน้ีช่วยลดค่าใชจ่้ายระหวา่งการยา้ย
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ปลูก รวมถึงลดการปนเป้ือนของพลาสติกในพื้นท่ีเพาะปลูก ซ่ึงสูตรท่ีไดส้ามารถน าไปพฒันาต่อ
เพื่อใชใ้นระดบัอุตสาหกรรม ขณะน้ีอยู่ระหว่างการต่อยอดพฒันาเป็นถุงเพาะและถุงปลูกส าหรับ
พืชท่ีมีอายุการเพาะปลูกท่ีนานขึ้นถุงน้ีได้มีการทดลองใช้ในโครงการหลวง โครงการส่วนของ
พระองคส์มเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ รวมถึงโครงการปลูกป่าของ ปตท. และมูลนิธิอนุรักษป่์ารอยต่อ 5 จงัหวดัทั้งน้ีจากการเก็บ
ขอ้มูลในการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปี ลดค่าใช้จ่ายระหว่างยา้ยปลูก ลดค่าใช้จ่ายหลงัการเก็บ
เก่ียว และลดการปนเป้ือนของพลาสติกในพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งน้ีสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก 
รวมทั้งสูตรท่ีไดส้ามารถน า ไปพฒันาต่อเพื่อไปใชใ้นระดบัอุตสาหกรรมได ้ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการ
ต่อยอดพฒันาเป็นถุงเพาะและถุงปลูกส าหรับพืชท่ีมีอายุการเพาะปลูกท่ีนานขึ้น และอยู่ในระหวา่ง
การยืน่ขอจดสิทธิบตัร 
 กลไกการย่อยสลายดังกล่าวแม้จะอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองเพิ่มเติม แต่มีจุดเด่นคือ
สามารถเป่าขึ้นรูปเป็นฟิลม์ไดง้่าย ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเม่ือเทียบ
กบัการปลูกพืชแบบใช้ถุงเพาะธรรมดา และไม่กระทบต่อดินหลงัการปลูกช่วยลดค่าใช้จ่ายหลงั
การเก็บเก่ียว และลดการปนเป้ือนของพลาสติกในพื้นท่ีเพาะปลูกและสามารถผลิตไดใ้นปริมาณ
มาก รวมทั้งสูตรท่ีไดส้ามารถน า ไปพฒันาต่อเพื่อไปใชใ้นระดบัอุตสาหกรรมไดด้ว้ย 
 คณพัฒน์ ทองค า (2557) เครือข่ายคุณค่าผลไม ้เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีแสดงให้เห็นตวั
แบบของระบบธุรกิจสหกรณ์ท่ีได้น าเอาการจดัการโซ่อุปทานมาใช้ในธุรกิจ และน าไปสู่การ
เช่ือมโยงธุรกิจระหว่างต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายร่วมกนัในการยกระดบัคุณภาพผลผลิตตั้งแต่
ระดับการผลติ  จนถึงผู ้บริโภค และได้สร้างต านาน “คชิฌกฏูโมเดล” ท่ีได้ขยายผลน าไปใช้
ประโยชน์ในการยกระดบัการด าเนินธุรกิจของสถาบนัเกษตรกรในหลายพื้นท่ี ปัจจุบนัไดจ้ดัตั้ง
และด าเนินการศูนยเ์รียนรู้มีชีวิตเพื่อการถ่ายโอนความรู้สู่สังคม 
 ขอ้คน้พบจากการวิจยั ช้ีให้เห็นว่า หัวใจส าคญัท่ีจะแก้ปัญหาให้เกษตรกรสวนผลไมไ้ด้
อย่างย ัง่ยืนจะตอ้งสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาท า สวนผลไมคุ้ณภาพ โดยจะตอ้งพฒันาระบบ
ธุรกิจเชิงคุณค่าภายใตโ้ซ่อุปทานท่ีน า มาซ่ึงความส าเร็จในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ส่งผล
ต่อการพฒันาธุรกิจสหกรณ์ สมาชิกมัง่คัง่สหกรณ์มัน่คง โดยยึดหลกัส าคญั คือ การมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรสมาชิกดว้ยการสร้างความร่วมมือในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัระหว่างเกษตรกรสมาชิก  
สหกรณ์การเกษตร รวมถึงพนัธมิตรทางธุรกิจ และภาครัฐรวมทั้งการให้ความส าคญัในการพฒันา
อาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ให้สามารถขายผลไม้ได้ในราคาท่ีเป็นธรรมและคุม้ค่ากับการ
ลงทุนผลการวิจยั ไดก่้อเกิดเป็นตวัแบบธุรกิจเครือข่ายคุณค่าผลไมข้องสหกรณ์การเกษตร เขาคิชฌ
กูฏ จ า กดั ซ่ึงไดพ้ฒันาระบบธุรกิจในการยกระดบัเกษตรกรในการผลิตผลไมคุ้ณภาพ ควบคู่ไปกบั
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การเช่ือมโยงธุรกิจสหกรณ์กับภาคีพนัธมิตรภายใต้โซ่อุปทานทั้งในกิจกรรมต้นน ้ า -กลางน ้ า -
ปลายน ้ า  โดยมุ่ง ให้เป็นธรรมกับทุก ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งน ามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ในการจดัการสวน
ผลไมคุ้ณภาพ การถ่ายโอนชุดความรู้สู่เกษตรกรการบริหารความเส่ียง การสร้างช่องทางการตลาด
ร่วมกบัภาคีพนัธมิตรสู่เป้าหมายร่วมกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด า เนินธุรกิจบนความยัง่ยืน
ของสหกรณ์ การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงตลาดและเพิ่มรายได ้ตลอดจนการลดตน้ทุนและการปลุกจิต
ส า นึกการธ ารงรักษาอาชีพชาวสวนผลไมคุ้ณภาพแก่สมาชิกชาวสวนผลไมท้ั้งในประเทศและ 
 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์  เจริญ นาคะสรรค์ และอาซีซัน แกสมาน (2557)ยาสีฟันสมุนไพรต่อ
ภาวะเหงือกอกัเสบของผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยเบาหวานมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคปริทนัตอกัเสบ 
จึงมีการพฒันายาสีฟันส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวานจากพืชสมุนไพรไทยท่ีมีศกัยภาพจ านวน  15 
ชนิดซ่ึงมีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียใ์นช่องปากฤทธ์ิต้านการอกัเสบและความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันได้ดีกว่ายาสีฟันทางการค่าท่ีคดัเลือกมาทดสอบ รวมทั้งให้ผลท่ีดี ทั้งทางคลินิกและ
ความพึงพอใจของผูป่้วยเบาหวานและผู ้บริโภคทั่วไปสูงถึงมากกว่าร้อยละ 80 ปัจจุบันบริษัท 
คุณค่าป่าไทย จ ากดั ไดท้ าการผลิตและจ าหน่ายในทอ้งตลาดแลว้โดยวางจ าหน่ายในโรงพยาบาล
และคลินิกทนัตกรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีปริมณฑล ผูบ้ริโภคให้การตอบรับกับ
ผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี จากงานวิจยัไดก่้อใหเ้กิดผลิตภณัฑดี์ๆ ท่ีเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้น 
 ยาสีฟันท่ีพฒันาขึ้นน้ีมีปริมาณแบคทีเรียทุกชนิดท่ีเหลือรอดอยูแ่ละปริมาณโลหะหนกัทุก
ชนิดเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมยาสีฟัน  (มอก. 45 - 2552) นอกจากน้ียาสีฟันท่ี
พฒันาไดย้งัมีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียใ์นช่องปาก ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบและความสามารถในการตา้น
ออกซิเดชนัดีกว่ายาสีฟันทางการคา้ท่ีคดัเลือกมาทดสอบ รวมทั้งให้ผลท่ีดีทั้งทางคลินิกและความ
พึงพอใจของผูป่้วยเบาหวานและผูบ้ริโภคทั่วไปสูงถึงมากกว่าร้อยละ 80 และเม่ือเก็บยาสีฟัน
สมุนไพรน้ีไวน้าน 3 เดือน ยงัมีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือจุลินทรีย์ในช่องปากฤทธ์ิต้านการอักเสบและ
ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัอยู่ ซ่ึงสารออกฤทธ์ิส าคญัในยาสีฟันน้ียงัมีความคงตวัของยา
สีฟันสมุนไพรอยู่ จากผลงานวิจยัน้ีท า ให้สามารถน า สูตรยาสีฟันไปต่อยอดทางการคา้เพื่อผลิตยา
สีฟันจากสารสกดัสมุนไพรไทย ส า หรับผูป่้วยเบาหวานและบุคคลทัว่ไป นอกจากน้ีงานวิจยัท า 
ให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานของสรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยท่ียงัมีการศึกษาอยูน่้อยและไม่มีการศึกษา
ในสมุนไพรท่ีคดัเลือกมาศึกษาบางชนิด จึงสามารถน า ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ในวงกวา้งใน
การน า พืชสมุนไพรไทยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  เช่น  น าไปท าเป็น
ส่วนประกอบของน ้ ายาบว้นปาก ลูกอม รวมทั้งผลิตภณัฑ์อาหาร เคร่ืองส าอางอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใช้
สารสกัดพืชเพื่อเป็นสารยบัย ั้งเช้ือจุลินทรีย์ ฤทธ์ิต้านการอักเสบและความสามารถการต้าน
ออกซิเดชนัไดอี้กดว้ย 
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อุทัย วิชัย (2557) เทคโนโลยีการเคลือบสระน ้ าดว้ยน ้ ายางธรรมชาติ  เป็นการสร้างสระ
เพื่อกกัเก็บน ้ าท่ีมีขั้นตอนการผลิตท่ีง่ายเหมาะกบักลุ่มเกษตรกร มีตน้ทุนด าเนินการไม่ สูงใชเ้พียง
เทคนิคการพ่น/ทาน ้ ายางคอมปาวด์บนผ้าด้ายดิบ  สามารถใช้กับสระท่ีมีขนาดและรูปร่างท่ี
หลากหลาย รวมถึงใชไ้ดก้บัพื้นท่ีท่ีไม่สามารถกกัเก็บน ้าโดยธรรมชาติหรือพื้นท่ีลาดชนัสูงปัจจุบนั
ไดมี้การสร้างสระน ้ าดว้ยเทคโนโลยีดงักล่าวมากกว่า 10 พื้นท่ีในรูปแบบการใชง้านต่างๆ เช่น กกั
เก็บน ้ าไวใ้ชใ้นการเกษตรบ่อส าหรับเล้ียงปลา บ่อพกัน ้ าส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมยาง เป็นตน้ 
เทคโนโลยีน้ีนอกจากจะช่วยสร้างสระกกัเก็บน ้ าอย่างง่ายโดยไม่จ าเป็นตอ้งสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
และยงัเป็นการเพิ่มปริมาณการใชย้างพาราซ่ึงเป็นสินคา้ทางการเกษตรท่ีส าคญัของประเทศ  
 ผลการทดสอบสมบติัเชิงกายภาพของยางเคลือบสระน ้า พบวา่ มีสมบติัดา้นความ 
ตา้นทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยดืจนขาด ความตา้นทานต่อการฉีกขาด ความตา้นทานต่อ
การบ่มเร่งดว้ยอากาศร้อนท่ีดี เม่ือทิ้งไวใ้นสภาวะการใช้งานจริงประมาณ 12 เดือน เทียบกบัแผ่น
พลาสติก HDPE ท่ีใชง้านในการปูสระน ้ า พบว่ายางเคลือบสระน ้ ามีความตา้นทานต่อการฉีกขาดท่ี
สูงกว่าแผ่นพลาสติก HDPE ประมาณ 2 เท่า จากผลการประมาณการอายกุารใชง้านของแผ่นฟิล์ม
ยางเสริมดว้ยผา้ดิบ คือ 10 ปี หรือประมาณ 3 เท่าของวสัดุพลาสติกท่ีใช้งานแบบเดียวกนั ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพของน ้ าในสระเล้ียงปลาท่ีเคลือบดว้ยยางธรรมชาติเสริมผา้ พบว่าตวัอย่างน ้ าท่ีเก็บ
มีค่าผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 อรพินท์ บุญสิน (2557) แนวทางการสร้างผลลพัธ์การผลิตสินคา้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ในภาคอุตสาหกรรม บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ  
1. เพื่อศึกษาการสร้างทุนทางปัญญาและผลผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ  ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม 2. เพื่อเสนอแนวทางการสร้างผลลัพธ์การผลิตสินค้าเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมและ 
มีศกัยภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิง คุณภาพ (Qualitative 
Research) ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) กลุ่มตวัอย่าง ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 30 คน จากทั้งหมด 45 คน ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บตวัอย่างในคร้ังน้ี 
คิดเป็นร้อยละ 67 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่าผูน้ าวิสาหกิจชุมชนควรสร้าง
ความรู้จากทุนทางปัญญา ประกอบดว้ย 1.ทุนทางนวตักรรมโดยการใชค้วามสามารถในการ ลงทุน
สร้างผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นโดยการต่อยอดจากของเดิมไปสู่ส่ิง
ใหม่ 2.ทุนความสามารถท่ีมีอยู่ในตวั คนโดยใชค้วามสามารถของแต่ละบุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน
เพื่อผลิตสินคา้เชิงสร้างสรรค์ 3.ทุนความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยการ สร้างเครือข่ายกบั
บุคคลภายนอก 4.ทุนด้านเงินลงทุนโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งต่างๆ น ามาใช้ให้



33 

 

เหมาะสมกบังาน 5.ทุนลกัษณะโครงสร้างองค์การโดยการมอบหมายงานและการหมุนเวียนงาน
ให้กบัสมาชิกในกลุ่ม 6.ทุนการจดัการทรัพยากรโดยการใช้ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ผลิต
สินคา้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 7.ทุนภูมิปัญญาทางวฒันธรรม การใชเ้อกลกัษณ์หรือความโดด
เด่นเฉพาะของแต่ละชุมชนมาสร้างการจดจ าให้กบัผูบ้ริโภค ประเด็นด้านผลผลิตเชิงสร้างสรรค ์
ควรใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการสร้างผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรคโ์ดยการใส่ใจทุกขั้นตอนในการ
ผลิตสินคา้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท างานของกลุ่มและสร้างความพึงพอใจ ให้กับสมาชิก
ส่งผลถึงการเติบโตในอนาคตน าไปสู่รายไดท่ี้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นควรให้ความส าคญักบัการเพิ่ม
มูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ฐานเศรษฐกิจ (2558) เร่ือง ก.เกษตรฯ MOUวิจยัเกษตรสู่เชิงพาณิชย ์มีใจความส าคญัดงัน้ี 
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จบัมือ สนช. ลงนามบนัทึกความร่วมมือ “การพฒันา
และสนบัสนุนนวตักรรมการวิจยัเกษตรสู่เชิงพาณิชย”์ เพื่อหนุนงานวิจยัดา้นเกษตร-เกษตรอินทรีย ์
เคร่ืองจกัรกลเกษตรหวงัขยายผลสู่เชิงการคา้ ควบคู่พฒันางานวิจยัให้เกิดความเขม้แข็ง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมจากผลงานวิจยัทางการเกษตร
ของทุกหน่วยงานในสังกดั ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการผลิตของเกษตรกร ทั้งการพฒันาเพิ่มผลผลิต 
การลดตน้ทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในทุกพื้นท่ีการผลิต 
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากท่ีกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ส านักงานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ท่ีกระทรวงเกษตรฯ ด าริตั้งขึ้น เพื่อให้มีหน้าท่ีสนับสนุนให้ทุนวิจยัเพื่อส่งเสริมพฒันา
งานวิจัยด้านการเกษตรกับหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ และผลักดัน
ผลงานวิจัยท่ีส าเร็จแล้วไปสู่วงการเกษตร ทั้ งในรูปแบบใช้เป็นประโยชน์สาธารณะหรือเชิง
พาณิชย ์ซ่ึงมีภาคเอกชนมาขอรับสิทธิถ่ายทอดเทคโนโลยี ท าให้เกิดการพฒันาการเกษตรของ
ประเทศอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันานวตักรรมวิจยัการเกษตรสู่เชิง
พาณิชย ์กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร และส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สนช. จึงร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเร่ือง “การพฒันาและสนับสนุน
นวตักรรมการวิจยัเกษตรสู่เชิงพาณิชย์” ระยะท่ี 2 มีระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการส่งเสริมและสนบัสนุนการน าผลงานวิจยั โดยเฉพาะดา้นการเกษตร เกษตรอินทรีย ์
และเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้ ง
แลกเปล่ียนขอ้มูลและองคค์วามรู้ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการเกษตรระหว่างกนั และ
มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อให้มีการส่งออกสินคา้
เกษตรท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ทั้งพืชผกั ผลไม ้และผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป ตลอดจนสร้างความ
เขม้แข็งดา้นการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย ์
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ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในส่วนของ สนช.จะ
สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการ สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
ในการพฒันานวตักรรมทั้งดา้นสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาด พร้อมทั้งต่อ
ยอดองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรหรือร่วมทดสอบประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงัร่วมแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการน าร่อง และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้านวตักรรมทาง
การเกษตร เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้ดว้ย ส าหรับความร่วมมือกบั 
สนช. ในการพฒันาและสนับสนุนนวตักรรมการวิจยัการเกษตรสู่พาณิชย ์ระยะท่ี 2 น้ี สนช.และ
ภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการน าร่องรับการถ่ายทอดเทคโนโลยหีน่ึงนวตักรรมไปสู่เชิงพาณิชย ์จะ
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมให้แก่กรมวิชาการเกษตร จ านวน 100,000 บาท ในการขออนุญาตน า
เทคโนโลยีหรือองคค์วามรู้ หรือผลงานวิจยัดา้นการเกษตรไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์โดย สนช.
และหน่วยงานเอกชนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมฝ่ายละ 50,000 บาท ซ่ึงกรมวิชาการ
เกษตรจะน าไปใชต้่อยอดส่งเสริมการวิจยัดา้นการเกษตรต่อไป   
 วุฒิชัย นาครักษา (2559) การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากแป้งเมล็ดมะขาม วตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่ม
มูลค่า เพื่อพฒันาการน าเมลด็มะขามท่ีเหลือจาก การแปรรูปมาใชป้ระโยชน์เป็นเจลโลสทดแทนเพ
คตินในอุตสาหกรรมอาหาร จากผลการด าเนินงาน  วิจยัอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูป้ระกอบการมัน่ใจ
และลงทุนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและอ่ืนๆ เพื่อการผลิต แป้งมะขามและเจลโลสระดบัอุตสาหกรรม
ดว้ยงบประมาณ 1.5 ลา้นบาท และน าเจลโลสมาประยุกต์ใช้ในการผลิตไอศกรีมมะขามเจลาโต 
เยลล่ีมะขาม ซอสมะขาม และซอสผดัไทยเชิงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางจากเจลโลสมะขามในรูปแบบเซร่ัมและอาหารเสริมลดน ้ าหนักจากเจลโลส 
นอกจากน้ี บริษทัไดน้ าแป้งมะขามและเจลโลสส่งให้กบักลุ่ม อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น เจเล่ 
บิวต้ีเพื่อน าไปทดลองใช้เป็นวตัถุเจือปนในผลิตภณัฑ์อาหาร ทดแทนการน าเขา้กับชนิดต่างๆซ่ึง
ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีโดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการเจรจาธุรกิจเพื่อจ าหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม (ปัจจุบนั
ในตลาดจ าหน่ายเจลโลสในราคากิโลกรัมละ 5,000 - 12,000 บาท) อีกทั้งได้มีการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ยลล่ีมะขามและไอศกรีมมะขามในงานแสดงสินคา้ต่างๆ เช่น TIDE 2015 ซ่ึงเป็นงานท่ี
จดัโดยกระทรวงพาณิชยแ์ละงาน Health and Cusine 2015 ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เยลล่ีและไอศครีม
ดงักล่าววางจ าหน่าย ในร้านอาหารป่ินเพชรและร้านขายของฝากในจงัหวดัเพชรบูรณ์และพื้นท่ี
ใกลเ้คียง การวิจยัอย่างต่อเน่ืองท าให้จากเดิมท่ีขายเมล็ดมะขามในราคากิโลกรัมละ 2-3 บาทและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามเท่ านั้ น เกิดช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ สู่ตลาดท าให้
ผูป้ระกอบการมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากกลุ่มแปรรูปน้ี 
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 อมรรัตน์ โมฬี (2559) การสร้างสายพนัธุ์ไก่เน้ือโคราชเพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน ผลงานวิจยัน้ีเป็นการใช้ประโยชน์จากแหล่งพนัธุกรรมไก่พื้นเมืองของประเทศ ท่ีสร้าง
ผลตอบแทนต่อเกษตรกรรายย่อยกระจายรายไดสู่้ชุมชน  และสร้างความเขม้แข็งให้แก่เกษตรกร
ไทยช่วยลดความเหล่ือมล ้ า น าพาประเทศขา้มผ่านกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลางเป็น
อาชีพวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรท่ีใชไ้ก่โคราชในการประกอบอาชีพมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงลงทุนเพื่อขยายก าลังการผลิตลูกไก่จากเดิม 3,000 ตัวเป็น 
44,000 ตวัต่อเดือน โดยใชง้บประมาณ 26.7 ลา้นบาท ดว้ยเหตุผลส าคญั คือ เพื่อสร้างอาชีพให้กบั
เกษตรกรอย่างย ัง่ยืนโดยการใช้ไก่โคราชเป็นเคร่ืองมือและเกษตรกรมีแหล่งท่ีจะสามารถเขา้ถึง
พนัธุ์ไก่ได้อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัขยายฐานความร่วมมือโดยการ
สร้างภาคีความร่วมมือขึ้นกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หอการคา้
จงัหวดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านระดับจงัหวดั 
อ าเภอ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยกันขบัเคล่ือนให้การเล้ียงไก่โคราชเป็นอาชีพท่ีเขม้แข็ง
ของกลุ่มเกษตรกร ผลของความร่วมมือดงักล่าวเกิดขึ้นท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอห้วยทบัทนั 
จงัหวดัศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร รวมถึงอ าเภอเมือง อ าเภอโนนไทย อ าเภอปักธงชัย 
และอ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา ในปัจจุบนัมีจ านวนเกษตรกรมากกวา่ 300 ราย 
 ไก่โคราชเป็นผลงานวิจยัท่ีมีเป้าหมายชดัเจนในการน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร ดงันั้น การพฒันาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อท าให้ไก่มีความโดดเด่น 
แตกต่าง และตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ริโภค รวมถึงการสร้างภาคีความร่วมมือในการ
ท างานเพื่อพฒันาอาชีพ และน าไปสู่การขยายผลสู่เกษตรกรในวงกวา้งท่ีเห็นผลได ้การบูรณาการ
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอยู่ตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง และเป็นภารกิจท่ี สกว. และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ก าลงัร่วมมือกันได้
ก่อใหเ้กิดการพฒันาต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรของประเทศ 
  
   
 




