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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จ กระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสมของกลุ่ม OTOP และสร้างรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม 
OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพได้คัดเลือกกลุ่มชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP อ าเภอบางคนที 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้ในการสัมภาษณ์  จ านวน 30 ราย และน ามาประชุมกลุ่ม จ านวน 9 ท่าน  
ประกอบไปด้วย ตอนที่ 1 วิเคราะห์กระบวนการผลิต ได้แก่ 1) ด้านการผลิต 2) ด้านการพัฒนาผลิต 
3) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 4) ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 5) ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
ตอนที่ 2 ประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จที่เหมาะสม 1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 2) 
ประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 3 รูปแบบศูนย์เรียนรู้ที่
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 การผลิตไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพการผลิตสามารถผลิตซ้ าได้ในปริมาณ
และคุณภาพเดิม  แหล่งที่มาของวัตถุดิบ  ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด   ผลิตภัณฑ์และความ
เข้มแข็งของชุมชนในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ผู้ผลิตมีการพัฒนาแนวคิดของตนเองหรือกลุ่มและตามความ
ต้องการของลูกค้า  และไม่ค่อยมี รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ต่อ
ผลิตภัณฑ์และตามมาตรฐานสากลเชิงการค้า มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทที่มี
อยู่ในท้องถิ่นและหาสิ่งที่จะมาทดแทนบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนสูง มีความต้องการที่จะฝึกอบรม
ทางด้านความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ที่จะน ามาบรรจุสินค้าประเภทอาหาร โดยการจัดหาวิทยากร
หรือผู้ที่มีความรู้ 
 คุณภาพผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ ลักษณะ เกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ มี เคร่ืองหมาย การรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.)  ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต
เหล่านี้ให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะเรียนรู้พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในปัจจุบันด้วย เพื่อมองหาโอกาสในการส่งออกในอนาคต แต่ทั้งนี้ยัง
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 (ค) 

ประสบกับปัญหาในด้านความไม่ปลอดภัยของอาหารที่ผลิต ทั้งในเร่ืองการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อ
โรค ซึ่งเป็นอันตรายส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตควรจะสร้างความร่วมมือ
กับภาครัฐ หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสาขาวิชาเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากระบวนการผลิตในด้าน
อาหารเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน อย. อย่างเร่งด่วน 
 จาก ผู้วิจัยได้ผลจากการการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทาง ในการ
ประชุมกลุ่มย่อยโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ  จ านวน 9 ท่าน ได้น าเสนอข้อมูล พบว่า สิ่งที่
คาดหวังของชุมชนคือ  อยากให้ชุมชนมีการศึกษาที่สูง  เห็นความเป็นอยู่ของครอบครัวในชุมชนดีขึ้น  
ส่วนสภาพปัญหาของชุมชน พบว่า ในชุมชนมีหน้ีสินนอกระบบมากขึ้น กว่าเดิม มียาเสพติดระบาดใน
ชุมชนและเยาวชนในชุมชน   
 ข้อสรุป รูปแบบศูนย์เรียนรู้ ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า มี 9 
ขั้นตอน ในการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาพื้นที่ศูนย์รวมความรู้ประจ าหมู่บ้าน ซึ่งต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ ประจ าหมู่บ้าน  
 ขั้นตอนที่ 3 เป้าหมายกิจกรรมต้องมีอาคารจัดแสดงองค์ความรู้ภูมิปัญญา 
 ขั้นตอนที่ 4 จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน การค้นหากิจกรรม 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และวิถีการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัว 
 ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาเรียนรูส้ิ่งที่มคีุณค่า ค้นหาอัตลักษณข์องชุมชนและใหม้ีเอกลักษณ ์ 

 ขั้นตอนที่ 6 เป็นศูนย์ศึกษาดูงานจากภายนอก ทั้งในรูปของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และกลุ่มองค์กรประชาชนทั่วไป เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

 ขั้นตอนที่ 7 จัดท าปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
 ขั้นตอนที่ 8 ก าหนดระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอก 

 ขั้นตอนที่ 9 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการท างานเชิงบูรณาการทุกภารกิจ
ควรมีการประสาน ส่งต่อกิจกรรมที่เกินก าลังความสามารถ ให้มีการประสานภาคีเครือข่าย มีส่วน
ร่วมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้มีการเรียนรู้  
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Abstract 
 

Research Title       : A learning center in the process of OTOP 

  With Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable  

  Quality of Life 

 Author                  :  Mr. Witthaya  Mekhum 

Year                       :  2012 

 
 This study aimed to analyze the factors of success of the OTOP production 

process and create a learning center in the process of OTOP with Sufficiency 

Economy Philosophy for Sustainable Quality of Life. 

 Researchers used qualitative research community has selected a group of 

OTOP products Khonthi district in Samut Songkhram. In interviews, 30, and the 

meeting of 9 persons including the first analysis of the production process, including: 

1) the production, 2) the development, manufacture, 3) the strength of the community, 

4) the possible marketing 5) the quality of the product at the second assessment of 

success factors as: 1) analyze the factors that influence the success 2) evaluation of 

strategic alternatives meant that the philosophy of sufficiency economy, the three 

form the center program. that meant that the philosophy of sufficiency economy. 

The results show that 

 Produced no effect on the environment. Potential production can be 

reproduced in the volume and quality. Sources of raw materials. Materials used in the 

entire country. Products and the strength of a community in the past few years, 

manufacturers have developed the concept of self or group and meet the needs of 

customers. And rarely in the form of packaging is packaging that indicates its 

products and to ensure commercial There are a variety of products in each category in 

the local area and find something to replace high-cost packaging. There needs to be 

trained in the cleaning of the package will be packed food. By providing guest 

speakers who are knowledgeable. 

 Regarding product quality, product-specific criteria. With the certification 

standards, and local communities should encourage the relevant agencies and 

manufacturers of these products were certified community, so operators should learn 

the behavior. changes in consumer as well. To look for opportunities to export in the 

future. However, even faced with problems of insecurity of food production. Both in 

terms of cross-contamination of pathogenic microorganisms. The major hazards that 

may affect the health of consumers. Manufacturers should collaborate with the 

government. Agency or department of education is associated with the development 

of food production in order to raise the standard of access. Urgent. 

 The higher education community. The well-being of families in the 

community better. The problems of the community found out more in debt than ever 

before. The drug epidemic in our communities and youth in the community. 

Learning Center at the conclusion of the philosophy of sufficiency economy meant 

that the nine steps in implementing the Community Learning Center. 

 Step 1 staging community. Learning together 

 Step 2 Search the Knowledge Center of the village. This is a learning center. 

Village. 
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 Step 3 aims to showcase the building must have the knowledge of wisdom. 

 Step 4 activities generate new knowledge of the community. Search activities. 

Economically self-sufficient. Suited to local conditions. And lifestyle of the family. 

 Step 5 to learn something valuable. Search for identity, community and 

identity. 

 Step 6 is the view from the outside. In the form of an educational institution. 

Government, private and public organizations. To be adapted to suit local conditions. 

 Step 7: Prepare a calendar of learning activities. To provide a continuous 

learning process that requires 8 procedures to third parties. 

 Step 9 agencies, both public and private sector work integration of all the 

missions should be coordinated. Forwarded to the excess capacity. A coordinated 

network of partners contributing to the development of OTOP products to be learned. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเร่ืองรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม  OTOP ที่น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณา
ช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจ 

การศึกษาคร้ังนี้จะส าเร็จไม่ได้  หากขาดความร่วมมือจากชุมชน พัฒนาชุมชน  พาณิชย์
จังหวัด พัฒนาการในแต่ละอ าเภอ ประธาน OTOP รองประธาน  OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อม
ทั้งผู้ผลิตสินค้า  OTOP ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล  ความรู้ที่ส าคัญยิ่งในการสืบค้น
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมาจากใจ
จริง มา ณ โอกาสนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะ
และตรวจเนื้อหา ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบคุณคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านของ
ส านักวิจัยและพัฒนา  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้ช่วยประสานงานและอ านวยความ
สะดวก ที่ได้ให้ความช่วยเหลือการติดต่อเป็นอย่างดีด้วยอัธยาศัยที่อบอุ่นเป็นกันเอง และผู้ช่วย
นักวิจัยในการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในคร้ังนี้ 
 
 

       อาจารย์ ดร.วิทยา   เมฆข า 
                        กรกฏาคม 2554 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยให้ความส าคัญกับการสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
9 (พ.ศ.2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
และบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สรุปได้ว่า สังคมได้
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้นระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การมี
หลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ แต่เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้มแข็งและ
อ่อนไหวต่อความผันผวนจากปัจจัยภายนอก สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท 
ทั้งที่เป็นโอกาส ข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบ
ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในการแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน
โลกาภิวัตน์และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดียกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่
คุณธรรม สังคม มีพลังและเอื้ออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) โดยเน้นการป้องกัน
ปัญหาจากวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเราเพิ่งผ่านวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก และ
วิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ เป้าหมายหลักของแผนฉบับที่ 11 เน้นความสุขของ
ประชาชนในการที่ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย ได้
น านโยบายตามที่รัฐบาลแถลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติ และขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน โดยมีนโยบายบริหารแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและการเตรียมความ
พร้อมของหมู่บ้าน ชุมชนโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชนน านโยบาย กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติใน
การจัดท าแผนชุมชนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10             
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วสุ มละสาร. 2550 : 61) คุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของชุมชน ด้านค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 
ส่วนด้านความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยท ากับ 
3.45 หากเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ที่ใช้แนวคิด และทฤษฎีปัจจัยคู่ของเฟรดเอดริก เฮอร์ซเบอร์ก 
พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เกี่ยวกับงานวิจัยของ (วไลพร เจริญ : 2545) คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ท างานเป็นกะใน
ระดับปฏิบัติการ ซึ่งตรงกับ (สุจิตรา แก้วดู : 2550) พบว่าประชาชนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3.43 อาจเนื่องมาจาก ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท างานไม่พอ
กับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งต้องมีอาชีพเสริมเพื่อท าให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเน้น
พิจารณาผลงานวิจัยของ (กันต์ฤทัย หอพิบูลย์สุข. 2548) และ(สุภาภรณ์ ธารผาภูม.ิ 2550 : 140) 
สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตในการท างานของประชาชนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้
ว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในด้านค่าตอบแทนต่ าสุด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 นอกจากนี้ยังพบชัดเจนอีกว่าความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในงาน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดของคุณภาพชีวิตในการท างานในการท างานในการวิจัยนี้มี
ค่าเฉลี่ย 3.21 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง ตรงกับปัจจัยแนวคิดของ ( Richard E. Walton. 1979) 
เกี่ยวกับลักษณะส าคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ประการ ซึ่งกล่าวว่า สิ่งแวดล้อมที่
ถูกลักษณะและปลอดภัย หมายถึงสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการ
ท างานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย 
และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ในด้านคุณภาพชีวิตจะเห็น
ว่า (สกล พรหมสิน. 2546 : 98-99) พบว่า ในด้านปัจจัยสี่ ด้านรายได้ และการด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับที่ต่ าพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการท างานของผู้ที่มีงานท า
ได้รับค่าตอบแทนน้อยมีมากที่สุด ร้อยละ 52.6 ซึ่งสอดคล้องกับแรงงานนอกระบบของประเทศไทย 
ปี 2550  มีจ านวน23.3 ล้านคนที่มีงานท า ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองสวัสดิการและ
หลักประกันทางสังคมจากการท างาน นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดจากการท างานมากที่สุดคือค่าตอบแทน
น้อย คิดเป็นร้อยละ 49.3โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานในสถานประกอบการ สถาบัน
เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์มีก าลังแรงงานที่เป็นกุญแจหลักที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
   กลุ่มชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP ได้มีการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติน้อย
มากเน่ืองจากสภาพการท างานที่ยังขาดความรู้และการน าไปปฏิบิติให้สอดคล้องกับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะส่งผลไปสู่คุณภาพชีวิตในการท างานที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจ
ความคิดเห็นของส านักงานสถิติแห่งชาติ 2551 ในความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ยังมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของผู้บริโภค ดังนี ้
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ตารางที่ 1.1 การคิดจะใช้หรือบริโภคสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP 

   การคิดจะใช้หรือบริโภคสินค้า  
ชุมชน/สินค้า OTOP 

  ภาค 

ทั่วประเทศ กรุงเทพ - กลาง เหนือ  ตะวันออก  ใต ้

  มหานคร (ยกเว้น กทม.)   เฉียงเหนือ   

 รวม  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
คิดจะใช้ 78.0 70.1 73.1 80.4 82.7 79.8 
ไม่คิดจะใช้ 7.6 11.8 9.2 7.6 5.5 6.3 
ไม่แน่ใจ/ไม่

ทราบ 
14.4 18.1 17.7 12.0 11.8 13.9 

 มีการใช้/บริโภค  56.9 58.7 50.6 58.9 58.6 59.4 
คิดจะใช้ 53.5 53.3 47.7 56.8 55.3 54.9 
ไม่คิดจะใช้ 1.0 1.8 1.0 1.1 0.6 1.5 
ไม่แน่ใจ/ไม่

ทราบ 
2.4 3.6 1.9 1.1 2.7 3.0 

 ไม่ได้ใช้/บริโภค  43.1 41.3 49.4 41.1 41.4 40.6 
คิดจะใช้ 24.5 16.8 25.4 23.7 27.4 24.9 
ไม่คิดจะใช้ 6.6 10.0 8.2 6.5 4.9 4.8 
ไม่แน่ใจ/ไม่

ทราบ 
12.0 14.5 15.8 10.9 9.1 10.9 

  
ที่มา:  การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
พ.ศ2551 จากส านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 โครงการตามยุทธศาสตร์ จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม 2550 ได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ให้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมทั้งในส่วนของครอบครัว รวมทั้งชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ทั้งในปัจจุบันสภาพสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุให้วิถีชีวิตของคนในสังคม
ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย กรมพัฒนาชุมชนน านโยบาย กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติในน าตัวชี้วัด 6 X2 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความดี 5 ประการสู่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ทั่วประเทศ 
  จากปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา เมฆข า. (2550) ศึกษาเร่ืองการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลงานวิจัย
พบว่า กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP  ได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามตัวชี้วัด 6X2 ของ
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กรมพัฒนาชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มผู้ปฏิบัติได้ผลดี 2.กลุ่มผู้ก าลังปฏิบัติ 3.
กลุ่มผู้ไม่เคยปฏิบัต ิและมีกระบวนการบันได 4 ขั้น เป้าหมายสู่ความส าเร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง   2 เงื่อนไข แต่ยังขาดในอีกมิติหนึ่งที่จะน ารูปแบบดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็น
ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลง
สู่ชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่ายังไม่มีหน่วยงานใดที่จะให้ความสนใจในการพัฒนา
ศูนย์ต้นแบบเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
OTOP จึงเป็นเหตุผลและความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างาน ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง น ารูปแบบที่ได้จากงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักศึกษา ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ค้นคว้า และเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานของภาครัฐ แสดงให้เห็นว่านโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่สอดคล้อง
กับ พรบ. ในมาตรา 7- 8 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ดังนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่ส่งผลกระทบกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP โดยตรง
ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน ารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้เหมาะสมตามกระแสการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและกระแสของเศรษฐกิจพอเพียงต่างมีจุดหมายร่วมกันที่ต้องการให้ประชาชนรู้จักความ
พอเพียงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเศรษฐกิจก็ตาม ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดทั้งสองแนวน้ี
มาประยุกต์ใช้กับผู้ผลิตสินค้า OTOP โดยความร่วมมือของคนในชุมชนเอง เพื่อน าผลที่ได้จากการ
พัฒนารูปแบบมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างาน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 1.2.2 เพื่อประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของกลุ่ม OTOP ที่
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

1.2.3 เพื่อสร้างรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
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1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาไว้ 4 ด้านดังนี ้

      1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  
       กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนบัญชีกับกรมพัฒนาชุมชน และที่ได้รับการคัด
สรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2552 อ าเภอบางคนที ในจังหวัดสมุทรสงคราม  
      1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
       การวจิัยคร้ังนีผู้้วิจัยน าแนวคิดของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยจากนโยบาย
การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนของกระทรวงมหาดไทย แผนชุมชน 2551 และบูรณาการ
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) มาเป็นขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมพึ่งตนเอง
การพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิด 4 พ. ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาคน 2) ด้านการพัฒนาพื้นที่ 3)ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งรายได้ 4)ด้านการพัฒนาแผนชุมชน 
 กรอบแนวคิดที่ 1 รูปแบบศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้วิจัยได้น้อมน าแนวพระราชด ารัชของพระองค์ “ระเบิดจากข้างใน”  ที่ทรงมุ่งเน้นเร่ืองการ
พัฒนาคนต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับเสียก่อน 
แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไป
หาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว ซึ่งผู้วิจัยใช้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  การ
จัดการความรู้ด้วยวิธีด าเนินการปฏิบัติโดยชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP เป็นผู้ด าเนินการวิจัย ส่วน
นักวิจัย นักวิชาการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและน าหลักวิธีการที่จะประยุกต์ใช้เสริมในการให้ข้อมูล
ตามหลักวิชาการ และไดผู้้น ากลุ่มชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และนักพัฒนาหรือผู้ประสบความส าเร็จเข้า
มาปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP แบบมีส่วนร่วม 
โดยภาครัฐ/ภาคเอกชน มีการแลกเปลี่ยนอันไปสู่การวิธีการปฏิบัติพร้อมกับทดลองใช้แล้วจึงได้น า
รูปแบบ กลยุทธ์ที่ถูกต้องไปใช้กับชุมชนอ่ืนให้ประสบความส าเร็จ และท าให้เกิดผลดีในชุมชนนั้น
โดยการมีส่วนร่วมด้านคุณภาพชีวิตในการท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้
ครอบครัวอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนดังภาพที่ 1.1 
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คุ ภาพชีวิตในการท างาน

ด้านสุขภาวะทางกาย

ด้านสุขภาวะทางอารม ์

ด้านสุขภาวะทางสังคม

ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญา 

ประเมินกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้า
นค

ุณธ
รร
ม

ด้านความพอประมาณ

ด้านความมีเหตุผล

ด้านการมีภูมิคุ้มกัน

ด้า
นค

วา
มร
ู้

คุ ภาพชีวิตในการท างาน

ลดรายจ่าย

หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน

ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP ผู้น าชุมชน

นักวิชาการ
และนักวิจัย

การมีส่วนร่วม
(PAR)

รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP 
ทีน่้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุ ภาพชีวิตที่ยั่งยืน

การวิเคราะห์

มาตรฐาน MS-QWL มาตรฐานกรมพัฒนาชุมชน
พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

กลุ่ม OTOP ที่น้ าน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุ ภาพชีวิตที่ยั่งยืน

รู้จั
กต

นเ
อง
 พ
ึ่งต
นเ
อง

รู้จั
กต

นเ
อง
 พ
ึ่งต
นเ
อง

T
E

RM

Sการพึ่งตนเอง
Self-Reliance

T
Technology

S
Social

M
Mind

R
Resources

E
Economic

รายเดยีว กลุ่มชุมชน SMEs

การมีส่วนร่วม

การวิเคราะห์

อย
ู่ดี 
มีส

ุข

อย
ู่ดี 
มีส

ุข

In
pu

t 
Pr

oc
ess

Ou
tp

ut

Outcome Outcome

Ou
tco

me

Ou
tco

me

เพิ่มรายได้

ประหยัด

การเรียนรู้

การอนุรักษ์

การเอื้ออารีย์

 
ภาพที่ 1.1 การบูรณาการรูปแบบศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 
      ระยะเวลาในการวิจัย จ านวน 12 เดือน  
 
1.4. นิยามศัพท ์

1.4.1 รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง  การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
อันได้แก่ ความรู้ในการเข้าใจชีวิต ธรรมชาติ ทรัพยากร สังคม การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตามสัญลักษณ์ รวมถึงความรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นการจัดการที่เกิดขึ้นโดยชุมชน โดยผู้น าที่สามารถด าเนินการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน เช่นการประชุม การฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ 

1.4.2 ด้านกระบวนการผลิต หมายถึง  กระบวนการค้นคว้า คิดออกแบบ  แก้ไขและ
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น 
 1.4.3 กลุ่ม OTOP หมายถึงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( One Tambon One Product: 
OTOP) หมายถึง การน าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ มี
จุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ด้วยการ
น าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
 1.4.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ของกลุ่มชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP ในท้องถิ่น     
ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน  รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่        
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บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วย
คุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้ง 

1.4.5 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตามเกณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชนแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเคร่ืองดื่ม 3) ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย    
4) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

1.4.6 กลุ่มผู้ผลิต หมายถึง การรวมตัวของผู้ผลิตสินค้า OTOP ภายในชุมชนของตนเองแล้ว
ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน 
 1.4.7 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี           
พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี และเมื่อเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 พระองค์ก็ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพื่อให้อยู่รอดและอยู่ได้  อย่างมั่นคง
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
 1.4.8 ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต หมายถึง กลุ่มชุมชน ชาวบ้าน ที่ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัด
นนทบุรีที่ส่งผลงานเข้าคัดสรรระดับดาว ในปี 2549  
 1.4.9 รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่ได้จาการมีส่วนในการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกและ SWOT 
ก าหนดรูปแบบ มาจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์เพื่อจัดท าข้อสรุปให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
 1.4.10 การสังเคราะห์   หมายถึง  กระบวนการที่ได้จากการ SWOT เพื่อประเมินกลยุทธ์
ทางเลือก และน ามา เมททริกซ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะความคิดน ามารวมกันเข้า
เป็นหนึ่งก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น เพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด  

1.4.11 คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน หมายถึง  การที่ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ทางด้านสุขภาวะทางกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  
 1.4.12 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด าเนินชีวิตเรียบง่าย
พอใจในสิ่งที่มีอยู่ มีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันพร้อมทั้งมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
 
1.5. ประโยชน์ท่ีคาดจะได้รับ  
 การวิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1.5.1 ชุมชนร่วมประชุมกับศูนย์เรียนรู้ ได้ความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิต และ
การตลาด เพื่อไปประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเพิ่มรายได้แก่ผู้ผ่านการอบรม 
และพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชน  ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน สู่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
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 1.5.2 ชุมชนเกิดกระบวนพัฒนาพฤติกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชน บนพื้น
ฐานความรู้ ความเข้าใจตามสภาพปัญหาแต่ละชุมชนและใช้กระบวนการกลุ่มในการปรับเปลี่ยน
ตามสภาพทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.5.3 ท าให้เกิดการค้นหาแนวทางการด าเนินชีวิต ในรูปแบบใหม่ ภายใต้การด าเนินชีวิต
แบบดั้งเดิม นั้นก็คือ การจัดระเบียบวิถีชีวิตของตนเอง และครอบครัว เพื่อให้เกิดความสมดุลใน
ทุกๆ ด้าน  และท าให้เกิดเวทีของการเรียนรู้ของคนในชุมชนอย่างไม่สิ้นสุด มีความมั่นคงและก้าว
ย่างอย่างมั่นใจ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน
อย่างต่อเน่ืองพร้อมแสวงหาภาคีการพัฒนาร่วมในการท างานทุกระดับ ให้เป็นแหล่งการศึกษาดูงาน
จากภายนอก ทั้งในรูปของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน และกลุ่มองค์กรประชาชน
ทั่วไป ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 1.5.4 ด้านนักศึกษา และคณาจารย์ ได้ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอนที่มี
รายวิชาวิจัยและโครงงานสู่ภาคการปฏิบัติจริงในการลงพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเชิง
ประจักษ์ ซึ่งจะน าไปสู่การค้นพบปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตด้านคุณภาพชีวิตในการ
ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มชุมชนผู้ผลิตสินค้า ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและตาม พรบ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP 
 1.5.5 ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการท างาน ลดต้นทุน ลดเวลาเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางในการปฏิบัติถ่ายทอดให้กับชุมชนอ่ืนที่มีลักษณะการท างานคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
จะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวเองสามารถด าเนินชีวิตให้มีความสุขในด้านการท างานทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.5.6 เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชน
ที่จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาส การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การสืบทอดรูปแบบกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับกลุ่ม  OTOP มุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง  สร้างองค์ความรู้ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท างาน การถ่ายทอดความรู้จึงท าเกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการท างานท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น  เพื่อรวบรวมความรู้ภายในชุมชนและน าความรู้จาก
ภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทุกคน 
 1.5.7 กลุ่มผู้ผลิตสินค้า  OTOP สามารถพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์แนวใหม่ที่
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานของตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อยกระดับไปสู่กลุ่ม SME และบริษัทจ ากัด โดยมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันองค์ความรู้กับ

www.ssru.ac.th



 9 

ภาคเอกชน และส่งเสริมในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ในการต่อยอดให้ปฏิบัติงานจริงกับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
 1.5.8 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองกลุ่มลูกค้ามากขึ้นและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ท าให้การประกอบ
อาชีพเกิดความมั่นคง สร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเอง ให้กลายเป็นความสามารถในการ
แข่งขันที่ยั่งยืน ส่งผลท าให้ยกระดับมาตรฐานแรงงานของชุมชนเป็นมาตรฐานแรงงานที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวาง  ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  (International Labor 
Organization: ILO) 
 1.5.9 เพิ่มประสิทธิภาพในช่องทางการตลาด  ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยการลดต้นทุนแต่ไม่ลด
คุณภาพส่งผลท าให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีก็จะประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ตนเอง โดยเฉพาะการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้เกิดความ
เข้มแข็ง ในยุคการค้าเสรี ซึ่งการค้าและการลงทุนมีความเสรีและเปิดกว้างทางการตลาดมากขึ้น ท า
ให้ต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยท าให้มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และความพอประมาณ
ภายใต้ยุคกระแสโลกาภิวัตน์  จึงท าให้ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOPด าเนินการอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 1.5.10  กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ทั่วประเทศ  สามารถใช้น ารูปแบบกระบวนการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมของชุมชน มาปรับใช้ให้ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของตนเอง เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพอย่างมีความสุขในด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.5.11 การมีส่วนร่วมในวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนตนเองและ
เกิดความสัมพันธ์กันมากขึ้นฝึกฝนให้ประชาชนได้เรียนรู้การพึ่งพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตให้มีความสุข พร้อมทั้งได้เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการท างาน
ของชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดอย่างทั่วถึงกัน 
 1.5.12 กลุ่มชุมชน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  เกิดการเรียนรู้รูปแบบวิธีการในการลด
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตพร้อมทั้งต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านคุณภาพชีวิตการท างานของชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ค้นหาองค์ความรู้ของตนเองกับนักวิจัยเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันท าให้มีพื้นฐานเข้มแข็งมีทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
พร้อมก้าวสู่โลกของการท างานและการแข่งขันออย่างมีคุณภาพเมื่อใช้การถ่ายทอดแยกตามประเภท
ของเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
        1.5.13 องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประสานงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข้งของกลุ่ม OTOP โดยการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบที่
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หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์
ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ส่งผลให้เกิด
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ท าให้สินค้ามีคุณค่า และการบริการบนฐานความรู้ในความเป็นไทยที่
ใช้กระบวนการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนทุนความรู้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการท างาน 
       1.5.14 ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัดได้รูปแบบกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
การพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งเครือข่ายของชุมชนบนฐานรากของความรู้ใหม่ ใน
ด้านคุณภาพชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงเป็น
ที่ยอมรับของตลาดพร้อมทั้งให้การพัฒนาระบบมาตรฐานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างในพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อกระบวนการผลิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระบบเศรษฐกิจ 
และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างอาชีพและรายได้ที่จัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน 
สามารถส่งเสริมการลงทุนระหว่างเครื่องข่ายองค์กรชุมชนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.5.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นลงการปฏิบัติในพื้นที่จริง และเป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ประสบการณ์ตรง และ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระหว่างของชุมชนร่วมกับนักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ในการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของชุมชนน ามาบูรณาการกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย ต้องการศึกษาและหาแนวทางรูปแบบกระบวนการผลิตด้าน

คุณภาพชีวิตในการท างานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในจังหวัดสมุทรสงคราม และให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารวบรวมเน้ือหาที่ส าคัญต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเสนอเป็นล าดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองและการมีส่วนร่วม  
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 2 .4 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 2.5 ความหมาย องค์ประกอบ แนวคิด เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน  
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาประเทศและชนบท  
 2 .7 ความหมายกลยุทธ์ และการจัดท ากลยุทธ์ 
 2 .8 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT   
 2.9 รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ 
 2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ต าราและผลงานวิจัย โดยแยก
ประเภทแต่ละหัวข้อดังน้ี 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  
 แนวคิด "หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์"  เป็นแนวคิดที่เน้นขบวนการสร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้านหรือต าบล  แนวคิดนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  (Product) โดยมีกิจกรรมการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาด  การ
ผลิตการบริหารการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับและต้องการของตลาดสากลโดยที่ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาตนเอง (Self - reliance) เป็นหลัก 
 ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องในขบวนการน้ีจ าเป็นที่จะต้องอุทิศพลังกาย ( Energy) ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) และความปรารถนา (Desire) ที่จะใช้ทรัพยากรที่จะหาพบในท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อที่จะ
เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และน าไปสู่เป้าหมายของการกินดีอยู่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
แสวงหารากฐานที่ส าคัญของประเทศนอกจากนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้คง
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อยู่ต่อไป  สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนรุ่นต่อ ๆ  ไป และวางรากฐานที่ส าคัญของประเทศและ
สังคมไทยนอกจากนี้  เป็นแนวคิดที่จะต้อง การให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์ (หลัก) 1 ประเภทเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรของท้องถิ่น ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานไปสู่เมืองใหญ่ 
 ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น  เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นเคร่ืองมือที่กระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ประชาชนเกิดการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง นับเป็นกลยุทธ์
การพัฒนาที่อาศัยหมู่บ้านเป็นหน่วยพัฒนา ( Unit of Development) ผลิตภัณฑ์  ไม่ได้หมายถึงตัว
สินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิด  รวมถึง  การบริหารการดูแลอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย  การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  มีจุดเด่นจุด
ขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก 
 ดังนั้น  "หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"  จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมและการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์โดยมีกิจกรรมทางการตลาด การผลิต  การบริหารการจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางด้านการผลิต ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาชนบท และสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนสามารถยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  โดยการผลิตหรือการขจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นและจุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น เพื่อให้รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศ และทั่วโลก 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  "หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"  นี้จะเป็นเคร่ืองมือที่กระตุ้นให้เกิด
กระบวน 
การเรียนรู้ของชุมชน  เกิดการพัฒนาที่อาศัย หมู่บ้านเป็นหน่วย การพัฒนา ( Unit of Development) 
เบื้องต้น และรวมเป็นเครือข่ายภายใต้ต าบล อาศัยหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ 
 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ( Local Yet Global) ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล 
 2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ ( Self - Reliance - Creativity) ท าความฝันให้เป็นจริง
ด้วยกระบวนการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  โดยการสร้างกิจกรรมอาศัยศักยภาพของท้องถิ่น  
 3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Development) ฟูมฟักประชาชนให้สู้ชีวิต
ด้วยความท้าทาย และจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์  
 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินโครงการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน  กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้  ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้นในการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว  จังหวัด
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สมุทรสงครามได้เร่ิมด าเนินการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจหล่อหลอมความคิด  เกี่ยวกับหลักการ 
ปรัชญา ในการด าเนินงานนโยบายหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์จากทุกส่วนในจังหวัดให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยประสานงานและเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะพหุภาคีอย่างจริงจัง จนก่อให้เกิด
การบูรณาการแผนงานงบประมาณ/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด  โดยยึดพื้นที่เป็น
เป้าหมายในการด าเนินงาน ตลอดจนได้ก าหนดยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงานร่วมกันจากทุกหน่วยงาน
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกระจายประโยชน์ลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเอกภาพ 
“คนนนท์อยู่ดีมีสุข ด้วยความพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 ความเป็นผู้น า ในการด าเนินงานการจัดตั้งองค์กรนั้น ความเข้มแข็งขององค์กรจะเข้มแข็ง
หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ผู้น า  ผู้น าในที่นี้ไม่ได้หมายถึง  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เป็นผู้น าในการปกครอง
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้น ากลุ่มธรรมชาติต่างๆ ที่มาจากภาคประชาชนอ่ืนๆ  เช่น  ผู้น ากลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ เช่น สหกรณ์ชาวนา  ผู้บริหารโรงงาน เป็นต้น ซึ่งผู้น าเหล่านี้จะทราบรายละเอียด
และความเข้าใจปัญหา  และความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง จึงสามารถเป็นตัวแทนในความ
ต้องการน้ันๆ  ได้ 
 แนวคิด “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” หมายถึง กระบวนการสร้างรายได้โดยการพึ่งพา
ตนเอง เป็นแนวคิดที่เน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้าน  หรือต าบล 
แนวคิดนี้สนั บสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ ( Product)  และตลาดส าหรับ
ผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะโดยที่ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งตนเอง ( Self – Reliance) เป็นหลักดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการน้ีจ าเป็นต้องอุทิศพลังกาย( Energy) ความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity) และ
ความปรารถนา ( Desire) ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อที่จะสร้างการกินดี อยู่ดี 
และคุณภาพชีวิตที่มุ่งสู่ตลาดสากลพร้อม ๆ กับการเน้นท้องถิ่น (สุจิตรา แก้วดู. 2550) ซึ่งได้ให้
แนวคิด กระบวนการนี้พยายามที่จะเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะของท้องถิ่นเป็นหลัก
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อที่จะขยายขอบเขตตลาดไปสู่ตลาดโลก เสริมกับตลาดในประเทศใน
การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แต่ละท้องถิ่นผลิตขึ้นให้มีคุณลักษณะเป็นที่ยอมรับมีการจัดการ
ทางด้านการตลาดอย่างเหมาะสม สามารถเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นนั้นๆ ได้อีกทางหนึ่ง คนใน
ท้องถิ่นให้ความรวมมือ ร่วมใจ ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน มีจุดประสงค์ไปในทาง
เดียวกัน จึงสามารถท าให้ความคิดนั้นส าเร็จได้ สิ่งที่มองเห็นได้ชัด คือการคิดค้น และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์บนรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับคนรุ่นต่อๆไป  แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติจะช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้สูงขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยสร้างก าลังให้ดีขึ้น
รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานที่จะให้กาสนับสนุน  
 การด าเนินงานโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้มีหลายองค์กรที่ร่วมด าเนินการ
โครงการโดยใช้หลักการบูรณาการ เพื่อลดการซ้ าซ้อนทั้งด้านงบประมาณ และวิธีการด าเนินการ
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ต่างๆ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย คือความเป็นชาตินิยม โดยเร่ิมจากการเป็นท้องถิ่นนิยมก่อนแล้วขยายผล
เป็นชาตินิยมต่อไป เพื่อน าผลิตภัณฑ์ไปสู่การส่งออกโดยการมี  Internet และต าบลที่จะสามารถน า
ออกสู่ E - Commerce ต่อไปในอนาคต จึงได้ก าหนดของการสร้างความสัมพันธ์ระบบงานเพื่อ
เชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินโครงการดังกล่าว 
                     สรุปได้ว่า “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” (OTOP) เป็นแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการจะ
ให้แต่ละหมู่บ้านและชุมชนมีผลิตภัณฑ์ ( หลัก ) 1 ประเภทหน่ึงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การแสดงศิลปะ การน าเสนอ
ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เหล่านี้เป็นต้น ทั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จาก
วัตถุดิบและทรัพยากรของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานไปสู่เมืองใหญ่ 
ดั้งนั้น หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ถือได้ว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบ
ชัดเจนว่าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อย่างแท้จริง  
 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองและการมีส่วนร่วม 
       1) TERMS Model จากหนังสือการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบทฉบับรวมชุดของ
สภาวิจัยแห่งชาติ  (2544)  ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบการพึ่งตนเอง  5  ประการโดยให้
ความหมายในกรอบของแนวคิดทฤษฎี ดังนี้TERMS  เป็นค าย่อที่ใช้ในการวิจัย เป็นผลรวมจากการ
มองชนบท หมายถึง รูปแบบที่ชุมชนจะพึ่งตนเองได้  5  ด้าน  เป็นรูปแบบหรือ Model หรือใช้ใน
การวิเคราะห์วิจัย  กรอบทฤษฎีที่ก ากับการวิจัยตามโครงการน้ีน ามาจากทฤษฎีหลัก  โครงสร้าง
หน้าที่  (Structural Function)  ทฤษฎีระบบ  (System Approach)  และน าเอาความรู้จากสามศาสตร์
ใหญ่  คือ  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มารวมเป็นสหสาขาวิชา  
(Interdisciplinary Approach) ซึ่งการประมวลความรู้เหล่านี้เข้าด้วยกันแล้วสร้างเป็นกรอบความคิด
ขึ้นใหม่เรียกว่า  TERMS Model (ตัวแบบหรือรูปแบบ  TERMS)  และ Functional Matrix 
(ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่)  ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปว่า  ตามกรอบความคิดนี้  ชุมชนชนบทจะ
พึ่งตนเองได้  จะต้องอาศัยองค์ประกอบด้วยการพึ่งตนเอง  5  ประการ  คือ  การพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลยี (T) การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ (E) การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ (R) การ
พึ่งตนเองทางจิตใจ (M) และการพึ่งตนเองทางสังคม (S) 
 ส าหรับความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ ( Functional Matrix) ซึ่งเป็นส่วนขยายของตัวเองแบบ 
(TERMS Model) มีความหมายโดยย่อว่า องค์ประกอบในรูปแบบแต่ละตัวต่างก็มีความส าคัญและ
หน้าที่ของตน แต่ขณะเดียวกัน ผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้น  บางส่วนมีผลสัมพันธ์ต่อ
องค์ประกอบอื่นในตัวแบบ ( Model) ด้วยในท านองเดียวกันองค์ประกอบอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ก็จะมี
ความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบเร่ิมต้นด้วยเช่นกัน 
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 ตัวแบบ TERMS  ถูกสร้างขึ้นมาโดยคณะนักวิจัยภายหลังการวิเคราะห์เอกสารและการ
สังเกตการณ์หมู่บ้านหลายหมู่บ้านทั่วประเทศไทย  แล้วจึงน าไปทดลองใช้และทดสอบความ
ถูกต้องแม่นย ากับ  5  หมู่บ้านที่ร่วมโครงการวิจัย  ซึ่งผลปรากฏว่าต้นแบบนี้ผ่านการทดสอบด้วยดี 
สาระส าคัญของตัวแบบนี้มีว่า ตัวแปร  5  ตัว  คือ  TERMS เป็นตัวท าให้ชุมชนชนบทพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจได้จากกรอบความคิดสามารถสร้างเป็นประพจน์  ( proposition) เพราะผ่านการพิสูจน์
ความถูกต้องด้วยหลักฐานประจักษ์  (Empirical data)  มาชั้นหนึ่งแล้ว  ได้ดังนี ้
 1.  เทคโนโลยีของชุมชน (T) ท าให้ชุมชนชนบทพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
 2.  เศรษฐกิจของชุมชนชนบท (E)  ท าให้ชุมชนชนบทพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชนบท (R)  ท าให้ชุมชนชนบทพึ่งตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ 
 4.  จิตใจของคนชุมชนชนบท (M)  ท าให้ชุมชนชนบทพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
 5.  สังคมชุมชนชนบท  (S) ท าให้ชุมชนชนบทพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
 ความหมายรวมของตัวแบบหรือทฤษฎีมีดังนี้  
 ก.  ชุมชนชนบทจะพึ่งตนเองได้ต้องอาศัยตัวแปรเหตุ  ทั้ง  5  ดังนั้น การพึ่งตนเองแบบ
นี้เป็นการพึ่งตนเองสมบูรณ์ 
 ข.  ตัวแปรเหตุแต่ละตัว  ท าให้ชุมชนชนบทพึ่งตนเองได้บางส่วน ( Partial)  และยังไม่
ถือว่าชุมชนพึ่งตนเองได้ในความที่พูดกัน 
 ค.  ก่อนที่ปัจจัยเหตุแต่ละตัวจะท าให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ปัจจัยนั้นจะต้องพึ่งตนเองได้
เสียก่อน  นั่นคือ  ปัจจัยทั้ง 5 จะต้องพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี  ทางเศรษฐกิจ  ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ  ทางจิตใจ  และทางสังคมเสียก่อน  ที่จะช่วยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่าง
สมบูรณ ์
 ง.  แต่ละประพจน์ข้างต้นอาจเขียนได้อีกรูปหนึ่งว่า  “ยิ่งชุมชนชนบทใด สามารถ
พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีได้มากเพียงใด ชุมชนชนบทนั้นก็จะยิ่งสามารถพึ่งตนเองได้มากเพียง
นั้น” หรือ “ยิ่งชุมชนชนบทใดสามารถพึ่งตนเองทางทรัพยากรได้มากเพียงใด ชุมชนชนบทนั้นก็จะ
ยิ่งพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้มากเพียงนั้น” เป็นต้น 
 2) แนวความคิดการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research : PAR)  เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา  ( Research and Development : 
R&D) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน และชุมชนเป้าหมาย มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลรวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง
องค์กรหน่วยงานและชุมชนที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ (โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2540 : 8) 
 (1)  ปรัชญาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม  หรือ PAR  มีปรัชญาเพื่อมุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ลืมตาอ้าปากได้
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บ้าง PAR   เชื่อในความสามรถของมนุษย์ที่จะหาวิธีแก้ปัญหาของตน  เมื่อถึงคราวที่ตนจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะท าอย่างไร  ยังเชื่อต่อไปว่า  การศึกษาควรเป็นการศึกษาที่จะช่วยให้ประชาชนมั่นใจ
ว่าเขาสามารถท าอะไรบางอย่างแก่ตนเองได้  PAR ยังเชื่อด้วยเหมือนกันว่า  การศึกษาควรเป็น
การศึกษาที่ช่วยให้การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคน  เป้าหมายสูงสุดของ  PAR คือ  การช่วย
ให้มีเป้าหมายและสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาการของตนเอง (โครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์, 2540 : 9) 
 (2)  แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม  เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่เร่ิมเป็นที่รู้จักของนักวิจัยในประเทศไทย โดยหลายฝ่ายด าเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนา  ต่างก็ให้ความสนใจน าวิธีนี้มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้กันมากขึ้น ระเบียบวิธีวิจัย
นี้มีค าส าคัญอยู่ 2  ค า คือ การมีส่วนร่วม ( Participation) และปฏิบัติการ (Action) ซึ่งการวิจัยใน
ลักษณะดังกล่าวเป็นการน าเอาระเบียบวิธีวิจัยทั้ง 2 ลักษณะรวมกัน กล่าวคือเป็นทั้งการวิจัยอย่างมี
ส่วนร่วม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 การมีส่วนร่วมในความหมายของนักพัฒนาแนวใหม่  ซึ่งเป็นความหมายในส่วนของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมนั้น  จะหมายถึงการที่ประชาชน  สมาชิกของชุมชนกับผู้วิจัย  
ผู้ปฏิบัติการ  ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการร่วมกันประเมินปัญหา ความต้องการของ
ชุมชน ( Need assessment)  ร่วมกันในการวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันว่าชุมชนมีปัญหาและ
ข้อบกพร่องในเร่ืองใดบ้าง และร่วมกันระบุปัญหา  ต่อจากนั้นก็มีการศึกษาหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา มีการส ารวจทรัพยากรในชุมชนซึ่งรวมทั้งทรัพยากรจากธรรมชาติ  และทรัพยากรมนุษย์
ทั้งภายในชุมชนเองและภายนอกชุมชน ได้แก่  องค์กรหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  มีการวางแผนใน
การแก้ปัญหา ด าเนินการ ติดตามผล และสุดท้ายคือ  การประเมินผล  ซึ่งงานทั้งหมดเป็นการท างาน
ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชาวบ้านประชาชนและสมาชิกของชุมชนที่ได้เข้ามามี
ส่วนในกระบวนการตัดสินใจตลอดกระบวนการ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2540 : 8-24) 
 
 2 .3 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง ”เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่เมื่อภายหลังได้ทรงย้ าแนวทางการแก้ไข  เพื่อให้รอดพ้น  และสามารถ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง  และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  2549 : 2)จากแนวคิด (สุเมธ  ตันติเวชกุล. 2542 : 15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ
พอเพียง  คือการด ารงชีวิตในความพอดี  มีชีวิตใหม่  คือ  หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทย  เป็นการสร้าง
รากฐานหรือพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด  ดังที่มีกระแสพระราชด าริ  ตอนหน่ึงว่า  อาคาร
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บ้านเรือน  ต้ังอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็เพราะความแข็งแกร่งของรากฐาน  คือ  เสาเข็มซึ่งเรามองไม่เห็น
และมักจะลืมไปว่าเราอยู่บนฐานรากอะไร  หากเรายึดแนวทางการปฏิบัติเช่นน้ี  ก็จะท าให้ชาติ
บ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์   
 1) ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.  มกราคม  
2549)  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางด าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า  25  ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข  เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  และยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์  และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งจะน าไปสู่ตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประมวล  และกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดย
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2542  เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติของประชาชนโดยทั่วไป  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต.ิ  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.  มกราคม  2549)  เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาชี้แนวทางการด ารงอยู่  และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  
ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ
การมีผลกระทบใดๆ กันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก (สุภาภรณ์ ธารผาภูม.ิ 2550) 
 2) แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชด ารัส (มติชน
รายวัน. 2541 : 2 อ้างในรุ่งนภา  กีรกะจินดา. 2550) ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “พอเพียง” คือ มีกิน ไม่
ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา แต่ว่า  พอ  แม้จะบางอย่างดู  ฟุ่มเฟือย  แต่ท าให้มีความสุข  ถ้าท าได้ก็สมควรท า 
สมควรปฏิบัติ ทั้งนี้ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง  แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า  Self-
sufficiency  ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่น  อยู่ได้ด้วยตนเอง  เขาแปลจากภาษาฝรั่ง  “ให้ยืน
บนขนตัวเอง”  หมายความว่า  สองขาของเรายืนบนพื้นให้ยืนได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องขอยืมขาคนอ่ืนมา  แต่
ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้  คือ  ค าว่า  พอ  ก็เพียงพอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มัน
ก็มีความโลภน้อยเมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย  ถ้าประเทศใดมีความคิด  อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มี
ความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง  หมายความว่า  พอประมาณ  ไม่สุกต่าง  ไม่โลภอย่างมาก  คนเราก็อยู่
เป็นสุข  “พอเพียง”  นี้อาจมีมาก  มีของหรูหราก็ได้  แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน  ต้องให้พอประมาณ  
พูดจาก็พอเพียง  ท าอะไรก็พอเพียง  ปฏิบัติตนก็พอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่  และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและ
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บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค
โลกาภิวัตน์ “ความพอเพียง ” หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก
ระดับให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง  อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โดยประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระ
ราชด ารัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่  เมื่อวันที่  
29  พฤศจิกายน  2542  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป 
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2549 : 4-5) แสดงให้เห็นว่า “เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  นี้  ไม่มีใน
ต าราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร  เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่  Sufficiency Economy  นั้นไม่มีในต ารา
เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่  และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ  ก็หมายความว่าเราก็
สามารถที่จะไปปรับปรุงหรือใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดี
ขึ้น”  พระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542 (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2549 : 6) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (ณรงค์  โชควัฒนา.2542)  ที่กล่าวว่าเศรษฐกิจ
พอเพียง พึ่งตนเองตามพระราชด าริหมายความว่า  การพัฒนาอย่างบูรณาการ โดยไม่มองเฉพาะ
เศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว  ต้องมองสังคมด้วย  และมองสิ่งแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับการพัฒนา  เรา
ไม่เชื่อว่า  เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น  สังคมและสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากรไทย  เป็นทรัพยากรที่มีค่า  เราควร
ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด  เพราะฉะนั้น  การพัฒนาต้องมองรอบด้าน เรียกว่า บูรณาการและพึ่งตนเอง  ทั้ง
เงินออม  สติปัญญา  และการตลาดโดยอาศัยปัจจัยในการพัฒนา  คือ  คน  และเป้าหมายก็คือ  อยู่ดี  
กินดี  มีสุข  แต่คนของเรามีปัญหา  ต้องเน้นที่คน  เน้นการใช้ศักยภาพของคน  ถ้าคนไทยเก่งขึ้น  มี
ความสามารถมากขึ้นเราก็จะสามารถพัฒนาประเทศเราได้ดีขึ้น  กล่าวโดยสรุปเป้าหมายสุดท้ายคือ  
คนไทยต้องกินดีอยู่ดี  มีความสุข  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  คุณธรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วย 

3) หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนา
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมี
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เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผนการตัดสินใจและการกระท า (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549: 11) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีหลักพิจารณาอยู่  5  ส่วน (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549 : 12-14) 
ดังนี ้

1.  กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็น   โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต 
เพื่อความมั่นคง  และความยั่งยืนของการพัฒนา 

2.  คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก
ระดับ  โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง  และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3.  ค านิยาม  ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย  3  คุณลักษณะ  พร้อมๆกัน ดังนี้ 
 (1)  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเอง  และผู้อื่น  เช่น  การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
 (2)  ความมีเหตุผล หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 (3)  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

4.  เงื่อนไข  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

 (1)  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน  ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 (2)  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย  มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิตไม่โลภ  และไม่
ตระหนี่ 

5.  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
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มีความเห็นสอดคล้องกับ (บุญเสริม  บุญเจริญผล.(2543)  ได้ให้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
เป็นวิธีการด าเนินการ การเลี้ยงชีวิตแบบรู้จักพอ ด้วยการพยายามผลิตสินค้าขึ้นมาเอง ให้พอเพียง
ส าหรับคนในครอบครัวกินและใช้ หากผลิตได้เหลือกินเหลือใช้จึงขาย หากผลิตได้ไม่พอก็ต้องซื้อ
บ้าง มิได้มุ่งผลิตเพื่อขายอย่างเดียว โดยไม่น ามาบริโภคด้วย นอกจากนั้น การผลิตและการบริโภค
ต้องอยู่ในหลักของความพอดี รู้จักพอในการผลิตและบริโภค ลักษณะการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มีหลักการ 4  ประการ  ดังนี ้
 1. ต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด  
 2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลคุ้มค่าที่สุด  
 3. ไม่ผลิต  และบริโภคเกินก าลัง  แสวงหาความพอเหมาะพอดีได้ดุลยภาพ  
 4. ต่างมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันและกัน ไม่ต่างคนต่างอยู่โดยไม่เหลียวแล  
 ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ดัชนีชี้วัด
ความสุข  9  ด้าน (วรพล  โสคติยานุรักษ์. 2549, อีโคโฟกัส ไทยโพสต์ 9 ตุลาคม 2549) 
 1.  ด้านความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้  
 2.  ด้านชีวิตครอบครัว  ความเป็นครอบครัวความอบอุ่นในครอบครัว  
 3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยง  และการกระจายความเจริญ  
 4.  ด้านการมีงานท า อัตราการท างาน  
 5.  ด้านความรู้และการศึกษา  
 6.  ด้านสุขภาพอนามัย  
 7.  ด้านสภาพแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์  
 8.  ด้านการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรม  
 9.  ด้านมิติเศรษฐกิจโดยรวม  
 จากแนวคิดที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติได้ให้ไว้พอ
สรุปได้ว่า  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดให้กับบุคคล  และองค์การต่าง ๆ หรือระดับประเทศ
สามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจ าวัน และหน่วยงานของตนเองที่ท าอยู่ หรือบริหาร
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้คุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิตในการท างานพอเพียงมากยิ่งขึ้น 
 
 2.4 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การถ่ายทอดความรู้จากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งจนผู้รับเกิดเจตคติที่จะปฏิบัติได้เรียกว่า  
กระบวนการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็นทรัพยากร
มนุษย์  องค์ประกอบของการศึกษามี 3 ประการ (อัจฉรา, 2548) กล่าวถึงคือ พุทธิปัญญา ( Cognitive) 
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เจตคติ (Affective) และการปฏิบัติ ( Psychomotor) องค์ประกอบดังกล่าวมีเนื้อหาการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ดังนี ้
 1)  พฤติกรรมด้านพุทธิปัญญา  ประกอบด้วย  ความรู้ซึ่งอาจเกิดจากการจดจ าความเข้าใจ 
เกิดจากประสบการณ์ที่มีความรู้อย่างหนึ่งแล้วน าไปแปลให้ความหมายต่อไป และความสามารถที่
น าความรู้ไปใช้ได้เป็นประสบการณ์ต่อเน่ืองจากการน าความเข้าใจไปใช้ให้เกิดผล การวิเคราะห์ คือ 
การเกิดความรู้  ความเข้าใจอย่างละเอียดจนสามารถแยกแยะองค์ประกอบและประสบการณ์นั้นได้ 
มีการสังเคราะห์ คือ  ความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและประสบการณ์ต่าง ๆ จนสามารถ
รวบรวมให้เป็นเร่ืองใหม่ต่อไปได้  และมีการประเมินผลที่เป็นการให้ค่าต่อความรู้หรือข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นพฤติกรรมด้านพุทธิปัญญานี้  แต่ละขั้นตอนอาจ
เกิดขึ้นเร็วมากจนอาจสังเกตไม่ได้ ท าให้เกิดความรู้สึกประหนึ่งว่าขั้นตอนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมา แต่
โดยแท้จริงแล้ว แต่ละขั้นตอนจะต้องเกิดขึ้นแล้ว 
 2)  พฤติกรรมด้านเจตคติ ประกอบด้วยการรับหรือการให้ความสนใจซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์  ความรู้เดิมและการตอบสนอง กล่าวคือการที่บุคคลเกิดความสนใจอย่างแท้จริงจนถึง
ขั้นประสงค์จะร่วมผูกพันต่อสิ่งนั้น จะเกิดการให้ค่าหรือการเกิดค่านิยมขึ้นเป็นการแสดงว่าบุคคล
เร่ิมผูกพันต่อสิ่งที่สนใจนั้นและพิจารณาถึงความส าคัญของสิ่งนั้นและมีการจัดกลุ่มค่าคือการ
จัดล าดับความส าคัญของสิ่งนั้นว่าเร่ืองใดหรือขั้นตอนใดมีความส าคัญก่อนหลังกัน มีการแสดง
ลักษณะตามค่านิยมที่ยึดถือเพื่อเป็นการสรุปความพร้อมที่จะปฏิบัติตามค่านิยมที่จัดล าดับไว้แล้ว
ขั้นตอนของการเกิดเจตคติก็เช่นเดียวกับขั้นตอนการเกิดพุทธปัญญาซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วมากจนสังเกต
ไม่พบเลยดูประหนึ่งว่าบางขั้นตอนไม่ได้เกิดขึ้น ซึ่งโดยแท้จริงแล้วแต่ละขั้นตอนจะต้องเกิดขึ้น
ตามล าดับแต่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประสบการณ์และศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3)  พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ พฤติกรรมด้านการปฏิบัติเป็นการแสดงออกทางร่างกายที่
สามารถสังเกตหรือวัดได้จากผลผลิตหรือกิจกรรมการที่บุคคลจะแสดงออกพฤติกรรมโดยความ
สมัครใจได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนของพุทธิปัญญา และเจตคติมาก่อนแล้วและขั้นตอนทั้งสองนั้น
จะเป็นรากฐานให้เกิดการปฏิบัติที่ถาวร 
 ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Bloom et al.  (1956, อ้างถึงในโกวิท, 2543) ได้ศึกษา
และจ าแนกพฤติกรรมความรู้ด้านสติปัญญา ( Cognition Domain) เป็น 6 ระดับ โดยเรียงล าดับจาก
ความสามารถขั้นต่ าไปสูง ดังนี้ 
 1)  การรู้จ าข้อมูลเน้ือหา  ( Knowledge)  หมายถึงความสามารถที่จะเล่ากลับถึงความรู้ที่ได้
เรียนมาโดยยังไม่ต้องไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ความรู้ แบ่งเป็นหลายระดับ คือ  ความรู้จริง 
รวมถึงค าศัพท์ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในความรู้จ าเพาะนั้น และความรู้ที่เป็นนามธรรม เช่น ความคิด
รวบยอดต่าง ๆ  
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 2)  การเข้าใจ ( Comprehensive) เป็นความสามารถในการรู้ขั้นที่สอง คือ สามารถแปล
ความหมายของเร่ืองที่น่ารู้และบรรยายด้วยภาษาของตนเอง ทั้งนี้ยังไม่จ าเป็นจะต้องไปสัมพันธ์กับ
เร่ืองอื่น การเข้าใจจ าแนกเป็นทักษะได้  3  อย่าง คือ  แปลความ ( Translation) ได้แก่  การอธิบาย
เร่ืองราวหรือแนวคิดของความรู้นั้น โดยใช้ภาษาที่ง่ายขึ้นหรือเป็นภาษาของตนเองโดยไม่
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดเดิม ตีความ  ( Interpretation) คือ การอธิบายสรุป  อาจจะเรียงล าดับ
ขั้นตอนใหม่  และขยายความ  ( Extrapolation)  คือ  ขยายความหรือคาดคะเน  เพิ่มเติมจากแนวคิด
หรือข้อมูลความรู้นั้น 
 3)  การน าไปใช้  (Application) สามารถน าความรู้ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ แนวคิดไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ที่เป็นรูปธรรม การน าไปใช้จะต่างกับการเข้าใจตรงที่ว่า ถึงแม้การคิดระดับเข้าใจ
จะต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือการกระท าที่แสดงว่าเข้าใจจริง  ๆ แต่การน าไปใช้จะเป็นการ
น าความรู้หรือหลักการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสภาพปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเห็นหรือรู้จักมาก่อน 
 4)  การวิเคราะห์ ( Analysis) สามารถแยกส่วนต่าง ๆ ของเร่ืองที่เป็นความรู้หรือแนวคิดและ
ชี้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ ความสามารถในการวิเคราะห์หรือแยก
รายละเอียดของเน้ือหา  จะแสดงให้เห็นความเข้าใจหลักการที่เป็นพื้นฐานของโครงสร้างเนื้อหาการ
วิเคราะห์จะมีลักษณะ 3 ลักษณะ คือ วิเคราะห์องค์ประกอบหรืส่วนย่อยของเนื้อหา วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และวิเคราะห์หลักการ วิธีการหรือหลักการจัดการ 
 5)  การสังเคราะห์ ( Synthesis) การคิดแบบสังเคราะห์จะมีลักษณะตรงข้ามกับแบบ
วิเคราะห์  กล่าวคือการคิดแบบสังเคราะห์จะคิดรวมส่วนต่าง ๆ ที่แยกแยะกระจัดกระจายให้เป็น
แนวคิดเดียว และเป็นแนวคิดใหม่  เพราะฉะนั้นการคิดแบบสังเคราะห์จึงต่างจากการคิดแบบเข้าใจ
ที่ตีความเน้ือหาตรงที่การคิดแบบสังเคราะห์นั้น ท าให้เกิดความรู้หรือแนวคิดใหม่ การคิดแบบ
สังเคราะห์จะมีลักษณะดังนี้ มีผลเป็นการสื่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร มีผลเป็นแผนงาน
แผนการ แผนด าเนินการ และมีผลเป็นทฤษฎีใหม่  หลักการและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ 
 6)  การประเมินค่า ( Evalution) การคิดแบบประเมินค่านี้ ถือเป็นการคิดระดับสูงสุด เพราะ
สามารถมีวิจารณญาณตัดสินประเมินค่าได้ การตัดสินจะมีกฎเกณฑ์ที่แต่ละคนต้ังขึ้น เกณฑ์มี 2  
ลักษณะ  คือเกณฑ์ภายนอก ได้แก่ การเปรียบเทียบคุณภาพและคุณลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ 
ส่วนเกณฑ์ภายใน ได้แก่ความเป็นเหตุเป็นผล ความสม่ าเสมอของหลักการ การคิดประเมินค่าจึง
ต้องอาศัยทักษะการสังเกตและการคิดอย่างแหลมคม     
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 2.5 ความหมาย องค์ประกอบ แนวคิด เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 อัจฉรา  (2548)  กล่าวถึงทฤษฎีคุณภาพชีวิตว่า คุณภาพชีวิตของบุคคลเกิดจากความพึง
พอใจที่บุคคลได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและการได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม จนก่อให้เกิดการมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี  และได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ของความต้องการ สุขภาพและคุณภาพชีวิตว่า ธรรมชาติจะก่อให้เกิดความต้องการ
ด้านร่างกายและจิตใจเพื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติจะกระตุ้นมนุษย์ให้มีแรงจูงใจที่จะ
กระท ากิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ร่างกายและจิตใจต้องการ ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่
เป็นประโยชน์ที่ร่างกายและจิตใจต้องการเพียงพอ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมจะช่วยเสริมสร้างให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายกายดีและสุขภาพจิตดี 
เมื่อนั้นความพึงพอใจในชีวิตจะบังเกิดขึ้นและจะเป็นสื่อให้บุคคลรู้สึกว่าตนมีสุขภาพชีวิตที่ดี  
แสดงในภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการสุขภาพ สังคมกับคุณภาพชีวิต 
ที่มา: อัจฉรา (2548) 

 ความต้องการทางร่างกายและจิตใจเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์มีพฤติกรรมสนองการได้มา
ของสิ่งที่ต้องการ  ซึ่ง  Maslow (1954, อ้างถึงในอัจฉรา, 2548) มีความเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้ว
มนุษย์จะมีความต้องการเป็นแรงผลักหรือแรงจูงใจอยู่ภายในที่จะใช้พลังความรู้ความสามารถเพื่อ
น าตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ และได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจตามความต้องการของมนุษย์  
(Maslow’ Hierarchy Needs) โดยแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ระดับขั้นจากระดับต่ าไปสูง
ตามล าดับ ดังนี ้

ความต้องการ 
ด้านจิตใจ 

การได้รับสิ่งที่ต้องการ 
และเป็นประโยชน ์

ด้านจิตใจ 

 

สุขภาพจิตด ี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

ความพึงพอใจ 
 

คุณภาพชีวิต 
 

ความต้องการ 
ด้านร่างกาย 

 
 

การได้รับสิ่งที่ต้องการ 
และเป็นประโยชน ์

ด้านร่างกาย 
 

สุขภาพกายด ี
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 ระดับที่ 1  ความต้องการพื้นฐานทางสรีระหรือด้านร่างกาย  ความต้องการยกระดับขั้นต้น
เป็นความต้องการปัจจัยที่จ าเป็นต่อการอยู่รอดของชีวิตด้านร่างกายขาดไม่ได้  ได้แก่ความต้องการ
ในปัจจัย  4  คือ  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  เคร่ืองนุ่มห่ม  ยารักษาโรค  มนุษย์มีแรงจูงใจที่จะมีกิจกรรมใน
การด าเนินชีวิตทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านี้  เพราะถ้ามนุษย์ขาดปัจจัยเหล่านี้เท่ากับมนุษย์
ขาดสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน  อันจะท าให้มนุษย์ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ Maslow เชื่อว่าความต้องการ
พื้นฐานมีแรงผลักดันรุนแรงที่สุด  ถ้าความต้องการน้ีขาดจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลนั้นมี
พฤติกรรมตอบสนองความต้องการจนเป็นที่พอใจ  จึงจะมีความต้องการขั้นสูงต่อไป ส าหรับการ
ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้  เช่น การได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่
เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  การมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและถูกสุขลักษณะ มีเสื้อผ้าสวมใส่ที่
เหมาะสมกับฤดูกาลและในโอกาสต่าง  ๆ เป็นต้น  การได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นปัจจัย 4 ที่
เป็นประโยชน์ตามความต้องการของสภาวะร่างการของบุคคลที่แตกต่างกันตามวัยและอาชีพจะท า
ให้เกิดสุขภาพกายดี 
 ระดับที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยมั่นคงหรือสวัสดิภาพ ความต้องการระดับนี้หมายถึง
ความต้องการมั่นคงปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนใหญ่เป็นความต้องการที่เป็นนามธรรม 
เป็นความรู้สึกต้องการที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองตามความต้องการในระดับที่ 1 จน
พอเพียงแล้ว  ได้แก่ การได้รับผลที่ดีต่อสภาวะร่างกายและความรู้สึกทางจิตใจ อันเนื่องจากไม่ต้อง
เผชิญหรือหวั่นไหว หวาดระแวงต่ออันตรายหรือความไม่แน่นอนที่ไม่พึงปรารถนาเป็นความ
ต้องการที่เป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญบังคับจากผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม เช่น มีสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเศรษฐกิจหรือสังคมที่ปราศจากมลพิษ ความต้องการที่จะมีงานท าเป็นหลักแหล่ง  การมี
ปัจจัย 4 และได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากอันตรายจากอากาศ น้ า ฝุ่นละออง ท าให้ความ
ต้องการด้านร่างกายได้รับการตอบสนองท าให้มีสุขภาพกายดีและการมีสภาวะสังคมหรือเศรษฐกิจ
ที่ดีท าให้มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิต  ความต้องการด้านจิตใจได้รับการตอบสนอง  
ท าให้สุขภาพจิตดี 
 ระดับที่ 3 ความต้องการความรัก ความเป็นเจ้าของ  หรือความต้องการเป็นที่ต้องการของ
สังคมได้แก่  ความต้องการที่จะได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในปัจจัยที่พึงพอใจ เช่น การเป็นพ่อ แม่ ลูก
หรือการเป็นเพื่อนสนิทกัน  ท าให้ทุกคนมีความรัก  ความห่วงใย  ปกป้องคุ้มครองให้แก่กัน จึงมี
สิทธิ์ที่จะเป็นผู้ให้  ขณะเดียวกันทุกคนต่างผูกพันเป็นเจ้าของซึ่งกันและกัน  จึงมีสิทธิ์เรียกร้องได้รับ
สิ่งที่ตนเองต้องการทั้งในด้านความรัก ความห่วงใยและความปกป้องคุ้มครองจากอีกฝ่ายหนึ่ง การ
ได้มีโอกาสเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในสิ่งที่เป็นความต้องการทางจิตใจจะน ามาซึ่งการมีสุขภาพจิตดี  
คนที่รู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื่อน  มีชีวิตไม่สมบูรณ์เป็นผู้ขาดแคลนความต้องการประเภทนี้ ความ
ต้องการประเภทนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการระดับที่ 1 และ
ระดับที่ 2 แล้ว 
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 ระดับที่ 4 ความต้องการความนับถือและความต้องการความสุนทรีเป็นความต้องการที่เป็น
นามธรรมที่มนุษย์มีแรงจูงใจจะพยายามจะท าให้เกิดขึ้น  เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่
ต้องการระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 มาแล้วนั้นคือความต้องการดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้
ต่อเมื่อมนุษย์มีปัจจัยพื้นฐานอย่างเพียงพอ  มีความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตมีเพื่อนหรือผู้คนที่รักใคร่
ชอบพอ เมื่อมีปัจจัยต่างๆดังกล่าวนี้แล้ว  มนุษย์จะต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนมีความสามารถ มี
คุณค่าและมีเกียรติ  ต้องการให้คนมายกย่องนับถือ บุคคลที่มีชีวิตอย่างได้รับการยอมรับนับถือ
แหละได้รับสิ่งที่ท าให้รู้สึกเบิกบาน สดชื่น สวยงามหรือผ่อนคลายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในระดับ
ครอบครัว ระดับสังคมย่อมน ามาซึ่งความมีสุขภาพจิตดี แต่ถ้าได้รับในทางตรงกันข้าม ก็จะท าให้
สุขภาพจิตไม่ดี 
 ระดับที่ 5 ความต้องการบรรลุศักยภาพแบ่งตนเป็นความต้องการที่จะบรรลุความสามารถ
ของบุคคลที่ตนตระหนักในศักยภาพนั้น  รู้จักตนเองสภาพที่แท้จริงของตนกล้าตัดสินใจเลือก
ทางเดินของชีวิต ปรารถนาที่จะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่มีความสามารถจะท าได้ความต้องการที่จะน า
ชีวิตไปถึงเป้าหมายที่ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ในชีวิต เป็นความต้องการที่มนุษย์มีแรงจูงใจที่จะพยายาม
จะท าให้เกิดมีขึ้นเมื่อมนุษย์ประสบความส าเร็จในการได้รับสิ่งที่ต้องการทั้ง 4 ระดับมาแล้ว  เช่น  
ได้รับสิ่งที่ต้องการทุกระดับตั้งแต่ปัจจัยขึ้นพื้นฐาน การมีชีวิตที่สุขสบาย ความปลอดภัยมั่นคง 
ความเป็นที่รัก การได้รับความยกย่องนับถือ  ผู้ที่มีความสมปรารถนาในความต้องการขั้นนี้จะเป็นผู้
ที่มีสุขภาพจิตดี  ความต้องการทั้ง  5 ระดับกล่าวนี้บุคคลอาจต้องการพร้อมๆ กันทั้ง 5 ระดับได้  แต่
แรงจูงใจที่จะผลักดันจนกระทั่งเกิดการกระท าเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงกว่าแต่ละระดับนั้น
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการระดับล่างได้รับการตอบสนองแล้ว 
 1) สภาวะทางด้านคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน  คณะกรรมการอ านายการงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  จปฐ. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2544 : 2) ได้
ท าการศึกษาสภาวะคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น มักจะมุ่งเน้นในเร่ืองของการศึกษา
สภาพความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นเป็นส าคัญ ซึ่งในประเทศไทยมี
การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนก็มีการศึกษาในหลายรูปแบบด้วยกัน และรูปแบบหนึ่งที่ใช้
มานานและยังคงอยู่ในปัจจุบัน  คือ การศึกษาตามแบบประมวลผลและเทียบเป้าหมาย  ข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.)ประจ าปี  อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบท (พชช.) ที่จะต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.) ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่กรรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ
แผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติให้ด าเนินการจัดเก็บ
ทุกปี ซึ่งค ากล่าวของแสดงให้เห็นว่าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะ
ของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของเคร่ืองชี้วัดว่าอย่างน้อยประชาชนชาว
ไทยรวมถึงชุมชนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเร่ืองใด ระดับไหนบ้าง ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ในการ
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แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม อันเป็นนโยบายที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศคณะอนุกรรมการ
แผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ก าหนด  เคร่ืองชี้วัด
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่จะใช้จัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  9  (2545-2549) 6  
หมวด  37  ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 หมวดที่  1  สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)  มี 11 ตัวชี้วัด  ได้แก่  
 1.  หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด และฉีดวัคซีนครบ  
 2.  แม่ที่คลอดลูกได้รับการท าคลอด และดูแลหลังคลอด  
 3.  เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า  2,500  กรัม  
 4.  เด็กแรกเกิดถึง 1 ปีเต็ม ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ  
 5.  เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน  
 6.  เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ได้กินอาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
 7.  เด็กอายุ 6-15 ปี ได้กินอาหารอย่างถูกต้องครบถ้วน  
 8.  เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ  
 9.  ทุกคนในครัวเรือนได้กินอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 
 10.  คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม  
 11.  คนอายุ  35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
 หมวดที่  2  มีบ้านอาศัย  (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม)  มี 8  ตัวชี้วัด  
ได้แก ่
 12.  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร  
 13.  ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี  
 14.  ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี  
 15.  ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ  
 16.  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  
 17.  ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  
 18.  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 19.  ครอบครัวมีความอบอุ่น  
 หมวดที่  3  ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา) มี  6  ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
 20.  เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  
 21.  เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี  
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 22.  เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 23.  เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  
 24.  คนอายุ  15-60 ปีเต็ม อ่านออกและเขียนภาษาไทยได้  
 25.  คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 คร้ัง  
 หมวดที่  4 รายได้ก้าวหน้า (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการ
ด ารงชีวิต)  มี  3  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
 26.  คนอายุ  18-60 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได้  
 27.  คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคนละ 20,000 บาทต่อปี  
 28.  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  
 หมวดที่  5  ปลูกฝังค่านิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมให้กับตนเองเพื่อให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 29.  คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา  
 2) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Quality of Life) จากแนวคิดของโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท างานในสถานประกอบการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและ  ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดท ารูปแบบมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตที่ใช้ระเมินสถานประกอบการ การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ และมี
ความมั่นคง ซึ่งครอบคลุม 4 ด้าน ต่าง ๆ ดังนี้  
 1) สุขภาวะทางกาย (Physical Well – being) คือ ภาวะ การรับรู้และด ารงรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข โดยมี
การปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ 
 2) สุขภาวะทางอารมณ์  (Emotional Well – being) คือ ภาวะ การณ์รับรู้ของสภาพอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 3) สุขภาวะทางสังคม (Social Well – being) คือ ภาวะ การรับรู้เร่ืองการมีสัมพันธภาพของ
ตนเองกับบุคคลอ่ืนทั้งในกลุ่มเพื่อนร่วมงานและต่อสาธารณะชน 
 4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ/ปัญญา (Spiritual Well – being/Internal Wisdom) คือ ภาวะ 
การรับรู้เร่ืองของความรู้สึกสุขสงบ มีความพึงพอใจในการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เข้าใจ
ธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิต รวมทั้งการมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีความหมายสูงสุดในชีวิต 
 ยูเนสโก (UNESCO) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึก
ของการอยู่อย่างพอใจ (มีความสุข มีความพอใจ) ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตที่มีส่วนส าคัญ
ที่สุดของบุคคลความหมายของคุณภาพชีวิตชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง ชีวิตที่ไม่เป็นภาระและไม่ก่อ
ปัญหาทางสังคม เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ มีความคิดและ
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ความสามารถที่จะด ารงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่
สลับซับซ้อนได้ สามารถหาวิธีการอันชอบธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองพึงประสงค์ ภายใต้
เคร่ืองมือและทรัพยากรที่มีอยู่ 
ตารางที่ 1.4 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในระดับสากล 

องค์การ  ESCAP  องค์การ UNESCO (1975) UN (1990) 
1. ความมั่นคง ปลอดภัยทางเศรษฐกิจ 1. อาหารและโภชนาการ 1. สุขภาพอนามัย 
2. สุขภาพ 2. สุขภาพ 2. ที่อยู่อาศัย 
3. ชีวิตด้านการใช้สติปัญญา 3. การศึกษา 3. ส่ิงแวดล้อม 
4. ชีวิตการท างาน 4. สภาพแวดล้อม 4. การศึกษา 
5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 5. รายได้ 5. วัฒนธรรม 
6. ชีวิตครอบครัว 6. การมีงานท า 6. ความปลอดภัยของสาธารณะ 
7. ชีวิตในชุมชน 7. สถานภาพสตรี 7. การจ้างงานและชีวิตการท างาน 
 8. ที่อยู่อาศัย 8. รายได้ 
  9. สวัสดิการสังคม 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Need Hierachy) แบ่งล าดับความต้องการของ
มนุษย์เป็น 5 ขั้น จากต่ าไปสูงสุด คือ 1. ความต้องการทางร่างกาย 2. ความต้องการความมั่งคง
ปลอดภัย 3. ความต้องการด้านสังคม 4. ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม 5. ความต้องการที่จะ
ได้รับความส าเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของ Maslow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของ Maslow 

ส าเร็จ 

 
ฐานะเด่น 

 
สังคม 

มั่นคง ปลอดภัย 
 

ร่างกาย 
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 ทฤษฎีความต้องการสองปัจจัยของ เฟดเดอริค เฮอร์สเบิร์ก  (Federick Herzberg’s Need Two-Factor 
Theory)  
         ปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) คนไม่พอใจถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง 
เทียบกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ของ Maslow จะอยู่ในขั้นที่ 1-3 
 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) กระตุ้นให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย เทียบกับทฤษฎีล าดับ
ขั้นความต้องการของมนุษย์ ของ Maslow จะอยู่ในขั้นที่ 4-5 
 2.2 แนวคิดสากลแนวคิดสวัสดิการอุตสาหกรรมของสหประชาชาติ(UN; Industrial Social 
Welfare) 

 หลักส าคัญของแนวคิด 
- แต่ละประเทศมีอิสระที่จะจัดโปรแกรมการบริการตามวัฒนธรรม  
- ค านึงถึงความแตกต่างของเวลาและสถานการณ์ 
- ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศอื่น  
- เน้นความต้องการของลูกจ้าง แรงงานกลุ่มพิเศษ เช่น แรงงานพิการ และสูงอายุ แรงงาน

หญิงย้ายถิ่น และเร่ืองเมืองอุตสาหกรรม 
- ขยายขอบข่ายของสวัสดิการออกนอกที่ท างาน ครอบคลุมครอบครัว ชุมชน และสังคม

ส่วนรวม 
- ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างกิจการขนาดใหญ่และเล็ก เมืองกับชนบท 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตการท างานที่
ประกอบด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน ประโยชน์เกื้อกูล บริการต่าง ๆ โอกาสความก้าวหน้า และ
มนุษยสัมพันธ์ สภาพแวดล้อม นอกจานี้ยังหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับ
สิ่งแวดล้อมที่ให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ 
 2.3 มิติคุณภาพชีวิตการท างาน 5 มิติ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  QWL by The 
International  Labour  Organization  (ILO) 

1. การจัดการปัญหาพื้นฐานในการท างาน เช่น ชั่วโมงท างานที่ยาวนาน ความไม่
ปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบเร่ืองค่าจ้าง การเลิกจ้าง ฯลฯ  

2. การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Treatment at Work)  
3. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Influence on Decision) 
4. การได้ท างานที่ท้าทายความสามารถ (Challenge of Work Content)  
       อาทิ การหมุนเวียนงาน การขยายขอบเขตงาน การท างานเป็นกลุ่ม 

    5.   ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับการด าเนินชีวิตส่วนตัว (Work and Life Cycle) 
 3) ความหมายของคุณภาพชีวิต ปัจจุบันนักวิชาการหลายท่านให้ค าจ ากัดความหรือ
ความหมายของค าว่า  “คุณภาพชีวิต”  กันอย่างกว้างขวาง  ซึ่งมักจะเป็นความหมายที่มีความคล้ายคลึง  
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(บดินทร์ บุตรด.ี 2549) แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้กล่าวว่า  มนุษย์เป็นอินทรีย์พลวัติ (Dynamic  
Organism) ที่ดิ้นรนโลดแล่นไปเพื่อแสวงหาวัตถุและเหตุการณ์ตอบสนองต่อตัณหาหรือความอยาก
ต่างๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และความอยากนี้เองที่ผลักดันให้มนุษย์ปรุงแต่งพฤติกรรมไปต่างๆ นานา  ตัณหา
ของมนุษย์ก็ยากที่จะก าหนดขอบเขตแน่นอนลงไปได้ (วไลพร,  2527 : 67)  นอกจากนี้ท่านพุทธทาส
ภิกขุ  (2541 : 7-8)  ได้กล่าวไว้ว่า ธรรมของคนเมื่อแรกเกิดมายังไม่สมบูรณ์ต้องผ่านการอบรมกันอีก
มากมาย  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  การที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  คือเป็นมีจิตใจสูง  จะต้องอยู่เหนือ
ปัญหาชนิดที่กิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ท่วมทับไม่ได้  เช่นเดียวกับที่พระราชนิโรธ
รังสี  คัมภีร์ปัญญาวิศิษฎ์ (ริเรืองรอง,  2540 : 25-30) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ไว้ว่า  มนุษย์เกิด
มาถูกปกคลุมด้วยอ านาจของกิเลสต่างๆ มีความรารถนาไม่สิ้นสุด  ท าให้มองไม่เห็นความต้องการของ
ผู้อ่ืน  และความต้องการของตนเอง จึงต่างพากันดิ้นรนเพื่อหนีทุกข์และให้ได้รับความสุขตามความ
ต้องการ แต่การด้ินรนนั้นเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  ท าให้กลับเกิดทุกข์ทวีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม  แม้แต่
ความสุขที่ได้รับแล้วนั้นก็ไม่เห็นเป็นสุข  จึงต้องดิ้นรนเพื่อแสวงหาความสุขอันยังไม่ได้รับให้วุ่นวาย
ขึ้นไปอีก  และ Maslow  (1970 : 69-80)  ได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการมีสมมติฐานว่า  
“มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองหรือพึง
พอใจ ความต้องการอ่ืนๆ ที่สูงขึ้นไป  ความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้ ”  ความต้องการของ
มนุษย์จะเป็นไปตามล าดับขั้น  ดังนี้ 
 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็น
สิ่งจ าเป็นที่สุดในการด ารงชีวิต  ได้แก่  อาหาร  อากาศ  ที่อยู่อาศัย  เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ความ
ต้องการการพักผ่อน  และความต้องการทางเพศ 
 2.  ความต้องการทางด้านความปลอดภัย  เป็นความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ 
 3.  ความต้องการทางด้านความรัก  ความเป็นเจ้าของเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย
และความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการทางด้านสังคมก็จะเร่ิมเป็นสิ่งจูงใจที่
ส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล  เป็นความต้องการที่สังคมยอมรับตนเข้าเป็นสมาชิกได้รับการ
ยอมรับจากคนอ่ืนๆ ได้รับความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
 4.  ความต้องการมีเกียรติยศและชื่อเสียง  เป็นความต้องการขั้นสูง  ซึ่งได้แก่  ความ
ต้องการอ านาจ  ความส าเร็จ  สถานภาพสูง  ชื่อเสียง  การยกย่อง  เป็นต้น  ความต้องการชนิดนี้  
(บดินทร์ บุตรด.ี 2549) 

4) องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต  การที่มนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้น้ัน  ต้องขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เป็นองค์ประกอบมากมาย  และแต่ละองค์ประกอบเน้นที่มีความส าคัญมากน้อยที่
แตกต่างกันไปตามทัศนะของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสังคม  ซึ่งพอจะกล่าวกว้างๆ ได้ว่า  ปัจจัยที่มี
ความส าคัญเป็นองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตนั้น  จะต้องมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
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ค่านิยม  จิตใจ  เป็นต้น  ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้  ได้มีนักวิชาการเสนอไว้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการมีคุณภาพชีวิตของมนุษย์ซึ่งก็มีส่วนแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดสุขภาพทั้งกายและใจ  
การศึกษาเศรษฐกิจและอาชีพ  การเมืองการปกครอง  ศาสนา  สิ่งแวดล้อม  สวัสดิการ สังคมอ่ืนๆ  
ซึ่งไปตาม (อัจฉราและขจีจรัส.2532) ให้ความเห็นว่า องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต  
ความเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของบุคคล  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของ
การศึกษาแตกต่างกันไป  ซึ่งแบ่งเป็น 
 1.  องค์ประกอบหรือปัจจัยระดับจุลภาค  อันได้แก่  ปัจจัยสี่  น้ า  อากาศ  การศึกษา  ความ
รัก  ความมั่นคงปลอดภัย  การมีงานท า  มีรายได้  การมีอิสระ  เสรีภาพ  การเลื่อนฐานทางสังคม  
สุขภาพ  และความเจ็บป่วย  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  เป็นต้น 
 2.  องค์ประกอบหรือปัจจัยระดับจุลภาคและมหภาค  เป็นปัจจัยที่มีตัวแปรเป็นส าคัญใน
การคาดประมาณความมีคุณภาพชีวิตของบุคคลในระดับชุมชนหรือในประเทศได้  เช่น  ระดับการ
ด ารงชีวิต  (ปัจจัยขั้นพื้นฐาน)  ทรัพยากร  (ทรัพยากรมนุษย์และธรรมชาติ)  ประชากร  (โครงสร้าง
ประชากร)  ระบบสังคมและการเมือง  (รุ่งนภา กีรกะจินดา. 2550) 
 มะเด่ือ  (2532 : 5-6)  กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ควรเร่ิมจากตนเองก่อนเป็นส าคัญ  
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตน  น่าจะพัฒนาให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง  จิตใจ
เข้มแข็ง  มั่นคง  อดทน  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอัมพร  (2540 : 14)  ได้ให้ความหมายของ  
สุขภาพจิตดี  คือ  สุขภาพจิตคือสภาพชีวิตที่เป็นสุข  มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจ  สามารถ
ปรับตัวหรือความต้องการของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  เข้ากับบุคคลที่อยู่ร่วมและสังคมที่
เกี่ยวข้องด้วยดี  โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น  ทั้งยังก่อให้เกิดผลดีและ
ประโยชน์สุขแก่ตนเองอีกด้วยพร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคในชีวิตได้ทุกเมื่อ  และทุกรูปแบบ  
นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ให้มีงานท าเป็นการพัฒนาความคิด  ความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้วย  ให้มีรายได้  มีงานท าเพียงพอที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของตนและครอบครัวมี
ความผาสุกได้  ดังนั้น  เร่ืองของคุณภาพชีวิตจึงเป็นประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่มี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมสร้างรากฐานชีวิตที่ดีของประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนได้  
 5) แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาคุณภาพชีวิต แนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตเป็นความพยายามที่จะ
นิยามความหมายของค าว่า  “คุณภาพชีวิต”  เพื่อใช้ในการศึกษา  แต่ความหมายที่นักวิชาการหลาย
ท่านนิยามขึ้นนั้นยากที่จะเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล  เน่ืองจากความหมายของค าว่า  คุณภาพชีวิต  
มีลักษณะที่เป็นทั้งวัตถุวิสัย ( Objective) และอัตตวิสัย ( Subjective) เช่น เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  
จิตใจ  ความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี  เร่ืองเพศ  และกิจวัตรประจ าวัน  ดังนั้น  มาตรวัดคุณภาพ
ชีวิตที่พัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดข้างต้น  จึงประกอบด้วย  2  มิติทั้งมิติวัตถุวิสัยและมิติอัตตวิสัย 
ทั้งนี่เน่ืองจาก (ดุษฎี อายุวัฒน์. 2548 ) กล่าวว่าจากแนวคิดคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญโดยได้มีผู้
ศึกษาค้นคว้าไว้จ านวนมาก  ซึ่งพอจะน ามาอธิบายได้ดังนี้ 
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ค าว่า  “คุณภาพชีวิต”  (Quality of Life)  นั้นถึงแม้จะเป็นค าที่เพิ่งรู้จักไม่นานนักแต่ค านี้ได้
อยู่คู่กับมนุษย์ตั้งแต่แรกเร่ิมของการเกิดมีมนุษย์ชาติในโลกเมื่อมนุษย์เกิดมาธรรมชาติก็สอนให้
มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดของตนและพยายามแสวงหาความสุขใน
ชีวิตและเมื่อพิจารณาจากเอกสาร  และต าราต่างๆ พบว่า  มีการกล่างถึงเร่ืองคุณภาพชีวิตมานาน
แล้วแต่อาจจะยังไม่มีการใช้ค านี้อย่างตรงๆ คงปรากฏแต่ค าว่า  “การมีชีวิตที่ดี”  (Good Life)  และ  
“การอยู่ดีกินดี”  (Well –being) ซึ่งทั้งสองค าดังกล่าวหากพิจารณาถึงความหมายแล้วก็อาจสรุปได้
ในระดับหนึ่งว่า  หมายความถึง  การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง  (สมพจน.์ 2547 : 6) 

โลคราตีส  กล่วว่า  ชีวิตที่ดีส าหรับมนุษย์  คือ  ชีวิตที่มนุษย์รู้จักใช้สติปัญญาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติด้วยตนเอง  ซึ่งมีการตรวจสอบใน
การที่จะรู้จักตนเอง  และปรับปรุงตนเองให้สูงขึ้น  เพื่อให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ที่สุด  และเป็นชีวิตที่
ถูกต้องตามท านองครองธรรมในระบบสังคม  (สมใจ. 2543 : 24)  ในสมัยกรีกโบราณ ได้มีนัก
ปรัชญาที่มีชื่อเสียง คือ โลคราตีส  เปลโต และอริส โตเติล ซึ่งกล่าวถึงการมีชีวิตที่ดีของประชาชน 
ดังนี ้

เปลโต  และอริส  โตเติล  มีแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่ดีเห็นคล้องตามกัน  คือ  ชีวิตที่ดีที่สุดของ
มนุษย์นั้นอยู่ที่การได้ขัดเกลาอินทรีย์อย่างดีที่สุด  เพื่อจะได้หยั่งถึงสิ่งที่มีค่าในตัวเอง  แต่มนุษย์นั้นไม่
สามารถที่จะอยู่โดดเดี่ยวได้  ต้องอาศัยอยู่ในระบบของสังคม  จึงได้เกิดระบบของสังคม  การเมืองขึ้น  
เพื่อการกระท า  ไม่ใช่มีขึ้นเพื่อการด ารงชีวิตอยู่อย่างสามัญเท่านั้น  ซึ่งจุดหมายของสังคมคือการสร้าง
ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้พลเมืองทุกคนสามารถจะมีชีวิตที่ดีที่สุดได้  ชีวิตที่ดีที่สุดนั้น  ประกอบด้วยการ
พัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราให้ถึงจุดสุดยอด  ทั้งนี้รวมทั้งความสุขด้วย  ดังนั้น  ชีวิตที่ดีที่สุดจะต้องมี
พื้นฐานทางสังคมและการเมืองที่ดี  ซึ่งอริสโตเติล  และเปลโต  ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบุรุษที่จะ
ก าหนดชีวิตที่ดีของประชาชน  ตลอดจนการเป็นผู้ให้การศึกษาและฝึกอบรม  การฝึกฝนประชาชนจน
บรรลุถึงชีวิตที่ดีด้วยตนเอง และมีความเชื่อว่ามนุษย์    ทุกคนมีอิสระที่จะมีชีวิตที่ดีให้พลเมืองได้ (รุ่ง
นภา กีรกะจินดา. 2550 : อ้างใน สมใจ. 2543)  
 6) ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจุบัน  นักวิชาการให้ค าจ ากัดความหรือ
ความหมายของค าว่า  “คุณภาพชีวิต”  กันอย่างกว้างขวางส่วน(รุ่งนภา กีรกะจินดา. 2550) ซึ่งมักจะ
เป็นความหมายที่มีความคล้ายคลึงกัน  สอดคล้องกัน  ส านักงานคณะกรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ให้ความหมายว่า  คุณภาพชีวิต  คือ  การด ารงชีวิตของมนุษย์ในระดับที่มีความ
เหมาะสมตามความจ าเป็นพื้นฐาน  ในสภาวะการณ์ของสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง  ซึ่งองค์ประกอบ
พื้นฐานที่ส าคัญและเหมาะสมอย่างน้อยก็ประกอบด้วย  มีอาหารเพียงพอ  มีเคร่ืองนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย
เหมาะสม  รวมถึงได้รับบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพทั้งด้านเศรษฐกิจ  และสังคม  (สกล. 
2546) 
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แวนเกอร์  และโฮเลนแบค  ( Wanger & Hollenbeck. 1995  อ้างถึงใน พัฐสุดา. 2546 : 6)  
กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตในการท างาน  หมายถึง  ระดับความต้องการ  และความพึงพอใจในการ
ท างานและการเป็นสมาชิกในองค์กรจะเห็นได้ว่าแนวคิดของสินชัย  ฉายรัศมี  (2544) กล่าวว่า  
ปฏิกิริยาของปัจเจกบุคคลที่มีต่อการท างาน  อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมการท างาน  โดยมี
เป้าหมายหลักอยู่ที่การตอบสนองความพึงพอใจและความสุขในการท างาน  เพื่อน าไปสู่
ประสิทธิผลขององค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน  
 7)  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน  คุณภาพชีวิต  หมายถึง  การด ารงชีวิตอยู่ด้วย
การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์  และมีความมั่นคง  ซึ่งครอบคลุมถึงด้านต่างๆ อันได้แก่  สุขภาวะทางกาย  
สุขภาวะทางอารมณ์  สุขภาวะทางสังคม  และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) www.qwlthai.com)  
 สุขภาวะทางกาย  (Physical well being) หมายถึง ภาวการณ์รับรู้และด ารงรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปรกติสุข โดยมี
การปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ไว้ (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.qwlthai.com)  
 สุขภาวะทางอารมณ์  (Emotional well being) คือ ภาวการณ์รับรู้ของสภาพอารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) 
www.qwlthai.com)  
 คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายทั้งทางกว้าง  และทางแคบ  ซึ่งได้รวบรวมความหมาย
ของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 -  คุณภาพชีวิตการท างานในความที่กว้าง  หมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการท างาน  
ซึ่งประกอบด้วย  ค่าจ้าง  ชั่วโมงการท างาน  สภาพแวดล้อมการท างาน  ผลประโยชน์และบริการ  
ความก้าวหน้าในการท างาน  และการมีมนุษย์สัมพันธ์  สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แรงจูงใจ  และความ
พึงพอใจส าหรับคนงาน 
 สุขภาวะทางสังคม  (Social well being)  คือ  ภาวการณ์รับรู้เร่ืองการมีสัมพันธภาพของตน
กับบุคคลอ่ืน  ทั้งในกลุ่มเพื่อนผู้ร่วมงาน  และต่อสาธารณชน  (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) www.qwlthai.com)  
 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  (Spiritual well being) คือ ภาวการณ์รับรู้ของความรู้สึกสุขสงบ มี
ความพึงพอใจในการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมายเข้าใจธรรมชาติ และความเป็นจริงของชีวิต รวมทั้ง
การมีสิ่งยึดเหนี่ยฝที่มีความหมายสูงสุดในชีวิต (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) www.qwlthai.com)  
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 -  คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายอย่างแคบ  คือ  ผลที่มีต่อคนงาน  ซึ่งหมายถึง  การ
ปรับปรุงในองค์การและลักษณะงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
ส าหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล  และรวมถึงความต้องการของ
นักงานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อสภาพการท างาน
ของเขาด้วย 
 -  คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุมที่  หมายถึง  การค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท างาน  
(Humanization of Work)  ซึ่งประเทศฝรั่งเศส  และประเทศที่พูดภาษาฝรั่งใช้ค าว่า  การปรับปรุง
สภาพการท างาน  (Improvement of Working Condition)  ประเทศสังคมนิยมใช้  ค าว่า  การ
คุ้มครองแรงงาน  (Workers’ Protection)  กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย  หรือในประเทศญี่ปุ่นใช้ค าว่า  
สภาพแวดล้อมการท างาน  (Working Environment) และความเป็นประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน  
(Democratization of the Workplace)  คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ  
แนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น  
ในการปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งขององค์การและปัจเจกบุคคล  ตามล าดับ (สุภาภรณ์ ธารผาภูมิ. 2550) 
 จากความหมายต่างๆ ที่นักวิชาการได้นิยามไว้ข้างต้นจะพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานเป็น
ค าที่มีความหมายกว้างครอบคลุมไปในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการท างานของแต่ละบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในการท างานภายในองค์กร  แต่มีเป้าหมายส าคัญร่วมกันอยู่ที่การลดความตึงเครียด
ทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ท า  ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใน
สถานที่ท างาน  
 8) แนวคิดเชิงความรู้สึกและจิตใจ  
 สุภาพรรณ  (2527 : 114-116) กล่าวว่า ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีลักษณะดังนี้ คือ 
 1.  ด้านปัญญา  ความคิด  ความเข้าใจ  เป็นผู้ที่มีการรับรู้ตรงตามความเป็นจริง  ใช้
สติปัญญาในการพิจารณาตนเองและสิ่งแวดล้อม  คิดและท าอย่างมีเหตุมีผล  รับรู้และเผชิญปัญหา
ตามความเป็นจริง  เต็มใจที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยตรงในการเผชิญปัญหา 
 2.  ด้านประสบการณ์ทางอารมณ์  สามารถเผชิญความตึงเครียดและความกดดันต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี  เมื่อเผชิญปัญหาจะไม่กระทบกระเทือนเกินกว่าเหตุ  รักษาอารมณ์ไว้ได้ในระดับ
สม่ าเสมอ  แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับสภาพการณ์  มีความมั่นคงทางอารมณ์  สามารถเอาชนะ
ความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกได้ 
 3.  ด้านความสัมพันธ์สังคม  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ไม่แยกตัวอยู่คนเดียว  หรือแสดงหา
กิจกรรมทางสังคมมากเกินไป  จนท าให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างผิวเผิน  หรือพึ่งพิงผู้อื่นจน
รู้สึกเป็นภาระ  ไม่ได้คบผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัว  ยอมรับและเข้าใจในตนเองและผู้อื่นอย่าง
แท้จริง  มีความจริงใจ  มีสัมพันธภาพที่อบอุ่น 
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 4.  ด้านการงาน  ท างานได้อย่างเต็มความสามารถ  เลือกอาชีพได้ตรงกับความสนใจ
และความสามารถของตนเอง  รับรู้และรู้สึกว่าตนเป็นประโยชน์กับสังคม  มีคุณค่า  มีความ
กระตือรือร้นในชีวิต  มีแรงบันดาลใจ  มีพลังในการท างาน 
 5.  ด้านความรัก  สามารถรักได้อย่างแท้จริง เป็นความรักในมนุษยชาติ  เป็นความรักที่
ประกอบด้วยความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  ความเชื่อถือไว้วางใจ  ความใกล้ชิดสนิทสนม  ความพึงพอใจเมื่อ
เห็นผู้ที่ตนรักมีความสุข  รวมทั้งความรักต่อเพศตรงข้าม 
 6.  ด้านตน  มีความเข้าใจในตนเอง  ยอมรับตนเองรู้ว่าตนเองเป็นใคร  ต้องการอะไร  
ชีวิตยอมรับข้อบกพร่องและภาคภูมิใจในส่วนดีของตน  สามารถเปิดเผยตัวจริงของตนเอง  รู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง  สามารถพัฒนาตนได้อย่างดีที่สุด
ตามศักยภาพของตนเอง 
          7.  ด้านการเผชิญและควบคุมสิ่งแวดล้อม  มีประสิทธิภาพในการเผชิญและควบคุม
สิ่งแวดล้อม  ใช้สติปัญญาในการเผชิญปัญหา  มีอารมณ์มั่นคงสม่ าเสมอ  แสดงออกอย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ยังพบชัดเจนว่าวลัยพร  ศิริภิรมย์  (2541)  กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  
สภาพที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพใจ  และสุขภาพ
กาย  มีโอกาสได้ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
ตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการท างาน และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รู้สึกว่าชีวิตน้ีมี
ความหมายทั้งต่อตนเอง  องค์การ  และสังคม 
 
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการพัฒนาชนบท  
 การพัฒนาประเทศเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ์หน่ึงขององค์ประกอบทาง
สังคมเศรษฐกิจ และการเมือง หรือทั้งหมดไปสู่อีกสภาวการณ์หน่ึง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมี
ลักษณะอย่างไรนั้นเป็นเร่ืองที่ต้องท าการตกลงกันในสังคมนั้น และอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาซึ่งโดยปกติการพัฒนาจะมีความหมายโดยนัยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทางไป
ข้างหน้าสังคมหนึ่งอาจมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างหนึ่งในเวลาหนึ่ง แต่เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการในเวลาเดียวกัน แต่ระยะเวลาใน
การบรรลุเป้าหมายนั้นอาจแตกต่างกันไป 
              ชาญชัย อตมศิริกุล (2536 : 9 อ้างถึงใน สุจิตรา แก้วดู. 2550) ได้กล่าวว่าการพัฒนามี
วัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหา 3 ประการ 

 1. ขจัดปัญหาความยากจน  
 2. ขจัดปัญหาการว่างงาน  
 3. เร่ืองความไม่เสมอภาค  
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 ป๋วย  อึ้งภากรณ์  (2515: 25 อ้างถึงใน จิรัชยา เบญหีม. 2546 : 7) มีความเห็นว่า การ
พัฒนาชนบทจะมีผลส าเร็จบริบูรณ์ได้ต้องบรรลุจุดมุ่งหมาย 3 ประการ 
 1.  รายได้ขอชาวชนบทเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ  
 2.  ความเจริญและรายได้ของชาวชนบทจะต้องเป็นไปโดยมั่นคง  
 3.  ชาวชนบทต้องสามารถช่วยตนเองได้  และช่วยเหลือกันและกันได้  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2533 : 6-7 อ้างถึงใน  จิรัชยา เบ็ญหีม .  2546 : 8) ได้
ให้ความเห็นว่า  การพัฒนาชนบท  หมายถึง  กระบวนการใดๆ ก็ตามที่กระท าโดยตั้งใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวชนบทส่วนใหญ่ที่เป็น
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  โดยมีวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  นโยบายการด าเนินงาน  การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  การประเมินผล  และการปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายและวิธีการ  กระบวนการน้ีไม่มี
วันหยุดนิ่ง  ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมออยู่เสมอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ยิ่งขึ้นข้อมูลพื้นฐานของต าบลหินฮาว  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  องค์การบริหารส่วนต าบล
หินฮาว  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  ไทยต าบล ดอท คอม ได้รวบรวมสภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ ต าบลหินฮาว   
 1) แนวคิดเร่ืองการพัฒนามนุษย์  ( Human Development) เป็นแนวคิดที่ท้าทายการ
พัฒนาที่ผ่านมาโดยมองว่า  การพัฒนาที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดที่เน้นทางด้านเศรษฐกิจ  และใช้ดัชนี
วัดระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว มีผู้ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนามนุษย์  ที่สะท้อน
ให้เห็นความแตกต่างจากแนวทางการพัฒนาเดิม เช่น Miles (1985  อ้างใน อนุชาติ  พวงส าลี,  2541) 
ได้อธิบายความคิดเร่ืองการพัฒนามนุษย์ว่า  อุดมการณ์ในการพัฒนามนุษย์ต้องไม่แยกการพัฒนา
ปัจเจกบุคคล  ออกจากการพัฒนาสังคม  Speth (1994  อ้างใน  อนุชาติ  พวงส าลี,  2541)  อธิบาย
แนวคิดเร่ืองการพัฒนามนุษย์แบบยั่งยืนว่า  เป็นการเปลี่ยนจากคิดเร่ืองการพัฒนามาสู่การปฏิบัติ  
ซึ่งต้องพิจารณาถึง  3  สิ่ง  ได้แก่  ประการแรก  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง   เพราะเป็นการพัฒนาที่
ประชาชนต้องมาก่อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน  ประการที่สอง  สิ่งแวดล้อมดี   คือ  การเน้นถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ
โลก  ประการที่สาม  การมีส่วนร่วม   การพัฒนาจะส าเร็จได้ต้องให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
และกระบวนการที่มีผลต่อชีวิตของเขา (ดุษฎี อายุวัฒน์. 2548)  
 ที่สรุปได้ว่า การพัฒนามนุษย์  คือ  การส่งเสริมศักยภาพในตัวมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีกว่า  น าไปสู่การสร้างสรรค์ชีวิตที่มีประโยชน์และสมหวัง  การพัฒนามนุษย์  ควร
เป็นเป้าหมายโดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเน้นความแตกต่างระหว่างเพศ  วรรณะ  ชนชั้น  
เผ่าพันธุ์  ตลอดจนความเหลื่อมล้ าในด้านอ่ืนๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามนุษย์  ดังนั้นมาตรวัด
คุณภาพชีวิตที่อิงอยู่กับแนวคิดน้ี  จึงต้องสนใจสิ่งแวดล้อม  และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนา 
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 2) แนวคิดเร่ืองการพัฒนาสังคม (Social Development) แนวคิดเร่ืองการพัฒนาสังคม  
เป็นแนวคิดที่เกิดจากเวทีการประชุมสุดยอดเพื่อการพัฒนาสังคม  (The World Summit for Social 
Development)  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อมีนาคม  พ.ศ. 2538  ที่กรุงโคเปนเฮเกน  สาระส าคัญของแนวคิดนี้  โดย
สรุปคือ  การให้ความส าคัญกับคนและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก  ก่อนการประชุม  องค์กรพัฒนา
เอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมประชุมสรุปปัญหาสาระส าคัญที่เป็นแนวโน้มของการพัฒนาใน
ภูมิภาคนี้  (Morales, 1994  อ้างใน  อนุชาติ  พวงส าลี, 2541)  คือปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่
รุนแรงที่สุด  นอกจานี้ยังมีปัญหาเร่ืองการถูกกีดกัน  เลือกปฏิบัติ  การไม่มีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นหญิง  และปัญหาความรุนแรงอื่นๆ ได้แก่  การแสวงหาผลประโยชน์  ยาเสพติด  
อาชญากรรม  การฉ้อราษฎร์บังหลวง  เป็นต้น  ดังนั้นในการพัฒนาสังคมจะต้องค านึงถึงบริบทที่
ส าคัญอยู่  3  ประการ (ดุษฎี อายุวัฒน์. 2548)  
 ประการแรกคือ  การขจัดความยากจน  ในนิยามของความยากจนของประเทศต่างๆ ใช้
กันพิจารณาจาก  รายได้ของครัวเรือน  หรือบุคคลที่ต่ ากว่าเส้นความยากจน  ( Minimum Threshold) 
ส่วนตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่ใช้ เช่น อายุขัยเฉลี่ย (Life Expectancy) การไม่รู้หนังสือ 
 ประการที่สอง  คือ  การกระจายความเป็นธรรม  เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาส  เช่น  คน
พิการ  ผู้สูงอายุ  ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้รับโอกาส  และไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่สามารถจะ
น ามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ 
 ประการที่สาม  คือ  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ข้อจ ากัดของการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตอยู่ที่การถูกกีดกันจากกระบวนการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในครอบครัว  ชุมชน  และองค์กร
ต่างๆ  
 กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ( Sinh, 1994  อ้างใน  อนุชาติ  พวง
ส าลี,  2541)  ได้เสนอว่า  แนวคิดการพัฒนาสังคมสี้  ควรให้ความส าคัญกับคน  ให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา  และควรมีการมองแบบองค์รวม  หมายถึง  การพัฒนาเพื่อความเป็นธรรม
ทางสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความยั่งยืนทางนิเวศน์  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  และ
ความคงอยู่ของวัฒนธรรม  จากแนวคิดดังกล่าวนี้  มาตรวัดคุณภาพชีวิตจึงมองเชื่อมโยงไปถึงสภาพ
ที่บุคคลได้รับจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ 
 3)  แนวคิดเร่ืองความมั่นคงของชีวิตมนุษย์  (Human Security)  แนวคิดนี้  UNPD  
ก าหนดขึ้นเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่วัดความมั่นคงของชีวิตมนุษย์  ซึ่งความหมายของความมั่นคงของชีวิต
มนุษย์ระดับโลก  ( Global Human Security)  คือสามารถด ารงชีวิต  และท ามาหากินได้โดยปลอด
จากความหวาดกลัวภัยที่อาจจะมาคุกคามการอยู่รอด  สุขภาพอนามัย  การท ามหากิน   ตลอดจน
ความสุขสบายของบุคคล  UNPD  ได้ก าหนดสาระของความมั่นคงในชีวิตมนุษย์ได้  7  ด้าน  ได้แก่  
1)  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  2) ความมั่นคงด้านอาหาร  3)  ความมั่นคงด้านสุขภาพ  4)  ความ
มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม  5)  ความมั่นคงของบุคคล  6)  ความมั่นคงของชุมชน  7)  ความมั่นคง
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ทางการเมือง  แนวคิดเร่ืองความมั่นคงชองชีวิตมนุษย์ส่งผลต่อระบบโลกและรัฐ  ที่ต้องการให้โลก
และรัฐเห็นความส าคัญของชีวิตมนุษย์  ที่จะให้ประชากรพ้นจากความทุกข์ยาก  จึงเป็นเร่ืองไร
พรมแดน  และเป็นพันธกิจของประชาคมโลก  จากแนวคิดดังกล่าว  หากพัฒนาเป็นมาตรวัด
คุณภาพชีวิตของประชาชน  ก็จะต้องมีองค์ประกอบทั้ง  7  ด้าน  เพราะจะน ามาซึ่งความมั่นคงใน
ชีวิต  ซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตของประชากร (ดุษฎี อายุวัฒน์. 2548) 
 
 2 .7 ความหมายกลยุทธ์ และการจัดท ากลยุทธ์ 
 ความหมายกลยุทธ์  ได้มีผู้ให้ความหมายค าว่า  กลยุทธ์ไว้หลายท่าน  ดังนี้  ยุพาวรรณ   
วรรณวาณิชย์  (2548 : 12)  ได้กล่าวถึงความหมายของกลยุทธ์ไว้ว่าเป็นการดีที่จะบอกว่าอะไรเป็น
กลยุทธ์หรือเป็นแผนของกลยุทธ์อย่างแท้จริง  ขึ้นอยู่กับว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ  ( Benefit)  มาจาก
สินค้าหรือมาจากการบริการ  ถ้ามาจากสินค้าเพียงอย่างเดียว  โดยปราศจากคุณค่า  ( Value)  
ทางด้านบริการที่จัดว่าเป็นสินค้า  แต่ถ้าผลประโยชน์มาจากการบริการไม่มีส่วนประกอบของ
สินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง  และแนวคิดของ  จักร  ติงศภัทิย์  (2549 : 58)  ได้กล่าวว่า  ความหมายกลยุทธ์  
หรือ  Strategic Planning  นั้นเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาก  ในกิจการด้านการทหาร  ในการ
การศึกการสงคราม  ในด้านการเมืองระหว่างประเทศ  และโดยเฉพาะในการบริหาร  ในวงการ
ธุรกิจเอกชนนั้นประสบความส าเร็จสูงมาก ก้าวหน้าและเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันมาก ปัจจุบันน้ีการ
วางแผนแบบแผนกลยุทธ์ได้แพร่หลายเข้ามาในวงงานต่าง ๆ และวงงานของราชการมากขึ้น แต่ค าที่
นิยมและได้รับการยอมรับกันในวงราชการ ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์  การวางแผน
เชิงกลยุทธ์นั้นเป็นการวางแผนที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มี
การวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขันที่ต้องการระบบการท างานที่มีความสามารถในการ
ปรับตัวสูง   
 ส าหรับในการท างานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องการระบบการท างานที่คล่องตัวต้องการด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงใน
การน าสู่เป้าหมายในอนาคต สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อความอยู่รอด 
(Survive)  และความก้าวหน้า  ( Growth)  ขององค์การของหน่วยงาน  หรือของธุรกิจของตนใน
อนาคต การวางแผนกลยุทธ์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้มีส่วนเป็นอย่างมากต่อการสร้างความเป็น
ผู้น า  ( Leadership)  หรือในการสร้างภาพลักษณ์  ( Image)  ที่แสดงถึงจุดเด่นของหน่วยงาน  ของ
องค์การหรือของธุรกิจในการวางแผนกลยุทธ์นั้น  จะมีการก าหนดเป้าหมายรวมขององค์การ  
ส าหรับการด าเนินในอนาคตที่เรียกว่าวิสัยทัศน์  มีการคิดในเชิงลุก  มุ่งเอาดี  เอาเด่น  เอาก้าวหน้า  
ก้าวไกล  มุ่งเอาชนะ  เอาความยิ่งใหญ่เน้นคุณภาพ  เอาความเป็นเลิศมีถ้อยค าส าคัญที่จะได้พบเห็น
ที่มีการกล่าวถึงกันมากในแวดวงการบริหารจัดการ  และการวางแผนกลยุทธ์  และที่มักจะได้ยินอยู่
เสมอ ๆ เช่น การมองการณ์ไกล  มีวิสัยทัศน์  คิดกว้าง – มองไกล  มองไปข้างหน้า  วิเคราะห์
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สิ่งแวดล้อมในอนาคต  รู้จุดแข็ง – จุดอ่อน  และสถานการณ์ขององค์การ  รู้จักเลือก  แล้วมุ่งความ
พยายามสู่โอกาสนั้นสร้างวิสัยทัศน์ สร้าง Vision มี Vision ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวม
ขององค์การอย่างชัดเจน   ไม่ยึดติดกับปัญหาเฉพาะหน้าในระบบปัจจุบัน  ปรับระบบและการ
ท างานปัจจุบันให้รับกับการด าเนินงานสู่จุดที่ต้องการในอนาคตว่าเป็นบริการ 
 จากความหมายของกลยุทธ์ที่ได้กล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่
ก าหนดขึ้นเป็นรูปแบบของการกระท าให้เกิดความช านาญที่มีเป้าหมายทั้งระยะสั้น  ระยะยาว  ที่
ก้าวไปข้างหน้าในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และบรรลุชัย
ชนะผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การจัดท ากลยุทธ์  ปกรณ์  ปรียากร  (2544 : 32)  ได้กล่าวว่า  กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ  จะ
สามารถท าได้โดยวิธีการประชุมคณะกรรมการวางแผนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  ทั้งนี้โดยต้องให้
เป็นการประชุมที่มีจ านวนคร้ังมากพอ  และลักษณะการประชุมจะต้องเปิดกว้างโดยมีการขยายของ
เขตทั่วถึงทุกจุดงานที่มีความส าคัญ  พร้อมกับต้องเป็นการประชุมที่มีคุณภาพที่ผู้บริหารทุกคนต่างก็
ทุ่มเทเอาใจใส่ในผลส าเร็จต่าง ๆ ที่จะท าได้ด้วย  ในการจัดประชุมวางแผนนี้จะมีการจัดการประชุม
เพื่อพิจารณาส่วนประกอบของการวางแผนแต่ละส่วนหรือหลายส่วนรวมกันได้  ทั้งนี้ส าหรับ
จ านวนคร้ังของการประชุมจะมีมากคร้ังเพียงใดนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแผนงานที่ต้อง
พิจารณาในส่วนของ เทียนฉาย  กีระนันทน์  (2546 : 1 – 2) ได้ให้ความหมายของการจัดท ากลยุทธ์
ว่า  หมายถึง  “กระบวนการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน  เป็น
กระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่จะด าเนินการ  ทิศทาง  และวิธีการด าเนินการ  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดและตัดสินใจ
ล่วงหน้าส าหรับกิจกรรมหนึ่ง ๆ ว่า  จะท าอะไร  อย่างไร  เมื่อใด  ที่ใด โดยใคร”   
 นอกจากนี้ยังระบุว่า  “แผน ” เป็นผลผลิตของการวางแผนโดยแผนเป็นผลลัพธ์ที่เป็น
เอกสารที่ได้จากกระบวนการวางแผนทั้งกระบวนการ ส าหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันการวางแผนที่
ได้จัดท าขึ้น 
 วีรวุธ   มาฆะศิรานนท์  (2547 : 58) ได้ให้นิยามดังกล่าวออกเป็นองค์ประกอบของการ
จัดท ากลยุทธ์ 5 ประการ คือ 
 1.  การวางแผนเป็นกระบวนการ  ( Planning is the process) กล่าวคือ เป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งที่ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองภายในหน่วยองค์กรอย่างหนึ่ง และจ าเป็นต้องมีการน าเข้าทรัพยากร
และพลังความสามารถต่าง ๆ เพื่อด าเนินไปได้โดยตลอด 
 2.  ในการจัดเตรียม  ( of preparing)  การวางแผน  โดยสาระส าคัญแล้วจะเป็นกระบวนการ
ในการจัดเตรียมแนวทางการตัดสินใจเพื่อน าเสนอขอการอนุมัติและน าออกปฏิบัติโดยหน่วยงาน
องค์กรอ่ืน ๆ 
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 3.  แนวทาง  ( a set)  การวางแผนเป็นรูปแบบหนึ่งของการตัดสินใจ  แต่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงตรงที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการตัดสินใจ 
 4.  การตัดสินใจส าหรับการด าเนินการ  ( of decisions for action)  หมายความว่า  การ
วางแผนในเบื้องต้นมุ่งเน้นไปที่การกระท า  การปฏิบัติการ  หรือการด าเนินการไม่มุ่งไปที่
วัตถุประสงค์อื่นใด 
 5.  ในอนาคต  ( in the future) การวางแผนเป็นการมุ่งไปสู่อนาคต  ท าให้เกิดองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ตามมา อาทิ เร่ืองของการคาดการณ์  ความไม่แน่นอน 
 จากความหมายของการจัดท ากลยุทธ์ที่มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ข้างต้นที่สรุปได้
ว่า  เป็นการเกิดจากแนวความคิดหรือคิดก่อนท า  เป็นประบวนการระดมสมองต่อการที่มีความ
เข้าใจต่อกันที่มีส่วนร่วมของสังคมต่อการเตรียมการ  สร้างกระบวนการค้นหา  ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค  ก่อให้เกิดการตัดสินใจต่อการท าแผนให้เกิดวิสัยทัศน์  มีความต้องการ
ความส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนการจัดท ากลยุทธ์  ได้มีนักวิชาการได้กล่าว  การจัดท ากลยุทธ์ไว้หลายท่าน  ดังนี้  
ธงชัย   สันติวงษ์  ( 2532: 2) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดท ากลยุทธ์เป็นการตัดสินใจและการกระท าต่าง  ๆ 
ที่ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยองค์การบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
การจัดท ากลยุทธ์จะประกอบด้วยส่วนส าคัญต่าง ๆ คือ 
 1.  การคิดวางแผนโดยการติดตามและคาดการณ์สภาพแวดล้อมไกลออกไปในอนาคต  
 2.  การตัดสินใจก าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการจะให้เป็นภายในอนาคตโดย
ก าหนดขึ้นจากสภาพแวดล้อม 
 3.  การพิจารณาเชิงกลยุทธ์ที่จะให้วัตถุประสงค์ที่ดีที่สุด  และหนทางที่สามารถบรรลุผล
ส าเร็จในเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4.  การแปลงความและพัฒนาเป็นนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่ซึ่งจะน ามาใช้ปฏิบัติ เพื่อ
เสริมสร้างหรือขัดเกลาบุคลิกภาพขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 เสนาะ   ติเยาว์  (2547 : 4 – 6) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดท ากลยุทธ์ไว้ดังนี้ กลยุทธ์ที่
เกิดจากความตั้งใจ (Intended Strategy)  กลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง  (Realized Strategy)  กลยุทธ์ที่เกิดจาก
การไตร่ตรอง  ( Deliberate Strategy)  กลยุทธ์ที่เกิดขึ้นไม่จริง  ( Unrealized Strategy)  กลยุทธ์ที่เกิด
ใหม่  (Emergent Strategy)  กลยุทธ์ทั้ง  5  ประการนี้  หากน ามาเปรียบเทียบกับเจ้าของธุรกิจขนาด
เล็กขนาดหน่ึงตั้งธุรกิจขึ้นมาเพื่อจะผลิตและขายสินค้า  ซึ่งพบว่าอ าพล   ทิมาสาร  (2538 : 4 – 6) 
อธิบายขั้นตอนของการจัดท ากลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
 1.  จุดมุ่งหมาย  ( Ends)  จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ ( Goals) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึง
ความมุ่งหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปฏิบัติตามแผนสิ้นสุดลง 
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 2.  วัตถุประสงค์  ( Objectives)  เป็นองค์ประกอบที่เป็นมาจากการถ่ายทอดจุดมุ่งหมายให้
เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติมากขึ้น ดังนั้นการก าหนดวัตถุประสงค์โดยทั่วไปจึงอาจเป็นการชี้ถึง
สภาพของปัญหาและการพัฒนา 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ของภูมิหลัง  ( Past experience) ที่เป็นสาเหตุให้มีการวางแผนหรือแสดงถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาการวางแผนนั้น ในส่วนของเป้าหมาย ( Targets) นั้นเป็นองค์ประกอบที่
เป็นผลมาจาการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ให้เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติมาก 
 ธงชัย   สันติวงษ์  (2532 : 9)  ได้กล่าวไว้ว่า  การจัดท ากลยุทธ์ว่าต้องมีการประกอบขั้นตอน  
3  ประการ  คือ  การจัดท ากลยุทธ์  ( Strategy Formulation)  การปฏิบัติตามกลยุทธ์  ( Strategy 
Implementation)  และการประเมินกลยุทธ์   (Strategy Evaluation)   ซึ่งทั้งหมดต่างก็เป็นส่วนส าคัญ
ของการบริการงานระดับสูงและเป็นงานที่ต้องท าต่อเนื่องตลอดเวลาด้วย  ภายใต้กรอบดังกล่าว  
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ก าหนดแผนและนโยบายที่จะช่วยให้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์  ผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตผลิตภัณฑ์และตลาดที่จะ
ด าเนินการ  คือ  แนวความคิดเกี่ยวกับขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่จะด าเนินและตลาดทั้งหมดที่จะ
ตอบสนอง  ราวทั้งช่องทางการจ าแนกแจกจ่ายที่จะใช้ด าเนินการ 
 
 2 .8 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
 ความหมายของ SWOT เป็นกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งเป็นค าย่อมาจากค าว่า 
Strengths Weaknesses, Opportunities, and Threats และกระบวนการวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการที่
รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย  กลยุทธ์เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์กร  เพราะองค์กรใช้กล
ยุทธ์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตน  โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตาม
ธรรมชาติและลักษณะขององค์กรน้ันๆ ทั้งนี้องค์กรจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือ
สภาวะขององค์กรของตนเองเสียก่อน  นอกจากนี้  ยังต้องมีกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ส าหรับตนเอง  วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กร 
 Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่ง
องค์การน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรจุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การด าเนินงาน
ภายในที่องค์กรท าได้ดี 
 Weaknesses คือจุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อย
ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่ดี 
 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การท างา
นาขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการองค์กร 
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 Threats คือ อุปสรรค หมายถึง  ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานของ
องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร 
 บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรค
อาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน  ด้วยเหตุน้ีองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม 
 กรอบการวิเคราะห์ SWOT 
 ในการวิเคราะห์ SWOT การก าหนดเร่ือง หัวข้อ หรือประเด็น ( Area) เป็นสิ่งส าคัญที่
จะต้องค านึงถึงเพราะว่า การก าหนดประเด็นท าให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และอุปสรรคได้ถูกต้องโดยเฉพาะการก าหนดประเด็นหลัก ( Key area) ได้ถูกต้องจะท าให้การ
วิเคราะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น 
 การก าหนดกรอบวิเคราะห์ SWOT ใดๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและธรรมชาติขององค์กร
นั้นๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดค้นกรอบวิเคราะห์ SWOT ที่มีความหลากหลายรูปแบบอาทิ 
Macmillan (1986) เสนอ 5 ประเด็นส าหรับกรอบการวิเคราะห์ SWOT คือ 1) เอกลักษณ์ขององค์กร 
2) ขอบเขตปัจจุบันของธุรกิจ 3) แนวโน้นสภาพแวดล้อมที่จะเป็นโอกาสและอุปสรรค 4) 
โครงสร้างของธุรกิจ และ 5) รูปแบบการเติบโตที่คาดหวัง  
 Goodstein et al (1993) เสนอ 5 ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ คือ 1) ความส าเร็จของแต่ละ
ประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรขององค์กรที่ยังไม่ถูกใช้ 2) ระบบติดตามประเมินผล
ส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท 3) กลยุทธ์ขององค์กรในแง่ความคิดริเร่ิม การเผชิญกับความเสี่ยง และ
การขับเคี่ยวทางการแข่งขัน 4) โครงสร้างและระบบการบริหารขององค์กรที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย และ 5) วัฒนธรรมองค์กรและวิธีการท าธุรกิจ 
 Piercy and Giles (1998) เสนอ 4 ประเด็น คือ 1) ความเฉพาะเจาะจงของตลาดผลิตภัณฑ์ 2) 
ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้า 3) นโยบายราคาในตลาดที่เกี่ยวข้อง และ 4) การสื่อสารทาง
การตลาดส าหรับลูกค้าที่แตกต่างกัน และ Edwards (1994) เสนอปัจจัยภายนอก 9 ประการ คือ 
การเมือง เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา การแข่งขัน กฎหมาย โครงสร้างพื้นฐาน สังคม เทคโนโลยี และ
ประชากร 
 ปัญหาในการท ากระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
 การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรมีข้อควรค านึง 4 ประการ (Boseman et al, 1986)  

1.องค์กรต้องก าหนดก่อนว่า  องค์กรต้องการที่จะท าอย่างไร 
2.การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
3.องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก (Key success factors) ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ถูกต้อง 
4.องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง 
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 นอกจากข้อที่ควรค านึงถึงแล้ว  ยังมีปัญหาที่ควรระวัง ( Goodstein et al, 1993) ดังนี ้
 1. การระบุจุดอ่อนต้องการกระท าอย่างซื่อสัตย์ และบางครั้งจุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็นของ
เฉพาะบุคคล 
 2. การจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระท าอย่างรอบคอบ แนวโน้นการขยายจุด
แข็งที่เกินความเป็นจริง 
 3. ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ท าให้มองสถานการณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน  
 4. การก าหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน  
 5. ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ่งแวดล้อม ภายนอกเบี่ยงเบน  
 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได้  
 คุณลักษณะ 7 ประการของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
 1) การมีส่วนร่วมทุกระดับ  ผู้น าหลักเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมสูงสุดในการก าหนด
กลยุทธ์ของกลุ่ม ผู้น าหลักจะเป็นผู้คิดริเริมค้นหาปัจจัย  ตัดสินใจตลอดจนสามารถเสนอกลยุทธ์
ทางเลือกได้  ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ Milliken and Vallrath (1991), Wheelen 
Hunger (1992) และ Bell and Evert (1997) ที่ระบุว่า ผู้น าหลักขององค์กรจะเป็นบุคคลส าคัญที่สุด
ในการพัฒนากลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติส่วนน าระดับรอง เช่น สมาชิกคณะกรรมการ
บริหาร และพนักงานที่มีความรับผิดชอบงานสูง มีส่วนร่วมระดับกลาง  มักเป็นฝ่ายฟังอภิปรายบาง
จุดที่ตนไม่เห็นด้วย ไม่ใคร่มีความคิดริเร่ิม  แต่ร่วมการตัดสินใจและเข้าร่วมตลอดกระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT ถึงแม้ว่าผู้น าระดับรองมีส่วนร่วมในระดับกลางแต่ก็มีผลดี 3 ประการ คือ 1) ท าให้
ผู้น าระดับกลางทราบภาพรวมของงานของกลุ่มอย่างชัดเจน 2) มีส่วนร่วมตัดสินใจก าหนดทิศทาง
และกลยุทธ์ของกลุ่ม 3) ยังผลให้เกิดความเข้าใจร่วมของการท างานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ของ Piercy and Giles (1989) ที่ระบุว่า SWOT เป็นกลไกที่สร้างความเป็นเอกฉันท์ของทีมในเร่ือง
ส าคัญ ๆ 
 นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ยังเอ้ือให้สมาชิกได้ซักถาม เสนอแนะ และมีส่วน
ร่วมจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ซึ่งโดยปกติแล้วสมาชิกจะไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินการของกลุ่ม การมีส่วนร่วมดังกล่าวท าให้สมาชิกทราบถึงทิศทางและแผนงานของกลุ่ม 
 สรุปได้ว่า  กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เอ้ืออ านวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้น าและ
สมาชิกในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งข้อสรุปนี้สอดคล้องกับงานของ Scott (1986) ที่ระบุว่า คุณค่าของ 
SWOT อยู่ที่ตัวกระบวนการซึ่งอ านวยให้เกิดการมีส่วนร่วมจากบุคคลทุกระดับขององค์กร 
 2) กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เป็นเวทีการเรียนรู้ระหว่างผู้น าระดับ
ต่างๆ 3 ลักษณะ คือ (1) ผู้น าหลักสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่ผู้น าระดับกลาง (2) ผู้น าระดับกลางได้
เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้น าหลัก และ (3) ผู้น าทุกระดับได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  กระบวนการเรียนรู้
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เกิดจากการที่ผู้เข้าร่วม ต้องคิดอย่างจริงจังต้องเสนอความคิดของตนต่อกลุ่มต้องอภิปรายโต้แย้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และที่ส าคัญต้องตัดสินใจเลือกทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่ม 
 จากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT เอ้ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เร่ือง
หลัก 2 เร่ือง  คือ (1) ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เร่ืองของกลุ่มของตนเองได้กระจ่างขึ้น และ (2) กระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT ยังเป็นเวทีการเรียนรู้เร่ืองการวางแผนแบบทีมและเป็นระบบ ซึ่งเป็นเร่ืองใหม่
ส าหรับผู้เข้าร่วม 
 จากการเข้าร่วมการปฏิบัติจริงท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้วิธีการวางแผน  และเมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการผู้เข้าร่วมจะได้แผนกลยุทธ์ที่มาจากการสร้างสรรค์ของเขาเอง 
 3) การใช้เหตุผล กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่เป็นระบบซึ่งเอ้ือให้เกิด
การใช้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผู้เข้าร่วม
ต้องใช้ความคิดและอภิปรายถึงเหตุผลต่างๆในการตัดสินใจ  ซึ่งท าให้เกิดความรอบคอบในการ
ก าหนดกลยุทธ์ หลายคร้ังที่กลุ่มมีการโต้แย้ง อภิปราย และแบ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายค้าน 
กระทั่งต้องใช้คะแนนเสียงเป็นตัวชี้ขาดการเลือกข้อสรุปหน่ึงๆ กระบวนการวิเคราะห์  SWOT จึง
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์  ซึ่งสรุปนี้สอดคล้องกับงานงาน 
Goodstein et al (1994) 
 4) การใช้ข้อมูล  การใช้ข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT หรือ
อาจกล่าวได้ว่า ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ หากผู้เข้าร่วมมีข้อมูลหรือไม่มีกล
ยุทธ์ที่ได้ จะไม่มีหลักฐานของความจริงของกลุ่ม โอกาสที่จะก าหนดกลยุทธ์ผิดพลาดเป็นไปได้มาก  
ข้อมูลที่ใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT มาจาก 3 แหล่ง คือ 1) จากประสบการณ์ท างานของ
ผู้เข้าร่วม 2) จากผลการศึกษาวิเคราะห์องค์กร และ 3) จากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น วิทยากรที่เชิญ
มาให้ความรู้และเพิ่มเติมข้อมูล 
 ข้อมูลที่น ามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT นั้น ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องโดยข้อมูล
จากทั้งสามแหล่ง จะตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกัน ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลนั้น  ๆ ต้องเป็นข้อมูลที่มี
ความส าคัญต่อกลุ่มทั้งทางบวกและลบ  ข้อมูลที่ส าคัญและถูกต้องนี้ท าให้เกิดผลดีต่อกระบวนการ 
SWOT 3 ประการ คือ  (1) เอ้ือให้เกิดการมองการณ์ไกลได้ดี  (2) ก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับสถานการณ์ และ(3) ระบุ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ได้ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง 
 5) การกระตุ้นให้คิดและเปิดเผยประเด็นที่ซ่อนเร้น  กระบวนการวิเคราะห์ SWOT อ านวย
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์สูง  เพราะผู้เข้าร่วมจะเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ ผู้เข้าร่วมจะเป็น
ผู้กระท าต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน หากผู้เข้าร่วมท าไม่ได้ในขั้นตอนใดก็ไม่สามารถข้ามไปได้  ดังนั้น 
กระบวนการวิเคราะห์  SWOT จึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิด การวิเคราะห์และการอภิปราย
โต้เถียง เพื่อบรรลุถึงการตัดสินใจร่วมกัน 
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  6) การเป็นเจ้าของและพันธสัญญา จากการผู้ที่เข้าร่วมเป็นผู้คิดใช้เหตุผลอภิปราย
แลกเปลี่ยน จนกระทั้งน าไปสู่การตัดสินใจของเขาเองในการก าหนดภารกิจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ของกลุ่ม กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงช่วยสร้างให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนงาน
และเกิดความผูกพันต่อการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การเป็นเจ้าของที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนประการ
หนึ่ง คือ การเอ่ยถึงแผนโดยใช้ค าว่า “แผนของเรา” ของผู้เข้าร่วม อย่างไรก็ดี  การปฏิบัติตามแผนยัง
ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข หรือมีตัวแปรบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแผนนั้นได้ ดังนั้น  กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงควรใช้อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าเพื่อให้เกิดการ
ปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง (สุทิติ ขัติยะ, 2550) 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

       ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
 
 
 
 

การวิเคราะห์องค์กร 

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 : การวิเคราะห์ประเมิน จุดอ่อน  
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
 1) การเตรียมตัวผู้เข้าร่วม 
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน – จุดอ่อนและจุดแข็ง 
 3) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก - โอกาสและอุปสรรค 

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 : การสร้างกลยุทธ์ทางเลือก  
 1) การก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
 2) การสร้างกลยุทธ์ 

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 3 : การปรับปรุงและประเมินกล
ยุทธ์ทางเลือก 
 1) การจัดกระบวนการเสริมข้อมูล 
 2) การปรับปรุงกลยุทธ์ทางเลือก 
 3) การประเมินกลยุทธ์ทางเลือก 
 4) การจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ 
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 2.9 รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ 
จากแนวคิดของแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเรือ หมู่ที่ 8  ต าบลขุนทะเล อ าเภอ

เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีแนวคิดของการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จและสามารถ
เป็นต้นแบบได้โดยใช้กระบวนการ 3 ขั้นตอนดังน้ี 

1. การก่อเกิด เกิดขึ้น จากแนวคิดของประชาชนบ้านคลองเรือ ที่มองเห็นถึงสภาพปัญหาใน
การประกอบอาชีพที่มีการประกอบอาชีพในลักษณะเชิงเดี่ยว จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และเป็นสถานที่ในการประชุมของแกนน า อีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ของหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอ่ืนๆ  ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “หมู่บ้านอยู่เย็น เป็นสุข ”  
ในรูปของกระบวนการจัดต้ัง และงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของ   ศูนย์เรียนรู้ จ านวน 10,000 
บาท เพื่อใช้ในการจัดท าฐานข้อมูล และสื่อการเรียนรู้ ด้านวิถีการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ของคนใน ตามมติที่ประชุมของชาวบ้าน 

2. การบริหารงาน  เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ไปสู่สมาชิกในครัวเรือนของชุมชนที่แพร่หลาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
คลองเรือ ได้ก าหนดการบริหารงานในรูปแบบของคณะท างาน โดยการแบ่งเขตการส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 เขต ตามสภาพพื้นที่ มีคณะท างานรวมทั้งหมด 
27 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกของประชาคมหมู่บ้านก าหนด ให้คณะท างานต้องเป็นบุคคลที่อยู่ใน
เขตนั้นๆ และต้องเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โดยการก าหนดให้
คณะท างานแต่ละเขตไปประชุมชาวบ้าน จัดท าแผนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
น าเสนอในคณะท างานร่วม ในการก าหนดทิศทางการส่งเสริม และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งการประเมินผล เพื่อน าเสนอในการประชุมชาวบ้านทุกวันที่ 8 ของทุกเดือน 

3.การด าเนินของแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเรือ 
รูปแบบของการเรียนรู้ 
1.การเรียนรู้ในรูปแบบของการประชุมเพื่อการเรียนรู้ร่วมในลักษณะเวทีลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นของคณะท างานและชาวบ้าน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉลี่ยเดือนละ 25 คร้ัง 
2.การเรียนรู้ในรูปแบบของการประชุมชาวบ้านรวมทั้งหมู่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระดับหมู่บ้าน ทุกวันที่ 8 ของทุกเดือน 
3. เป็นศูนย์ศึกษาดูงานจากภายนอก ทั้งในรูปของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 

เอกชน และกลุ่มองค์กรประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยเดือน
ละ 10 คร้ัง 
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  4. เป็นจุดถ่ายทอดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนในลักษณะเครือข่ายร่วม 
จากสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจุดถ่ายท าสารคดี รายการ
หมอกะเสธ ช่วงภูมิใจไทยแลนด์ จากสถานโทรทัศน์ช่อง 5 

5.เป็นจุดฝึกอบรมการพัฒนาตนเองสู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของลูกค้า ธกส. ที่
ได้รับการพักช าระหนี้ของเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 50 คน 

6. เป็นวิทยากรด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชนต่างๆ โดยเฉลี่ย 10 คร้ังต่อเดือน  

7.ศูนย์ทะเบียนปราชญ์ชุมชนบ้านคลองเรือ โดยคัดเลือกจากบุคคลในชุมชน ที่มีองค์ความรู้
และภูมิปัญหาแต่ละด้าน รวมทั้งหมด 10 ด้าน  

เนื้อหาในการเรียนรู้ 
1.การค้นหากิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และวิถีการด าเนิน

ชีวิตของคนในครอบครัว ชุมชน 
2.การสรุปบทเรียนการท างานในการขับเคลื่อนปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปสู่
ทิศทางการท างานใหม่ 
3.การติดตามผลงาน และข้อตกลง จากเวทีร่วมของชุมชน เพื่อน าไปปรับใช้ในการท างาน

คร้ังต่อไป 
4.แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์กับเครือข่ายระดับชุมชน ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ

นอกจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตคนบ้านคลองเรือ 
4.สถานท่ีการสร้างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเรือ 
1.การเรียนรู้จากฐานการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และเครือข่ายในชุมชนบ้าน

คลองเรือ ทั้งระดับครอบครัว ระดับเขตการพัฒนาของหมู่บ้าน โดยการบรรยาย การสาธิต การฝึก
ปฏิบัติ และการวิจัยโดยชุมชน 

2.การเรียนรู้ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเรือ โดยภาพนิทัศน์การ 
การจัดเวทีระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

5.ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเรือ ในชุมชน 
1. เกิดการค้นหาแนวทางการด าเนินชีวิต ในรูปแบบใหม่ ภายใต้การด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิม 

นั้นก็คือ การจัดระเบียบวิถีชีวิตของตนเอง และครอบครัว เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกๆ ด้าน 
2. ความสามัคคีของคนในชุมชน และการเอ้ืออาทรในลักษณะการพึ่งพาอาศัยร่วมกันแบบ

ญาติมิตร 
3. เกิดเวทีของการเรียนรู้ของคนในชุมชนอย่างไม่สิ้นสุด มีความมั่นคงและก้าวย่างอย่าง

มั่นใจ พร้อมแสวงหาภาคีการพัฒนาร่วมในการท างานทุกระดับ ทุกองค์กร 
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4. เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน 
นอกชุมชน  

1. เป็นแหล่งการศึกษาดูงานจากภายนอก ทั้งในรูปของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 
เอกชน และกลุ่มองค์กรประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และอ่ืนๆ ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

2. เกิดเครือข่ายการท างานร่วมระดับชุมชน ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนอกจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

6.บทบาทของพัฒนากรต่อการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเรือ 
1. เป็นผู้จัดการการเรียนรู้ร่วม ทั้งการเรียนและการสอน ในลักษณะการส่งเสริม การ

สนับสนุน การประสานงานกับภาคีการพัฒนาและเครือข่ายการเรียนรู้ระดับต าบล อ าเภอ อย่าง
ต่อเน่ือง 

2. เป็นวิทยากรกระบวนการร่วม ในการจัดเวทีของชุมชนตามสถานการณ์ กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2552) 
 
 2.10  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง        
 อนุพงษ์ (2542) ศึกษา “ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตาม
แนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ”  พบว่าโครงการ
ส่งเสริมการใช้น้ าตาทฤษฏีใหม่ สามารถสนองแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ได้ ทั้งในขั้นมีอยู่-มีกิน 
และเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย ท าให้คุณภาพชีวิตของชาวชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ในด้านเศรษฐกิจพบว่า ครัวเรือนในสมาชิกของจังหวัดชียงรายและแพร่ 
มีรายได้อันเป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมแบบผสมผสานสูงกว่า 99,732 บาท ต่อปี ซึ่งเป็น
รายได้โดยเฉลี่ยของเกษตรกรในชนบท และในด้านการลดรายจ่ายในครัวเรือนพบว่า สมาชิกได้
บริโภคผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมฯ คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 26,958.89 บาท และ 
36,107.39 บาท ตามล าดับ สุดท้ายด้านสังคม พบว่าได้สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่องค์กรชุมชน
ที่จัดต้ังขึ้น 3 จังหวัด คือ เชียงราย แพร่ และศรีสะเกษ 
 ส าราญ  อุ่นบาง (2548:77-80) ได้จักท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรระบบหมู่บ้านลุก
งาม   ต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร พบว่าบ้านตลุกงานมีความสมบูรณ์ต่อการ
เพาะปลูก ทั้งดินและน้ า โดยการท าการเกษตรทั้งหมู่บ้าน 95% ส่วนใหญ่ของการท าเกษตรท าการ
เพราะปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพดฝักสด กล้วยไข่ ปัญหา จะพบเกี่ยวกับภัยธรรมชาติในฤดูฝน 
ต้นทุนการผลิตสูงโดยการใช้สารเคมีและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระดับหมู่บ้านได้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญดังนี้     
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                 1. การขุดคลองไส้ไก่โครงการคลองไส้ไก่ 
                 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โครงการขยายพันธ์ข้าว 
                 3. ผลิตข้าวปลอดสารพิษ โครงการถ่ายอดเทคโนโลยีส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ 
                 4. เพิ่มการบริการกองทุน 
 ปริญญา อุทัศน์ (2545: ง-จ) ได้ศึกษาเร่ืองการบริการเชิงกลยุทธ์ส าหรับสหกรณ์โคนม 
บรรหารแจ่มใส 21จ ากัด การศึกษาครั้งน้ีมุ่งที่การวางแผนกลยุทธ์ 3 วิธี คือ                                                                                                                                                                                                                                                                   
 1) การวางแผนกลยุทธ์แบบกามีส่วนร่วม โดยการจัดท าอภิปรายกลุ่มย่อย ซึ่งการศึกษา 
ปรากฏว่า แผนกลยุทธ์ส าหรับสหกรณ์การส่งเสริมโคนม บรรหาร-แจ่มใส 21 จ ากัด คือสหกรณ์การ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้แล้วความเข้าใจกระบนการสหกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีทาการผลิตและ
ข่าวสารี่เกี่ยวข้องกับการตลาดให้มากขึ้น 
 2) การวางแผนกลยุทธ์แบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้เทคนิค 
การวิเคราะห์ปัจจัยและเทคนิคการวิเคราะห์คาโนนิคอล ผลการศึกษาที่ได้คือ ณ สหกรณ์ปัจจุบันโค
นม บรรหาร -แจ่มใส 21 จ ากัด สหกรณ์ต้องใช้กลยุทธ์ส าหรับการด าเนินการที่เน้นไปในทางแก้ไข
จุดอ่อนที่เกิดขึ้นภายในและใช้โอกาสที่จากภายนอก 
 3) กาวางแผนกลยุทธ์แบบการประเมินหาต าแหน่งกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ โดยใช้
วิธีการแบบ APACE ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ตงใช้กลยุทธ์ตั้งรับในการด าเนินการกิจการ ซึ่ง
โดยสรุปแล้วจะพบว่า การศึกษา กลยุทธ์ทั้ง 3 วิธีการ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก และส่วนใหญ่
จะมีคามสอดคล้องและไปในทิศทางเด่ียวกัน ซึ่งอย่างไรก็ตามการน าเอาหลักการบริการการเชิงกล
ยุทธ์มาใช้ส าหรับงานสหกรณ์ ก็ควรจะมีการน าหลายๆวิธีการมาผสมผสานเพื่อให้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นวิถี
ชีวิตที่มีความเรียบง่ายโดยสังคมชุมชน การก าหนดการพัฒนาที่ก็ควรจะมีการน าหลายๆ วิธีการมา
ผสมผสานกันเพื่อให้กรบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องสรุปว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิที่มีความเรียบง่ายโดยสังคมชุมชน การ
ก าหนดารพความส าเร็จและเป็นกรอบทิศทาง ทุกส่วนต้องมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนากระบวนการ
ท างาน และการเรียนรู้ของชุมชนด้านต่างๆ สามารถก่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายต่อความ
ต้องการอาชีพเกษตรกรรมที่มีการท าไร่ผักและอื่นๆ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตในเชิงธุรกิจส่วนใหญ่
จะมีการใช้สารเคมีและสารพิษเพื่อรักษาเพิ่มการผลิตอย่างแพร่หลายเป็นจ านวนมาก รวมไปถึง
ปัญหา ผลผลิต และราคาปัจจัยการผลิตจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมี เคร่ืองจักรการท าการเกษตรและอ่ืนๆ 
ท าให้ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้น ปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหา และเป็นแนวทาง การ
พัฒนา แม้ในด้านการเกษตรที่สามารถก าหนด เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิต ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ พร้อมทั้งกิจกรรมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางที่มาจากการมีส่วนร่วม และการตัดสินใจ
ร่วมกัน การก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ เป็นกลยุทธ์ ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์แก่
เกษตรกรรม ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจ และมีผลในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดในสังคมชุมชน การพัฒนาสู่การปฏิบัติที่มีประสพความส าเร็จจะต้องมีกรอบวามคิดไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องผสมผสาน เพื่อสามารถน าหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวมาข้างต้นปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง ปัญหาสภาพของทรัพยากร
ดินและน้ า ปัญหาสารพิษที่ปนเปื้อนของความไม่เข้าใจ ในชีววิธี ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมย่อมมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง  เนื่องจากปัญหาที่มีอยู่จะเป็นสภาวะบ่งบอกการ
ลงทุนที่ไม่คุ้มทุน และความขาดทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  อีกทั้งสามารถเกิดปัญหาภาระหนี้สิน
ของเกษตรกรที่เร้ือรังที่อาจไม่มีวันจบสิ้น ถ้าไม่มีการแก้ไข และเป็นสิ่งที่ส าคัญของเกษตรกรที่
พัฒนาหรือมีความเข็มแข็งเป็นเกษตรกรยั่งยืนที่จะต้องตระหนักของความรับผิดชอบทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  ต้องฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า  การควบคุมใช้ชีววิธี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์การ
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและการรักษาระบบนิเวศ การรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล จึงเป็น
ผลกระทบที่เป็นผลก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเกษตรกรผู้ปลุกผักหมุนเวียน ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะท า
กลยุทธ์การจัดท าเกษตรยั่งยืนการปลูกผักหมุนเวียนของเกษตรกรหมู่ที่ 9 บ้านห้วยนกแล ต าบลช่อง
แคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 ทรงชัย ( 2542) ได้ศึกษาทัศนะของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  จากเกษตรกรที่กู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทจากธนาคารกสิกรไทยสาขา
หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ผลการศึกษาสรุปว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยรับทราบแหล่งข้อมูลจากโทรทัศน์ อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมเร่ืองแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งไม่เคยไปศึกษาดูงานด้านทฤษฏีใหม่ ส่วนความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านการบริโภค  พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ือง
ของการกินอยู่อย่างประหยัดเหมาะสมกับรายได้ ในด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เห็นว่าการผลิตโดย
ใช้แรงงานคนแทนเคร่ืองจักรเป็นการลดมลภาวะ มีผลท าให้สิ่งแวดล้อมดี ด้านสุขอนามัยส่วนใหญ่
เห็นว่าการบริโภคอาหารที่ปราศจากสารเคมี  มีผลท าให้สุขภาพอนามัยดี ด้านการปฏิบัติกิจกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมว่าเกษตรกรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย และภาพรวม
ของทัศนะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความ
มั่นคงทางรายได้ของครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่มีทัศนะเห็นด้วยมาก 
 พระมหาสิทธิพงศ์ ( 2544) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคมในการด าเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ต าบลเขาดินพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  
พบว่าลักษณะทั่วไปในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรอยู่ในช่วงการ
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เปลี่ยนแปลงทิศทางการด าเนินชีวิต ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ดีมากกว่าก่อนเข้าโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะทางเศรษฐกิจพบว่าหลังจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรกรส่วนใหญ่มีลักษณะการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น โดยเฉพาะมีความเพียงพอด้านปัจจัย  4 ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ประธินพร ( 2545) ศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบ
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ศึกษาเฉพาะกรณี เกษตรกรในอ าเภอ  
ท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ มีความส าเร็จโดยหลังจาก
เข้าร่วมโครงการเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐโดยการขุดสระน้ า ช่วยเหลือด้านพันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์และสนับสนุนเงินทุน  5,000 บาท โดยจัดสรรที่ดินของตนออกเป็น  4 ส่วนตามหลักการ
ของเกษตรทฤษฏีใหม่  ในการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรจะเพาะปลูกพืชหลากหลายซึ่งมีทั้งพืชสวน
ครัว  พืชสวน สวนผลไม้  เลี้ยงไก่และปลา  ท าให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นโดย
ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จที่ส าคัญคือการมีแหล่งน้ าที่เพียงพอ  ความขยันหมั่นเพียรของเกษตรกร
และความสนับสนุนในด้านต่างๆ ของรัฐที่มีต่อเกษตรกร 
 ธงชัย ( 2546) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชากรไทยในชนบทช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 – 8 ใช้ข้อมูลปี 2539 ในการศึกษาพบว่า คุณภาพ
ชีวิตขั้นพื้นฐานของประชากรไทยในชนบทช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ดีขึ้นจากช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 7 และภาคเหนือเป็นภาคที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานระดับต่ าเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ส่วน
ปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชากรไทยในชนบทโดยรวมในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 7 ได้แก่  ปัจจัยทางด้านการเงินและปัจจัยทางด้านทรัพยากรป่าไม้  และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
8 ได้แก่ปัจจัยทางด้านการศึกษาและปัจจัยทางด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 สกล ( 2546) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ต าบลหงส์เจริญ  อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  ผลการศึกษาสรุปว่าประชาชน
ต าบลหงส์เจริญ  มีการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 4 ด้านได้แก่  ปัจจัยสี่พอเพียง การศึกษา
ถ้วนทั่ว  ครอบครัวเข็มแข็งและรายได้พอเพียง โดยการร่วมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า ด้านครอบครัวเข็มแข็งเป็นอันดับแรก  รองลงมา ด้านปัจจัยสี่พอเพียง ด้านการศึกษา
ถ้วนทั่วและรายได้พอเพียงตามล าดับ  ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ได้แก่  ปัจจัยสี่พอเพียง  การศึกษาถ้วนทั่ว
ครอบครัวเข็มแข็งและรายได้พอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิต และสามารถร่วมกัน
อธิบายคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลหงส์เจริญได้ร้อยละ 46.0 

ภูเมศ (2547) ศึกษาเร่ือง ศักยภาพของชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าด้านการผลิต ขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนวัตถุดิบ การผลิตไม่ทัน 
ด้านการตลาด กลุ่มลูกค้ามีขนาดเล็ก พ่อค้าคนกลางกดราคา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบเดิม ๆ ด้านเร่ืองราวหรือต านานผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น 
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มานาน สืบทอดต่อกันมาเป็นของที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันแต่โบราณ เป็นของขึ้นชื่อของคนในท้องถิ่น 
ด้านความเข้มแข็งของชุมชน กองทุนของกลุ่มยังอ่อนแอ ขนาดของกองทุนมีขนาดเล็ก กลุ่มผู้ผลิตมี
ขนาดเล็ก 

สุภัทรา (2547) ศึกษาเร่ืองกิจกรรมกลุ่มการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในโครงการ
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอ่างทอง พบว่า ปัญหา
และอุปสรรค กลุ่มควรขยายการสร้างเครือข่ายการผลิต การบริหารจัดการที่ดี มีความรู้เพิ่มทักษะ 
อย่างต่อเน่ืองจะต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงจุดอ่อนของโครงการ 
OTOP ของประเทศไทย ดังนี้ 1)  OTOP เป็นการพัฒนามาจากภายนอกไม่ได้เกิดจากภายใน
เหมือนกับโครงการต้นแบบ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( One Village One Product : OVOP)” 
ของประเทศญี่ปุ่น  2) กระบวนการด าเนินงานยังไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญา OVOP 3 ประการ 3) 
ผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่น   ของปรัชญาดังกล่าว 4)  ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
กระบวบการ OTOP กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่ก้าวหน้าเท่านั้น 5) หน่วยงานในท้องถิ่นขาดข้อมูลในเชิง
ลึกที่สะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนชุมชน และ 6)  ในระดับนโยบายขาด
ข้อมูลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการซื้อและปริมาณการเสนอซื้อสินค้าชุมชน  
 วรรณวิมล ( 2547) ศึกษาคุณภาชีวิตของผู้ใหญ่วัยท างานามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พบว่าผู้ใหญ่วัยท างานของครอบครัว
เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีคะแนนคุณภาพชีวิตในระดับสูง การศึกษายังพบว่า
การประเมินสภาวะเศ รษฐกิจ  พอพียงของครัวเรือนเกษตรกลุ่มตัวอย่างในระดับสูง โดยมีสภาวะ
เศรษฐกิจพอเพียง 4 ล าดับในระดับสูง คือ สภาวะความสามารถในการผลิตหรือจัดหาที่อยู่อาศัยที่
แข็งแรงพอเพียงกับจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  สภาวะมีปัจจัยที่สนองความต้องการที่บ าบัดรักษา
พยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สภาวะความส าคัญในการผลิตหรือจัดหาอาหารและน้ าดื่มเพียงพอตลอดปีและ
สภาวะความสามารถในการผลิตหรือจดหาเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองใช้ผ้าในบ้านเรือนพอเพียงกับ
สภาพอากาศในฤดูตามล าดับส่วนสภาวะความสามารถในการมีอาชีพที่มีรายได้พอเพียงกับการ
จัดหาทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ใช้เงินและสภาวะหนี้สินที่สามารถช าระคืนได้อยู่ในระดับปานกลาง 
 อัจฉรา ( 2547) ศึกษาโครงการน าร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของครอบครัว
เกษตรกรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  จากกลุ่มตัวอย่าง
ในพื้นที่ศูนย์โครงการหลวงทุ่งเริง  แม่ปูนหลวง หมอกจ๋าม หนองเขียวและสถานีเกษตรหลวงหลวง
ขาง ผลการศึกษาพบว่าสภาวะคุณภาพชีวิตที่วัดโดยสุขภาพกายสุขภาพจิตและความพึงพอใจใน
ชีวิตของสมาชิกครอบครัวเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง  สภาวะพอเพียงของ
ครอบครัวที่วัดจากความพอเพียงของการได้รับปัจจัย 4 สภาวะด้านอาชีพและสภาวะหนี้สินของ
ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง สภาวะเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 แบบจ าลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครอบครัว
เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสามารถแสดงเป็นแบบจ าลองต้นไม้คุณภาพ
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยเจ้าหน้าที่โครงการหลวง 
 สุจิรา ( 2547) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น  จังหวัดปทุมธานี  พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งเพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพ
ชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมต่างกันคุณภาพชีวิตของนักเรียนอยู่ในระดับดีและได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมภาพรวมอยู่ในระดับมากการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ครูและเพื่อน
และการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านสิ่งของหรือบริการที่ต่างกัน  
ท าให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนแตกต่างกัน 
 วรรณา ( 2548) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของชาวนากับชาวสวนของอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี  พบว่าชาวนา มีคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยและการเมืองอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ส่วนชาวสวนมีคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ  สังคมอยู่ในระดับปานกลาง มีคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพอนามัยและการเมืองอยู่ในระดับไม่ดี  ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิต
โดยรวมพบว่า  ชาวนากับชาวสวนมีคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน แต่มีคุณภาพชีวิตด้าน
สังคม สุขภาพอนามัยและการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 โดยชาวนามี
คุณภาพชีวิตด้านสังคม สุขภาพอนามัยและการเมืองดีกว่าชาวสวน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนการวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ และ
ประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP เพื่อน ามาสร้างรูปแบบ ศูนย์การเรียนรู้
ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
น าไปสู่ศูนย์ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสม ของชุมชน ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธี กระบวนการ มีส่วนร่วม ของชุมชน  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ดังนี ้
 3.1 การก าหนดประชากร 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 การก าหนดประชากร 
 การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพได้คัดเลือกกลุ่มชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP อ าเภอ
บางคนที ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน ปี 2552 เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
จ านวน 30 ราย และน ามาประชุมกลุ่ม จ านวน 9 ท่าน  ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์หาปัจจัย
และแนวทางเพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนที ่2 ใช้การประชุมกลุ่ม 
  3.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 การสัมภาษณ์ 

ตอนท่ี  1  วิเคราะห์กระบวนการผลิต ได้แก่ 1) ด้านการผลิต 2) ด้านการพัฒนาผลิต 3) ด้านความ
เข้มแข็งของชุมชน 4) ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 5) ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 ตอนท่ี 2 ประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีเหมาะสม  1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
2) ประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตอนท่ี 3 รูปแบบศูนย์เรียนรู้ ท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.2.2 ขั้นตอน การประชุมกลุ่ม 
 เ พื่อประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จและ รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม 
OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน  โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย  
ด้วยการน าเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง  ๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนผู้ร่วมประชุม 9 ท่าน  
 ขั้นตอนด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีดังนี้  
 ก ) รวบรวมข้อมูล ที่ได้ผลการวิจัย จากแบบสัมภาษณ์  เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ตั้งประเด็นค าถามในประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิต
ของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข ) ด าเนินการประชุมกลุ่มเพื่อ พิจารณาประเด็นปัญหาในการ ประเมินปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จและหารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 ค ) ในการประชุมกลุ่มมุ่งหาความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ร่วมประชุมใน
การหาข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค าตอบในประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษา 
 ง ) เขียนรายงานการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการศึกษา 2 ส่่วน คือ การศึกษาค้นคว้้าจากเอกสาร โดยศึกษา
รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อการศึกษากรอบแนวคิดและค้นหาค าตอบตามวัตถุประสงค์์ ซึ่งค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารวิชาการ ข่าวสารจากวารสาร อินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาภาคสนาม โดยใชเ้ทคนิค
การสัมภาษณ์์แบบเจาะลึกกับผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่มองค์กรต่าง ๆ  และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการ ผู้ศึกษาได้ประสานงานกับประธานกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOPไว้ล่วงหน้าในการเตรียมการและ
นัดหมายกลุ่มเป้าหมายโดยใช้้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุม่เป้าหมายท้ังเป็น
รายบุคคลและรายบุคคลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้างมีการต้ังค าถามไว้ล่วงหน้าและสัมภาษณ์เจาะลึกในจุด
ที่สนใจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบด้วนทุกประเด็น์ ที่ต้องการ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
 ผู้ศึกษาได้ประสานงานกับประธานกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOPไว้ล่วงหน้าในการเตรียมการและนัดหมาย
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมายทั้งเป็นรายบุคคล
ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้างมีการต้ังค าถามไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบด้วนทุกประเด็นที่ต้องการ 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และพร้้อมซักถาม จดบันทึกไปด้วย ทั้งนี้ได้สังเกตพฤติกรรมและเหตุการณ์
ส าคัญของหมู่บ้าน ผู้วิจัยจะค้้นหาความสัมพันธ์์ของเหตุการณ์์และสภาพปัญหาความเป็็นอยู่่ของชุมชนก่่อนแล้ว
จึงน ามาเขียนสรุปแต่ละประเด็นภายหลัง การวิเคราะห์์ข้อมูลการศึกษาใช้จากประสบการณ์์จริงของชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้า OTOP โดยเน้นนกระบวนการได้้มาของข้อมูลความเป็นจริงของชุมชนจากภาคสนามผนวกกับ
ข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสาร และน าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การวิจัยครั้งน้ีต้องการศึกษารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์
ประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จ กระบวนการผลิตที่เหมาะสมของกลุ่ม OTOP และสร้างรูปแบบศูนย์การ
เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายการต่อไปนี้ 
4.1 วิเคราะห์กระบวนการผลิต 
 4.1.1 ด้านการผลิต  
 4.1.2 ด้านการพัฒนาผลิต  
 4.1.3 ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
 4.1.4 ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด  
 4.1.5 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
4.2 ประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีเหมาะสม 
 4.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
 4.2.2 ประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.3 รูปแบบศูนย์เรียนรู้ท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลจากการสัมภาษณ์ 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP อ าเภอบางคนที ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน ปี 2552 จ านวน 30 ราย พบว่า 
  4.1.1 ด้านการผลิต 
  ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับการผลิต พบมากคือ การผลิตไม่มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม มาศักยภาพการผลิตสามารถผลิตซ้ าได้ในปริมาณและคุณภาพเดิม  แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ใช้
วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด และมีการขยายปัจจัยการผลิตมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.1.2 ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ผู้ผลิตมีการพัฒนาแนวคิดของตนเองหรือกลุ่มและตามความต้องการของ
ลูกค้า กระบวนการลดขั้นตอนในการท างานในการผลิตให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสร้าง
ความสามารถในการผลิตที่มีปริมาณมาก ๆ ให้ทันกับการสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนใหญ่ไม่มีการพัฒนาการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์  อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ  และไม่ค่อยมี รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์ที่บ่ง
บอกเอกลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์และตามมาตรฐานสากลเชิงการค้า  สนับสนุนในการอบรมการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้ดูมีความทันสมัย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทที่มีอยู่ในท้องถิ่นการหาสิ่ง
ที่จะมาทดแทนบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนสูง การอบรมทางด้านความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ที่จะน ามาบรรจุ
สินค้าประเภทอาหาร โดยการจัดหาวิทยากรหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ กระบวน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในแต่ละด้านสาขาอาชีพ ช่วยในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ 
(Packaging) และการสร้างตราสินค้าเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และยังช่วยยืดอายุ
สินค้าไม่ให้เกิดการเน่าเสียและไม่แตกหักระหว่างการขนส่ง 
  4.1.3 ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมช น ระยะเวลาในการ
จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่เร่ิมท าธุรกิจ 5 ปีขึ้นไปมากที่สุด ผู้ผลิตสินค้า OTOP มีการจัดท าบัญชีอย่างง่าย ๆ ยังไม่เป็น
ระบบ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้ผลิตมีส่วนร่วมปัจจัยการผลิตแรงงานหรือทุน เพราะส่วนหน่ึงมาจาก
ชุมชนมากที่สดุ 
  4.1.4 ความเป็นไปได้ทางการตลาด พบมากคือความต่อเน่ืองของตลาด  มีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 
และไม่ค่อยจะมีการสั่งซื้ออย่างสม่ าเสมอ  มีแหล่งจ าหน่ายหลัก เป็นตลาดภายในจังหวัด เช่นตลาดน้ าท่า
คา ตลาดน้ าอัมพวา  และรายได้ในการจัดจ าหน่ายสินค้า เทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25  
ส่วนเร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์ เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นดั้งเดิม  มีเอกลักษณ์ได้ มีการพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์  และมี เร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์  มีการบันทึก และมีการน าเสนอ (มีเอกสาร
หรือค าอธิบายประกอบตัวผลิตภัณฑ์)  แต่รูปแบบยังไม่สวยงามและมีรายละเอียดที่ครบ  ช่องทางในการ
จัดจ าหน่ายให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคและก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ  เช่นในการต้ังศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัดควรจะมองหาศักยภาพ
ของบุคลากรที่จะไปด าเนินงาน 
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  4.1.5 คุณภาพผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ ลักษณะ เกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ มี เคร่ืองหมาย การ รับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.)  โดยกระบวนการต้องพิจารณาจากสินค้ามีมาตรฐาน
หรือไม่หรือดูจากเอกสารทางราชการคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หลังจากนั้นเอาคะแนนที่ได้มา
เป็นดาวพอมีดาว (ระดับ 1- 5 ดาว) แล้วตรงนั้นจึงถือว่าเป็นสินค้า OTOP เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตเหล่านี้ให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผลิตภัณฑ์
กลุ่มประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย ของใช้หรือตกแต่งหรือของที่ระลึก  ส่วนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยังไม่มี
การพัฒนารูปแบบและการออกแบบอย่างต่อเน่ือง  เช่นการพูดถึงสรรพคุณเป็นยารักษาโรค และในส่วน
ของผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม ต้องมีสีธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ท าและ
ปราศจากกลิ่น รส ที่ไม่พึงประสงค์และไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่สัมผัสได้  ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะ
พัฒนาสินค้าในด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และการเก็บอาหารที่คงสภาพที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ๆ 
ส่วนในการรับรอง อย. นั้น ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมสถานที่ ตัวอย่างของตัวสินค้า รวมถึงข้อมูล
หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าของตนเองนั้นมีความปลอดภัย ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะเรียนรู้
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในปัจจุบันด้วย เพื่อมองหาโอกาสในการส่งออกในอนาคต แต่
ทั้งนี้ยังประสบกับปัญหาในด้านความไม่ปลอดภัยของอาหารที่ผลิต ทั้งในเร่ืองการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ก่อโรค การตกค้างของสารเคมี สารปฏิชีวนะ และสารพิษ ซึ่งเป็นอันตรายส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตควรจะสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสาขาวิชา
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากระบวนการผลิตในด้านอาหารเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน อย. อย่างเร่งด่วน 
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4.2 ประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีเหมาะสม 
 จากการประชุมกลุ่ม เพื่อหาปัจจัยแห่งความส าเร็จที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP สู่แนวทางในการจัดท ารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมที่น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จ านวน 9 ท่าน ในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงครามได้ดังนี้ 
 4.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
ตารางที่ 4.1 Strengths: S: จุดแข็ง และการจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  

 
จุดแข็ง 

จุดแข็งที่มีความส าคัญ จุดแข็งที่มีความเป็นไปได้ 
รวมล าดับ 

สูงมาก 5 สูง 4 กลาง 3 ต่ า 2 ต่ ามาก 1 สูงมาก 5 สูง 4 กลาง 3 ต่ า 2 ต่ ามาก 1 

1.ในชุมชนบางส่วนเป็นผู้สูงอายุ           101 
2.ในชุมชนวัยรุ่นจะท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม           83 
3.ในชุมชนดั้งเดิมมีอาชีพท าน้ าตาลปี๊บและจับกุ้ง           92 
4.การคมนาคมสะดวก           74 

 
ตารางที่ 4.2 Weaknesses: W: จุดอ่อน และการจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  

 

จุดอ่อน 
จุดอ่อนที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบ จุดอ่อนที่มีความเป็นไปได้ 

รวมล าดับ 
สูงมาก 5 สูง 4 กลาง 3 ต่ า 2 ต่ ามาก 1 สูงมาก 5 สูง 4 กลาง 3 ต่ า 2 ต่ ามาก 1 

1.ผู้น าชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง           92 
2.ผู้น าชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง           101 
3.ในชุมชนมีการลักทรัพย์และอบายมุข           83 
4.ในชุมชนมียาเสพติดระบาด           74 

 
 

59 
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ตารางที่ 4.3 Opportunities: O: โอกาส และการจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  
โอกาส โอกาสที่มีความส าคัญ โอกาสที่มีความเป็นไปได้ 

รวมล าดับ 
สูงมาก 5 สูง 4 กลาง 3 ต่ า 2 ต่ ามาก 1 สูงมาก 5 สูง 4 กลาง 3 ต่ า 2 ต่ ามาก 1 

1.ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐแบบไม่ต่อเนื่อง           101 

 
ตารางที่ 4.4 Threats: T: อุปสรรค และการจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  

อุปสรรค อุปสรรคที่มีความส าคัญท่ีส่งผลกระทบ อุปสรรคที่มีความเป็นไปได้ 
รวมล าดับ 

สูงมาก 5 สูง 4 กลาง 3 ต่ า 2 ต่ ามาก 1 สูงมาก 5 สูง 4 กลาง 3 ต่ า 2 ต่ ามาก 1 

1.ผู้น าชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก           101 

2.ผู้น าชุมชนขาดการประชุมประชาคมในหมู่บ้าน           82 
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4.2.2 การประเมินกลยุทธ์ทางเลือก กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เกณฑ์ตัวชี้วัด 4 พ.) 
 จากการวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จเพื่อมาประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด 4 พ. ได้แก่ ด้าน
พัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาแผนชุมชน ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพึ่งตนเองในภาพรวมของจังหวัดพบว่า 
ตารางที่ 4.5 การประเมินกลยุทธ์ทางเลือก กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ทางเลือก () 
 

ตัวชี้วัด 4 พ. 

รูป
แบ

บท
ี่ 1 

(แ
ผน
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ตน

เอง
) 

รูป
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ร่ว
มท

 า) 

รูป
แบ

บท
ี่ 3 

(แ
ผน

โค
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ให้
) 

1.พั
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2.พั
ฒน

าพื้
นท

ี่ 

3.พั
ฒน

าเศ
รษ

ฐก
ิจ 

4.พั
ฒน

าแ
ผน

ชุม
ชน

 

  

 

1. Strengths : S : จุดแข็ง        

1.เป็นผู้สูงอายุ        

2.ดั้งเดิมในชุมชนมีอาชีพท าน้ าตาลปี๊บ        

3.วัยรุ่นจะท างานโรงงานอุตสาหกรรม        

4.เส้นทางคมนาคมสะดวก        

2. Weaknesses : W : จุดอ่อน        

1.ผู้น าชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว        

2.ผู้น าชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์        
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กลยุทธ์ทางเลือก () 
 

ตัวชี้วัด 4 พ. 

รูป
แบ

บท
ี่ 1 

(แ
ผน

พึ่ง
ตน

เอง
) 

รูป
แบ

บท
ี่ 2 

(แ
ผน

ร่ว
มท

 า) 

รูป
แบ

บท
ี่ 3 

(แ
ผน

โค
รง
กา
รท

 า

ให้
) 

1.พั
ฒน

าค
น 

2.พั
ฒน

าพื้
นท

ี่ 

3.พั
ฒน

าเศ
รษ

ฐก
ิจ 

4.พั
ฒน

าแ
ผน

ชุม
ชน

 

  

 

3.ในชุมชนมีการลักทรัพย์และอบายมุข        

4..ในชุมชนมียาเสพย์ติดระบาด        

3. Opportunities : O : โอกาส        

1.ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแบบไม่ต่อเนื่อง        
4. Threats : T : อุปสรรค        

1.ผู้น าชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง        

2.ผู้น าชุมชนขาดการะประชุมประชาคมในหมู่บ้าน        
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ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของชุมชนและประเมินกลยุทธ์ทางเลือกให้ชุมชน 

กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (S-O)                                                                              (เร่งรุก
บุกเร็ว) 
1.ในชุมชนบางส่วนเป็นผู้สูงอายุและได้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมโดยการยึด
อาชีพท าน้ าตาลปี๊บและจับกุ้งให้หน่วยงานจากภาครัฐเข้าไปเอาแผนพัฒนาชุมชนเข้า
ไปบูรณาการอาชีพดั้งเดิมให้ดีกว่านี้เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ 
(S1+S2+O1) 
2.ในชุมชนวัยรุ่นจะท างานที่โรงงานอุตสาหกรรม (S3) 
3.เส้นทางคมนาคมสะดวก (S4) 

กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (W-O)                                                                                            (ตั้งรับ
ปรับตัว) 
1.ผู้น าชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องให้ภาครัฐเข้าตรวจสอบและดูแลแบบต่อเนื่อง 
(W1+O1) 
2.ผู้น าชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องควรให้ความส าคัญกับข่าวสารให้เข้าถึงประชาชน
อย่างรวดเร็ว (W2) 
3.ในชุมชนมีการลักทรัพย์และอบายมุขกับยาเสพย์ตดิระบาดในชุมชนให้ภาครัฐเข้าไปแก้ไขพร้อมกับ
โครงการพัฒนาชุมชน (W3+W4+O1) 
 
 

กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (S-T)                                                                    (รั้งรอขอ
จังหวะ) 
1.ในชุมชนบางส่วนเป็นผู้สูงอายุมีอาชีพที่ดั้งเดิมท าน้ าตาลปี๊ปและจับกุ้ง และยังไม่ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การน าไปใช้ประโยชน ์(S1) 
2.ในชุมชนมีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP แต่ยังไม่มีการพัฒนาทางด้านระบบความ
ปลอดภัยของอาหารและพัฒนาทางด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และการลดขั้นตอนใน
กระบวนการผลิต 
2.ในชุมชนวัยรุ่นจะท างานโรงงานอุตสาหกรรม (S2) 
3.เส้นทางคมนาคมสะดวก (S3) 

กลยุทธ์จุดอ่อน –อุปสรรค (W-T)                                                                                   (เลิกราหาแผน
ใหม)่ 
1.ผู้น าชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง (W1) 
2.ผู้น าชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (W2) 
3.ในชุมชนมีการลักทรัพย์และอบายมุขกับยาเสพย์ตดิระบาดในชุมชนเพราะผู้น าชุมชนขาดการ
ประชุมในหมู่บ้าน (W3+T2) 
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สรุปการประชุมกลุ่มในภาพรวมของมติที่ประชุมพบว่า  สิ่งที่คาดหวั งของชุมชน คือ อยากให้
ชุมชนมีการศึกษาที่สูง เห็นความเป็นอยู่ของครอบครัวในชุมชนดีขึ้นทุกครอบครัวในชุมชนมีค่าครองชีพที่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีลานกีฬาสนามออกก าลังกายสวนสุขภาพสวนหย่อมในชุมชนยาเสพติดหมด ไปหรือ
ลดลงไปและอยากให้ภาครัฐเข้าไปดูแลแนะน าส่งเสริมแผนพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ในชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองและเข้มแข็ง ส่วนสภาพปัญหาของชุมชน พบว่า ในชุมชนมีหน้ีสินนอกระบบมากขึ้น กว่าเดิม มียา
เสพติดระบาดในชุมชนและเยาวชนในชุมชน  เส้นทางคมนาคมในชุมชนเดินทางไม่สะดวกมีน้ าขัง  ยังมีน้ า
เสียจากชุมชนไหลลงไปในแม่น้ าล าคลอง  งบประมาณลงในชุมชนมีน้อยมาก  และ ผู้น าชุมชน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และบางคนไม่ค่อยเสียสละในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง 

 

4.3 รูปแบบศูนย์เรียนรู้ท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้วิจัยได้ผลจากการการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทาง ในการประชุมกลุ่มย่อย
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ  จ านวน  20 ท่าน  ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับ รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมของกลุ่ม OTOP และสร้างรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน พบว่า มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม การเรียนรู้ในรูปแบบของการประชุมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันใน

ลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะท างานและชาวบ้าน โดยเน้นให้เกิดการค้นหาแนวทางการ
ด าเนินชีวิตในรูปแบบดั้งเดิม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค้นหาการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนระดมความคิดวิเคราะห์ชุมชนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้มีการวิจัยชุมชนรวมอยู่ด้วย  

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหา พื้นที่ศูนย์รวมความรู้ประจ าหมู่บ้าน ซึ่งต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ ประจ าหมู่บ้านมี
การบันทึกประวัติหมู่บ้าน  ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน โดยมีคนเก่ง ผู้รู้ หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นเจ้าของ
ความรู้น้ันจ าแนกเป็นเร่ือง ๆ มีประสบการณ์ รวมถึงมีการบันทึก เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
วิถีชีวิตของชุมชนในอดีตถึงปัจจุบัน มีข้อมูลปัจจุบันของหมู่บ้านที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
และสามารถเป็นวิทยากรของชุมชนในการถ่ายทอดความรู้น้ัน ๆ โดยครอบคลุมลักษณ์ของชุมชน  

ขั้นตอนที่ 3 เป้าหมายกิจกรรมต้องมีอาคารจัดแสดงองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ข้อมูลข่าวสารความรู้ 
มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต้องมีความรู้ ต่อการพัฒนา ศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นผู้วิจัย  ด าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการค้นหาระบบคุณค่าจากภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมมาบูรณาการ  เชื่อมโยงสานต่อกันบนฐานการเรียนรู้  การวางแผน การด าเนินการของ
ชุมชนร่วมกับหน่วยการทางการศึกษาเช่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ น ามาประยุกต์ตามบริบทวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ชุมชนร่วมกันคิดค้นการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
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พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ตามความถนัด ในการสร้างผลผลิต  สร้างรายได้ และเน้นการพึ่งตนเอง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 

ขั้นตอนที่ 4 จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน การค้นหากิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และวิถีการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัว ชุมชน  การเน้นไปสู่การ
คิดค้นกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่มาจากฐานทุนทางสังคมเดิมของชุมชน
เป็นหลักทั้งทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งอาจอยู่ในรูปการ
วิจัยและพัฒนากิจกรรมชุมชนที่ได้มีการจดบันทึกเป็นความรู้ประจ าหมู่บ้านไว้แล้ว หรือ การรับความรู้
จากวิทยากรภายนอกชุมชน เพื่อน าไปสู่ทิศทางการท างานใหม่  และต้องบูรณาการให้หน่วยงานภายใน
และภายนอกพื้นที่ เข้าไปศึกษาวิจัยเน้ือหาความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  

ขั้นตอนที่ 5 การ ศึกษา เรียนรู้ สิ่งที่มี คุณค่า ค้นหา อัตลักษณ์ ของชุมชน และให้ มีเอกลักษณ์มี
สิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรชุมชน  ให้ เหมาะสมกับบริบทวิถีชีวิต รวมถึงการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  โดยการแบ่งกลุ่มคนที่สนใจเร่ืองอาชีพที่เหมือนๆกัน แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งท าให้คนที่สนใจในเร่ืองเดียวกันมาเจอกันและแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันได้สะดวก  
หลังจากนั้นศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ค้นหาองค์ความรู้รูปแบบใหม่ 
ๆ เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย   
 ขั้นตอนที่ 6 เป็นศูนย์ศึกษาดูงานจากภายนอก ทั้งในรูปของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และกลุ่มองค์กรประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และอ่ืนๆ  ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเครือข่ายระดับชุมชน เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
และวิถีชีวิต ของชุมชนบางคนที รวมไปถึง เป็นจุดถ่ายทอดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชน  

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในส่วน
ความรู้ภายในชุมชน ควรให้วิทยากรของชุมชนก าหนดตารางเวลาที่จะให้ความรู้ไว้ล่วงหน้า และใน
ส่วนความรู้ที่จะเพิ่มเติมจากภายนอกก็ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีตารางเวลาชัดเจน 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ต้องมีการเก็บค่าลงทะเบียนจากบุคคลภายนอกชุมชน ที่ถือเป็นธุรกิจ
ของศูนย์เรียนรู้  ก็ควรมีก าหนดเวลาที่แน่นอน แล้วให้คณะกรรมการฯ รวบรวมท าเป็นปฏิทินกิจกรรม
การเรียนรู้ของชุมชนประกาศไว้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้ทราบทั่วกัน  

ขั้นตอนที่ 8 ก าหนดระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอกชุมชน เช่นจะเปิดบริการการเรียนรู้
ส าหรับบุคคลภายนอกชุมชนในวันใด การขอเข้าอบรม หรือมาศึกษาดูงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
ผู้มาอบรมหรือมาศึกษาดูงานจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรในหมู่บ้าน ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 9 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการท างานเชิงบูรณาการทุกภารกิจควรมีการ
ประสาน ส่งต่อกิจกรรมที่เกินก าลังความสามารถ ให้มีการประสานภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมพัฒนากลุ่ม
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ผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้มีการเรียนรู้ โดยให้ เชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนอ่ืน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่าย และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือพัฒนาการอ าเภอจัดในระดับอ าเภอ เพื่อให้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรในการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ได้ต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีต้องการศึกษารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อม

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ กระบวนการผลิตที่เหมาะสมของกลุ่ม OTOP และสร้างรูปแบบศูนย์การเรียนรู้
ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ใน
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาชุมชนจ านวน 30 ราย  เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 ใช้แบบ สัมภาษณ์  ขั้นตอนที่ 2 ใช้การ
ประชุมกลุ่มย่อย ดังรายการต่อไปนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 ผลจากการสัมภาษณ์ 
  5.1.1 ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนเกี่ยวกับการผลิต พบมากคือการผลิตไม่
มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพการผลิตสามารถผลิตซ้ าได้ในปริมาณและคุณภาพเดิม  แหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด  
  5.1.2 ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ผู้ผลิตมีการพัฒนาแนวคิดของตนเองหรือกลุ่มและตามความต้องการของ
ลูกค้า กระบวนการลดขั้นตอนในการท างานในการผลิตให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสร้าง
ความสามารถในการผลิตที่มีปริมาณมาก ๆ ให้ทันกับการสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนใหญ่ไม่มีการพัฒนาการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์  อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ  และไม่ค่อยมี รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์ที่บ่ง
บอกเอกลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์และตามมาตรฐานสากลเชิงการค้า  สนับสนุนในการอบรมการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้ดูมีความทันสมัย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทที่มีอยู่ในท้องถิ่นและหาสิ่ง
ที่จะมาทดแทนบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนสูง มีความต้องการที่จะฝึกอบรมทางด้านความสะอาดของบรรจุ
ภัณฑ์ที่จะน ามาบรรจุสินค้าประเภทอาหาร โดยการจัดหาวิทยากรหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญ กระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในแต่ละด้านสาขาอาชีพ ช่วยในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์
หรือหีบห่อ (Packaging) และการสร้างตราสินค้าเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และยังช่วย
ยืดอายุสินค้าไม่ให้เกิดการเน่าเสียและไม่แตกหักระหว่างการขนส่ง 
  5.1.3 ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมช น ระยะเวลาในการ
จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่เร่ิมท าธุรกิจ 5 ปีขึ้นไปมากที่สุด ผู้ผลิตสินค้า OTOP มีการจัดท าบัญชีอย่างง่าย ๆ ยังไม่เป็น
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ระบบ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้ผลิตมีส่วนร่วมปัจจัยการผลิตแรงงานหรือทุน เพราะส่วนหน่ึงมาจาก
ชุมชนมากที่สดุ 
  5.1.4 ความเป็นไปได้ทางการตลาด พบมากคือความต่อเนื่องของตลาด  มีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 
และไม่ค่อยจะมีการสั่งซื้ออย่างสม่ าเสมอ  มีแหล่งจ าหน่ายหลัก เป็นตลาดภายในจังหวัด เช่นตลาดน้ าท่า
คา ตลาดน้ าอัมพวา  และรายได้ในการจัดจ าหน่ายสินค้า เทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25  
ส่วนเร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์ เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นดั้งเดิม  มีเอกลักษณ์ได้ มีการพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์  และมี เร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์  มีการบันทึก และมีการน าเสนอ (มีเอกสาร
หรือค าอธิบายประกอบตัวผลิตภัณฑ์)  แต่รูปแบบยังไม่สวยงามและมีรายละเอียดที่ครบ  ช่องทางในการ
จัดจ าหน่ายให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคและก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ  เช่นในการต้ังศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัดควรจะมองหาศักยภาพ
ของบุคลากรที่จะไปด าเนินงาน 
  5.1.5 คุณภาพผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ ลักษณะ เกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์  มี เคร่ืองหมาย การ รับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.)  โดยกระบวนการต้องพิจารณาจากสินค้ามีมาตรฐาน
หรือไม่หรือดูจากเอกสารทางราชการคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หลังจากนั้นเอาคะแนนที่ได้มา
เป็นดาวพอมีดาว (ระดับ 1- 5 ดาว) แล้วตรงนั้นจึงถือว่าเป็นสินค้า OTOP เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตเหล่านี้ให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผลิตภัณฑ์
กลุ่มประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย ของใช้หรือตกแต่งหรือของที่ระลึก  ส่วนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยังไม่มี
การพัฒนารูปแบบและการออกแบบอย่างต่อเน่ือง  เช่นการพูดถึงสรรพคุณเป็นยารักษาโรค และในส่วน
ของผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม ต้องมีสีธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ท าและ
ปราศจากกลิ่น รส ที่ไม่พึงประสงค์และไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่สัมผัสได้  ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะ
พัฒนาสินค้าในด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และการเก็บอาหารที่คงสภาพที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ๆ 
ส่วนในการรับรอง อย. นั้น ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมสถานที่ ตัวอย่างของตัวสินค้า รวมถึงข้อมูล
หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าของตนเองนั้นมีความปลอดภัย ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะเรียนรู้
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในปัจจุบันด้วย เพื่อมองหาโอกาสในการส่งออกในอนาคต แต่
ทั้งนี้ยังประสบกับปัญหาในด้านความไม่ปลอดภัยของอาหารที่ผลิต ทั้งในเร่ืองการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ก่อโรค การตกค้างของสารเคมี สารปฏิชีวนะ และสารพิษ ซึ่งเป็นอันตรายส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตควรจะสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสาขาวิชา
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากระบวนการผลิตในด้านอาหารเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน อย. อย่างเร่งด่วน 
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ผลจากการประชุมกลุ่มในภาพรวมของมติที่ประชุมพบว่า 
สิ่งที่คาดหวั งของชุมชน คือ อยากให้ชุมชนมีการศึกษาที่สูง  เห็นความเป็นอยู่ของครอบครัวใน

ชุมชนดีขึ้นทุกครอบครัวในชุมชนมีค่าครองชีพที่ เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีลานกีฬาสนามออกก าลังกายสวน
สุขภาพสวนหย่อมในชุมชนยาเสพติดหมดไปหรือลดลงไปและอยากให้ภาครัฐเข้าไปดูแลแนะน าส่งเสริม
แผนพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ในชุมชนอย่างต่อเน่ืองและเข้มแข็ง  ส่วนสภาพปัญหาของชุมชน  พบว่า ใน
ชุมชนมีหนี้สินนอกระบบมากข้ึน กว่าเดิม  มียาเสพติดระบาดในชุมชนและเยาวชนในชุมชน   เส้นทาง
คมนาคมในชุมชนเดินทางไม่สะดวกมีน้ าขัง ยังมีน้ าเสียจากชุมชนไหลลงไปในแม่น้ าล าคลอง  งบประมาณ
ลงในชุมชนมีน้อยมาก  และ ผู้น าชุมชน ขาดการประชาสัมพันธ์และบางคน ไม่ค่อยเสียสละในการพัฒนา
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 รูปแบบศูนย์เรียนรู้ ท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้วิจัยได้ผลจากการการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทาง ในการประชุมกลุ่มย่อย
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานต่าง ๆ  จ านวน  9 ท่าน  ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับ รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมของกลุ่ม OTOP และสร้างรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน พบว่า มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม การเรียนรู้ในรูปแบบของการประชุมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันใน

ลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะท างานและชาวบ้าน โดยเน้นให้เกิดการค้นหาแนวทางการ
ด าเนินชีวิตในรูปแบบดั้งเดิม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค้นหาการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนระดมความคิดวิเคราะห์ชุมชนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้มีการวิจัยชุมชนรวมอยู่ด้วย  

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหา พื้นที่ศูนย์รวมความรู้ประจ าหมู่บ้าน ซึ่งต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ ประจ าหมู่บ้านมี
การบันทึกประวัติหมู่บ้าน  ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน โดยมีคนเก่ง ผู้รู้ หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นเจ้าของ
ความรู้น้ันจ าแนกเป็นเร่ือง ๆ มีประสบการณ์ รวมถึงมีการบันทึก เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
วิถีชีวิตของชุมชนในอดีตถึงปัจจุบัน มีข้อมูลปัจจุบันของหมู่บ้านที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
และสามารถเป็นวิทยากรของชุมชนในการถ่ายทอดความรู้น้ัน ๆ โดยครอบคลุมลักษณ์ของชุมชน  

ขั้นตอนที่ 3 เป้าหมายกิจกรรมต้องมีอาคารจัดแสดงองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ข้อมูลข่าวสารความรู้ 
มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต้องมีความรู้ ต่อการพัฒนา ศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นผู้วิจัย  ด าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการค้นหาระบบคุณค่าจากภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมมาบูรณาการ  เชื่อมโยงสานต่อกันบนฐานการเรียนรู้  การวางแผน การด าเนินการของ
ชุมชนร่วมกับหน่วยการทางการศึกษาเช่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ น ามาประยุกต์ตามบริบทวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ชุมชนร่วมกันคิดค้นการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
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พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ตามความถนัด ในการสร้างผลผลิต  สร้างรายได้ และเน้นการพึ่งตนเอง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 

ขั้นตอนที่ 4 จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน การค้นหากิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และวิถีการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัว ชุมชน  การเน้นไปสู่การ
คิดค้นกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่มาจากฐานทุนทางสังคมเดิมของชุมชน
เป็นหลักทั้งทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งอาจอยู่ในรูปการ
วิจัยและพัฒนากิจกรรมชุมชนที่ได้มีการจดบันทึกเป็นความรู้ประจ าหมู่บ้านไว้แล้ว หรือ การรับความรู้
จากวิทยากรภายนอกชุมชน เพื่อน าไปสู่ทิศทางการท างานใหม่  และต้องบูรณาการให้หน่วยงานภายใน
และภายนอกพื้นที่ เข้าไปศึกษาวิจัยเน้ือหาความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  

ขั้นตอนที่ 5 การ ศึกษา เรียนรู้ สิ่งที่มี คุณค่า ค้นหา อัตลักษณ์ ของชุมชน และให้ มีเอกลักษณ์มี
สิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรชุมชน  ให้ เหมาะสมกับบริบทวิถีชีวิต รวมถึงการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  โดยการแบ่งกลุ่มคนที่สนใจเร่ืองอาชีพที่เหมือนๆกัน แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งท าให้คนที่สนใจในเร่ืองเดียวกันมาเจอกันและแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันได้สะดวก  
หลังจากนั้นศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ค้นหาองค์ความรู้รูปแบบใหม่ 
ๆ เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย   
 ขั้นตอนที่ 6 เป็นศูนย์ศึกษาดูงานจากภายนอก ทั้งในรูปของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และกลุ่มองค์กรประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และอ่ืนๆ  ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเครือข่ายระดับชุมชน เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
และวิถีชีวิต ของชุมชนบางคนที รวมไปถึง เป็นจุดถ่ายทอดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชน  

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในส่วน
ความรู้ภายในชุมชน ควรให้วิทยากรของชุมชนก าหนดตารางเวลาที่จะให้ความรู้ไว้ล่วงหน้า และใน
ส่วนความรู้ที่จะเพิ่มเติมจากภายนอกก็ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีตารางเวลาชัดเจน 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ต้องมีการเก็บค่าลงทะเบียนจากบุคคลภายนอกชุมชน ที่ถือเป็นธุรกิจ
ของศูนย์เรียนรู้  ก็ควรมีก าหนดเวลาที่แน่นอน แล้วให้คณะกรรมการฯ รวบรวมท าเป็นปฏิทินกิจกรรม
การเรียนรู้ของชุมชนประกาศไว้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้ทราบทั่วกัน  

ขั้นตอนที่ 8 ก าหนดระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอกชุมชน เช่นจะเปิดบริการการเรียนรู้
ส าหรับบุคคลภายนอกชุมชนในวันใด การขอเข้าอบรม หรือมาศึกษาดูงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
ผู้มาอบรมหรือมาศึกษาดูงานจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรในหมู่บ้าน ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 9 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการท างานเชิงบูรณาการทุกภารกิจควรมีการ
ประสาน ส่งต่อกิจกรรมที่เกินก าลังความสามารถ ให้มีการประสานภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมพัฒนากลุ่ม

www.ssru.ac.th



 71 

ผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้มีการเรียนรู้ โดยให้ เชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนอ่ืน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่าย และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือพัฒนาการอ าเภอจัดในระดับอ าเภอ เพื่อให้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรในการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ได้ต่อไป 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ทางด้าน รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ ต่อผลิตภัณฑ์และตาม
มาตรฐานสากลเชิงการค้า แต่ส่วนหน่ึงผู้ผลิตยังไม่มีบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น เช่นกระดาษ ถุง/ขวดบรรจุ
แบบธรรมดา ไม่ค่อยมี รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์และตาม
มาตรฐานสากลเชิงการค้า ผู้แทนบริษัทชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และพรจิต และคณะ 
(2546 : 45) พบว่า ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นสากล เน่ืองจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ยังมีลักษณะเป็นท้องถิ่นมาก ท า
ให้ไม่เชิญชวนให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อ และท าให้มีปัญหาหากต้องการพัฒนาเพื่อการส่งออก 

มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทที่มีอยู่ในท้องถิ่นการหาสิ่งที่จะมาทดแทน
บรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนสูง ภาครัฐส่งเสริมการหาวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตสินค้าอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับ
รัตติยา (2548 : 95) พบว่า ภาครัฐควรให้ความรู้ทางด้านการหาวัตถุดิบอ่ืนทดแทนที่ก าลังจะขาดแคลน
ในปัจจุบัน และเช่นเดียวกับกัลยา (2550)โครงการวิจัย กระบวนการเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า ขาดทักษะในการผลิต 

ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมช น ระยะเวลาในการจัดต้ัง
กลุ่มตั้งแต่เร่ิมท าธุรกิจ  5 ปีขึ้นไป มากที่สุด ผู้ผลิตสินค้า OTOP มีการจัดท าบัญชีอย่างง่าย ๆ ยังไม่เป็น
ระบบ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้ผลิตมีส่วนร่วมปัจจัยการผลิตแรงงานหรือทุน เพราะส่วนหน่ึงมาจาก
ชุมชนมากที่สุดสอดคล้องกับผลการศึกษาของใจมนัส (2540) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน ได้แก่ การบริหารจัดการ ตัวสมาชิกเอง การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความ
เป็นผู้น า ยังพบชัดเจนในเร่ืองของการจัดท าบัญชีอย่างง่าย ๆ ไม่เป็นระบบ สอดคล้องกับสถาบัน
เทคโนโลยี    พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เบญจมา (2549 : 48-50) ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี โดยพบว่าการบริหาร
จัดการกลุ่มธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเขียนแผนธุรกิจอันเป็นหัวใจส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจได้ โดยเน้นเน้ือหาการอบรมให้ความรู้และแนวคิดด้านการเงินการบัญชี และการจัดท าแผน
ธุรกิจ 
 ความเป็นไปได้ทางการตลา ด พบมากคือความต่อเน่ืองของตลาด  มีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ และ ไม่
ค่อยจะมีการสั่งซื้ออย่างสม่ าเสมอ มแีหล่งจ าหน่ายหลักเป็นตลาดภายในจังหวัดเช่นตลาดน้ าท่าคา ตลาด
น้ าอัมพวา  และรายได้ในการจัดจ าหน่ายสินค้า เทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25  สอดคล้อง
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กับสุชล สุขเกษม ประธานกลุ่ม OTOP อ าเภอบางคนทีพบว่า เมื่อมีการจัดงาน OTOP CITY ที่เมืองทอง
ธาน ีในแต่ละคร้ังจะมีผู้ผลิตสินค้าในระดับ 3-5 ดาวเท่านั้นถึงจะมีโอกาสเข้ามาขายในงาน ท าให้มียอด
การจ าหน่ายสินค้าเป็นที่พอใจให้กับผู้ผลิตและถูกใจลูกค้า แต่หากภาครัฐสนับสนุนให้โอกาสผู้ผลิตใน
ระดับ 1-2 ดาวเข้ามาจ าหน่ายสินค้าในงานก็จะเป็นการส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดและเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนเองในอนาคตเพื่อที่จะก้าวเข้ามาสู่ระดับดาวที่สูงขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังพบในเชิง
ประจักษ์จากการประชุมกลุ่ม พบว่าด้านการตลาดปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการช่วยหาตลาดเอง 65% ภาครัฐ 
25% และต่างประเทศ 10 % ส่วนใหญ่ท าเป็นแบรนด์ของคนอ่ืน  ซึ่งสอดคล้องกับรัตติยา (2548  : 95) 
พบว่า ภาครัฐขาดการสนับสนุนในด้านการจัดหาแหล่งจ าหน่ายสินค้าที่มีสถานที่แน่นอน และหา
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  เช่นในการต้ังศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัดควร
จะมองหาศักยภาพของบุคลากรที่จะไปด าเนินงานควรเจาะกลุ่มสินค้าที่สามารถจะพัฒนาและเติบโตไป
ได้ สามารถน าไปแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ  
 
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 5.3.1 ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฝึกทักษะอาชีพ บรรยาย สาธิตและท าเป็นตัวอย่าง เช่นมี
การแปรรูปเป็นน้ าผลไม้ และน ากลับไปท าเองได้ หรือทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 5.3.2 ควรจัดอบรมหรือช่วยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน มผช. และ
ได้รับ อย.เพิ่มมากขึ้น 
 5.3.3 ควรจัดอบรมการพัฒนาสินค้าในการลดขั้นตอนในการผลิต การหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 5.3.4 ควรมีความร่วมมือในด้านการจัดท าบันทึกภูมิปัญญา อนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีที่
ดีงามให้ยั่งยืนโดยรวบรวมเป็นคลังความรู้ในศูนย์ชุมชน 
 5.3.5 ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต 
 5.3.6 ควรมีการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและภายนอกชุมชนโดยรอบ  โดยการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับภาค
การศึกษา และ อบต. 
 5.3.7 ร่วมกันวางแผนการผลิต การบริหารจัดการภายในกลุ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ ได้แก่ 1) ประเภทอาหาร 
2) ประเภทเคร่ืองดื่ม 3) ประเภท  ผ้า เคร่ืองแต่งกาย  4) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก             
5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร         
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 5.3.8 ควรพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน โดยให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน
กับภาคการศึกษา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตควรเข้ามาดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า
อย่างสม่ าเสมอ และให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 5.3.9 ควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะเพื่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน และสถานศึกษาน าความรู้ ความสามารถ ความช านาญการของเจ้าของแหล่งการ
เรียนรู้เป็นภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา 
 5.3.10 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  มีการ
เชื่อมโยงความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.1 ควรมีการศึกษาเจาะลึกภูมิปัญญาชาวบ้านที่ก าลังจะสูญหาย โดยการถอดบทเรียนเป็น
ต้นแบบในศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ชีวิตของชุมชน 
 5.4.2 ควรมีการศึกษาความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่
ละท้องถิ่น เป็นการน าศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญามาเป็นจุดแข็งเพื่อสร้างเป็นจุดขายที่แตกต่าง 
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แบบสัมภาษณ ์
เร่ือง รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP  
ท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน  

 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์กระบวนการผลิต  

1) การผลิต  
1.แหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

2.การขยายปัจจัยการผลิต 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 3.การรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิต  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 4.ศักยภาพการผลิตจ านวนมากเพื่อจ าหน่าย  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 1.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
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 3.รูปแบบของบรรจุภัณฑ์  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 3) ความเข้มแข็งของชุมชน  
 1.ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่ม (ตั้งแต่เริ่มท าธุรกิจ) 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 2.การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในประเด็นต่อไปนี้  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 3.การจัดท าบัญชี  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
1.แหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้า 

 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 2.รายได้ในการจัดจ าหน่ายสินค้า เทียบกับปีที่ผ่านมา  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 4.ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 5.เรื่องราวของผลิตภัณฑ์หรือต านานของผลิตภัณฑ์ 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
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 6.ภูมิปัญญาท้องถิ่น/เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

คุณภาพผลิตภัณฑ ์
1.ลักษณะทั่วไป 
 1) ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์  (ตอบเฉพาะกลุ่มประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม ) 

                                2) ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์  (ตอบเฉพาะกลุ่มประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้หรือตกแต่งหรือ
ของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) 

 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 2.มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

จุดแข็งของชุมชนที่ท่านอยู่.................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

จุดอ่อนของชุมชนที่ท่านอยู.่................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

โอกาสที่ท่านได้รับจากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอื่น .ๆ......................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

อุปสรรคของชุมชนที่มีต่อการน าแผนชุมชนไปใช้ประโยชน.์.............................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
0 
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การประชุมกลุ่ม 
  ผู้วิจัยได้ผลจากการการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางในการประชุมกลุ่มย่อย โดย
มีผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานต่าง ๆ  จ านวน  9 ท่าน  ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับ
รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของกลุ่ม OTOP 
และสร้างรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ดังนี้ 
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.............................................................................................................................................................................................. 
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*** ขอขอบพระคุณครับ ที่ท่านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล *** 
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ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และประชุมกลุ่มร่วมกับกลุ่ม OTOP  
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        ประวัติ 
 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว 

1.1 ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ดร.วิทยา    เมฆข า  
1.2 วันเดือนปีเกิด 27  เมษายน  2512 อายุ 42 ปี 
1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 29/116 หมู่ 3 หมู่บ้านชวนชื่นปิ่นเกล้าวงแหวน ซ.วัดส้มเกลี้ยง ต.ปลายบาง   อ.บางกรวย  

จ.นนทบุรี 11130 
โทรศัพท์: บ้าน 0-2403-4089 มือถือ 08-9774-5898     

E-mail:witthaya.me@ssru.ac.th,mekhum@yahoo.com, wit_mk@hotmail.com 
1.4 สถานที่ท างานปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทรศัพท์ 0-2160-1413 ต่อ 33โทรสาร 0-2160-1440 

รหัสนักวิจัยแห่งชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รหัสที่ 51090012  
1.5 ต าแหน่งปัจจุบัน - ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 26 ม.ค.54 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 30 มี.ค.54 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และกิจการนักศึกษา 8 ต.ค.53 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 - กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วาระที่ 2) 
 - กรรมการและเลขานุการศูนย์ให้การศึกษาภาคตะวันออก 
 - กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี 
 - ที่ปรึกษาสโมสรอาจารย์ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 - กรรมการและเลขานุการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 - กรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ ากัด 
 - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถาน                     

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) (วาระที่ 2)   
 - ผู้ช านาญการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.6 วุฒิการศึกษา  

ปริญญาเอก - ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ปริญญาโท - ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาตร ี - วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง - ปวส. (ก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ปวช. (เครื่องจักรกลงานไม้)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ (ประสบการณ์ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของอุดมศึกษา
และการด าเนินการของคณะ รวมท้ังเอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ) 

        2.1 การสอนระดับปริญญาเอก 
               - ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการบริหารการพัฒนา 
               - สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
        2.2 การสอนระดับปริญญาโท 
               - โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  
               - การบริหารการผลิต  
               - สัมมนาทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
               - นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการบริหารสมัยใหม่ 
               -วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส าหรับองค์กรการปกครองท้องถิ่น 
        2.3 การสอนระดับปริญญาตรี 
               - การบริหารงานวัสดุ  
               - การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
               - การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
               - สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
               - การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 
               - การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น 
        2.4 ผลงานต ารา/เอกสารประกอบการสอน รวมจ านวน 8 เล่ม 

2552 - วิทยา เมฆข า . ผู้เขียนต าราและคู่มือครูการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี . โครงการเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
กระทรวงศึกษาธิการ 

2550 - เครื่องมือคุณภาพ, การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และการบริหารงานวัสดุ  (จัดพิมพ์
และเผยแพร่หนังสือ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการต าราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ) 

2548 - วิทยา เมฆข า. การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม.  คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม    มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนสุนันทา (ISBN 974-421-471-6) 

2547 - วิทยา เมฆข า. เครื่องมือคุณภาพ. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
(ISBN 974-421-473-2) 

2547 - วิทยา เมฆข า. สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISBN 974-421-477-5) 

2546 - วิทยา เมฆข า. การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (ISBN 974-421-472-4) 

2546 - วิทยา เมฆข า. การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (ISBN 974-421-476-7) 
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2545 - วิทยา เมฆข า. การบริหารงานวัสดุ. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 

 (ISBN 974-421-470-8) 
2545 - วิทยา เมฆข า. การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม . คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม สถาบันราช

ภัฎสวนสุนันทา. (ISBN 974-421-171-7) 
        2.5 วิจัยเดี่ยว และหัวหน้าโครงการวิจัย รวมจ านวน 15 เรื่อง 

2555 
 

- การการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน อย.เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2554 - การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2554 
 

- การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ าตาลมะพร้าวของชุมชนเพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2554 
 

- รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2553 - การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ในการจัดท าแผนชุมชนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (พ.ศ.2552) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยภารกิจบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  ทุน
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2553 - การก่อตัวของภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต่อการเพิ่ม
ศักยภาพในจังหวัดสมุทรสงคราม ทุนมรภ.สวนสุนันทา 

2552 - ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตที่
เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มีโครงการย่อย 4 เรื่องทุน มรภ.สวนสุนันทา 

1) การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตขี้ผึ้งสมุนไพร เขต
ดุสิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
2) การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตกล้วยอบม้วน             
เขตพระนคร ที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
3) เรื่องที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตภาพนูน
กระดาษรีไซเคิล เขตบางซ่ือ ที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
4) เรื่องที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ 
เขตคลองสาน ที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 

2552 - การวิจัยและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินค้า (OTOP) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุร ีทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2551 - การถ่ายทอดแนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดนนทบุรี ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

2551 - การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานความรู้ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี                
ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

2551 - ชุดโครงการการวิจัยโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ด้านกระบวนการผลิต กรุงรัตนโกสินทร์ มีโครงการย่อย 6 เรื่อง ทุนมรภ.สวนสุนันทา  

1)  สรุปการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน 5 เรื่อง เรื่องการศึกษาผลกระทบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กรุงรัตนโกสินทร์  

      2)  การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตขลุ่ย     
           ชุมชนบา้นลาวบางไส้ไก่  แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร (พ.ศ.2551) 
      3)  การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิต หัวโขน ชุมชนบางไส้ไก่   
           แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2551) 
      4)  การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีน          
           ชุมชนกลุ่มบ้านขนมกุฎีจีน แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

5) การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตผ้านูนต่ า                   
    ชุมชนบ้านช่างหล่อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
6) การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตขนมกาละแม 

           ชุมชนตรอกขา้วเม่า แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร  
2550 - การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP         

ในจังหวัดนนทบุรี ทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2550 - ชุดโครงการวิจัย ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมโลหะ                 

กรุงรัตนโกสินทร์ มีโครงการย่อย 6 เรื่อง (พ.ศ.2550) ทุนมรภ.สวนสุนันทา (ISBN 978-974-421-715-8) 
1) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิตเครื่อง

ทองลงหิน ชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร                                      
(ISBN 978-974-421-703-5) 

2) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิต 
        บาตรพระสงฆ ์ชุมชนบา้นบาตร แขวงบา้นบาตร เขตปอ้มปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
        (ISBN 978-974-421-704-2) 
3) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิตฆ้องวง    
        ชุมชนบ้านเนิน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร (ISBN 978-974-421-705-9) 
4) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิตแผ่น

ทองค าเปลว ชุมชนบ้านตีทอง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร                      
(ISBN 978-974-421-706-6) 

5) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิต
ทองรูปพรรณ ชุมชนบ้านช่างทอง แขวงชนะสงคราม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร           
(ISBN 978-974-421-707-3) 
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6) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิต       
เครื่องถม ชุมชนบ้านพานถม แขวงบ้านพานถม เขตพระนครกรุงเทพมหานคร  

        (ISBN 978-974-421-708-0) 
2549 - การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานงาน

ศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2549) ทุนมรภ. สวนสุนันทา     
(ISBN 974-421-654-9) 

2549 - การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานงาน
ศิลปหัตถกรรมโลหะที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงรัตนโกสินทร์ ทุนส านักงานประกันสังคม   

2548 - ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม ทุนมรภ.สวนสุนันทา (ISBN 974-421-467-8) 

นักวิจัยร่วม รวมจ านวน 13 เรื่อง 
2553 - การศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มชุมชนดั้งเดิมสู่ SMEs ทุนส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
2553 - การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ( Small and Medium Enterprises)                  

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือ (ต่อยอดงานวิจัย) ทุนวิจัยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

2552 - การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ( Small and Medium Enterprises)             
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ทุนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

2552 - การประเมินโรงเรียนป้องกันยาเสพติด (รั้วโรงเรียน) จ.กรุงเทพฯ ,นนทบุรี และปทุมธานี สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) เดือนเมษายน ถึง พฤศจิกายน 2552 (คณะวิจัยภาคสนาม) 

2551 - การวิเคราะห์พืชสมุนไพรกับการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการน าประโยชน์มาใช้
ในอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุนมรภ.สวนสุนันทา 

2551 - การศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ของรัฐ       
ทุนมรภ.สวนสุนันทา   

2551 - การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหัตถกรรมชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในสุราษฏร์ธานี (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2550 - การหาผลกระทบการจัดการเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทุนมรภ.สวนสุนันทา ISBN978-974-421-709-7 

2549 - สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะกรุงรัตนโกสินทร์ ทุนมรภ.สวนสุนันทา  
ISBN 978-974-421-659-5 

2548 - การประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร กองสุขศึกษากรม
สนับสนุนการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(คณะวิจัยภาคสนาม) ทุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
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2548 - การประเมินสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพพื้นฐานตามสุขบัญญัติ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง (คณะวิจัยภาคสนาม) 
ทุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

2547 - การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันไข้หวัดนก กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง (คณะวิจัยภาคสนาม)         
ทุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

2546 - พลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด การประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่ม
เกษตรกร กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (คณะวิจัยภาคสนาม) ทุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข 

2.6 ผลงานด้านวิชาการ บทความลงวารสารและงานเขียน  
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ รวมจ านวน 33 เรื่อง 
25-26 พ.ค.54 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนาการผลิตบาตรในด้านอาชีวอนามัยความความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร.์ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี 2554 “วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา”  

26-30 ส.ค.53 - วิทยา เมฆข า. การประยุกต์ใช้ศิลปะร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากชาวบ้านถึงผู้บริโภค 
ภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทานแห่งคุณค่า น าเสนอผลงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” ภาคนิทรรศการ (น าเสนอแบบ
โปสเตอร์) จ านวน 3 เรื่อง 
          - กรณีศึกษา : น้ าเห็ดสามอย่าง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
          - กรณีศึกษา : กล้วยทอดกรอบบ้านสารภี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
          - กรณีศึกษา : ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

21 ธ.ค.52 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตบาตร ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ.จันทบุรี 

10-11 ก.ย.52 - วิทยา เมฆข า. ศักยภาพในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP      
ในจังหวัดนนทบุรี “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 5 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14 ส.ค.52 - วิทยา เมฆข า. รูปแบบการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ    
ในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 

28-29 ก.ค.52 - วิทยา เมฆข า. ศักยภาพในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOPที่ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก 

28 พ.ค.52 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1  ณ วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาวิศวกร และสมาคม
ประกันวินาศภัย กรุงเทพฯ 
 

www.ssru.ac.th



91 
 

26 ส.ค.52 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร  
“การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2009) ภาคนิทรรศการ (น าเสนอแบบ
โปสเตอร์) จ านวน 2 เรื่อง การเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

12-16 ก.ย.51 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร  
“การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 ” (Thailand Research Expo 2009) ภาคนิทรรศการ ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (น าเสนอแบบโปสเตอร์) จ านวน 2 เรื่อง ณ เซ็นทรัลเวิลด์           
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

27-29 ส.ค.51 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร  
“การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 ” (Thailand Research Expo 2008) ภาคนิทรรศการ ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (น าเสนอแบบโปสเตอร์) จ านวน 2 เรื่อง ณ เซ็นทรัลเวิลด์           
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

28-29 ส.ค.51 - วิทยา เมฆข า. ศักยภาพในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

27-29 ส.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง  

28-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

28-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการท างานด้านการผลิตสินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   
ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

28-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การประเมินการใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี  
ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

27-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP      
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี แบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

27-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

8 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มสินค้าหนึ่งต าบล            
หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

7 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตผลิตสินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

6 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการท างานด้านการผลิตสินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

15-17 มิ.ย.51 - วิทยา เมฆข า. การประเมินการใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัด
นนทบุรี ครั้งที่ 1/2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

31 -2 ส.ค.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัย “วิทยาการ-วิชาการ ” นื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา              
80 พรรษา ประจ าปี 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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7-11 ก.ย.50 - วิทยา เมฆข า.  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร  “การน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2550 ” (Thailand Research Expo 2007) ภาคนิทรรศการ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ (น าเสนอแบบโปสเตอร์) จ านวน 3 เรื่อง 
 เรื่องที่ 1 ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัย ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผลิตงานศิลปหัตถกรรมโลหะ เครื่องทองลงหิน ชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 เรื่องที่ 2 ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัย ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผลิตงานศิลปหัตถกรรมโลหะ การท าบาตร ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
 เรื่องที่ 3 ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัย ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผลิตงานศิลปหัตถกรรมโลหะ การท าฆ้องวง ชุมชนบ้านเนิน เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 

29 ก.ค.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 “ความส าเร็จของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

29-30 พ.ค.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอการประชุมทางวิชาการ “เกษตรกรไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง” ประจ าปี 2550    
กลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม ่

24-25 พ.ค.50 - วิทยา เมฆข า.  น าเสนอการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ประจ าปี 2550 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่ม Industrial, Risk มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 

5-6 เม.ย.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

15-16 มี.ค.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิชาการ “วิทยาศาสตร์นเรศวร”  ครั้งที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

23 ก.พ.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

19 ม.ค.50 - วิทยา เมฆข า. มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ.ขอนแก่น 

18-19 ม.ค.49 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอเวทีวิจัย...ตามรอยพระบาท... พระอัจฉริยภาพทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

8-12 พ.ย.49 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา ครั้งที่ 1 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.กรุงเทพฯ 

ผลงานตีพิมพ์/บทความทางวิชาการระดับชาติรวมจ านวน 21 เรื่อง 
2554 - วิทยา เมฆข า. ศักยภาพในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP  ใน

จังหวัดนนทบุรี วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research) ปีที่ 3 
ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2553  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 - วิทยา เมฆข า.  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในกลุ่ม ผู้ผลิต สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทยที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ปีที่ 3  ฉบับที่ 1 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 - วิทยา เมฆข า. การประเมินการใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP วารสารวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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2551 - วิทยา เมฆข า.  การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงรัตนโกสินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2551 - วิทยา เมฆข า.  ผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน              
งานศิลปหัตถกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 1/2551 สถาบันบัณฑิต             
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2551 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตบาตร ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
“วารสารอิเล็กทรอนิกส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2550 - วิทยา เมฆข า.  ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม. สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ  

2550 - วิทยา เมฆข า.  ผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน                            
งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ ม.นเรศวรวิจัยครั้งที่  3 มหาวิทยาลัย
นเรศวรวิจัย  

2550 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตบาตร ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
“วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ” ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา             
80 พรรษา วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2550 - วิทยา เมฆข า.  การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานงานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน”ี  ฉบับที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2550 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตบาตร  ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  
“วารสารการพัฒนาท้อง” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

2550 - วิทยา เมฆข า.  การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานงานศิลปหัตถกรรมโลหะ ชุมชนบ้านบุผลิตเครื่องทองลงหิน  “วารสารคณะศึกษา ศาสตร์” ปีที่ 30 
ฉบับที่ 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2550 - วิทยา เมฆข า. การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ “วารสารระบบสาธารณสุข ”  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

2550 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานงานศิลปหัตถกรรมโลหะ บ้านตีทอง ผลิตทองค าเปลว เขตกรุงรัตนโกสินทร์ “มหาวิทยาลัย
นเรศวรวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1”  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ “วารสารวิชาการสถิติและ
สถิติประยุกต์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
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2550 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์  “วารสารการวิจัยทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 6”  

2550 - วิทยา เมฆข า.  การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานงานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตกรุงรัตนโกสินทร์ “วารสารประจ าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2549 - วิทยา เมฆข า.  ฐานเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม “วารสารประจ าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2548 - วิทยา เมฆข า. ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวิทยากับผลกระทบต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน  “วารสาร
ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2547 - วิทยา เมฆข า. การเพิ่มผลผลิต โดย “ลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ ” “วารสารประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2546 - วิทยา เมฆข า. การออกแบบอาคารโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัย “วารสารประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2545 - วิทยา เมฆข า. การสุขาภิบาลที่พักอาศัย “วารสารประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลด้านการบริหาร (ประสบการณ์และผลงานบริหารที่เป็นประโยชน์) 

3.1 ต าแหน่งการบริหารงานในอดีต 
      - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และกิจการนักศึกษา 
      - รองประธานศูนย์ให้การศึกษาบางละมุงอินเตอร์เทค จังหวัดชลบุรี 
      - รองประธานศูนย์ให้การศึกษาสยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลปาร์ค จังหวัดระยอง 
      - หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
      - หัวหน้าประชาสัมพันธ์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.2 ต าแหน่งงานบริหารปัจจุบัน 
     -  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
      - กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วาระที่ 2) 

      - กรรมการและเลขานุการศูนย์ให้การศึกษาภาคตะวันออก 

      - กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาการจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 

      - ที่ปรึกษาสโมสรอาจารย์ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
      - กรรมการบริหารวิทยาลัยด้านการวิจัย คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   
      - กรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ ากัด 
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ตอนท่ี 4 เกียรติประวัติผลงานดีเด่น 
4.1 ด้านบุคคลดีเด่น 

2552 - รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น (สายผู้สอน) ประจ าปี 2552 มรภ.สวนสุนันทา  
2552 - รางวัลผลงานที่เป็นเลิศเรื่องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (มอค.3) 

ปีงบประมาณ 2552 ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา  
2550 - โล่เกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาคนแรกในระดับสาขาวิชาและคนแรกของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2550 - ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2550 ในการครบรอบ 70 ปี มรภ.สวนสุนันทา 

4.2 ด้านงานวิจัยดีเด่น  
2550 - รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทดีเด่น ครั้งที่ 1 จัดโดย             

มรภ.พระนคร 
2550 - รางวัลชมเชย การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ 

ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2550 - รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประเภทดีเด่น ระดับปริญญาเอก ในการประชุม

เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 - ได้รับทุนสนับสนุนท าวิทยานิพนธ์ จากส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประเภท ทุนการ
ท าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ทุนละ 80,000 บาท 

2549 - ได้รับทุนสนับสนุนท าวิทยานิพนธ์ จากมูลนิธิคุรุปถัมภ์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประเภท ทุนท าวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิชาที่ขาดแคลน              
ในประเทศ ทุนละ 100,000 บาท 

    4.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอก  
     4.3.1 อดีต 

2553 - ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุสาหกรรม มรภ.สุราษฏร์ธานี 

2553 - คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยครั้งที่ 24 – 4 / 2553: มาตรฐานการป้องกัน
อันตรายจากรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (สมอ.)  

2553 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในงานประชุมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2            
ณ ส านักงานใหญ่ บริษัทการบินไทยจ ากัดมหาชน ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  

2553 - ผู้เช่ียวชาญพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการท าบทความ
(Proceedings) โครงการบัณฑิตศึกษา มรภ.พระนคร  

2552 - ผู้เช่ียวชาญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2552 - ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ตรวจสอบบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องการ
วิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย เมืองทองธานี  
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2552 - ผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมเชิงปฏิบัติการการแสวงหาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และคลัง
สมองด้านเศรษฐกิจตามความต้องการของอ าเภอ จังหวัดนนทบุรี 7-8 มกราคม 2552 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

2552 - ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบและกล่ันกรองผลิตภัณฑ์ การคัดสรรสุดยอด หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี 2552 ระดับจังหวัด  ส านักงานพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย 

2551 - ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเครื่องมือในการท าภาคนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2551 - วิทยากร บรรยายการร่างและวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

2551 - กรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มรภ.พระนคร  
2551 - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบการร่างและวิพากษ์หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ

จัดการเทคโนโลยี มรภ.พระนครศรีอยุธยา  
2551 - ผู้เช่ียวชาญประเมินส่ือการสอน เพื่อจัดท าผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งครูช านาญการ อันดับ คศ.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี  
2551 - ผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ส าหรับผู้บริหาร สาขาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2551 - ผู้เช่ียวชาญสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

จิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2550 - ผู้เช่ียวชาญเครือข่ายองค์ความรู้ จังหวัดนนทบุรีประจ าปี 2551 Knowledge based OTOP: KBO 

กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
2548 - ผู้เช่ียวชาญ “เสวนาหลักสูตรศิลปกรรม” หลักสูตรศิลปะบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง  
2548 - ผู้เช่ียวชาญ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ  
2547 - ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ

เทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2546 - ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
     4.3.2 ปัจจุบัน 

 - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) (วาระที่ 2)   

 - ผู้ช านาญการโครงงานเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) (วาระที่ 2) 

 - กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วาระที่ 2) 
 - กรรมการและเลขานุการศูนย์ให้การศึกษาภาคตะวันออก  
 - กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี  
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 - ที่ปรึกษาสโมสรอาจารย์ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 - กรรมการบริหารวิทยาลัยด้านการวิจัย คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
 - กรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียน มรภ.สวนสุนันทา จ ากัด 
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