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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

               ในการศึกษารูปแบบการจัดการความรูกลุมอาชีพทองเหลืองสานของตําบลทาไขและ
ตําบลบางขวัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนากลุมอาชีพ
หัตถกรรมทองเหลืองสานซึ่งเปนกลุมอาชีพที่ประสบความสําเร็จในระดับทองถ่ินที่มีสินคาที่ไดรับ
มาตรฐาน มผช. เลขที่ 73/2546 ในระดับ 2-5 ดาว ในการศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการจัดการความรู
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษากลุมทองเหลืองสาน อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ ดังนี้     

    2.1  แนวคิดดานการจัดการความรู 
          2.1.1  นิยามของความรู 
          2.1.2  การจําแนกประเภทความรู 
          2.1.3  กระบวนการสรางความรู 
          2.1.4  องคกรแหงการเรียนรู 
          2.1.5  ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรู 

                2.2  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
        2.2.1  มิติในการพึ่งพาตนเอง 
        2.2.2  แนวคิดการจัดการตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
        2.2.3  แนวคิดการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
        2.2.4  แบบแผนการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
        2.2.5  เศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเอง 

    2.3  แนวคิดดานรูปแบบ 
          2.3.1  ความหมายของรูปแบบ 
          2.3.2  ประเภทของรูปแบบ 
          2.3.3  การสรางรูปแบบ   
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    2.4  ธุรกิจชุมชน 
       2.4.1  ดานการบริหารจัดการ 
       2.4.2  ดานการผลิต 
       2.4.3  ดานการตลาด 
       2.4.4  การเงินและการบัญชี 
    2.5  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
    2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดดานการจัดการความรู  
 
               มนุษยเปนผูสรางความรูโดยอาศัยกลไกสมองที่ซับซอน ความรูที่สรางขึ้นนั้นจะถูกเก็บฝง
ลึกไวภายในตัวผูสราง ซ่ึงมีเพียงบางสวนเทานั้นที่สามารถนําออกมากระจายใหผูอ่ืนไดรับรู ความรู
ที่กระจายออกสูภายนอกนั้น อาจมีการบันทึกเก็บไวในสื่อชนิดตาง ๆ หรือ แฝงอยูในกระบวนการ
ส่ิงประดิษฐ และการบริการ (ชัชวาลย วงษประเสริฐ, 2548, หนา 17) 

   การจัดการความรูเปนสิ่งที่มีมานานแลว เปนการถายทอดความรูและภูมิปญญาจากคนรุน
หนึ่งสูรุนตอไป โดยใชวิธีพูดคุยส่ังสอน จดจํา สังเกต ในปจจุบันตองการความรวดเร็วในดาน     
การแขงขัน ทําใหองคกรตองมีกระบวนการที่เปนระบบ เพื่อใหสามารถใชความรูไดทันเวลาที่
ตองการ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร และนําไปสูองคกรที่เปนเลิศตอไป (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย 
และคนอื่นๆ, 2548, หนา 12) 

  ประเวศ วะสี (อินเทอรเน็ต, 2545) กลาววา การเรียนรูที่ดีเปนยุทธศาสตรที่ใหญที่สุดของ
ปญญานอกจากการมีขอมูลที่ถูกตองที่ทําใหเกิดปญญา  มีแหลงเรียนรูที่ดี มีระบบการสื่อสาร และ
แลกเปลี่ยนความรูไดทุกรูปแบบโดยการจัดการความรู หมายถึง การใชความรู สรางความรู และ 
จัดใหมีการเรียนรูรวมกันในทางปฏิบัติของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อยกระดับความรู และปฏิบัติใหดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง และพัฒนาจิตใจใหเปนคนดีขึ้นดวย 

   การแสวงหาความรูและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปนจุดเริ่มตนของการสราง
นวัตกรรม การจัดการทุกสิ่งตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความจริง ซ่ึงเปนความรูที่มีการสั่งสม
และประยุกตใชในลักษณะของเทคนิค เครื่องมือและวิธีการที่สอดคลองกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
หรือแมกับความดี ความงามและความจริง ในระบบคิดของมนุษย 
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   2.1.1  นิยามของความรู 
                   ความรู คือ ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจ หรือ สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ ส่ิงที่
ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิดหรือการปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา (ราชบัณฑิตยสถาน , 
2546, สุวรรณ เหรียญเสาวภาคยและคนอื่นๆ, 2548, หนา 19) 

   ความรู คือ กรอบของการประสมประสานระหวางสถานการณ คานิยม ความรูในบริบท 
และความรูแจงชัดเจน ซ่ึงโดยทั่วไปความรูจะอยูใกลชิดกับกิจกรรมมากกวาขอมูล และสารสนเทศ 
ทําใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของความรู (ชัชวาลย วงษประเสริฐ , 2548, หนา 17) 

 
               ลําดับชั้นของความรู แบงออกไดดังนี้คือ 

1)   ขอมูล (data) หมายถึง ขอเท็จจริง ขอมูลดิบหรือตัวเลขตางๆ ที่ยังไมไดผานการ
แปลความ 

2) สารสนเทศ  (information) หมายถึง ขอมูลที่ผานกระบวนการสังเคราะห 
วิเคราะห เพื่อนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ มีบริบทซึ่งเกิดจากความเชื่อ 
สามัญสํานึก หรือประสบการณของผูใชสารสนเทศนั้นๆ โดยมักจะอยูในรูปของขอมูลท่ีวัดไดหรือ
จับตองได  แตมีขอจํ ากัดในเรื่อง เวลาที่ ใชและขอบขายของงานที่จะนํามาใช  ( สุวรรณ               
เหรียญเสาวภาคย และคนอื่นๆ, 2548, หนา 14, บุญดี บุญญากิจ และคนอื่นๆ, 2548, หนา 14) 
               3)  ความรู (knowledge) หมายถึง สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบ 
เชื่อมโยงกับความรูอ่ืนจนเกิดเปนความเขาใจและนําไปใชประโยชน ในการสรุป และตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา (Hideo Yamazaki อางถึงใน, สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 
บุญดี บุญญากจิและคนอื่นๆ, 2548, หนา 14, สุวรรณ เหรียญเสาวภาคยและคนอื่นๆ, 2548, หนา 19, 
วรภัทร ภูเจริญ, 2547, หนา 138) 

           4)  ปญญา (wisdom)  หมายถึง ความรูที่ฝงในตัวคน กอใหเกิดประโยชนในการ
นําไปใชเพื่อใหเขาใจมากยิ่งขึ้น (บุญดี บุญญากิจและคนอื่นๆ, 2548, หนา 14) 
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ภาพ 2  ปรามิดแสดงลําดับขั้นของความรู 
(ที่มา : บุญดี บุญญากิจ และคนอื่นๆ, 2548, หนา 14) 
 

 2.1.2  การจําแนกประเภทความรู 
              มีการจําแนกประเภทของความรู (Choo,.2000, หนา 26-28 อางถึงใน ชัชวาลย         
วงษประเสริฐ, 2548, หนา17) ไดแบงความรูออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

         1)  ความรูโดยนัย (tacit knowledge หรือ implicit knowledge) ความรูที่ฝงอยู
เฉพาะในตัวคน ซ่ึงเกิดจากความคิด (mind of individual )  เกิดจากทักษะ (skill) ประสบการณการ
เรียนรู (experience) หรือพรสวรรคตางๆ (talent ) ที่อธิบายไดยาก จากการศึกษา การสนทนา        
การฝกอบรม ความเชื่อ เจตคติของแตละบุคคล เปนความรูบวกกับสติปญญา และประสบการณ   
ซ่ึงถือไดวาเปนองครวมของความรูของแตละบุคคล ซ่ึงจะเปลี่ยนไปตามสถานการณของการใช
ความรูของแตละคน ในสวนนี้จะมีถึง 80 สวนของความรูทั้งหมด ซ่ึงเปนความรูท่ีผานกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (socialization) เปนความรูที่ไมเปนทางการ จัดระบบหรือจัดหมวดหมูไมได    
แตสามารถพัฒนาและถายทอดแบงปนความรูนี้ได โดยแลกเปลี่ยนหรือนํามาเลาสูกันฟง สามารถ
สังเกตและเลียนแบบได ซ่ึงองคกรตองพยายามปรับเปลี่ยนความรูโดยนัย ใหเปนความรูที่ปรากฏ
เพื่อเปนความรูที่ฝงกับองคกร (embedded knowledge) ไมยึดติดกับตัวบุคคล และเปนความรูที่
กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน    

        2)  ความรูที่ปรากฏหรือ ความรูที่ชัดแจง ความรูที่เปนเหตุเปนผล เปนความรู        
ที่ไดรับการถายทอดจากบุคคลที่มีการสะสมกันมานาน และเปนความรูที่ใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบอยางเปนระบบแลว  ออกมาในรูปแบบของบันทึกตางๆซึ่งก็คือ 
สารสนเทศนั่นเอง  เชน หนังสือ คูมือ บทความ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ ระบบ มาตรฐาน 

สารสนเทศ 

ปญญา 

ความรู 

ขอมูล 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 13

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา รายงานประจําป โสตทัศนและ              
ส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน วีดิโอ วีซีดี ดีวีดีและซีดีและส่ืออินทราเน็ตซึ่งมีประมาณ 20 รูปแบบ 

   3)  ความรูที่เกิดจากวัฒนธรรม (culture knowledge) เปนความรูที่เกิดจากความเชื่อ 
ศรัทธา ซ่ึงจะเกิดจากผลสะทอนกลับของตัวความรู และสภาพแวดลอมขององคกร องคกรที่พัฒนา
มาเปนระยะเวลานาน จะมีการพัฒนาความเชื่อรวมกัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติขององคกร 
ความสามารถหลักขององคกร (core competency) ซ่ึงก็คือวัฒนธรรมขององคกรนั่นเอง 

  คุณลักษณะสําคัญของความรูไมเหมือนกับทรัพยากรประเภทอื่นๆที่ใชแลว      
หมดส้ิน แตความรูสามารถนํากลับมาใชใหเกิดความรูใหมได ดังนั้นฐานความรูตองไดรับการ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอโดยเฉพาะแรงงานความรู จะตองเรียนรูและปรับปรุงความรูใหทันสมัย
อยูเสมอ นอกจากนี้จะเปนการเปลี่ยนแปลงคนที่มีความรูที่เปนปจเจกชน มาเปนกลุมคน  มีการนํา
ความรูแตละคนมารวมกันเปนชุมชนความรูที่สนใจเรื่องทํานองเดียวกัน เปนการสรางกลุมคนที่มี
ความรูที่พยายามรวมมือกันโดยใชการจัดการความรู เพื่อใหแนใจวาสามารถรักษาผลประโยชนของ
องคกรในการแขงขันระยะยาว การจัดการความรูจะชวยใหองคกรสามารถขับเคลื่อนใหบรรลุ
เปาหมาย (ชัชวาลย วงษประเสริฐ, 2548, หนา38, สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และคนอื่นๆ, 2548, 
หนา 13) 
 2.1.3  กระบวนการสรางความรู 
    ตัวแบบการจัดการความรูเพื่อสรางองคการแหงการเรียนรู (KM Model) นี้ประกอบดวย   
4 สวนหลัก คือการสรางและถายเทความรู (SECI Model) หลักการตลาดในการจัดการความรู     
(KM Marketing) การสรางแรงจูงใจในการจัดการความรู (KM Motives) การจัดการความรูอยางเปน
ระบบ (KM as a System) 

1)  การสรางและถายเทความรู (SECI Model)  
                       การสรางและถายเทความรู ความรูทั้งโดยนัยสามารถถายเทกันไดตลอดเวลา ขึ้นกับ
สถานการณที่จะทําใหเกิดความรูใหมๆ โดยผานกระบวนการที่เรียกวา วงจรความรู (knowledge 
spiral) หรือ SECI Model ของ Ikujiro Nonaka & Takeuchi (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคยและคนอื่นๆ, 
2548, หนา 22-23, 26, กพร. 2552, หนา 22-26) กระบวนการสรางความรูจะเกิดไดดังนี้ 
  (1)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู การแบงปนและการสรางความรู จากความรูฝงอยูใน
คนไปสูคน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงของผูที่ส่ือสารระหวางกนั ทั้งจากการสื่อสารดวย
ภาษา การสังเกต การทําตามตนแบบ และการฝกฝน เชน การสอนงาน (coaching) ระบบพี่เล้ียง 
(mentoring) การติดตามผูเปนแบบอยางในการทํางาน (shadowing) การฝกอบรมขณะทํางาน       
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(On the job training) การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop-Community of Practice) และการฝกหัดงาน 
(Apprenticeship) เปนตน 
  (2) การสกัดความรูออกจากตัวคน (Externalization) การสรางและแบงปน
ความรูจากการแปลงความรูฝงอยูในคนเปนความรูที่ชัดแจงคือ การที่บุคคลอธิบายและสังเคราะห
ความรูที่มีอยูในตัว แลวถายทอด/บันทึกออกมาโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร ในรูปแบบ
ของเอกสารหรือส่ือตางๆที่สามารถเก็บไวใช และสงมอบไปสูผูอ่ืนได เชน การเขียนกรณีศึกษา 
และการบันทึกเสียงบทสัมภาษณ เปนตน 
 (3)  การผนวกความรู (Combination) การแบงปนและสรางความรู จากความรูที่
ชัดแจงไปสูความรูที่ชัดแจงคือ การที่บุคคลรวบรวมความรูชัดแจงตางๆที่ไดเรียนรูมา แลวนําไป
สรางเปนความรูที่ชัดแจงใหม โดยตอยอดความรูเดิมหรือความรูใหม (Capture) เชน การเขียน
งานวิจัยซ่ึงแนวคิดตาง ๆ มากมายมาจัดทําใหมเพื่อคนหาความรูใหม และการแปลสรุปหรือ
รวบรวมความรูจากตําราภาษาตางประเทศ เปนตน 
  (4) การฝงหรือผนึกความรู (Internalization) การแบงปนและสรางความรู      
จากความรูที่ชัดแจงไปสูความรูที่ฝงอยูในคนโดยมักเกิดจากการนําความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง 
จนเกิดเปนประสบการณ ทักษะ หรือพัฒนาเปนความรูใหมที่อยูในตัวบุคคลนั้นๆ เชน การเรียนรู
ผานสถานการณจําลอง/หองเรียนเสมือนจริง (Simulation) และการอานหนังสือชุดเครื่องมือการ
เรียนรูดวยตนเอง (Self- Learning Tool Kits) แลวนําไปปฏิบัติจริง เปนตน  
 การจัดการความรูโดยใช SECI Model เปนที่นิยมกันมาก แตก็ยังมีขอจํากัดอยู 
เนื่องจากการจําแนกความรูระหวาง tacit และ explicit ดังนั้นการจัดการความรูตองไมอยูในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง แตตองสมดุลกันจึงไปสูการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการตัดสินใจ และ
การสรางนวัตกรรมมากกวามุงเนนดานประสิทธิภาพอยางเดียวโดยใหความสําคัญกับ พฤติกรรม
มนุษยและเชื่อวาความรูและการแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นไดถาผูใหตองการแบงปนความรูใหกับผูอ่ืน      
ตอมาจึงเริ่มเขาสูยุคการจัดการความรู ในยุคที่การสื่อสารสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สงผลใหการจัดการความรูทวีความสําคัญและมีบทบาทมากขึ้นตอการปรับปรุงการดําเนินงานที่ดี
ขึ้นขององคกรซึ่งเรียกในปจจุบันวาเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และ   
คนอื่นๆ, 2548, หนา 26-27)  
 นอกจาก ตัวแบบการจัดการความรูเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู แลวยัง
ประกอบดวยหลักอื่นๆอีกเชน หลักการตลาดในการจัดการความรู (KM Marketing) การสราง
แรงจูงใจในการจัดการความรู (KM Motives) และ การจัดการความรูอยางเปนระบบ (KM as a 
System) โดยในแตละสวนมีความสําคัญที่ทําใหองคกรสามารถดําเนินการจัดการความรูไดจริง   
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และชวยผลักดันใหองคกรกาวสูการเปน “องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO)”    
ซ่ึงถือเปนเปาหมายสําคัญหนึ่งในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดในแตละหลักดังนี้ 
      2)  หลักการตลาดในการจัดการความรู   
   หลักการตลาดในการจัดการความรูในอดีตประกอบดวย  4Ps คือ ตัวสินคา 
(Product) การสงเสริมการขายหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ (Promotion) การจัดสถานที่จําหนาย 
(Place) และการตั้งราคา (Price) มาจนถึงปจจุบันแนวคิดไดเปล่ียนไปเปน 4Cs คือ 
   (1)  ตัวลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของวามีกี่กลุม มีใครบาง โดยระบุผูที่จะใชความรู   
ใหไดกอน แลวจึงสํารวจความตองการความรูจากผูที่จะใชความรูวาตองการความรูอะไร เนื่องจาก
ความรูในองคกรน้ันมีอยูมากมาย หากไมมีการกําหนดตัวความรูวากลุมคนกลุมใดจําเปนตองใช 
อาจทําใหการจัดการความรูเปนการลงทุนที่เสียเปลาคือทําแลวไมมีคนใช จากนั้นจึงหาวาความรูนั้น
อยูที่ใด อยูกับใคร แลวดําเนินการรวบรวมความรูเหลานั้นมา หรือในบางครั้งผูรับผิดชอบการ
จัดการความรูอาจทําหนาที่เสมือนสะพานหรือ Match Maker เพื่อใหผูจะใชความรู พบกับตัว
ความรู/เจาของความรูเจอกัน ก็เทากับเปนการจัดการความรูรูปแบบหนึ่ง   
        (2)  การสื่อสาร (Communication) รูปแบบการสื่อสารจะชวยใหผูใชความรู
สามารถเขาถึงความรูไดงาย กระตุนใหเกิดความสนใจและมีความกระตือรือรนในการเขามาใช
ความรูอยางตอเนื่องนั้น โดยมุงเนนการกําหนดชองทางและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุม
ผูบริโภค โดยการสํารวจหรือวิเคราะหรูปแบบการเรียนรู ของกลุมผูบริโภคความรู เพื่อกําหนดชอง
ทางการเผยแพรความรูและรูปแบบกิจกรรมการสรางและถายเทความรูที่เหมาะสมกับกลุมผูบริโภค
แตละกลุมตอไป การจัดการสื่อสารนี้ ประกอบดวย 3 สวนคือ ตัวขาวสารหรือขอความ (Messages) 
ผูสงสาร (Messenger) และชองทางการสื่อสาร (Communication Channels)  
   (3)  ความสะดวกสบายของการเขาถึงสินคา (Convenience) เมื่อทราบวาอะไร
คือความรูที่ตองจัดการแลว ควรพิจารณาใหดีวาความรูนั้นเปนความรูที่สามารถนําไปใชไดเลย
หรือไม  เนื่องจากปญหาจากการจัดการความรูสวนหนึ่งมาจากการที่เรานําขอมูลมาเพียงสังเคราะห
เปนสารสนเทศแลวนําเสนอตอผูใชความรูเลยโดยไมไดใหความรูนั้นอยูในรูปแบบที่ผูใชความรู
สามารถนําไปใชไดทันที  ดังนั้นการจัดการความรูที่ดีตองอยูในรูปแบบสะดวกใชผูใชสามารถ
นําไปประยุกตใชตอยอดกอเกิดเปนผลงานไดเลย นอกจากนี้ตองคํานึงถึงการจัดวางความรูในที่ที่
ผูบริโภคความรูสามารถเขาถึงไดงายคือสะดวกในการเขาถึง สถานที่ในการจัดการความรูจึง
หมายถึงทั้งคลังความรู (Knowledge Warehouse) และสถานที่จัดวางความรู (Knowledge Location) 
   (4)  คาใชจายหรือความคุมคาของลูกคา (Cost) การกักเก็บความรูนั้นตองเปน
ความรูที่มีคามากพอที่จะตองเก็บ เพราะความรูบางอยางมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ และความรูบาง
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เร่ืองเมื่อเก็บไวแลวมีคนไมกี่คนที่ตองการใชความรูนั้นอยางจริงจัง ทําใหไมคุมคาในการจัดทํา
ความรู ดังนั้นยังตองคํานึงถึงความคุมคาในแตละวิธีที่ใชในการจัดการความรูอีกดวย ความรู
บางอยางเปนความรูที่ซอนเรนไมสามารถนําออกมาได เชน ความรูในการสรางนวัตกรรม ซ่ึงมิอาจ
ถายทอดออกมาเปนกระบวนการคิดที่แตละคนสามารถเขาไปเรียนรูได แทนที่จะพยายามจะจัดเก็บ
ความรูสวนนี้ อาจใชวิธีการจัดทําแผนภาพความรูของผูรู (Talent Profile) เก็บไว เพื่อหาโอกาสให
คนเหลานั้นไดพบกันมากกวานําความรูในตัวคนเหลานี้ออกมา ซ่ึงอาจไมคุมคากับเวลาที่เสียไปใน
การถอดรหัสความรูเหลานั้น ซ่ึงแนวคิดนี้มาประยุกตใชกับการจัดการความรูจะทําใหการจัดการ
ความรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กพร., 2552, หนา 28-33) 
   3)  การสรางแรงจูงใจในการจัดการความรู  
      ในทางจิตวิทยาการสรางแรงจูงใจในการทําการจัดการความรู จะเปนตัวกระตุนและ
ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่จะทําใหการจัดการความรูมีประสิทธิภาพซ่ึงดัดแปลงมาจาก
แนวความคิดของ Tannenbaum และ Alliger (2000; อางถึงใน กพร., 2552, หนา 28-33) ผูบริหาร
การจัดการความรูจึงควรเขาใจและสามารถสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรใน 4 ดาน คือ แบงปนและ
แลกเปลี่ยนความรู เขาถึงความรู เกิดการเรียนรู นําความรูไปประยุกตใชดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  (1)  การกระตุนและสรางแรงจูงใจใหบุคคลเกิดการแบงปนและแลกเปลี่ยน
ความรูดวยความเต็มใจ (Motivative to Share)  การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge 
Sharing) คือ การจัดการความรูเพื่อใหบุคคลไดแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  การจะทําไดนั้น
ตองอาศัยองคความรูที่ดีจากตัวผูรูซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ  แรงจูงใจที่ผูเชี่ยวชาญเกิดความตองการที่จะ
ทําการแบงปนความรู ความสามารถในตัวผูเชี่ยวชาญเองตองการจะถายทอดความรูแตขาด
ความสามารถในการถายทอดหรือการสื่อสารที่จะนําความรูที่ตนมีอยูออกมาถายทอดหรือส่ือสาร
กับคนอื่นไดหากผูรูไมสามารถถายทอดความรูได จึงตองอาศัยวิธีการลวงเอาความรูออกมาจากตัว
ผูรู เชน การสมัภาษณ การติดตามผูรูเพื่อถอดรหัสความรูเปนตน 
  (2) การกระตุนและสรางแรงจูงใจใหบุคคลเขาถึงความรู (Motivation to 
Accessibility) การเขาถึงความรู (Knowledge Accessibility) คือ การจัดการความรูเพื่อใหบุคคล
สามารถเขาถึงความรูที่พวกเขาตองการไดอยางสะดวกในเวลาที่ตองการใช ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 
คือความรูที่ไดจากการแบงปน การจัดรูปแบบความรูเพื่อใหเผยแพรไดการเผยแพรหรือกระจาย
ความรูไปยังที่ที่บุคคลหรือกลุมเปาหมาย สามารถเขาถึงไดโดยงาย 
  (3)  การกระตุนและสรางแรงจูงใจใหบุคคลเกิดการเรียนรู (Motivative to 
Learn) การซึมซับความรู (Knowledge Assimilation) เปนการขยายความรูใหบุคคลเกิดการเรียนรู
และสามารถสรางความกลมกลืนของความรูที่พวกเขาจําเปนตองใชโดยมีหลักในการทําใหเกิดการ
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ซึมซับความรูดังตอไปนี้คือการเขาถึงความรูไดโดยงาย การสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการเรียนรู เชน 
การเห็นประโยชนของการนําไปใชเพื่อประสิทธิภาพหรือความสําเร็จของงานและของตัวผูเรียนรู
และความพรอมและความสามารถในการเรียนรู ผูเรียนจะเรียนรูไดดี ตอเมื่อความรูนั้นมีความ
เหมาะสมกับระดับการเรียนรูของตนเอง  
  (4)  การกระตุนและสรางแรงจูงใจใหบุคคลนําความรูไปประยุกตใช ใหเกิด
ประโยชน (Motivation to Application) การประยุกตใชความรู (Knowledge Application)  คือ การที่
บุคคลนําความรูไปประยุกตหรือใชความรู เพื่อการตัดสินใจ แกปญหา และการปฏิบัติงาน/           
การบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักของการนําความรูไปประยุกตใช คือการซึมซับ
ความรู การสรางโอกาสใหบุคคลไดใชความรูทันทีหลังการเรียนรู การสรางแรงกระตุนหรือจูงใจ
เพื่อใหบุคคลไดใชความรู เชน การยกยองชมเชย เมื่อเห็นผลงานที่ดีขึ้น ความสามารถในการใช
ความรูที่ไดรับมา  ในบางครั้งความรูที่เรียนรูมาหากไมเหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้น    
ก็จะเปนการยากแกการนําไปใช (กพร., 2552, หนา 37-40) 

  4) การจัดการความรูอยางเปนระบบ (KM as a System)  การจัดการความรูใน
มุมมองของการพัฒนาองคกรนั้น ผูบริหารจําเปนตองคํานึงถึงระบบอื่นๆที่จะสนับสนุน(supporting 
systems) ใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ ไดแก โครงสราง วัฒนธรรม ระบบสารสนเทศ  
และภาวะผูนํา  ปจจัยเอ้ือทั้ง 4 นี้ เปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถดําเนินกิจกรรม
การจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยองคกรตองจัดการปจจัยเอื้อเหลานี้
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันซึ่งจะทําใหการจัดการความรู
ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 

           (1)  โครงสรางเปนโครงสรางองคกรหรือหนวยงานที่จะทําใหบุคคลในองคกร
สามารถเกิดการเรียนรูรวมกันหรือถายโอนความรูใหแกกัน การจัดการความรูเพื่อใหเกิดองคกร  
แหงการเรียนรูนั้น หมายถึง การเรียนรูตองสามารถเกิดไดตลอดเวลา ดังนั้นการออกแบบโครงสราง
องคการหรือหนวยงานใหสามารถทํางานประสานกันตามวัตถุประสงคของงานหรือกลุมลูกคาหรือ
ผูใชบริการแลวจะชวยอยางยิ่งในการทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูรวมกันตลอดเวลา 

             (2)  วัฒนธรรมคือ พฤติกรรมของคนสวนใหญในองคกรที่สอดคลองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน การจะบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรูได วัฒนธรรมองคกรที่จําเปน ไดแก 
วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคคลในองคกร บางองคกรพบวา
บุคลากรภายในไมยอมที่จะแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน เพราะกลัววาตัวเองจะหมดความสําคัญ
ไป การมีความรูเปน “อํานาจ” อยางหนึ่ง (Knowledge is a Power) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเปน
เร่ืองที่ตองใชเวลานาน เพราะตองใชเวลาสะสมความเชื่อ ดังนั้นองคกรจะตองทําความเขาใจถึง
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อุปสรรคตางๆตลอดจนพยายามหาวิธีการที่จะกําจัดอุปสรรคตางๆเหลานั้นออกไป โดยการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรใหเอื้อตอการแลกเปลี่ยนความรูจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารอยางเต็มที่ เพื่อที่จะทําใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของ
การเปลี่ยนแปลง  

  (3)  ภาวะผูนําการจัดการความรูจะประสบความสําเร็จอยางดีนั้น จะตองไดรับ
การสนับสนุนจากผูบริหาร ที่ตองเขาใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับการจัดการ
ความรู  เพื่อใหสามารถสื่อสารและผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคกร อีกทั้งผูบริหารตองเปน
ตัวอยางที่ดีในการแบงปนความรู และเรียนรูส่ิงใหมๆตลอดเวลา นอกจากนี้ภาวะผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) และภาวะผูนําในการสรางทีม (Team leadership) เปนอีกเรื่องหนึ่งที่
จะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จและปรับเปลี่ยนเปนวัฒนธรรมขององคกรแหงการ
เรียนรูไดในที่สุด 

  (4)  ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีสวนสําคัญโดยเฉพาะ
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต ชวยทําใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น ชวยใหคน
สามารถคนหาความรู เขาถึงความรู ดึงเอาความรูไปใช การวิเคราะหขอมูลและการจัดเก็บเปน
ระเบียบ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชนั้นตองมั่นใจวา ระบบนั้นสามารถเชื่อมตอหรือบูรณา
การเขากับระบบเดิมที่มีอยูและใชไดงาย ทําใหการแลกเปลี่ยนความรูเกิดไดรวดเร็วและสะดวก
ยิ่งขึ้น (กพร., 2552, หนา 41-45) 
               ปจจุบันเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรูสังคมเปลี่ยนจากการบริโภคขาวสารมาเปนสังคมที่
ศึกษาขาวสารและความรู โดยอาศัยปจจัยที่สําคัญชวย คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหความรู
คือ พลัง บุคคลที่มีความรูจึงเปนบุคคลที่มีคุณคาขององคกร ความรูและความไมรูจะกลายเปนปจจัย
สําคัญในการบงชี้ความสําเร็จในทุกดาน (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543อางถึงใน บุญสง หาญพานิช, 
2546,หนา 2) พรชุลี อาชวอํารุง (Achava-Amrung, 2001,อางถึงใน บุญสง หาญพานิช,2546,หนา 2) 
ไดกลาวถึงเศรษฐกิจฐานความรู ว า  เปนเรื่องที่ เกี่ ยวของกับการปรับกระบวนทัศน  คือ                   
การปรับเปลี่ยนจากการเจริญเติบโตโดยอาศัยทรัพยากรไปเปนการเจริญเติบโต โดยอาศัย             
การขับเคลื่อนของนวัตกรรม เศรษฐกิจฐานความรูจึงไมได หมายถึง แคเพียงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือธุรกิจสรางสรรค แตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
การไดมาซึ่งความรูและการนําความรูไปใช โดยที่ความรูเปนฐานอันสําคัญในการสรางความ
หลากหลาย  ดังนั้นจึงจําเปนตองกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความรูเปนปจจัยพื้นฐาน        
ที่สําคัญ จะตองมีศักยภาพในการบริหารจัดการความรู เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบันและ
สังคม (บุญสง หาญ พานิช,2546 , หนา 27-28) 
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                แนวคิดพื้นฐานที่ สําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรูที่ควรคํานึงถึง  ไดแก 
(Marquardt, 1996; Davenport, 1998; พรชุลี อาชวอํารุง, 2543  อางถึงใน บุญสง หาญพานิช, 2546,  
หนา 4) 
 1)  ความรูเกิดขึ้นและคงอยูในสติปญญาของมนุษย 

 2)  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ตองตั้งอยูบนฐานของการไววางใจซึ่งกันและกัน 
 3)  เทคโนโลยีกอใหเกิดพฤติกรรมเกี่ยวกบัความรูใหมๆ 
 4)  การบริหารความรูตองไมขัดแยงวัฒนธรรมที่ฝงรากขององคกร 

 5)  วิสัยทัศนและความเปนผูนําที่สอดคลองกับเศรษฐกิจฐานความรู เปนสิ่งจําเปน 
 6)  การวัดและประเมินการบริหารจัดการความรูเปนสิ่งที่ขาดไมได 
 7)  ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการความรู ตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลา 
 8)  สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุน กระตุนและเสริมแรง เพื่อกอใหเกิดการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอองคกรหรือสถาบัน 
 9)  การสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการความรู เปนความจําเปนที่
วิกฤติและสําคัญที่สุด 
 10)  นวัตกรรมในการบริหารจัดการความรู ควรเริ่มตนจากจุดเล็กๆ ที่ทําเปนโปรแกรม 
นํารอง และควรมีการประเมินผลโปรแกรมนํารองทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   2.1.4  องคกรแหงการเรียนรู  
  ปจจุบันการขยายฐานการเรียนรูของหนวยงานตางๆ ทําใหเกิดการตื่นตัวเปนองคกรแหง

การเรียนรู (learning organization) เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมของตนเอง เปนองคกรที่ทํางานผลิตผล
งานไปพรอมๆกับการเรียนรู การสรางความรูจากประสบการณในการทํางานและการพัฒนาวิธีการ
ทํางาน ระบบงานขององคกร ผลลัพธขององคกรแหงการเรียนรู คือ ไดผลงานตามที่ภารกิจกําหนด 
การสรางศาสตรและความรูในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจ เปนการสรางคนในองคกรให
เกิดการเรียนรูโดยอาศัยการทํางานเปนฐาน 

  ซ่ึงแนวคิดเรื่ององคกรแหงการเรียนรูนี้ไดใหความสําคัญคนในองคกรในการพัฒนา
ตนเองและเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนการเรียนรูที่ใกลเคียงกับสถานการณการทํางานจริงมากที่สุด 
โดยองคกรมีบทบาทเปนผูสรางและสนับสนุนการเรียนรูและทําใหการเรียนรูเปนสิ่งที่มีชีวิต จน
กลายเปนวัฒนธรรมขององคกร แนวคิดนี้ไดมีทฤษฎีแหงการเรียนรูเปนตนแบบ ซ่ึงการที่จะสราง
หรือพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงตองตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องคกร คือ ตองทําใหคนเรียนรูกอน องคกรจึงจะเกิดการเรียนรูตาม เนื่องจากการเรียนรูจะทําให
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะทําใหองคกร
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เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีดวย (Swieringa and Wierdsma, 1992, สุกัญญา        
โฆวิไลกูล, 2545 อางถึงใน อรวรรณ ธรรมพิทักษ, 2547, หนา 76) 
                1)  ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 

  องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่สนับสนุนและสงเสริมใหบุคคลและกลุม
บุคคลในองคกร สามารถเรียนรูและสรางความรูเพื่อเพิ่มพูนอยางตอเนื่องและอยางมีสมรรถนะ  
โดยอาศัยการทํางานรวมมือกัน  เรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนวิสัยทัศนและความรูรวมกัน ตลอดจน
รวมกันพัฒนาความคิดและสรางสรรค วัฒนธรรมแหงการเรียนรูที่เปนระบบและมีวิจารณญาณ 
ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาความกาวหนาในการดําเนินกิจการขององคกรไปสูเปาหมายรวมกัน             
(Senge, 1990 อางถึงใน บุญสง หาญ พานิช, 2546, หนา36) 
  สุกัญญา โฆวิไลกูล (2545; อางถึงใน อรวรรณ ธรรมพิทักษ, 2547, หนา  76)  
ไดสรุปความหมายขององคกรแหงการเรียนรูไวดังนี้ องคกรแหงการเรียนรู คือ องคกรที่มีการ
ปฏิรูปอยางตอ เนื่อง  อํานวยความสะดวก  กระตุนและสร างบรรยากาศของการเรียนรู                    
เนนกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นทุกระดับ  ซ่ึงคนในองคกรสามารถขยายขอบเขตความสามารถ
ของตนอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่บุคคลในระดับตางๆตองการอยางแทจริง มีการ
เรียนรูรวมกันทั้งบทเรียนที่ผิดพลาดและประสบความสําเร็จ สามารถนําความรูมาปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในองคกร  จนนําองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน 
                   2)  หลักการขององคกรแหงการเรียนรู 
  เซงเก ( Senge, 1990; อางถึงใน บุญสง หาญ พานิช, 2546, หนา 37) ผูที่ไดรับการ 
ยกยองวาเปนปรมาจารยขององคกร การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู กลาวถึงองคประกอบที่เปน
หลักการสําคัญของการไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู มี 5 ประการดังนี้ 

      (1)  การคิดอยางเปนระบบ (system thinking) คือ กรอบแนวคิด (framework)  
ซ่ึงประกอบดวยองคความรูและกระบวนการคิด เพื่อศึกษาเหตุผลและการคนหาคําตอบอยางเปน
ระบบและมีพิจารณาญาณ (critical thinking) หรือการคิดจนเปนสันดาน ซ่ึงคือ คิดเปนหลักการ     
มีแบบแผนที่ชัดเจน เชน PDCA โยนิโสมนสิการ เปนตน แตไมควรมีระบบคิดที่ใชซํ้าๆบอยๆจน
คนอื่นจับทางได เดาได (archetype)   

 (2)  ความสามารถพิเศษของบุคคล (personal mastery) คือ ความกระตือรือรน
อยากรูอยากเห็น (curiosity) อยากทดลองทําสิ่งใหม ๆ ตระหนักรูวาตนเองอยูหางจากเปาหมายของ
ตนมากนอยเพียงไรเพื่อเปนแรงผลกัดันใหไปถึงเปาหมายนั้น คนที่มีลักษณะนี้ เปนกูรู (guru) รูแจง
แทงตลอด เมื่อรูแลวรูวาสิ่งใดเหมาะสมกับการใชงาน เหมาะกับการพัฒนาองคกรและสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรขององคกรหรือไม ทําอะไรตองทําจนสําเร็จ   
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 (3)  โลกทัศน (mental models) คือ การรับรูส่ิงตางหรือประสบการณทั้งปวง      
ที่เปนรากฐานฝงลึกในตัวบุคคล การแลกเปลี่ยนความรูและวิสัยทัศน จะทําใหบุคคลในองคกรมี
วิสัยทัศนและกรอบความคิดกวางไกลกวาเดิม ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ 
mental models หมายถึง รูปแบบความคิด อคติ ความฝงใจ การยึดติด สัญชาตญาณ  ลําเอียง            
ซ่ึงขัดขวาง ทําใหไมเกิดปญญา ตองใชอิทธิบาท 4 ชวย ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา เปน
คุณธรรมที่จะมุงไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงไว (อิทธิบาทสี่,อินเทอรเน็ต, 5 พฤษภาคม 2554) 
                  (4)  การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (building shared vision) คือ การแลกเปลี่ยน
ความรู แนวคิดและโลกทัศนของบุคคลในองคกร เพื่อนําไปสูการเปนวิสัยทัศนรวมกันขององคกร 
โดยทุกคนในองคกรควรมีสวนรวมกันสรางวิสัยทัศนนี้ ซ่ึงตองมีเคล็ดลับในการทํางานเปนทีมดวย
การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันสื่อสารกันบอยๆ มีส่ิงกระตุนใหทํางานไปยังเปาหมาย
เดียวกัน 
                  (5)  การเรียนรูเปนทีม คือ การเรียนรูที่จะทํางานรวมกันเปนทีมของ บุคคลใน
องคกร อยางเปนระบบและสรางสรรค มีการแลกเปลี่ยนความรูของบุคคลในทีม ซ่ึงทําใหบุคคล    
มีความรู เพิ่มพูนขึ้น มีการนําเอาความรู ประสบการณและความชํานาญของแตละบุคคลมา
ผสมผสานเสริมกัน เพื่อใหงานที่ทํารวมกันบรรลุผลสูงสุดตามเปาหมาย 

 เมื่อพิจารณาจากองคประกอบทั้ง 5 ประการของการเปนองคการแหงการเรียนรู
ขางตน จะพบวา มีความเชื่อมโยงสัมพันธกนัแสดงดวยแผนภูมิดังนี้ 

 
                    

          
  
  
                                                                                               
  
 
    

 
  
 

ภาพ 3  ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู 
(ที่มา: Glenn R. M., 1999, อางถึงใน บุญสง หาญพานิช, 2547, หนา 38) 

ความสามารถสวนบุคคล 
personal mastery 

วิสัยทัศนที่ใชรวมกัน

shared vision 
ความคิดเชิงระบบ 
systems thinking

โลกทัศน 
mental 

การเรียนรูเปนทีม 
team learning 

สวนบุคคล 

individual 

การเก็บรวบรวม 
collection 

การติดตอสื่อสาร 
conversation 

ปณิธาน 
aspiration 
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 จากแผนภูมิดังกลาวแสดงใหเห็นวาระบบความคิดเปนองคประกอบที่เปน
ตัวกลางเชื่อมโยงองคประกอบทั้งหมดเขาดวยกัน ความสัมพันธระหวางความใฝรูและโลกทัศน
ของบุคคลจะเกิดการพัฒนาที่เปนสวนบุคคล ความสัมพันธระหวางการมีวิสัยทัศนรวมกันและ     
การเรียนรูการทํางานเปนทีมกอใหเกิดวิสัยทัศนหลักสวนรวมและการรวมมือกันทํางาน 
ความสัมพันธระหวางความสามารถพิเศษของบุคคลและการใชวิสัยทัศนรวมจะนําไปสูปณิธานและ
เปาหมายในตัวของบุคคล และความสัมพันธระหวางโลกทัศนของบุคคลการเรียนรูการทํางานเปน
ทีมเกิดขึ้นจากการไดมีการสนทนาหรือการติดตอส่ือสาร  
                   3)  รูปแบบระบบองคกรแหงการเรียนรู 
   มิติและคุณสมบัติที่สําคัญขององคกรที่นําไปสูรูปแบบองคการแหงการเรียนรู  
มีดังตอไปนี้ (Marquardt, 1996; อางถึงใน อรวรรณ ธรรมพิทักษ, 2547, หนา 78) 
                  (1)  การเรียนรูบรรลุผลไดโดยระบบองคการทั้งระบบ  โดยมีตัวองคกร
เปรียบเสมือนหนึ่งเปนสมองหลัก 
 (2)  สมาชิกในองคกรตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
                  (3)  มีการบูรณาการเรียนรูควบคูกับการทํางานอยางมีกลยุทธ 
                  (4)  เนนการเรียนรูที่สรางสรรค 
 (5)  การคิดอยางเปนระบบเปนพื้นฐานที่สําคัญ 
 (6)  บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรูอยางตอเนื่อง 
                   (7)   มีบรรยากาศของการรวมมือกัน ยกยอง ใหรางวัล และกระตุนการเรียนรู 
 (8)  การเปลี่ยนแปลง ความประหลาดใจที่ไมไดคาดคิด แมกระทั่งความลมเหลว 
ใหถูกมองวาเปนโอกาสที่จะเรียนรู 
                  (9)  องคกรแหงการเรียนรูจะตองมีทั้งความแคลวคลองและความยืดหยุน 
                  (10)  ทุกคนถูกขับดันดวยความปรารถนาแหงคุณภาพและการปรับปรุงตัว   
อยางตอเนื่อง 
                  (11)  มีศักยภาพแกนที่ไดรับการพัฒนาอยางดี  เปนจุดที่ชวยใหการผลิตและ
บริการองคของการทะยานขึ้น 
 (12)  มีจิตใจที่มุงมั่นและสะทอนถึงแนวคิดในการสรางกิจกรรมที่มีคุณคาแก
องคกรแหงการเรียนรู 
                  (13)  บริหารจัดการองคกรโดยใชหลักประชาธิปไตย 
  (14)  มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั่วองคกร 
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                  (15)  มีการจัดฝกอบรมใหความรูแกบุคคลอยางทั่งถึงและตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพล                   กระบวนการ      
 
ภาพ 4 รูปแบบการบริหารจัดการความรูขององคกร  
(ที่มา : Arthur Andersen and The American Productivity and Quality Center (APQC, 1995)       
อางถึงใน บุญสง หาญพานิช, 2546, หนา 50) 
 
            4)  หลักการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
  ตามหลักการของ เซงเก และมารควอดท (Senge, 1990; Marquardt, 1996; อางถึงใน 
บุญสง หาญพานิช, 2546, หนา 41) การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูนับเปนสิ่งที่ทาทายตอการ
เปล่ียนแปลงในโลกยุคปจจุบัน เพราะหัวใจขององคกรแหงการเรียนรู คือ การบริหารเพื่อใหสมาชิก
ทุกคนในองคกรมีจิตสํานึกในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและกลุมอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
และใชประสบการณรวมกัน รวมกันแสวงหาภูมิปญญาและสรางสรรคกิจกรรมที่มีคุณคาแกองคกร 
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตามที่มุงหวังไดนั้นตองมีการดําเนินการพัฒนาในสิ่ง
ตอไปนี้ คือ 

ความรู
องคการ

การสราง 

การจําแนกการแบงปนแลกเปลี่ยน 

การนําไปใช 
การเก็บรวบรวม

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดการ

เทคโนโลยี

ภาวะความเปนผูนํา 

การวัด 
และการ
ประเมิน 

วัฒนธรรม 
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 (1)  การกําหนดพันธกิจ (mission) ในการกําหนดพันธกิจในการพัฒนาองคกร
นั้นบุคคลในองคกรจะตองเรียนรูใหเร็วกวาและในสิ่งที่ผูอ่ืนไมเคยเรียนรูมากอน จะตองเรียนรูขาม
หนวยงาน (cross function) ภายในองคกรมาจากบุคคลและจากทีม จะตองเรียนรูในแนวดิ่งจากบน 
สูลางเกี่ยวกับองคกร จะตองคาดหวังอนาคตและสรางภาพอนาคตที่จะเรียนรูจากสิ่งที่มุงหวัง 
จะตองลงมือปฏิบัติส่ิงที่เราเรียนรู และเรียนรูจากสิ่งที่ปฏิบัติและจะตองเรียนรูใหเร็วกวาการ
เปล่ียนแปลง 
 (2)  เชื่อมโยงการเรียนรูเขากับการดําเนินการโดยยึดหลักการเรียนรูถือเปน
ปริมาณงานที่มากเทาๆ กับการสรางสรรคและการบริการ บุคลากรขององคกรสามารถเรียนรูได
ในขณะสรางสรรคโดยที่พวกเขาไมจําเปนตองสูญเสียความเร็วและคุณภาพ ระบบการผลิตสามารถ
จัดใหเปนระบบการเรียนรูได ในฐานะที่เปนองคกรแหงการเรียนรู  เราจะยังสามารถเก็บสงวน
ความรูที่มีคุณคาไวดําเนินการตอไปได แมวาบุคคลนั้นจะไมอยูในองคกรแหงนี้แลวกต็าม 
 (3)  การคิดอยางเปนระบบของบุคคล ความสามารถพิเศษของบุคคล การเรียนรู 
ทีมงานโลกทัศนของบุคคลและทีมงาน   
 (4)  ส่ือสารวิสัยทัศนในองคกรแหงการเรียนรู โดยมีเหตุผลดังนี้ วิสัยทัศนของ 
องคกรแหงการเรียนรูชวยชี้แนะการคิดกลยุทธและการวางแผนกลยุทธสําหรับองคกร วิสัยทัศน
ขององคกรแหงการเรียนรูชวยในการกําหนดจุดมุงหมายของผูปฏิบัติ 
 (5)  ตระหนักถึงความสําคัญของการคิดที่เปนระบบและการกระทํา ทําใหบุคคล 
มองเห็นสิ่งที่ไมชัดเจนใหชัดเจนขึ้นทําใหบุคคลคิดอยางมีพิจารณาญาณ มีการเรียนรูกลยุทธ การ
เรียนรูภาวการณเปนผูนํา 
                    ผูนําทําหนาที่ชี้ทิศทาง เปนผูออกแบบ เปนผูชวยเหลือ และเปนครูผูนํามีการเอื้อ
อํานาจ มีการติดตอประสานงานอยางดี  
 
 

 
 

  
 
 
ภาพ 5 ระบบความรู 
(ที่มา: Marquardt, 1996; อางถึงใน บุญสง หาญพานิช, 2546, หนา 40) 

ความรู 

การไดมา 

การเก็บรักษา การสราง 

การนําไปใช 
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   แนวทางการพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจําเปนตองสรางระบบใหสามารถรับรู
ขาวสารไดอยางกวางขวาง ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป สงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหเปนผูที่มีความรูใน
วิชาการสมัยใหมและปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณธรรม สรางความมีสวนรวมใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน เพื่อพัฒนา ในงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 5)  การจัดการความรูในองคกร 
                     การจัดการความรู เปนส่ิงที่ตองมีในองคกรแหงการเรียนรู การจะทําใหเกิดความรู 
ปญญา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงตองอาศัยการจัดการ 5 ประการคือ (วิจารณ พานิช, 2549, หนา 
246) 
 (1)  การจัดการใหเกิดการเรียนรู (learning -L) 
 (2)  การจัดการใหเกิดองคความรู (body of knowledge organizing-K) เพื่อสกัด
เอาความรูที่มีประโยชนมาประกอบกันเปนตัวแบบ โมเดล ทฤษฎี เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน 
 (3)  การจดัการใหเกิดการใชความรูและองคความรูที่มีอยู (knowledge acting-A) 
เพราะบางทีมีความรูในองคกรเยอะแตคนในองคกรไมคอยยอมรับเลยไมไดนําไปปฏิบัติจะเกิดการ
สูญเปลา 
 (4)  การจัดการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (knowledge sharing-S) เพื่อขยาย   
วงความรู ยกระดับเกลียวความรู ตอยอด และเพิ่มพลังความรู 
 (5)  การจัดการใหเกิดขุมทรัพยความรู (knowledge assets-A) เพ่ือใหงายตอการ
เก็บคน ใชตอไป การจัดการนี้ เรียกวา แอลคาซาโมเดล (LKASA Model) (วิจารณ พานิช, 2549, 
หนา  247) 
 6)  การเริ่มตนการจัดการความรู การดําเนินการจัดการความรู มีองคประกอบสําคัญ 
ดังตอไปนี้(วิจารณ พานิช, 2549, หนา  105) 
 (1)  สรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู 
 (2)  สรางทีมจัดการความรูขององคกร 
 (3)  เร่ิมจาก “ทุนปญญา” ที่มีอยูแลว หรือหาจากภายนอกไดโดยงาย 
 (4)  สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขน ในกลุมพนักงาน
ระดับลาง 
 (5)  จัดการความรูควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสินคา หรือรูปแบบการทํางานใหมๆ 
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 (6)  เนนการจัดการองคกรแบบ ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อนหลัก 
(middle-up-down management) 
 (7)  เปล่ียนโครงสรางองคกรไปเปนแบบ “พหุบท” (hypertext) 
 (8)  สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก 
 (9)  สรางนวัตกรรมแนวราบ การสื่อสารอยางอิสระทุกทิศทาง 
 (10)  สรางวัฒนธรรมการจดบันทึก 
 (11)  ประเมินผลการดําเนินการจัดการความรู 
 องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของการเริ่มตนจัดการความรูไดแกทุนทางปญญา
วิธีการวัดทุนทางปญญาที่ใชอยูในปจจุบัน (Liebowitz & Suen, 2000, หนา 54-67 อางถึงใน 
ชัชวาลย วงษประเสริฐ, 2548, หนา 159) ไดกําหนดไว ดังนี้ 

         1)  ดานมูลคา พิจารณาจากกําไรที่ไดจากการดําเนินธุรกิจใหม ผลตอบแทนตอมูลคา
สินทรัพยสุทธิ สินทรัพยรวม รายไดจากการดําเนินธุรกิจใหม มูลคาตลาด การคุมครองจาก
สิทธิบัตร ผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธิที่ไดจากการดําเนินธุรกิจใหม 
                     2)  ดานลูกคา สวนแบงตลาด ความนิยมของลูกคา ดัชนีวัดความพอใจของลูกคา 
จํานวนลูกคาใหม ตลาดใหม ยอดขายประจําป  ขนาดของลูกคาโดยเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแตเร่ิม
ติดตอกับลูกคาและมีการขายเกิดขึ้นอัตราสวนของจํานวนการติดตอเพื่อขายกับจํานวนการปดการ
ขาย 
                     3)  ดานโครงสราง คาใชจายในการบริหารตอรายไดรวม เวลาที่ใชในกระบวนการ, 
การจายเงินออกไป จํานวนคอมพิวเตอรตอพนักงาน แฟมสัญญาท่ีไมมีขอผิดพลาด การดําเนินการ
ดานคุณภาพของบริษัท การลงทุนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     4)  ดานการเพิ่มมูลคา คาใชจายในการฝกอบรมตอพนักงาน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของ
ความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัท การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการวิจัยขั้น
พื้นฐานและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑ การลงทุนในการสงเสริมผลิตภัณฑใหม
และฝกอบรมดัชนีวัดความพอใจของพนักงาน ความสัมพันธการลงทุนตอลูกคา คาใชจายในการ
ฝกอบรมตอคาใชจายในการบริหารการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการประยุกตใช 

         5)  ดานบุคลากร จํานวนปเฉลี่ยในการทํางานกับบริษัทของพนักงานจํานวนพนักงาน
จํานวนผูจัดการรายไดตอพนักงาน การลาออกของพนักงาน จํานวนผูจัดการหญิง กําไรตอพนักงาน 
อายุเฉลี่ยของพนักงาน จํานวนพนักงานที่ไมไดทํางานเต็มเวลา ความกาวหนารอยละของผูจัดการ
บริษัทตามระดับงาน (ชัชวาลย  วงษประเสริฐ, 2548, หนา 158-161) 
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                   2.1.5  ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรู   
     ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรู ประกอบดวย 

      1)  ภาวะผูนําและกลยุทธ (leadership and strategy) การจัดการความรูจะประสบ
ความสําเร็จอยางดี ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารองคกร ผูบริหารจะตองเขาใจแนวคิดและ
ตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรูเพื่อจะสามารถสื่อสารและผลักดนัใหมีการ
จัดการความรูในองคกร รวมถึงทิศทางและกลยุทธที่ชัดเจนของการจัดการความรูมากําหนดเปน
แผนงานและกิจกรรมตางๆที่จําเปนเพื่อชวยใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได 
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
             2)  วัฒนธรรมองคกร องคกรที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการความรูไดนั้น 
ภายในองคกรตองมี วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคคลภายในองคกร  
ผูบริหารจะตองใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง 

              3)  เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการจัดการความรูในภาพรวมแลวเทคโนโลยี
สารสนเทศมีส วนสํ าคัญในการช วยใหคนสามารถคนหาความรู  ดึ ง เอาความรู ไปใช  
การวิเคราะหขอมูลและการจัดเก็บขอมูลเปนระเบียบ และสามารถเชื่อมตอหรือบูรณาการเขากับ
ระบบเดิมที่มีอยูและใชไดงาย จะทําใหมีผลตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดไดรวดเร็วและสะดวก
ยิ่งขึ้น 
      4) การวัดผลการจัดการความรูจะชวยใหองคกรทราบถึงสถานะปจจุบันและความ
คืบหนาของการดําเนินการเพียงใดและไดผลตามที่คาดหวังไวหรือไมอยางไร ทําใหเกิดการทบทวน 
ประเมินผล และทําการปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตางๆ เพื่อทําใหบรรลุเปาหมายของการจัดการ
ความรูได เชน การวัดและประเมินทรัพยสินทางปญญา การหาความเชื่อมโยงระหวางผลตอบแทน
การลงทุนกับความรูขององคกร ความเชื่อมโยงระหวางความรูความสามารถในตัวบุคคลกับผลการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 
      5)  โครงสรางพื้นฐานโครงสรางพื้นฐานที่จะรองรับสําหรับใหบุคลากรไดมีที่
แลกเปลี่ยนความรูกันไดสะดวกโครงสรางพื้นฐานนี้ หมายถึง ส่ิงที่จับตองได เชน สถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณตางๆ หรือส่ิงที่จับตองไมได เชน โครงสราง หรือ ระบบงานที่เอื้อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู รวมถึงการพิจารณาถึงโครงสรางของหนวยงานหรือบุคลากรที่จะรับผิดชอบใน
การจัดการความรู เชน การจัดตั้งทีมงานขามฝาย เพื่อใหบุคลากรจากทุกฝายสามารถเขามารวมกัน
วางแผนและดําเนินการในเรื่องของการจัดการความรู เชนระบบประเมินผลงานและระบบการยก
ยองชมเชยและใหรางวัลตองเอื้อตอการจัดการความรูขององคกร (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคยและ 
คนอื่นๆ, 2548, หนา 53-55 ) 
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  แนวทางแหงความสําเร็จ จะตองเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร (corporate culture) เปน
วัฒนธรรมความรู เปนการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (empower)ใหพนักงานทุกระดับริเริ่ม
สรางสรรควิธีการทํางานใหมๆได มีการไหลเวียนของความรูไปทุกทิศทุกทางภายในองคกรเปลี่ยน
ความหมายของคําวา “ผูนํา” ซ่ึงหมายถึงผูบริหารสูงสุดเปนทุกคนในองคกร เพราะนิยามของคําวา 
“ภาวะผูนํา” นั้นหมายถึง ความสามารถในการริเร่ิมวิธีการทํางานใหม ๆ ริเร่ิมงานใหม ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบของตน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร รวมถึงการสรางวัฒนธรรมที่เปดเผย
ขอมูลระหวางกัน เพื่อชวยเหลือกัน ชวยตรวจสอบกันถึงวิธีการทํางาน สงเสริมใหมีทักษะในการ
เรียนรูเปนทีม และสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามสายงาน เรียนรูจากผูมี “วิธีการยอดเยี่ยม” /
แนวทางปฏิบัติที่เยี่ยมเปนความรูที่ไดจากการปฏิบัติ มักเปนความรูที่ฝงลึกไดแก benchmarking 
และ peer assist มารวบรวมเปนขุมความรู (knowledge assets) เพื่อเอาความรูมาปรับใชใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมแลวจึงดําเนินการ “ตอยอด” ดวยความคิดสรางสรรคของเราเอง 
  องคกรเรียนรู คือ องคกรที่ปรับตัว ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา การที่จะเปนองคกร
เรียนรูได พนักงานในหนวยงานตองเปน “บุคคลเรียนรู” ซ่ึงหมายถึง เรียนรูจากการทํางาน เรียนรู
รวมกันผานการปฏิบัติงาน โดยใช “การจัดการความรู” และ“หลัก 5 ประการขององคกรเรียนรู” 
(The Fifth Disciplines) โดย Peter Senge เปนเครื่องมือ (วิจารณ พานิช, 2549, หนา  236-245) 
 

2.2  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
 
               การแกปญหาและความตองการของชุมชน คือ ทุน ความรู และการตลาด ตองใชปญญา 
ซ่ึงมาจากการเรียนรูจากการมีขอมูล แลวนําขอมูลมาเชื่อมโยงกัน เปนความรูที่เปนองครวม โดยมี
เปาหมายแรกในการชวยเหลือใหชาวบาน พึ่งตนเองใหไดกอน โดยเนนการเรียนรู การจัดการ
ทรัพยากรในทองถ่ินและคอยๆสรางรากฐานใหม จนกระทั่งสามารถเลี้ยงตนเองได มีพออยู พอกิน
และมีเหลือ 
 กลุมสังคม คือ คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป มีความสัมพันธในทางรวมมือหรือพึ่งพาอาศัยกัน 
ความสัมพันธมีการติดตอกันไปจนเปนความผูกพันและผูที่สัมพันธกันเกิดความสํานึกวาเปน
สมาชิกรวมกันในกลุมเดียวกัน แยกออกไดจากกลุมอื่นๆ การที่คนมารวมกันโดยไมมีความสัมพันธ
กันยอมไมกอใหเกิดกลุมขึ้นมาโดยทันที กลุมจะเกิดขึ้นได เมื่อมีการติดตอสัมพันธกัน และมีความ
สํานึกในความสัมพันธนั้นๆ แยกออกไดจากกลุมอื่นๆ อิทธิพลของกลุมเหนือบุคคลจะมีมากนอย
เพียงไร ยอมขึ้นกับวาบุคคลมีความรูสึกผูกพันกับกลุมมากนอยแคไหน หากบุคคลไดรับการยอมรับ
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และมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมบุคคลยอมพรอมที่จะเสียสละหรือแสดงพฤติกรรมตามที่
กลุมตองการ (ปรีชา คุวินทรพันธ, 2546, หนา 79) 
    การพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาการกินดีอยูดีของคนในสังคมนั้นๆตองบํารุงรักษาใหคงอยู
ตอไปอยางยั่งยืน ซ่ึงขึ้นอยูกับแนวคิดในการบริหารจัดการคน สังคม และสิ่งแวดลอมรอบตัว      
คนที่มีความสัมพันธตอกันใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุล จึงเปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและ
พัฒนา การพัฒนาสังคมจึงตองพัฒนาในโครงสรางสังคมอยางเช่ือมโยงกันและสงผลกระทบตอวิถี
การดําเนินชีวิตของคน ซ่ึงรากฐานของประเทศนั้นอยูที่วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานธรรมดาๆ 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจแตละประเทศพัฒนาไดรวดเร็วที่แตกตางกัน มิใชเหตุผลในทาง
เศรษฐกิจเทานั้น แตเกี่ยวพันกับบทบาทความเชื่อและคานิยม ซ่ึงเปนวัฒนธรรมสวนหนึ่งของสังคม
มีอยู  ดังนั้นคานิยม วัฒนธรรมเดนๆของแตละสังคม (dominant cultural values) มีความสัมพันธ
ใกลชิดกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ อันไดแก การผลิต การออมทรัพย 
การลงทุน การแขงขันและการจัดสรรเวลา เปนตน ซ่ึงมิใชเกิดจากเศรษฐกิจอยางเดียว หากแตมี
รากเหงาลึกไปถึงระบบความเชื่อ คานิยม และโลกทัศน ซ่ึงสมาชิกของแตละสังคมไดรับการเรียนรู
ถายทอดสืบตอมาจากบรรพบุรุษ โดยผานสถาบันครอบครัว เครือญาติ การศึกษา ศาสนาและอื่นๆ 
ดวย  
 ความพยายามพึ่งตนเอง ไดกลายมาเปนแนวทางและความหวังใหมในการพัฒนาประเทศ 
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาทั้งหลายที่มุงสูระดับพื้นที่ ภายใตคําขวัญ “การชวยตนเอง” การพึ่ง 
ตนเองมีความสําคัญหรือสามารถกอใหเกิดประโยชนอยางมากในสภาพปจจุบันในดานเศรษฐกิจ 
หากชุมชนใดสามารถพึ่งตนเองไดโดยเฉพาะในกระบวนการผลิตจะชวยใหชุมชนนั้นลดการ
เสียเปรียบในการนําผลผลิตทางการเกษตรหรือนําวัตถุดิบไปขายในราคาถูกแตตองสั่งซื้อ
เทคโนโลยีที่มีราคาแพง สามารถรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองราคาสินคาหรือดานสิทธิ
เสรีภาพอื่นๆ ขณะเดียวกันหากชุมชนพึ่งตนเองไดดานเศรษฐกิจจะทําใหทรัพยากรถูกนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุดและไมทําลายสิ่งแวดลอม นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมนํามาใช และที่สําคัญหาก
ประชาชนพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ ความรูสึกเปนเจาของและพึงพอใจในสังคมของตนจะทําให
เกิดความสุข ความหวงแหนในพื้นที่และเกิดการสรางความสามัคคีระหวางชนในสังคมดวย ในดาน
การพัฒนา ความพยายามพึ่งตนเองชวยใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆมาก
ยิ่งขึ้น เปนการกระตุนความคิดริเร่ิม เกิดจิตสํานึกในการพัฒนา ขณะเดียวกันการพึ่งตนเองไดจะชวย
ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตน มีความภาคภูมิใจอันจะนํามาสูความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเปนเจาของ
มากขึ้น นําไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (สุพรรณี ไชยอําพร  และสนิท สมัครการ, 2542, 
หนา 12, 33) 
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    2.2.1  มิติในการพึ่งตนเอง 
    ทฤษฎีการศึกษาของการพึ่งตนเอง จะมีการกลาวถึงมิติตางๆ ในการพึ่งตนเองไวหลาย
ดาน ดังตอไปนี้ 
  1)  คุณภาพเฉพาะตัว (self-quality) โดยปกติแลวความพยายามพึ่งตนเองจะเกิดขึ้น
ตอหนวยสังคม (social unit) มีอิสรภาพ ความเสมอภาค ความเปนไท ศักดิ์ศรี และความกาวหนา 
      2) มีการกระทําอยางตอเนื่องหรือมีกระบวนการ ท้ังในดานความคิดและการ
ตัดสินใจในการกระทํา เชคจาโว (Soedjarwo, 1980; หนา 2-4; อางถึงในสุพรรณี ไชยอําพร และ        
สนิท สมัครการ, 2542, หนา 12, 33) ไดสรุปขั้นตอนของกระบวนการพยายามพึ่งตนเองเปน            
3 ขั้นตอน ขั้นที่หนึ่ง คือ ขั้นตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลหรือขั้นผลิตเพื่อบริโภค     
ขั้นที่สอง พัฒนา คือ พัฒนาทั้งคุณภาพของบุคคลใหมีจิตสํานึกพี่งตนเองและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และขั้นที่สาม คือ เพิ่มบทบาทของคนในหมูบานตอการควบคุม
ส่ิงแวดลอมหรือข้ันผลิตเพื่อจําหนาย ซ่ึงเปนกระบวนการพึ่งตนเองในระดับชุมชน 
       3) ระดับของการพึ่งตนเองควรระบุระดับที่ทําการศึกษา เพราะในแตละระดับ        
มีเปาหมายและวิธีดําเนินการที่แตกตางกันอันนําไปสูความแตกตางของตัวบงชี้ที่จะวิเคราะหวา
ระดับความสามารถพึ่งตนเองไดหรือไม หรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับการพึ่งตนเองไปเพียงใดกัน 
ระดับระหวางประเทศ มีเปาหมายปรับความสัมพันธและเพิ่มอํานาจการตอรอง ใหมีความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ระดับประเทศ เปาหมายมุงตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานแก
ประชาชนสวนใหญของประเทศ โดยพยายามใชทรัพยากรในประเทศ วิธีการหลักที่นิยมคือการ
สรางความสมดุลระหวางเมืองกับชนบท หรือพยายามสรางความสมดุลระหวางรายรับ-รายจาย
ระดับทองถ่ิน เปาหมายหลัก คือ ความสามารถพัฒนาไดของชุมชนหรือโครงการพัฒนาตางๆใน
ชุมชน วิธีที่ใชคือใหประชาชนมีสวนรวม รวมทั้งการกระจายอํานาจระดับบุคคล เปาหมายเพื่อให
สมาชิกสามารถดํารงอยูไดในสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคมในปจจุบัน โดยมุงใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและตองไมคุกคามสภาพแวดลอม พยายามใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหมีการผลิตและกระตุนใหใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 2.2.2   แนวคิดการจัดการตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
 แนวคิดการจัดการตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน (ไพโรจน ภัทรนรากุล, 2545; 
อางถึงในทัศนีย ลักขณาภิชนชัช, 2548, หนา 72) เปนการนําพื้นฐานมาจากการกําหนดใหชุมชน
เปนศูนยกลางการพัฒนา มีองคประกอบที่สําคัญสําหรับชุมชนพึ่งตนเอง ประกอบดวย 
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  1) ทรัพยากรธรรมชาติ ชนบทในอดีตมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองสูงเพราะ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีปาไม แหลงน้ํา มีปจจัยการผลิตเพื่อเล้ียงตัวเองไดอยางมั่นคง ซ่ึง
แสดงถึงความมั่งคั่งของทรัพยากร 
    2)  ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง การมีระบบสังคมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมที่เกื้อกูลกับการดํารงอยูรวมกัน ระบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีความ
รวมมือรวมแรงรวมใจ ชวยเหลือเอื้ออาทร และสมาชิกทุคนมีจิตสํานึก มีอุดมการณรวมของชุมชน 
มีความผูกพันในการสรางสรรคความเปนชุมชนที่เขมแข็งและมั่นคง 
   3)  ภูมิปญญาและองคความรู องคกรจะพึ่งตนเองไดตองมีภูมิปญญาและองค
ความรูเพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน การแกไขปญหาวิกฤติการณของ
ชุมชนตลอดจนการมีภูมิปญญาในการคิด การวางแผน กําหนดเปาหมายของตนเอง องคความรูเพื่อ
การจัดการแกไขปญหาตางๆของชุมชนโดยชุมชนเอง การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเปน
นวัตกรรมของชุมชน  รวมถึงองคความรูในการปรับตัวใหสามารถดํารงอยูไดอยางปลอดภัยและ
มั่นคงในสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป  นอกจากนี้ชุมชนจําเปนตองมีภูมิปญญาและองคความรู
ใหมในการจัดการความสัมพันธภายในชุมชนและการจัดการความรวมมือกับภายนอกชุมชน 
      4)  ระบบการจัดการ ประกอบดวย ปรัชญา คุณคาและวัฒนธรรมชุมชน มีองคการ
และการจัดการซึ่งจะชวยในการประสานและบูรณาการความรวมมือ หากเรามองชุมชนเปนองคการ
ชุมชนเปรียบเสมือนองคกรที่มีชีวิตและประกอบดวยระบบคุณคาที่สมาชิกยึดถือเปนบรรทัดฐาน
การปฏิบัติรวมกัน คุณคาหลักอาจเปนเรื่องความเปนธรรมในสังคม ความเสมอภาค การเคารพใน
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ความเชื่อและศักยภาพของสมาชิกในชุมชน การอยูรวมกัน อยางสันติสุขและ
ถาเราพิจารณาถึงแนวคิดเรื่องผูมีสวนเกี่ยวของชุมชนเปนที่รวมของวิถีชีวิตและมีปฏิสัมพันธกับผู
ปฏิบัติที่หลากหลายทั้งในระดับปจเจกบุคคลและสถาบัน  การมีระบบการจัดการจึงเปน
องคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหชุมชนสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 
   5)  มีหลายชุมชนที่ขาดศักยภาพหรือถูกกระทําใหสูญเสียศักยภาพจําเปนตอง
ไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ ซ่ึงอาจเปนทุนทางเศรษฐกิจ ชุมชนตองการความสนับสนุนทางดาน
เทคนิค วิชาการ ชุมชนมีความจําเปนตองติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการ
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการเพื่อใหมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับสูงขึ้น 
    6) ปจจัยเงื่อนไขที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเอง ในสถานการณกระแสโลกาภิวัตนสังคม
ในยุคทุนนิยมและการเปดเสรีทางการคา และการสื่อสารโทรคมนาคม กระแสของวัตถุนิยมและ
บริโภคไดสรางแรงกดดันใหกับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนชนบทและชุมชนยากจน กระแสการเมือง
ในประเทศที่ถูกกําหนดโดยกลุมทุน และการแพรกระจายของวัฒนธรรมตางชาติ นับเปนภัยคุกคาม
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ชุมชนและทําใหชุมชนตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด ดังนั้นชุมชนจะอยูรอดหรือไมมีปจจัยเงื่อนไข
ที่สําคัญ ไดแก 
           (1) การปรับวิธีคิดของสมาชิกในชุมชนและปรับวิถีชีวิตใหมโดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใชชีวิตในทางสายกลาง เรียบงาย มีความเพียร และอยูอยางเกื้อกูลธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รูเทาทันตนเองและสามารถกาวขามวัตถุนิยมและบริโภคนิยม สามารถปรับตัวดํารงอยู
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนได 
             (2)  ปรับความคิดและปรับจิตสํานึกการเปนผูให ผูสนับสนุนชวยเหลือ ซ่ึงเปน
เงื่อนไขที่จําเปนตองอาศัย ปณิธาน ความมุงมั่นและวิสัยทัศนของผูนํา นักการเมืองในฐานะ 
ผูกําหนดนโยบาย ตลอดจนนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
            (3) ความจําเปนของการจัดระเบียบสังคมใหม ซ่ึงหมายถึง การจัดระบบ
ความสัมพันธของคนในชุมชนดวยตนเอง และการจัดระบบความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวาง
ชุมชนกับสังคมภายนอกใหอยูบนพื้นฐานของสํานึกใหมรวมกันในการอยูรวมกันอยางเห็นอก   
เห็นใจ เอ้ืออาทร คนทีมีศักยภาพสูงกวา ผูที่มีสถานะทางอํานาจและสถานะทางเศรษฐกิจที่สูงกวา
จะเสียสละ แบงปนลดการเอารัดเอาเปรียบสังคม 
      หากมีการจัดการทางสังคมที่เหมาะสมเปนที่คาดหมายวาชุมชนจะมีความ
เขมแข็งความพอเพียง มีดุลยภาพและความยั่งยืน สุดทายสงผลใหเกิดความเปนอยูที่ดีและความ
ผาสุกของชุมชน และหากทุกชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีขีดความเขมแข็งพัฒนาไปสู
การมีเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน และขยายไปสูระดับชาติและระดับโลก สามารถบรรลุ
จุดหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ภาพ 6 แบบจําลองการจัดการตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
(ที่มา: ไพโรจน ภัทรนรากุล. 2545; อางถึงในทัศนีย ลักขณาภิชนชัช, 2548, หนา75) 
 

     2.2.3   แนวคิดการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
    แนวคิดการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืนของผลิน ภูจรูญ (2545, หนา 116-117,     

อางถึงในทัศนีย ลักขณาภิชนชัช, 2548, หนา76-86) เปนแนวคิดการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ในมุมมองบริหารธุรกิจ โดยใชทฤษฎีและแนวคิดการบริหารจัดการในเรื่องการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันแนวใหมที่ เหมาะสมมาประยุกตใชไดกับ รูปแบบโครงสร างสังคมไทย                   
ตามแนวนโยบายที่สงเสริมใหชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ชุมชนจึงตองเรงพัฒนา
ตัวเองในการสรางใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือใหแนใจวามีหลักประกันในการดํารง
ชีพและสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันระบบการคาและ
การลงทุนที่มีการขยายตัวมากขึ้นและมีผลกระทบตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออมทําใหชุมชน

การจัดการปรัชญา/
คุณคาหลักองคกร
ชุมชน 

ความเขมแข็ง ความพอเพียง 
ดุลภาพ ความยั่งยืน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทุนสังคม 
ทุนทางเศรษฐกิจ 

ภูมิปญญาองค
ความรู 

เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
ชุมชน 

เงื่อนไข /  ปจจัย
เกื้อหนุน 

การสนับสนุน 
จากภายนอก 

ความผาสุก 
ความเปนอยูที่ดี 
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ตองเตรียมพรอมและสามารถรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได ที่สําคัญ
ชุมชนตองมองวาการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสมากกวาที่จะเปนอุปสรรคในการพัฒนา ดังนั้น
องคกรหรือชุมชนจะตองพัฒนาใหเกิดกลยุทธความไดเปรียบทั่วไป (generic strategy) เพื่อที่จะ
แนใจวาจะสามารถแขงขันในเวทีการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
           1)  กลยุทธในเร่ืองความเปนผูนําทางดานการลดตนทุน (cost leadership) โดยนํา
แนวคิดในเรื่องเวลา (just-in-time) มาใชในเรื่องการขนสงและการบริหารสินคาคงคลัง หรือ 
logistics นั่นเอง 
           2)  กลยุทธการสรางความแตกตางใหกับสินคาและผลิตภัณฑ (differentiation) 
           3)  กลยุทธในการกําหนดจุดสนใจไปในตลาดสินคากับลูกคา (focus) 
  แนวคิดการจัดการในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน(advantage competitive)    
ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาชาติตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเอง ไดแก 
           1)  ทรัพยสินทางปญญา หรือภูมิปญญาทองถ่ิน (intellectual capital)  
           2)  ความสามารถของชุมชน (community capability) 
           3)  สถาปตยกรรมชุมชน (community architecture) 
           4)  ความผูกพันแนนแฟนของชุมชน 
     2.2.4   แบบแผนการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 

    1)  ทรัพยสินทางปญญา หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
     การสงเสริมใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญขององคความรูที่มีอยูในทองถ่ิน
นั้นๆ ทั้งที่เปนความรูในระดับบุคคลและระดับชุมชนที่เปนองคความรูที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่ฝง
ลึกอยูในชุมชนนั้นๆ เปนความรูที่มีการสั่งสมมาเปนระยะเวลานานผานการลองผิดลองถูก 
จนกระทั่งพัฒนาเปนแกนทางปญญาและแกนความสามารถที่ยากในการลอกเลียนแบบ โดยชุมชน
อ่ืนหรืออาจจะลอกเลียนแบบไดแตไมสามารถทําไดเหมือนหรือเทียบเทาได เชน ชุมชนทองเหลือง
สาน เปนตน 
    การพัฒนาที่เนนใหชุมชนเขาใจและตระหนักถึงประโยชนของฐานองคความรูที่
ตนเองมีอยูทั้งในระดับบุคคลและในระดับชุมชนจะเปนการสรางใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ภูมิปญญาดังกลาวจะตองพัฒนาใหเปนแกนความรูที่ถูกสรางใหมี
ลักษณะเฉพาะพิเศษ  การแลกเปลี่ยนความรูหรือแลกเปลี่ยนทรัพยสินทางปญญาและการสนับสนุน
สงเสริมการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือในเรื่องทรัพยากรและความสามารถของแตละชุมชนระหวาง
กันจะสงผลทําใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหม และการใชประโยชนจากทรัพยากรนั้นๆ สูงมาก
ขึ้น สงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งในระดับที่สูงขึ้นดวย 
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    การสรางระบบการควบคุมการบริหารจัดการที่ดี (effective governance) จะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพภายใตการแลกเปลี่ยนความรูในดานการบริหารจัดการระหวางกันที่ดีจะสงผล
ไปสูการพัฒนาภาพลักษณของชุมชนนั้น ๆ เปนการลดคาใชจายในการดําเนินงานอยางมากและเปน
การสรางความผูกพันในการใชทรัพยากรภายในชุมชนนั้น ๆ  
    2)  ความสามารถของชุมชนในการใชทรัพยสินทางปญญาหรือภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด หมายถึง การใชทรัพยากรของทองถ่ินเองและการแสวงหาทรัพยากรจาก
ทองถ่ินอื่นเพื่อใชในการผลิตสินคาที่มีความแตกตางเฉพาะในการสรางใหเกิดมูลคาสูงสุดแก
ผลิตภัณฑนั้น ๆ ในการพัฒนาความสามารถของชุมชน ชุมชนจะตองสรางใหเกิดกลไกที่สงเสริมให
เกิดการแลกเปลี่ยนเคลื่อนยายของทรัพยากรภายในชุมชนนั้น ๆ ระดับสูงทรัพยากรที่ควรสงเสริม
ใหมีการแลกเปลี่ยนและมีการเคลื่อนยายระหวางกันจัดไดเปน 3 ประเภท คือ  
   (1)  ทรัพยากรที่เปนทรัพยสิน (asset flow) หมายถึง เงินลงทุน เครื่องมือ 
เครื่องจักร เทคโนโลยี ความสามารถและทักษะของประชาคมในชุมนุมนั้นที่ควรพัฒนาใหมีการ
แลกเปลี่ยนเคลื่อนยายในลักษณะสงเสริมสนับสนุนกันและกัน การไหลเวียน แลกเปลี่ยน หยิบยืม
กันในปจจัยดังกลาวจะทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยังเปนการสรางใหเกิด
ความรวมมือและความเขาใจอันดีภายในชุมชนซ่ึงจะสงผลทําใหเกิดเปนการสรางเครือขายชุมชน   
ที่เขมแข็งทั้งในเชิงสังคมและธุรกิจ 
    (2)  ทรัพยากรที่เปนขอมูล (information flow) หมายถึง การที่ชุมชนมีการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล กลยุทธ ความรูทั่วไประหวางกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันนั้นควรอยูภายใตการใหความสําคัญตอกัน โดยเปดโอกาสให
สมาชิกของชุมชนมีโอกาสในการแสดงการคิดเห็นมากขึ้นซึ่งอยูในรูปของบุคคลหรือทีมงานก็ได 
      (3)  ทรัพยากรประเภทสถานภาพ (status flow) เปนการใหความสําคัญระหวาง
กันและกัน การมอบอํานาจในการทํางานและการตัดสินใจ สิทธิและบทบาทความเปนผูนํา          
เปนสิทธิที่ผูบริหารและบุคคลควรพึงมี เพื่อใหทุกคนเขาใจถึงหนาที่ที่ทุกคนมีตอชุมชนนั้น ๆ      
การยกยองใหเกียรติการชื่นชมในความขยันที่บุคคลใดกระทําอยูภายใตระบบการจัดการที่มีความ
ยุติธรรม การเคลื่อนยายแลกเปลี่ยนทรัพยากรทั้ง 3 ประการอยางมีประสิทธิภาพจะสงผลใหการ
สรางความสามารถในการแขงขันเพื่อเปนชุมชนยั่งยืนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    3)  สถาปตยกรรมชุมชน (community architecture)  เปนโครงสรางระบบ และ
ขบวนการการดําเนินงานของชุมชนที่สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทั้ง         
ที่จับตองไดและจับตองไมได ภูมิปญญาทองถ่ินหรือทรัพยสินทางปญญามาสรางใหเกิดประโยชน
สูงสุดทางธุรกิจ โดยนํามาใชในการผลิตสินคาที่มีความแตกตาง สะดวก และเพิ่มคุณคาใหกับ
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ผลิตภัณฑใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชสถาปตยกรรมชุมชนในการนําเอาทรัพยากรที่มีทั้งหมดมา
ใชภายใตกรอบการจัดการที่ดี โดยมีผลลัพธในการสรางใหเกิดความแตกตางที่สามารถเพิ่มคุณคา
ใหมากที่สุด ดังนั้นชุมชนที่เขมแข็งจึงตองศึกษาวิเคราะหตัวเองตลอดเวลาเพื่อกําหนดและออกแบบ 
การจัดการที่เหมาะสม กรอบแนวคิดในการวิเคราะหตนเอง เรียกวา 7’s ไดแก 1) โครงสราง          
2) ระบบ 3) กลยุทธ 4) บุคคลากร 5) ทักษะของคนในชุมชนนั้น ๆ 6) สไตลในการทํางานและ        
7) คานิยมรวมกัน  การศึกษาวิเคราะหเพื่อใหเกิดความเขาใจตนเองจะชวยสงเสริมใหการ
สถาปตยกรรมชุมชนมีความเหมาะสม สงผลใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
    4)  ความผูกพันแนนแฟนของชุมชน (community cohesiveness) เปนการสราง
ความเขมแข็งและสรางความปกแผนของชุมชน ดวยการสงเสริมใหเกิดขึ้นระหวางกัน โดย 1) การ
พบปะระหวางสมาชิกในชุมชนนั้นทั้งในรูปแบบการพบปะกันอยางเปนทางการ และไมเปน
ทางการที่มีความถี่มาก 2) มีความเปนมาที่คลายคลึงกัน และมีแนวคิดที่จะสรางอนาคตใหเกิดขึ้น
รวมกันเปนไปในแนวทางเดียวกัน 3) การที่ชุมชนนั้นมีความผูกพันใกลชิดกันในระดับสูงมี
จิตสํานึกในความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการกระทํารวมกัน (ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช, 2546, หนา 80) 
 

 
ภาพ 7 แบบแผนในการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
ที่มา: (ผลิน ภูจรูญ, 2545; อางถึงใน ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช, 2548, หนา 81) 
 
 

ความสามารถของชุมชน 
• การไหลเวียนของสนิทรัพย 
• การไหลเวียนของขอมูล 
• การไหลเวียนของสถานภาพ 

สถาปตยกรรมชุมชนใหเกิดการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรอยางเต็มท่ี 
โครงสราง ระบบ กลยุทธ บุคลากร ทักษะ สไตล คานิยมรวมกัน 

ทรัพยสินทางปญญา / ภูมิปญญาทองถิ่น 
• การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 
• การใชทรัพยากรและความสามารถในการสงเสริม

ซึ่งกันและกัน 
• การสรางระบบการควบคุมดูแลที่ด ี

ความผูกพันแนนแฟนของชุมชน 
• การพบปะกันบอยคร้ัง 
• ความตองการในการรวมกัน

สรางอนาคต 
• ความผูกพันใกลชิดและความ

ตระหนักในความสําเร็จ
รวมกัน 

ความสามารถในการ
เปนชุมชนพึ่งตนเอง
ที่ยั่งยืน 
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    2.2.5  เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
           เศรษฐกิจชุมชนที่พึงปรารถนา คือกิจกรรมเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสา- 
หกรรม และภาคบริการ ที่คนในชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน และรวม
เปนเจาของ โดยการพัฒนาจากฐานของ “ศักยภาพของทองถ่ิน” หรือ “ทุนในชุมชน” ซ่ึงรวมถึง
เงินทุน แรงงาน วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน พิพิธภัณฑ วัด ที่ดิน แหลงน้ํา ความหลากหลายทาง   
ชีวภาพ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ฯลฯ  

 ภูมิปญญา หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตที่มีคุณคาแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของ
บุคคลและสังคม ซ่ึงไดส่ังสมและปฏิบัติสืบตอกันมา ภูมิปญญาจะเปนทรัพยากรบุคคลหรือ
ทรัพยากรความรูก็ได 
              เปาหมายสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพตั้งแตระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน โดยใชกิจกรรมเศรษฐกิจสราง “กระบวนการเรียนรู” ซ่ึงจะทําใหชุมชน
พึ่งตนเองได ในขณะเดียวกันยังมุงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินอยางบูรณาการ 

   1)  ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แบงออกเปน 2 นัย คือ  
  (1)  ความหมายเชิงวิชาการ หมายถึง การผลิต การแปรรูป การคา และการ

บริหารที่ผูอยูในกระบวนการมุงหวังผลกําไรในรูปตัวเงิน แตในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความ   
พึงพอใจ ที่แมวาจะไดเงินเล็กนอยแกตนเองและครอบครัว และชุมชน ดํารงอยูอยางรูรักสามัคคี 
มั่นคงปลอดภัย  
         (2)  ความหมายเชิงปฏิบัติหมายถึง การผลิตการแปรรูป การบริโภค การคา และ
การบริหาร ที่เปนการตัดสินใจดําเนินการของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน เปาหมายสําคัญของ
การพัฒนา คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใชกิจกรรม
เศรษฐกิจสราง “กระบวนการเรียนรู” ซ่ึงจะทําใหชุมชนพึ่งตนเองได ในขณะเดียวกันยังมุงพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางบูรณาการ 

   2)  กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
       การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเองของกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดเปน      

กลยุทธไว 5 ประการ คือ  
     (1)  ยึดชุมชนเปนหลักการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศจะตองเร่ิมที่
ชุมชนในชนบท หรือภาคเกษตรซึ่งเปนเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ จุดสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน 
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คือ ประชาชนมีความสามัคคีรวมมือรวมใจ หวังพึ่งตนเอง และ มุงสรางความเขมแข็งของชุมชน   
ซ่ึงเปนเสมือนทุนทางสังคม ซ่ึงตองอยูบนพื้นฐานของระบบชุมชนาธิปไตย โดยการสถาปนา 
โครงสรางของชุมชนใหเขมแข็งเปนฐานรองรับโครงสรางทางเศรษฐกิจความมั่งคั่งเขมแข็งและ
พึ่งพาตัวเองไดของชุมชน คือ อิสรเสรีภาพของชุมชนและเปนอิสรเสรีภาพของสมาชิกในชุมชน
ดวย ถาหากวาทุกชุมชนในสังคมไทยมีเสรีภาพในตัวมันเอง ภาพรวมของสังคมไทยจะเปนสังคมที่
มีเสรีภาพ (พิทยา วองกุล, 2542 ,หนา 31) ไมใชถูกครอบงําโดยระบบโลกาภิวัตน  
       (2)  การรวมกลุมใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ เปนปจจัยที่จะเชื่อม
ความสามัคคีของสมาชิกเพราะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่สมาชิกเห็นประโยชนที่เปนรูปธรรม 
เปนเรื่องใกลตัว การรวมกลุมจะตองมุงไปที่กองทุนชุมชน ที่เติบโตจากนอยสะสมไปสูใหญ เชน
การรวมกลุมที่เปาหมายเพื่อการผลิต กลุมเพื่อการระดมทุน กุลมเพื่อการแปรรูปผลผลิต กลุมเพื่อ
การตลาดหรือกลุมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุมทางเศรษฐกิจเหลานี้จะเปนหลักประกัน
ชีวิตที่มั่นคงแกสมาชิก ในชุมชนใหทุกคนไดใชประโยชนรวมกัน ตามหลัก "เศรษฐธรรม"          
ในระบบชุมที่ยึดถือทุนเปนของชุมชน หรือสังคม(พิทยา วองกุล, 2542,หนา 67) เปนการพัฒนา
ระบบทุนนิยมไมใหเกิดการกระจุกตัวของทุนแกคนกลุมใดกลุมหนึ่ง รวมถึงแนวทางที่จะพัฒนา
ระบบทุนนิยมไปสูธุรกิจมหาชนที่กระจายหุนเปนของชุมชน ซ่ึงผลจะเทากับเปนการกระจายทุน
ใหแกประชาชน และกระจายกําไรแกคนสวนใหญตามไปดวย  

               (3)  สงเสริมใหเกิดเครือขายของกลุมชาวบานขึ้นประชาชนในชนบทไดมีการ
รวมกลุมกันมานานแลว ซ่ึงมีทั้งที่ประสบผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จ แตกลุมเหลานี้กระจัด
กระจายอยูในพื้นที่ตาง ๆ ขาดการเชื่อมโยงกัน จะตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดเครือขายของกลุม
ชาวบานขึ้น โดยการสํารวจวามีกลุมชาวบานอยูที่ไหนบางทําอะไรกันอยู และมีความสามารถใน
การบริหารงานเปนอยางไร  ในขณะเดียวกันก็ตองรูวากลุมชาวบานนั้นมีปญหามีขอจํากัด                 
มีอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเขาในเรื่องอะไรบาง และจัดทําผังองคกรเครือขาย เพื่อให
ภาครัฐหรือองคกรเอกชน สามารถเขาใหการสนับสนุนไดตรงกับความตองการ ซ่ึงองคกรชุมชน
หรือเครือขายของกลุมชาวบาน ที่เขมแข็งจะดํารงอยูไดตองยึดหลักการคิดเองทําเองเพื่อตนเองโดย
อาศัยปราชญชาวบานที่มีอยูแลวในชุมชน 

   ( 4 )   จั ด ใหมี ตลาดนัดชุ มชนหรือลานค าชุ มชนปญหาพื้ นฐานของ                 
ภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนคือ "ตลาด" ซ่ึงเมื่อชาวบานทําการผลิตทาง
การเกษตรหรือผลิตภัณฑตาง ๆ แลว ไมสามารถจําหนายไดในราคาที่เปนธรรมโดยไมผานพอคา
คนกลาง และประชาชนก็จะสามารถซื้อผลผลิตไดในราคาถูก ในขณะเดียวกันเกษตรกรหรือกลุม
อาชีพก็สามารถ ใชลานคาชุมชน เปนเวทีการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณในการผลิต ซ่ึงจะทํา
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ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตใหดียิ่งขึ้น และยังเปนสถานที่ที่จะใหภาคธุรกิจไดเขามาเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑที่จะนําไปจําหนายในเมืองหรือตางประเทศตอไปได ซ่ึงหลักการดังกลาวสอดคลอง
กับ"กฎการตลาดเพื่อชุมชน"  (พิทยา วองกุล, 2542, หนา 136) ที่มีสมาชิกผลิตสินคาหลากหลาย
ชนิด สนองความตองการของชุมชนเปนหลัก เหลือเฟอจึงขายสูตลาดภายนอก ทําใหเสนดุลภาพ
ของราคาที่ เกิดจากความตองการซื้อและ  ความตองการขายเคลื่อนไหวนอยที่สุดหรือคงที่          
ความไดเปรียบเสียเปรียบจะไมเกิดขึ้นในชุมชน สินคาที่เหลือเมื่อขายใหภายนอกจะกลายเปนมูลคา
สะสมทุนใหแกสมาชิกและชุมชน  

     (5)  จัดใหมีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจหรือเวทีประชาคม เพื่อใหเปนเวที
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหรือ แกไข ปญหาของชุมชนเอง วางแผนจัดทําโครงการ และ
การแสวงหางบประมาณในลักษณะแบบ "คิดเอง ทําเอง" ระหวาง "เพื่อน" ดวยกันตามหลัก
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองจะตองอยูบนพื้นฐาน โดยมีผูแทนจากสวนราชการ หนวยงานองคกร
เอกชน หรือสถาบันการศึกษาตางๆ คอยเสริมความชวยเหลือ ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจสังคม    
ทั้งภาครัฐและเอกชนไดหันมาสนใจเศรษฐกิจชุมชนมากขึ้นและใหยอมรับทั่วไปในฐานะเปนทาง
รอดหรือทางออกของสังคมไทย ถึงขั้นเปนนโยบายสําคัญระดับชาติ หากพิจารณาอยางถองแทจะ
พบวาเศรษฐกิจชุมชนนั้นมีฐานะเปนเพียงตัวแบบหนึ่ง ซ่ึงองคกรรัฐหรือเอกชนนําไปใหชุมชน  
จําลองใช โดยไมไดคํานึงถึงความจริงวาความสําเร็จของเศรษฐกิจชุมชนแตละชุมชนเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องยาวนาน โดยอาศัยเหตุปจจัยทรัพยากร การบริหารจัดการ       
เพื่อ สรางสังคมแบบองครวมที่มีการกระจายอํานาจการปกครอง กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
ไปสูชุมชนพึ่งตนเอง ไดอยางรอบดานคิดเอง ทําเอง และเพื่อตนเอง ดังนั้น ความเปนอิสระทาง
เศรษฐกิจ และความเขมแข็งของชุมชนยอมเกิดขึ้นได 

    3)  กิจกรรมหลัก ของเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง 
  (1)  การเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม)  
  (2)  การจัดลานคาชุมชนหรือตลาดนัดชุมชน  
  (3)  การสรางเครือขายรานคาชุมชน  
  (4)  การพัฒนากลุมอาชีพ  
  (5)  การทําผังเครือขายองคกรชุมชน  
  (6)  การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  
  (7)  การจัดทําประชาคมอําเภอ  
  (8)  จัดตั้งศูนยบริการดานการเกษตร  
  (9)  ดําเนินการกลุมออมทรัพย และจัดทุนหมุนเวียนในชนบท  
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2.3  แนวคิดดานรูปแบบ 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

   2.3.1   ความหมายของรูปแบบ 
    Raj (1996, อางถึงใน บุญสง หาญพานิช, 2546, หนา 91) ไดใหความหมายของคําวา 
รูปแบบ (model) ในหนังสือ Encyclopedic of Psychology and Education ไว 2 ความหมาย ดังนี้ 
               รูปแบบ คือ รูปยอของความจริงของปรากฏการณ ซ่ึงแสดงดวย ขอความ จํานวน หรือภาพ 
โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทําใหเขาใจความจริงของปรากฏการณไดดียิ่งขึ้น 
    รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใชแนวความคิดของโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะสุบรรณ    
พันธวิวาส และ ชัยวัฒน ปญจพงษ (2522 อางถึงในบุญสง หาญพานิช, 2546, หนา91) ไดให
ความหมายรูปแบบไววา คือ รูปยอที่เลียนแบบความสัมพันธของปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อชวยจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นใหงายขึ้นและเปนระเบียบ สามารถเขาใจ
ลักษณะสําคัญของปรากฏการณนั้นได 
   พิสณุ ฟองศรี (2544, หนา32) กลาววา รูปแบบ หมายถึงส่ิงที่สรางหรือพัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดหรือทฤษฎีที่ไดศึกษามา และของผูสรางเอง เพ่ือถายทอดออกมาแทนปรากฏการณ โดยใช
ส่ือที่ทําใหเขาใจไดงายแตกระชับ ถูกตองและสามารถ ตรวจสอบ เปรียบเทียบกับปรากฏการณจริง
ได โดยมีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ คือ จุดประสงค ตัวแปร และความสัมพันธระหวางตัวแปร  
   สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง โครงสราง โปรแกรม แบบจําลอง หรือตัวแบบที่จําลอง
สภาพความเปนจริง ที่สรางขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาวามีส่ิงใดบางที่จะตองนํามา
ศึกษาเพื่อใชแทนแนวคิดหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆของรูปแบบนั้น ๆ 
    2.3.2   ประเภทของรูปแบบ 

  ตามความคิดของ Steiner (1988, อางถึงใน บุญสง หาญพานิช, 2546, หนา 92) รูปแบบ
แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ  
     1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (practical model or model - of) รูปแบบประเภทนี้ เปน
แบบจําลองทางกายภาพ เชน แบบจําลองรถยนต เครื่องบิน ภาพจําลอง 
   2)  รูปแบบเชิงทฤษฎี (theoretical model or model - for) เปนแบบจําลองที่สรางขึ้น
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเปนพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองเปนตัวชวยให
เกิดรูปแบบที่มีโครงสรางตาง ๆที่สัมพันธกัน 
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     รูปแบบตามความคิดของ Keeves (1988; อางถึงในบุญสง หาญ พานิช, 2546, หนา
92) จําแนกออกไดเปน 5 รูปแบบ คือ 
         1) รูปแบบคลาย (analogue models) คือ เปนรูปแบบที่มีความสัมพันธกับระบบ
กายภาพ มักเปนรูปแบบที่ใชในวิทยาศาสตรกายภาพ เปนรูปแบบที่นําไปใชอุปมากับส่ิงอื่นได เชน 
รูปแบบ แบบจําลองระบบสุริยะ กับระบบสุริยะที่เกิดขึ้นจริง ธนาคารจําลอง กับระบบธนาคารที่
เปนจริง แบบจําลองการผลิต กับการผลิตจริง เปนตน 
          2) รูปแบบที่อธิบายความหมายหรือใหความหมาย (semantic models) คือ เปน
รูปแบบที่ใชภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะชวยใชวิธีการอุปมาในการ
พิจารณาดวยภาษา มากกวา ที่จะใชวิธีอุปมาในการพิจารณาดวยโครงสรางกายภาพ 
        3)  รูปแบบที่มีลักษณะเปนแผนภูมิ แบบแผน หรือโครงการ (schematic models)  
       4) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร(mathematical models)คือรูปแบบที่ไดกําหนด
ความสัมพันธขององคประกอบในรูปสมการหรือฟงกชั่นทางคณิตศาสตร 
     5)  รูปแบบเชิงเหตุผล (causal models) คือ เปนรูปแบบที่มีโครงสรางเปน 
สมการเชิงเสน ที่ประกอบดวยตัวแปรสัมพันธกันเปนเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของ
รูปแบบ 

     2.3.3  การสรางรูปแบบ 
    การสรางรูปแบบ คือ การกําหนดมโนทัศนที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางเปนระบบเพื่อ

ช้ีใหเห็นชัดเจนวา รูปแบบเสนออะไร เสนออยางไร เพื่อใหไดอะไร และสิ่งที่ไดนั้นสามารถอธิบาย
ปรากฏการณอะไร และนําไปสูขอคนพบอะไรใหม (Steiner, 1990; Keeve, 1988; อางถึงในบุญสง 
หาญพานิช, 2546, หนา 93) ขั้นตอนการสรางรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
                                                     

มโนทัศน 
concepts 

ตัวแปร 
variables 

ขอเสนอ 
propositions 

รูปแบบ 
models 

ผลการทํานาย 
solution 

การวัด 
measurement 

     สรางความสัมพันธระหวางตัวแปร 
relating variables 

สรางความสัมพันธระหวางขอเสนอ 
Relating propositions 

การทํานาย 

prediction 

ภาพ 8  ขั้นตอนการสรางรูปแบบ 
ที่มา: (Steiner, 1990; Keeve, 1988; อางถึงใน บุญสง  หาญพานิช, 2546, หนา 93) 
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   กลาวโดยสรุป รูปแบบที่จะนําไปใชใหไดประโยชนสูงสุดนั้น รูปแบบตองประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญ คือ มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถทํานายผลได สามารถขยายความผล
ทํานาย ไดกวางขวางขึ้น และสามารถนําไปสูแนวคิดใหม ๆ สําหรับการพัฒนารูปแบบนั้นผูวิจัย
จะตองศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสรางรูปแบบ นําเอาขอมูลท่ีจัดเก็บมาวิเคราะหและสังเคราะห 
เพื่อกําหนดความสัมพันธขององคประกอบของรูปแบบ กําหนดโครงสรางและขอเสนอของรูป
แบบอยางชัดเจน เพื่อนําไปสูผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณที่มุงหวังของการวิจัย มีการทดสอบ
และปรับปรุงรูปแบบกอนนํารูปแบบไปใชงานจริง ประเมินผลหลังจากการนํารูปแบบไปใชงาน
จริง (บุญสง หาญพานิช, 2546, หนา  93) 
 

2.4  ธุรกิจชุมชน  
 

   “ทุน” มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการทํากิจกรรม เพราะหากองคกรชุมชนไมมีทุนก็
ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได ทุนมีทั้งที่ไดรับจากภายนอก เชน การสนับสนุนของธุรกิจเอกชน 
NGO หรือหนวยงานรัฐ และภายในชุมชนเอง ซ่ึงมีหลายลักษณะไดแก ทุนทางวัฒนธรรม            
ทุนทรัพยากรบุคคล อันหมายถึงปราชญชาวบานและทุนเงินตรา เชน จากการดําเนินกิจกรรมออม
ทรัพย หรือการทําธุรกิจชุมชน เชน การทํารานคาชุมชน การรวมกลุมกันทําการคาขายพืชผลทาง
การเกษตรและปจจัยการผลิตทางการเกษตร เปนตน  

   การทําธุรกิจชุมชน เปนองคประกอบหนึ่งในการจัดการทุนของชุมชน เพ่ือประโยชนของ
คนในชุมชนโดยคนในชุมชน มีเปาหมายทายสุดอยูที่การใชทุนเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู  
การสรางสวัสดิการสังคม การฟนฟูอาชีพ การพัฒนาคน ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย  
ซ่ึงก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั่นเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ธุรกิจชุมชนเปน
เพียงเครื่องมือที่นําไปสูเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน    

 การดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปเมื่อมีการรวมตัวกันจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาแลวจะมีจัดองคการโดย
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบหลักๆ 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการผลิต ดานการตลาด 
และดานการเงินและการบัญชี 
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ภาพ  9  หนาที่หลักขององคกรธุรกิจ 

                   2.4.1  ดานการบริหารจัดการ 
  การอยูรวมกันเปนกลุมของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะและเรียกตางกัน เปนตนวา 

ครอบครัว  เผาพันธุ  ชุมชน สังคม  และประเทศ เมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมยอมเปนธรรมชาติอีก
ที่ในแตละกลุมจะตองมี “ผูนํากลุม” รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุม” 
เพื่อใหเกิดความสุขและความสงบเรียบรอย สภาพเชนนี้ไดมีวิวัฒนาการตลอดมา ในดานของภารกิจ
หรือส่ิงที่ตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรตาง ๆ ในองคกร และการ
ประสานกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกันการบริหารจัดการ เกี่ยวของกับภาคธุรกิจมากขึ้น เชน การนํา
แนวคิดผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชในวงราชการ การ
บริหารราชการดวยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไมจําเปน การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และ
การจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตนการนําหลักวิชาการดานการบริหาร คือ “กระบวนการ
บริหาร” และ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให
ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และมีกรอบ
แนวคิดดวย คือ 3M ซ่ึงประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการ
บริหารงานทั่วไป (Management)  และ 5 ป ซ่ึงประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
ประสานงาน และประชาสัมพันธ (การบริหาร, อินเทอรเน็ต, 2554) 
 2.4.2  ดานการผลิต 
        การผลิตเปนการสรางสรรคสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการมนุษย ผูซ่ึงมี
ความตองการอยางไมส้ินสุด แตเนื่องจากการมีทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดนั้น จึงเปนตัวกําหนด
บทบาทในกระบวนการผลิตเปนอยางมาก ทําใหเกิดการบริหารการผลิต เพื่อชวยใหผลผลิตที่
ออกมามีคุณภาพ และตรงตามความตองการของมนุษย อีกประการหนึ่งยังเปนการชวยใหเรานําเอา
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดนั้น มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย โดยการผลิตมีการแปรรูปปจจัย

องคการธุรกิจ 

ดานการบริหารจัดการ 
Operations 

ดานการเงินและการบัญชี 
Finance & Account 

ดานการผลิต 
Production 

ดานการตลาด 
Marketing 
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นําเขาตางๆ ผานกระบวนการที่ทําใหผลผลิตที่ไดมีมูลคาเพิ่มขึ้นมากกวาปจจัยนําเขา ดังนั้นการผลิต
จึงเปนหนึ่งหนาที่หลักของการบริหารธุรกิจที่มีผลโดยตรงตอความอยูรอดขององคการ และตอง
สัมพันธเกี่ยวกับหนาที่อ่ืน อาทิเชน ความสัมพันธในหนาที่ของฝายการตลาด ฝายการเงิน และฝาย
การผลิต ภายในองคกรธุรกิจใดๆ ซ่ึงเริ่มจากฝายการตลาดมีหนาที่คนหา และเสนอสิ่งที่ลูกคา
ตองการ และฝายการเงินจัดสรรเงินทุนทรัพยากรมาใหฝายการผลิตใชสรางสิ่งที่ลูกคาตองการให
เปนรูปธรรมขึ้นมา ซ่ึงการดําเนินงานของทั้งสามหนาที่หลักนี้ ตองมีประสิทธิภาพพรอมทั้งตอง
ประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหองคการธุรกิจบรรลุเปาหมายสูงสุด นั้นก็คือ กําไรจาก
การดําเนินธุรกิจ 

 1)  ความหมายของการผลิต การผลิต หมายถึง กระบวนการที่ทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม 
(value added) ทั้งที่เปนมูลคา หรือประโยชนใชสอย (use value) และมูลคาในการแลกเปลี่ยน 
(exchange value) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในการดํารงชีวิต 
เพราะฉะนั้นการผลิตจึงเปนการสรางคุณคาของสินคาที่สามารถสนองตอบความตองการของมนุษย 
(utility) (ธํารงค อุดมไพจิตรกุลและคนอื่นๆ, อินเทอรเน็ต, 2554) 
             2)  ประเภทของการผลิตแบงตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ 
           (1)  การผลติตามคําส่ังซ้ือ (made-to-order) เปนการผลิตที่คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของลูกคาแตละราย การเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่
ตองการจะใชตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไมสามารถคาดการณไวลวงหนาได เครื่องจักรอุปกรณที่
ใชตองเปนแบบอเนกประสงค และผูผลิตตองมีความสามารถและความชํานาญหลายอยาง เพื่อทํา
การผลิตส่ิงที่ลูกคาตองการได ตัวอยางของการผลิตตามคําส่ังซ้ือไดแก การตัดเย็บชุดวิวาห การรับ
สรางบานบนที่ดินของลูกคา การทําผม ฯลฯ  
             (2) การผลิตเพื่อรอจําหนาย (made-to-stock) เปนการผลิตผลิตภัณฑที่มี
คุณลักษณะเปนมาตรฐานเดียวกันตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญ การจัดหา
วัตถุดิบและการเตรียมกระบวนการผลิตสามารถทําไดลวงหนา เครื่องจักรอุปกรณจะเปนเครื่องมือ
เฉพาะงานและผูผลิตถูกอบรมมาเพื่อทํางานตามหนาที่เฉพาะอยาง ตัวอยางของการผลิตเพื่อรอ
จําหนายไดแกการผลิตสบู การผลิตรถยนต การผลิตเสื้อผาเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ 
                (3)  การผลิตเพื่อรอคําส่ังซื้อ (assembly-to-order) เปนการผลิตชิ้นสวนที่จะ
ประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปไดหลายชนิด ซ่ึงชิ้นสวนเหลานั้นจะมีลักษณะแยกออกเปนสวน
จําเพาะหรือโมดูล (module) โดยผลิตโมดูลรอไวกอน เมื่อไดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคาจึงทําการ
ประกอบโมดูลใหเปนสินคาตามลักษณะที่ลูกคาตองการ จึงนับไดวาการผลิตเพื่อรอคําสั่งซื้อได
นําเอาลักษณะของการผลิตเพื่อรอจําหนายซึ่งมีการผลิตช้ินสวนเปนโมดูลมาตรฐานที่ใชประกอบ
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เปนสินคาหลายชนิดรอไวมาผสมเขากับลักษณะของการผลิตตามคําส่ังซ้ือซ่ึงนําโมดูลมาประกอบ 
และแตงเติมรายละเอียดใหสินคาสําเร็จรูปมีความแตกตางกันไปตามความตองการของลูกคาเฉพาะ
ราย ตัวอยางการผลิตเพื่อรอคําสั่งซ้ือ ไดแก การผลิตเครื่องใชไฟฟา หลายรุนที่มีการใชอะไหล
เหมือนกัน 
     2.4.3  ดานการตลาด  
 การตลาดมีสวนผสมหลักประกอบดวย ผลิตภัณฑ (product) ราคา (price) ชองทางการจัด
จําหนาย (place) การสงเสริมการจัดจําหนาย (promotion) ดังตอไปนี้ (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 
2544, หนา 178-193) 
         1)  ผลิตภัณฑ ลักษณะของผลิตภัณฑ มีปจจัยหลักไดแก ตรายี่หอ (brand) เปนชื่อ
เรียกที่สามารถจําแนกผลิตภัณฑใหแตกตางจากผลิตภัณฑของผูอ่ืนรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑ  
สีสัน ขนาดรูปแบบ จะเปนเอกลักษณของสินคาที่ผูบริโภคจดจํา เชน โคกมีโลโกสีแดง-ขาว 
ภาพพจนของแหลงกําเนิดผลิตภัณฑ เชน คําวา Made in …สายผลิตภัณฑ การมีสายผลิตภัณฑส้ัน
จะทําใหสามารถทุมเทความพยายามตลาดมุงสูเฉพาะจุดไดดีกวา และใชทรัพยากรไมมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับการมีสายผลิตภัณฑยาว วิธีการใช การติดตั้งและบํารุงรักษา จะมีความเกี่ยวของกับ
การอบรม ฝกฝนพนักงานที่ใหบริการหลังการขาย 

   2)  ราคา (price) การตั้งราคาผลิตภัณฑมักขึ้นอยูกับ คุณภาพและราคาตนทุนเปน
สวนใหญ นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงความตองการและเกณฑที่ลูกคาใชในการประเมินคาของผลิตภัณฑ 
รวมถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ ลักษณะหีบหอและฤดูกาลดวย การตั้งราคาแบบเดิมโดยคํานึงถึง
วัตถุดิบเปนหลัก หากเปนการตลาดแบบใหมจะยึดราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและคอยยอนกลับไป
คํานวณหาตนทุนที่จะผลิตได โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวัสดุเพื่อใหตนทุนที่คํานวณไวและ
พอที่จะขายได 

   3)  ชองทางการจําหนาย (place) ซ่ึงโดยทั่วไปหมายถึงวิธีการนําสินคาไปสูมือของ
ลูกคา หากเปนสินคาที่จะขายไปหลายๆแหง วิธีการขายหรือการกระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก 
หลักของการเลือกวิธีกระจายสินคานั้นไมใชขายใหมาก  ส่ิงที่เราควรจะคํานึงอีกอยางของวิธีการ
กระจายสินคาคือตนทุนการกระจายสินคา place ในที่นี้ก็คือ ทําเล ซ่ึงก็ควรเลือกที่ ใหเหมาะสมกับ
ลักษณะผลิตภัณฑและกลุมลูกคา  แตเนื่องจากผลิตภัณฑทองเหลืองสานเปนสินคาที่ไมแสวงซื้อ 
ดังนั้นชองทางการจัดจําหนายจะสั้น ตองอาศัยการจําหนายโดยตรงใหกับผูบริโภค เพราะตองอาศัย
พนักงานขายผลิตภัณฑที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและแนะนําวิธีการใชและดูแลรักษา
ผลิตภัณฑที่ถูกตองเหมาะสมกับการใชงานกอใหเกิดแรงจูงใจแกลูกคาในการซื้อผลิตภัณฑ 
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  การเลือกชองทางการจําหนายและกระจายสินคาชองทางการจําหนายเปนวิถีทางที่
จะเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับลูกคาขั้นตอนในการเลือกชองทางการจําหนายและกระจายสินคา 
ลักษณะของสินคารวมทั้งตนทุนและการกระจายกลุมลูกคาจะเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดชอง
ทางการจําหนายสินคานั้น การออกแบบชองทางการจําหนาย จะตองคํานึงถึง 11 c ดังนี้ คือ 

  Customer คือ ลักษณะของลูกคาซึ่งเปนผูซ้ือสินคานั้น 
  Culture คือ วัฒนธรรมของลูกคาภายในทองถ่ินนั้น 
  Competitor คือ คูแขงขันที่บริษัทควรหลีกเลี่ยงไมใชชองทางจําหนายรวมดวย 
  Company คือ วัตถุประสงคขององคกรธุรกิจในการทํากําไรและขยายสวนแบงตลาด 
  Character คือ ลักษณะและธรรมชาติของสินคา ซ่ึงรวมถึงอายุ และวิธีการเก็บรักษา 
  Capital คือ เงินทุนในการดําเนินการเริ่มตั้งชองทางการจําหนาย 
  Cost คือ คาใชจายในการจัดการชองทางการจําหนาย 
  Coverage คือ จํานวนพื้นที่ซ่ึงชองทางการจําหนายจะครอบคลุมถึง และความ

หนาแนนของการคอบคลุมนั้น 
  Control คือ การควบคุมกิจกรรมของคนกลางในชองทางการจําหนาย 
  Continuity คือ ความสัมพันธตอเนื่องระหวางองคกรธุรกิจ และชองทางจําหนาย 
  Communication คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและสภาวะตลาด

ระหวางองคกรธุรกิจและชองทางจําหนาย 
  การเลือกคนกลางหรือควรทําเอง พิจารณาดังนี้ 
  ถาปริมาณการขายไมมากควรใชคนกลางจะสะดวกกวา แตบริษัทผูผลิตจะเสียสิทธ์ิ

ในการควบคุมไปบางสวน ถาพิจารณาสภาวะแวดลอมตางๆอันรวมทั้งปริมาณการขายที่มากแลว
ดวยนั้น บริษัทผูผลิตอาจตัดสินใจกระจายสินคาเอง เมื่อสินคาราคาสูง ตองการการดูแลบริการหลัง
การขายอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือเปนสินคาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง ลูกคาเปนลูกคาแบบธุรกิจ
กับธุรกิจซึ่งตองการติดตอกันโดยตรง การกระจายสินคาเองเปนขอไดเปรียบของธุรกิจ 

  คุณสมบัติของคนกลางที่เหมาะสม มีดังตอไปนี้ มีความมั่นคงดานฐานะการเงิน  
มีสัมพันธภาพที่ดีกับสินคา ลักษณะการดําเนินงานเหมาะสมกับลักษณะสินคาของผูผลิตหรือมี
ความชํานาญ หรือประสบการณในการดําเนินงานดานนี้ พร่ังพรอมดวยบุคลากร ส่ิงอํานวยความ
สะดวก และอุปกรณเครื่องมือที่ตองใช ชิ้นสวนอะไหลเพื่อใชในการบริการ ถาบริการเปนสิ่งสําคัญ
ที่ลูกคาตองการ หรือ กระบวนการดําเนินการบริการตองอาศัยซับซอนดานเทคนิคเฉพาะดาน ผูผลิต
ตองลงทุนใหเกิดความพรอมในการบริการ เชน ตองสํารองอะไหลแทไวใหพรอม 
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  4)  การสงเสริมการขาย (promotion)  คือ การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึง
ลักษณะผลิตภัณฑ เชนโฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทํากิจกรรมที่ทําใหคนมาซื้อผลิตภัณฑ ในแง
ของกลุมอาชีพที่มีลักษณะธุรกิจขนาดยอมหรือวิสาหกิจชุมชน การโฆษณาอาจจะเปนสิ่งที่เกิน
ความจําเปนเพราะจะตองใชเงินจํานวนมากหรือนอยข้ึนกับ ชองทางที่จะใช ชองทางที่ดีและเสีย
คาใชจายนอยคือ ส่ืออินเทอรเน็ต ซ่ึงมีผูใชเพิ่มจํานวนขึ้นมากในแตละป ส่ืออ่ืนๆที่มีคาใชจายไมสูง
นักไดแก ใบปลิว โปสเตอร หากเปนส่ือทองถ่ินโดยทั่วไปมักใช รถแห วิทยุทองถ่ิน หนังสือพิมพ
ทองถ่ิน วิธีในการเลือกสื่อมักพิจารณาเรื่องคาใชจายและควรพิจารณาเรื่องการเขาถึงกลุมเปาหมาย
ดวยการสงเสริมการจําหนาย 

  การสงเสริมการจําหนาย มี 4 รูปแบบ ดังนี้โฆษณา นโยบายการผลักหรือดึง (push 
/pull policy) เปนแนวทางในการทําโฆษณาขององคกร การผลักเปนการเรงเราใหผูบริโภคเห็นขอดี
ของสินคาและรีบไปซื้อ แตการดึง เปนการจูงใจโดยการหวานลอมใหผูบริโภครูสึกชอบสินคามาก
ขึ้นทีละเล็กทีละนอย เชน การเนนภาพพจนที่ดีของสนิคา การที่จะใชนโยบายผลักหรือดึง ขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ คือชนิดของระบบชองทางการจําหนาย ถาควบคุมชองทางการจําหนายได ควร
ใชนโยบายผลัก เพื่อใหลูกคาสนใจซื้อ ตนทุนและชนิดของสื่อโฆษณา ถาตนทุนสูงควรใชนโยบาย
ผลักเพราะไดผลเร็วกวาราคาของสินคาเมื่อเทียบกับรายได ถาเปนของราคาแพง นโยบายดึงจะ
ไดผลกวาเพราะจะแสดงเหตุผลจูงใจไดดีกวา การขายโดยใชบุคคล จะเปนธุรกิจที่ตองอาศัย
ความสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อรับฟงความคิดเห็นของลูกคา เพื่อรับคําติชมแลวนํามาปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหดีขึ้นการสงเสริมการขาย เชน การแลกคูปอง การใหตัวอยาง การแถมของ การสาธิต
ใหลูกคาดูในดานการประชาสัมพันธ มักจะเกี่ยวของกับกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อรักษาและสราง
ภาพพจนที่ดีตอองคกรธุรกิจ เชน ใหทุนการศึกษา ดานสิ่งแวดลอมจะเปนการบริจาคถังขยะที่มี   
ตราสินคาวางไวในจุดตางๆ เปนตน 
                  2.4.4   การเงินและการบัญชี 
  1)  ดานการเงิน 
                   การเงิน คือการจัดการเกี่ยวกับหนาที่ของเงิน คาของเงิน เงินลงทุน การเงินธุรกิจ 
เปนการศึกษาการจัดการทางการเงิน และการตัดสินใจทางการเงินของบริษัท เชน การวิเคราะห
ผลตอบแทนของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการที่ใหผลตอบแทนมากกวาตนทุนเงินทุน 
การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ การจัดหาเงินทุนเพื่อใหบริษัทมีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม 
เพื่อเพิ่มมูลคาของบริษัท และ ความมั่งคั่งของผูถือหุน 

          การศึกษาจะแบงออกเปนระยะสั้นและระยะยาว ในระยะยาวจะศึกษาวาควรลงทุน
ในโครงการใด ควรใชแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุนหรือการกูยืม และควรจายเงินปนผลใหแก
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ผูถือหุนหรือไม และเมื่อไร สวนในระยะสั้นนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอัน
ไดแก สินทรัพยหมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียนไมใหมากหรือนอยเกินไป เพื่อใหการดําเนินงาน
ปรกติของกิจการไมสะดุด 
  งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานขอมูลทางการเงินที่ไดจัดทําขึ้น
จากขอมูลทางการเงินที่กิจการไดจดบันทึกไวในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นถึงผล
การดําเนินการ ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้นๆ 
วัตถุประสงคของการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินทุกประเภทในการ
นําไปใชตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเจาของกิจการ เจาหนี้ นักลงทุน ฝายบริหาร บริษัทคูคา 
ลูกคาของบริษัท งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝาย
บริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ ผูประกอบการสามารถใชงบการเงินมาประเมินผลการ
บริหารงานหรือความรับผิดชอบของฝายบริหาร เพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการตัดสินใจขายหรือถือเงินลงทุนในกิจการตอไป หรือ
แมกระทั่งการ ตัดสินใจโยกยายหรือเปล่ียนผูบริหาร ขอมูลตางๆในงบการเงินไมเพียงแตมี
ประโยชนกับผูบริหารหรือเจาของกิจการเทานั้น แตยังมีประโยชนกับเจาหนี้ ผูถือหุน บริษัทคูคา
ลูกคา และบุคคลอื่นที่สนใจในกิจการซึ่งรวมถึงนักลงทุนภายนอกหากเปนบริษัทที่มีการจดทะเบียน
ในตลาดหุน อีกทั้งรัฐบาลยังใชประโยชนจากงบการเงินในการคํานวณภาษีที่จะเรียกเก็บจากกิจการ
อีกดวย ระยะเวลาในการจัดทํางบการเงินงบการเงินจัดทําขึ้นอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อสนอง
ความตองการขอมูลของผูใชงบการเงินทุกประเภท เนื่องจากผูใชงบการเงินตองการเปรียบเทียบ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบ
ระยะเวลาที่ตางกัน ดังนั้นงบการเงินจึงแสดงขอมูลของรอบระยะเวลาที่ผานมาดวยเพื่อประโยชน
ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน (การเงิน, อินเทอรเน็ต, 2554) 
          2)  การบัญชี 

        สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ซ่ึงเรียกยอวา ส.บช. 
(The Institute of Certified Accountants and Auditor of Thailand : ICAAT) ไดใหความหมายของ
การบัญชีไวดังนี้ การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จําแนก และทําสรุปขอมูล
อันเกี่ยวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดทายของการบัญชีก็คือการใหขอมูล
ทางการเงิน ซ่ึงเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย และผูที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ (การบัญชี, 
อินเทอรเน็ต, 2554) 
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     การบัญชี  คือ ขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะหและการรายงานขอมูล
ทางการเงิน (Pride, Hughes and Kapoor, อินเตอรเน็ต, 1996) 

  วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชี เพื่อเปนการบันทึกเหตุการณทางการคา ใหเจาของ
กิจการไดทราบวาชวงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ อยูเปนจํานวนเทาใด
ประกอบดวยรายการใดบางจํานวนเทาไร เปนปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนัก
ธุรกิจและประกอบการตัดสินใจในการบริหารของเจาของกิจการเพื่อเปนการปองกันการทุจริตและ
การสูญหายของสินทรัพยเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของกฎหมายเปนเครื่องมือนํามาใชในการ
คํานวณภาษีที่จะตองจายแกรัฐ 

   ขอบเขตของงานบัญชีสําหรับขอบเขตของงานบัญชีนั้น เราสามารถจําแนกออกได
เปน 2 ประเภทใหญ คือการบัญชีเพื่อการจัดการ มุงเนนนําเสนอแกผูใชภายในกิจการ ไดแก 
กรรมการบริหาร ผูจัดการ หัวหนาฝาย หัวหนาแผนก การบัญชีการเงิน มุงเนนนําเสนอแกผูใช
ภายนอกกิจการ ไดแก นกัลงทุน เจาหนี้ ผูถือหุน หนวยงานราชการ ลูกจาง 

  รายการคาและการวิเคราะหรายการคา รายการคา หรือรายการทางบัญชี หมายถึง 
เหตุการณที่กอใหเกิดการโอน หรือการแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานทางการบัญชีหนึ่งกับ
หนวยงานหรือบุคคลอื่น ซ่ึงมีผลกระทบการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของหนวยงานนั้น  

 ดานการเงินและบัญชี จะประเมินใน 2 ดาน คือ 1) ดานการเงินในหัวขอตางๆ เชน 
การกําหนดวงเงินสดที่เก็บรักษาในมือกลุม การกําหนดผูรับผิดชอบดานการเงิน การจัดทําเอกสาร
การรับ-จายเงิน เปนตน 2) ดานการบัญชีในหัวขอ การจัดทําทะเบียนหุน ทะเบียนคุมวัตถุดิบ 
ทะเบียนคุมเจาหนี้ การจัดทํารายงานกําไร-ขาดทุน เปนตน 
 

2.5   โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 
                โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือเรียกสั้นๆวา โอทอป (OTOP) มีการริเร่ิมขึ้นใน
สมัยที่พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี โดยเปนโครงการที่รัฐบาลสงเสริมให
ชาวบานในแตละตําบลสรางอาชีพในการผลิตสินคา เพื่อออกจําหนาย โดยสรางสินคาที่เปนสินคา
ประจําตําบลนั้นๆ 
   ในชวงเวลาที่ประเทศชาติ กําลังเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชน  
ทุกระดับ ประสบปญหาตาง ๆ ปญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญา ซ่ึงเปนคนกลุมใหญ ของ
ประเทศถูกรุมเราคือปญหาความยากจน รัฐบาลจึงไดประกาศสงครามกับความยากจน โดยไดแถลง
นโยบายตอรัฐสภาวา จะจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อใหแตละชุมชนไดใช        
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ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม 
และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวย
ระบบรานคาเครือขายและอินเทอรเน็ตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน สราง
ชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากร ภูมิ
ปญญาในทองถ่ิน มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพิ่ม เปนที่
ตองการ ของตลาด ทั้งในและตางประเทศและไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 7 
กันยายน 2544 ขึ้น โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ 
หรือเรียกโดยยอวา กอ.นตผ ซ่ึงฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดมอบ หมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นาย
ปองพล อดิเรกสาร) เปนประธานกรรมการ และให คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอํานาจหนาที่ในการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทการดําเนินงาน“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” กําหนด
มาตรฐานและ หลักเกณฑการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑดีเดนของตําบลรวมทั้งสนบัสนุนให
การ ดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบท อยางมีประสิทธิภาพ 
 1)  ปรัชญาในการจัดตั้งโครงการ OTOP “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปนแนวทาง
ประการหนึ่ง ที่จะสรางความเจริญแกชุมชน ใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนใน
ชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน ใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มี
จุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่ สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน สามารถจําหนายใน
ตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล 
(Local Yet Global) พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance-Creativity) การสราง
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  
         ผลิตภัณฑ ไมไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียวแตเปนกระบวนการทางความคิด 
รวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย 
การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อให
กลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก  
        2)  วัตถุประสงคในการจัดตั้งโครงการ OTOP จากนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงตอรัฐสภา 
และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
แหงชาติ พ.ศ. 2544 การดําเนินงานตาม โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อ  
   (1)  สรางงาน สรางรายได แกชุมชน  
   (2)  สรางความเขมแข็งแกชุมชน ใหสามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาทองถ่ิน  
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   (3)  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  
     (4)  สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
   (5) สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดย
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถ่ิน  
 3)  การคัดสรรสินคาสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OPC ระดับจังหวัดในป 2546 
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ (กอ. นตผ.) โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีวา
กระทรวงการคลัง (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ประธานคณะกรรมการไดกําหนดกรอบแนวคิดใน
การดําเนินการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในเรื่องสินคา OTOP Product Champion โดยจะ
คัดสรรจากสินคาสุดยอดของจังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้ง มีการเชื่อมโยงมาตรฐานสินคาจาก
ระดับภูมิภาคสูสากล (Local Links – Global Reaches)  
  กรอบในการคัดสรร OPC ของจังหวัดและประเทศ 
    (1)  สามารถสงออกได (exportable) โดยมีความแกรงของตราสินคา (brand equity)  
    (2)  ผลิตอยางตอเนื่องและคุณภาพเดิม (continuous & consistent)  
    (3)  ความมีมาตรฐาน (standardization) โดยมีคุณภาพ (quality) และสรางความ 
พึงพอใจแกลูกคา (satisfaction)  
    (4)  มีประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ (story of product) 
         กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
อํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ (กอ.นตผ.) ใหรับผิดชอบการจัดทําทะเบียนผูผลิต 
ผูประกอบการ OTOP ทุก 2 ป ไดมีการจัดประกวดผลิตภัณฑ OTOPโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและจัดเก็บขอมูลผูผลิต ผูประกอบการรายใหม ซ่ึงมีผูผลิตผูประกอบการ 
OTOP  แยกเปน กลุมผูผลิตชุมชน ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว  และผูผลิตที่เปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวมีการ
เปล่ียนแปลงการดําเนินกิจการและบางรายที่ยังไมไดแจงลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อใหไดฐานขอมูล
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่เปนปจจุบันสามารถใชประโยชนในการสงเสริมการดําเนินงานทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน จึงไดจัดใหมีการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP 
เพื่อจัดทําฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ใหเปนปจจุบันและ เพื่อใชประโยชนในการ
กําหนดแผนการสงเสริมและพัฒนาไดอยางเหมาะสม ซ่ึงในการประกวด กําหนดผลิตภัณฑในการ
สงเขาประกวดมี 5 ประเภทดวยกันไดแก  
 1)  ประเภทอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรีและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รับผิดชอบการคัดสรรผลิตภัณฑ 
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 2) ประเภทเครื่องดื่ม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบการคัดสรร
ผลิตภัณฑ 
 3)  ประเภทผา เครื่องแตงกาย กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบการคัดสรรผลิตภัณฑ 
 4) ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ระลึก กระทรวงพาณิชย รับผิดชอบการคัดสรร
ผลิตภัณฑ 
 5) ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการคัดสรร
ผลิตภัณฑ 
 โดยคณะกรรมการคัดสรรฯดําเนินการคัดสรรทุกผลิตภัณฑแยกตามระดับผลิตภัณฑ 
(product level) ออกเปน 5 ระดับ ตั้งแตระดับ 1-5 ดาว โดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดทําบัญชีประกาศ
ผลการคัดสรร 1-5 ดาวและมอบใบประกาศนียบัตร ใหกับผูผลิต/ ผูประกอบการ OTOP สําหรับ 
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion : OPC )ผลิตภัณฑ     
มีระดับเดียว คือ ระดับประเทศเทานั้น โดยใชหลักเกณฑเฉพาะแตละประเภทผลิตภัณฑ (specific 
criteria) ซ่ึงกําหนดคะแนนรวมไว 100 คะแนน ประกอบดวย หลักเกณฑในการพิจารณา 3 ดาน    
คือ คุณภาพผลิตภัณฑ ซ่ึงจะนํามากําหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ (product level) ออกเปน 
5 ระดับ ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ (product development) เพื่อจัดระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑ 
(profile) ที่จะใชในการทํางานเชิงบูรณาการของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางคุณคาของ
ผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับแกบุคคลทั่วไป จนสามารถใชเปนแหลงสรางรายไดและความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP และชุมชน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 1)  การจัดระดับผลิตภัณฑ ตามคาคะแนน ดังนี้ 
   (1)  ระดับ 5 ดาว (ไดคะแนนตั้งแต 90 คะแนนขึ้น) เปนสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
หรือมีศักยภาพในการสงออก 
   (2)  ระดับ 4 ดาว (ไดคะแนนตั้งแต 80 – 89 คะแนน) เปนสินคาที่มีศักยภาพ เปนที่
ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสูสากล 
   (3)  ระดับ 3 ดาว (ไดคะแนนตั้งแต 70 – 79 คะแนน) เปนสินคาที่มีคุณภาพ 
ระดับกลางที่สามารถพัฒนาสูระดับ 4 ดาวได 
   (4)  ระดับ 2 ดาว (ไดคะแนนตั้งแต 50 – 69 คะแนน) เปนสินคาที่สามารถพัฒนาสู
ระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเปนระยะ 
   (5)  ระดับ 1 ดาว (ไดคะแนนต่ํากวา 50 คะแนน) เปนสินคาท่ีไมสามารถพัฒนาสู
ระดับ 2 ดาวได เนื่องจากมีจุดออนมาก และพัฒนายาก 
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 โครงการนี้เพื่อจัดทําฐานขอมูลผูผลิตและผูประกอบการ OTOP นําไปใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (1 – 5 ดาว) ที่จะนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป ในการดําเนินการโดยมีเกณฑการ 
คัดสรรประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวน ก. สวน ข. และสวน ค. ดังนี้ 
 สวน ก สําหรับหลักเกณฑการพิจารณาดานผลิตภัณฑและความเขมแข็งของชุมชน        
ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดให 30 คะแนน โดยมีหลักการการพิจารณาการใหคะแนนตามประเด็น
ตอไปนี้1) ดานการผลิต2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ3) ดานความเขมแข็งของชุมชน 
 สวน ข หลักเกณฑการพิจารณาดานความเปนไปไดทางการตลาด ซ่ึงคณะกรรมการ
กําหนดให 25 คะแนน โดยมีหลักการการพิจารณาการใหคะแนนตามประเด็นตอไปนี้  1) ดาน
การตลาด  2) ดานเรื่องราวของตํานานผลิตภัณฑ (story of product) 
 สวน ค หลักเกณฑการพิจารณาดานคุณภาพผลิตภัณฑ คณะกรรมการกําหนดให           
45 คะแนน โดยมีหลักการการพิจารณาการใหคะแนนตามประเด็นตอไปนี้1) การตรวจสอบ/
วิเคราะหคุณภาพตามประเภทผลิตภัณฑ2) โอกาสทางการตลาดสูสากล  
 2)  ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จําแนกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
            (1)  กลุมผูผลิตชุมชน หมายถึง กลุมคนที่รวมตัวกันเปนกลุมในชุมชน ผลิตสินคาที่
แสดงความเปนไทย หรือภูมิปญญาไทย และสมาชิกในกลุมรวมกันผลิต รวมกันบริหารจัดการ และ
รวมรับผลประโยชน เชน กลุมผูผลิตชุมชนที่จดทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก สมาคม สหกรณ 
มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมผูผลิตชุมชนที่ไมจดทะเบียน
อยางเปนทางการ ไดแก กลุม ชมรม ขนาดกลางและ 
             (2)  ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ผลิต
สินคาที่แสดงความเปนไทย หรือ ภูมิปญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง 
ไดแก การที่ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต หรือมีการจางแรงงานในชุมชน หรือมีการใชวัตถุดิบใน
ชุมชน หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการ หรือมีสวนรวมรับผลประโยชน 
                    (3)  ผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนสามัญ ซ่ึงผลิตสินคาที่แสดงความเปนไทย 
หรือภูมิปญญาไทยและมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การที่ชุมชนมีสวนรวมใน
การผลิต/จางแรงงานในชุมชน/ใชวัตถุดิบในชุมชน หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือมีสวน
รวมไดรับผลประโยชน โดยมีสินทรัพยลงทุนไมเกิน 10 ลานบาท 
   3)  ภูมิปญญาไทย หมายถึง องคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจาก
การสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและถายทอดสืบตอกัน
มาเพื่อใชแกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับ    
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ยุคสมัย ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเปนองครวมและมีคุณคาทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย      
ซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินอาจเปนที่มาขององคความรูที่งอกงามขึ้นใหมที่จะชวยในการเรียนรู การ
แกปญหาการจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทย ลักษณะองครวมของภูมิปญญามี
ความเดนชัดในหลายดาน ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีไวใช
หรือตกแตงประดับในบาน สถานที่ตางๆ เชน เครื่องใชในบาน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการใชสอย หรือประดับตกแตง หรือใหเปนของขวัญ เพื่อใหผูรับนําไปใชสอยใน
บาน ตกแตงบาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐที่สะทอนถึงวิถีชีวิต ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน และ
สินคานั้นตองไมผลิตโดยใชเครื่องจักรเปนหลักและใชแรงคนเปนสวนเสริมหรือไมใชแรงงานคน
ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก แบงออกเปน 7 กลุม   
    (1)  ไม หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ทําจากไมเปนหลัก เชน 
ไมแกะสลัก เฟอรนิเจอร กลองไม นาฬิกาไมตั้งโตะ โคมไฟกะลามะพราว ของเลนเด็ก เครื่องดนตรี
ตูพระธรรม เรือจําลอง แจกันไม กรงนก ไมแขวนเสื้อ เปนตน 
    (2)  จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่เปนเสนใย
ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหใด ๆ เชน พลาสติก นํามาจักสาน หรือถักสาน ถักทอ เปนรูปราง เชน 
ตะกรา กระจูดสานเสื่อกก ที่รองจานทําจากเสื่อกก ที่ใสของทําจากพลาสติกสาน กระจาด กระบุง 
กระดง กระติบขาว เชือกมัดเปลยวน โคมไฟ ผักตบชวา ไมกวาด กระเชาเถาวัลย พรมเช็ดเทา ฝาชี 
หมวกสานไมไผ เปนตน 
    (3)  ดอกไมประดิษฐ/วัสดุจากเสนใยธรรมชาติ หมายถึง ดอกไม ตนไม กลวยไม 
ผลไมที่ไมใชส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ แตทําจากวัสดุตางๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือ/และ
ผลิตภัณฑประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ทําจากกระดาษสาเปนหลัก เชน         
ถุงกระดาษ กลองกระดาษสา ตนไมประดิษฐ ผลไมประดิษฐ เปนตน 
    (4)  โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึกที่ทําจากโลหะ
ตางๆ เชน เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เปนตน เปนสวนประกอบหลัก เชน 
ชอนสอม มีด ผลิตภัณฑภาชนะที่ใชโลหะ ภาชนะที่ทําจากสเตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ พิวเตอร 
บรอนซ แกะสลักที่ใชตกแตงสถานที่ตางๆ เปนตน 
    (5)  เซรามิค/เครื่องปนดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีการนําวัสดุประเภทดิน สินแร
ไปขึ้นรูปและนําไปเผาดวยความรอนสูง เพื่อเปนภาชนะ ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก เชน    
เบญจรงค ถวยชาม ภาชนะกระเบื้อง เซรามิค โอง อาง กระถางตางๆ เปนตน 
    (6)  เคหะสิ่งทอ หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุทําจากผา มีการ 
ตัดเย็บเชน ชุดเครื่องนอน พรมเช็ดเทา ผาปูโตะ ถุงมือถักสําหรับทําการเกษตร เปนตน 
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    (7) อ่ืนๆ ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ใชวัสดุอ่ืนใด 
นอกเหนือจาก ขอ 1-6 เชน ทําจากพลาสติก เรซิน แกว เทียน รูปวาด เปเปอรมาเช กระจก ซีเมนต 
ตนไมมงคล ตุกตาจากดินไทย ผลไมเผาดูดกลิ่น พระพุทธรูป เปนตน 
  กรอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย 
     (1)  สามารถสงออกได (exportable) โดยมีความแกรงของตราผลิตภัณฑ (brand 
equity) 
    (2)  ผลิตอยางตอเนื่องและคุณภาพคงเดิม (continuous & consistent) 
    (3)  ความมีมาตรฐาน (standardization) โดยมีคุณภาพ (quality) และสรางความ     
พึงพอใจแกลูกคา (satisfaction) 
    (4)  มีประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ (story of product) 
    (5) คุณสมบัติของผูผลิต ผูประกอบการและผลิตภัณฑที่สามารถสมัครเขารับการ 
คัดสรรฯ 
 4)  ตราสัญลักษณ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
         คณะกรรมการ กอ.นตผ.เห็นชอบใหกําหนดตราสัญลักษณโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑเพื่อใชในการประชาสัมพันธ โดยใชตราที่มีคําวา "OTOP" แทนตราที่มีรูปปลาตะเพียน 

                                              
                                     ตราสัญลักษณเกา             ตราสัญลักษณ OTOP ใหม  
 
ภาพ 10 ตราสัญลักษณหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(ที่มา : คณะกรรมการ OTOP Village Champion, อินเทอรเน็ต,18 เมษายน 2554)  
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
               จากการศึกษาผลงานวิจัยของ Jonjoubsong (อินเทอรเน็ต, 2008) ในเรื่องรูปแบบการ
จัดการความรูแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ
ของการจัดการความรู วัฒนธรรมขององคกร และปฏิบัติการจัดการความรูในการดําเนินการ
วิสาหกิจชุมชนผาทอมือของกลุมวิสาหกิจแพรพรรณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา
พบวาการจัดการความรูของกลุมเปนของการเรียนรูแบบไมเปนทางการ เปนการเรียนรูโดยการ
สังเกตและการปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรู เปนการใหความรวมมือแบบไมเปนทางการ 
กระบวนการจัดการความรูของกลุมแบงเปน 3 กระบวนการคือการพัฒนาทักษะเบื้องตน การพัฒนา
ความสามารถและการสรางความรูใหม และการจัดการความรูของกลุมเนนความรูขององคกรและ
องคความรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มาขององคความรูจากสมาชิก มาจากกลุมทอผาอื่น ๆ องคกร
ที่ใหการสนับสนุนมาจากผานการตลาด ลักษณะของความรูเปนความรูที่มีอยูในตนเอง เปนภูมิ
ปญญาเดิม การปฏิบัติการและระบบการบริหารจัดการทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและทําใหไดรับ
การสนับสนุนทางเงินทุน รางวัล  การสนับสนุนในรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหมจะชวยทําให
กลุมเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดตลอดไปในอนาคต 
                Chantrrasombat & Srisa-ard (อินเทอรเน็ต, 2008) ศึกษารูปแบบของการจัดการความรู
ของชุมชนแบบพึ่งตนเองพบวามีการดําเนินการ 3  ขั้นตอนคือข้ันการเตรียมงาน การสรางแรงจูงใจ 
และการทําใหตื่นตัวในเร่ืองของการประชาสัมพันธและการสรางวิสัยทัศนที่นําไปสูการจัดทําแผน 
การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการประเมินและสรุปผล  การจัดการ
ความรูขององคกรในชุมชนประกอบดวยการสรางความรู การแยกประเภทความรู การเก็บรวบรวม
ความรูการนําความรูไปใช การแลกเปลี่ยนและการประเมินความรูและสิ่งที่เปนปจจัยความสําเร็จ
ขององคกรคือความเปนผูที่กระตือรือรนที่จะเรียนรู ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของสมาชิก 
บรรยากาศในการทํางานแบบมีสวนรวม ปฏิบัติการการเรียนรู และการที่องคกรเปนกลางของการ
จัดการเรียนรู 
    Naomi & Koichi (อินเทอรเน็ต, 2008) ไดศึกษาความรูและยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรใน
การดําเนินการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในเมอืงโอยามะกรณีศึกษารูปแบบการดําเนินงานของหนึ่ง
หมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ(OVOP) ของประเทศญี่ปุน พบวายุทธศาสตรทั้งสามดานคือการออกเสียง
ตามสาย การใชรายการแขงขันประชาสัมพันธกีฬาซอฟบอลและเครือขายเมืองพี่และเมืองนอง ชวย
สรางความ สัมพันธที่ดีในชุมชน ปดชองวางดานตนทุนทางสังคมทําใหชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ
ไปอยางรวดเร็ว มีการสรางความรูใหม ผลิตภัณฑใหม มีการแลกเปลี่ยนความรูมีคานิยมรวมกัน มี
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มาตรฐาน มีวิสัยทัศน มีความไวเนื้อเชื่อใจและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสังคมชุมชน      
มากขึ้น 

  บุญสง หาญพานิช (2546, หนา 231-232)  ไดทําวิจัยเร่ือง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย  ซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน นโยบาย ภารกิจ เปาหมาย การประเมิน 
ยุทธศาสตร สํานักบริหารจัดการความรู กระบวนการแบงปนความรู กระบวนการการบริหารความรู 
และผลการดําเนินงาน  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีความตองการในระดับมากขณะที่สภาพเปนจริง
ในปจจุบันเกิดขึ้นในระดับคอนขางนอยในทุกดานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู ไดแก        
การสรางความรู การเก็บความรู การนําความรูไปใช การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การบริหาร
ความรู การส่ือสารความรู การใชเทคโนโลยี วัฒนธรรมการไววางใจ วัฒนธรรมพลังรวม ส่ิงทาทาย 
และยุทธศาสตรการบริหารจัดการความรู  

   ประกอบ ใจมั่น (2547, หนา 203) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูที่
เปนภูมิปญญาทองถ่ิน สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อวิเคราะหแนวคิดการบริหารจัดการความรู 
หนวยงาน บุคคลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความรู และโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครือขายและการสื่อสาร แนวคิดการบริหารจัดการความรู  ประกอบดวย ดานเปาหมาย
การบริหารจัดการความรู คือพัฒนาสมรรถนะองคกรสูความเปนเลิศ  พัฒนาขีดความสามารถการ
บริหารงาน ทําใหมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น มีการตอบสนองที่รวดเร็ว  พัฒนาเครือขายรวบรวม  
ถายโอน ถายทอด แบงปนความรู หรือวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศพบวา มีจุดเดน คือ มีขอมูล ความรูที่
เปนภูมิปญญาทองถ่ินมากขึ้น  โดยเฉพาะ ยานลิเภา มีเน้ือหาตรงความตองการ เพิ่มทักษะดานการ
สืบคน ขอมูลผานตนแบบระบบคอมพิวเตอร สามารถเรียนรูไดเมื่อวางจากภาระงานอื่นๆ สามารถ
ใชเวลาเรียนรูนานเทาไรก็ได จุดดอย ของตนแบบระบบคอมพิวเตอร คือ ดานเทคโนโลยีและความ
ไมพรอมของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ขัดของทางเทคนิคทําใหตองใชเวลานานในการเขาถึง
ขอมูลเปนเหตุใหมีเวลาเรียนรูจริงนอยลง 

 อัญญาณี คลายสุบรรณ และคนอื่นๆ (2549, หนา 25-39)  ไดทําวิจัยเร่ือง โครงการพัฒนา
หองสมุดมีชีวิต : การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเจียระไนนิลในจังหวัด
กาญจนบุรี  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม จากเดิมที่ถายทอดกันใน
ครอบครัวมาเปนการเรียนการสอนภายในโรงงานหรือสถานที่ที่เจาของกิจการจัดเปนแหลงผลิต
และศูนยฝกอาชีพของทางราชการ  การสอนเปนแบบรุนพี่สอนรุนนอง และแบบครูอาจารยสอนลูก
ศิษย วิธีการถายทอดเปนลักษณะการบอกการสอนใหลงมือปฏิบัติจริง โดยผูสอนทําใหดูเปน
ตัวอยางกอนแลวใหผูเรียนฝกซ้ําๆจากรูปแบบเดียวใหเปน ใหคลอง แลวจึงคอยตอไปยังรูปแบบ
อ่ืนๆ การประเมินผลการเรียนรูยึดเอาผลงานเปนตัวช้ีวัด   
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ดรุณี  ใยเผือก  (2541, หนา  18-21)ไดทําวิจัย เ ร่ือง  สรุปผลการวิจัย เชิงปฏิบัติการ 
กระบวนการถายทอดความรูโดยภูมิปญญาทองถ่ิน พบวา กระบวนการถายทอดความรูโดยภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 14 ทาน มีขั้นตอนแตกตางกันตามลักษณะวิชาและความเชื่อของภูมิปญญาทองถ่ิน 
จึงสรุปรูปแบบการถายทอด 14 รูปแบบ ที่แตกตางกัน แตมีลักษณะที่คลายคลึงกันในดานของ
กระบวนการเรียนการสอน เนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติและสามารถทําไดจริงเมื่อจบหลักสูตร 
กระบวนการถายทอดจะเริ่มจากการใหผูเรียนเห็นคุณคาและประโยชนจากอาชีพที่รับการฝก 
ถายทอดความรูและฝกปฏิบัติไปพรอมๆกัน และแกไขปรับปรุงขอผิดพลาดจากการฝกปฏิบัติได
ทันทวงที การประเมินผลการเรียนการสอน ภูมิปญญาทองถ่ินประเมินผลจากการดําเนินการฝกตาม
ขั้นตอนอยางตอเนื่อง และประเมินจากผลงานที่ไดปฏิบัติจริง การประเมินผลเปนชวงๆตามลําดับ
ขั้นตอนนั้น ผูเรียนจะตองปฏิบัติไดทุกขั้นตอน จึงถือวาผานเกณฑ จึงเปนประเมินผลระหวางเรียน
และประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร 
 
 
 
 


