
 

 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การแข่งขนัในประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่  และเพื่ อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จัง หวัดเชียงใหม่  
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจยัไดร้วบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
 2.1.1 แนวคิดแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจชุมชน 

 ธุรกิจชุมชน เป็นการร่วมมือกนัเพื่อด าเนินการทางธุรกิจของคนในชุมชน ท่ีไม่ใช้
มุ่งเนน้แต่การสร้างผลก าไร แต่เน้นการเกิดประโยชน์กบัชุมชนและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
โดยขณะเดียวกนัสามารถแข่งขนัดา้นคุณภาพในการผลิตกบัธุรกิจเอกชนได ้เป็นการประกอบการ
ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ตั้งแต่การระดมทุนต่าง ๆ การท ากิจการร่วมกนั การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ เกิดจากการใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชนทั้ งทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ทุนทาง
เศรษฐกิจทุนทางส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพึ่งตนเองและการเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชน ดงันั้น ธุรกิจชุมชน
จึงเป็นกิจกรรมท่ีบุคคล หรือองค์กรในชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการและช่วยกันด าเนินการ  
มีการเรียนรู้และจดัการร่วมกนั เพื่อด าเนินการในกิจกรรมการผลิต แปรรูปการคา้ และการบริหาร 
ท่ีสอดคลอ้งกับสังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน อนัจะน าไป 
สู่ชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้ นของคนในชุมชน แต่เป็นธุรกิจท่ีสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจ 
ของประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง ธุรกิจในระดบัน้ี ยงัมีปัญหาท่ีประสบอยู ่คือ 
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1) ไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอ่ืน ๆ เน่ืองจากไม่มีกฎหมาย
รองรับ 

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

 ความหมายของธุรกิจชุมชน 
 ดิรก สาระวดี (2539) ไดใ้หค้วามหมาย ธุรกิจชุมชน หมายถึง ชุมชนหรือสหกรณ์

หรือใช้ช่ืออ่ืนโดยมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เป็นองคก์รท่ีเกิดจากการวมตวัโดยสมคัรใจของ
ประชาชนจ านวนหน่ึงเพื่อท าธุรกิจชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์และอุดมการณ์ร่วมกนั ด าเนินการ
โดยชุมชน กล่าวคือ สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน การบริหารจดัการ ร่วมรับผลประโยชน์  
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ืองในกระบวนการ
ท างานเพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ ขององคก์ร ทางดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
มีผูน้ าทางธรรมชาติทั้งชายและหญิงท่ีเกิดขึ้นโดยผา่นกระบวนการการท างานร่วมกนั 

2.2.2 แนวคิดลกัษณะของธุรกิจชุมชน 
 ลกัษณะของธุรกิจชุมชน มีความแตกต่างจากธุรกิจทัว่ไป และวิสาหกิจชุมชน 

โดยธุรกิจชุมชนมีลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 
1) เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีความคล่องตวัในการบริหาร ผูบ้ริหารหรือตวัแทนกลุ่ม 

สามารถตัดสินใจในธุรกิจได้ทันที และรวดเร็ว เพราะการบริหารงานท่ีไม่ซับซ้อน สามารถ
ตดัสินใจปรับตวัให้เขา้กับสถานการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และตลาด ตลอดจน  
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากสมาชิกของกลุ่มไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2) รายไดจ้ากยอดขายในระยะเร่ิมตน้ไม่มากนัก ธุรกิจชุมชนจะท าการจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการ หรือผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีสามารถคุม้ทุน และไดก้ าไรเพื่อแบ่งให้แก่สมาชิก
ตามปกติ โดยค านึงถึงขนาดของตลาดท่ีมีอยู่เป็นส าคญั จึงท าให้รายไดจ้ากยอดขายไม่มากนัก แต่
เพียงพอท่ีจะท าให้ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่ไดอ้ย่างราบร่ืน และมีผลในการสร้างงานให้แก่สมาชิก
เพื่อช่วยเสริมการด ารงชีพใหอ้ยูไ่ดใ้นบรรดาสมาชิก 

3) ตน้ทุนในการด าเนินกิจการต ่า ธุรกิจชุมชนนั้นด าเนินงานโดยเน้นให้คนมี 
งานท า แต่ในสภาพการท างานท่ีเป็นมิตร และมีความสุข จึงไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมา ก  
ในขณะเดียวกนัตน้ทุนในการจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองใชเ้ป็นไปตามความจ าเป็นในการประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงเนน้การประหยดัไม่ฟุ่ มเฟือย 
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4) การติดต่อและการให้บริการกับลูกคา้เป็นไปอย่างใกลชิ้ดธุรกิจชุมชน ส่วน
ใหญ่ด าเนินงานโดยสมาชิกในชุมชน ซ่ึงท าให้การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เป็นไปในลกัษณะเป็น
กนัเองและการเป็นเพื่อนบา้นช่วยให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้โดยตรง สามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นกบัลูกคา้ไดท้นัท่วงที 

5) การเร่ิมตน้ธุรกิจท าไดง้่าย ธุรกิจชุมชนสามารถเร่ิมตน้ไดง้่าย โดยคณะบุคคลท่ี
ไม่ใช่เครือญาติ มีวตัถุประสงคท่ี์จะท าธุรกิจร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มและชุมชน การท่ีมี
บุคคลจ านวนหน่ึงสนใจท าธุรกิจร่วมกัน มีผลท าให้ปัญหาเงินทุนไม่เป็นอุปสรรคเพราะใช้เงิน
ลงทุนไม่มาก ทุกคนเป็นสมาชิก ไม่มีเจา้ของผูกขาดแต่เพียงผูเ้ดียว แต่อาจจะมีตวัแทนของกลุ่มท่ี
ไดรั้บเลือกท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ หรือเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก แจกจ่ายสินคา้
ให้ผูบ้ริโภคกิจกรรมการส่งสินคา้จากแหล่งผลิตไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม หรือไปยงัผูบ้ริโภค 
เรียกวา่ การแจกจ่าย เป็นการท าให้สินคา้ไหลสม ่าเสมอจาก ไร่นา ป่า จากบ่อแร่ จากโรงงาน ไปสู่  
ผูป้ระสงคจ์ะใช ้
 2.1.3 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึง แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนให้
ด าเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้ 
กา้วทนัโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็นส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายาม 
หาหนทางไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆตามระบบความคิด ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ 
เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถีการด ารงชีวิตต่าง  ๆ ของคน 
ในสังคม (พรชยั เจดามาน ,2556) 
                 แนวคิดเร่ือง วาทกรรมการพัฒนา ( Discourse of Development ) เป็นแนวคิด 
ท่ีพยายามอธิบายให้เห็นถึงการเกิดขึ้น การด ารงอยู ่ การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เพื่อเช่ือมไปถึง
สาเหตุและทางออก ของปัญหาการพฒันา  เพื่ออธิบายว่าส่ิงต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้ เร่ิมจากผูมี้อิทธิพล
ใชอ้ านาจท่ีมีอยูว่างระบบกฎเกณฑ ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความจริง หรือตวัตนท่ีเกิดขึ้น ต่อมา
จึงใช้ภ าษ า จา รีตป ฏิบั ติ  ความคิ ดความ เช่ื อ  คุณ ค่ า  รวมทั้ งส ถาบัน ต่ าง  ๆ  ในสั งคม  
เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง หรือให้ความหมายต่อส่ิงนั้นตามตอ้งการ เพราะฉะนั้นการพฒันาจึงเป็น
เร่ืองของอ านาจ ท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่าทางสังคมจุดเปล่ียนสังคมไทย 
เม่ือยอ้นไปมองในอดีตจะพบว่า สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีเศรษฐกิจแบบ
พื้ นฐาน เป็นการผลิต เพื่ อย ังชีพส าห รับบ ริโภคใช้สอยในครัว เรือนและในชุมชนมิใช่ 
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เพื่อการแลกเปล่ียนวตัถุดิบในการผลิตส าหรับการยงัชีพ แต่ไดม้าจากสภาพธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
ปัจจยัเหล่าน้ี ท าให้ชาวชนบทมีความใกลชิ้ดผูกพนั และตระหนักในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแสดงออก 
ในรูปความเช่ือและพิธีกรรมท่ียกย่องต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติ นอกจากนั้นความสัมพนัธ์
ในระบบเครือญาติและความสัมพันธ์ทางสายเลือด จึงสอดคล้องต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
ทั้งการแบ่งปันผลผลิต การพึ่งพาอาศยัในดา้นต่างๆ ลกัษณะทั้งหมดน้ีจึงท าให้สังคมไทยในอดีต
ด ารงอยูอ่ย่างสงบ พึ่งพาตนเองได ้และมีความพอเพียงต่ออตัภาพ  โดยสามารถสืบทอดเอกลกัษณ์
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  (Underdevelopment) ออกเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ และ ประเทศท่ียงัดอ้ยพฒันา 
ต่อมาได้แพร่ขยายความหมายสู่กลุ่มประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกา  แอฟริกา รวมทั้งประเทศ
ไทย ซ่ึงถูกให้ความหมายว่าเป็นประเทศดอ้ยพฒันาประเทศหน่ึง ท าให้เกิดกระแส ความตอ้งการ
พฒันาไปสู่ความทนัสมยัตามแบบประเทศตะวนัตก  จนในท่ีสุดไดผ้ลกัดนัให้เกิดการพฒันาอย่าง
ชดัเจนเป็นคร้ังแรกคือ  แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 พุทธศกัราช 2504 ฉะนั้น
จึงมีการให้ความหมายสังคมท่ีพัฒนาว่า เป็นสังคมท่ีมีความทันสมัยตามแบบสังคมตะวนัตก  
ซ่ึงสามารถกระท าไดด้ว้ยวิธีการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านการเมือง การศึกษา ความเช่ือ ให้สอดคล้องกับแนวคิดของความทันสมัย  
(Westernization) อย่างเต็มท่ี เหตุผลดงักล่าวจึงมีผลท าใหเ้ป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศ
ในอดีตมุ่งไปสู่การท าให้สังคมไทยทันสมัย ตามแบบสังคมตะวนัตกไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้น 
การพฒันาเศรษฐกิจในลักษณะของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม โดยการส่งเสริมการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมและการคา้  การใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัพร้อมๆกบัการปฏิรูปการเมือง การศึกษา 
ศาสนา เพื่อให้โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเฉพาะด้าน   มีผลท าให้เกิดความช านาญ 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้ นและเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวย่อมท าให้วิถีชีวิต โลกทศัน์ ระบบความเช่ือ และคุณค่าต่างๆของคนใน
สังคม ไม่วา่จะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผนัแปรไปจากเดิม 
                ผลของการพฒันาในดา้นบวก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและ
การกระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึง แต่ผลบวกเหล่าน้ี ก็ยงัคงกระจายไปสู่คนในสังคมชนบทหรือ
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ดอ้ยโอกาสไดน้อ้ย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยู่ในเมืองหลวงหรือตวัจงัหวดัท่ีส าคญั ในขณะ
ท่ีผลลบก็คือ  เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรม  การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่  เพื่อการคา้และ
ส่งออก และจากการขยายตัวของภาครัฐไปสู่ชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดการอ่อนแอ  
ในหลายด้าน ทั้ งการต้องพึ่ งพิงของตลาดและพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะความเส่ือมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติ และ ระบบนิเวศน์วิทยา  ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และ 
การรวมกลุ่มกนัตามประเพณี เพื่อการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่แตกสลายลง รวมทั้งภูมิปัญญาท่ีเคย
สั่งสมกนัมาเร่ิมถูกลืมเลือนสูญหายไป วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือ ปีพุทธศกัราช 2540 ท่ีเกิดจากปัญหา
เศรษฐกิจขยายตัวแบบฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืน ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นลว้นแลว้แต่เป็นขอ้พิสูจน์และยืนยนัปรากฏการณ์น้ีไดเ้ป็นอย่างดี ผลท่ีเกิดขึ้นก่อให้เกิด
ค าถามและขอ้สงสัยต่อแนวทางการพฒันาไปสู่ความทันสมยัตามแบบตะวนัตก (Development 
through Westernization ) ท่ีมีความเช่ือกันก่อนหน้าว่า ถูกต้องและเหมาะสมนั้น จะเหมาะสม 
กบับริบทของสังคมไทยต่อไปอีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีโตแ้ยง้
ทฤษฏีความทันสมัยเช่น ทฤษฏีพึ่งพิง (Dependency Theory) แนวคิดการพัฒนาการแบบยัง่ยืน 
หรือแนวคิดวฒันธรรมชุมชน 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 
                  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 ท่ีมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นปราชญ์ท่ีมีอัจฉริยภาพ ในหลาย ๆ ด้าน  
ประเทศไทย ณ วนัน้ี พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นพระอัจฉริยะกษัตริย์ในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม พระองค์ทรงเล็งเห็นระบบทุนนิยมท่ีจะเขา้
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ท าลายสังคม โลก และสังคมไทย สุดท่ีเยียวยาในเร็ววนั กอปรดว้ยพระองคไ์ดเ้สด็จพระราชด าเนิน
เยี่ยมเยียนพสกนิกรในท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในชนบทตลอดมา การเสด็จของพระองคน์อกจากเพื่อ
เป็นม่ิงขวญัแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์แลว้ พระองคย์งัไดท้รงศึกษาปัญหาดา้นต่าง ๆ จนทรงเขา้
พระทยัอย่างถ่องแท ้แลว้หาวิธีแกไ้ขไดอ้ย่างเหมาะสม ตามขอ้เท็จจริงและสภาพสังคมอย่างดียิ่ง
ด้วยพระอัจฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซ้ึงและถ่องแท้ พระองค์จึงทรงก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของไทย เป็น 2 ลกัษณะส าคญั คือ ยุทธศาสตร์การสร้าง
แบบจ าลอง เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคลอ้งกับสภาพความเป็นอยู่ ความเป็นจริง 
ตามศกัยภาพของเมืองไทยและสังคมไทย โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ น าไปแก้ไขปัญหา
ยุทธศาสตร์แบบโครงการ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสะทอ้นออกมาในลกัษณะศึกษาคน้ควา้ ทดลอง วิจยั 
จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริมากมายนบัพนัโครงการ 
   ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ระบบดงักล่าว ต่างเอ้ือซ่ึงกันและกนั แต่พระองค์ทรง
ให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์แบบจ าลองเป็นหลักพื้นฐาน เพราะผู ้สร้าง ผู ้รักษา ผู ้ใช้ คือ 
ประชาชนทุกคน จากท่ีทรงเล็งเห็นความส าคญัแห่งยทุธศาสตร์ แบบจ าลองน้ีเอง พระองคไ์ดท้รง
พยายามอธิบายและใชแ้นวพระราชด าริน้ีพฒันาเร่ือยมาในลกัษณะ “ทฤษฎีใหม่” หรือ “โครงการ
พฒันาพื้นท่ีเกษตรน ้ าฝนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” มีสาระส าคญัเก่ียวกบัการท าไร่นาสวนผสม 
อนัเกิดจากทรงคิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงจะช่วยใหช้าวชนบทมีความเขม้แข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ ้มค่า ทั้ งทางด้าน 
การพฒันาการเกษตร เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ชุมชน ความมัน่คง  วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ การปกครอง 
ครอบครัว และจิตส านึก 
   ทฤษฎีใหม่ ท่ีพระองค์ทรงคิดคน้ ได้รับความสนใจทั้งจากรัฐบาลและ
ประชาชน ในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัไม่แพร่หลาย และจริงจงัจากทุกส่วนฝ่ายมากนกัแต่ พระองคท์รง
เลง็เห็นวา่น้ีคือทางไปสู่ความมัน่คง เขม้แขง็ และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
   ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ภาษา
ชาวบา้นเรียกขานกนัวา่ “ฟองสบู่แตก” กล่าวคือ ดูภายนอกแลว้ เศรษฐกิจไทยเดินไปอย่างสวยงาม 
น่าท่ึงแต่ขาดพื้นฐานยึดเกาะใด ๆ เม่ือถูกกระแทกจากภาวะภายนอก ฟองสบู่ท่ีดูสวยงาม ก็แตก
สลายอยา่งส้ินเชิง เพราะไร้รากฐาน ท่ีเขม้แขง็พอ 
   การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับตอน ตอ้งสร้างพื้นฐานคือ
ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน เม่ือได้พื้นฐานมัน่คงพร้อม
พอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงขึ้ น 
โดยล าดบัต่อไป 
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เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งมาก เพราะตอ้งรวมเอา   
   1)  อุดมการณ์บางอยา่ง  
   2)  โลกทศัน์บางอยา่ง    
   3)  ความสัมพนัธ์บางอยา่ง  
    4)  ค่านิยมบางอยา่ง 
   จึงจะนบัไดว้่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจ้ริง ทั้ง 4 ประการ ท่ีจะกล่าวถึง
น้ี คือ ส่วนท่ีเรารู้จกักนัวา่ วฒันธรรมนัน่เอง 
   ถา้ไม่เขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียง ตามความหมายเช่นน้ี เศรษฐกิจพอเพียงจะ
มีความเป็นไปไดแ้ก่คนจ านวนนอ้ยเท่านั้น คือ เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง ในปริมาณเพียงพอจะ
ผลิตเพื่อพอบริโภคหรือท ารายได ้พอส าหรับครัวเรือน เท่านั้น ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยมกนั
ไวเ้พียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือวฒันธรรม ไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม ความไม่
ละโมบ และการประหยดัเท่านั้น แมว้่าเป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดข้องเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง   หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน ได้แก่พอเพียงส าหรับทุกคน  
ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนัจิตใจพอเพียง ท าให้รักกนั และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้
คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น และท าลายมากส่ิงแวดล้อมพอเพียง  การอนุรักษ์และเพิ่มพูน
ส่ิงแวดลอ้มท าให้ยงัชีพและท ามาหากินได ้เช่น การท าเกษตรผสมผสาน ซ่ึงได้ทั้งอาหารไดท้ั้ ง
ส่ิงแวดลอ้ม และได้ทั้งเงินชุมชนเขม้แข็งพอเพียง  การรวมตวักันเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง จะท าให้
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัญหา
พอเพียง  มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั และปรับตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง อยู่บนพื้นฐานวฒันธรรม
เพียงพอ  วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ดงันั้น 
เศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์อยู่และเติบโตขึ้นจากฐานทางวฒันธรรม จึงจะมัน่คง เช่น เศรษฐกิจของ
จงัหวดัตราด ขณะน้ี ไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตกงาน เพราะอยูบ่นพื้นฐานของ
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ี เอ้ือต่ออาชีพการท าสวนผลไม้ ท าการประมงและ 
การท่องเท่ียวมีความมัน่คงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหัน เด๋ียวตกงานไม่มี
กินไม่มีใช ้ถา้เป็นแบบนั้นประสาทมนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวนท่ีเร็วเกิน จึงสุขภาพจิตเสีย 
เครียด เพี้ยน รุนแรง ฆ่าตวัตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงท าใหสุ้ขภาพจิตดี 
   เม่ือทุกอยา่งพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุล คือ ความเป็นปกติ 
และยัง่ยนื ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น 
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   - 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
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 
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   - 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 มโนทศัน์ต่าง ๆ เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์สังคมจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อ
วิเคราะห์ถึงโครงสร้างวฒันธรรมซ่ึงเป็นวิถีชีวิตทั้ งหมดของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องพิจารณา  
3 องคป์ระกอบไปพร้อมกนั คือ 
   3.1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน การต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่
รอดของมนุษยท์ าให้เกิดระบบการผลิต เกิดการคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยีต่างๆซ่ึงในสังคม
ดั้ งเดิมของมนุษย์อาศัยพึ่ งพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้คนรู้จักจัดการระบบความสัมพันธ์ 
กบัธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือต่างๆขึ้นจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนับถือศาสนาและ
พิ ธีกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้ นการท่ีมนุษย์ได้อยู่ ร่วมกันเป็นกลุ่ม   จึงจ าเป็นต้องจัดระบบ
ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันน้ีให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ และ
พิธีกรรมต่างๆเป็นแนวทางและบรรทัดฐานให้สมาชิกของชุมชนทั้ งรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป 
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ไดถื้อปฏิบติั ระบบกฎเกณฑ์และประเพณีต่างๆจะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันา
เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงท าให้บางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกับ
สภาพส่ิงแวดลอ้มใหม่ ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
   3.2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพนัธ์กนั เช่น ครอบครัว เครือญาติและชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนแนวคิดดังกล่าว แสดงความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมต่าง ๆ  
ว่าการเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้ ท่ีเน้นความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจพร้อมๆกับการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อให้เอ้ือต่อความทันสมัยนั้น แม้ว่าผลท่ี
เกิดขึ้น คือ ความทนัสมยัท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหน่ึงของคนดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้น
หน่ึงกลับพบว่า การพัฒนาด้านวตัถุและการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ี  
ได้ท าลายสายสัมพันธ์ท างสั งคมและวัฒนธรรมตั้ ง เดิม ซ่ึ ง เป็นรากฐานของความสุข  
ความมั่นคง และความเข้มแข็งของชุมชนลง ผลกระทบส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือ  ศักยภาพ 
ในการรักษาอ านาจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลยภาพระหว่าง
มนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย  ์และกายกบัจิตของมนุษย ์อนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ี
จะท าให้เกิดความพอเพียงต้องถูกกระทบกระเทือน  จึงมีผลท าให้แต่ละชุมชนต้องพยายาม 
หาหนทางเพื่ อป รับตัวให้สามารถด ารงอยู่ได้ แต่ด้วยความท่ีแตกต่างกัน  อาทิ  ลักษณะ
กายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรของแต่ละชุมชน ท าให้เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษา
ความพอเพียง ซ่ึงเป็นทางรอดของแต่ละชุมชน   มีระดับลักษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกัน
ออกไป เช่น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไวด้ว้ยการสร้างระบบความสัมพนัธ์ท่ีไม่พยายามพึ่งพิง
ผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อผูบ้ริโภคของตนเอง  และใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ไม่เนน้การผลิต
แบบการค้า หรือหากจะต้องมีบ้างก็สามารถสร้างระบบการจัดการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการ
แลกเปล่ียนสินค้า รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆให้ด ารงอยู่ในบริบทเดียวกัน หรือในบาง
ชุมชนก็เลือกวิธีการอยู่รอด โดยการผนวกตนเองเขา้ไปกบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการคา้ ดว้ยการ
สร้างกระบวนการจัดระเบียบสังคมใหม่ ท่ีเอ้ือให้เกิดความเป็นประชาสังคม (Civil Society)  
เพื่อรักษาความเป็นศกัยภาพแห่งความพอเพียง และอ านาจต่อรองกบัเศรษฐกิจภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความไวว้างใจต่อกนั ซ่ึงถือว่า เป็นทุน
ทางสังคมท่ีส าคญั สามารถช่วยให้ชุมชนรวมกลุ่มกนัเพื่อการจดัการปัญหาต่างๆ รวมทั้งก าหนด
แนวทางการพฒันาของตนเอง อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.3) ระบบความเช่ือ อันประกอบด้วย ระบบคุณค่าทางวฒันธรรม    
ความไวว้างใจทางสังคมน้ีเกิดขึ้นไดโ้ดยเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ดว้ยการสร้าง
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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 ๆ ดว้ย ซ่ึงในท่ีสุดก็จะท าให้โครงสร้างสังคมหรือวฒันธรรมทั้งหมดเปล่ียนแปลง
เป็นพลวตั และมีความหลากหลายไม่คงท่ี 
   สรุปไดว้่า เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัและความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมการคา้ ก็คือ 
ศกัยภาพของชุมชนในการจดัระเบียบทางสังคมใหม่ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ ระบบ
คุณค่าและบรรทดัฐานท่ีท าใหชุ้มชนสามารถสร้างศกัยภาพในการปรับตวัอย่างมีอ านาจต่อรองและ
ด ารงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองไว้ได้ ท่ ามกลางบริบท  
ท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 
   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 
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   (3) ชีวิตท่ีพอเพียง จะเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตและวิถีสังคม ให้อยู่อย่าง  
สง่างาม 
   (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 มีอิสระ เสรีภาพไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
   (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 
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                   (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 
                   (1) รู้จกัใชเ้ทคโนโลยีอยา่งชาญฉลาด สอดคลอ้งกบับริบททาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (2) พยายามหาวิชาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
                   (3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
                   (4) รู้จกัรักษาพฒันาและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม คุม้ค่า
กบัคนหมู่มาก 
                   (5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
   

5) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
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   - 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” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคีอ่ืน ๆ  
ท าหน้าท่ี ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวกส่งเสริม สนับสนุนใช้  “กิจกรรม” ของชุมชน
เป็น  “เค ร่ืองมือ” สร้าง “การเรียนรู้ และ  “การจัดการ” ร่วมกัน  พร้อมทั้ งพัฒนา “อาชีพท่ี
หลากหลาย” เพื่ อ เป็น  “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างทั้ งด้าน เพศ วัย  
การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่งเสริม  “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย”  
องค์กรชุมชนเพื่อสร้าง “คุณธรรมจริยธรรม” และ  “การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ” อย่างรอบด้าน
อาทิ  การศึกษา  สาธารณสุข การฟ้ืนฟูว ัฒนธรรม การจัดการส่ิงแวดล้อม ฯลฯ วิจัยและ
พฒันา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต – แปรรูป – ขาย – บริโภค) โดยให้ความส าคญัต่อ “การมี
ส่วนร่วม” ของคนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ิน” ควรเร่ิมพฒันาจากวงจรธุรกิจขนาด
เล็กในระดับท้องถ่ิน ไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้ นระดับประเทศ และระดับต่างประเทศพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีมี “ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่าย ให้เป็น “ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ท่ีมี
ข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้ น ๆ อย่างครบวงจร พร้อมทั้ งใช้เป็นสถานท่ีส าหรับศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม 
   
  7) การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อการด าเนินชีวิต 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้สามารถอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุขตามอตัภาพ ควรพิจารณา
ดงัน้ี โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลกัท าอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควรการสร้างสามคัคีใหเ้กิดขึ้น บนพื้นฐานของความสมดุลใน
แต่ละสัดส่วนแต่ละระดบัครอบคลุมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเศรษฐกิจผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและการกลบัไปใชห้รือสร้างวาทกรรมแบบใหม่
ขึ้ นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้ นทางออกส าคัญเพื่อแก้ปัญหาจะต้องเร่ิมต้นด้วยการตัดวงจรแห่ง 
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 เพราะเหตุใดสังคมไทยซ่ึงดูเหมือนว่ามีความทนัสมยัอย่างเต็มท่ีแต่ในขณะเดียวกนัก็
กลับสูญเสียอ านาจและอิสระในการตัดสินใจก าหนดทางเลือกการพัฒนา  สูญเสียอ านาจ  
ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งสูญเสีย ความสามารถ ในการสนองตอบต่อความตอ้งการ และ การแกไ้ข
ปัญหาของตนเองตลอดเวลาท่ีผา่นมา 

2.1.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   SWOT  เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึง
องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเ นินงาน
ภายในท่ีองค์กรท าได้ดี ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กร 
ท่ีเป็นผลและด้อยความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ไม่ดี   Opportunities คือ 
โอกาสหมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์ หรือ หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
องคก์ร และ Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานของ
องค์กรไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร 
(นันทิยา หุตานุวตัร, 2546) บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้ง
สองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
อาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักนั  อุปสรรค
อาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียน 
กลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
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 2.1.5 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 ค าว่า วิเคราะห์มาจากค าว่า พิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียน พ เป็น ว ในภาษาไทยซ่ึง

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

 ค าว่า   “วิเคราะห์” ท่ี ใช้กับการวิเคราะห์ระบบนั้ น  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Analysis” ซ่ึงแปลว่า การาแยกส่ิงท่ีประกอบกนัออกเป็นส่วนๆ เช่น การแยกระบบใหญ่ออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ คือ เป็นการแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ  เพื่อสะดวกในการพิจารณาหรือตัดสินใจ   
จากความหมายของค าว่าวิเคราะห์ดงักล่าวน้ี จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระบบงานไม่ใช่เร่ืองท่ียุ่งยาก
หรือเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นแต่ประการใด 

 การพิ จารณาใคร่ครวญในปัญหาต่าง ๆ  ของคนเรานั้ น  มีวิ ธีการใหญ่  ๆ   
อยูด่ว้ยกนั 2 วิธี คือ 

 1) วิธีธรรมดา (Natural Determination) เป็น  วิธีท่ีคนส่วนมากใช้กันเป็นปกติ
ธรรมดาโดยอาศยัประสบการณ์และสามญัส านึกของแต่ละบุคคลเป็นหลกั  คนท่ีมีวิจารณญาณ 
สูง ๆ  อาจจะสามารถพิจารณาตัดสินใจในปัญหาต่าง  ๆ  ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วไม่แพ้
นักวิชาการทางดา้นวิเคราะห์ระ อย่างไรก็ตามาการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจดว้ยวิธีการน้ี
โอกาส ท่ี จะผิดพลาดย่อม มี สู ง  ซ่ึ ง เป็ น เห ตุให้ เกิ ดการสูญ เสี ยแ ก่ ธุ รกิ จ เป็ นอย่างมาก
เช่นเดียวกนั ดงันั้น ถา้เป็นงานส าคญั ๆ ทางธุรกิจแลว้ไม่ควรใชวิ้ธีน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

 2) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Methodology Determination หรือ System Analysis)  
เป็นวิธีการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจโดยอาศัยระบบทางวิทยาศาสตร์  เช่น สถิติ และ 
การค านวณ เป็นตน้ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใชห้ลกัวิชาการแขนงต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน จึงไดมี้การจดัใหส้อนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ขึ้น 

 นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัค าว่า  “วิเคราะห์” ท่ีควรจะ
ท าความเขา้ใจเพื่อป้องกันการสับสนในการใช้  เช่น ค าว่า การวิจยั การค้นควา้ การค้นคิด เป็น
ตน้ ซ่ึงความจริงแลว้การวิเคราะห์กบัการวิจยัเป็นคนละเร่ือง คนละความมุ่งหมายกนั แต่มีความ
ใกลเ้คียงกันมาก การวิจยันั้นมุ่งในการคน้หาขอ้เท็จจริง หรือความถูกตอ้งท่ีสุดของปัญหา เช่น  
การวิจัยภาวะของผูมี้รายได้น้อย  คือ การค้นสภาพของผู ้มีรายได้น้อย  เป็นการหาสาเหตุว่า   
เป็นเพราะอะไรท่ีท าให้คนเหล่าน้ีมารายไดน้้อย และเขาเหล่าน้ีมีความเป็นอยู่กนัอย่างไร มีความ
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เดือดร้อนในเร่ืองอะไรบา้ง เหล่าน้ีเป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์นั้นจะเป็นการมุ่งหาสาเหตุเพื่อท า 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นให้ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ การแก้ปัญหาท่ีได้จาก 
การวิเคราะห์ระบบนั้นอาจไม่ใช่ทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะกระท าเท่านั้น ทั้งน้ี
เพราะการแกไ้ขปัญหาของนักวิเคราะห์ระบบเป็นการประนีประนอมกบับุคคลในหลาย ๆ ฝ่ายท่ี
จะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ารท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 

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

2.1.6 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
    ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Account Information System) คือ ระบบท่ี
พฒันาขึ้นเพื่อใชง้านในกิจการเฉพาะดา้นระบบงานการบญัชี โดยใชท้รัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์รอบขา้ง ท าหนา้ท่ีหลกัในการบนัทึก ประมวลผล และจดัท าสารสนเทศทางบญัชี ใหเ้ป็น
สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจต่อผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีมีความส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจดงัน้ี 

1. การเก็บบนัทึกรายการท่ีเกิดขึ้นของธุรกิจ 
2. การประมวลผลขอ้มูลใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการวางแผน การสั่งการและ

การควบคุม 
3. การควบคุมสินทรัพย ์(รวมถึงสารสนเทศ) ของธุรกิจใหม้ัน่ใจวา่ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้น

ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
รายการบญัชีท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของธุรกิจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 วงจร ไดแ้ก่ 
1. วงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle) ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ การ 

ช าระหน้ี 



31 

 

 

2. วงจรการผลิต (Production Cycle) ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การผลิต 
3. วงจรทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources/Payroll Cycle) ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ี 

เก่ียวขอ้งกบั การสรรหาคดัเลือก เงินเดือน ค่าตอบแทนของพนกังาน 
              4. วงจรรายรับ (Revenue Cycle) ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การรับเงิน 

5. วงจรการเงิน (Financing Cycle) ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัหาเงิน การ
ช าระเงินกู ้การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (วชันีพร เศรษฐสักโก, 2560) 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 กาญจนา สุระ (2556) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 3 นกัวิจยัมีแผนการวิจยั คือ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อจัดการการเรียนรู้ในการขยายต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินสู่  
7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุปไดด้ังน้ี 1) วิธีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะมีการน าเอาหลกัของ
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับการด าเนินงานเพื่ อพัฒนา  
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยคุณธรรมท่ีส าคญัของ อปท.ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงาน
เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือคุณธรรมในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  
ความอดทน ความขยนัหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี 
สอดแทรกเขา้ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่างๆ อย่างจริงจงัไม่ท าไปโดยขาดความ
รับผิดชอบแต่ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินให้ตนเองและบุคคล
อ่ืนอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข  2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
เพื่อยกระดบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินดว้ยคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได้นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีบทบาทส าคญัใน 
การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาค
ประชาชน โดยฝ่ายบริหารของ อปท. จะต้องยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยน าเอาหลัก
คุณธรรมเขา้มาใชก้ารท างานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณธรรมประจ าใจ ไดแ้ก่ 
การมีความซ่ือสัตย์ มีความยุติธรรม อดทนและมีความขยนัหมั่นเพียร ใช้นโยบายเชิงรุกใน 
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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. ยึดมัน่ในหลกัของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแลว้ย่อมท าให้เกิดการพฒันาได้
อย่างย ัง่ยืน ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข ซ่ึงทางนักวิจยัไดท้ าการ focus group และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยูดี่มีสุขทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมใหก้บัคนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 กาญจนา สุระ (2555) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 2 (พ.ศ.2555) โดยขยาย 
การประเมินตน้แบบการพฒันาให้ครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
อันประกอบไปด้วย การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอนามัยส่ิงแวดล้อม  
โดยการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองค์กร  
ซ่ึงส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ โดยนกัวิจยัไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้ในการประเมินการบริหารจดัการองค์กรของท้องถ่ินเพราะเป็น
คุณธรรมท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัของธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทาง
ท่ีสามารถพฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของ
คุณภาพจากภายในของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหารจดัการท่ีดี ด้วยเหตุน้ีถึงแมจ้ะ 
มีหลกัการบริหารจดัการท่ีดีก ากบัแลว้ยงัตอ้งมีคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ยอนัจะ
ท าใหก้ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 กาญจนา สุระ (2554) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินเชิงระบบ
ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
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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 
 ขวัญกมล ดอนขวา (2556) การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การวิจัยเร่ือง การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้ นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีว ัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่ อวิ เคราะห์ ถึงองค์ประกอบของการจัดการธุรกิจชุมชน  
และองคป์ระกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อการจดัการธุรกิจชุมชน และเพื่อศึกษาคุณลกัษณะของกลุ่มอาชีพ 
ไดแ้ก่ รายไดข้องกลุ่มอาชีพเฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการดาเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพ และการไดรั้บ
การอบรมการจดัการธุรกิจชุมชนของสมาชิกกลุ่มอาชีพมีผลต่อการจดัการธุรกิจชุมชน โดยเน้น
ศึกษากลุ่มอาชีพในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น สุรินทร์ อุดรธานี และชยัภูมิ  
โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratify random sampling) และแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) รวมทั้ งส้ิน 230 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ทาการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนาดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนั และสมการพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบว่า การจดัการด้านการผลิต การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์การจดัการ
ดา้นการตลาด และการจดัการการเงินและบญัชี เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัการธุรกิจ
ชุมชน ส่วนความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ ้มกันในตัวท่ีดี ความรู้ และคุณธรรม  
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่ามีค่า KMO  
ค่า Bartlett's Test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทางสถิติ นอกจากน้ียงัมีค่า Total Initial Eigenvalues มากกวา่ 1 และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของขอ้มูลไดม้ากท่ีสุดถึง 75 % โดยองค์ประกอบทุกตวัมีค่า Factor Loading เขา้ใกล ้ 
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1 ในด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีภูมิคุม้กันในตวัท่ีดี  
และความมีเหตุผล มีผลกระทบทางตรงต่อการจดัการธุรกิจชุมชนดา้นการผลิตมากท่ีสุด โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.490 และ 0.315 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มอาชีพใชเ้ง่ือนไขความรู้
มาเป็นหลกัในการพิจารณาการจดัการธุรกิจชุมชนดา้นการผลิต มากกว่าเง่ือนไขคุณธรรม โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.518 และ 0.289 ตามล าดบั กลุ่มอาชีพมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดบัสูง
มากเพียงใด มีระยะเวลาด าเนินการมายาวนาน และการไดรั้บการอบรมของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
อาชีพเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจชุมชน จะท าใหส้ามารถประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจของกลุ่ม
อาชีพเพิ่มยิง่ขึ้น 
 ฉัตร ชูช่ืน และศิริกุล ตุลาสมบัติ (2559) ปัจจยัท่ีมีผลในการใชร้ะบบสารสนเทศของธุรกิจ
เกษตรอินทรียข์นาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ การใช้งานระบบสารสนเทศไดรั้บ
ความนิยมและมีอตัราการใชง้านเพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี แต่มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การน าระบบสารสนเทศมาใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงมีความ
แตกต่างหลายประเด็นเม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจโดยทัว่ไป และปัจจุบนัท่ีนโยบายรัฐบาลไดใ้หก้าร
สนบัสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยเฉพาะธุรกิจภาคการเกษตรอินทรียแ์ละการเป็น
ธุรกิจ Start up ทั้งน้ีเพื่อสะทอ้นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน การวิจยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้ งใจในการใช้ระบบสารสนเทศและความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรียข์นาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัทฤษฎี
การกระท าด้วยเหตุผล (TRA) ท่ีประกอบด้วยปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและปัจจัยด้าน
ทศันคติและนอกจากน้ียงัมีการศึกษาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ท่ีประกอบดว้ย
ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายและปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ในการเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีและใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชิงอา้งอิงในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและปัจจยัด้านทัศนคติท่ีกล่าวถึง
ขา้งตน้ส่งผลความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ และความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชร้ะบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรียข์นาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดเชียงใหม่  จากผลจากการศึกษาน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
กระบวนการน าเอาระบบสารสนเทศไปใชใ้นงานธุรกิจเกษตรอินทรียข์นาดกลางและขนาดยอ่มให้
มีประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ขึ้น 
  ช่อมาลา มานะ และอาวรณ์ โอภาสพัฒนากจิ (2558) ศกัยภาพการจดัการตลาดผลิตผล
ทางการเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน การศึกษาศกัยภาพ
การจดัการตลาดผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จงัหวดั
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ล าพูนมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาดา้นการจดัการตลาดผลิตผล วิเคราะห์ศกัยภาพ และ
แนวทางการพฒันาดา้นการจดัการตลาดผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งประชากร ไดแ้ก่ เกษตรกร ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต าบลป่าสัก จ านวน 25 คน 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และแนวทางการแกไ้ข จากการด าเนินงานวิจยัระหว่างปีเดือนสิงหาคม 2557เดือนมีนาคม 2558 
ดา้นการจดัการตลาดผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผ่านมาเห็นว่า เกษตรกร 
ผลิตผลไดดี้ แต่ขาดการจดัการตลาดผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นระบบ จึงไดศึ้กษาแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพด้านการ จัดการตลาดผลติผลทางการเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
พฒันาศกัยภาพของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการจดัการผลิตผลทางการเกษตรควรไดรั้บการ
สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองและสร้างเครือ ข่ายภายในกลุ่ม โดย 
เทศบาลควรสนบัสนุนงบประมาณใหเ้พียงพอ นกัวิชาการควรเขา้มาช่วยเหลือกบักลุ่มเศรษฐกิจพอ 
เพยีง เช่น เกษตรต าบลหรือนกัวิชาการเกษตรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีมี
มาพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม ่ า เสมอ และคอยส่งเสริมให้กลุ่มมี 
การด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว ้และควรมีการ สร้างเครือข่ายภายในกลุ่ม ซ่ึงจะท าให้กลุ่ม
สามารถท่ีจะก าหนดมาตรฐานผลผลิตหรือราคาผลผลิตให้กับพ่อคา้คนกลาง ร้านคา้หรือตลาด
ชุมชน และผูบ้ริโภคได้อีกทั้งแมว้่าทางกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง ควรมีการจดักิจกรรมการออมทรัพยข์องสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อใช้เป็นเงินทุนส าหรับ
สมาชิกในการกูย้ืมในการซ้ือปัจจยั การผลิต และขยายกิจกรรมทางการเกษตรของตนเองต่อไป 
เพื่อเป็นแรงผลกัดนัในการเขา้มามีส่วนร่วมกบัโครงการใหมี้ ความต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

ดุสิต อธินุวัฒน์ (2559) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) คือ กระบวนการรับรอง
ผูผ้ลิตอินทรียต์ามหลกัการและ มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งมีส่วนร่วม 
วิสัยทศัน์ร่วม ความโปร่งใส กระบวนการ เรียนรู้ และความสัมพนัธ์แนวราบ ระบบพีจีเอสถูก
พฒันาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้น าไปทดลองใช้ใน 8 ประเทศ ท่ีมีบริบทแตกต่างกนั ได้แก่ 
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แอฟริกาตะวนัออก นามิเบีย อินเดีย บราซิล อุรุกวยั และฝร่ังเศส ปัจจุบนั
ประเทศท่ีน าพีจีเอสไปใชใ้นการรับรองผูผ้ลิตอินทรียมี์มากกวา่ 72 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย พี
จีเอสท าหนา้ท่ีส่งเสริมภาคเกษตรอินทรียใ์นชนบทใหเ้ติบโตภายใตว้ิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนั อย่างไรก็
ตาม ระบบการรับรองโดยบุคคลท่ีสามยงัคงมีความจ าเป็นควบคู่กัน ส าหรับประเทศไทยนั้น 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผูก้  าหนดมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ห่งชาติ ส าหรับประเมินผูผ้ลิตอินทรียด์ว้ยระบบการรับรองโดยบุคคลท่ีสาม ขณะท่ีพีจี
เอสถูกขับเคล่ือนโดยองค์การ นอกภาครัฐ โดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (มกอท.) เป็นหน่ึง
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หน่วยงานกลาง ผูซ่ึ้งจดัท าระบบพีจีเอสแก่ เกษตรกรกลุ่มน าร่อง 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มสหกรณ์
เกษตรอินทรียท์พัไทย จงัหวดัสุรินทร์ (2) กลุ่มพีจีเอส อินทรียสุ์ขใจ จงัหวดันครปฐม (3) กลุ่ม
สหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ชียงใหม่ (4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ์แม่มอก อ าเภอเถิน จงัหวดั
ล าปาง และ (5) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  รวมมีผู ้ผลิตอินทรีย์ ท่ี เข้าสู่
กระบวนการรับรองดว้ยพีจีเอส ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติจ านวน 280 คน บนพื้นท่ี
ฟาร์ม เกษตรอินทรีย ์2,610 ไร่ ผลิตผล ไดแ้ก่ ขา้ว พืชผกั ไมผ้ล สมุนไพร ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 
และปศุสัตว ์โดย ผลิตผลทั้งหมดถูกน าไปจ าหน่ายในตลาดเกษตรกรในแต่ละทอ้งถ่ิน โรงแรมสาม
พราน  ริ เวอร์ไซด์  ตลาดนัด  เค ล่ือน ท่ี  โรงพยาบาล และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในระยะการพฒันาระบบพีจีเอส มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนและเครือข่ายเกษตรอินทรียท์ัว่ประเทศ ดงันั้นการพฒันา ระบบพีจีเอสและการพฒันา
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรน าไปบรรจุไวใ้นแผนพฒันาการเกษตรแห่งชาติ 

ธีรศิลป์ กันธา และคณะ (2557) แนวทางการพฒันาธุรกิจการเกษตรในอ าเภอชายแดน
จงัหวดัตาก งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สภาพทั่ว ไปและเสนอแนวทางพฒันา
ระบบการบริหารจดัการธุรกิจการเกษตรในพื้นท่ี 5 อ าเภอชายแดน จงัหวดัตาก กลุ่มตวัอย่างเป็น
เกษตรกรจ านวน397 ตวัอย่างการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณและวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ผลการวิจยัพบว่า 1. สภาพทัว่ ไปของธุรกิจการเกษตรส่วนใหญ่แลว้ ปัจจยัในการผลิตจะซ้ือจาก
ร้านค้า ท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง การลงทุนจะลงทุนเองและขอสินเช่ือซ่ึงทุนมาจากธนาคาร 
แรงงานจะใชท้ั้งในครัวเรือนและจา้ง พืชท่ีผลิตส่วนใหญ่จะเป็นขา้วโพด การผลิตจะเน้นการขาย
ก่อนการบริโภคไม่มีการแปรรูปผลผลิตและไม่มีความรู้ในการแปรรูปผลผลิต ผลผลิตส่วนใหญ่จะ
เก็บไวใ้นยุง้ฉางของตวัเองผลผลิตเกษตรกรจะน าไปขายในทอ้งถ่ินเองโดยจา้งรถมาขนส่ง ผลผลิต
พลอยไดข้องสินคา้เกษตรส่วนใหญ่จะไม่ไดเ้ก็บไว้ 2. แนวทางการพฒันาธุรกิจการเกษตร พบว่า 
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบันโยบายของรัฐในการส่งเสริมจดัหาแหล่งสินเช่ือ การพฒันาแหล่งน า 
การผลิตเมล็ดพนัธุ์พืช การประกนัราคาสินคา้เกษตร การพกัช าระหน้ี รวมถึงการพฒันาการแปร
รูปผลผลิตและการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

นาวินทร์ แก้วดวง เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และภรณี ต่างวิวัฒน์ (2560) เพี่อศึกษาสภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้ การผลิต ความตอ้งการการส่งเสริม และปัญหาและขอ้เสนอแนะ

ของเกษตรกรในการผลิตผกัปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรในจังหวดั 

หนองคาย ประชากรท่ีศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดภยัในจงัหวดัหนองคาย รวมทั้งส้ิน 

180 ราย ผลการวิจยัพบ ว่า 1) เกษตรกรประมาณสองในสามเป็นเพศหญิง และไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
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การผลิตผกัปลอดภยัตามการปฏิบติัทางการ เกษตรท่ีดี (GAP) ในระดบัมากจากส่ือกิจกรรมและส่ือ

บุคคล 2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในการผลิตผกัปลอดภยัตาม การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีใน

ระดบัมากถึงมากท่ีสุด 3) การผลิตผกัปลอดภยัตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี พบว่า เกษตรกร

ส่วนมากมีการปฏิบติั ทั้ง 8 ดา้น แต่มีเกษตรกรส่วนนอ้ยมีการปฏิบติัในดา้นการบนัทึกขอ้มูลและ

การตามสอบ 4)เกษตรกรมีความตอ้งการการส่งเสริมทั้งเน้ือหาและวิธีการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก 

5)เกษตรกรมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาในด้านบันทึกข้อมูลและการตามสอบทั้ งน้ี

เกษตรกรเสนอแนะว่าตอ้งการท่ีจะมีตลาดท่ีรองรับผลผลิตท่ีชัดเจน และขยายมายงัชุมชนหรือ

ทอ้งถ่ิน 

พรรณทิวา กว้างเงิน และบุศรา ลิม้นิรันดร์กุล (2557) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกร

เก่ียวกบัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการผลิตขา้วหอมมะลิ จงัหวดัมหาสารคาม ประชากรท่ีศึกษาใน

คร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิท่ีมีการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม จ านวน 120 ราย 

ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมของเกษตรกรยงัมี

ความคิดเห็นในระดบัดีเก่ียวกบัการ ผลิตขา้วหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP จะท าให้ไดผ้ลผลิตขา้ว

หอมมะลิท่ีได้มีคุณภาพ ปลอดภยั ได้ปริมาณผลผลิตขา้วเพิ่ม มากขึ้นกว่าการผลิตแบบเดิม เกิด

สภาพท่ีดีขึ้นต่อสภาพแวดลอ้มและดินในพื้นท่ีการผลิต เกษตรกรมีสุขภาพแขง็แรง ช่วย ลดตน้ทุน

ในการผลิต สัตวเ์ล้ียงท่ีกินหญา้จากพื้นท่ีการผลิตมีสุขภาพและสุขลกัษณะท่ีดี อีกทั้งยงัก่อให้เกิด

ความเขม้แข็ง ของชุมชนและเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น แต่ยงัมีบางประเด็นท่ียงัขาดความ

เช่ือมัน่ ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการให ้ความรู้และการส่งเสริม บริการสนบัสนุน และติดตามดูแล

ในการด าเนินการผลิตขา้วหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP อย่างต่อ เน่ืองและสม ่าเสมอ โดยควร

มุ่งเน้นในการสร้างตลาดเฉพาะของขา้วหอมมะลิ GAP และความส่งเสริมให้มีเวทีชุมชน เพื่อให ้

เกษตรกรมีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มสมาชิกมากขึ้น 

 วิไลลักษณ์  กิติบุตร (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อให้สมาชิก
ของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ีสามารถ
ยกระดบัการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มสู่ระดบัท่ีเขม้แข็งไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
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ท้องถ่ินของตนเอง วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 
42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  
  ผลการวิจัยพบว่า คณะนักวิจัยสามารถจัดการเรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนา
ชุมชน ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง  
โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองกบัการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพฒันาชุมชน
ดว้ยชุมชน รวมถึงการเรียนรู้ระหวา่งชุมชน จนถึงการเรียนรู้กบัภาคีนอกชุมชนในระดบัอ าเภอและ
ระดับจังหวดั อาศัยค าช้ีแนะจากนักปราชญ์ทั้ งในและนอกชุมชน จนเกิดเกิดผลสัมฤทธ์ิของ 
การพฒันาอย่างแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญ้าสู่รากแกว้ท่ีแข็งแกร่ง ผลท่ีไดจ้าก  
การน าเอาแผนชุมชนน้ีไปใชจ้ะก่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกั
และแรงหนุนใหชุ้มชนเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ผลของการวิจยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้ในด้านเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในด้านการศึกษา จ านวน 14 แผน ในด้านสังคม 
จ านวน 6 แผน และในด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูก
น าไปใช้จริงในท้องถ่ิน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงบทเรียนท่ีได้จากการเรียนรู้ส าหรับ
งานวิจยัคร้ังน้ี ชุมชนจะน าเอาไปเป็นตน้แบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนด้านอ่ืน  ๆ  
อีกทั้งยงัจะมีการขยายผลการด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง
ต่อไป 
 วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และมลฤดี หมุนข า (2557) การเปล่ียนแปลงของภาคธุรกิจเกษตร
ภายใตบ้ริบทของโลกในอนาคต การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลใหภ้าคธุรกิจ
เกษตรได้รับผลกระทบอย่างมากมายซ่ึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นในภาคการเกษตรน้ี
ค่อนขา้งยากท่ีจะควบคุมไม่ให้เปล่ียนแปลง ดงันั้น ในประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายๆ ประเทศไดมี้
การศึกษาและคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการรับมือและป้องกนัการเกิดผล
กระทบจากการเปล่ียนแปลงนั้นๆ เน้ือหาในบทความน้ีจะกล่าวถึง 1) แรงผลกัดนัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเกษตร และ 2) การเปล่ียนแปลงแนวทางการ
ประกอบการเกษตรของเกษตรกรตามทิศทางของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรและ
เจา้ของธุรกิจเกษตรเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงและก าหนดกลยทุธ์เพื่อพฒันาทกัษะการบริหารธุรกิจ
เกษตร ทั้ งย ังเป็นการสร้างโอกาสท่ีจะท าให้ ธุรกิจเกษตรเติบโตอย่างย ั่งยืนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลกอีกดว้ย  
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วีระศักดิ์ สมยานะ (2554) การวิจยัเพื่อพฒันาตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์และประเมินให้ไดต้น้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินผลเชิงระบบ 
(System Analysis) ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ และ  
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของทอ้งถ่ิน
ทั้ง 10 แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดั
เชียงใหม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ในส่วนของการใชง้บประมาณในการพฒันาดา้นสังคม
เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ทางด้านกระบวนการพฒันานั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง โดยน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารจดัการองค์กรร่วมกบัหลกัธรรมาภิบาล จนส่งผลให้เกิด
การพฒันาดา้นการเมืองของทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ทั้งน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถพฒันาการบริหารจดัการ จนเป็นตน้แบบของการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ คือ องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ส่วนต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและ 
ดา้นการเมือง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง บทสรุปของการ
วิจยัพบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในระดับ “มาก” แล้วจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาทาง 
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินนั้นพฒันาในระดบั “มากท่ีสุด” เช่นกนั ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นว่าทอ้งถ่ินของไทยควรจะน าเอาหลกัคุณธรรมไปใช้กบัการบริหารจดัการองค์กรร่วมกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ไดต้น้แบบท่ีดีของการบริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อไป  

สุรพงษ์ อนุตธโต ชยาพร วัฒนศิริ และบุญเลิศ สะอาดสิทธิศักดิ์  (2554) การศึกษา
กระบวนการสร้างระบบควบคุมภายในของการผลิตกลว้ยไข่แบบกลุ่มตาม ระบบการรับรองแหล่ง
ผลิตพืช ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตกล้วยไข่บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ แนวทางการสร้างระบบควบคุมภายในและการประเมิน 
ความส าเร็จของกระบวนการสร้างระบบควบคุมภายในของการผลิตกล้วยไข่แบบกลุ่มตามระบบ
การรับรอง แหล่งผลิตพืช การศึกษาขอ้ มูลพื้นฐานของกลุ่ม พบวา่ มีสมาชิกเพศชายร้อยละ 50 เพศ
หญิงร้อยละ 50 อายุ เฉล่ีย 44.81 ปีพื้นฐานการศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษา มีพื้นท่ีในการผลิต
กลว้ยไข่เฉล่ีย 5.56 ไร่ มี ประสบการณ์การปลูกกลว้ยไข่เฉล่ีย 4.31 ปี สมาชิกมีรายไดทั้งจากการ
ผลิตกลว้ยไข่ จากการเกษตรอ่ืน และ นอกภาคเกษตร แรงงานท่ีใชใ้นการผลิตกลว้ยไข่เฉล่ีย 3.24 
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คน ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัว และส่วน ใหญ่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชราย
เด่ียวแลว้ตั้งแต่ปี2549 กระบวนการสร้างระบบควบคุมภายในของการผลิตกลว้ยไข่แบบกลุ่มเร่ิม
จากการศึกษาข้อมูลการบริหารงานและด าเนินการของกลุ่ม การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการขอ
รับรองแหล่งผลิตพืชแบบกลุ่มของสมาชิก การทดสอบความรู้เก่ียวกบั ระบบการจดัการคุณภาพ 
GAP กลว้ย และการวิเคราะห์จุดบกพร่องต่าง ๆ เพื่อจดัท าแผนกิจกรรมตามระบบควบคุมภายใน 
ประกอบดว้ยการจดัโครงสร้างองคก์รตามระบบควบคุมภายใน อยา่งสมบูรณ์การอบรมให้ความรู้
เน้น ในเร่ืองจุดด้อยของกลุ่ม การจัดท าคู่ มือการจัดการระบบควบคุมภายใน ของกลุ่มตาม
หลักเกณฑ์และขอ้ก าหนด การติดตามการด าเนินการตามคู่มือคุณภาพภายใน การจดัท าระบบ 
ควบคุมภายในจะส าเร็จไดพ้บว่ากลุ่มตอ้งมีการประสานงานท่ีดีทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม มีการ
ควบคุม ตามหลกัเกณฑท่ี์กลุ่มไดก้ าหนดขึ้นอย่างเขม้งวดและตอ้งตรวจติดตามภายในก่อนขอการ
รับรอง นอกจากน้ีผูรั้บซ้ือผูส่้งออกตอ้งมีส่วนกระตุน้การด าเนินการของเกษตรกร 
การศึกษากระบวนการสร้างระบบควบคุมภายในของการผลิตกลว้ยไข่แบบกลุ่มตามระบบ การ
รับรองแหล่งผลิตพืชของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตกล้วยไข่บ้านใหม่ชัยมงคล  อ.ทุ่งเสล่ียม จ.
สุโขทยั 
 อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ และดิรก สาระวดี (2555) พฒันาการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีเนน้การเดินทางสายกลางโดยยึดหลกั ความพอประมาณ 
ความมี เหตุผล และการมีภูมิคุ ้มกนัท่ีดีในตวั แบ่งได ้2 ระดบั คือ เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน และ
เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวหน้า สอดคลอ้งกับทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น ท่ีเร่ิมพฒันาจากคน ครอบครัว และ
ขยายวงกวา้งเป็นเครือข่าย องค์กรท่ีสมบูรณ์ เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความร่วมมือ
ดังกล่าวช่วยให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญา ท้องถ่ิน การแลกเปล่ียนความรู้เทคโนโลยี และน า
บทเรียนจากการพฒันามาปรับใชใ้หเ้หมาะสม ชุมชนนาโส่ อ าเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร เป็นชุมชน
หน่ึงท่ีมีพฒันาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นท่ียอมรับใน ระดบัประเทศ โดยอาศยัการ
เปล่ียนแปลงภายนอกชุมชน เป็นแรงผลกัดนัให้ชุมชนเกิดกระบวนการการบูรณา การเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กนั ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ประสบความส าเร็จคือ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ี สมบูรณ์ 
การยดึถือจารีต ประเพณี และวฒันธรรม เป็นแนวปฏิบติัในการด ารงชีวิต การมีผูน้ าท่ีเขม้แขง็ และ 
การสร้างกระบวนการทางสังคม/กระบวนการกลุ่ม 
 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
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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 ้ 

  
 




