
 

 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยั
และพฒันาศกัยภาพภาค การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวนทั้ง 10 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  2) เพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน 
  3) เพื่อตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน 
  4) เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใน
กรอบประชาคมอาเซียน 
  5) เพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  6) เพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  7) เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  8) เพื่อพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน 
  9) เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  10) เพื่อต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  11) เพื่อจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียนการวิจัยคร้ังน้ีจึงได้รวบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
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2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
2.1.1 การวดัค่าโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์  

  การวัดค่าโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Aspects) นั้ นมีความ
แตกต่างจากการวดัค่าโครงการดา้นการเงิน (Financial Aspects) เน่ืองจากเป็นการประเมินท่ีไม่ได้
ให้ความสนใจกับก าไรท่ีเป็นตัวเงิน (Tangible Benefits) เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประเมินว่า
ทรัพยากรท่ีใชไ้ปในโครงการหน่ึงๆ นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ในลกัษณะต่างๆ ต่อสังคมอยา่งไร
บ้าง เป็นการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมหรือไม่ โดยสามารถแบ่งวิธีการประเมิน
โครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 4 รูปแบบ ของ เยาวเรศ ทบัพนัธุ์ (2541, น.2-5) ไดแ้ก่ 
  1) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis : CBA) เป็น
รูปแบบการวิเคราะห์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดตามแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์
โครงการโดยค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการมีโครงการ โดยพยายามท่ีจะ
ประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นออกมาเป็นตวัเงินเพื่อประเมินความคุม้ค่าของโครงการ 
หรือเพื่อช่วยตดัสินใจในการเลือกท าโครงการ แต่ในทางปฏิบติันั้น อาจมีปัญหาในการน าไปใช้
มากมายในการน าไปประเมิน โดยเฉพาะในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการท่ีให้
ประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Benefits) 
  2) การวิเคราะห์ประสิทธิผลของตน้ทุน (Cost Effectiveness Analysis: CEA) เป็น
การวิเคราะห์โครงการในลักษณะท่ีผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นส่วนใหญ่ของโครงการอยู่ในรูป 
การประหยดัต้นทุน โดยลักษณะของโครงการท่ีประเมินจะเป็นลักษณะของโครงการท่ีเน้น
ทางดา้นการลดตน้ทุนต่อการด าเนินการ (Cost per Transaction) 
  3) การวิเคราะห์ตน้ทุนต ่าสุด (Cost Minimization Analysis: CMA) การประเมิน
โครงการแบบวิเคราะห์ตน้ทุนต ่าสุดน้ีเป็นการพยายามค านวณหาจุดต ่าสุดของตน้ทุน (Minimum 
Cost per Transaction) เพื่อพยายามท าให้โครงการมีลกัษณะเป็นการประหยดัจากขนาดให้มาก
ท่ีสุด (Economies of Scale) 
  4) การวิเคราะห์ตน้ทุน และอรรถประโยชน์ (Cost-Utility Analysis : CUA) เป็น
การวิเคราะห์โครงการในลกัษณะท่ีไม่มีการประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเป็นตวัเงิน 
โดยวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในภาพกวา้งๆ โดยศึกษาว่าโครงการท่ีก าลงัประเมิน
สามารถให้อรรถประโยชน์แก่คนกลุ่มใดบา้ง และในรูปแบบใดบา้ง เป็นการประเมินโครงการท่ี
ผลประโยชน์ส่วนมากไม่สามารถท่ีจะวดัไดใ้นการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์นั้น แต่ละ
โครงการต่างมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงการท่ีจะเลือกใช้วิธีใดในการประเมิน
โครงการนั้นตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการนั้นด้วย การพฒันาของประเทศ
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ต่าง ๆ จ านวนมากรวมทั้งประเทศไทยดว้ย เป็นการพฒันาแบบไม่ย ัง่ยืน เพราะเน้นท่ีการพฒันา
เศรษฐกิจระดับมหาภาคเป็นส่ิงส าคัญท า ให้มีการท าลายส่ิงแวดลอ้มสูง ขาดการพฒันามนุษย ์
ครอบครัวและสังคม เป็นเหตุให้สังคมชนบทล่มสลาย และเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา เช่น  
การอพยพเขา้เมือง อาชญากรรม โสเภณีกรรม การละเมิดสิทธิเด็ก และอุบติัภยัต่าง ๆ ขณะน้ีทัว่
โลกมีการพูดถึงและแสวงหาแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาแบบยัง่ยืนกันมาก นักวิชาการ 
นักการเมือง ตลอดจนนักพฒันา ควรศึกษาและพฒันาแนวความคิด การพฒันาแบบยัง่ยืน ซ่ึงคง
จะตอ้งค านึงถึง  ความยัง่ยนืของเศรษฐกิจ ความยัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม ความยัง่ยนืของสังคม อย่าง
สานสอดซ่ึงกันและกัน โดยไม่พฒันาเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยไม่ค  านึงถึงอีกสองเร่ือง เช่น 
พฒันาเศรษฐกิจอยา่งเดียวโดย ไม่ค  าถึงส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

2.1.2 ทฤษฎีมูลค่าเพิ่ม  
  ชะลอ เอ่ียมสะอาด (ม.ป.ป.) ไดร้วบรวมทฤษฎีมูลค่าเพิ่มของ จีระ หงส์ลดารมภ์
(2555) ท่ีเนน้ใหทุ้กคนสามารถท่ีจะเปลี่ยนขอ้มูล เป็นข่าวสาร เป็นความรู้ และสามารถน าไปสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีล าดบัดงัน้ี มีการ
เก็บขอ้มูล (Data) และจดัหมวดหมู่ (Coding) ก่อใหเ้กิดข่าวสาร (Information) เม่ือน าข่าวสารมาคิด
ต่อ วิเคราะห์ วิจยัจะเกิดเป็นความรู้ (Knowledge) หากมีการน าความรู้ไปใชเ้กิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) นัน่คือ เป็นการเปิดโลกทศัน์ เป็นการบริหารแบบ Paradigm Shift เปล่ียนวิธีคิดใน
การท างานให้สอดคลอ้งกบัสังคมจุดใดจุดหน่ึง ซ่ึงการสร้างมูลค่าเพิ่มน้ีตอ้งการ การบริหารจดัการ
มาก และสุดทา้ยจะก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียว (Wisdom) ขึ้น ดงันั้นความรู้จะตอ้งแสวงหาความรู้
ท่ีทนัสมยั มีการแบ่งปันความรู้อยา่งถูกตอ้ง และสร้างมูลค่าเพิ่มใหเ้กิดขึ้น 

2.1.3 แนวคิดการส่งเสริมเกษตร 
 ไทยเกษตรศาสตร์ (2555) ไดใ้ห้ความหมาย การส่งเสริมการเกษตร คือ การเช่ือม

ความสัมพนัธ์ระหว่างเกษตรกรกบัแหล่งวิทยาการเพื่อท่ีจะกระจายความรู้ใหม่ๆ และหลกัการท่ีดี
ไปสู่เกษตรกร และท าให้เกษตรกรเหล่าน้ีได้น าวิทยาการแผนใหม่ไปใช้ในฟาร์มของตน การ
ส่งเสริมการเกษตรเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัการเรียนการสอนและการคน้ควา้วิจยั กล่าวคือผลของ
การคน้ควา้วิจยัทางเกษตรกรรมจะไม่มีประโยชน์อย่างแทจ้ริง ถา้ไม่ไดน้ าผลเหล่าน้ีไปมอบให้แก่
เกษตรกรซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่งเสริมเกษตร  

ลกัษณะของงานส่งเสริมการเกษตร 
1) งานส่งเสริมการเกษตรเป็นแบบของการศึกษานอกโรงเรียนท่ีรัฐหรือเอกชน ก็

สามารถท าได ้
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2) การส่งเสริมการเกษตรเป็นการติดต่อสองทางกลบัไปกลบัมาระหว่างสถาบนั
กบัเกษตรกร โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมเป็นตวัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

3) ควรเร่ิมด้วยสภาพท่ีเป็นอยู่จริง ๆ ของเกษตรกร และเร่ืองท่ีจะส่งเสริมนั้น
จะตอ้งเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเขาดว้ย 

4) เกษตรกรตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยการกระท าของจริง 
5) เป็นการติดต่อกับคนในชนบทเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการปฏิบัติงานกับ

สมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยไม่จ ากดัเพศและอายุ 
6) ใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเป็นจุดเร่ิมตน้ 
7) มีวิธีปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองกนั 
8) มีวิธีด าเนินงานท่ีเป็นประชาธิปไตย 
9) เป็นการสร้างผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
10) มีโครงการหรือแผนปฏิบติังานท่ีแน่นอนและรู้วา่จะประสานงานกบัใครบา้ง 
11) มีการติดตามผลงานหลงัการปฏิบติั 
12) มีการรายงานผล เพื่อวางแผนปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไป 

 บทบาทและหนา้ท่ีของนกัส่งเสริมหรือพฒันากร  
 นักส่งเสริมเกษตรเป็นนักพฒันาคนหน่ึง ท่ีจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ใหม่ ๆ 

เพื่อไปช่วยในการเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร ดงันั้นนกัส่งเสริมเกษตรจึงมีบทบาทดงัน้ี 
1) เป็นผูน้ าทางวิชาการ และเป็นผูท่ี้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง หมายความว่า

จะตอ้งมีความรู้และมีหูตากวา้งไกล 
2) เป็นผูป้ระสานงานทางวิชาการและการปฏิบัติ กล่าวคือนักส่งเสริมจะต้อง

ประสาน เช่ือมโยงระหวา่งสถาบนั(นกัวิชาการ) กบัเกษตรกรผูป้ฏิบติั 
3) เป็นผู ้แก้ปัญหาของชุมชน กล่าวคือนักส่งเสริมซ่ึ งเป็นผู ้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ

เกษตรกร ยอ่มจะรู้ปัญหาของชุมชน จะตอ้งร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ย 
4) เป็นผูเ้ช่ือมโยงบุคคลและองคก์ารต่างๆ เขา้ดว้ยกนั กล่าวคือในการท างานใน

ทอ้งถ่ิน ย่อมจะพบกบับุคคลหลายฝ่าย นอกจากจะเช่ือมโยงระหว่างนักวิชาการกบัเกษตรกรแลว้
จะตอ้งประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานอ่ืนๆ ดว้ย 

  ลกัษณะของนกัส่งเสริมท่ีพึงประสงค ์
 เน่ืองจากงานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายประเภท ใครท่ี

จะเป็นนกัส่งเสริมหรือพฒันากรท่ีดีควรจะไดพ้ิจารณาตวัเอง และเสริมสร้างให้มีคุณลกัษณะดงัน้ี
ไวด้ว้ยคือ 
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1) ตอ้งมีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัในสาขาวิชาของตนอยา่งดี 
2) รู้หลกัการถ่ายทอดความรู้ คือการฝึกอบรม การเรียน การสอน และการแนะน า

ต่างๆไดดี้ ดงันั้นจึงตอ้งรู้ในเร่ืองหลกัการติดต่อส่ือสาร การใช้โสตทศันูปกรณ์ หลกัจิตวิทยาและ
สังคมชนบทดว้ย 

3) เป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และชอบงานท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน 
4) เป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม และชอบดดัแปลงแกไ้ขส่ิงต่าง ๆ 
5) เป็นผูท่ี้น าเอาทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

สอนใหเ้กษตรกรท าปุ๋ ยจากเศษพืชต่าง ๆ ท าแก๊สจากมูลสัตวเ์ป็นตน้ 
6) เป็นผู ้ท่ี กระตุ้นให้ เกษตรกรรู้จักปัญหา และแก้ไขปัญหาโดย ตัวของ 

เกษตรกรเอง หรือโดยการท างานเป็นกลุ่ม 
7) เป็นผูส่ื้อสารระหวา่งเกษตรกรในชุมชนกบัโลกภายนอก 
8) ตอ้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสุข ร่วมทุกข์ กบัเกษตรกรดว้ยความสุจริตใจ อดทน 

และหนกัแน่น 
หลกัของการติดต่อส่ือสาร 
ในการส่งเสริมการเกษตร นักส่งเสริมควรจะเข้าใจถึงองค์ประกอบของ  

การติดต่อส่ือสารดว้ย เพื่อให้การท างานของเขามีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ในการส่ือความหมาย เราจะ
พบแหล่งข่าวหรือผูส่ื้อข่าว (Source and Sender) และจะมีตวัข่าวหรือขอ้มูล (Message) ข่าวน้ีจะ
ผา่นไปตามวิถีหรือวิธีต่าง ๆ (Channels) เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุฯลฯ ไปยงัผูรั้บข่าว (Receiver) นกั
ส่งเสริมจึงเป็นทั้งแหล่งข่าวและผูส่ื้อข่าวท่ีจะตอ้งเตรียมข่าวให้ถูกตอ้งเหมาะสม ตรงกับความ
ตอ้งการของผูรั้บข่าว และใชวิ้ธีการท่ีดีเพื่อให้ข่าวนั้น ๆ ไดถึ้งไปยงัเกษตรกรจ านวนมากโดยท่ีหวงั
วา่เกษตรกรจะคลอ้ยตามและยอมรับข่าว (วิทยาการแผนใหม่) ไปปฏิบติับา้ง องคป์ระกอบท่ีส าคญั
มากอย่างหน่ึงขา้งตน้น้ี ก็คือผูรั้บข่าวหรือเกษตรกร ซ่ึงนักส่งเสริมบางท่านอาจจะลืมพิจารณาไป 
เช่น นักส่งเสริมบางคนเม่ือไดรั้บมอบหมายให้ไปบรรยาย เร่ืองการปลูกมะพร้าว หรือการติดตา
เปล่ียนยอด (ยางพารา) ใหเ้กษตรกรฟัง ก็เตรียมเร่ืองท่ียุ่งยากซับซอ้นไปบรรยายเป็นชัว่โมง ๆ โดย
ไม่ค  านึงถึงตวัผูฟั้งเลย ท าให้ผูฟั้งเบ่ือ และไม่ยอมรับเร่ืองท่ีนักส่งเสริมพูด อย่างน้ีก็จะเกิดการ 
สูญเปล่าขึ้นได ้นกัส่งเสริมท่ีดีตอ้งศึกษากลุ่มผูฟั้ง (ผูรั้บข่าว) ในประเด็นต่อไปน้ี 

1) กลุ่มผูฟั้ง ดูว่าเป็นชาวสวนมะพร้าว หรือชาวสวนยาง ปลูกมะพร้าวหรือยางมา
นานก่ีปี มีประสบการณ์ หรือความรู้เร่ืองมะพร้าวหรือยางเพียงใด เพื่อจะได้เตรียมเร่ืองให้
เหมาะสม 
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2) ปัญหาของผูฟั้ง เช่นดูว่าชาวสวนยางกลุ่มน้ีมีปัญหาอะไร มีปัญหาเร่ืองโรคใบ
ร่วง หรืออยา่งไร โรคน้ีจะแกไ้ดด้ว้ยวิธีใด วิธีนั้นๆ จะปฏิบติัไดใ้นชุมชนนั้นๆหรือไม่ 

3) ความตอ้งการของเกษตรกร เช่น ตอ้งการแกปั้ญหาเร่ืองโรคใบร่วงของยาง นกั
ส่งเสริมจะตอ้งพูดถึงวิธีแกปั้ญหาโรคใบร่วง ไม่ใช่จะพูดออ้นวอนให้เกษตรกรปลูกมะพร้าวอย่าง
เดียว 

4) อายขุองผูฟั้ง เพราะการพูดให้ผูฟั้งแต่ละช่วงอายฟัุงไม่เหมือนกนั 
5) เพศของผูฟั้ง เพราะเร่ืองท่ีจะพูดใหผู้ห้ญิงหรือผูช้ายฟังอาจมีเกล็ดยอ่ยแตกต่าง

กนั 
6) การศึกษาของผูฟั้ง เพราะถา้ผูฟั้งมีการศึกษาท่ีไม่สูงนัก นักส่งเสริมตอ้งใช้

ภาษาง่าย ๆ และตอ้งเตรียมอุปกรณ์อ่ืน ๆ มาเสนอประกอบดว้ย 
7) ศาสนาของผู ้ฟัง เช่นถ้าผู ้ฟังเป็นชาวไทยมุสลิมเราอาจต้องใช้ภาษา และ

เทคนิคท่ีไม่เหมือนชาวไทยพุทธ 
8) จ านวนของผูฟั้ง เพราะถา้ผูฟั้งน้อยอาจใช้วิธีสาธิตปฏิบติั แต่ถา้ผูฟั้งมากอาจ

ตอ้งใชว้ิธีบรรยาย 
9) ฐานะทางเศรษฐกิจของผูฟั้ง ตามปกติเกษตรท่ีมีฐานะดีจะยอมรับวิทยาการ

แผนใหม่ไดง้่าย การส่งเสริมก็สะดวกยิง่ขึ้น 
10) ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ภาวการณ์ทางการตลาด สภาพของดินฟ้าอากาศ ผูน้ าใน

ทอ้งถ่ิน และจ านวนของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมเอง ว่าจะเอ้ืออ านวยให้การส่งเสริมเร่ืองนั้น ๆ ไดผ้ลดี
เพียงใด 

 นอกจากน้ีนักส่งเสริมต้องเข้าใจจิตวิทยาและการเรียนรู้ของเกษตรกรด้วย 
ตามปกติถือว่าการส่งเสริมการเกษตรเป็นการศึกษานอกโรงเรียนหรือการส่งเสริมเกษตรเป็นแบบ
หน่ึงของการศึกษาผู ้ใหญ่ (Adult Education) ดังนั้ นนักส่งเสริมท่ีดีจะต้องค านึงถึงหลักของ 
การเรียนรู้ ของผูใ้หญ่ดงัน้ีดว้ย 

2.1.4 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 
 ความหมายของค าว่า “ศักยภาพ” ตรงกับภาษาอังกฤษคือ Potentiality โดย  

วิวฒัน์ชยั บุญภกัด์ิ (2536) ไดก้ล่าวว่าศกัยภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อมในตวัของส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการหรือการเข้ามาท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ นั้นส าหรับการพฒันาศกัยภาพ ดงังานวิจยัของ ดรุณ ไกรศรี (2554) ระบุว่าคือ
การน าความรู้ความสามารถท่ีอยูภ่ายใตต้วับุคคลใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคคลและองคก์ร 
น าศักยภาพเหล่านั้ นมาใช้อย่างมีกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีทุกส่ิงมี 
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การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วท า
ให้การพฒันาศักยภาพของบุคคลในองค์กรมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเม่ือมีศักยภาพท่ีอยู่ใน
บุคคลแต่ละคนไดรั้บการพฒันาและผลลพัธ์ท่ีตามมาคือความส าเร็จขององคก์ารวิธีการน าแนวคิด
เก่ียวกบัศกัยภาพไปใชโ้ดยส่วนใหญ่จะใชใ้นการอธิบายศกัยภาพของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
ศกัยภาพในการรวมกลุ่ม ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว ศกัยภาพของการบริหารจดัการ
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชนเก่ียวกับการท่องเท่ียวดังเช่นงานวิจัยของ  
เกษราพร ทิราวงศแ์ละอ านวยพร ใหญ่ยิง่ (2554) ไดท้ าการศึกษาการพฒันาศกัยภาพชุมชนบา้นแม่
แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ดว้ยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนอย่างย ัง่ยืนมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและก าหนดทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมท่ี
ส าคญัท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนแม่แรม เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน
ดา้นการท่องเท่ียวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชนเป็นฐานในการพฒันา ซ่ึ งผล
การศึกษาพบวา่ไดมี้การพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นบุคคลากรการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดจ้ดัตั้งกลุ่ม
ทางการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 

2.1.5 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  พรชยั เจดามาน (2556). ไดใ้หค้วามหมายเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึง แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบติัตนให้ด าเนินไปในทางสาย
กลางของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกในยุค
โลกาภิวฒัน์ เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็นส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายามหาหนทางไปสู่
เป้าหมายดว้ยวิธีการต่างๆตามระบบความคิด ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย นโยบาย 
และกลยทุธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถีการด ารงชีวิตต่าง ๆ ของคนในสังคม 
                 แนวคิดเร่ือง วาทกรรมการพฒันา ( Discourse of Development ) เป็นแนวคิดท่ี
พยายามอธิบายให้เห็นถึงการเกิดขึ้น การด ารงอยู่  การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เพื่อเช่ือมไปถึง
สาเหตุและทางออก ของปัญหาการพฒันา  เพื่ออธิบายว่าส่ิงต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้ เร่ิมจากผูมี้อิทธิพล
ใช้อ านาจท่ีมีอยู่วางระบบกฎเกณฑ์  รูปแบบต่าง ๆ  เช่น ความรู้ ความจริง หรือตวัตนท่ีเกิดขึ้น 
ต่อมาจึงใช้ภาษา จารีตปฏิบัติ ความคิดความเช่ือ คุณค่า รวมทั้ งสถาบันต่างๆในสังคม เป็น
เคร่ืองมือในการสร้าง หรือให้ความหมายต่อส่ิงนั้นตามตอ้งการ เพราะฉะนั้นการพฒันาจึงเป็นเร่ือง
ของอ านาจ ท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่าทางสังคมจุดเปล่ียนสังคมไทยเม่ือยอ้น
ไปมองในอดีตจะพบว่า สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีเศรษฐกิจแบบพื้นฐาน
เป็นการผลิตเพื่อยงัชีพส าหรับบริโภคใช้สอยในครัวเรือนและในชุมชนมิใช่เพื่อการแลกเปล่ียน
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วตัถุดิบในการผลิตส าหรับการยงัชีพ แต่ไดม้าจากสภาพธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั ปัจจยัเหล่าน้ี ท าให้
ชาวชนบทมีความใกลชิ้ดผูกพนั และตระหนักในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแสดงออกในรูปความเช่ือและ
พิธีกรรมท่ียกย่องต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติ นอกจากนั้นความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติ
และความสัมพนัธ์ทางสายเลือด จึงสอดคลอ้งต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งการแบ่งปันผลผลิต 
การพึ่งพาอาศยัในดา้นต่าง ๆ ลกัษณะทั้งหมดน้ีจึงท าใหส้ังคมไทยในอดีตด ารงอยู่อย่างสงบ พึ่งพา
ตนเองได ้และมีความพอเพียงต่ออตัภาพ  โดยสามารถสืบทอดเอกลกัษณ์ดงักล่าวต่อเน่ืองอย่างไม่
ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของสังคมเกิดขึ้น เม่ือสังคมไทย
เขา้สู่กระบวนการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ภายหลงัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ปรากฏการณ์
ดงักล่าว เร่ิมตน้เม่ือประเทศมหาอ านาจใชอ้  านาจทั้งในรูปแบบความรู้ทางวิชาการ โครงการความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ เขา้มาครอบง า การก าหนดวาทกรรม เพื่อสร้างความหมายใหม่ของส่ิงท่ีเป็นคู่ตรง
ข้ามกับค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือค าว่า พัฒนา (Development) และด้อยพัฒนา (Underdeve 
lopment) ออกเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และ ประเทศท่ีย ังด้อยพัฒนา ต่อมาได้แพร่ขยาย
ความหมายสู่กลุ่มประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกา  แอฟริกา รวมทั้ งประเทศไทย  ซ่ึงถูกให้
ความหมายว่าเป็นประเทศด้อยพฒันาประเทศหน่ึง ท าให้เกิดกระแส ความตอ้งการพฒันาไปสู่
ความทนัสมยัตามแบบประเทศตะวนัตก  จนในท่ีสุดไดผ้ลกัดนัให้เกิดการพฒันาอย่างชดัเจนเป็น
คร้ังแรกคือ  แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 พุทธศกัราช 2504 ฉะนั้นจึงมีการให้
ความหมายสังคมท่ีพฒันาว่า เป็นสังคมท่ีมีความทันสมัยตามแบบสังคมตะวนัตก ซ่ึงสามารถ
กระท าไดด้ว้ยวิธีการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
การเมือง การศึกษา ความเช่ือ ให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของความทนัสมยั (Westernization) อย่าง
เต็มท่ี เหตุผลดงักล่าวจึงมีผลท าให้เป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศในอดีตมุ่งไปสู่การท า
ให้สังคมไทยทันสมยั ตามแบบสังคมตะวนัตกไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจใน
ลักษณะของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม  โดยการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การค้า  การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยพร้อมๆกับการปฏิรูปการเมือง  การศึกษา ศาสนา เพื่อให้
โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเฉพาะด้าน   มีผลท าให้เกิดความช านาญ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้ นและเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวยอ่มท าใหว้ิถีชีวิต โลกทศัน์ ระบบความเช่ือ และคุณค่าต่างๆของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็น
สังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผนัแปรไปจากเดิม 
                ผลของการพฒันาในดา้นบวก ไดแ้ก่ การเพิ่มขึ้นของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและ
การกระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึง แต่ผลบวกเหล่าน้ี ก็ยงัคงกระจายไปสู่คนในสังคมชนบทหรือ
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ดอ้ยโอกาสไดน้อ้ย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยู่ในเมืองหลวงหรือตวัจงัหวดัท่ีส าคญั ในขณะ
ท่ีผลลบก็คือ  เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรม  การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่  เพื่อการคา้และ
ส่งออก และจากการขยายตวัของภาครัฐไปสู่ชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดการอ่อนแอในหลาย
ด้าน  ทั้ งการต้องพึ่ งพิ งของตลาดและพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะความ เส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ระบบนิเวศน์วิทยา ระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่ม
กนัตามประเพณี เพื่อการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่แตกสลายลง รวมทั้งภูมิปัญญาท่ีเคยสั่งสมกนัมา
เร่ิมถูกลืมเลือนสูญหายไป วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือ ปีพุทธศักราช 2540 ท่ีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ
ขยายตวัแบบฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นลว้น
แลว้แต่เป็นขอ้พิสูจน์และยืนยนัปรากฏการณ์น้ีไดเ้ป็นอย่างดี ผลท่ีเกิดขึ้นก่อให้เกิดค าถามและขอ้
สงสัยต่อแนวทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตก  (Development through 
Westernization ) ท่ีมีความเช่ือกนัก่อนหนา้ว่า ถูกตอ้งและเหมาะสมนั้น จะเหมาะสมกบับริบทของ
สังคมไทยต่อไปอีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาท่ีโตแ้ยง้ทฤษฏีความ
ทนัสมยั เช่น ทฤษฏีพึ่งพิง (Dependency Theory) แนวคิดการพฒันาการแบบยัง่ยืน หรือแนวคิด
วฒันธรรมชุมชน เป็นตน้  
  1) ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป็นความตอ้งการของมนุษย ์โดยภาพรวม มี 2 ระดบั คือ 
   1.1) ความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการพื้นฐานของชีวิต เป็น
ความตอ้งการเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ตามควรแก่เอกตัภาพ หากพิจารณาในทางพุทธศาสนา คือ ความ
ตอ้งการปัจจยัเพื่อความมีอยู ่เป็นอยู่ ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และยารักษา
โรค เป็นความตอ้งการอนัมีขอบเขตจ ากดัต่อคุณภาพชีวิต 
                  1.2) ความตอ้งการทางจิตภาพ เป็นความตอ้งการทางจิตใจในวิถีสังคม 
เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีนอกเหนือจากกายภาพ มีทั้ง ภาวตณัหา คือ ความอยากมี อยากเป็น และวิภา
วตณัหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น เช่น ความตอ้งการดา้นความรัก ความสุขท่ีตนเองคาดหวงั 
การมีช่ือเสียงเกียรติยศ เพื่อให้สังคมยอมรับ เป็นความตอ้งการเสพส่ิงปรนเปรอ ท่ีไม่มีขอบเขต
หรือไม่จ ากัด ตลอดจนการปฏิเสธส่ิงท่ีตนเองไม่ตอ้งการ เช่น ไม่ตอ้งการอยู่อย่างโดดเด่ียว ไม่
ตอ้งการความลม้เหลวในชีวิต ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาดูถูกดูหม่ิน เป็นตน้ 
                 ประเทศไทยและสังคมไทยท่ีผ่านมาจนปัจจุบนั นบัวา่มีความโชคดีอยา่ง
มหาศาล ท่ีมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นปราชญท่ี์มีอจัฉริยภาพ ใน
หลาย ๆ ดา้น ทรงเป็นพระอจัฉริยะกษตัริยใ์นทุก ๆ ดา้น  โดยเฉพาะทางดา้นการเกษตร เศรษฐกิจ 
และสังคม พระองคท์รงเล็งเห็นระบบทุนนิยมท่ีจะเขา้ท าลายสังคม โลก และสังคมไทย กอปรด้วย
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พระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรในท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในชนบทตลอดมา  
การเสด็จของพระองคน์อกจากเพื่อเป็นม่ิงขวญัแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์แลว้ พระองคย์งัไดท้รง
ศึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ จนทรงเขา้พระทัยอย่างถ่องแท้ แลว้หาวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ตาม
ขอ้เท็จจริงและสภาพสังคมอย่างดียิ่ง ดว้ยพระอจัฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซ้ึงและ
ถ่องแท ้พระองคจึ์งทรงก าหนดยุทธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของไทย เป็น 2 ลกัษณะ
ส าคญั คือ ยุทธศาสตร์การสร้างแบบจ าลอง เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นอยู่ ความเป็นจริง ตามศกัยภาพของเมืองไทยและสังคมไทย โดยการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ น าไปแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์แบบโครงการ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสะท้อนออกมาใน
ลักษณะศึกษาค้นควา้ ทดลอง วิจยั จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริมากมายนับพัน
โครงการ 
   ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ระบบดงักล่าว ต่างเอ้ือซ่ึงกนัและกนั แต่พระองค์ทรง
ให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์แบบจ าลองเป็นหลักพื้นฐาน เพราะผู ้สร้าง ผู ้รักษา ผู ้ใช้ คือ 
ประชาชนทุกคน จากท่ีทรงเล็งเห็นความส าคญัแห่งยทุธศาสตร์ แบบจ าลองน้ีเอง พระองคไ์ดท้รง
พยายามอธิบายและใช้แนวพระราชด าริน้ีพฒันาเร่ือยมาในลกัษณะ “ทฤษฎีใหม่” หรือ “โครงการ
พฒันาพื้นท่ีเกษตรน ้ าฝนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” มีสาระส าคญัเก่ียวกบัการท าไร่นาสวนผสม 
อนัเกิดจากทรงคิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงจะช่วยใหช้าวชนบทมีความเขม้แข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยใช้ศกัยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า ทั้งทางดา้นการ
พฒันาการเกษตร เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ชุมชน ความมั่นคง  วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ การปกครอง 
ครอบครัว และจิตส านึก 
   ทฤษฎีใหม่ ท่ีพระองค์ทรงคิดคน้ ได้รับความสนใจทั้งจากรัฐบาลและ
ประชาชน ในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัไม่แพร่หลาย และจริงจงัจากทุกส่วนฝ่ายมากนกัแต่ พระองคท์รง
เลง็เห็นวา่น้ีคือทางไปสู่ความมัน่คง เขม้แขง็ และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
   ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ภาษา
ชาวบา้นเรียกขานกนัว่า “ฟองสบู่แตก” กล่าวคือ ดูภายนอกแลว้ เศรษฐกิจไทยเดินไปอยา่งสวยงาม 
น่าท่ึงแต่ขาดพื้นฐานยึดเกาะใด ๆ เม่ือถูกกระแทกจากภาวะภายนอก ฟองสบู่ท่ีดูสวยงาม ก็แตก
สลายอยา่งส้ินเชิง เพราะไร้รากฐาน ท่ีเขม้แขง็พอ 
   การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับตอน ตอ้งสร้างพื้นฐานคือ
ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน เม่ือได้พื้นฐานมัน่คงพร้อม
พอควรและปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงขึ้นโดย
ล าดบัต่อไป 
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   เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งมาก เพราะตอ้งรวมเอา   
   1)  อุดมการณ์บางอยา่ง  
   2)  โลกทศัน์บางอยา่ง    
   3)  ความสัมพนัธ์บางอยา่ง  
    4)  ค่านิยมบางอยา่ง 
   จึงจะนบัไดว้่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจ้ริง ทั้ง 4 ประการ ท่ีจะกล่าวถึง
น้ี เรียกวา่ 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 ทุก
ครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนัจิตใจพอเพียง ท าให้รักกนั และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้คนท่ี
ไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น และท าลายมากส่ิงแวดลอ้มพอเพียง  การอนุรักษแ์ละเพิ่มพูนส่ิงแวดลอ้ม
ท าให้ยงัชีพและท ามาหากินได้ เช่น การท าเกษตรผสมผสาน ซ่ึงได้ทั้งอาหารไดท้ั้ งส่ิงแวดลอ้ม 
และได้ทั้ งเงินชุมชนเข้มแข็งพอเพียง  การรวมตัวกันเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง จะท าให้สามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัญหาพอเพียง  มี
การเรียน รู้ร่วมกันในการปฏิบัติ  และปรับตัวได้อย่างต่อเน่ือง  อยู่บนพื้ นฐานวัฒนธรรม
เพียงพอ  วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ดงันั้น 
เศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์อยู่และเติบโตขึ้นจากฐานทางวฒันธรรม จึงจะมัน่คง เช่น เศรษฐกิจของ
จงัหวดัตราด ขณะน้ี ไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตกงาน เพราะอยูบ่นพื้นฐานของ
ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมท้องถ่ิน ท่ีเอ้ือต่ออาชีพการท าสวนผลไม้ ท าการประมงและการ
ท่องเท่ียวมีความมัน่คงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหัน เด๋ียวตกงานไม่มีกิน
ไม่มีใช้ ถา้เป็นแบบนั้นประสาทมนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวนท่ีเร็วเกิน จึงสุขภาพจิตเสีย 
เครียด เพี้ยน รุนแรง ฆ่าตวัตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงท าใหสุ้ขภาพจิตดี 
   เม่ือทุกอยา่งพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุล คือ ความเป็นปกติ 
และยัง่ยนื ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น 
   - เศรษฐกิจพื้นฐาน 
   - เศรษฐกิจสมดุล 
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   - เศรษฐกิจบูรณาการ 
   - เศรษฐกิจศีลธรรม 
   และ น่ี แหละ  คื อ เศ รษฐ กิ จท างส ายกล าง  ห รือ เศ รษฐกิ จแบบ
มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ือมโยงทุกเร่ืองเข้าด้วยกัน ทั้ งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ มองอย่างวตัถุวิสัย และ
มองแบบจิตวิสัยมองอย่างวตัถุวิสัย มองภายนอก คือ ตอ้งมีกินมีใช้ มีปัจจยัส่ีเพียงพอ ท่ีเราพูดว่า
พอสมควรกบัอตัภาพ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัค าว่าพึ่งตนเอง ได้ในทุกเศรษฐกิจส่วนความหมายดา้นจิต
วิสัย หรือดา้นจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากนั บางคนมีเป็นลา้นก็ไม่พอ บาง
คนมีนิดเดียวก็พอ เป็นการเพียงพอทางจิต 
                     ดงันั้น ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง โดยนัย คือวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และสมดุล
ระหว่างคนกบัคน และคนกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ โดยมิติผูกพนัในส่วนของ
บุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจ อย่างมัน่คง และพอเพียงทางจิตพิสัยทั้งอุดมการณ์ 
โลกทัศน์ ค่านิยมและต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุล
เขม้แขง็ ของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการและวฒันธรรม 

2) หลกัพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้
จากภยัและวิกฤตเพื่อความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันาคุณลกัษณะ  เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติัตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบติับนทางสายกลาง 
และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

ค านิยาม  ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
   - ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
   - ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
   - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้น ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
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   เง่ือนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    -เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
    -เง่ือนไขท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
   แนวทางปฏิบติั / ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยีดงันั้น ค าวา่ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนัย 
คือวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และสมดุลระหว่างคนกบัคน และคนกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและจิต
ภาพ 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
ดั้งเดิมของมนุษย์อาศัยพึ่ งพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้คนรู้จักจัดการระบบความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือต่างๆขึ้นจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนับถือศาสนาและ
พิ ธีกรรมต่าง ๆ  นอกจากนั้ นการท่ีมนุษย์ได้อยู่ ร่วมกันเป็นกลุ่ม   จึงจ าเป็นต้องจัดระบบ
ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันน้ีให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี  ระบบกฎเกณฑ์ และ
พิธีกรรมต่างๆเป็นแนวทางและบรรทดัฐานใหส้มาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปไดถื้อ
ปฏิบติั ระบบกฎเกณฑแ์ละประเพณีต่างๆจะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงท าให้บางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
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   3.2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพนัธ์กัน เช่น ครอบครัว เครือญาติและชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนแนวคิดดังกล่าว แสดงความเก่ียวพันและเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมต่าง ๆ ว่า
การเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้  ท่ีเน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมๆกบัการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อให้เอ้ือต่อความทนัสมยันั้น แมว้่าผลท่ีเกิดขึ้น 
คือ ความทนัสมยัท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหน่ึงของคนดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้นหน่ึงกลบั
พบว่า การพฒันาดา้นวตัถุและการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ี  ไดท้ าลายสาย
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  มีระดับลกัษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไว้
ด้วยการสร้างระบบความสัมพันธ์ท่ีไม่พยายามพึ่ งพิงผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อผูบ้ริโภคของ
ตนเอง  และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ไม่เน้นการผลิตแบบการคา้ หรือหากจะตอ้งมีบา้งก็
สามารถสร้างระบบการจดัการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการแลกเปล่ียนสินคา้ รวมทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆให้ด ารงอยู่ในบริบทเดียวกนั หรือในบางชุมชนก็เลือกวิธีการอยู่รอด โดยการผนวก
ตนเองเขา้ไปกบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการคา้ ดว้ยการสร้างกระบวนการจดัระเบียบสังคมใหม่ ท่ี
เอ้ือให้เกิดความเป็นประชาสังคม (Civil Society) เพื่อรักษาความเป็นศกัยภาพแห่งความพอเพียง 
และอ านาจต่อรองกับเศรษฐกิจภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีอยู่บน
พื้นฐานของความไวว้างใจต่อกัน ซ่ึงถือว่า เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญ สามารถช่วยให้ชุมชน
รวมกลุ่มกันเพื่อการจดัการปัญหาต่างๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเอง อันเป็น
เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.3) ระบบความเช่ือ อนัประกอบดว้ย ระบบคุณค่าทางวฒันธรรม  ความ
ไวว้างใจทางสังคมน้ีเกิดขึ้นไดโ้ดยเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ดว้ยการสร้างบรรทดั
ฐานแบบพึ่งพาอาศยักนัท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานและกฎเกณฑ์กติกาของความสัมพนัธ์แบบเท่าเทียมกนั
ขึ้นมา พร้อมทั้งพฒันากระบวนการบงัคบัทางสังคมและการขดัเกลาทางสังคม เพื่อให้บรรทดัฐาน
ดงักล่าวเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางและยัง่ยนื ประการท่ีสอง การสร้างเครือข่ายท่ีท าให้บุคคลมา
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สัมพนัธ์กนัในเร่ืองเก่ียวกับชุมชน เช่น การพฒันาความสัมพนัธ์แบบวิสาสะ (Association)  และ
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ  (Cooperation)  เพื่อใหส้มาชิกไดส้ร้างนิสัยของความร่วมมือกนั ท าให้
สามารถผลึกก าลังกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกสาธารณะและ 
ความไว้วางใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชน แบบประชาสังคม (Civic 
Community)  ซ่ึงมีศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี และท าให้สามารถ
สร้างระบบการจดัการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไวไ้ด ้ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนบริบท
แวดล้อมไปอย่างไร ท าให้เกิดเป็นคุณค่าทางความเช่ือร่วมกัน จนน าไปสู่ระบบคุณค่าทาง
วฒันธรรมอ่ืน ๆ ตามมา องค์ประกอบทั้งสามส่วนมีความสัมพนัธ์กันอย่างใกลชิ้ด เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงขึ้นในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลต่อเน่ืองท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในระบบ
อ่ืน ๆดว้ย 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 โดยสามารถใชพ้ลงัแห่ง
ความทะเยอทะยานน าพา โดยไม่เกินขีดความสามารถท่ีจะไปถึง มิฉะนั้นจะพบความหายนะ 
   (2) ชีวิตท่ีพอเพียง ไม่ใช่ชีวิตท่ีสันโดษ ไร้ความฝัน แต่คือใฝ่ฝันตาม
ศกัยภาพ ไม่ใช่เพอ้ฝันโดยการกา้วไปอยา่งมีสติ 
   (3) ชีวิตท่ีพอเพียง จะเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตและวิถีสังคม ให้อยูอ่ยา่งสง่า
งาม 
   (4) ชีวิตท่ีพอเพียง คือชีวิตท่ีพอประมาณ มีเหตุมีผล ในการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง การใชค้วามรู้อยา่งรอบคอบ และมีคุณธรรม ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
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   (5) ชีวิตท่ีพอเพียง คือชีวิตท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร
พยายาม มีสติปัญญา ความรอบรู้และรอบคอบให้ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งทางดา้น
วตัถุและจิตใจ 
   (6) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด บรรทดัฐานจารีตประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
   (7) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบต่อกนั
ในสังคม ใหเ้กิดความเดือดร้อน 
   (8) ชีวิตท่ีพอเพียง จะมีความพอเพียงทั้ งทางกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม 
   (9) โลกวุ่นวายหนอ ขัดข้องหนอ เพราะคนไม่มีคติบนความพอเพียง 
หากรู้จกัพอเพียง จะพบหนทางแห่งความสุขสงบ 
  จากแนวคิดดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าว เป็นแนวคิดท่ียึดทางสายกลางหรือ
ความพอดี ในการพึ่งพาตนเอง 2 ระดบั คือ 
   (1) ระดบับุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ย่างไม่เดือดร้อน 
มีความเป็นอยู่อยา่งประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีส าคญั ไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วตัถุนิยม มีอิสระเสรีภาพไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
   (2) ระดบัสังคม คือ ความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศในการผลิต 
และบริการ เพื่อใหส้ังคมอยูร่อดอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งตนเอง 
  4) ขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
   ทางสายกลางหรือความพอดีหรือความพอเพียง อนัจะน าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีระดบับุคคล และสังคม มีขอบเขตหลกัในการปฏิบติัให้สามารถพึ่งตนเองได ้5 ประการ 
คือ 
   4.1) ดา้นจิตใจ 
                 (1)  มีจิตใจเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้
                 (2)  มีจิตส านึกท่ีดี 
                 (3)  มีความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ก่ตนเองและสังคม 
                 (4)  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม 
                 (5)  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
   4.2) ดา้นสังคม 

(1) มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
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(2) มีความสามคัคี 
(3) มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
(4) มีความเป็นอิสระในการคิดการด าเนินการ 

                  4.3) ดา้นเศรษฐกิจ 
(1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
(2) ยดึหลกัพออยูพ่อกิน พอใช ้
(3) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบในดา้นการใชจ่้าย 
(4) มีความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ 
(5) มีภูมิคุม้กนัในความเส่ียง 
(6) มีแผนส ารองเป็นทางเลือก 

   4.4) ดา้นเทคโนโลย ี
(1) มีภูมิปัญญาพื้นฐานในการแยกแยะสังคมท่ีดี ไม่ดี ควรไม่ควร 
(2) รู้จกัเลือกใชใ้นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
(3) รู้จกัปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นจริง 
(4) มีการพฒันาภูมิปัญญาของตนเองใหก้า้วหนา้ 

   4.5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(1) รู้จกัใชเ้ทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด สอดคลอ้งกบับริบททาง

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(2) พยายามหาวิชาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
(3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
(4) รู้จกัรักษาพฒันาและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม คุม้ค่ากบั

คนหมู่มาก 
(5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และยัง่ยนื 

  5) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
   - สามารถพึ่งตนเองได ้
   - ใหพ้น้จากความยากจน 
   - ใหพ้อมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ 
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   - ใหมี้ชีวิตท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย 
   - ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
  6) 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 ส่วนภาคีอ่ืน ๆ ท า
หน้ า ท่ี ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวกส่ งเส ริม  สนับส นุนใช้  “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 
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7) การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อการด าเนินชีวิต 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้สามารถอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุขตามอตัภาพ ควรพิจารณา
ดงัน้ี โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลกัท าอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควรการสร้างสามคัคีใหเ้กิดขึ้น บนพื้นฐานของความสมดุลใน
แต่ละสัดส่วนแต่ละระดบัครอบคลุมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
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 ไปพร้อมกับการปรับตวัในโลกยุคโลกาภิวฒัน์  มีผล 
ท าให้การพึ่งพิงกระจายลงไปสู่ทุกภาคส่วน อาทิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างแน่นแฟ้น
นั้ นคือ ประชาชนพึ่ งพิงรัฐ ขณะท่ีรัฐในฐานะสังคมส่วนหน่ึงของโลก ก็จ าต้องพึ่ งพิงตลาด
เทคโนโลยี องค์ความรู้ และอิทธิพลของประเทศท่ีเหนือกว่าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่ิงเหล่าน้ีคือ
ค าอธิบายว่า เพราะเหตุใดสังคมไทยซ่ึงดูเหมือนว่ามีความทนัสมยัอย่างเต็มท่ีแต่ในขณะเดียวกนัก็
กลบัสูญเสียอ านาจและอิสระในการตดัสินใจก าหนดทางเลือกการพฒันา  สูญเสียอ านาจ ในการ
ด าเนินชีวิต รวมทั้งสูญเสีย ความสามารถ ในการสนองตอบต่อความตอ้งการ และ การแกไ้ขปัญหา
ของตนเองตลอดเวลาท่ีผา่นมา 

2.1.6 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
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บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร (นันทิยา  
หุตานุวตัร, 2546) บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ี
สามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้
สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักัน  อุปสรรคอาจกลบั
กลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของ
ตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 

2.1.7 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 ค าว่า วิเคราะห์มาจากค าวา่ พิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียน พ เป็น ว ในภาษาไทยซ่ึง

แปลความหมายได้ว่า  การพิ นิจพิ เคราะห์  การพิจารณา  การใคร่ครวญ  การไต่สวนความ 
ห รือ เร่ือ งราว  ส่ วน ใน ภ าษ าอังกฤษ ก็ ได้ ให้ ค ว ามห ม าย ใก ล้ เคี ย งกัน คื อ  Determine, 
Examine แล ะ  Investigate ซ่ึ งค าว่ า วิ เค ร าะ ห์ น้ี ส าม ารถน าไป ใช้ กั บ วิ ช าก าร ต่ างๆ  ได้
มากมาย เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การ
วิเคราะห์ปัญหา เป็นตน้ 

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

 การพิจารณาใคร่ครวญในปัญหาต่างๆ  ของคนเรานั้ น  มีวิ ธีการใหญ่ ๆ  อยู่
ดว้ยกนั 2 วิธี คือ 

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

 2) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Methodology Determination หรือ System Analysis)  
เป็นวิธีการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจโดยอาศัยระบบทางวิทยาศาสตร์  เช่น สถิติ และ 
การค านวณ เป็นตน้ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใชห้ลกัวิชาการแขนงต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน จึงไดมี้การจดัใหส้อนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ขึ้น 
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 นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัค าว่า  “วิเคราะห์” ท่ีควรจะ
ท าความเขา้ใจเพื่อป้องกันการสับสนในการใช้  เช่น ค าว่า การวิจยั การค้นควา้ การค้นคิด เป็น
ตน้ ซ่ึงความจริงแลว้การวิเคราะห์กบัการวิจยัเป็นคนละเร่ือง คนละความมุ่งหมายกนั แต่มีความ
ใกลเ้คียงกันมาก การวิจยันั้นมุ่งในการคน้หาขอ้เท็จจริง หรือความถูกตอ้งท่ีสุดของปัญหา เช่น  
การวิจยัภาวะของผูมี้รายได้น้อย คือ การคน้สภาพของผูมี้รายได้น้อย เป็นการหาสาเหตุว่า เป็น
เพราะอะไรท่ีท าให้คนเหล่าน้ีมารายได้น้อย และเขาเหล่าน้ีมีความเป็นอยู่กันอย่างไร มีความ
เดือดร้อนในเร่ืองอะไรบา้ง เหล่าน้ีเป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์นั้นจะเป็นการมุ่งหาสาเหตุเพื่อท า 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นให้ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ การแก้ปัญหาท่ีได้จาก 
การวิเคราะห์ระบบนั้นอาจไม่ใช่ทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะกระท าเท่านั้น ทั้งน้ี
เพราะการแกไ้ขปัญหาของนักวิเคราะห์ระบบเป็นการประนีประนอมกบับุคคลในหลาย ๆ ฝ่ายท่ี
จะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ารท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 

 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ระบบใดระบบ
หน่ึง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบนั้น การวิเคราะห์นั้น
จะตอ้งท าการแยกแยะปัญหาออกมาให้ได้ แลว้ก าหนดปัญหาเป็นหัวขอ้เพื่อท าการศึกษา  และหา
วิธีแกไ้ขในท่ีสุด 
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึง วิธีการ
ท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้ นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือในระบบย่อยของ
ธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้วการวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไข  
ระบบสารสนเทศเดิม ท่ี มีอยู่แล้วให้ ดีขึ้ นด้วยก็ได้  การวิ เคราะห์ระบบ  คือ  การหาความ
ตอ้งการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือตอ้งการเพิ่มเติมอะไรเขา้มาใน
ระบบ (สุณิษา แยม้กล่ินหอม, มปป.) 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) เร่ือง "ยุทธพงศ"์ เร่งพฒันาเกษตรกรสู่ระบบเกษตร
อินทรีย ์พร้อมจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีคุณภาพและมี
มาตรฐานตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถสรุปไดด้งัน้ี แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติฉบับล่าสุด ปี 2556-2559 ก าหนดวิสัยทัศน์ไวว้่า "ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต 
การค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับภูมิภาคอาเซียน ” เกษตรอินทรีย์เป็น
กระบวนการผลิตท่ีใช้หลกัความสมดุลตามธรรมชาติ มีการบริหารจดัการระบบการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ีปลอดภยัต่อสุขอนามยัของทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม 
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ทั้งยงัเพิ่มรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตท่ีมีคุณภาพแก่ผูบ้ริโภคภายในประเทศและการผลิตเพื่อ
การส่งออก โดยแนวโนม้ในเร่ืองการส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรียก์็มีทิศทางท่ีดีขึ้น ซ่ึงจะเห็นได้
จากการท่ีประเทศต่าง ๆ เช่น อเมริกา ญ่ีปุ่ น แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืน  ๆ กว่า  
100 ประเทศ มีความตอ้งการผลผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ี ประเทศ
ไทยยงัเป็นประเทศผูผ้ลิตสินค้าเกษตร และนโยบายรัฐบาลให้ภาคเกษตรเป็นครัวของโลก 
ประกอบกบัดินฟ้าอากาศเอ้ืออ านวยต่อการท าเกษตรกรรม ประเทศไทยจึงมีศกัยภาพในการเป็น
ผูผ้ลิต อยา่งไรก็ตาม การเปิดเสรีการคา้อาเซียนในปี 2558 น้ี เกษตรกรไทยจะไดรั้บผลกระทบมาก
ท่ีสุด เพราะอาชีพเกษตรกรรมคืออาชีพหลกัของผูค้นส่วนใหญ่ในอาเซียน ดงันั้น ภาคเกษตรกรรม
จะเกิดการแข่งขนัรุนแรงในเร่ืองของราคาและตน้ทุนการผลิตท่ีตอ้งถูกลง ดังนั้น หากเกษตรกร
ไทยยงัคงตอ้งพึ่งพาสารเคมี มีแนวโนม้ว่าจะไม่มีตลาดรองรับสินคา้ปนเป้ือนเหล่าน้ี ทางออกของ
เกษตรกรไทยทางหน่ึง คือ การลดต้นทุนการผลิต และผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน โดยการหันมาผลิตสินคา้ในระบบปลอดภยัจากสารพิษ (มาตรฐาน GAP) หรือ หาก
เกษตรกรมีความพร้อม และมีศกัยภาพให้ท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐาน ทั้ง
มาตรฐานระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับสากล และควรเน้นการผลิตสินค้าตามความ
ตอ้งการของตลาดหรือลูกคา้ คือเป็นอาหารปลอดภยั อาหารในระบบเกษตรอินทรียห์รือเกษตร
ธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ทางการเกษตร 
 กาญจนา สุระ (2556) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 3 นกัวิจยัมีแผนการวิจยั คือ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อจัดการการเรียนรู้ในการขยายต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินสู่  
7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดงัน้ี 1) วิธีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะมีการน าเอาหลกัหลกั
ของคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้กับการด าเนินงานเพื่อพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยคุณธรรมท่ีส าคญัของ อปท.ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อ
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือคุณธรรมในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
อดทน ความขยนัหมัน่เพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี สอดแทรกเขา้
ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจงัไม่ท าไปโดยขาดความรับผิดชอบแต่
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ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินให้ตนเองและบุคคลอ่ืนอยู่ใน
ท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข  2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อยกระดับ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเกิดขึ้ นได้นั้ นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาคประชาชน 
โดยฝ่ายบริหารของ อปท. จะตอ้งยึดหลกัการบริหารจดัการองค์กรโดยน าเอาหลกัคุณธรรมเขา้มา
ใช้การท างานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณธรรมประจ าใจ ไดแ้ก่ การมีความ
ซ่ือสัตย ์มีความยุติธรรม อดทนและมีความขยนัหมัน่เพียร ใช้นโยบายเชิงรุกในการบริหารจดัการ
องค์กร กล่าวคือมีการเตรียมตวัท่ีจะรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะมากระทบกบัการด าเนินงานของ
องคก์ร ขณะเดียวกนัก็มีความไม่ประมาทโดยหาวิธีการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหากบัการด าเนินงาน
ภายในองคก์ร  การท างานเนน้ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ในส่วนของภาคประชาชนก็ยึด
หลกัการท างานโดยน าเอาหลกัคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต การท างานยึดหลกัตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน ขณะเดียวกนัก็ไม่ละเวน้ท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการท างานเพื่อ
ทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัควรมีการเสาะแสวงหาและสร้างพนัธมิตรใหม่กบับุคคล หน่วยงาน องคก์ร
อ่ืน เพื่อท าให้ตนเองอยู่รอดและมีชีวิตท่ีมีความสุขในสังคม  จากการศึกษา ได้บทสรุปเก่ียวกับ
วิธีการในการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ โดย
ความส าเร็จของการพฒันาด้านสังคมของท้องถ่ินจะเกิดขึ้นได้จ าเป็นท่ี อปท. ควรมีการบริหาร
จดัการโดยอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตวัน าและก ากบัการท างานเพราะหาก อปท. ยึดมัน่ใน
หลักของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วย่อมท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง ย ั่งยืน 
ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยูดี่มีสุข ซ่ึงทางนกัวิจยัไดท้ าการ focus group และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยู่ดีมีสุขทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมให้กบั
คนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 กาญจนา สุระ (2555) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและด้านสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 2 (พ.ศ.2555) โดยขยาย 
การประเมินตน้แบบการพฒันาให้ครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
อนัประกอบไปดว้ย การพฒันาดา้น เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม โดยการ
ประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รซ่ึงส่งผล
ต่อความอยู่ดีมีสุขของท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ โดยนักวิจยัได้น าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหารจดัการองคก์รของทอ้งถ่ินเพราะเป็นคุณธรรม
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ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างย ัง่ยนืเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัของธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถ
พฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของคุณภาพ
จากภายในของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหารจดัการท่ีดี ดว้ยเหตุน้ีถึงแมจ้ะมีหลกัการ
บริหารจดัการท่ีดีก ากบัแลว้ยงัตอ้งมีคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ยอนัจะท าให้การ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 กาญจนา สุระ (2554) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินเชิงระบบ
ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การพฒันาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผลการวิจยัพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของ จ.เชียงใหม่ได้ให้ความส าคญักับปัจจยัน าเขา้ในส่วนของการใช้งบประมาณในการ
พฒันาดา้นสังคมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ ส่วน
ปัจจยัทางดา้นกระบวน การพฒันานั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอย่างมาก
ทั้งดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยการน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติังาน ซ่ึงพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดน้ าเอาคุณธรรมตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติังานในระดับมากแลว้ก็จะท าให้
ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้น พฒันาในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั 
เพื่อใหเ้กิดการต่อยอดการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 กาญจนา  สุระ (2551) การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพื่อจดัการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม(PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กับกลุ่มเป้าหมายคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
4 ด้านคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว ควรจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
แผนการตลาด และแผนพัฒนาบุคคลด้านธุรกิจชุมชน ส่วนด้านสังคมและวฒันธรรม ควรจะ
จัดการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในชุมชน การสร้าง
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ศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ คุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มขึ้น ในด้าน
การศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาจิตวิทยารวมถึงการสร้าง
เชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน ส่วนดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มนั้น ควรจะ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
สุขอนามยัของชุมชนใหส้ะอาด ปลอดภยั ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ทั้งส่ีดา้นน้ี จะช่วยเสริมและ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนให้มีศกัยภาพท่ีเพิ่มขึ้นในการท่ีจะต่อยอดสู่การพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 
  ดงันั้นเพื่อท่ีจะยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ การ
จดัการเรียนรู้ในการเพิ่มศกัยภาพให้กบัทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนนั้นๆ จึงเป็นแบบอย่างท่ีชุมชน
ตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัในทอ้งถ่ินของตนเองและสร้างเครือค่ายการเรียนรู้กบัชุมชนกบัองคก์รทั้งภาครัฐ 
และเอกชนให้เกิดการพฒันาแบบองคร์วมเชิงบูรณาการ อนัจะเป็นการเพิ่มโอกาสการพฒันาชุมชน
ของตนเองใหย้ ัง่ยนืสืบไป 
 จจิรา อิ่มอารมณ์ ,ยุทธนา พิมลศิริผล และ ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล (2557) เร่ืองการสร้าง
มูลค่าเพิ่มข้าวกลอ้งอินทรียห์ักและการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ชียงใหม่
จ ากดั วตัถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์ศกัยภาพชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์
เกษตรอินทรียเ์ชียงใหม่จ ากัด  2. พัฒนาขนมขบเคี้ ยวจากข้าวกล้องอินทรียห์ักท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและ 3. ศึกษาการยอมรับของ
ผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวจากขา้วกลอ้งอินทรียห์ักของสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
เชียงใหม่จ ากดักลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาไดแ้ก่สมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียจ์งัหวดัเชียงใหม่จากกลุ่ม
บา้นดอนเจียงและกลุ่มดอกค าจ านวน 16 รายและผูบ้ริโภคทัว่ไปในอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ านวน 
200 รายวิธีการวิจยัท่ีใชไ้ดแ้ก่การวิจยัเชิงคุณภาพการพฒันาทดลองการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
และการวิจยัเชิงปริมาณผลการวิจยัพบวา่สมาชิกสหกรณ์ทั้งสองกลุ่มมีศกัยภาพใกลเ้คียงกนัในเร่ือง
ความเป็นผูน้ าของหัวหน้ากลุ่มความพร้อมของปัจจยัการผลิตและความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม
รวมถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มสมาชิกท่ีมีอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอและการมีเป้ าหมายเดียวกัน
น ามาซ่ึงขอ้สรุปท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขา้วกลอ้งอินทรียห์ักร่วมกนัโดยการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
ขา้วตงัหนา้หมูหยองทั้งน้ีการพฒันาสูตรขา้วตงัหนา้หมูหยองพบวา่อตัราส่วนการใชข้า้วกล่องหอม
นิลหักและข้าวกล้องหอมมะลิแดงหักท่ีแตกต่างกันไม่มีผลท าให้คุณภาพทางประสาทสัมผสั
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั (P>0.05) ขา้วตงัหน้าหมูหยองท่ีพฒันาได้มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ไขมนัและโปรตีนเท่ากับร้อยละ 72.22, 10.54 และ 8.51 ตามล าดับและให้พลงังาน 417.78 กิโล
แคลอรีต่อ 100  กรัมซ่ึงมีคุณภาพความปลอดภยัเป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน
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ผูบ้ริโภคร้อยละ 94 ให้การยอมรับผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาไดโ้ดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากับ 
6.9 จากคะแนนเต็ม 9 ซ่ึงหมายความว่าผูบ้ริโภคชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลางสามารถเก็บรักษา
ไดเ้ป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในด้านความเหมาะสมของราคาต่อคุณภาพ
และปริมาณมากท่ีสุดเท่ากบั 8.6 ท่ีระดบัราคาขายปลีก 35 บาทต่อถุงซ่ึงมี 10 ช้ินรองลงมาคือความ
น่าเช่ือถือทางดา้นมาตรฐานผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียไ์ดค้ะแนนเท่ากบั 7.5 โดยผูบ้ริโภคร้อยละ 96 
มีแนวโนม้จะซ้ือผลิตภณัฑข์า้วตงัหนา้หมูหยองสุดทา้ยคือสมาชิกสหกรณ์ทั้งสองกลุ่มเห็นวา่การมี
ส่วนร่วมในงานวิจยัน้ีไดป้ระโยชน์ทั้งในแง่ของการเรียนรู้การไดโ้อกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ
กลุ่มสมาชิกใหสู้งขึ้นและมีรายไดม้ากขึ้นโดยวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ฐานเศรษฐกจิ (2556) เร่ือง ดนัเกษตรอินทรียฮ์บัอาเซียน ไทยชิงแชร์ตลาดโลก 1.8 ลา้นล. 
กล่าวว่าปัญหาหลกัของไทยคือ ยงัมีพื้นท่ีปลูกเกษตรอินทรียน์้อยมากเม่ือเทียบกับพื้นท่ีเกษตร
อินทรียท์ัว่โลก ท่ีมีถึง 231 ลา้นไร่ ในขณะท่ีไทยมีพื้นท่ีเกษตรอินทรียเ์พียง 2 แสนไร่เท่านั้นซ่ึงถือ
ว่าน้อยมาก โดยมีเกษตรกรท่ีปลูกพืชเกษตรอินทรียเ์พียง 7.4 พนัราย มูลค่าส่งออกในปีท่ีผ่านมา
ประมาณ  135 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  (ราว  4.05 พันล้านบาท ) จากมูลค่าตลาดรวมของโลก  
6.28 หม่ืนลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1.8 ลา้นลา้นบาทต่อปี หากเทียบกบัออสเตรเลียมีมาก
ท่ีสุดถึง 75 ลา้นไร่ รองลงมา อาร์เจนตินา 26 ลา้นไร่ และสหรัฐอเมริกา 11 ลา้นไร่ สาเหตุท่ีพื้นท่ี
ปลูกพืชเกษตรอินทรียห์รือออร์แกนิกของไทยยงัมีน้อย ส่วนหน่ึงมาจากกระบวนการในการผลิต
และการรับรองจากหน่วยงานรัฐท่ีเขม้งวด ท าให้เกษตรกรเห็นว่าขั้นตอนยุ่งยากจึงไม่ค่อยหันมา
สนใจท าเกษตรอินทรียม์ากนัก อีกทั้งผลผลิตท่ีไดอ้าจลดลงในช่วงแรกของการท าเกษตรอินทรีย ์
เพราะตอ้งปรับพื้นท่ีปลูกใหม่ทั้งหมด ซ่ึงจากน้ีไปหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งขยายพื้นท่ีเกษตร
อินทรียใ์ห้มากขึ้น "ตลาดส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส าคญัของไทยในปัจจุบนั  ไดแ้ก่ สหภาพ
ยโุรป สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และสิงคโปร์โดยสินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นขา้วกลอ้ง
บรรจุกระป๋อง ผลไม้แปรรูป น ้ ามะพร้าว และมะพร้าวแปรรูปต่าง ๆ เช่น เน้ือมะพร้าว กะทิ 
ขา้วโพด ฝักอ่อนหน่อไมฝ้ร่ัง เคร่ืองเทศ ชา กาแฟ ผลไมแ้ช่แข็ง เป็นตน้" อย่างไรก็ดีอุปสรรคใน
การพฒันาตลาดสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทยคือ การผลิตในประเทศท่ีไม่หลากหลาย เกษตรกร 
ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภคขาดความรู้ความเขา้ใจ ไม่มีกฎหมายเฉพาะบงัคบั การมีตรารับรองหลาย
แบบท าให้ผูบ้ริโภคสับสน และมาตรฐานของประเทศ (ออร์แกนิก ไทยแลนด์) ยงัไม่เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล  ส่วนแผนการเสริมตลาดอินทรีย์ในปีน้ี  คือการเร่งพัฒนาตลาดทั้ งในและ
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดในทุกภูมิภาค  การเช่ือมโยงตลาดอาเซียน  การพัฒนา
ผูป้ระกอบการ เช่น การจดัอบรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การพฒันาสินคา้ 



40 

 

 

ณัฐดนัย ใหม่ซ้อน (2555) บทความเร่ือง พม่า-ลาว จ่อแซงหน้าไทยฐานผลิตเกษตร
อินทรียอ์าเซียน มีรายละเอียดดงัน้ี ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์จดังาน “Organic and Natural 
ASEAN  Expo 2012” ณ อาคาร 3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในเวทีสัมมนา 
“โอกาสและแนวโน้มตลาดเกษตรอินทรียใ์นตลาดโลก” Dr.John  Thogerser  Aarhus University, 
Denmark กล่าววา่ เกษตรอินทรียเ์กิดขึ้นในทวีปยุโรปตั้งแต่ปี 1920 เป็นตน้มา จนมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองแพร่หลายไปทัว่โลก เพราะประชาชนส่วนใหญ่เร่ิมหนัมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แมจ้ะมีบาง
ช่วงท่ีการพฒันาหยดุชะงกัเน่ืองจากปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจท่ี ตอ้งอาศยัปัจจยัในการควบคุม
การผลิตและส่งออกผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์ดา้นการกระจายตลาดเกษตรอินทรียใ์นตลาดโลกนั้น 
ส่วนใหญ่จะอยู่แถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือถึง ร้อยละ 96 มีสัดส่วนประเทศละ 50:50 ส่วน
ทวีปเอเชียมีเพียง ร้อยละ 2 เท่านั้นท่ีเป็นแหล่งผลิต โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน ญ่ีปุ่ นและ
อินเดีย ซ่ึงตอ้งพึ่งพาตลาดแถบยุโรปในการส่งออกสินคา้เป็นหลกั Dr.John กล่าวต่อว่า สาเหตุหลกั
ท่ีประเทศแถบเอเชียไม่มีการขบัเคล่ือนเกษตรอินทรียจ์ริงจงัเหมือน ชาติตะวนัตกนั้น เพราะยงัขาด
ความมัน่ใจในสินคา้ท่ีวางขายเกล่ือนในศูนยก์ารคา้เม่ือเทียบกบั ราคาแลว้ บางรายเห็นว่าไม่คุม้ค่า
ส าหรับการซ้ือหามาบริโภค ดังนั้ นผูผ้ลิตจ าเป็นต้องสร้างแบรนด์ทางการตลาดให้มีคุณภาพ
มากกว่าสินคา้ ทัว่ไป และสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นในผลิตภณัฑ์ ส าหรับการเติบโตดา้น
เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยอยูใ่นระดบัอ่อน เพราะมีพื้นท่ีในการผลิตเกษตรอินทรียเ์พียง ร้อยละ  
0.6 ของพื้นท่ีทั้งหมดเม่ือเทียบกบัการผลิตดา้นอ่ืน แมจ้ะมีผลผลิตจ าพวกขา้วและผกัสดท่ีแขง็แกร่ง
ก็ตาม ฉะนั้นเสนอให้ไทยแปรรูปสินคา้ให้หลากหลาย ขบัเคล่ือนหน่วยงานวดัมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ทัดเทียมนานาชาติมากขึ้ น 
นอกจากน้ีต้องศึกษาวิเคราะห์ตลาดให้ลึกซ้ึงด้วย ด้านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อัคราชทูต  
(ฝ่ายการพาณิชย)์ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวถึงโอกาสเกษตรอินทรียข์องอาเซียน
และจีนว่า ประเทศจีนใช้ระยะเวลาในการพฒันาเกษตรอินทรียป์ลายทศวรรษ 1980 ซ่ึงล่าช้ากว่า
ประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกและอาเซียน แมจ้ะมีกระแสดา้นลบเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้ท่ีไร้
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง เช่น ไข่ปลอม ขา้วปลอม หรือท่ีต่ืนตระหนกมากคือสินคา้อาหารปนเป้ือน
ดว้ยเมลามีนในผลิตภณัฑ์นม ซ่ึงส่งผลให้เด็กเสียชีวิตมากมาย สุดทา้ยรัฐบาลจีนจึงผลกัดนัศูนย์
พฒันาอาหารออร์แกนิกส์แห่งชาติ เพื่อรับรองและพฒันาสินคา้ออแกนิกส์เป็นการเฉพาะ ปัจจุบนั
ตลาดออแกนิกส์ของจีนเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี หรือราว 3,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ สินคา้ส่งออก
ส่วนใหญ่จ าพวกชา โสม และสินคา้แปรรูปทัว่ไป โดยตลาดในประเทศมกัวางจ าหน่ายในซุปเปอร์
มาเก็ตอยา่งเจนน่ี ลวัส์, โอเล่ มาเก็ตเพลส และไฮเปอร์มาร์เก็ต อยา่งคาร์ฟูร์ และเทสโก ้ นอกจากน้ี
ยงัมีในร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพดว้ย อคัราชทูตจีน กล่าวต่อว่า การท าตลาดสินคา้ออร์แกนิกส์
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ของไทยในจีน ระยะแรกภาครัฐตอ้งมีบทบาทในการริเร่ิมน าผูป้ระกอบการออกส ารวจสภาพตลาด 
จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เขา้ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการจีน และตอ้งหาจุดยืนของตนเองให้ได ้
นอกจากน้ีรัฐบาลต้องไม่คิดค่าตอบแทน จากยอดขายในระยะสั้ นเป็นตัวช้ีวดัความส าเร็จของ
โครงการ เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการวางรากฐานสินคา้ไทยเพื่อประโยชน์ในจีน 
ระยะยาว ทั้ งน้ีกระทรวงพาณิชย์ต้องยอมลงทุนในกิจกรรมทั้ งหมดอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
มาตรฐานสินคา้“จะเจาะตลาดจีนไดต้อ้งเตรียมสินคา้รสดี ไม่แพง สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมบริโภค
ชาวจีน เลือกช่องทางเขา้สู่ตลาดท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะซุปเปอร์มาเก็ตระดบับน พร้อมเจรจาธุรกิจ
ในงานประชาสัมพนัธ์สินค้าคุณภาพของไทยและงานแสดงสินคา้ ออร์แกนิกส์ของจีน เพื่อหา
ลู่ทางการคา้ ท่ีส าคญัตอ้งเนน้พฒันาบรรจุภณัฑด์ว้ย” ดร.ไพจิตรกล่าว ดร.สุนนัทา เศรษฐ์บุญสร้าง 
นกัวิจยัเร่ืองความยากจน กล่าววา่ ปัจจุบนัประเทศไทยมีการพฒันาดา้นเกษตรอินทรียใ์นทิศทางท่ี
ดี แต่ควรเพิ่มการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแก่เกษตรกรรายย่อย พร้อมสร้าง
ฐานขอ้มูลผูผ้ลิตและสินคา้ให้ครบวงจรเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ทั้งน้ียงัเสนอให้ไทยจบัตามอง
พื้นท่ีเกษตรอินทรียอ์ย่างลาวและพม่า ท่ีจะกลายเป็นเป้าหมายแหล่งผลิตส าคญัของอาเซียน เพราะ
ประเทศดงักล่าวยงัมีการใช้สารเคมีในดินไม่มากนกั เม่ือเทียบกบัไทยและประเทศอ่ืน นายวิฑูรย ์
ปัญญากุล นายกสมาคมการคา้เกษตรอินทรียไ์ทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเขต
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ของเกษตรอินทรียไ์ทยว่า ขณะน้ีประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และมาเลเซีย เป็นประเทศหลกัในการพฒันาเกษตรอินทรียข์องอาเซียน ซ่ึงไทย มีขอ้ไดเ้ปรียบใน
เร่ืองมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับจาก นานาชาติ รวมถึงความรู้ดา้น
การผลิตระบบฟาร์มและการแปรรูปผลิตภณัฑด์ว้ย โดยมุ่งเนน้ท่ีเกษตรกรรายย่อยใหมี้รายไดดี้เป็น
หลกั 

ดวงกมล บูรณสมภพ (2557) บทความเร่ือง กลยุทธ์ใหม่ส าหรับการพฒันาเกษตรอินทรีย์
ของประเทศไทย สรุปได้ดังน้ี คณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้กล่าวถึงกลยุทธ์ใหม่
ส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรอินทรียข์องประเทศไทย ซ่ึงจะด าเนินการในปี 2014-
2016 โดยกลยุทธ์เหล่าน้ีจะพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียมี์ 
4 กลยุทธ์ท่ีจะด าเนินการในช่วงระยะเวลาสามปีแรกประกอบด้วย กลยุทธ์ท่ี 1 คือ มุ่งเน้นไปท่ี 
การให้ความรู้และการจัดการ นวตักรรมเกษตรอินทรีย์ ส่วนกลยุทธ์ท่ี  2 คือการพัฒนาและ
เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตกลยุทธ์ท่ี 3 คือ เสริมสร้างความเขม้แข็งด้านการตลาดและมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องประเทศไทยและสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตรอินทรียข์อง เพื่อเพิ่มปริมาณ
และมูลค่าของสินคา้เกษตรอินทรียไ์ทยกลยุทธ์ท่ี 4 คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจะไดรั้บการ
สนับสนุนให้ท างานในลักษณะบูรณาการในการพัฒนาเกษตรอินทรียข์องประเทศไทย  ทั้ งน้ี
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ตลาดโลกส าหรับสินคา้เกษตรอินทรียมี์การขยายตวัอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสท่ีดีของการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดสารเคมีของไทยไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยตลาดท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์นิยม คือ ขา้ว, กุง้กุลาด า, เน้ือ, นม และปลา 
โดยการควบคุมมาตรฐานของเกษตรอินทรียเ์ป็นหน่ึงในงานของส านกัมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติของ ภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากน้ีประเทศไทยยงัได้ผลกัดัน
ตลาดส่งออกสินคา้อินทรียข์องไทยไปสู่ตลาดอาเซียน เพื่อพฒันาเป็นศูนยก์ลางของสินคา้เกษตร
แห่งภูมิภาคอาเซียนในปี 2015 

ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ (2558) บทความเร่ืองเล่าสองขา้งทาง/ดนัมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ไทย ไต่ระดบัสู่ตลาดโลก สรุปใจความส าคญัไดด้งัน้ี กระแสความตอ้งการบริโภคสินคา้เกษตร
และอาหารท่ีมีความปลอดภยัต่อสุขภาพ  และใส่ใจการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้
ตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย  ์หรือ “ออร์แกนิก” (Organic) ทั้งในประเทศไทยและทัว่โลกเติบโตมาก
ขึ้นและมีมูลค่า การคา้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนีองักฤษ ฝร่ังเศส 
และญ่ีปุ่ น ส าหรับสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึ้นในอนาคต ไดแ้ก่ ผลไมเ้มือง
ร้อนทั้งสดและตากแห้ง ผกั สมุนไพร ธัญพืช สินค้าเกษตรแปรรูป และขนมขบเคี้ ยว เป็นต้น 
“มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” และ “ระบบการตรวจสอบรับรอง” ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ตลาด 
และผูบ้ริโภคยอมรับในตวัสินคา้เกษตรอินทรียม์ากขึ้น ดงันั้นประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเร่งยกระดบั
หรือเทียบเคียงระบบการตรวจ สอบรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทยให้เทียบเท่าใน
ระดบัระหว่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นกลไกช่วยผลกัดนัสินคา้เกษตรอินทรียไ์ทยโกอินเตอร์เพิ่มสูงขึ้น 
คุณศกัด์ิชัย ศรีบุญซ่ือ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
กล่าววา่ ไทยเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีศกัยภาพและมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ โดยมีสินคา้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชอินทรีย ์ไดแ้ก่ขา้วหอมมะลิขา้วโพดฝักอ่อน หน่อ 
ไมฝ้ร่ัง กระเจ๊ียบเขียว ขิง สมุนไพร เคร่ืองเทศ ชา กลว้ยไข่ กลว้ยหอม ล าไย และสับปะรด เป็นตน้ 
กลุ่มสัตวน์ ้ าอินทรีย ์ไดแ้ก่ กุง้กุลาด า ปลาสลิด กลุ่มปศุสัตวอิ์นทรีย ์ไดแ้ก่ สุกร ไข่ไก่ นมอินทรีย ์
และกลุ่มอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ น ้าผ้ึง  

ปัจจุบันมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2 ประเภท คือ 1.สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีมาจาก
ผูผ้ลิตท่ีปฏิบติัตามแนวทางของเกษตรอินทรียแ์ต่ไม่ไดข้อการรับรองตามมาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็น
การผลิตเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในทอ้งถ่ิน 2.สินคา้เกษตรอินทรียเ์พื่อการคา้ในประเทศและ
ส่งออก ซ่ึงตอ้งการระบบส่งเสริมตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามประเทศผูน้ าเขา้หรือบางประเทศ 
ยอมรับมาตรฐานและเคร่ืองหมายรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย ปัจจุบนัการส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย บริษัทขนาดใหญ่ยงัคงมีบทบาทส าคัญ ซ่ึงในทางการค้า หาก
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เกษตรกรตอ้งการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียเ์พื่อการส่งออก เกษตรกรตอ้งผลิตตามมาตรฐานของ
ประเทศคู่ค้า เช่น  เกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) มาตรฐาน NOP ของสหรัฐอเมริกา 
มาตรฐาน JAS ของญ่ีปุ่ น และมาตรฐาน IFOAM ของสมาพนัธ์เกษตรอินทรีย  ์นานาชาติ เป็นตน้ 
ในส่วนมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยส านักงานมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ไดก้ าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศ โดยยึด
หลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน สากลแลว้ 7 ฉบบั กบั 1 แนวปฏิบติัหรือคู่มือ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการสามารถผลิตสินคา้เกษตรอินทรียไ์ด้ตามมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคและประเทศผูน้ าเขา้ ซ่ึง ไดแ้ก่ 1.การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และ
จ าหน่ายผลิตผลและผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ 2.ปศุสัตว์อินทรีย ์3.อาหารสัตว์น ้ าอินทรีย  ์4.ขา้ว
อินทรีย ์5.ปลาสลิดอินทรีย ์6.ผ้ึงอินทรีย ์7.การเล้ียงกุง้ทะเลระบบอินทรีย ์และแนวปฏิบติัในการใช้
มาตรฐานสินคา้เกษตร เกษตรอินทรียเ์ล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจ าหน่ายผลิตผล 
และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไดรั้บเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร  เคร่ืองหมาย Q สี
เขียว ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 แต่โดยส่วนใหญ่นิยมใชเ้คร่ืองหมาย “Organic 
Thailand” ติดบนบรรจุภณัฑ์หรือติดบนตวัสินคา้ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองหมายท่ีใชอ้ย่างกวา้งขวางมา
เป็นเวลานานและง่ายต่อผูบ้ริโภคในการสังเกตว่าเป็นสินคา้เกษตรอินทรีย์ คุณศกัด์ิชยั กล่าวอีกว่า
เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากล รวมถึงประเทศท่ี
มีศกัยภาพดา้นการตลาด เกษตรอินทรีย ์มกอช. ไดเ้ร่งจดัท าความเท่าเทียมกนัดา้นเกษตรอินทรีย์
เบ้ืองตน้ มกอช. ไดย้ืน่หนงัสือต่อคณะกรรมาธิการดา้นเกษตรและพฒันาชนบทแห่งสหภาพยโุรป 
(DG-AGRI) เพื่อสมัครขึ้ นทะเบียนรายช่ือประเทศท่ี3 (Third country list) ทั้ งน้ีสินค้าเกษตร
อินทรียท่ี์ส่งออกไปยงัสหภาพยุโรป มีสินคา้ 11 รายการ ไดแ้ก่ ขา้ว มงัคุด ทุเรียน เงาะ ชา กาแฟ 
พืชผกั ไก่ หมู กุง้ และปลา ปัจจุบนัอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินระบบ
การผลิตและตรวจสอบรับรองสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทยจากคณะผูต้รวจประเมินจาก  สหภาพ
ยโุรป ขณะเดียวกนั มกอช.ยงัไดเ้ตรียมแผนจดัท าความเท่าเทียมกนัดา้นการ รับรองระบบงานดา้น
เกษตรอินทรียร์ะหวา่งไทย-ญ่ีปุ่ น ระหวา่ง ไทย-จีน และ ระหวา่ง ไทย-สหรัฐอเมริกา ส าหรับล าดบั
ความส าคญัในการจดัท าความเท่าเทียมฯ นั้น พิจารณาจากปัจจยัหลายดา้น อาทิปริมาณการส่งออก
สินคา้ เกษตรอินทรียแ์ละความคืบหนา้ในการด าเนินงาน เป็นตน้ ซ่ึงระบบการตรวจสอบรับรอง
สินค้าเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบันได้รับการยอมรับความเท่าเทียมกันด้านการรับรอง
ระบบงานขอบข่ายการรับรองผลิตภณัฑ์จากองค์กร ภูมิภาคแปซิฟิกว่าดว้ยการรับรองระบบงาน 
(Pacific Accreditation Cooperation : PAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
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ระบบงาน (International AccreditationForum : IAF) ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการจดัท าความเท่า
เทียมกับประเทศคู่ค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากน้ี มกอช. ยงัมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ของอาเซียน (ASEAN Standards for Organic Agriculture : ASOA) โดย พิจารณา
จากมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงน าโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท าหนา้ท่ี
พิจารณาจัดท าร่าง รวมทั้ งแผนงานและ โครงการท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ส าหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนมีขอบข่ายเน้ือหาครอบคลุม ข้อก าหนด
วิธีการผลิต พืชอินทรียก์ารเก็บเก่ียวผลิตผลจากธรรมชาติการปฏิบัติหลงัการเก็บเก่ียว การเก็บ
รักษาการขนส่งการแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การแสดงฉลาก และการกล่าวอา้งการตามสอบและ
บนัทึกขอ้มูล รวมถึงขอ้ก าหนดการอนุญาตให้ใช้สารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก 
และรายช่ือสารท่ีอนุญาตให้ใช้ส าหรับการผลิตเกษตรอินทรียซ่ึ์งสอดคลอ้งกับมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องไทย (มกษ. 9000 เล่ม 1) เช่น ระยะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรียส์ าหรับพืชลม้ลุกอยู่ท่ี 
12 เดือน และ 18 เดือน ส าหรับพืชยืนต้น ซ่ึงเกษตรกรไทยสามารถปฏิบัติได้  คาดว่าจะเอ้ือ
ประโยชน์และท าให้ไทยได้เปรียบด้านการผลิตและการค้าสินค้า  เกษตรอินทรีย์ในอนาคต  
“การส่งเสริมและผลกัดันมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากล จะท าให้
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานเกษตร  อินทรีย์ Q และ Organic Thailand เป็นท่ีรู้จักของประเทศ 
ผูน้ าเขา้สินคา้ เกษตรอินทรียท์ัว่โลกเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กบัสินคา้เกษตร
อินทรีย์ของไทย พร้อมผลักดันปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าจะท าให้พื้นท่ี 
การผลิตเกษตรอินทรียข์องไทย ขยายตวัเพิ่มขึ้นในอนาคต” เลขาธิการ มกอช. กล่าวในท่ีสุด 

วริพสัย์ เจียมปัญญารัช (2560) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยัง่ยืนของเกษตรกรอินทรียข์องไทย:
บทเรียนจากเกษตรกรรายย่อย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน สังคม เศรษฐกิจ และ
ทศันคติท่ีส่งผลต่อความเป็นไปไดข้องเกษตรกรรายย่อยท่ีจะปรับเปล่ียนจากการท า เกษตรระบบ
ปกติเป็นเกษตรระบบอินทรียโ์ดยการส ารวจตวัอย่างเกษตรกรรายย่อยใน 5 ภาคของประเทศไทย
ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคใตภ้าคตะวนัออกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกต่อเกษตรกรแต่ละราย ค าถามประกอบดว้ย รายไดก้ระบวนการผลิต สัมภาษณ์เชิงลึกและ
ทัศนคติท่ีมีต่อระบบเกษตรอินทรีย์จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรรายย่อยมีพื้นท่ีในการท า
การเกษตรระหว่าง 5-10 ไร่ เกษตรกรมีการท าการเกษตรระบบการท าการเกษตรเชิงเด่ียวและการ
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรท่ีมีการท า การเกษตรผสมผสานสนใจ
การท า การเกษตรระบบอินทรียม์ากกวา่การท า การเกษตรเชิงเด่ียว เกษตรกรระบบเกษตรปลอดภยั
ไม่สามารถปรับเปล่ียนเป็นการเกษตรระบบอินทรีย์ได้เน่ืองจากสภาพแวดล้อม เกษตรกรท่ีมี
ทศันคติท่ีดีต่อการท าการเกษตรระบบอินทรียมี์รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนนอกจาการท าการเกษตรเพียง
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อยา่งเดียว เช่น เงินออม เงินบ านาญ เป็นตน้ และความค านึงถึงดา้นสุขภาพของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค
เป็นสาเหตุหลกัท่ีท า ให้เกษตรกรเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย ์มาตรฐานเกษตรอินทรียร์ะดบัชาติและ
ระดบันานาชาติเป็นส่ิงท่ีทา้ทายต่อเกษตรกรในดา้นของตลาด ระดบัราคาของสินคา้อินทรียท่ี์สูง
เป็นแรงจูงใจท่ีท า ให้เกษตรกรสนใจในการท า เกษตรระบบอินทรีย ์ดงันั้นนโยบายจากรัฐในดา้น
การให้ความรู้ในกระบวนการผลิต มาตรฐานสินคา้อินทรีย ์และตลาดของสินคา้เป็นปัจจยัส าคญั
ของเกษตรกรเพื่อความยัง่ยนื 
 วิไลลักษณ์  กิติบุตร (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อให้สมาชิก
ของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ีสามารถ
ยกระดบัการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มสู่ระดบัท่ีเขม้แข็งไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
ท้องถ่ินของตนเอง วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  
42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  
  ผลการวิจัยพบว่า คณะนักวิจัยสามารถจัดการเรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนา
ชุมชน ดว้ยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองกบัการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพฒันาชุมชนดว้ยชุมชน 
รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างชุมชน จนถึงการเรียนรู้กับภาคีนอกชุมชนในระดับอ าเภอและระดับ
จงัหวดั อาศยัค าช้ีแนะจากนักปราชญ์ทั้งในและนอกชุมชน จนเกิดเกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา
อยา่งแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ท่ีแข็งแกร่ง ผลท่ีไดจ้ากการน าเอาแผน
ชุมชนน้ีไปใช้จะก่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกัและแรงหนุน
ให้ชุมชนเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ผลของการวิจยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ใน
ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในด้านการศึกษา จ านวน 14 แผน ในด้านสังคม จ านวน 6 แผน 
และในด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้จริงใน
ทอ้งถ่ิน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงบทเรียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ชุมชน
จะน าเอาไปเป็นตน้แบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนดา้นอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัจะมีการขยายผล
การด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2554) การวิจยัเพื่อพฒันาตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์และประเมินให้ไดต้น้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินผลเชิงระบบ 
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(System Analysis) ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของทอ้งถ่ินทั้ง 
10 แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัท าให้ทราบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดั
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
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ส่วนตน้แบบการพฒันาด้านสังคมและด้าน
การเมือง คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง บทสรุปของการวิจยั
พบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในระดับ “มาก” แล้วจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินนั้นพฒันาในระดบั “มากท่ีสุด” เช่นกนั ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นว่าทอ้งถ่ินของไทยควรจะน าเอาหลกัคุณธรรมไปใชก้บัการบริหารจดัการองคก์รร่วมกบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ได้ต้นแบบท่ีดีของการบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2553)  การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวีระศักดิ์ สมยานะ (2552)  การจัดการการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการบูรณาการ
งานวิจยัด้วยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่มชุมชน 
(PAR) โดยเร่ิมจากการสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน พร้อม
ทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ผ่าน
กระบวนการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่ 2) การ
รับรู้ และเป็น 3) การเลียนแบบหรือการ เลียนรู้ จนกระทั่งพัฒนาไปเป็น 4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุก
กระบวนการของการจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการ
การส่ือสารในทุกภาคส่วนอยา่งสร้างสรรค ์จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
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ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากรชุมชน (สินทรัพย์ชุมชน) ด้วย
ชุมชน  
  ผลการวิจยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน 
พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ิน ทั้งส้ิน 2 ดา้น 
คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาดา้นสังคม จ านวน 26 แผน 
โดยแผนชุมชนดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใชจ้ริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการวิจยั
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มของการจดัการ
การเรียนรู้สินทรัพย์ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นจากเดิมถึง ร้อยละ 52 และ 61 
ตามล าดับ ผลของการพฒันาชุมชนได้ถูกน าไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสร้างสรรค ์
และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ร่วมกบัคนใน
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง จึงเป็นการสะท้อนให้ชุมชนอ่ืนได้เห็นต้นแบบของการพัฒนาจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของการวิจยั และการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชน
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2551)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์ของเพื่อที่จะใช้กระบวนการของ
การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน เร่ิมจากการพฒันาน ักวิจยัของ
โครงการเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกนักบันักวิจยัทอ้งถิ่น ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบตัิงานในทอ้งถิ่น
นั้นๆ รวมถึงการจดัการเรียนรู้ร่วมกนักบัทรัพยากรมนุษยห์รือคนในชุมชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย
กบัการเรียนรู้คร้ังน้ี โดยการพฒันาการเรียนรู้ทุกกระบวนการเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่  
2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ นั่นเอง ทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู้จะอาศยัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื ่อให้ทุกภาคส่วนไดป้ฏิบตัิการเรียนรู้
ร่วมกนัผ่านโครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิด
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิที่ชดัเจน อีกทั้งยงัตอ้งท าการประเมินการพฒันา
โครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ดว้ยการวดัมูลค่าเพิ่มจาก
การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่น ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บงัเกิด
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีชดัเจนจากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีนั่นเอง  
  ผลการวิจยัพบว่าสามารถพฒันานักวิจยัของทอ้งถิ่นไดท้ั้งส้ิน 42 คน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นเจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของชุมชน สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ได ้42 ชุมชน กบัการจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของ
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ทอ้งถิ่นไดท้ั้งส้ิน 4 ดา้น คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน แผนพฒันาดา้น
สังคมจ านวน 14 แผน แผนพฒันาดา้นการศึกษาจ านวน 6 แผน และแผนพฒันาดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มจ านวน 5 แผน แผนพฒันาเหล่าน้ีไดถู้กน าไปปฏิบตัิจริงกบัชุมชนในทอ้งถิ่น โดย
ผ่านการประเมินผลการด าเนินงานดว้ยตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย ์(Human Security 
Indicators : HIS) อนัจะท าให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มของโครงการต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถิ่นนั้นๆ ซ่ึงผลการประเมินพบว่าทุกภาคส่วนทั้งผูน้ าองค์กร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บ
นโยบาย หรือชุมชน สามารถบูรณาการร่วมกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้
อย ่างม ีประสิทธิภาพ  เป็นการพฒันาที ่เริ่มตน้จากช ุมชนและเพื ่อช ุมชนอย ่างแท จ้ริง 
เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ที่แข็งแกร่ง นอกจากน้ีแผนพฒันาชุมชนที่ได้
จากการจดัการเรียนรู้ไดถู้กน าไปผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์แผนชุมชนโดย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกบัยุวชนนักประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยุโทรทศัน์
แห่งประเทศไทย (สทท.) จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบถึงทิศทางการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นของตนเองและเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนว
ทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งและยัง่ยืนต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อสร้างและพฒันา
นกัวิจยัทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวิธีการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) และ
เพิ่มศกัยภาพของนักวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้
อย่างเหมาะสม วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ นักวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลจ านวน 42 ต าบล 
18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ กบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็นนักวิจยัทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน 4 ด้านคือ ด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจยั นกัวิจยัสามารถจดัการเรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ิน
ประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ี
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้เสนองานวิจัยท้องถ่ินในประเด็นของ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ 
กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว นักวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัได้
ทั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในด้านสังคมและวฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได ้14 เร่ือง และดา้น
การศึกษา มีงานวิจยัทอ้งถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นักวิจยัทอ้งถ่ินได้
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เสนองานวิจยัจ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่น าไปปฏิบัติจริงในทอ้งถ่ินได้อย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัของทฤษฏีงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของนักวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
นักวิจยัท้องถ่ินเหล่าน้ีจะน าเอาต้นแบบของการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัยคร้ังน้ีไปเป็น
แบบอยา่งกบัการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยัในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป นบัไดว้า่เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยักบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2549) ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2549 การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 โดยใช้แบบจ าลอง CIPP model ผลการศึกษาสรุปไดว้่า เม่ือ
ประเมินบริบทขององค์กร (Context) ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน (Product) สามารถประเมินไดว้่าการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2549 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก อีกทั้งยงัไดข้อ้เสนอแนะจากการประเมิน
ว่า องค์กรควรจดัท าแผนการด าเนินงานให้ตรงกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร เพื่อจดัท าโครงการต่าง  ๆ 
ให้สอดคลอ้งกับแผนงาน อนัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพขององค์กรได้มากขึ้น ถึงแมอ้งค์กรจะมี 
การก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน แต่หากใชบุ้คลากรให้เหมาะสมตามต าแหน่ง
และหนา้ท่ีแลว้ก็จะสามารถเพิ่มศกัยภาพขององคก์รไดม้ากขึ้น  
 วีระศักดิ์  สมยานะ และคณะ (2549) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ปี 2549  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2549 ก่อนท่ีจะท าการปิดโครงการในอีก 2 ปี ขา้งหน้า ผลการประเมิน
พบว่า องค์กรมีการจดัระบบโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานแลว้ เพียงแต่ 
การด าเนินงานของแต่ละบทบาทของสมาชิกยงัขาดความต่อเน่ือง และขาดการประสานงานท่ีดี
ระหว่างสมาชิกดว้ยกนั แต่ระหว่างสมาชิกกบัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์นั้น ปรากฏว่าเป็นไปไดด้ว้ยดี 
ท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรอยู่ในขั้นระดับดี หากจะพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน 
การด าเนินงานมากกว่าน้ีแลว้ บุคลากรควรไดรั้บการอบรมและพฒันาทกัษะต่างๆ ตามต าแหน่ง
หน้าท่ี จักท าให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน จังหวดั
เชียงใหม่  ท่ีเพิ่มขึ้นต่อไป  
 วีระศักดิ์ สมยานะ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) โครงการอบรมจดัท าบญัชี วิเคราะห์
ตน้ทุน และแผนธุรกิจ ประจ า 10 จงัหวดัภาคเหนือ  (เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, แพร่, น่าน, พะเยา, 
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แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, เชียงราย และสุโขทยั) ซ่ึงโครงการมีวตัถุประสงค์เพื่ออบรมจดัท าบญัชี 
วิเคราะห์ต้นทุน และแผนธุรกิจ  ให้กับกลุ่ม OTOP ใน  10 จังหวัดภาคเหนือ  ได้แก่ จังหวัด 
เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, แพร่, น่าน , พะเยา, แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, เชียงราย และสุโขทัย  
ผลการศึกษาพบว่า เทคนิคการอบรมการจดัท าบญัชี และการวิเคราะห์ตน้ทุน และแผนธุรกิจท่ี
ให้กบักลุ่ม OTOP นั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มได ้ท าให้กลุ่มสามารถ
ลดตน้ทุนการผลิต และสามารถเพิ่มก าไรให้กลุ่มได ้ตามแผนธุรกิจท่ีกลุ่มไดท้ าการวางแผน และ
วิเคราะห์การท างานตลอดโครงการ อนัจะน าไปสู่แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของก าไร และ
การลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัจงัหวดัอ่ืน ๆ ต่อไปได ้

ศันธนีย์ อุ่นจิตติ (2558) กลยทุธ์การแข่งขนัพื้นฐานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียข์องผูป้ระกอบการไทยในตลาดโลก ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร
อินทรียข์องผูป้ระกอบการไทยในตลาดโลก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และกลุ่มตัวอย่างในการวิจยัใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ ส่งออก
สินคา้เกษตรอินทรีย ์จ านวน 44 คน ซ่ึงสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรีด ารง ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร
ระดบักลางมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจประเภทผลิตสินคา้ และส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ
แถบยุโรปมากท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลยุทธ์การแข่งขนัพื้นฐานมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียข์องผูป้ระกอบการไทย และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายปัจจยัย่อยของกลยุทธ์การแข่งขนัพื้นฐานแลว้ พบว่า กลยุทธ์การแข่งขนัพื้นฐาน
ดา้นการสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
กลยุทธ์การแข่งขนัพื้นฐานดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน และกลยุทธ์การแข่งขนัพื้นฐานดา้นการ
เป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุนรวม ตามล าดบั 

สุณัฐวีย์ น้อยโสภา (2558) เร่ือง “เกษตรอินทรีย”์ โอกาสการส่งออกของเกษตรกรไทยใน
ตลาดโลก เกษตรอินทรีย์ คือท่ีมาของผลผลิตท่ีมีคุณค่าส าหรับผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตและส่ิงแวดลอ้ม 
หัวใจของการท าเกษตรแบบอินทรียค์ือการปฏิเสธสารเคมีทุกชนิด เพื่อผลผลิตท่ีปลอดสารเคมี 
และความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตรวมทั้งความสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศวิทยา 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคทัว่โลกมีการบริโภคผลผลิตอินทรียเ์พิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองทวีปอเมริกาและยุโรป
คือผูบ้ริโภครายใหญ่ท่ีมีการบริโภครวมกนัประมาณร้อยละ 96 แต่เน่ืองจากก าลงัการผลิต ท่ีไม่
เพียงพอจึงตอ้งน าเขา้สินคา้เกษตรอินทรียจ์ากประเทศอ่ืนๆทัว่โลก นอกจากทวีปอเมริกาและยุโรป
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ประเทศอ่ืนๆเช่น ญ่ีปุ่ นจีน สิงคโ์ปร์ก็มีความตอ้งการบริโภคเพิ่มขึ้นดว้ยเช่นกนั มูลค่าการบริโภค
สินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่โลกในปีพ.ศ. 2555 มีประมาณ 64 พนัลา้นดอลลาร์ ส าหรับประเทศไทยมี
การส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียป์ระมาณ 94 ลา้นดอลลาร์ หรือประมาณร้อยละ0.15 เท่านั้น จาก
ตวัเลขการบริโภคและการส่งออก ท าให้เห็นวา่โอกาสการส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียสู่์ตลาดโลก
ยงัมีช่องว่างให้เกษตรกรไทยเขา้ไปมีส่วนแบ่งตลาดไดอ้ย่างแน่นอนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ถา้องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนร่วมมือกันส่งเสริมเกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย ์
โอกาสก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม แต่ถา้ปล่อยให้เกษตรกรต่อสู้เพียงล าพงั เกษตรอินทรียข์องไทยคง
ยากท่ีจะเติบโตต่อไปและคงไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดโลกไดอ้ยา่งแน่นอน 

 




