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บทที่ 1 
 

บทนํา 
                                      

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

          วิถีชีวิตคนไทยในอดีต เป�นสังคมพ่ึงพากัน มีความเอ้ืออาทร ซ่ึงกันและกัน มีการช#วยเหลือ 
แบ#งป&น มาเนิ่นนาน ประกอบกับคนไทยส#วนใหญ#นับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงสอนให+คนรักสันโดษ รักความ
สงบ มีจิตใจท่ีดีงามอยู#ในศีลในธรรม อยู#แล+ว จึงนับได+ว#าคนไทยมีความพอเพียงในการดํารงชีวิตท่ีพอดี 
และมีภูมิป&ญญาท+องถ่ินซ่ึงสะสมมานานไม#ว#าจะเป�นการใช+สมุนไพรในการรักษาโรค การนํา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู#มาใช+ในการสร+างบ+านเรือน และเครื่องใช+ต#าง ๆ จากการใช+ชีวิตท่ีเรียบง#าย 
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย มาเป�นยุกต3วัตถุนิยม ทําให+การดํารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก 
สังคมในชนบทยังคงมีอยู#บ+างกับท่ียังคงความเป�นสังคมไทยในอดีต แต#สังคมเมืองถูกกลืนไปกับ
วัฒนธรรมท่ีหลั่งไหลเข+ามาของต#างชาติ ทําให+การดํารงชีวิตต#างคนต#างอยู# ไม#พ่ึงพาอาศัยกันเหมือนแต#
ก#อน เกินความฟุ7งเฟ7อฟุ8มเฟ9อย ในการดํารงชีวิต ประชาชนส#วนใหญ#มีหนี้สินมากมายซ่ึงหมดไปกับ
การซ่ึงวัตถุไม#ว#าจะเป�นการสร+างบ+านเรือนท่ีใหญ#โตเกินความจําเป�น รถยนต3 เครื่องใช+ไฟฟ7า 
เครื่องประดับ เป�นการใช+วัตถุในการเปรียบเทียบฐานะความเป�นอยู# ซ่ึงทําให+เกิดการทุจริตตามมา 
เป�นป&ญหาสังคมข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู#หัวภูมิพลอดุลยเดชได+พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือท่ีจะให+พสกนิกรชาวไทยได+เข+าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพ่ือคงไว+ซ่ึงทฤษฎีของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ทฤษฏีนี้เป�นพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตซ่ึงอยู#ระหว#าง สังคมระดับท+องถ่ินและตลาด
ระดับสากล จุดเด#นของแนวปรัชญานี้ คือ แนวทางท่ีสมดุลโดยชาติสามารถทันสมัยและก+าวสู#ความ
เป�นสากลได+โดยปราศจากการต#อต+านกระแสโลกาภิวัฒน3 เศรษฐกิจพอเพียงเป�นปรัชญาท่ีชี้แนว
ทางการดํารงอยู#และปฏิบัติตน ท่ีประบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแก#
พสกนิกรชาวไทยมาต้ังแต#ป? พ.ศ. 2517 มีใจความว#า …การพัฒนาประเทศจําเป�นต+องทําตามลําดับข้ัน 
ต+องสร+างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช+ ของประชาชนส#วนใหญ#เป�นเบ้ืองต+นก#อน โดยใช+วิธีการ
และอุปกรณ3ท่ีประหยัด แต#ถูกต+องตามหลักวิชา เม่ือได+พ้ืนฐานม่ันคงพร+อมพอควร และปฏิบัติได+แล+ว 
จึงค#อยสร+างค#อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ึนสูงข้ึนโดยลําดับต#อไป... และนับจากนั้นเป�น
ต+นมาพระองค3ได+ทรงเน+นย้ําถึงแนวทางการพัฒนาหลักแนวคิดพ่ึงตนเองเพ่ือให+เกิดความพอมี พอกิน 
พอใช+ของคนส#วนใหญ# โดยใช+หลักความพอประมาณ การคํานึงถึงวามมีเหตุผล การสร+างภูมิค+อมกันใน
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ตัวท่ีดี ตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยไม#ให+ประมาท มีความตระหนักถึงการพัฒนาอย#างเป�นข้ัน
เป�นตอนท่ีถูกต+องตามหลักวิชา และมีคุณธรรมเป�นกรอบในการปฏิบัติการดํารงชีวิต  
 บํารุง  บุญป&ญญา (2549)  นักพัฒนาอาวุโส สมัชชาองค3กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน  ได+
อธิบายเก่ียวกับความเป�นมาและวิวัฒนาการของชุมชนท+องถ่ินไว+ว#า ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู#แล+ว 
เป�นสังคมท่ีมีแบบแผนระบบการผลิต การจัดการทรัพยากร ระบบสุขภาพ ระบบองค3ความรู+ 
การศึกษาเรียนรู+  กระบวนการยุติธรรม การปกครองของตนเอง  มีระบบเศรษฐกิจท่ีมีหน#วยผลิตคือ 
ครอบครัวและชุมชน โดยมีเป7าหมาย คือมุ#งให+ครอบครัวมีความพอเพียงในการดํารงชีพและชุมชนอยู#
รอด การผลิตใช+แรงงานสมาชิกในครอบครัวเป�นหลัก ผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเอง  หากมีการขาย ก็เพียงให+
ได+เงินมาเลี้ยงครอบครัว ไม#ได+หวังกําไรเพ่ือความร่ํารวย  อยู#กันแบบมีน้ําใจ เอ้ืออาทร มีความเป�น
ญาติมิตรเป�นเครื่องร+อยรัดคนในเขตชุมชน เข+าด+วยกัน รวมถึงการจัดสรรและแบ#งป&นผลผลิต 
ชาวบ+านมีความสัมพันธ3กันผ#านระบบเครือญาติ มีการปกครองและการจัดการความสงบเรียบร+อย 
ภายใต+ระบบอาวุโส  สิ่งเหล#านี้ หล#อหลอมให+สมาชิกชุมชน “เป�นคนบ+านเดียวกัน”อยู#ด+วยกันด+วย
ความเอ้ือเฟ9Nอเผื่อแผ#   ช#วยเหลือเก้ือกูล และประนีประนอม เม่ือเกิดความแตกแยกขัดแย+งก็จะมีกลไก
ภายในไกล#เกลี่ยตัดสิน คือระบบว#าความโดยผู+อาวุโสและเครือญาติ 

            เอกลักษณ3ของชุมชนด้ังเดิม 
            เป�นชุมชนกสิกรรม มีการผลิตของกินเอง หากเหลือก็มีการแลกเปลี่ยนกันหรือใช+ในการ
ประกอบพิธีกรรมในเขตชุมชน  ชีวิตของมนุษย3 จะต+องอยู#ร#วมกันกับธรรมชาติอย#างสมดุลโดยท่ีมนุษย3
ไม#ใช#นายเหนือธรรมชาติ มีการดํารงชีพท่ีพอดี เคารพในศักด์ิศรีของกันและกัน โดยดํารงไว+ซ่ึง
หลักเกณฑ3ในเรื่องคุณค#า ของความเป�นมนุษย3  
            สรุปแล+ว ชุมชนก#อนยุคโลกาภิวัตน3 จะมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ มีศาสนา
เป�นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  มีความเคารพนับถือผู+ใหญ#  ให+ความสําคัญกับคนมากกว#าเงินตรา และอยู#
ร#วมกันอย#างสงบสุขป&จจุบันสภาพชุมชนเปลี่ยนไป  สาเหตุส#วนใหญ#มาจากระบบทุนนิยม  และกระแส
โลกาภิวัตน3 
 ชุมชนท่ีเคยจัดการทรัพยากรรมธรรมชาติอย#างยั่งยืน ถูกชักนําให+บุกเบิกท่ีดินทํากิน และทํา
การผลิตด+วยเทคโนโลยีทันสมัยทําลายทรัพยากรธรรมชาติในท่ีสุด การดํารงชีวิตสันโดษเรียบง#าย โดย
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถูกมองว#าเป�นความยากจนล+าหลังขาดแคลน สังคมไทยถูกครอบงําให+ก+าว
ตามการพัฒนาแบบทุนนิยมอย#างหลีกเลี่ยงได+ยาก ทรัพยากรของชาติถูกใช+สอยอย#างล+างผลาญภูมิ
ป&ญญาและคุณค#าด้ังเดิมถูกทําลาย (สนั่น  ชูสกุล,  Website) 
            ประเทศไทย ได+รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน3  และส#งผลให+เกิดป&ญหามากมาย 
จําเป�นต+องขับเคลื่อนชุมชนด้ังเดิมของสังคมไทย ไปสู#สังคมฐานความรู+  ในรูปแบบท่ีจะก#อให+เกิด
องค3กรเรียนรู+ ทํางานในลักษณะของการเรียนรู+ร#วมกัน ผ#านการปฏิบัติ มีการเรียนรู+ท่ีประยุกต3ความรู+
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ท่ีมีอยู#มาใช+ในทุกกิจกรรมในทุกส#วนทุกระดับ ต้ังแต#ระดับป&จเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน เครือข#าย 
จนถึงระดับประเทศ เพราะป&ญหาเกิดข้ึนและกระจายไปทุกระดับ  เริ่มต+นท่ีจุดเล็ก ๆ คือตนเอง แล+ว
รวมกลุ#มกัน เรียนรู+ป&ญหาและหาวิธีแก+หรือสร+างสรรค3งานอันมีคุณค#า ซ่ึงจะส#งผลในระดับท่ีกว+าง
ออกไป (บดินทร3  วิจารณ3, 2549) 
            หลายชุมชนท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงจากสภาพความอ#อนแอ ไปสู#ความเข+มแข็งของชุมชนได+
เริ่มต+นจากการเรียนรู+ด+วยตนเอง ชาวชุมชนต+องเฝ7าดูป&ญหาท่ีเกิดข้ึนว#ามีสาเหตุมาจากอะไร คงไม#มี
นักวิชาการ ผู+เชี่ยวชาญ หรือข+าราชการคนใดคนหนึ่ง ท่ีมีความรู+ความสามารถ  เอาทัศนคติ วิจารณญาณ  
ภูมิป&ญญา หรือแม+แต#คุณธรรมท่ีมีอยู#ในตัวของตน มาชี้นําบอกชาวบ+าน ให+เปลี่ยนแปลงแก+ไขป&ญหา ซ่ึง
เป�นไปได+ยากท่ีคนนอกจะรู+รายละเอียดภายในเขตชุมชนได+ดีเท#าชาวชุมชนเอง  การพัฒนาชุมชนโดย
บุคคลภายนอกและทางราชการได+กลายเป�นความผิดพลาดมาแล+วในอดีต เป�นการแก+ไขป&ญหาไม#ถูกจุด ไม#
ทําให+ชุมชนดีข้ึนอีกประการหนึ่งการแก+ไขป&ญหาโดยรัฐบาล และใช+เงินของทางราชการท่ีจัดสรร
งบประมาณมาให+ นอกจากป&ญหาจะไม#ได+รับการแก+ไขแล+ว ยังก#อให+เกิดป&ญหาเพ่ิมข้ึน ชาวบ+านมีหนี้เพ่ิม 
มีความขัดแย+งกันในเรื่องงบประมาณ มีเรื่องของการเมืองเข+าแทรก แทนท่ีจะเป�นการช#วยเหลือเก้ือกูลซ่ึง
กันและกัน หรือเป�นการแก+ไขป&ญหา กลับเป�นการเพ่ิมป&ญหา เม่ืองบประมาณสิ้นสุด ก็หยุดการดําเนินงาน  
ซ่ึงเป�นความล+มเหลวในระดับชุมชนประการหนึ่ง  ฉะนั้นชาวชุมชนท่ีรู+ป&ญหาของตนเองดี จะมีความเข+าใจ 
และเรียนรู+ร#วมกัน  ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะช#วยเหลือตนเองให+รอดพ+นจากป&ญหาไม#ใช#พ่ึงพา
บุคคลภายนอกอย#างท่ี  ผ#านมา (เสรี  ซาเหลา และเรืองยศ  จันทรคีรี, 2544) 
            สรุปได+ว#า ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน3  ก#อให+เกิดป&ญหามากมาย สาเหตุท่ีแท+จริงคือ 
การไม#รู+เท#าทันระบบทุนนิยมท่ีขูดรีดเอารัดเอาเปรียบทุกวิถีทางอย#างซับซ+อน จําเป�นจะต+องเรียนรู+หา
สาเหตุของป&ญหา เรียนรู+ในการปรับตัว เพ่ือให+เกิดความเป�นไท อิสระจากการครอบงําดังกล#าวด+วย
ตนเอง  หาทางอยู#รอดและพ่ึงตนเองให+ได+ จากนั้นก็พัฒนาจนกลายเป�นชุมชนแห#งการเรียนรู+ท่ีเข+มแข็ง  
การเรียนรู+ดังกล#าวเป�นการเรียนรู+เพ่ือชีวิต ซ่ึงการเรียนรู+ท่ีสําคัญคือการเรียนรู+ร#วมกันของคนในเขต
ชุมชน อาศัยพลังของแรงปรารถนา ความต้ังใจ มีเป7าหมายร#วมกัน  และอาศัยความรู+หรือภูมิป&ญญาท่ี
เป�นทุนเดิมอยู#แล+วออกมาใช+ให+เกิดประโยชน3 

 ภูมิป&ญญาชาวบ+านหรือภูมิป&ญญาท+องถ่ิน เป�นพ้ืนความรู+ท่ีเกิดจากวิถีชีวิตของมนุษย3กับ
สิ่งแวดล+อม มีความสัมพันธ3กับวัฒนธรรมในเขตชุมชน เป�นการสั่งสมความรู+และสืบทอดกันมา ซ่ึงภูมิ
ป&ญญา มีท้ัง ลักษณะท่ีเป�นนามธรรมและรูปธรรม  

 พัชรินทร3  สิรสุนทร (2546) สีลาภรณ3  นาครทรรพ และคณะ (2539)  ลักษณะสําคัญของภูมิ
ป&ญญาท+องถ่ิน คือ สะสมมาจากประสบการณ3หรือ ความชัดเจน จากชีวิตและสังคมในท+องถ่ินหนึ่ง ๆ 
เพราะฉะนั้นภูมิป&ญญาจึงมีความจําเป�นและสอดคล+องกับเรื่องของท+องถ่ินมากกว#าภูมิป&ญญาท่ีมาจากข+าง
นอก ท่ีอาจเอาไปใช+ในท+องถ่ินท่ีแตกต#างกันไม#ได+หรือ ได+ไม#ดี  เป�นภูมิป&ญญาท่ีมาจากประสบการณ3จริง 
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จึงมีความเชื่อมโยงและบูรณาการสูง ท้ังในเรื่องของ กาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล+อม  ภูมิป&ญญาท+องถ่ิน ให+
ความสําคัญแก#ประสบการณ3 จึงมีความเคารพผู+อาวุโส เพราะผู+อาวุโสมีประสบการณ3มากกว#า 
            ฉะนั้นลักษณะของภูมิป&ญญาท+องถ่ิน จึงมีวัฒนธรรมเป�นฐานไม#ใช#วิทยาศาสตร3 มีบูรณาการ
ความเชื่อมโยงไปสู#นามธรรมท่ีลึกซ้ึง  เน+นความสําคัญด+านจริยธรรมมากกว#าวัตถุธรรม (สีลาภรณ3  
นาครทรรพ และคณะ, 2539) 
    1) ภูมิป&ญญาจากการใช+ชีวิตตามวิถีธรรมชาติ เนื้อหาของภูมิป&ญญา คือ อธิบาย
ปรากฏการณ3ธรรมชาติความสัมพันธ3ระหว#างชีวิตกับธรรมชาติในลักษณะของกฎเกณฑ3ท่ีพึงปฏิบัติ 
และข+อห+ามท่ีไม#ให+ชาวบ+านปฏิบัติ 
             2) ภูมิป&ญญาจากประสบการณ3อยู#ร#วมกัน เป�นภูมิป&ญญาท่ีมีพฤติกรรมตามแบบแผนของ
สังคม มีระบบความสัมพันธ3ของการอยู#ร#วมกันอย#างสันติเป�นหลัก มีความเข+าใจชีวิตสูง 
             3) ภูมิป&ญญาจากประสบการณ3เฉพาะด+าน  เช#น ภูมิป&ญญาจากประสบการณ3การทํามาหา
กินในด+านต#าง ๆ  ภูมิป&ญญาในด+านการรักษาโรค (รังสรรค3  กลิ่นแก+ว,  Website) 
            ภูมิป&ญญาท+องถ่ิน  เกิดจากการสั่งสมประสบการณ3 ของคนในแต#ละท+องถ่ิน  แตกต#างกันไปตาม
บริบทของสภาพแวดล+อม และวัฒนธรรม การใช+ชีวิตตามธรรมชาติ การอยู#ร#วมกันของคนในสังคม การมี
ประสบการณ3การทํางาน ได+สืบทอดกันมาเป�นระยะเวลาอันยาวนาน แต#ละภาคในประเทศไทย ก็จะมีท้ัง
ส#วนท่ีคล+ายและแตกต#างกันภูมิป&ญญาท+องถ่ินท่ีมีอยู#ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว#า ภูมิป&ญญา
ท+องถ่ินอีสาน 
 ด+วยเหตุนี้ ผู+ศึกษาสนใจศึกษา การประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตชุมชน : ตําบลวัง
พร+าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยการนําภูมิป&ญญาท+องถ่ินไปปฏิบัติ เพ่ือเป�นข+อมูลพ้ืนฐาน
สําหรับการพัฒนาภูมิป&ญญาท+องถ่ินเพ่ือนําไปประยุกต3ใช+กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให+เกิด
ประโยชน3ต#อประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ ให+มากท่ีสุด 

1.2 วัตถุประสงค!ของการศึกษา 

  การศึกษา การประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตชุมชน : ตําบลวังพร+าว อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยการนําภูมิป&ญญาท+องถ่ินไปปฏิบัติ  เป�นการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู#หัวภูมิพลอดุลยเดชได+พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือท่ีจะให+พสกนิกรชาวไทยได+เข+าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพ่ือคงไว+ซ่ึงทฤษฏีของการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เป�นทฤษฎีพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตซ่ึงอยู#ระหว#างสังคมระดับท+องถ่ินและตลาดระดับสากล 
โดยการประยุกต3ใช+เข+ากับภูมิป&ญญาท+องถ่ินท่ีมีอยู#อย#างหลากหลายในสังคมไทย สามารถกําหนด
วัตถุประสงค3ได+ดังนี้ 
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 1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได+แก# หลักการใช+เทคโนโลยี ,  
การบริหารจัดการ , ความซ่ือสัตย3สุจริต , การบริหารความเสี่ยง และการตอบสนองตลาดภายใน
ท+องถ่ิน 
 2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ ภูมิป&ญญาท+องถ่ินสู#สากล , พ่ึงพาตนเองและคิดอย#างสร+างสรรค3 , การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย3 
 3. เพ่ือให+เกิดการพัฒนาและยกระดับฝ?มือแรงงาน พัฒนาผลิตภัณฑ3 ให+มีมาตรฐาน และเป�น
ท่ีรู+จักระดับชาติ และระดับสากล 

1.3 คําถามของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได+แก#  หลักการใช+เทคโนโลยี 
,   การบริหารจัดการ , ความซ่ือสัตย3สุจริต , การบริหารความเสี่ยง และการตอบสนองตลาดภายใน
ท+องถ่ิน ให+มีคุณภาพระดับประเทศ และระดับสากล   

 2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ ภูมิป&ญญาท+องถ่ินสู#สากล , พ่ึงพาตนเองและคิดอย#างสร+างสรรค3 , การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย3 

 3. เพ่ือให+เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 หลักการใช+เทคโนโลยี และภูมิป&ญญาท+องถ่ินให+มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ิมข้ึนโดยการพ่ึงพาตนเองอย#างยั่งยืน  

1.4  สมมติฐานการศึกษา 

 การศึกษา การประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตชุมชน : ตําบลวังพร+าว อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง :ด+วยการนําภูมิป&ญญาท+องถ่ิน ในครั้งนี้ผู+ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข+องและกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 
สมมติฐาน 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 สมมติฐานข+อท่ี 1 
สมมติฐานท่ี 1  ภูมิป&ญญาท+องถ่ินสู#สากลต#อมีระดับเดียวกันกับลักษณะหลักการใช+เทคโนโลย ี,   
การบริหารจัดการ  ,  ความซ่ือสัตย3สุจริต , การบริหารความเสี่ยง , การตอบสนองตลาดภายใน
ท+องถ่ิน อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������	
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Global) 
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DV2 ก��'��$����(ก�� (Administration  
management) 

DV3 %)��*+��!����!����� 

DV4 ก��'��$��%)���! ���(Risk  
Management) 

 DV5 ก����'!����#�(�����	
����� 
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สมมติฐาน 2 
สมมติฐาน ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.2 สมมติฐานข+อท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 2  พ่ึงพาตนเองและคิดอย#างสร+างสรรค3 มีระดับเดียวกันกับลักษณะหลักการใช+เทคโนโลยี
,การบริหารจัดการ  ,  ความซ่ือสัตย3สุจริต , การบริหารความเสี่ยง , การตอบสนองตลาดภายใน
ท+องถ่ิน อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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DV2 ก��'��$����(ก�� (Administration  
management) 

DV3 %)��*+��!����!����� 

DV4 ก��'��$��%)���! ���(Risk  
Management) 

 DV5 ก����'!����#�(�����	
����� 
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สมมติฐาน 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3  สมมติฐานข+อท่ี 3 
 
สมมติฐานท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 มีระดับเดียวกันกับลักษณะหลักการใช+เทคโนโลย ี,    
การบริหารจัดการ , ความซ่ือสัตย3สุจริต , การบริหารความเสี่ยง , การตอบสนองตลาดภายในท+องถ่ิน 
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IV3 ก����.��	�����ก������� (Human 
Resource Development) 
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DV3 %)��*+��!����!����� 

DV4 ก��'��$��%)���! ���(Risk  
Management) 

 DV5 ก����'!����#�(�����	
����� 
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1.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาอิสระ  เรื่อง การประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบล
วังพร+าว  อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยการนําภูมิป&ญญาท+องถ่ิน แบ#งตาม  Variable (ตัวแปร
หลัก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : Hisao et al., 2005 Studies,  ท่ีมา : Douglass, Mike.1979  School of   
Anglia.                                                               Development Studies, 
                                                                        University of East. 
 
                          ภาพท่ี 1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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(Self-reliance and Creativity) 

IV3 ก����.��	�����ก������� (Human 
Resource Development) 

DV1 $#�กก����
�	%&�&#�  (Using  technology) 

DV2 ก��'��$����(ก�� (Administration  
management) 

DV3 %)��*+��!����!����� (Honesty) 

DV4 ก��'��$��%)���! ���(Risk  Management) 

DV5 ก����'!����#�(�����	
����� 
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1.6 ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตด.านเนื้อหา 

 การศึกษาการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน : ตําบลวังพร+าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยภูมิป&ญญาท+องถ่ิน  ได+แก# ตําบลวังพร+าว อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง  ในครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาด+านเนื้อหาในประเด็นต#างๆ ประกอบด+วย 

 1. การศึกษาในสาระของตัวแปรตามท่ีเก่ียวกับการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ได+แก#  หลักการใช+เทคโนโลยี , การบริหารจัดการ , ความซ่ือสัตย3สุจริต , การบริหารความเสี่ยง และ
การตอบสนองตลาดภายในท+องถ่ิน 
          2. เป�นการศึกษาในสาระของตัวแปรต+น ท่ีเก่ียวกับ ภูมิป&ญญาท+องถ่ินสู#สากล , พ่ึงพาตนเอง
และคิดอย#างสร+างสรรค3 , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 

2. ขอบเขตด.านระยะเวลา 

           การศึกษาการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร+าว อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยการนําภูมิป&ญญาท+องถ่ิน  ในครั้งนี้มีระยะเวลา ประกอบด+วย 

2.1 ระยะเวลาของข+อมูล เป�นข+อมูลในช#วงป?ท่ี พ.ศ. 2557-2558 
2.2  ช#วงเวลาเก็บรวบรวมข+อมูลดําเนินการเก็บข+อมูลในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 

2558 

3. ขอบเขตด.านพ้ืนท่ี 
 การศึกษาการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร+าว อําเภอ   
เกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยการนําภูมิป&ญญาท+องถ่ิน  ได+แก# ตําบลวังพร+าว อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง หมายเหตุ  พ้ืนท่ี 22 ตารางกิโลเมตร (12,965 ไร#) 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงจํานวนหมู#บ+าน ท้ังหมด 7 หมู#บ+าน   

หมู4ท่ี ช่ือหมู4บ.าน พ้ืนท่ี กม2 จํานวนครัวเรือน 

1 

2 

3 

4 

5 

๖ 

7. 

บ+านแม#หลง 

บ+านวังพร+าว 

บ+านสาด 

บ+านม#อนหินแก+ว 

บ+านผึ้งนาเกลือ 

บ+านสบจาง 

บ+านวังพร+าวพัฒนา 

1.03 

4.13 

7.08 

1.71 

2.10 

2.32 

3.63 

346 

476 

149 

357 

166 

138 

379 

  รวม 22.00 2,128 

 
 4. ขอบเขตด.านประชากร 
 การศึกษาการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน: ตําบลวังพร+าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยภูมิป&ญญาท+องถ่ิน คือ 
 4.1 ประชาชนท่ัวไปหมายถึง  ผู+ขายสินค+าท่ีใช+ความคิดสร+างสรรค3จากภูมิป&ญญาท+องถ่ิน 
 4.2  กลุ#มอาชีพ หมายถึง  กลุ#มผู+ผลิตสินค+า OTOP (หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ3)  
                        รวมท้ังส้ิน   100   คน  (ศึกษาเต็มจํานวน  100%) 

1.7 นิยามศัพท!เฉพาะ 
 เพ่ือให+ผู+ศึกษามีความเข+าใจตรงกัน ดังนั้นผู+ศึกษาจึงได+ทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาการ
ประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติในเขตชุมชน : ตําบลวังพร+าว อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง : ด+วยภูมิป&ญญาท+องถ่ิน จึงกําหนดคําศัพท3ท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจงเพ่ือให+เข+าใจตรงกัน
กับผู+ศึกษาว#าคําเหล#านั้นมีความหมายดังต#อไปนี้ 
  การประยุกต!ใช.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงประกอบด+วย  หลักการใช+เทคโนโลยี, การ
บริหารจัดการ, ความซ่ือสัตย3สุจริต,  การบริหารความเสี่ยง,  การตอบสนองตลาดภายในท+องถ่ิน 
 การประยุกต!ใช.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการใช.เทคโนโลยี  หมายถึง การประยุกต3ใช+
เทคโนโลยีทางด+านการผลิตให+มีคุณภาพเป�นท่ียอมรับและต+องการของตลาดสากล โดยท่ีท+องถ่ิน
จําเป�นต+องพ่ึงตนเอง (Self-reliance) เป�นหลัก ดังนั้น ผู+เก่ียวข+องในขบวนการนี้จําเป�นต+องอุทิศพลัง
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กาย (Energy) ความคิดสร+างสรรค3 (Creativity) ความปรารถนา (Desire) ท่ีจะใช+ทรัพยากรท่ีหาพบ
ในท+องถ่ินเป�นหลัก เพ่ือท่ีจะเกิดการสร+างงานสร+างรายได+ และนําไปสู#เป7าหมายของการกินดีอยู#ดี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน แสวงหารากฐานท่ีสําคัญของประเทศ นอกจากนี้เป�นการสืบสาน
วัฒนธรรมท่ีดีงามของท+องถ่ินให+คงอยู#ต#อไป สร+างความภูมิใจให+กับคนรุ#นต#อไป และวางรากฐาน ท่ี
สําคัญของประเทศและสังคมไทยนอกจากนี้ เป�นแนวคิดท่ีต+องการให+แต#ละหมู#บ+านมีผลิตภัณฑ3 
(หลัก)1 ประเภท เป�นผลิตภัณฑ3ท่ีใช+วัตถุดิบทรัพยากรของท+องถ่ิน ลดป&ญหาการอพยพย+ายถ่ินไปสู#
เมืองใหญ#  
 การประยุกต!ใช.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการ  หมายถึง  กลุ#มของกิจกรรม 
ประกอบด+วย การวางแผน (Planning) การจัดองค3กร (Organizing) การสั่งการ(Leading/Directing) 
หรือการอํานวย และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพันธ3โดยตรงกับทรัพยากรขององค3กร 
(6 M’s) เพ่ือนําไปใช+ให+เกิดประโยชน3และด+วยจุดมุ#งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จ ตาม
เป7าหมายขององค3กรอย#างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ+วน  กําหนดทิศทางในการใช+
ทรัพยากรท้ังหลายอย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให+บรรลุถึงเป7าหมายขององค3กร การใช+
ทรัพยากรอย#างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช+ทรัพยากรได+อย#างเฉลียวฉลาดและคุ+มค#า 
(Cost-effective) การใช+ทรัพยากรอย#างมีประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจได+อย#าง
ถูกต+อง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว+ ดังนั้นผลสําเร็จของการ
บริหารจัดการจึงจําเป�นต+องมีท้ังประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ควบคู#กัน (Griffin, 1997, p.4) 
 การประยุกต!ใช.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความซ่ือสัตย!สุจริต  หมายถึง แง#มุมหนึ่งของ
ศีลธรรม แสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม อาทิ ความความซ่ือสัตย3สุจริต ความจริงใจ และ
ความตรงไปตรงมา พร+อมด+วยความประพฤติตรง ตลอดจนการงดเว+นการโกหก การคดโกง หรือการ
ลักขโมย เป�นต+น ยิ่งไปกว#านั้น ความความซ่ือสัตย3ยังหมายถึงความน#าไว+วางใจ ความภักดี ความเป�น
ธรรมและความบริสุทธิ์ใจ ซ่ึงความความซ่ือสัตย3ก็อาจจะให+ผลดีต#อตัวเรา 
 การประยุกต!ใช.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารความเส่ียง  หมายถึง  การจัดการ
ความเสี่ยง ท้ังในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห3(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) 
ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธ3กับ กิจกรรม หน+าท่ีและกระบวนการทํางาน เพ่ือให+
องค3กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากภัยท่ีองค3กรต+องเผชิญในช#วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง หรือเรียกว#า อุบัติภัย (Accident) 
 การประยุกต!ใช.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการตอบสนองตลาดภายในท.องถ่ิน  หมายถึง 
การกําหนดความจํา เป�นท่ีจะเสนอคุณค#ากลุ#มของประโยชน3ท่ีจะเสนอต#อผู+บริโภคท่ีจะตอบสนอง
ความต+องการและสร+างความพึงพอใจสําหรับผู+บริโภคการเสนอคุณค#าท่ี 10 ไม#สามารถสัมผัสได+จะถูก
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ทําให+สัมผัสได+โดยการเสนอ ซ่ึงสามารถท่ีจะเป�นการรวมกันของผลิตภัณฑ3 บริการ ข+อมูลและ
ประสบการณ3 
 ภูมิป�ญญาท.องถ่ิน  ซ่ึงประกอบด+วย ภูมิป&ญญาท+องถ่ินสู#สากล (Local  Yet  Global) , 
พ่ึงพาตนเองและคิดอย#างสร+างสรรค3 (Self-reliance and Creativity) ,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 
(Human Resource  Development) 
 ภูมิป�ญญาท.องถ่ินสู4สากล  หมายถึง  การผลิต ผลิตภัณฑ3สินค+าจากภูมิป&ญญาท+องถ่ิน หรือ
ภูมิป&ญญาชาวบ+านอันเป�นความรู+ท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ3สืบต#อกันมาเป�นทอดๆ ก็มีจํานวน
ไม#น+อยท่ีใช+ความความพยายามและความมุ#งม่ัน ปรับปรุงและพัฒนาสินค+าของตัวเองจนสามารถส#ง
สินค+าภูมิป&ญญาท+องถ่ินข้ึนชั้นเป�นสินค+าส#งออกระดับแถวหน+าสร+างรายได+มหาศาลเข+าประเทศในแต#
ละป?  
 พ่ึงพาตนเองและคิดอย4างสร.างสรรค!  หมายถึง ต+องมีการระดมความคิดในการคิดค+นและ
พัฒนาผลิตภัณฑ3  เพ่ือให+ได+สิ่งท่ีดีท่ีสุดเท#าท่ีจะช#วยกันได+  โดยคํานึงถึงการรื้อฟ9Nนวัฒนธรรมประเพณี
ในแต#ละท+องถ่ินให+สอดคล+องและเหมาะสม ไม#ซํ้าแบบกันและเป�นเอกลักษณ3เฉพาะของหมู#บ+านหรือ
ตําบล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย!  หมายถึง  การสร+างทรัพยากรมนุษย3 (Human Resource 
Development)  การสร+างบุคคลท่ีมีความคิดกว+างไกล  มีความรู+  ความสามารถให+เกิดข้ึนในสังคม  
มีการวางแผนการตลาด  มุ#งเน+นการผลิตและบริการ  โดยคํานึงถึงผู+บริโภคเป�นหลัก  (กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2545 : 6) 

1.8  ประโยชน!ท่ีได.รับจากการศึกษา 
 การศึกษานี้เป�นการศึกษา เรื่อง การศึกษาการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร+าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยภูมิป&ญญาท+องถ่ิน ซ่ึงคาดว#าจะ
นําไปใช+ประโยชน3ได+ 
 1. เพ่ือเป�นแนวทางใน การศึกษาการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขต
ชุมชน : ตําบลวังพร+าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยภูมิป&ญญาท+องถ่ิน  ซ่ึงประกอบด+วย  
หลักการใช+เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ความซ่ือสัตย3สุจริต การบริหารความเสี่ยง การตอบสนอง
ตลาดภายในท+องถ่ิน ซ่ึงจะเป�นประโยชน3ต#อประชาชนในชุมชนตําบลวังพร+าว  
  2. เพ่ือทราบถึงการนําภูมิป&ญญาท+องถ่ิน ซ่ึงประกอบด+วย  ภูมิป&ญญาท+องถ่ินสากล  การ
พ่ึงพาตนเองอย#างสร+างสรรค3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3  ซ่ึงจะเป�นการพัฒนาต#อยอดผลิตภัณฑ3ภูมิ
ป&ญญาท+องถ่ิน ให+มีมาตรฐานสู#สากล 
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   3. ทราบถึงแนวทางการศึกษาการประยุกต3ใช+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขต
ชุมชน : ตําบลวังพร+าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด+วยภูมิป&ญญาท+องถ่ินให+มีประสิทธิภาพและ
เกิดความยั่งยืนต#อไป 

 

 



 
 

บทที่  2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 การศึกษาครั้งนี้ผู�ศึกษาได�ทําการศึกษา  ค�นความข�อมูล  เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และข�อ
ค�นพบทางการวิจัยท่ีเก่ียวข�องในเรื่อง  การศึกษาการประยุกต+ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ใน
เขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป3ญญาท�องถ่ิน  โดยมีจุดมุ6งหมาย
เพ่ือให�สามารถวิเคราะห+ข�อมูลต6างๆ ได�อย6างลึกซ่ึงและสามารถเสนอรูปแบบการศึกษาการประยุกต+ใช�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยการนําภูมิ
ป3ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติ  ท่ีเป9นองค+รวมได�  ซ่ึงผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าข�อมูลเพ่ือให�ปรากฏเป9นข�อเท็จจริง
และสนับสนุนความคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ให�มีความถูกต�อง  ชัดเจน  โดยได�มีการกําหนดประเด็น
การนําเสนอ ดังนี้ 

 2.1  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.1.1  ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1.2  หลักการใช�เทคโนโลยี  (Using  technology) 
  2.1.3  การบริหารจัดการ (Administration  management) 
  2.1.4  ความซ่ือสัตย+สุจริต (Honesty) 
  2.1.5  การบริหารความเสี่ยง (Risk  Management) 
  2.1.6  การตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน 

 2.2  แนวคิดเก่ียวกับภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 

  2.2.1  ความหมายของภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 
  2.2.2 ภูมิป3ญญาท�องถ่ินสู6สากล (Local  Yet  Global) 
  2.2.3 พ่ึงพาตนเองและคิดอย6างสร�างสรรค+ (Self-rekuabce  and  Creativity) 
  2.2.4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ (Human  Resource  Development) 

 2.3   ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  

  2.3.1  ข�อมูลท่ัวไป 
  2.3.2   ขอบเขตด�านประชาก 
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 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

  2.4.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการประยุกต+ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.4.1.1  หลักการใช�เทคโนโลยี  (Using  technology) 
   2.4.1.2  การบริหารจัดการ (Administration  management) 
    2.4.1.3  ความซ่ือสัตย+สุจริต (Honesty) 
   2.4.1.5  การบริหารความเสี่ยง (Risk  Management) 
   2.4.1.6  การตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน 
  2.4.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 

   2.4.2.1  ภูมิป3ญญาท�องถ่ินสู6สากล (Local  Yet  Global) 
   2.4.2.2  พ่ึงพาตนเองและคิดอย6างสร�างสรรค+ (Self-rekuabce  abd 
                                           Creativity) 
   2. 4.2.3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ (Human  Resource   
                                            Development) 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประยุกต�ใช"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.1.1 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัวภูมิพลอดุลยเดชได�พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
เป9นแนวคิด  หลักการ  และแนวทางปฏิบัติของแต6ละบุคคลและองค+กรทุกระดับต้ังแต6ระดับครอบครัว  
ระดับชุมชน  และระดับประเทศ  ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให�ดําเนินไปในทางสายกลาย  
โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพตนเองและสภาวะแวดล�อม  ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัวเองโดยใช�ความรู�อย6าถูกหลักวิชาการด�วยความรอบคอบ และระมัดระวังควบคู6ไป
กับการมีคุณธรรม ซ่ึงนําไปสู6ความสามัคคี  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  พร�อมรับต6อการ
เปลี่ยนแปลงภายใต�กระแสโลกาภิวัตน+ การประยุกต+ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด�วยการนําแนวคิด  
หลักการ  และแนวทางปฏิบัติ มาปรับใช�ให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมแต6ละพ้ืนท่ี แลทรัพยากรท่ีมี
อยู6 เพ่ือให�เกิดประโยชน+สูงสุด  ได�มีนักวิชาการหลายท6านได�ทําการศึกษาเก่ียวกับการประยุกต+ใช�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว�ดังนี้ 
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สํานักงาน กปร. 2550: 23 เศรษฐกิจพอเพียง  คืออะไร 
  “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป9นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัวทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแก6พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว6า 25 ปi ต้ังแต6ก6อนเกิด
วิกฤตการณ+ทางเศรษฐกิจ  และเม่ือภายหลังได�ทรงเน�นย้ําแนวทางการแก�ไขเพ่ือให�รอดพ�น  และ
สามารถดํารงอยู6ได�อย6างม่ันคงและยั่งยืน  ภายใต�กระแสโลกาภิวัตน+ และความเปลี่ยนแปลงต6าง ๆ  
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัวได�ทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให�นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร6 เพ่ือเป9นแนวทางปฏิบัติของทุก
ฝkายและประชาชนโดยท่ัวไป  ดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียง  เป9นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู6และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต6ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให�ดําเนินไป ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให�ก�าวทันต6อโลกยุค
โลกาภิวัฒน+ 
  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป9นท่ี
จะต�องมีระบบภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต6อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต�องอาศัยความรอบรู� ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย6างยิ่ง ใน
การนําวิชาการต6าง ๆ มาใช�ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต�อง
เสริมสร�างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ 
ให�มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย+สุจริต และให�มีความรอบรู�ท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตด�วยความอดทน 
ความเพียร มีสติป3ญญา และความรอบคอบ เพ่ือให�สมดุลและพร�อมต6อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย6างรวดเร็วและกว�างขวาง ท้ังด�านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได�เป9น
อย6างดี  (สํานักงาน กปร.2550 : 5) 
  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พัฒนาท่ีต้ังอยู6บน พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม6ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร�างภูมิคุ�มกันท่ีดี ในตัว ตลอดจนใช�ความรู�ความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู5 
5 ส5วน ดังนี้ 
  กรอบแนวคิด เป9นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยู6และปฏิบัติตนในทางท่ีควร
จะเป9น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต+ใช�ได�ตลอดเวลาและ
เป9นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู6ตลอดเวลา มุ6งเน�นการรอดพ�นจากภัยวิกฤติเพ่ือ
ความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนาคุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต+ใช�กับ
การปฏิบัติได�ในทุกระดับโดยเน�นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย6างเป9นข้ันตอน 
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  คํานิยาม  ความพอเพียงจะต�องประกอบด�วย 3 คุณลักษณะพร�อม ๆ กัน  คือ ความ
พอประมาณ (Moderation) ความมีเหตุผล (Reasonableness) และการมีภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดี (Self-
immunity) ถ�าขาดคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งไปก็จะไม6สามารถเรียกได�ว6าเป9นความพอเพียง 
ได�แก6 
  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม6มากหรือน�อยเกินไปในมิติต6าง ๆ ของ
การกระทํา 5 ประการ คือ 
  1.1 ด�านจิตใจ คือ เริ่มต�นจากตนเองต�องต้ังสติ มีป3ญญา มีจิตสํานึกท่ีดี มีเมตตา เอ้ือ
อาทร มีความเข�าใจและประนีประนอม คํานึงถึงผลประโยชน+ส6วนรวม เข�มแข็งและพ่ึงตนเองได� 
  1.2 ด�านสังคม คือ การสร�างความพอดีในทุกระดับของสังคม โดยเริ่มจากครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ซ่ึงต�องช6วยเหลือเก้ือกูลกัน สร�างความเข�มแข็งให�แก6ชุมชน รู�จักผนึกกําลัง และท่ี
สําคัญมีกระบวนการเรียนรู�ท่ีเกิดจากฐานรากท่ีม่ันคงและแข็งแรง 
  1.3 ด�านเศรษฐกิจ คือ ต�องอยู6อย6างพอดี พอมีพอกิน ไม6หรูหรา ฟุkมเฟpอย 
  1.4 ด�านเทคโนโลยี คือ ควรเหมาะสมสอดคล�องกับสภาวะและความต�องการของ
ประเทศและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิป3ญญาท�องถ่ินให�สอดคล�องเป9นประโยชน+ต6อสภาพแวดล�อม
ของเรา 
  1.5 ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม คือ ใช�อย6างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค+รักษาทรัพยากรธรรมชาติให�เกิดความยั่งยืนสูงสุด 
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต�อง
เป9นไปอย6างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุป3จจัยท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว6าจะเกิดข้ึน
จากการกระทํานั้น ๆ อย6างรอบคอบ ซ่ือตรงและไม6โลภอย6างมาก 
  การมีภูมิคุ"มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให�พร�อมรับผลกระทบและการ 
  เปลี่ยนแปลงด�านต6าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  โดยคํานึงถึงความเป9นไปได�ของสถานการณ+
ต6าง ๆ ท่ีคาดว6าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล�และไกล เง่ือนไข  การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต6าง 
ๆ ให�อยู6ในระดับพอเพียงนั้นต�องอาศัยท้ังความรู� และคุณธรรมเป9นพ้ืนฐาน  กล6าวคือ 
  เง่ือนไขความรู" ประกอบด�วย ความรอบรู�เก่ียวกับวิชาการต6าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องอย6าง
รอบด�าน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู�เหล6านั้นมาพิจารณาให�เชื่อม  เพ่ือประกอบการวางแผนและ
การใช�ความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต�องเสริมสร�างประกอบด�วย มีความตระหนักในคุณธรรมมี
ความซ่ือสัตย+สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช�สติป3ญญาในการดํารงชีวิต 
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   แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว6าจะได�รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต+ใช� คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร�อมรับต6อการเปลี่ยนแปลงในทุกด�าน ท้ังด�าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม ความรู�และเทคโนโลยี การปฏิบัติในระดับตนเองและในระดับองค+กร 
  Douglass,  Mike.  (1979 p. 18)  กล6าวว6าประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทได�รับการ
ช6วยเหลือจากรัฐบาลและหน6วยงานในต6างประเทศ มีหลายกรณีท่ีการได�รับความช6วยเหลือไม6ประสบ
ผลสําเร็จ เพราะการให�ความช6วยเหลือไม6ทําให�ประชาขนสามารถประกอบอาชีพ และดํารงชีพอยู6ด�วย
ตัวของตัวเอง การช6วยเหลือมีข�อจํากัดหลายอย6าง เช6น ไม6เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  และทรัพยากรท่ีมี
อยู6 จึงเกิดป3ญหาตามมาหลายประการ และมีข�อถกเถียงกันอยู6ว6าอุดมการณ+รากหญ�า ตาม 
Conceptualixations ของวัฒนธรรมพ้ืนบ�านท่ีมีความเป9นอยู6อย6างเรียบง6ายและสามารถนํามา
ประยุกต+ใช�ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพราะฉะนั้นรัฐควรคํานึงถึงความเป9นไปได�ของสภาพความ
เป9นอยู6ของประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท เพ่ือพัฒนาความเป9นอยู6ของเขาให�เหมาะสม โดยให�พวกเขาพ่ึงพา
ตนเองและใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู6ให�คุ�มค6ามากท่ีสุด 
  ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน และคณะ ๒๕๕๐, p. 13,  กล6าวว6าจากการประมวล
พระราชดําริในรูปเอกสารทางราชการและตัวอย6างท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัว ทรงดําเนินงานท่ีมี
ท้ังหมดมาศึกษา  สามารถประยุกต+เศรษฐกิจพอเพียงเข�ากับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย6อม
ในเบ้ืองต�นได�ในกรณีดังต6อไปนี้ 
  ๑.  ใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  นั้นคือ  ใช�เทคโนโลยีท่ีมีราคาไม6แพง แต6ถูกหลักวิชาการ 
  ๒.  มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม  สอดคล�องกับความสามารถในการบริหารจัดการ 
  ๓.  ไม6โลภเกิดไปและไม6เน�นกําไรระยะสั้นเป9นหลัก 
  ๔.  เน�นความซ่ือสัตย+สุจริตในการประกอบการ  ไม6เอารัดเอาเปรียบผู�บริโภค  และ
ไม6เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกค�า  ตลอดจนไม6เอารัดเอาเปรียบผู�จําหน6ายวัตถุดิบ 
  ๕. เน�นการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ+ท่ีหลากหลาย  และ/หรือ มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลผลิตได�ด�วย 
  ๖.  เน�นการบริหารความเสี่ยงตํ่า ( down  side  risk  management )  
โดยเฉพาะอย6างยิ่งไม6ก6อหนี้จนเกินขีดความสามารถในการจัดการ 
  ๗.  เน�นการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน  ภูมิภาค  ตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต6างประเทศเป9นหลักตามลําดับ 
  Phongphit และ Nantasuwan (2002a, 2002b) การประยุกต+ใช�ภูมิป3ญญา
ท�องถ่ินในช6วงเวลาป3จจุบันเป9นสี่วิธีการ: วิธีการอนุรักษ+วิธีการกู�คืนวิธีการปรับตัวและวิธีการนวัตกรรม 
พวกเขายังอธิบายลักษณะของแต6ละคน 
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  วิธีการดังต6อไปนี้: วิธีการอนุรักษ+หมายถึงการรักษาภูมิป3ญญาท�องถ่ินในแบบด้ังเดิม 
วิธีการกู�คืนหมายถึงการกู�คืนภูมิป3ญญาท�องถ่ิน วิธีการปรับตัวหมายถึงการปรับเปลี่ยนภูมิป3ญญา
ท�องถ่ินเพ่ือท่ีจะนําไปใช�กับสถานการณ+ป3จจุบัน วิธีการนวัตกรรมหมายถึงการคิดค�นภูมิป3ญญาท�องถ่ิน
ใหม6จากความรู�ท่ีเก่ียวข�องท่ีมีอยู6ท้ังสี่รูปแบบของการประยุกต+ใช�ภูมิป3ญญาท�องถ่ินตามท่ีอธิบายไว�โดย 
Phongphit และ Nantasuwan ท่ีพบในตําบล Bangkhunsai วิธีการอนุรักษ+ท่ีเห็นได�ชัดในเกียร+และ
วิธีการท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมหอยและหอยอ่ืน ๆ  ในตําบล  Bangkhunsai  และในพิธีบุญไทกาญจน+ 
วิธีการกู�คืนท่ีสามารถร6วมเป9นสักขีพยานในการทํากิจกรรมของกลุ6มในการส6งเสริมการเรียนรู�เก่ียวกับ
การเก็บหอยด้ังเดิมกลุ6มแปรรูปอาหารทะเลและกลุ6มท่ีจะส6งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีเป9น
ธรรมชาติ วิธีการปรับตัวสามารถเห็นได�ในกิจกรรมของทรัพยากรชายฝ3�งกลุ6มอนุรักษ+กลุ6มการ
ท6องเท่ียวเชิงนิเวศและกลุ6มพืชสมุนไพร สุดท�ายวิธีการสร�างสรรค+นวัตกรรมนั้น apprent ในกิจกรรม
ของกลุ6ม foodhandlers กลุ6ม boathandlers และกลุ6มการผลิตของใช�ในครัวเรือนกลุ6มการผลิต
สินค�าสี่เหล6านี้ในรูปแบบของการใช�ภูมิป3ญญาท�องถ่ินในต�นแบบตําบล Bangkhunsai โชว+แผนว6า  
 (1) มีหลายประเภทของภูมิป3ญญาท�องถ่ินในตําบล Bangkhunsai  
 (2) ภูมิป3ญญาท�องถ่ินท่ีพบในตําบลนี้จะเป9นประโยชน+สําหรับการส6งเสริมการคุ�มครอง
สิ่งแวดล�อมและ  
 (3) การประชาสัมพันธ+และพัฒนา วิธีการไม6เพียง แต6สามารถค�นพบภูมิป3ญญาท�องถ่ิน แต6ยัง
ช6วยให�คนในท�องถ่ินท่ีจะใช�ภูมิป3ญญาท�องถ่ินในการพัฒนาชุมชนของพวกเขา กรณีตําบล 
Bangkhunsai แสดงให�เห็นไม6เพียง แต6ท่ีภูมิป3ญญาท�องถ่ินเป9นศูนย+กลางทางชีวิตของประชาชน แต6
ยังว6าภูมิป3ญญาท�องถ่ิน, การคุ�มครองสิ่งแวดล�อมและการพัฒนาชุมชน 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ5มงานส5งเสริมและพัฒนา (2549) ตัวชี้วัด 6X2 
หมู6บ�านท่ียึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป9นรากฐานของชีวิต คือ ดังนี้  

1. ด�านการลดรายจ6าย 
 1.1 ครัวเรือนทําสวนครัว 
 1.2 ครัวเรือนปลอดอบายมุข 
2. ด�านการเพ่ิมรายได� 
 2.1 ครัวเรือนมีอาชีพ 
 2.2 ครัวเรือนใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
3. ด�านการประหยัด 
          3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย+ 
          3.2 ชุมชนมีกลุ6มออมทรัพย+ 
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4. ด�านการเพ่ิมรายได� 
 4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใช�ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 
 4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
5. ด�านการอนุรักษ+สิ่งแวดล�อมและใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย6างยั่งยืน 
 5.1 ชุมชนใช�วัตถุดิบอย6างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 
 5.2 ชุมชนปลูกต�นไม�ให�ร6มรื่น 
6. ด�านความเอ้ืออารีย+ต6อกัน 
 6.1 ชุมชนมีการดูแลช6วยเหลือคนจน คนด�อยโอกาส และคนประสพป3ญหา 
 6.2 ชุมชนรู� “รักสามัคคี” 

กลุ5มงานเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห5งชาติ (2548 : 13 - 16) กล6าว6าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู6 5  ส6วน ดังนี้  

1. แนวคิด  เป9นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยู6และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป9น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด่ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต+ใช�ได�ตลอดเวลาและเป9นการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู6ตลอดเวลา มุ6งเน�นการรอดพ�นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความ
ม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต+ใช�กับการปฏิบัติตนได�ในทุก
ระดับโดยเน�นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย6างเป9นข้ันตอน 

3. คํานิยาม ความพอเพียงจะต�องประกอบไปด�วย 3  คุณลักษณะ พร�อม ๆ กัน ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม6น�อยเกินไปและไม6มากเกินไปโดยไม6เบียดเบียนตนเองและ
ผู�อ่ืน เช6น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู6ในระดับพอประมาณความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต�องเป9นไปอย6างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุป3จจัยท่ี
เก่ียวข�องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว6าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อย6างรอบครอบ การมีภูมิคุ�มกัน
ท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให�พร�อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด�านต6างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
โดยคํานึงถึงความเป9นไปได�ของสถานการณ+ต6างๆ ท่ีคาดว6าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล� และไกล 

4. เง่ือนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต6างๆ ให�อยู6ในระดับพอเพียงนั้น ต�อง
อาศัยท้ังความรู� และคุณธรรมเป9นพ้ืนฐาน กล6าวคือ เง่ือนไขความรู� ประกอบด�วยความรอบรู�เก่ียวกับ
วิชาการต6างๆ ท่ีเก่ียวข�องอย6างรอบด�าน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู�เหล6านั้นมาพิจารณาให�เชื่อโยง
กันเพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ เงือนไขคุณธรรมท่ีจะต�องเสริมสร�าง
ประกอบด�วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย+สุจริต มีความอดทนมีความเพียรใช�
สติป3ญญาในการดําเนินชีวิต  
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5. แนวทางปฏิบัติ/ ผลท่ีคาดว6าจะได�รับจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต+ใช�คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร�อมรับต6อการเปลี่ยนแปลงในทุกด�าน ท้ังด�านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล�อม ความรู�และเทคโนโลยี  

เศรษฐกิจพอพียงกับทฤษฎีใหม6ตามแนวพระราชดําริ เป9นแนวทางในการพัฒนาท่ีนําไปสู6
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ในระดับต6างๆ อย6างเป9นข้ันตอน โดยลดความเสี่ยงเก่ียวกับความผัน
แปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากป3จจัยต6างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมี
เหตุผล  การสร�างภูมิคุ�มกันท่ีดี มีความรู� ความเพียรและความอดทน สติและป3ญญา การช6วยเหลือซ่ึง
กันและกัน และความสามัคคี  

เศรษฐกิจพอพียงมีความหมายกว�างกว6าทฤษฎีใหม6โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเป9นกรอบ
แนวคิดท่ีชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม6ในขณะท่ีแนวพระราชดําริเก่ียวกับทฤษฎี
ใหม6 หรือเกษตรทฤษฎีใหม6 ซ่ึงเป9นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย6างเป9นข้ันตอนนั้น เป9นตัวอย6าง
การใช�หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ท่ีเน�นรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

ทฤษฎีใหม6ตามแนวพระราชดําริอาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู6  2  
แบบ คือ แบบพ้ืนฐาน กับ แบบก�าวหน�า ได�ดังนี้  

 ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป9นเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพ้ืนฐาน เทียบได�กับทฤษฎีใหม6ข้ันท่ี 1 ท่ีมุ6งแก�ป3ญหาของเกษตรกรท่ีอยู6ห6างไกลแหล6งน้ําต�องพ่ึง
น้ําฝนและประสพความเสี่ยงจากการท่ีน้ําไม6พอเพียง แม�กระท่ังการปลูกข�าวเพ่ือบริโภค และมีข�อ
สมมติว6ามีท่ีดินพอเพียงในการขุดบ6อเพ่ือแก�ป3ญหาในเรื่องดังกล6าวจากการแก�ป3ญหาความเสี่ยงเรื่องน้ํา
จะทําให�เกษตรกรสามารถมีข�าวเพ่ือการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได� และใช�ท่ีดินส6วนอ่ืนๆ สนอง
ความต�องการพ้ืนฐานของครอบครัว รวมท้ังขายในส6วนท่ีเหลือเพ่ือมีรายได�ท่ีจะใช�เป9นค6าใช�จ6าย อ่ืนๆ  
ท่ีไม6สามารถผลิตเองได� ท้ังหมดนี้เป9นการสร�างภูมคุ�มกันในตัวให�เกิดข้ึนในระดับครอบครัว 

    อย6างไรก็ตาม แม�กระท้ังในทฤษฎีใหม6ข้ันท่ี1  ก็จําเป9นท่ีเกษตรกรจะต�องได�รับความ
ช6วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค+กรเป9นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก�าวหน�า ซ่ึง
ครอบคลุมทฤษฎีใหม6ข้ันท่ี 2  เป9นเรื่องของการสนับสนุนให�เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ6ม หรือ 
สหกรณ+ หรือการท่ีธุรกิจต6างๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข6ายวิสาหกิจ 

 กล6าวคือ เม่ือสมาชิกในแต6ละครอบครัวหรือองค+กรต6างๆ มีความพอเพียงข้ันพ้ืนฐานเป9น
เบ้ืองต�นแล�วก็จะรวมกลุ6มกันเพ่ือร6วมมือกันสร�างประโยชน+ให�แก6กลุ6มและส6วนรวมบนพ้ืนฐานของการ
ไม6เบียดเบียนกัน การแบ6งป3นช6วยเหลือซ่ึงกันและกันตามกําลังและความสามารถของตนซ่ึงจะสามารถ
ทําให�ชุมชนโดยรวมหรือเครือข6ายวิสาหกิจนั้นๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย6างแท�จริง 
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สาระท่ีสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว�กินเองบ�าง ปลูกไม�ผลไว�หลังบ�าน 2-3 ต�น พอท่ีจะมีไว�

กินเองในครัวเรือนเหลือจึงขายไป 
2. พออยู6พอใช� ทําให�บ�านน6าอยู6 ปราศจากสารเคมีกลิ่นเหม็นใช�แต6ของท่ีเป9นธรรมชาติ ใช�

จุลินทรีย+ผสมน้ําถูพ้ืนบ�านจะสะอาดกว6าใช�น้ํายาเคมี รายจ6ายลดลง สุขภาพจะดีข้ึนประหยัดค6า
รักษาพยาบาล 

3. พออกพอใจ เราต�องรู�จักพอรู�จักประมาณตนไม6ใคร6อยากใคร6มีเช6นผู�อ่ืนเพราะเราจะ
หลงติดกับวัตถุ ป3ญญาจะไม6เกิด 

สุเมธ  ตันติเวชกุล (2543 : 2) กรอบแนวคิดหลักการพ่ึงตนเองโดยใช�ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ด�านจิตใจ ทําตนให�เป9นท่ีพ่ึงตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดีสร�างสรรค+ ให�ตนเองและชาติโดยรวม 
เอ้ืออาทรประนีประนอม และเห็นประโยชน+ส6วนรวมเป9นท่ีตั้ง 

2. ด�านสังคม แต6ละชุมชนต�องช6วยเหลือเก้ือกูลกันเชื่อมโยงเป9นเครือข6ายชุมชนท่ีแข็งแรง 
เป9นอิสระ อยู6บนพ้ืนฐานของเมตตาธรรม 

3. ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให� ใช�และจัดการอย6างชาญฉลาด พร�อม
หาทางเพ่ิมคุณค6าโดยยึดอยู6บนหลักของความยั่งยืน 

4. ด�านเทคโนโลยี เลือกใช�เฉพาะสิ่งท่ีสอดคล�องกันความต�องการและสภาพแวดล�อม และ
การพัฒนาเทคโนโลยีของเราด�วย 

5. ด�านเศรษฐกิจ ยึดหลักความพออยู6พอกิน พอใช� หลังจากนั้นจึงคิดหารายได�เพ่ิมใน
ลักษณะค6อยเป9นค6อยไปหลีกเลี่ยงการก6อหนี้และลดความเสี่ยง 

 2.1.2   หลักการใช"เทคโนโลยี 

กู�ด (Good, 1963 :592 ) กล6าวว6า เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การประยุกต+หลักการ
ทางวิทยาศาสตร+ และเครื่องมือของระบบการสอนเพ่ือนํามาใช�ในการเรียนการสอน 

 เคนเนท (Kencth,1955 : 128 ) กล6าวว6า เทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การนํา
ความรู�ทางวิทยาศาสตร+มาใช�สําหรับการเรียนการสอน เพ่ือช6วยให�การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดย
ใช�หลักการทางวิทยาศาสตร+ เพ่ือนํามาผลิตอุปกรณ+ เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคต6าง ๆ นํามาใช�เป9น
อุปกรณ+การเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เทคโนโลยี(Technology) ในการจัดการเรียนการสอนเช6นโรงเรียนท่ีมีคอมพิวเตอร+ใช�
คอมพิวเตอร+ให�นักเรียนได�ศึกษาหาความรู�ด�วยการปฏิบัติตามข้ันตอน นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนของ
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การเรียนรู�ท่ีซอฟแวร+ในคอมพิวเตอร+สั่งการตามลําดับข้ันการใช�วิดีโอเทปการใช�วิทยุใช�โทรทัศน+ช6วย
สอนรับบทเรียนทางไกลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เช6น การรับบทเรียน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป9นการอาศัยการใช�เครื่องช6วยสอน เป9นต�น 

เฒ6าลิขส+ ( 2546, http://taolik.thatphanom.com/techno05.htm) กล6าวว6าการใช�
นวัตกรรม(Innovation)และเทคโนโลยี(Technology)ในการจัดการศึกษาคือใช�ในการเรียนการสอน
ถ�าใช�ท้ัง2อย6างร6วมกันด�วยการนําเอาเทคนิคและสิ่งประดิษฐ+ใหม6 ๆทางวิทยาศาสตร+มาใช�เรียก
“INNOTECH”ซ่ึงมาจากคําเต็มว6า“Innovation Technology”เป9นการนําเอาคํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข�าด�วยกัน 
 ความหมายของหลักการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology) 

วาสนา สุขกระสานติ (2540: 28) ได�ให�ความหมายของคําว6า เทคโนโลยีสารสนเทศว6า
กระบวนการต6างๆ และระบบงานท่ีช6วยให�ได�สารสนเทศท่ีต�องการรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ+ต6างๆ 
กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผลและแสดงผลลัพธ+ในรูปแบบต6าง ๆ  

ครรชิต มาลัยวงศ+ (2540: 35) ได�ให�ความหมายว6า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับการจัดประมวลผล และการเผยแพร6สารสนเทศซ่ึงรวมหลักแล�วก็คือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ 

กมลรัฐ อินทรทัศน+ (2550) ให�ความหมายว6า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใช�สร�างมูลค6าเพ่ิมให�กับสารสนเทศ ทําให�สารสนเทศมีประโยชน+และใช�งานได�กว�างขวาง
มากข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศยังเอ้ือประโยชน+ทําให�การสื่อสารกันและกันของมนุษย+ทําได�อย6างไร�
ขีดจํากัดมากข้ึน ท้ังนี้อาจแบ6งประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกเป9นประเภทหลัก 
ๆ ได� 3 ประเภท คืออินเทอร+เน็ต อินทราเน็ต และเวิร+ลไวด+เว็บ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(2550: 2) ได�ให�ความหมายว6า เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology-IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
andCommunication Technologies-ICT) ก็คือเทคโนโลยีสองด�านหลัก ๆท่ีประกอบด�วย
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร+และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเข�าด�วยกัน เพ่ือใช�ใน
กระบวนการจัดหาจัดเก็บ สร�างและเผยแพร6สารสนเทศในรูปแบบต6างๆ  ไมว6าจะเป9นเสียง ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหวข�อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกต�อง  ความแม6นยํา 
และความรวดเร็วให�ทันต6อการนําไปใช��ประโยชน+  
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 2.1.3  การบริหารจัดการ 

สมพงศ� เกษมสิน ในปi พ.ศ. 2514 มีความเห็นว6า การบริหาร หมายถึง การใช�ศาสตร+และ
ศิลป�นําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช6น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ 
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช6น POSDCoRB Model 
ให�บรรลุวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว�อย6างมีประสิทธิภาพ (สมพงศ+ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ+ครั้งท่ี 3, 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ+เกษมสุวรรณ, 2514), หน�า 13-14.) 

สมพงศ� เกษมสิน ในปi พ.ศ. 2523 กล6าวไว�ว6า คําว6า การบริหารนิยมใช�กับการบริหาร
ราชการ หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซ่ึงมีศัพท+บัญญัติ ว6า รัฐประศาสนศาสตร+ (public 
administration) และคําว6า การจัดการ (management) นิยมใช�กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือ
การดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว� สมพงศ+ เกษมสิน ยังให�ความหมายการบริหารไว�ว6า การ
บริหารมีลักษณะเด6นเป9นสากลอยู6หลายประการ ดังนี้  
                      1) การบริหารย6อมมีวัตถุประสงค+ 
                      2) การบริหารอาศัยป3จจัยบุคคลเป9นองค+ประกอบ  
                      3) การบริหารต�องใช�ทรัพยากรการบริหารเป9นองค+ประกอบพ้ืนฐาน  
                      4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป9นกระบวนการ  
                      5) การบริหารเป9นการดําเนินการร6วมกันของกลุ6มบุคคล  
                      6) การบริหารอาศัยความร6วมมือร6วมใจของบุคคล กล6าวคือ ความร6วมใจ 
(collective mind) จะก6อให�เกิดความร6วมมือของกลุ6ม (group cooperation) อันจะนําไปสู6พลังของ
กลุ6ม (group effort) ท่ีจะทําให�บรรลุวัตถุประสงค+ 
                      7) การบริหารมีลักษณะการร6วมมือกันดําเนินการอย6างมีเหตุผล 
                      8) การบริหารมีลักษณะเป9นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค+ 
                      9) การบริหารไม6มีตัวตน (intangible) แต6มีอิทธิพลต6อความเป9นอยู6ของมนุษย+ 
(สมพงศ+ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ+ครั้งท่ี 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน�า 5-6.) 

อนันต� เกตุวงศ� ในปi พ.ศ. 2523 ให�ความหมายการบริหาร ว6า เป9นการประสานความพยายาม
ของมนุษย+ (อย6างน�อย 2 คน) และทรัพยากรต6าง ๆ เพ่ือทําให�เกิดผลตามต�องการ (อนันต+ เกตุวงศ+, การ
บริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ+มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+, 2523 หน�า 27.) 

ไพบูลย� ช5างเรียน ในปi พ.ศ. 2532 ให�ความหมายการบริหารว6า หมายถึง ระบบท่ีประกอบ
ไปด�วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุ
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วัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว�อย6างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ไพบูลย+ ช6างเรียน, วัฒนธรรมการ
บริหาร (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน+, 2532), หน�า 17.) 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ ในปi พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลักษณะท่ีเป9นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส6วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข�องกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท�รัฐประศาสนศาสตร� (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ+จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย, 2535), หน�า 8.) 

บุญทัน ดอกไธสง ในปi พ.ศ. 2537 ให�ความหมายว6า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ี
มีอยู6ให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคล องค+การ หรือประเทศ หรือ
การจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค+การ (บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค�การ (พิมพ+ครั้งท่ี 4, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ+มหาจุฬาลงกรณ+ราชวิทยาลัย, 2537, หน�า 1.) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปi พ.ศ. 2545 แบ6งการบริหาร ตามวัตถุประสงค+หลักของการจัดต้ัง
หน6วยงานไว� 6 ส6วน ดังนี้  

           ส6วนท่ีหนึ่ง การบริหารงานของหน6วยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกว6า การบริหารรัฐกิจ 
(public administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค+หลักในการจัดต้ัง คือ การให�บริการ
สาธารณะ (public services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร�อย 
ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป9นต�น การบริหารส6วนนี้เป9นการบริหารของ
หน6วยงานของภาครัฐ (public or governmental organization) ไม6ว6าจะเป9นหน6วยงานท้ังใน
ส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท�องถ่ิน เช6น การบริหารงานของหน6วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง กรม หรือเทียบเท6า การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน6วยการ
บริหารท�องถ่ิน หน6วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน6วยงานของ
รัฐวิสาหกิจ เป9นต�น 

            ส6วนท่ีสอง การบริหารงานของหน6วยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกว6า การบริหาร ธุรกิจ 
(business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน6วยงานของเอกชน ซ่ึง
มีวัตถุประสงค+หลักของการจัดต้ังเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (maximum 
profits) ในการทําธุรกิจ การค�าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให�บริการ เห็นตัวอย6างได�อย6างชัดเจน
จากการบริหารงานของ บริษัท ห�างร�าน และห�างหุ�นส6วนท้ังหลาย 

             ส6วนท่ีสาม การบริหารของหน6วยงานท่ีไม6สังกัดภาครัฐ (non-governmental 
organization) ซ่ึงเรียกย6อว6า หน6วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป9นการบริหารงานของหน6วยงานท่ีไม6
แสวงหาผลกําไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงค+หลักในการจัดต้ัง คือการไม6แสวงหา
ผลกําไร (non-profit) เช6น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 
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               ส6วนท่ีสี่ การบริหารงานของหน6วยงานระหว6างประเทศ
(international organization) มีวัตถุประสงค+หลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธ+ระหว6างประเทศ 
เช6น การบริหารงานของสหประชาชาติ (United Nations Organization) องค+การค�าระหว6าง
ประเทศ (World Trade Organization) และกลุ6มประเทศอาเซียน (ASEAN) 

                ส6วนท่ีห�า การบริหารงานขององค+กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานของ
องค+กรส6วนนี้เกิดข้ึนหลังจากประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดย
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได�กําหนดให�มีองค+กรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เช6น การบริหารงานของศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห6งชาติ คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง และผู�ตรวจการแผ6นดินของรัฐสภา เป9นต�น องค+กรดังกล6าวนี้ถือว6าเป9นหน6วยงานของรัฐ
เช6นกัน แต6มีลักษณะพิเศษ เช6น เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล6าว และมีวัตถุประสงค+
หลักในการจัดต้ังเพ่ือปกป�องคุ�มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน6วยงานของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

                ส6วนท่ีหก การบริหารงานของหน6วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค+หลักใน
การจัดต้ังเพ่ือปกป�องรักษาผลประโยชน+ของประชาชนโดยส6วนรวมซ่ึงเป9นประชาชนส6วนใหญ6ของ
ประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช6น การบริหารงานของหน6วยงานของเกษตรกร กลุ6มผู�ใช�
แรงงาน และกลุ6มผู�ให�บริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท"องถ่ิน : 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุgน และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ+โฟร+เพซ, 2545), หน�า 
36-38.) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  ในปi  พ.ศ.  2545 มีความเห็นว6า การบริหารในฐานะท่ีเป9น
กระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดได�จากหลายแนวคิด เช6น โพสคอร+บ (POSDCoRB) เกิด
จากแนวคิดของ ลูเทอร+ กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร+วิค (Lyndall Urwick) 
ประกอบด� วย ข้ันตอนการบริ ห าร  7  ประการ  ได� แก6  กา ร วา งแผน  (Planning) ก ารจั ด
องค+ ก า ร  (Organizing) ก า รบริ หา ร ง าน บุคคล  (Staffing) ก าร อํ านวยการ  (Directing) ก า ร
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ี
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด�วย 5 ประการ ได�แก6 
การวางแผน (Planning) การจัดองค+การ (Organizing) การบัง คับการ (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว6 า  พอคค+ 
(POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท"องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุgน และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ+โฟร+เพซ, 2545), หน�า 39.) 
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เฮอร�เบิร�ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล6าวถึงการบริหารว6าหมายถึง กิจกรรมท่ี
บุคคลต้ังแต6 2 คนข้ึนไป ร6วมกันดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค+ (Herbert A. 
Simon,Administrative Behvior (New york: Macmillian, 1947), p. 3.) 

เฟรดเดอร�ริค ดับบลิว. เทเลอร� (Frederick W. Taylor) ให�ความหมายการบริหารไว�ว6า งาน
บริหารทุกอย6างจําเป9นต�องกระทําโดยมีหลักเกณฑ+ ซ่ึงกําหนดจากการวิเคราะห+ศึกษาโดยรอบคอบ 
ท้ังนี้ เพ่ือให�มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก6อให�เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชน+สําหรับ
ทุกฝkายท่ีเก่ียวข�อง (Frederick W. Taylor อ�างถึงใน สมพงศ+ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ+ครั้งท่ี 
7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน�า 27.) 

ปoเตอร� เอฟ. ดรัคเกอร� (Peter F. Drucker) กล6าวว6า การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานให�
บรรลุเป�าหมายร6วมกับผู�อ่ืน การทํางานต6าง ๆ ให�ลุล6วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป9นผู�ทําภายในสภาพ
องค+การท่ีกล6าวนั้น ทรัพยากรด�านบุคคลจะเป9นทรัพยากรหลักขององค+การท่ีเข�ามาร6วมกันทํางานใน
องค+การ ซ่ึงคนเหล6านี้จะเป9นผู�ใช�ทรัพยากรด�านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ+ วัตถุดิบ เงินทุน รวมท้ัง
ข�อมูลสนเทศ    ต6าง ๆ เพ่ือผลิตสินค�าหรือบริการออกจําหน6ายและตอบสนองความพอใจให�กับสังคม 
(Peter F. Drucker อ�างถึงใน สมพงศ+ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ+ครั้งท่ี 7, กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, 2523), หน�า 6.)  

แฮร�โรลด� คูนตซ� (Harold Koontz) ให�ความหมายของการจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน
ให�บรรลุวัตถุประสงค+ท่ีต้ังไว�โดยอาศัยป3จจัยท้ังหลาย ได�แก6 คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป9นอุปกรณ+การ
จัดการนั้น (Harold Koontz อ�างถึงใน สมพงศ+ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ+ครั้ง ท่ี 
7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน�า 6.) 

 2.1.4  ความซ่ือสัตย�สุจริต 

ซ่ือสัตย�สุจริต   มีความหมายว6า  ความประพฤติดี  ความประพฤติชอบ  ประพฤติตรงและ
จริงใจไม6คิดคดทรยศ  ไม6คดโกง  และไม6หลอกลวง  คนจะได�ชื่อว6ามีความสัตย+  ต�องมีความ
จริง  5  ประการ คือ  
                   1.  จริงต5อการงาน  หมายถึง  ทําอะไรทําจริง  มุ6งให�งานสําเร็จเกิดประโยชน+ส6วนตน
หรือส6วนรวมได�จริงๆ  
                   2.  จริ งต5อหน"า ท่ี   หมายถึง  ทําจริ ง ในงาน ท่ีได� รับมอบหมาย  ซ่ึ ง เรียกว6 า 
หน� า ท่ี   ทํ างานเ พ่ืองาน   ทํางานให� ดี ท่ีสุ ด   ไม6 เ ลิน เล6 อ   ไม6 หละหลวม  ไม6หลี ก เลี่ ย ง บัด
พลิ้ว  คือ  หลีกเลี่ยงไม6ปฏิบัติตามหน�าท่ี  ต�องเอาใจใส6หน�าท่ีให�งานสําเร็จเกิดผลดี 
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                   3.  จริงต5อวาจา  หมายถึง  การพูดความจริง  ไม6กลับกลอก  รักษาวาจาสัตย+อย6าง
เคร6งครัดพูดจริงทําจริงตามท่ีพูด  
                    4.  จริงต5อบุคคล  หมายถึง  มีความจริงใจต6อคนท่ีเก่ียวข�อง  ต6อมิตรและผู�ร6วมงาน
จริงใจต6อเจ�านายของตน  เรียกว6า  มีความจงรักภักดี  จริงใจต6อผู�มีพระคุณ  เรียกว6า มีความกตัญ�ู
กตเวที  
                    5.  จริงต5อความดี  หมายถึง  มุ6งประพฤติแต6ความดีจนติดเป9นนิสัย  เป9นบุคคลท่ี
ประกอบด�วยคุณธรรม คือ หิริ  ความละอายบาป  ละอายใจต6อการทําชั่ว  โอตตัปปะ  ความกลัว
บาป  เกรงกลัวต6อความชั่ว  
          ความสรุปเรื่องความสัตย+สุจริต  ขออัญเชิญ  พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู6หัว  ให�ได�อ6านเพ่ือเป9นมงคลแก6ชีวิต ดังนี้  
                    “ ความซ่ือสัตย+สุจริตเป9นพ้ืนฐานของความดีทุกอย6าง  เด็กๆ จึงต�องฝ�กฝนอบรมให�
เกิดมีข้ึนในตนเอง  เพ่ือจักได�เติบโตข้ึนเป9นคนดีมีประโยชน+  และมีชีวิตท่ีสะอาด  ท่ีเจริญม่ันคง ” 

          พระบรมราโชวาท  พระราชทานเพ่ืออัญเชิญลงพิมพ�ในหนังสือวันเด็ก  ป�
พุทธศักราช  2531        

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  วันท่ี  18  พฤศจิกายน  2530 
Donald C. Menzel (2007: 6) ได�ให�ความหมายของจริยธรรมว6าเป9นค6านิยมและหลักการท่ี

จะบ6งชี้ในเรื่องพฤติกรรมถูกและผิด ซ่ึงแตกต6างจากศีลธรรม (morals) ท่ีหมายถึงความเชื่อหลัก
เก่ียวกับชีวิต มนุษยธรรม และธรรมชาติ เช6น ความเชื่อเก่ียวกับการไปสงคราม การประหารชีวิต
อาชญากร ขณะท่ี Michael Boylan (2000: 2) กล6าวว6าจริยธรรมเป9นศาสตร+ (science) อย6างหนึ่งท่ี
เก่ียวข�องกับการกระทําในสิ่งท่ีถูกหรือสิ่งท่ีผิด(right and wrong) ของมนุษย+ โดยศาสตร+ในท่ีนี้
หมายถึงการศึกษาอย6างมีเหตุผลและเป9นระบบเพ่ือหาข�อสรุปท่ีแน6นอน 

Zeuschner (2001: 3) ได�ให�ความหมายจริยธรรมในอีกแง6หนึ่งว6าเป9นการศึกษาหลักการท่ีใช�
ชี้นําการกระทําด�านศีลธรรม หรือเป9นการศึกษาเก่ียวกับแนวทางด�านศีลธรรมท่ีคนมักจะทําตาม หรือ
กล6าวง6ายๆ ก็คือ การศึกษาเก่ียวกับศีลธรรม (the study ofmorality) ความหมายของจริยธรรมใน
ทัศนะของ Zeuschner มองจริยธรรมว6าเป9นแนวทางในการนําไปสู6ความมีศีลธรรม (morals) หรือ
แนวทางไปสู6การแสดงออกซ่ึงความประพฤติของบุคคล 

 2.1.5 การบริหารความเส่ียง 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง (2550)  ความเสี่ยง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล6า หรือ เหตุการณ+ท่ีไม6พึงประสงค+ท่ีทําให�งานไม6ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค+และเป�าหมายท่ีกําหนด หรือ ความเสี่ยง คือ ความไม6แน6นอนท่ีเกิดข้ึน



30 
 

 

และมีผลต6อการบรรลุเป�าหมายหรือวัตถุประสงค+ท่ีต้ังใจไว� ความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด�วยผลกระทบท่ีได�รับ
และความน6าจะเป9นของ เหตุการณ+ 

ป3จจัยท่ีก6อให�เกิดความเสี่ยง 
1. ระบบงานขององค+กร 
2. บุคลากร 
3. การเงิน  การคลัง 
4. การเมืองเศรษฐกิจ 
5. การเปลี่ยนแหลงทางเทคโนโลยี 
6. ลูกค�าหรือผู�รับบริการ 
7. สภาพการแข6งขัน 

ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง 
 การนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช�ในองค+กร  จะช6วยเป9นหลักประกันใน

ระดับหนึ่งว6าการดําเนินการต6างๆ  ขององค+กรจะมีการดําเนินการให�บรรลุเป�าหมายท่ีวางไว�  
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป9นการทํานายอนาคตอย6างมีเหตุมีผล  มีหลักการและหาทางลดหรือ
ป�องกันความเสียหายในการทํางานแต6ละข้ันตอนไว�ล6วงหน�า  หรือในกรณีท่ีพบกับเหตุการณ+ท่ีไม6
คาดคิด  โอกาสท่ีจะประสบกับป3ญหาน�อยกว6าองค+กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายข้ึน  ก็จะเป9น
ความเสียหายท่ีน�อยกว6าองค+กรท่ีไม6มีการนําหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช�  เพราะได�มีการ
เตรียมการไว�ล6วงหน�า  ในขณะท่ีองค+กรอ่ืนท่ีไม6เคยมีการเตรียมการหรือไม6มีการนําแนวคิดของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช�  เม่ือเกิดสถานการณ+วิกฤตข้ึน  องค+กรเหล6านั้นจะประสบกับ
ป3ญหาและความเสียหายท่ีตามมาโดยยากท่ีจะแก�ไข  ดังนั้นการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมา
ช6วยเสริมร6วมกับการทํางาน  จะช6วยให�ภาระงานท่ีปฏิบัติการอยู6เป9นไปตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว�  
และป�องกันโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและป3ญหาท่ีจะเป9นอุปสรรคต6อการดําเนินงาน 
 
 2.1.6 การตอบสนองตลาดภายในท"องถ่ิน 
 สุขสรรค+ กันตะบุตร(2550) กล6าวว6าต�องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ+หรือการให�บริการท่ี
หลากหลาย และราคาท่ีเหมาะสม  

Kotler andArmstrong(2009); Kotler and Keller(2012) ท่ีกล6าวว6าจะต�องมีการออกแบบ
สินค�าหรือให�บริการท่ีมีคุณค6าควบคุมการผลิต/ควบคุมการให�บริการให�มีมาตรฐานและจําเป9นอย6างยิ่ง
ท่ีธุรกิจจะต�องมีช6องทางการจัดจําหน6าย จําเป9นต�องมีความเร็วในการสนองความต�องการต6างๆ ของ
ลูกค�า  
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Rosenbloom, (2004)ท่ีกล6าวว6าสถานท่ีประกอบการมีความสะดวกในการให�บริการ/ขนส6ง
สินค�าหรือมีความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินค�าหรือรับบริการ ส6วนการส6งเสริมการตลาด ธุรกิจ
จะต�องมีการโฆษณาทางสื่อท�องถ่ิน มีการประชาสัมพันธ+ มีการส6งเสริมการขาย และบุคลากรนั้น 
ธุรกิจมีการพิจารณาด�านการคัดเลือกพนักงาน โดยดูความสามารถและศักยภาพ  

(สุชิต ผลเจริญ, 2551) ท่ีพบว6ามีการพัฒนาพนักงานให�สอดคล�องกับการขยายธุรกิจหรือการ
ให�บริการ และทางด�านการตลาดสัมพันธ+ ผู�บริหารหรือธุรกิจควรจะต�องให�ความสําคัญกับมีการสร�าง
ความสัมพันธ+กับลูกค�าในเทศกาลต6างๆ มีการสร�างความสัมพันธ+ด�วยการติดต6อกับลูกค�าอย6าง
สมํ่าเสมอ 

Kinoti(2011); Christopher, Low, Rory, and Effie(2011); Hunt(2011); Shrikanth and 
Raju(2012) ท่ีพบว6าใช�กลยุทธ+ 4Ps ท่ีมีคุณภาพจะส6งผลให�ธุรกิจประสบผลสําเร็จแบบยั่งยืน จึงสรุป
ได�ว6า ผลิตภัณฑ+ราคา ช6องทางการจัดจําหน6าย การส6งเสริมการตลาดบุคลากรและการตลาดสัมพันธ+ 
สามารถนําไปประกอบเป9นตัวแปรสังเกตได�ของตัวแปรแฝงป3จจัยการตลาดท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได�เป9นอย6างดีท่ีจะส6งผลให�งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับภูมิปpญญาท"องถ่ิน 

2.2.1 ความหมายของภูมิปpญญาท"องถ่ิน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 (2546 : p 619) ให�ความหมายคําว6า“ภูมิ
ป3ญญา” ว6าหมายถึง พ้ืนฐานความรู�ความสามารถ 
 ประเวศ  วะสี , ๒๕๓๔ : p ๗8  “ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน เกิดจากการสะสมการเรียนรู�มาเป9น
ระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชา ไม6แยกเป9นวิชาแบบท่ีเราเรียน ผสม
กลมกลืนเชื่อมโยงกันหมด”  
 พัทยา  สายหู  2534 : p 109  ให�ความหมายของคําว6า  ภูมิป3ญญาไว�ว6า  คือ  “ความรู�  
คามคิด  ท่ีได�สั่งสมไว�”  ชาวบ�าน  คือ  “คนธรรมดาหรือสามัญชน”  หากรวมความหมายก็อาจนิยาม
ไว�ว6า  ภูมิป3ญญาชาวบ�าน  “ความรู�  ความคิดของคนธรรมดา  หรือสามัญชนท่ีได�สั่งสมไว�”  ส6วนอีก
คําหนึ่งคือคําว6า  “วัฒนธรรม”  หมายถึง  “เครื่องมืออุปกรณ+การดํารงชีวิตของหมู6คณะ” 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน�  2543 : p 3  ให�ความหมายคําว6า  “ภูมิป3ญญา”  ว6าหมายถึง  1)  
ความรู�เก่ียวกับเรื่องใด ๆ มีลักษณะเป9นข�อมูลเนื้อหาสาระ  เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ เช6น  ความรู�เก่ียวกับ
ครอบครัว  ความรู�เก่ียวกับมนุษย+  เก่ียวกับผู�หญิง  ผู�ชาย  ฯลฯ  2)  ความเชื่อเก่ียวกับเรื่องใด ๆ หรือ
หน6วยสังคมใด ๆ ความเชื่อดังกล6าวอาจยังไม6มีข�อพิสูจน+ยืนยันว6าถูกต�อง  หากพิสูจน+แล�วความเชื่อก็
กลายเป9นความรู�  ความเชื่อบางอย6างอาจพิสูจน+ไม6ได�  เช6น  เรื่องนรก  สวรรค+  ตายแล�วไปไหน  ผีมี
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จริงหรือไม6  3)  ความสามารถหรือแนวทางในการแก�ป3ญหา  ป�องกันป3ญหา  เช6น  ความสามารถใน
การสร�างหรือดํารงความสัมพันธ+อันดีในครอบครัว  เป9นต�น 
 สามารถ  จันทรสูรย�  2543 : p 12  นิยาม  “ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน”  ว6า  หมายถึงทุกสิ่งทุก
อย6างท่ีชาวบ�านคิดได�เอง  ท่ีนํามาใช�ในการแก�ป3ญหา  เป9นสติป3ญญา  เป9นองค+ความรู�ท้ังหมดของ
ชาวบ�าน  ท้ังกว�าง  ท้ังลึกท่ีชาวบ�านสามารถคิดเอง  ทําเอง  โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู6แก�ป3ญหาการ
ดําเนินชีวิตได�ในท�องถ่ินอย6างสมสมัย 
 เอกวิทย�  ณ  ถลาง  2540 : p 4  นิยาม  “ภูมิป3ญญา”  ว6าเป9นทรัพย+สินทางป3ญญาอัน
ล้ําค6าของท�องถ่ิน  หรืออีกนัยหนึ่งว6า  เป9นพ้ืนฐานความรู�  ความสามารถของบุคคลในท�องถ่ิน  และ
ความสัมพันธ+กับแบบแผนการดํารงชีวิต  ท่ีผสมกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล�อม  และกระบวนการทาง
สังคมเสมือนเป9นแกนหลักของการใช�ชีวิตอย6างมีความสุข 
 เสรี  พงศ�พิศ  2539 : p 145 - 146  ให�ความหมายว6า  “ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน”  หรือ  
“ภูมิป3ญญาชาวบ�าน”  หมายถึง  “รากฐานของความรู�ของชาวบ�าน  ซ่ึงเชื่อมโยงเข�าด�วยกันอย6างมี
เอกภาพ  ภูมิป3ญญามีสองลักษณะ  คือ  ส6วนท่ีเป9นนามธรรม  เป9นโลกทัศน+  ชีวทัศน+  ปรัชญาการ
ดําเนินชีวิต  คุณค6า  และความหมายของทุกสิ่งทุกอย6างในชีวิตประจําวัน  กับส6วนท่ีเป9นรูปธรรม  เช6น  
การทํามาหากิน  หัตถกรรม  ศิลปะ  ดนตรี” 
 สมเกียรติ พงษ�ไพบูลย� 2542 : p 263  กล6าวว6า ภูมิป3ญญาชาวบ�าน ศัพท+นี้การกําเนิด
ของมันชัดเจนมีความมุ6งหมายท่ีจะใช�วัฒนธรรมของตนเองโต�กระแสการต6อสู�ให�พ�นการครอบงําเป9น
อิสระและสร�างสรรค+ หากทําเสร็จแล�วมีการสร�างตาข6ายโยงใยภูมิป3ญญาระหว6างกัน ชุมชนหมู6บ�านก็มี
อํานาจเป9นพลังสําคัญพลังหนึ่งท่ีจะผลักดันให�มีการเปลี่ยนแปลงสู6สันติสุขในท่ีสุด 

สามารถ จันทร�สูรย� 2534 : คํานํา กล6าวว6า ภูมิป3ญญาชาวบ�าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย6างท่ี
ชาวบ�านคิดได�เอง ท่ีนํามาใช�ในการแก�ไขป3ญหา เป9นสติป3ญญา เป9นองค+ความรู�ท้ังหมดภูมิป3ญญา
ชาวบ�านท้ังกว�างท้ังลึกท่ีชาวบ�านสามารถคิดเองทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู6แก�ป3ญหาการดําเนิน
ชีวิตได�ในท�องถ่ินอย6างสมสมัย 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห5งชาติ 2542 : p 264 ภูมิป3ญญาชาวบ�านหมายถึง 
ความสามารถในการแก�ไขป3ญหาของชาวบ�าน ไม6ว6าจะเป9นป3ญหาของชุมชน ป3ญหาในการดํารงชีวิต
และป3ญหาในการประกอบอาชีพ โดยท่ีปราชญ+ชาวบ�านนี้ได�มีกระบวนการวิเคราะห+และสั่งสม
ประสบการณ+มาเป9นเวลานาน เป9นท่ียอมรับนับถือของคนท่ัวไป 

อังกูล สมคะเนย�  2542 : p 264  กล6าวว6า ภูมิป3ญญาชาวบ�าน หมายถึง มวลความรู�และ
มวลประสบการณ+ของชาวบ�านท่ีใช�ในการดําเนินชีวิต ให�เป9นสุขโดยได�รับการถ6ายทอด สั่งสมกันมา
โดยผ6านกระบวนการพัฒนาให�สอดคล�องกับกาลสมัย 
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ลักษณา รอดสน 2540 : p 12 ภูมิป3ญญาชาวบ�าน หมายถึง ความรู�และประสบการณ+ของ
ชาวบ�านท่ีได�รับการถ6ายทอดกันจากบรรพบุรุษเพ่ือใช�ในการดําเนินชีวิตให�เป9นสุขในแต6ละ
สภาพแวดล�อม โดยการประสมประสานความรู� ความคิด เข�าด�วยกันในการใช�แก�ป3ญหาต6างๆล�วนเป9น
สิ่งท่ีมีคุณค6า โดยผ6านกระบวนการพัฒนาให�สอดคล�องกับกาลสมัย 

รัตนะ บัวสนธิ์ 2542 : p 264 ได�ให�มุมมองอีกมิติว6า ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน หมายถึงกระบวน
ทัศน+ของบุคคลท่ีมีต6อตนเอง ต6อโลกและสิ่งแวดล�อมซ่ึงกระบวนทัศน+ดังกล6าวจะมีรากฐานจากคําสอน
ทางศาสนาคติ จารีตประเพณีท่ีได�รับการถ6ายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข�ากับ
บริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง แต6ละสมัย ท้ังนี้โดยมีเป�าหมายเพ่ือความสงบสุขของในส6วนท่ีเป9น
ชุมชนและป3จเจกบุคคล ซ่ึงกระบวนทัศน+ท่ีเป9นภูมิป3ญญาท�องถ่ินจําแนกออกได� 3 ลักษณะคือ 

ลักษณะท่ี 1 ภูมิป3ญญาเก่ียวกับการจัดความสัมพันธ+ระหว6างมนุษย+กับธรรมชาติแวดล�อม 
ลักษณะท่ี 2 ภูมิป3ญญาเก่ียวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ+ระหว6างมนุษย+ 

กับมนุษย+ 
ลักษณะท่ี 3 ภูมิป3ญญาเก่ียวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะมุ6งเน�น

ระบบการผลิตเพ่ือพ่ึงพาตนเองจากการศึกษาความหมายภูมิป3ญญาข�างต�น สรุปว6าภูมิป3ญญาชาวบ�าน 
หมายถึงความรู� ความสามารถของบุคคลในท�องถ่ินท่ีได�เรียนรู�มีประสบการณ+ สั่งสม เลือกสรรปรับตัว
จนเป9นความรู�ท่ีสามารถ 
นําไปแก�ป3ญหา หรือสร�างเสริมให�มีการดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีข้ึน จากนั้นนําไปถ6ายทอดให�คนรุ6นหลัง
ได�เรียนรู� ท้ังวิธีการบอกเล6าสั่งสอน และการปฏิบัติให�ดูเป9นแบบอย6างการพัฒนาภูมิป3ญญาชาวบ�าน 

กฤษณา วงษาสันต� และคณะ 2542 : 258 - 259  กล6าวว6า ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน หมายถึง 
กระบวนทัศน+ของบุคคลท่ีมีต6อตนเองต6อโลกและสิ่งแวดล�อมซ่ึงกระบวนการทัศน+ดังกล6าวจะมีรากฐาน
จากคําสอนทางศาสนา คติ จารีตประเพณี ท่ีได�รับการถ6ายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
ปรับปรุงเข�ากับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงแต6ละสมัย ท้ังนี้โดยมีเป�าหมายเพ่ือความสงบสุขของคน
ในส6วนท่ีเป9นชุมชน และป3จเจกบุคคล 

คําว6า ภูมิป3ญญาท�องถ่ินหรือภูมิป3ญญาชาวบ�าน หมายถึง ความรู�ของชาวบ�านในท�องถ่ินซ่ึง
ได�มาจากประสบการณ+ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ�าน รวมท้ังความรู�ท่ีสั่งสมมาแต6บรรพบุรุษสืบ
ทอดจากคนรุ6นหนึ่งไปสู6คนอีกรุ6นหนึ่ง ระหว6างการสืบทอดมีการประยุกต+และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิด
เป9นความรู�ใหม6ตามสภาพการณ+ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม 

ภูมิป3ญญาเป9นความรู�ท่ีประกอบไปด�วยคุณธรรมซ่ึงสอดคล�องกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบ�าน
ในวิถีด้ังเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ�านไม6ได�แบ6งแยกเป9นส6วนๆ หากแต6ทุกอย6างมีความสัมพันธ+กัน การทํา
มาหากิน การอยู6ร6วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู�เป9นคุณธรรม เม่ือ
ผู�คนใช�ความรู�นั้นเพ่ือสร�างความสัมพันธ+ท่ีดีระหว6างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือ
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ธรรมชาติ ความสัมพันธ+ท่ีดีเป9นความสัมพันธ+ท่ีมีความสมดุลท่ีเคารพกันและกัน ไม6ทําร�ายทําลายกัน
ทําให�ทุกฝkายทุกส6วนอยู6รวมกันได�อย6างสันติ ชุมชนด้ังเดิมจึงมีกฎเกณฑ+ของการอยู6ร6วมกัน มีคนเฒ6า
คนแก6เป9นผู�นํา คอยให�คําแนะนําตักเตือน ตัดสินและลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ�านเคารพ
ธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ํา ปkาเขา ข�าว แดด ลม ฝน โลกและจักรวาล ชาวบ�านเคารพผู�หลักผู�ใหญ6 พ6อ
แม6 ปูkย6า ตายาย ท้ังท่ีมีชีวิตอยู6และล6วงลับไปแล�ว 

 2.2.2  ภูมิปpญญาท"องถ่ินสู5สากล 
(จีระ กาญจนภักด์ิ และพนอจิต เหล6าพูลสุข, 2541) ได�นําเสนอเนื้อหาสาระเก่ียวกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยวิธีการพัฒนาชุมชน ประกอบด�วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในด�านเงินทุน 
การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการไว�ดังนี้ 

ด"านเงินทุน 
ทุนในท่ีนี้ หมายถึง คน ภูมิป3ญญา ความรู� ความสามารถ เทคโนโลยี ป3จจัยการผลิต 

พันธุ+พืช พันธุ+สัตว+ ท่ีดิน อาคาร วัสดุอุปกรณ+ เครื่องมือประกอบอาชีพ และสําหรับการพัฒนาเงินทุน 
มีวิธีการพัฒนาเงินทุนด�วยการจัดทําข�อมูลแหล6งเงินทุนท่ีจะสนับสนุนทุนแก6กลุ6มได� การระดมเงินออม
ของประชาชน โดยการจัดต้ังกลุ6มออมทรัพย+ รณรงค+การเพ่ิมเงินออมแก6สมาชิกกลุ6มออมทรัพย+ 
สนับสนุนเงินทุนแก6กลุ6มกิจกรรมและชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ หรือการขยายกิจการเชิงธุรกิจ เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการบริหาร/จัดการ แก�ไขกฎระเบียบข�อบังคับท่ีเป9นอุปสรรคต6อการระดมและพัฒนา
เงินทุน จัดทําหนังสือคู6มือแนวทางหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเงินทุน และจัดต้ังชมรม
กลุ6มออมทรัพย+ทุกระดับ 

ในระดับครอบครัวจะสามารถสร�างทุนให�เกิดข้ึนได�ด�วยการประหยัด การออม การ
ประกอบอาชีพ การลดรายจ6าย ใช�ประโยชน+ของเงินทุนให�คุ�มค6า และการกู�ยืมในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 

ด"านการผลิต 
การผลิต หมายถึง การสร�างสินค�าและบริการต6าง ๆ โดยใช�ป3จจัยการผลิตเพ่ือนําสนอง

ความต�องการของผู�บริโภค 
สําหรับวัตถุประสงค+ของการพัฒนาการผลิต เป9นการผลิตได� ครบวงจรต้ังแต6วัตถุดิบ 

การแปรรูปและการบริโภค เพ่ือให�ปรับตัวเข�ากับภาวะเศรษฐกิจป3จจุบันได� มีรายได�จากการขาย
ผลผลิต ผลิตให�ได�คุณภาพตามความต�องการของตลาด ใช�ทุนน�อย ผลิตได�มาก มีคุณภาพ และนํา
เทคโนโลยีมาใช�เพ่ิมผลผลิต 

การพัฒนาการผลิต มีวิธีการดังนี้ 
1. ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมปริมาณการผลิตให�ได�ตรงตามความต�องการของตลาด 
2. พัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ+ตามเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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3. สนับสนุนให�นําเทคโนโลยีการผลิตมาใช�ในการผลิต 
4. จัดทํา เอกสารข�อมูลเผยแพร6ด�านแหล6งทุน การพัฒนาอาชีพ เผยแพร6 ให�

ผู�ประกอบการกลุ6มอาชีพ 
5. สนับสนุนข6าวสารการผลิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ+ 
ในการบริหารการผลิต เป9นการวางแผนการจัดระเบียบองค+การและควบคุมกระบวนการ

ผลิตให�มีประสิทธิภาพและการจัดการระบบการผลิตเป9นสิ่งท่ีมีความสําคัญต6อการพัฒนาการผลิต ซ่ึง
ประกอบด�วย ป3จจัยการผลิต การแปรสภาพผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และติดตามควบคุมให�มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นในการผลิตยังจําเป9นต�องมีการกําหนดมาตรฐานให�เป9นไปตามข�อกําหนดคุณลักษณะท่ี
องค+การต6าง ๆ ได�กําหนดไว� นอกจากเป9นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานแล�ว ยังเป9นการสร�างความ
น6าเชื่อถือได�อีก เช6น อย. มอก. มผช. เป9นต�น  

ด"านการตลาด 
ในการพัฒนาการตลาด อันดับแรก ได�แก6การศึกษาตลาดด�วยการค�นหาความต�องการ

และความพอใจของผู�บริโภค จัดเตรียมข�อมูลเพ่ือการผลิตให�ตรงกับความต�องการของผู�บริโภคท้ังด�าน
รูปแบบ การบรรจุภัณฑ+ คุณภาพ ประโยชน+ ความนิยม ราคา ทําการวิเคราะห+ข�อมูลต6าง ๆ ท่ีได�มา 
เพ่ือช6วยในการตัดสินใจผลิต และลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการลงทุน สําหรับแหล6งข�อมูล
การตลาดอาจจะได�จากข�อมูลเดิมท่ีมีอยู6แล�ว เช6น รายงาน วารสาร สถิติ หนังสือพิมพ+ วิทยุ โทรทัศน+ 
หรือจากหน6วยงานของรัฐและเอกชน และข�อมูลท่ีต�องเก็บรวบรวมข้ึนใหม6 เช6น วิธีการสังเกต ทําการ
ทดลอง วิธีสํารวจ การประมาณการจากผู�เชี่ยวชาญ นักวิจัย และการทดสอบการขาย และเม่ือมีการ
วิเคราะห+ข�อมูลแล�ว จะทําให�สามารถตัดสินใจเก่ียวกับส6วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป9นการ
ผสมผสานเก่ียวกับผลิตภัณฑ+ ราคา ระบบการจําหน6าย และการส6งเสริมการตลาดให�เข�ากันได�ใน
อัตราส6วนท่ีเหมาะสม เพ่ือจะได�เข�าถึงกลุ6มผู�บริโภคท่ีต�องการได� 

ด"านการบริหารจัดการ 
ในการพัฒนาการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค+เพ่ือให�ผู�ประกอบการสามารถบริหาร

จัดการกิจกรรมของกลุ6มได�อย6างมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการได�ถูกทิศทาง ตรงกับความ
ต�องการของผู�บริโภค สามารถดําเนินกิจการได�ด�วยตนเอง และสําหรับแนวทาง ในการพัฒนาผู�บริหาร
และการจัดการ มีวิธีการดังนี้ 

1. การฝ�กอบรม สัมมนา ประชุมให�ความรู�เก่ียวกับการประกอบการและ   การบริหาร 
ศึกษาดูงาน การบริหารทุน การผลิต การตลาด แลกเปลี่ยนประสบการณ+เก่ียวกับกลุ6มอาชีพประเภท
เดียวกัน สนับสนุนข�อมูลข6าวสาร และประสานให�เอกชนมีบทบาทพัฒนาผู�ประกอบการ นอกจากนั้น
ผู�บริหาร ผู�จัดการ และคณะกรรมการควรต�องรู�เรื่องการบริหารจัดการให�สามารถบริหารจัดการเป9น 
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และมีประสิทธิภาพ ให�รู�จักแหล6งเงินทุนและการบริหารทุน ให�รู�จักพ่ึงตนเอง สามารถผลิตให�มี
คุณภาพ ให�รู�จักแหล6งเงินทุนท้ังภายในและภายนอก 

2. การสร�างองค+กรให�เข�มแข็ง  
องค+กรท่ีเข�มแข็งเป9นองค+กรท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย+ เสียสละ มีความสามัคคี มีความ

เป9นผู�นํา พ่ึงตนเอง รู�จักหน�าท่ี มองการณ+ไกล และมีระเบียบวินัย มีการพัฒนาโครงสร�างองค+กรให�มี
คุณภาพ สามารถบริหารจัดการได� 

3.  การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรเป9นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาคณะ

กรรมการบริหารกลุ6มให�บริหารกลุ6มได�อย6างมีประสิทธิภาพ 
4. การสร�างเครือข6ายเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการตลาด ส6งเสริมสนับสนุนให�มี

เครือข6ายตามพ้ืนท่ี ตามกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนข�อมูลข6าวสารระหว6างกลุ6ม 
5. การจัดหาและบริหารวัสดุ 

ในการจัดหาและบริหารวัสดุ มีวัตถุประสงค+เพ่ือให�รู�จักเลือกและจัดหาวัสดุ  มีทักษะ

และมีประสบการณ+เก่ียวกับการใช�งานและการบํารุงรักษา และสามารถทําได�โดยฝ�กอบรมผู�บริหาร 

และผู�ท่ีเก่ียวข�องให�มีความรู�ในการใช�เครื่องมือท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 การประกอบการธุรกิจชุมชน 

ในการประกอบการธุรกิจชุมชนให�บรรลุตามเป�าหมายชุมชนเข�มแข็งได� ผู�ประกอบการ
กลุ6มหรือส6วนบุคคลจําเป9นต�องเรียนรู�วิธีคิด วิธีดําเนินงานการบริหารจัดการของธุรกิจให�ชัดเจนก6อน
แล�วจึงประยุกต+ความรู�เหล6านั้นให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมของผู�ประกอบการ และจากคู6มือ
เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตให�ชุมชนเข�มแข็งธุรกิจชุมชน จํานวน 10 เล6ม (สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คู6มือเทคนิคการเพ่ิมผลผลิตในชุมชนเข�มแข็ง, 2546.) ซ่ึง
ประกอบด�วย การทําธุรกิจชุมชน แนวคิดและหลักการจัดการสินค�าและบริการ ลูกค�าเป�าหมาย การ
จัดการด�านการตลาด การผลิตและการบริการ การจัดการด�านการเงิน การบริหารจัดการกลุ6มและคน 
แผนธุรกิจและกรณีศึกษา ตามลําดับ และจากเอกสารการทําธุรกิจชุมชนในเล6มท่ี 1 เป9นการนําเสนอ
ให�เห็นภาพรวมของการดําเนินการธุรกิจชุมชนซ่ึงเป9นพ้ืนฐานท่ีผู�ประกอบการธุรกิจชุมชนควรจะต�องรู� 
8 ด�าน ได�แก6 (คู6มือเทคนิคการเพ่ิมผลผลิตในชุมชนเข�มแข็ง เล6ม 1 การทําธุรกิจชุมชน, 2546 : 5 – 8) 

1. หลักการจัดการธุรกิจชุมชนท่ีมุ6งเน�นการสร�างความพึงพอใจให�แก6ลูกค�าเป�าหมาย มี
การบริหารจัดการท่ีดีและให�สมาชิกในกลุ6มมีส6วนร6วมกันอย6างเท6าเทียมกัน 



37 
 

 

2. สินค�าและบริการ ต�องรู�ว6าทําอย6างไรเม่ือสินค�าและบริการของกลุ6มเข�าสู6ตลาดแล�ว
ลูกค�าจะให�ความสนใจ จะพัฒนาสินค�าและบริการอย6างไรให�แตกต6างจากสินค�าคู6แข6ง และไม6ทําให�
ลูกค�าเกิดความเบ่ือหน6าย 

3. ลูกค�า ต�องรู�ให�ชัดเจนว6า ลูกค�าของเราเป9นใคร ทําไมถึงซ้ือสินค�าของเรา   ทําอย6างไร
ให�เขาซ้ือสินค�าของเราตลอดไป และแนะนําให�คนอ่ืนซ้ือเพ่ิมข้ึน 

4. การตลาด การค�นหาความต�องการของลูกค�าเพ่ือการสนองตอบต6อความต�องการโดย
มีการพัฒนาสินค�าให�ถูกใจลูกค�า มีราคาท่ีเหมาะสม วางขายในท่ีท่ีลูกค�าต�องการ 

5. การผลิตและการบริการ การผลิตสินค�าให�มีคุณภาพตามท่ีลูกค�าต�องการและมีต�นทุน
ตํ่าท่ีสุด 

6. การเงิน ควรทําความเข�าใจถึงวิธีคิดคํานวณ การจดบันทึก บริหารเงินทุน  เงินสด
หมุนเวียน งบกําไรขาดทุน งบการเงินต6าง ๆ นํามาใช�อย6างถูกวิธี สามารถนํามาใช�ประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องต6าง ๆ ได� และอย6างถูกวิธี 

7.  การบริหารจัดการกลุ6มและคน เป9นป3จจัย ท่ีสําคัญ นับต้ังแต6ประธานกลุ6ม 
คณะกรรมการ ไปจนถึงสมาชิก ต�องมีการแบ6งหน�าท่ีท่ีชัดเจน หาแนวทางให�ทุกคนได�ร6วมกันปฏิบัติ
หน�าท่ีโดยไม6มีป3ญหาความขัดแย�ง 

8. แผนธุรกิจ เป9นการวางแผนในสิ่งท่ีต�องทํา โดยเริ่มจากอะไรคือสิ่งท่ีกลุ6มจะผลิตสินค�า
หรือบริการ มีข้ันตอนอย6างไร จะได�ผลอย6างไร ใช�เงินเท6าไร ใช�คนท่ีจะมาร6วมทําเท6าไร และทําอย6างไร
การทําธุรกิจจึงอยู6รอดอย6างยั่งยืน 

(ใจมานัส พลอยดี อ�างถึงใน ณรงค+ เพ็ชรประเสร็ฐ, 2550 : 140 – 155) 
1.  ป3จจัยด�านการเงินหรือเงินทุน 

กลุ6มกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใช�เงินทุนของตนเอง ไม6ต�องกู�หนี้ยืมสิน ไม6ต�องจ6าย
ดอกเบ้ียสําหรับเงินลงทุน มีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานมากกว6า การพ่ึงเงินกู�โดย
ไม6มีทุนสะสมของตนเองเป9นการชี้ว6า องค+กรเศรษฐกิจนั้นยังพ่ึงตนเองไม6ได� ซ่ึงขัดกับหลักการธุรกิจ
ชุมชนท่ีต�องการพ่ึงตนเอง กลุ6มกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสามารถพ่ึงตนเองด�านเงินทุน หรือสามารถระดม
ทุนจากชุมชนได�เองจึงมีโอกาสท่ีจะอยู6ได� และเติบโตได�มากกว6ากลุ6มท่ีพ่ึงเงินทุนจากการกู�ยืม 

2.  ป3จจัยด�านการตลาด 
กลุ6มธุรกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จจะเป9นกลุ6มท่ีมีคู6ค�าท่ีแน6นอนและเพียงพอ คู6ค�า

ท่ีเป9นผู�ค�าส6งท่ีรับสินค�าคราวละมาก ๆ ออกไปจําหน6าย ส6วนด�านค�าปลีกไม6มีคู6ค�าท่ีแน6นอน แต6ต�องมี
มากเพียงพอ ธุรกิจชุมชนท่ีมีผลผลิตไม6มากโดยท่ัวไปจะอาศัยตลาดค�าปลีกเป9นสําคัญ แต6ถ�าหากเป9น
ผู�ผลิตสินค�าจํานวนมาก จําเป9นต�องอาศัยเครือข6ายของผู�ค�าส6งด�วย แต6กลุ6มธุรกิจชุมชนท่ีไม6มีตลาด
แน6นอน เข�าไม6ถึงตลาด จะประสบความล�มเหลวในท่ีสุด 
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3.  ป3จจัยด�านการผลิต 
ความได�เปรียบในเชิงเปรียบเทียบท่ีพิจารณาจากวัตถุดิบ ทักษะ และความชํานาญ

ของผู�ทําการผลิต นับได�ว6าเป9นป3จจัยท่ีสําคัญพอ ๆ กับโอกาสทางตลาด  
4.  ป3จจัยด�านบริหารและจัดการ 

ด�านระบบเงิน ระบบงาน และระบบบุคลากร ระดมทุนและสะสมทุน การบริหาร
กระแสเงินไหลเข�าและกระแสเงินไหลออก ควบคุมดูแลไม6ให�เกิดการขาดสภาพคล6อง  ใช�จ6ายเงินไป
ในทางท่ีก6อประโยชน+ให�แก6กลุ6มมากท่ีสุด 

ระบบบัญชีและระบบการควบคุมตรวจสอบรายได�รายจ6ายจําเป9นต�องมีความถูกต�อง
แม6นยําและมีมาตรฐานมากข้ึน การบันทึกตัวเลขต�องเป9นสากลท่ีสามารถตรวจอ6านได�เข�าใจ บุคลากร
ด�านการเงินไม6เพียงแต6มีความสามารถในการหารายได�และควบคุมค6าใช�จ6ายเท6านั้น แต6สิ่งสําคัญท่ีสุด
จําเป9นต�องมีความรู�ด�านบัญชีอย6างพอเพียง การบริหารการเงินท่ีไม6รัดกุม ใช�เ งินอย6างขาด
ประสิทธิภาพจะนําไปสู6ความผิดพลาดเหมือนธุรกิจท่ัว ๆ ไปกําลังประสบอยู6ขณะนี้ 

ด�านระบบ ธุรกิจชุมชนดําเนินงานในรูปแบบท่ีไม6เป9นทางการ (Informal Business) 
มักจะไม6ค6อยมีกฎเกณฑ+แน6นอน โดยท่ัวไปจะถือเอามติของท่ีประชุมสมาชิกเป9นแนวทางและนโยบาย 
กรรมการบริหารและการบริหารงานโดยอิงมติท่ีประชุม  แต6กรรมการบริหารมักจะต�องลงมือเป9น
ผู�ปฏิบัติงานด�วย เนื่องจากผู�ปฏิบัติงานจริง ๆ มักจะขาดแคลน เพราะไม6ค6อยมีการจ�างผู�ปฏิบัติงาน 
ระบบงานจึงไม6ค6อยแน6นอน แม�จะมีการแบ6งฝkายแบ6งคนรับผิดชอบ แต6ในทางปฏิบัติจริงมักจะเป9นว6า 
ใครพอจะทําได�ก็ให�ช6วยกันทํา            ทําโดยความสมัครใจ ไม6สามารถกําหนดค6าตอบแทนท่ี
แน6นอนได� การดําเนินงานมักอิงหลักสหกรณ+ ร6วมกันคิด ตัดสินใจ เอาเสียงส6วนใหญ6เป9นตัวกําหนด
ทิศทาง 

ธุรกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ "แกนนํา" เป9นผู�มีความสามารถในการบริหารและ
จัดการ การแบ6งฝkาย แบ6งสายงาน การจัดโครงสร�างการบริหาร จึงข้ึนอยู6กับการเสนอแนะของแกนนํา 
ข้ึนอยู6กับประสบการณ+และความเป9นจริงท่ีแกนนําได�สัมผัสมา โครงสร�างและสายงานของกลุ6มธุรกิจ
ชุมชนต6าง ๆ จึงมักจะแตกต6างกันไปตามความถนัดของแต6ละกลุ6ม 

ด�านระบบบุคลากร ชุมชนมักจะไม6มีลูกจ�างหรือมีเพียงคนสองคน จึงไม6มีสายงาน
การบังคับบัญชา บุคลากรของกลุ6มมีแต6สมาชิกและกรรมการ การสั่งการ การบังคับบัญชา การให�คุณ
ให�โทษโดยสายการบังคับบัญชาจึงไม6มี ความสําเร็จของการบริหารบุคลากรจึงอยู6ท่ีระบบการจูงใจเชิง
คุณภาพ และการยอมรับนับถือแกนนําหรือผู�นําเป9นสําคัญ ระบบการให�คุณให�โทษอยู6 ท่ีระบบ
วัฒนธรรม คือ ผู�ท่ีผิดพลาดหรือทําผิดจะถูกชุมชนตําหนิ ผู�ทําดีชุมชนจะยกย6อง ระบบการควบคุม
ตรวจสอบโดยสังคม ระบบบุคลากรของธุรกิจชุมชนจะมีประสิทธิภาพแค6ไหนจึงข้ึนอยู6กับสัจจะ 
คุณธรรม ความสามารถ และความเสียสละของบุคลากรเป9นหลัก 
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5.  ป3จจัยด�านผู�นํา 
ชาวชนบทโดยท่ัวไปมักจะขาดความคิดริเริ่ม พอใจจะเป9นผู�ตามเป9นผู�เอาอย6างหรือ

เลียนแบบ ใครท่ีทําอะไรแตกต6างไปจากคนอ่ืน ๆ ใหม6 ๆ มักจะไม6ได�รับการยอมรับ แต6ครั้นประสบ
ความสําเร็จก็จะมีผู�เอาอย6างและกลายเป9นผู�นํา ผู�นําโดยธรรมชาติของชุมชนจึงมักจะเป9นผู�มีบารมี
หรือมีฐานะทางสังคม หรือผู�ท่ีทําประโยชน+ให�ชุมชน 

ชาวบ�านธรรมดาท่ีแสดงความสามารถจนกลายเป9นท่ียอมรับของชุมชนก็มี แต6มักจะ
ต�องฝkาฟ3นและสร�างการยอมรับจากชาวบ�านด�วยความยากลําบากกว6ากัน 

ธุรกิจชุมชนท่ีก6อต้ังโดยบุคคลหรือโดยคณะบุคคลท่ีเป9นท่ียอมรับของชาวบ�าน จะ
ระดมทุนได�ง6าย ขยายตัวได�เร็วและมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง 

6.  ป3จจัยด�านแรงงาน 
ในธุรกิจชุมชนแรงงานประเภท "ลูกจ�าง" มีน�อยมาก ส6วนใหญ6เป9นประเภททํางานให�

ตนเอง (Self-employed) แรงงานของผู�ท่ีทํางานให�ตนเองและครอบครัว แม�ว6าธุรกิจชุมชนต้ังอยู6ใน
ชนบท เป9นการประกอบการของครอบครัวเกษตรกร แต6สภาพความเป9นจริงขณะนี้หลาย ๆ แห6ง
ประสบป3ญหาขาดแคลนแรงงานท้ังระดับแรงงานไร�ฝiมือและแรงงานฝiมือ   ในระดับแรงงานไร�ฝiมือ 
แรงงานรุ6นใหม6มักจะอพยพเข�าเมือง ละท้ิงการพัฒนาอาชีพของครอบครัว คนงานท่ีเคยผ6านงาน
อุตสาหกรรมและการค�ามาแล�ว 5 – 6 ปi มักจะกลับไปทํางานภาคเกษตรไม6เป9น ความสามารถ และ
ทักษะเชิงหัตถกรรมไม6มี แรงงานไม6อยากกลับคืนสู6ภาคเกษตร ขาดทักษะด�านเกษตรและด�าน
หัตถกรรม 

การมีแรงงานในท�องถ่ินอย6างพอเพียงและแรงงานเหล6านี้มีทักษะทางการผลิต เป9น
ป3จจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให�ธุรกิจชุมชนประสบความสําเร็จ 

7.  ป3จจัยการมีส6วนร6วมของสมาชิก 
การเกิดข้ึน การคงอยู6 และการเติบโตของธุรกิจชุมชน จะต�องอาศัยความร6วมมือร6วม

ใจของชุมชน ต�องร6วมกันคิด ร6วมกันตัดสินใจ ร6วมกันทํา และร6วมกันรับผิดชอบ ในแง6ของระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม การมีส6วนร6วมของสมาชิกหมายถึงการระดมทุนและการใช�ทุนท่ีระดมมานั้น "ทุน" 
ท่ีกล6าวนี้หมายถึง "เงินทุน" เป9นสําคัญ การมีส6วนร6วมของการระดมทุนจึงหมายถึง การร6วมถือหุ�น 
ร6วมลงทุนและนําทุนไปใช�อย6างมีประสิทธิภาพ 

การมีส6วนร6วมอย6างเอาการเอางานนั้นจะเป9นตัวบ6งชี้ ถึงความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง แม�ว6าระยะเริ่มแรกธุรกิจชุมชนเกิดข้ึนจากการช6วยเหลือจากภายนอกเป9นด�านหลัก แต6
ต6อมาสมาชิกชุมชนจะต�องมีส6วนร6วมอย6างแข็งขัน จึงจะทําให�เกิดเป9นธุรกิจชุมชนอย6างแท�จริง คงอยู6
และเติบโตได� กลุ6มธุรกิจชุมชนท่ีมีกิจกรรมทางการผลิตและสามารถพ่ึงตนเองได�ด�านเงินทุนมักจะ
พัฒนามาจากกลุ6มออมทรัพย+ การมีส6วนร6วมในธุรกิจชุมชนท่ีหนาแน6นท่ีสุดและนําไปสู6การพ่ึงตนเองได�
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มากท่ีสุด คือ ธุรกิจชุมชนประเภท "กลุ6มสัจจะออมทรัพย+"    ซ่ึงสามารถใช�เป9นฐานเงินทุนหรือ 
"กระดานหก" ไปสู6ธุรกิจชุมชนอ่ืน ๆ ได� โดยไม6ต�องพ่ึงพาการระดมทุนจากภายนอก การพ่ึงตนเองได�
คือตัวบ6งชี้ความสําเร็จของธุรกิจชุมชน 

8.  ป3จจัยเก่ียวกับระเบียบข�อบังคับขององค+กร 
ระเบียบข�อบังคับเป9นกฎเกณฑ+กติกาเพ่ือให�ทุกคนปฏิบัติตาม ในอันท่ีจะทําให�การ

ดําเนินงานไปสู6เป�าหมายเป9นไปอย6างราบรื่น และสอดคล�องประสานกัน การดําเนินงานของธุรกิจ
ชุมชนต้ังอยู6บนพ้ืนฐานของการร6วมคิด ร6วมทํา ร6วมรับผิดชอบ ฉะนั้น กฎเกณฑ+กติกาต6าง ๆ จึงต�อง
เกิดข้ึนจากข�อตกลงของสมาชิกเป9นพ้ืนฐาน กรรมการนําข�อตกลงนั้นมาปรับใช�ให�เป9นจริง หาก
ระเบียบกฎเกณฑ+ท่ีนํามาใช�นั้นไม6ได�ต้ังอยู6บนพ้ืนฐานของความเห็นชอบจากสมาชิก อาจจะทําให�เกิด
ความขัดแย�งและติดขัดในการดําเนินงาน ระเบียบและข�อบังคับเก่ียวกับการเงิน ซ่ึงสามารถนําไปสู6
ป3ญหาความขัดแย�งเรื่องผลประโยชน+ได�ง6าย และถ�าระเบียบข�อบังคับนี้ไม6เหมาะสมรัดกุม จะทําให�เกิด
การรั่วไหลได�ง6าย ท้ังโดยต้ังใจและ ไม6ตั้งใจ 

9.  ปฏิสัมพันธ+กับภายนอก 
ปฏิสัมพันธ+กับภายนอก ในท่ีนี้หมายถึง ปฏิสัมพันธ+กับกลุ6มบุคคลหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข�องกับการดําเนินงานธุรกิจชุมชนโดยท่ัวไปจะมีอยู6 4 กลุ6ม รัฐบาลหรือหน6วยงานของรัฐบาล 
NGOs นักวิชาการหรือสถาบันวิชาการและธุรกิจ ธุรกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จล�วนแต6มี
ปฏิสัมพันธ+เชิงบวกกับภายนอก 

 2.2.3 ความหมายของการพ่ึงพาตนเองและคิดอย5างสร"างสรรค� 
  อีริค อีริคสัน (Erik Erikson) กล6าวว6า พัฒนาการทางด�านสังคมและบุคลิกภาพของ
คนเราจะพัฒนาข้ึนมาเป9นข้ันตอน ตามวัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาจจะออกมาในเชิงบวกหรือลบนั้น 
ย6อมข้ึนอยู6กับการอบรมเลี้ยงดูของพ6อแม6 สิ่งแวดล�อม ซ่ึงอาจเป9นตัวบุคคล สภาพการณ+ต6างๆท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในชีวิตของเด็ก อีริคสันย้ําว6า หากเด็กมีพ้ืนฐานความรัก ความอบอุ6นท่ีได�รับมาจากครอบครัว 
เด็กมีแนวโน�มท่ีจะพัฒนาออกมาในเชิงบวก แต6ถ�าพ้ืนฐานแรกเริ่มของครอบครัวท่ีไม6อบอุ6นแล�ว เด็ก
จะมีแนวโน�มท่ีจะพัฒนาออกมาในเชิงลบ โดยเฉพาะพัฒนาการในข้ันท่ี 1 เป9นช6วงวัยทารกแรกเกิด ถึง
อายุ 1 ขวบ เด็กจะพัฒนาความไว�วางใจและไม6ไว�วางใจจากการตอบสนองของพ6อแม6หรือผู�เลี้ยงดูเด็ก 
ถ�าในข้ันนี้เด็กได�รับการตอบสนองทางด�านกิจกรรมทางปากอย6างเหมาะสม จะทําให�เด็กมีบุคลิกภาพ
ท่ีเป9นมิตรกับผู�อ่ืน ไว�วางใจต6อสภาพแวดล�อม เติบโตข้ึนจะมีบุคลิกภาพท่ีดี เป9นคนมองโลกในแง6ดี 
ในทางตรงข�ามถ�าเด็กถูกทอดท้ิง ไม6ได�รับการตอบสนองกิจกรรมทางปากอย6างเพียงพอแล�ว เด็กจะ
พัฒนาความรู�สึกท่ีไม6ไว�วางใจผู�อ่ืนหรือสภาพแวดล�อม เม่ือโตข้ึนจะมีลักษณะเป9นคนมองโลกในแง6ร�าย 
ข้ีระแวงสงสัย และเม่ือเด็กมีอายุ 2 – 3 ขวบ จะพัฒนาเข�าสู6ข้ันท่ี 2 เป9นข้ันท่ีเด็กจะเรียนรู�การช6วย
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ตนเอง ชอบสํารวจ ค�นคว�า ทดลอง เด็กวัยนี้อยากจะแต6งตัวเอง ป�อนอาหารให�ตนเอง หรือแม�แต6การ
ฝ�กในเรื่องการขับถ6าย ให�เป9นเวลา ให�รู�จักควบคุมประสาทกล�ามเนื้อ ก็ควรจะค6อยๆฝ�กด�วยความค6อย
เป9นค6อยไป ไม6บังคับหรือหักห�ามใจเด็กจนเกินไป เม่ือเด็กทําได�ด�วยตนเองบ�าง เด็กจะเกิดความ
ภาคภูมิใจ เด็กจะพัฒนาความรู�สึกม่ันใจในความสามารถของตนเอง แต6ถ�าช6วงนี้เด็กถูกพ6อแม6 หรือคน
เลี้ยงคอยห�าม ใช�คําว6า “อย6า” เสมอๆ หรือมีการฝ�กท่ีเป9นไปอย6างรุนแรง มีการลงโทษ วางกฎเกณฑ+
เข�มงวดกวดขันกับเด็กมากจนเกินไป เด็กอาจจะพัฒนาความรู�สึกขลาดกลัว และสงสัยในสิ่งต6างๆ 
กลายเป9นคนไม6กล�าทําอะไร และเม่ือเด็กเข�าสู6โรงเรียนอนุบาล อายุ 3 – 6 ปi ระยะนี้เด็กพัฒนาทักษะ
การรับรู� ความคิด และสติป3ญญา มีความอยากรู�อยากเห็น อยากลองทําสิ่งต6างๆตามความนึกคิดของ
ตน มักจะมีจินตนาการสูง ชอบถามบ6อยและใช�คําถามว6า “ทําไม” “อะไร” อยู6ตลอดเวลา พ6อแม6ควร
ตอบสนองหรืออธิบายให�เด็กฟ3ง เด็กย6อมเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง กล�าซักถาม มีความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค+ มีเชาวน+ป3ญญา และมีไหวพริบในการแก�ป3ญหาต6างๆ ในทางกลับกันถ�าพ6อแม6หรือผู�ใหญ6ไม6
เป�ดโอกาสให�เด็กได�ทําสิ่งต6างๆอย6างอิสระแล�ว จะมีผลทําให�เด็กรู�สึกผิดและไม6กล�าทําหรือสร�างสรรค+
สิ่งใหม6ๆ ซ่ึงเป9นการสกัดความคิดสร�างสรรค+ ดังนั้นจึงเห็นได�ว6า ในช6วงท่ีเด็กมีอายุ 2 – 6 ปi เป9นช6วงท่ี
เด็กมีความเป9นตัวของตัวเอง อยากทําและเรียนรู�สิ่งต6างๆเพ่ือพัฒนาไปสู6ความเชื่อม่ันในตนเอง และ
การริเริ่มทําสิ่งใหม6ๆ อันเป9นพ้ืนฐานสําคัญของการสร�างบุคลิกภาพในด�านความรับผิดชอบและการ
พ่ึงพาตนเองได�ในท่ีสุด 
 มหาตมะคานธี (อ"างใน ปราณี, 2534) ได�ชี้ว6าการพ่ึงตนเองว6าคือความตระหนักถึงพลัง
ของตนเอง ซ่ึงมีนัยยะถึงความสามารถท่ีจะตัดสินใจอย6างอิสระและควบคุมเหนือความสัมพันธ+ต6าง ๆ 
จากภายนอก 
 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (2530)ได�สรุปความหมายของการ
พ่ึงตนเองว6าความเป9นตนเองในทางความคิด ทัศนะการมองป3ญหาต6าง ๆ การตัดสินใจด�วยตนเองให�
เป9นการสํานึกรู�ตลอดจนการวิเคราะห+ถึงสาเหตุวิกฤตการณ+แห6งป3ญหาการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจาก
กลยุทธ+การพัฒนาท่ีสร�างสภาวะการพ่ึงพาภายนอก มาเป9นการตัดสินใจดําเนินการโดยสถาบันของ
ชุมชนเพ่ือประโยชน+ของชุมชนท้ังในด�านการแก�ป3ญหาและในด�านพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชน คําว6
าพ่ึงตนเอง น6าจะมีความหมายเป9นเชิงสัมพัทธ+คือเป9นการพ่ึงตนเองท่ีไม6นําไปสู6การพ่ึงพา เป9นการพ่ึง
พาอาศัยอย6างรู�เท6าทัน และเป9นการมุ6งสู6ความเป9นไท ช6วยเหลือเก้ือกูลกันวิบูลย+ (2534) ให�ทัศนะว6า
การพ่ึงตนเองไม6ได�หมายถึงการไม6พ่ึงใครเลย ทุกอย6างทํากินเองใช�เอง ไม6ต�องซ้ือไม6ต�องขาย และไม6ได�
หมายถึงการปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหม6 หันกลับไปใช�วิถีชีวิตแบบเก6าด้ังเดิม แต6การพ่ึงตนเองเป9นการ
จัดชีวิตให�สัมพันธ+กับคน สังคม และธรรมชาติรอบตัวอย6างเหมาะสม เป9นการสร�างสวัสดิการและ
ความม่ันคงให�กับชีวิตตนเองท้ังในป3จจุบันและอนาคต สวัสดิการนี้พร�อมจะตอบสนองได�ทันทีโดยท่ี
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เราไม6ต�องเรียกร�องให�ใครมาจัดสวัสดิการให�และไม6จําเป9นต�องให�ใครมาช6วยเหลือเพราะเราสามารถ
พ่ึงพาตนเองได�ในโอกาสนั้นๆ 
 เสรี (2536) ได�กล6าวไว�ว6าการพ่ึงตนเองของชาวบ�าน เป9นการแสดงออกถึงการเก้ือกูลกัน   
ระหว6างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติมีการพ่ึงพาอาศัยกันของคนในชุมชน
เป9นเอกลักษณ+สําคัญประการหนึ่ง โดยมีคนจากภายนอกเข�าไปเก่ียวข�องน�อย ชาวบ�านจะตระหนักถึง
การมีส6วน ร6วมในชุมชน และสร�างจุดยืนท่ีม่ันคงของตนข้ึนมาจุดยืนนั้นเก่ียวเนื่องอย6างสัมพันธ+กันกับ
วัฒนธรรมพ้ืน บ�าน ซ่ึงเป9นระบบคุณค6าด้ังเดิมในอดีต และจุดยืนจากพลังทางวัฒนธรรมนั่นเอง ทําให�
ได�มาซ่ึงอํานาจในการตัดสินใจการบริหารจัดการและดําเนินการพัฒนาตนเองโดยไม6รู�สึกว6าเป9นการถูก
บังคับ ยัดเยียด หรือเป9นเพียงผู�ตอบสนองนโยบายจากเบ้ืองบนอย6างท่ีเป9นมา 

 องค�ประกอบของการพ่ึงตนเอง 
 การจําแนกองค+ประกอบของการพ่ึงตนเอง เป9นการพิจารณาท่ีระบบย6อยและความสัมพันธ+
ขององค+ประกอบ ซ่ึงผู�รู�จํานวนหนึ่งได�จําแนกองค+ประกอบของการพ่ึงตนเองไว�ดังนี้ 
 สัญญา (2536) ได�ชี้ว6าการพ่ึงตนเองจะต�องมีการพ่ึงตนเองท่ี 5 ด�านด�วยกันคือ 
   1) พ่ึงตนเองได�ทางเทคโนโลยี (Technology) หมายถึงการมีปริมาณและคุณภาพ
ของเทคโนโลยีทางวัตถุเช6น เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางสังคม เช6นการรู�จักวางโครงการ
การจัดการการมีมนุษยสัมพันธ+การรู�จักการใช�อย6างมีประสิทธิภาพ และการบํารุงรักษาให�คงสภาพ
ดีอยู6เสมอรวมถึงของใหม6และภูมิป3ญญาด้ังเดิมของท�องถ่ินด�วย 
   2) พ่ึงตนเองได�ทางเศรษฐกิจ(Economic) หมายถึงความสามารถดํารงชีวิตทาง
เศรษฐกิจท่ีมีความม่ันคง สมบูรณ+พูนสุขพอควร หรือหากมองในแง6ความสมดุลระหว6างอุปสงค+และ
อุปทาน จุดสมดุลจะต�องสูงพอสมควร 
   3) พ่ึงตนเองได�ทางทรัพยากรธรรมชาติ(Natural Resources) หมายถึงการมีอยู6
ของสิ่งใด ๆ โดยธรรมชาติในชุมชน เป9นความสามารถในการใช�ประโยชน+จากทรัพยากรธรรมชาติเหล6
านั้น และสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติให�ดํารงอยู6ไม6ให�เสื่อมเสียไปจนหมดสิ้น 
   4) พ่ึงตนเองได�ทางจิตใจ (Mind) หมายถึง สภาพจิตใจท่ีกล�าแข็งในการต6อสู�กับป3
ญหาอุปสรรคในการเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให�เจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึน ในการปกครองตนเอง ในการป�อง
กันกิเลส ตัณหาไม6ให�โลภหรืออยากได�อยากดีจนเกินความสามารถของตนเอง 
   5) พ่ึงตนเองได�ทางสังคม และวัฒนธรรม (Socio-culture) หมายถึง ภาวการณ+ท่ี 
กลุ6มคนกลุ6มหนึ่งๆ มีความเป9นป�กแผ6นเหนียวแน6น มีผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําพากลุ6มคน   
เหล6านี้ปฏิบัติหน�าท่ี ต6างๆ  ของตนไปสู6เป�าหมายได�อย6างมีประสิทธิภาพ 
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 ระดับของการพ่ึงตนเอง 
 มปป. อ"างใน นิรันดร�,2541  ทางด�านระดับของการพ่ึงตนเอง คือการพิจารณา ขอบเขต
ของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการพ่ึงตนเองว6าอยู6อย6าง เป9นป3จเจกชนหรือมีความเป9นกลุ6มก�อน ท้ังนี้ประวีณ ได�
แบ6งระดับการพ่ึงตนเองออกเป9น 3 ระดับ คือ 
 1) การพ่ึงตนเองระดับป3จเจกบุคคล หมายถึงคนท่ีสามารถดํารงชีวิตอยู6ได�จากสิ่งท่ีเขาหา
มาได�เอง เป9นอิสระอย6างแท�จริงไม6ต�องข้ึนกับใครรวมถึงสามารถร6วมทํางานกับผู�อ่ืนได�เต็มใจท่ีจะช6วย
เหลือคนอ่ืนๆ และให�คนอ่ืน ๆ ช6วยแต6เป9นผู�ท่ีไม6พ่ึงพาอาศัยใคร 
  2) การพ่ึงตนเองระดับชุมชน หมายถึง ชุมชนสามารถใช�ทรัพยากรและทักษะซ่ึงเป9นเจ�
าของ   ร6วมกันเพ่ือสวัสดิการของตนเองและเพ่ือการพัฒนาของเขาเอง จะต�องไม6มีความคิดว6ารัฐบาล
หรือหน6วยงานในท�องถ่ิน จะมาช6วยวางโครงการ และแก�ป3ญหาของท�องถ่ินได�ด�วยตนเองความช6วย
เหลือจากภายนอกอาจมาในรูปคําแนะนํา ความชํานาญและเงินกู�ยืม สิ่งเหล6านี้คนในชุมชนจะต�อง
ตระหนักได�ดีว6า จะต�องชดใช�คืนไม6โดยตรงก็ทางอ�อม โดยเฉพาะการช6วยเหลือด�านการเงินท่ีมาจาก
ภายนอกนั้น ชุมชนจะ ร�องขอได�ก็ต6อเม่ือท�องถ่ินได�พยายามใช�ทรัพยากรของท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนา
ไปก6อนนั้นแล�ว 
  3) การพ่ึงตนเองระดับประเทศ หมายถึง เม่ือทุกคนและชุมชนในประเทศพ่ึงตนเองได�
ประเทศก็จะสามารถพ่ึงตนเองได�ด�วยพลเมืองในประเทศต�องยอมรับร6วมกันและมีความพยายามร6วม
กัน จึงจะบรรลุอุดมการณ+พ่ึงตนเองได�ในท่ีสุด 
 กาญจนา 2530  ได�แบ6งระดับการให�ความหมายการพ่ึงตนเองออกเป9น 2 ส6วนคือ  
 (1) การพ่ึงตนเองในเชิงป3จเจกบุคคล หมายถึง กิจกรรมท้ังหลายท่ีกระทําโดยป3จเจกและ
ครัวเรือน เพ่ือบรรลุการมีหลักประกันของการดํารงชีพของเขา 
  (2) การพ่ึงตนเองในเชิงกลุ6ม หมายถึง สังคม(กลุ6ม)มีการจัดระบบเพ่ือให�ประชาชนสามารถ
ดําเนินการตอบสนองความต�องการของตนเองด�วยวิธีการช6วยเหลือตนเองด�วยการร6วมมือกับคนอ่ืน
ท่ีอยู6ในสถานการณ+เดียวกัน ท้ังนี้การพ่ึงตนเองท่ีแท�จริงต�องกินความรวมถึงว6ากลุ6มนั้นมีอิสระในการ
ต้ังเป�าหมาย และมีอิสระในการดําเนินการให�บรรลุเป�าหมายโดยอาศัยความพยายามและกําลังของคน 
 อภิชาต และคณะ (2543) ได�แบ6งขอบเขตการพ่ึงตนเองเป9น 2 ลักษณะท่ีเก่ียวพันกันคือ
การพ่ึงตนเองทางกายภาพ ได�แก6การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและการปกครอง ตลอดจนการจัดความ
สัมพันธ+ทางสังคมแบบแผนของตัวเอง ซ่ึงเป9นการผลิตเพ่ือบริโภคเป9นหลักโดยสัมพันธ+กับส6วนท่ีสอง
คือการพ่ึงตนเองทางวัฒนธรรม ความเชื่อ สติป3ญญาและอํานาจการตัดสินใจ ซ่ึงมีผลต6อกันท้ังสองด�
าน การพ่ึงตนเองดังกล6าวมิใช6การป�ดตัวเองและโดดเด่ียวตัวเองออกจากสังคมท่ัวไปอย6างไรก็ดีเม่ือ
มองในมิติของหมู6บ�านพ่ึงตนเอง มีความหมายว6าเป9นสังคมท่ีมีแบบแผนทางวัฒนธรรมและการผลิต
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ของตัวเอง มีการผลิตเพ่ือการบริโภคเป9นหลัก มีศักยภาพท่ีดําเนินการตามรากฐานทางวัฒนธรรมของ
ตัวเองสูงขณะเดียวกันก็มีการช6วยเหลือเก้ือกูลระหว6างกันท้ังภายในหมู6บ�านและภายนอกหมู6บ�าน โดย
สามารถดํารงความเป9นตัวเองท่ีสืบทอดวิธีการพ่ึงตนเองไว�ได�ท้ังสองด�าน 
 
 2.2.4  พัฒนาทรัพยากรมนุษย� (Human  Resource  Developmtnt) 
 Hammer และ Champy (1994) ได�ยกตัวอย6างการอธิบายกรอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย+บนพ้ืนฐานของทฤษฎีท้ังสามด�าน เช6น จากแนวคิดกระบวนการรื้อปรับกระบวนการทางธุรกิจ 
หรือท่ีเรียกว6า Reengineering นั้น เป9นการมุ6งเน�นให�พนักงานทุกคนต�องลดต�นทุนค6าใช�จ6ายท่ีเกิดข้ึน 
(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร+) ลดข้ันตอนการทํางานท่ีไม6จําเป9นให�น�อยลงเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพการทํางาน
มากยิ่งข้ึน (ทฤษฎีระบบ) รวมถึงการนําหลักการทางจิตวิทยาเข�ามาใช�ในระหว6างการทํา 
Reengineering (ทฤษฎีจิตวิทยา) 
 สไปทิพย+  มงคลนิมิตร+ ๒๕๕๔  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ด�านการบริการเน�น
การอบรมท่ีต�องการพัฒนาท้ังความรู� ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  โดยการฝ�กอบรมการ
ส6งไปศึกษาต6อ การพัฒนาการสอนงาน  การหมุนเวียนงาน  ทําให�บุคลากรมีขีดความสามารถอย6าง
แท�จริง  กําหนดให�บุคลกรทุกคนต�องได�รับการฝ�กอบรมตามแผนการฝ�กอบรมโดยเป9นส6วนหนึ่งของ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อาร+มสตรอง (Armstrong, 1994: 13) ได�สรุปว6า การบริหารทรัพยากรมนุษย+เป9นการจัดการ
เชิงกลยุทธ+เก่ียวกับทรัพยากรท่ีมีค6าท่ีสุดขององค+กร ซ่ึงหมายถึงทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานอุทิศเพ่ือ
ความสําเร็จอันยั่งยืนตามวัตถุประสงค+ขององค+กร 

มอนด้ี และ โน (Mondy & Noe, 1996, pp. 4-6) ได�ให�คํานิยามว6า การบริหารทรัพยากร
มนุษย+เป9นการใช�ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค6าขององค+กรให�ปฏิบัติงานได�สําเร็จตามวัตถุประสงค+ของ
องค+กร โดยมีภารกิจหลัก 6 ด�าน ได�แก6 การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย+
การพัฒนา การจ6ายค6าตอบแทนและผลประโยชน+ สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานสัมพันธ+และ
แรงงานสัมพันธ+ และการวิจัยด�านทรัพยากรมนุษย+ 

เดสเลอร+ (Dessler, 1997, p. 2) ได�ให�ความหมายว6า การบริหารทรัพยากรมนุษย+ หมายถึง 
การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีต�องดําเนินการเก่ียวกับพนักงานในองค+กร ซ่ึงครอบคลุมภารกิจ
ต6าง ๆ ได�แก6 การสรรหา การกลั่นกรอง การฝ�กอบรม การให�รางวัล และผลประโยชน+เก้ือกูลการ
ประเมินผลและแรงงานสัมพันธ+ 

ศิวาพร มัณฑุกานนท+, กรรณิการ+ นิยมศิลป� และนภาพร ขันธนากร (2530, หน�า 1) ได�นิยาม
ว6า การบริหารทรัพยากรมนุษย+เป9นกระบวนการวางนโยบาย ระเบียบ และกรรมวิธีในการดําเนินการ
เก่ียวกับตัวบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค+กร เพ่ือให�ได�พนักงานท่ีเหมาะสม และบํารุงรักษาไว�ซ่ึงทรัพยากร
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มนุษย+ท่ีมีประสิทธิภาพให�มีปริมาณเพียงพอในอันท่ีจะปฏิบัติงานให�บรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมายของ
องค+กร 

วิฑูรย+ สิมะโชคดี (2537, หน�า 3) ได�ตั้งข�อสังเกตว6าป3จจุบันคําว6า การบริหารทรัพยากรมนุษย+
ถูกนํามาใช�อย6างกว�างขวางแทนคําว6าการบริหารงานบุคคล และได�นิยามว6า การบริหารทรัพยากร
หมายถึง กระบวนการในการพัฒนา การนําไปประยุกต+ใช�งาน ตลอดจนการประเมินนโยบายการ
ดําเนินการ วิธีปฏิบัติ และโปรแกรมต6าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกันแต6ละบุคคลในองค+กร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน+ และคณะ (2538, หน�า 18) ได�อธิบายกรอบแนวคิดว6า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย+ หมายถึง การวางแผน การจัดองค+กร การอํานวยการ และการควบคุมเก่ียวกับการ
สรรหาการพัฒนา การจ6ายค6าตอบแทน การประสานประโยชน+ การธํารงรักษา และการพ�นจากงาน
ของทรัพยากรมนุษย+ โดยมีจุดมุ6งหมายให�บรรลุตามประสงค+ของท้ังส6วนบุคคล องค+กร และสังคมโดย
ส6วนรวม หลักการท่ีสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย+ คือ การจัดบุคลากรเข�าทํางานให�เหมาะสม
กับงาน โดยมุ6งตอบสนองวัตถุประสงค+หลัก คือ การใช�ทรัพยากรมนุษย+ท่ีมีอยู6ให�เกิดประโยชน+สูงสุด 

พะยอม วงศ+สารศรี (2538, หน�า 5) ได�เรียบเรียงว6า การบริหารทรัพยากรมนุษย+ คือ
กระบวนการท่ีผู�บริหารใช�ศิลปะและกลยุทธ+ดําเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมให�ปฏิบัติงานในองค+กร พร�อมท้ังส6งเสริมเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาให�ผู�ปฏิบัติงาน
ได�เพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ มีสุขภาพดีท้ังกายและจิต พร�อมท่ีจะทํางาน และยังรวมไปถึงการ
แสวงหาวิธีการท่ีจะช6วยให�สมาชิกผู�พ�นจากงานด�วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกับงานให�สามารถดํารงชีวิตอยู6ในสังคมอย6างมีความสุข 

2.3  ตําบลวังพร"าว  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 
       2.3.1 ข"อมูลท่ัวไป 
  ตําบลวังพร�าว  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง อยู6เขตการปกครองของอําเภอเกาะคา  
จังหวัดลําปาง ตําบลวังพร�าว แยกมาจากตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา ราษฎรส6วนใหญ6เดินทางมา
จากอําเภอแม6ทะ มาต้ังถ่ินฐานตามลําน้ําแม6จาง โดยเข�ามาค�าขายในอําเภอเกาะคา ขนส6งสินค�ามา
ตามลําน้ําแม6จาง เป9นสินค�าทางการเกษตร พอเดินทางมาถึงวังส�มปkอย จะเกิดน้ําหมุน ทําให�มะพร�าว
ท่ีขนส6งมาขายจมหายในน้ํา เหตุการณ+นี้เกิดข้ึนบ6อยครั้งชาวบ�านจึงขนานนามว6า “วังพร�าว" ตําบลวัง
พร�าว มี ๗ หมู6บ�าน ได�แก6 หมู6ท่ี ๑ บ�านแม6หลง ,หมู62 บ�านวังพร�าว , หมู63 บ�านสาด ,หมู64 บ�านม6อน
หินแก�ว ,หมู65 บ�านผึ้งนาเกลือ , หมู66 บ�านสบจาง และ หมู6ท่ี ๗ บ�านวังพร�าวพัฒนา จํานวนครัวเรือน  
๒,๑๒๘ ครัวเรือน พ้ืนท่ี  ๒๒  ตารางกิโลเมตร  (๑๒,๙๖๕) ไร6 
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 2.3.2  ขอบเขตด"านประชากร 

 ท่ีตั้ง ตําบลวังพร�าว อยู6ในเขตอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไปทางทิศตะวันตก ห6างจาก
อําเภอเกาะคา ๕  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต6อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับ  ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
 ทิศใต�   ติดกับ  ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต.น้ําโจ� อ.แม6ทะ จ.ลําปาง 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต.ท6าผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
 พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีส6วนใหญ6เป9นท่ีลาดชัน มีพ้ืนท่ีราบตามลําน้ําแม6จาง มีชาวบ�านต้ังบ�านเรือนตาม
แนวแม6น้ํา และสองผั่งถนนพหลโยธิน มีอ6างเก็บน้ําแม6ธิ สําหรับเป9นแหล6งน้ําในการเพาะปลูก 
 อาชีพ 
  อาชีพหลัก ทํานา 
  อาชีพเสริม รับจ�าง 
 สาธารณูปโภค 
 จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ�าใช�ในเขต อบต. 1,948 ครัวเรือน คิดเป9นร�อยละ 100.00 จํานวน
บ�านท่ีมีโทรศัพท+ 1,130 หลังคาเรือน คิดเป9นร�อยละ 14.93 ของจํานวนหลังคาเรือน 
 การเดินทาง 
 ถนนพหลโยธิน ระยะห6างจากอําเภอเกาะคา 5 กิโลเมตร และห6างจากจังหวัดลําปาง 15 
กิโลเมตร 
 ผลิตภัณฑ� 
 สินค�า OTOP เต�าเจี้ยว  ข�าวแต น  ดอกไม�ประดิษฐ+  สกรีนเสื้อ เซรามิค  ของท่ีระลึก  

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง 
 2.4.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข"องกับการประยุกต�ใช"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4.1.1  หลักการใช"เทคโนโลยี 
   สายสุดา ป3¡นตระกูล และคณะ (2557) ผลการ ศึกษาสภาพการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว6า 
หลักในการเลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ส6วนใหญ6เลือกตามเนื้อหาของ
หน6วยการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมท่ีคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ6นได�
ตามความสนใจของเด็ก จัดเตรียมและคัดเลือกสื่อและอุปกรณ+เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในโรงเรียน 
โดยเลือกใช�สื่อจากเครื่องเล6นซีดีหรือดีวีดีมากท่ีสุด การประยุกต+ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
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การสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู6ในระดับมาก โดยมีการประยุกต+ใช�ในการส6งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
และการสร�างสื่อการเรียนการสอน การประเมินสภาพและป3ญหาการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู6ในระดับปานกลาง 

 เพ็ญวรา ชูประวัติ (2557) ผลการการพัฒนากลยุทธ+การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยมี
ดังนี้ 
            สภาพป3จจุบันและป3ญหาของการบริหารและกลยุทธ+การบริหาร ICT ประกอบด�วย 4 ด�านคือ  
                  1. บุคลากร – ขาดบุคลากรและขาดการพัฒนาอย6างต6อเนื่อง   
                  2. อุปกรณ+และระบบเทคโนโลยี – ขาดอุปกรณ+ และระบบการเครือข6ายอินเทอร+เน็ตมี
ความสําคัญมาก 
                  3. ระบบการบริหาร – นโยบาย ICT มาจากกระทรวงศึกษาธิการ ขาดการมีส6วนร6วม
ของผู�มีส6วนเก่ียวข�อง 
                  4. ผู�บริหาร – ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการใช�ICT แต6ขาดการพัฒนาทักษะด�าน ICT 
อย6างต6อเนื่อง 

                กลยุทธ+ - การพัฒนากลยุทธ+มีเป�าประสงค+ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 2) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน 3) เพ่ือสร�างความเสมอภาคในการเข�าถึงเทคโนโลยี  4) เพ่ือเพ่ิม
การมีส6วนร6วมของผู�ปกครองและชุมชน และ5) เพ่ือยกระดับการสนับสนุนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กลยุทธ+ในแต6ละด�านของการบริหาร ICT มีดังนี้  
                   1. ด�านบริหารจัดการ ได�แก6 กลยุทธ+การพัฒนาระบบและการบริหารระบบให�สนับสนุน
การใช�ICT 
                   2. ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�แก6 กลยุทธ+การจัดการให�สถานศึกษามีอุปกรณ+ICTและ
ระบบเครือข6ายเชื่อมโยงท่ีเหมาะสม  และกลยุทธ+การบริหารอุปกรณ+ด�านICTและระบบเครือข6ายอย6าง
มีประสิทธิภาพ  
                  3. ด�านบุคลากร ได�แก6 กลยุทธ+การรณรงค+ให�ครูและบุคลากรพัฒนาทักษะการใช�ICT และ
กลยุทธ+การส6งเสริมและสนับสนุนให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาประยุกต+ใช�ICTในการเรียนการสอน 
                  4. ด�านผู�บริหาร ได�แก6 กลยุทธ+ในการพัฒนาให�ผู�บริหารมีความรู� ทักษะ คุณลักษณะท่ี
จะเป9นผู�นําในการใช�ICT   และกลยุทธ+ในการส6งเสริมให�ผู�บริหารเป9นผู�นําในด�านICT  

อรทัย  เลื่อนวัน (2555)  ผลการวิจัยป3จจัยท่ีมีผลต6อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยี
สารสนเทศ : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชนศูนย+ราชการแจ�งวัฒนะ  พบว6าผู�ตอบแบบสอบถามส6วน
ใหญ6เป9นเพศหญิง อายุ 31-40 ปi  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  เป9นพนักงานระดับปฏิบัติการ  และ
รายได�เฉลี่ยต6อเดือน  10,000-20,000  บาท  ส6วนป3จจัยเก่ียวกับงานพบว6าส6วนใหญ6มีอายุงาน  11-
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15  ปi  มีประสบการณ+ในการใช�คอมพิวเตอร+มากกว6า  4  ปi  เข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตรด�าน
คอมพิวเตอร+ 1-2  ครั้ง  และใช�คอมพิวเตอร+  5-6  ชั่วโมงต6อวัน  ส6วนระดับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศพบว6า  อยู6ในระดับมากท้ัง 2 ด�าน  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว6าเพศและรายได�ต6อเดือน
ท่ีแตกต6างกันมีผลต6อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด�านการรับรู�ความง6ายต6อ  การใช�งาน  ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต6างกันมีผลต6อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด�านการรับรู�ประโยชน+  และเพศท่ี
แตกต6างกัน  มีผลต6อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมส6วนป3จจัยเก่ียวกับงานไม6มีผลต6อ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด�าน   
          2.4.1.2  การบริหารจัดการ 

กัญก+วฬาภรณ+ กลิ่นนิ่มนวล (2554) ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔  ผลการวิจัยพบว5า 

๑. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ตาม
ทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู6ในระดับมาก ( X = ๔.๑๙) เม่ือพิจารณาเป9นรายด�านพบว6า ด�าน
ฉันทะ อยู6ในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๒๖) ส6วนด�านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู6ในระดับมาก 

๒. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรต6อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามป3จจัยส6วนบุคคลของบุคลากรผู�ตอบแบบสอบถาม 
พบว6า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน6ง และรายได� ต6างกันมีทัศนะต6อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔โดยภาพรวมไม6แตกต6างกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเป9นรายด�าน พบว6าบุคลากรท่ีมีเพศต6างกันมีทัศนะต6อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก อิทธิบาท ๔ ด�านวิมังสา แตกต6าง
กันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๓. แนวทางการประยุกต+ใช�หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลก คือ บุคลากรควรมีความต�องการใฝkใจรักท่ีจะปฏิบัติงานอยู6เสมอปรารถนาท่ีจะ
ปฏิบัติงานให�ได�ผลดียิ่งๆ ข้ึนไป มีความขยัน หม่ันประกอบการงานด�วยความพยายาม เข�มแข็ง อดทน 
เอาธุระ ไม6ท�อถอย ต�องต้ังจิตรับรู�ในภารกิจท่ีได�รับมอบหมายโดยปฏิบัติงานด�วยความคิด เอาจิตฝ3กใฝk 
ไม6ปล6อยใจให�ฟุ�งซ6านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให�แก6งานท่ีปฏิบัติอย6างแท�จริง และหม่ันใช�ป3ญญา
พิจารณา ใคร6ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบข�อยิ่งหย6อนในงานนั้นๆ ท่ีสําคัญต�องรู�จักการ
วางแผนงาน วัดผลและคิดค�นวิธีแก�ไขปรับปรุงงานให�ดีข้ึนอยู6ตลอดเวลา 
 นิตยา แซ6อ้ึง และณัฐวี อุตกฤษฏ+ (2555) ผลการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการข�อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริการลูกค�า กรณีศึกษา กิตติชัยทัวร+  
 ผลการวิจัย  พบว6า  การบริหารจัดการข�อมูลของกิตติชัย ทัวร+นั้น จัดทําในรูปแบบเอกสาร 
พนักงานและเจ�าของกิจการไม6มีการนําระบบคอมพิวเตอร+และเทคโนโลยีเครือข6ายอินเทอร+เน็ตมาใช�
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ในการบริหารจัดการ จึงทําให�การติดต6อสื่อสารกันระหว6างลูกค�ากับผู�ให�บริการเกิดความไม6สะดวก 
เสียเวลา และในบางครั้งอาจเกิดการสื่อสารท่ีไม6ตรงกันทําให�เกิดการเสียผลประโยชน+ท้ังลูกค�าและผู�
ให�บริการ 

2.3.1.2**การวิเคราะห+ระบบงานใหม6จากการวิเคราะห+ระบบงานเดิม ผู�วิจัยได�นํา
ข�อมูลท่ีได�ทําการศึกษาและรวบรวมมาพัฒนาเป9นระบบงานใหม6ข้ึนให�เป9นระบบสารสนเทศในรูปแบบ
ของเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช�เทคโนโลยีการสื่อสารผ6านเครือข6ายอินเทอร+เน็ต เพ่ือแก�ป3ญหาต6าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับระบบงานเดิม โดยความต�องการของระบบงานใหม6สรุปได�เป9นข�อ ๆ ดังต6อไปนี้ 

3.1.2.1**สามารถเก็บรวบรวมข�อมูลต6าง ๆ ของบริษัท เช6น ข�อมูลพนักงาน 
ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับรถโดยสารแต6ละคัน ข�อมูลการคุ�มครอง เป9นต�น และนําเสนอผ6านระบบเพ่ือให�
ลูกค�าหรือผู�ท่ีสนใจจะรับบริการได�ทราบถึงข�อมูลต6าง ๆรวมถึงการเพ่ิม ลบ ปรับปรุงข�อมูลได� 

3.1.2.2**ส6วนของการจองรถโดยสารประกอบด�วยส6วนท่ีลูกค�าสามารถจอง
รถผ6านเครือข6ายอินเทอร+เน็ต โดยสามารถเลือกรถให�ตรงตามความพอใจของตนเองได�ซ่ึงพิจารณาจาก
ข�อมูลของรถโดยสารแต6ละคันนอกจากนี้ลูกค�ายังสามารถตรวจสอบตารางการจองรถของรถโดยสาร
แต6ละคันได�จากปฏิทิน หลังจากนั้นแล�วลูกค�าสามารถสั่งพิมพ+รายงานการวางเงินมัดจําผ6านระบบเพ่ือ
เป9นหลักฐานการจ6ายเงินค6ามัดจํา โดยไม6ต�องเข�ามาท่ีบริษัท 

สามารถดูข�อมูลและสามารถสั่งพิมพ+เป9นรายงานได� 
 เกียรติศักด์ิ  ศรีสมพงษ+ (2548) ผลการวิจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู�บริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี พบว6า 
1. สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู6ใน
ระดับมาก 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต6อสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของ  ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีท่ีมีประสบการณ+
ในการบริหารของผู�บริหารแตกต6างกัน พบว6า ในภาพรวมผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมี
ประสบการณ+ในการบริหาร ต้ังแต6 1-10 ปi และผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสบการณ+ตั้งแต6 
11 ปiข้ึนไป มีสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม6แตกต6างกัน ซ่ึงไม6สอดคล�องกับสมมติฐานท่ี
กําหนดไว� แต6มีด�านท่ีแตกต6างกัน 1 ด�าน คือ ด�านหลักคุณธรรมแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
            3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต6อสภาพการบริหารของผู�บริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ท่ีจัดการศึกษาในระดับช6วงชั้นแตกต6างกัน
พบว6า ในภาพรวมผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจัดการศึกษาในระดับช6วงชั้นท่ี 1-2 และผู�บริหาร
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาในระดับช6วงชั้นท่ี 3-4 มีสภาพการการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลแตกต6างกัน อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05  ซ่ึงสอดคล�องกับสมมติฐานท่ี
กําหนดไว� 
            4. ป3ญหาและแนวทางแก�ไขการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู�บริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ท่ีได�จากคําถาม
ปลายเป�ด พบว6า  ด�านท่ีมีจํานวนความถ่ีของป3ญหา 3 ลําดับแรก คือ ด�านความโปร6งใส ด�านหลักนิติ
ธรรม และด�านหลักการมีส6วนร6วม โดยครูได�เสนอแนวทางแก�ไขด�านหลักความโปร6งใสมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือด�านนิติธรรม ซ่ึงป3ญหาและแนวทางแก�ไขการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู�บริหาร มีความสัมพันธ+ไปในทิศทางเดียวกันกับค6าเฉลี่ยท่ีได�จากผลการวิเคราะห+ข�อมูลจาก
แบบสอบถามแบบประมาณค6า 

 ไชยโรจน+   ศรีวิเชียร (2548) ผลการวิจัยทักษะการบริหารท่ีพึงประสงค�ของผู"บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสภาพบว6า ทักษะการ
บริหารตามสภาพป3จจุบันของผู�บริหารอยู6ในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายด�าน เรียงตามลําดับ
ค6าเฉลี่ยเป9นรายด�านคือ ด�านมนุษยสัมพันธ+  ด�านความคิดรวบยอด  ด�านความรู�ความเข�าใจ  ด�านการ
เรียนการสอน  และด�านเทคนิค  ส6วนทักษะการบริหารท่ีพึงประสงค+ในยุคปฏิรูปการศึกษา ของ
ผู�บริหารอยู6ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด�าน เรียงตามลําดับค6าเฉลี่ยคือ  ด�านการเรียนการ
สอน  ด�านมนุษยสัมพันธ+  ด�านความรู�ความเข�าใจ  ด�านความคิดรวบยอดและด�านเทคนิค  ผลการ
เปรียบเทียบทักษะการบริหาร  ในสภาพป3จจุบันและทักษะการบริหาร ท่ี   พึงประสงค+  แตกต6างกัน
อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ส6วนผลการเปรียบเทียบทักษะ  การบริหารท่ีพึงประสงค+ ใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาของผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพศชายและเพศหญิงไม6แตกต6างกันส6วนทักษะการบริหารท่ีพึงประสงค+  ตามข�อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความถ่ีสูงสุด ในแต6ละด�านเรียงตามลําดับได�แก6 ด�านมนุษย
สัมพันธ+คือ เป9นผู�เสียสละเพ่ือสร�างศรัทธาความเชื่อถือจากชุมชน  ด�านการเรียนการสอนคือ การนํา
ภูมิป3ญญาท�องถ่ินมาใช�อย6างจริงจัง  ด�านความรู�ความเข�าใจคือ  สามารถให�คําปรึกษา  แนะนําแก6
ผู�ใต�บังคับบัญชาได�เป9นอย6างดี ด�านเทคนิคคือ นําเทคนิคใหม6ๆมาใช�ในการบริหาร และด�านความคิด
รวบยอดคือ วิเคราะห+และ แก�ป3ญหาได�อย6างถูกต�องเหมาะสม 

 ปริญญา  ใจเถิง (2553)  ผลการวิจัยการศึกษาระดับความสําเร็จของการบริหารการปฏิบัติ
ราชการตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม6 (New  Public  Management)  ของโรงเรียน
บ�านห�วยไคร�  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  พบว6า  ระดับความสําเร็จของการบริหารการปฏิบัติ
ราชการตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม6 (New  Public  Management) ของโรงเรียน
บ�านห�วยไคร�  ภาพรวมความสําเร็จการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 4 มิติ  อยู6ในระดับมาก  โดยมิติ



51 
 

 

ด�านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  มิติด�านคุณภาพการให�บริการ  มิติด�านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการและมิติด�านพัฒนาองค+กร  มีความสําเร็จอยู6ในระดับมากทุกข�อ  ได�แก6  ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ6มภารกิจและ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มิติท่ี 2  มิติด�าน
คุณภาพการให�บริการ  มีความสําเร็จอยู6ในระดับมากทุกข�อ  ได�แก6  ระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดมิติ
ด�านคุณภาพการให�บริการ  และระดับความสําเร็จของความพึงพอใจของครูต6องาน  4  ฝkาย  มิติท่ี 3  
มิติด�านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  มีความสําเร็จอยู6ในระดับมาก  ได�แก6  ระดับความสําเร็จ
ของตัวชี้วัดมิติด�านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  (ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา)  และมิติท่ี 4  มิติด�านพัฒนาองค+กร  มีความสําเร็จอยู6ในระดับมาก  ได�แก6  ตัวชี้วัดมิติ
ด�านพัฒนาองค+กร  ความคิดเห็นท่ีมีต6อการศึกษาการบริการผลการปฏิบัติราชการตามแนวการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม6 (New  Public  Management) 5 ข้ันตอนของโรงเรียน  มีการปฏิบัติอยู6ใน
ระดับมากทุกข้ันตอน  ข้ันตอนท่ี 1  การวางแผนและการกําหนดเป�าหมายผลการปฏิบัติราชการ  มี
การปฏิบัติอยู6ในระดับมาก  ดังนี้  กําหนดป3จจัยวัดความสําเร็จของงาน  และมาตรฐานผลงานท่ี
สามารถวัด/ประเมินได�  และกําหนดผลงานพ้ืนฐานท่ีผู�ปฏิบัติงานต�องทําให�สําเร็จ  คือ  การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของครูแต6ละคน  มีการปฏิบัติท่ียังไม6ได�ปฏิบัติ  ได�แก6  กําหนดแผนปฏิบัติราชการ
รายบุคคล  และการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเป9นรายบุคคล  ข้ันตอนท่ี  2  การติดตาม  มี
การปฏิบัติอยู6ในระดับมากทุกข�อ  ได�แก6  การนิเทศ/การติดตาม  การดําเนินงานตามโครงการ/งานท่ี
รับผิดชอบ  การตรวจวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ (เปรียบเทียบความสําเร็จกับ
เป�าหมาย)  การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/งาน  ท่ีรับผิดชอบ  และการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือติดตามความก�าวหน�าของการปฏิบัติงานของคณะครูท้ังท่ีเป9นทางการและไม6เป9น
ทางการ  ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนา  มีการปฏิบัติอยู6ในระดับมากทุกข�อ  ดังนี้ 1.  ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว�  มีระดับการปฏิบัติอยู6ในระดับมากทุกข�อ  ได�แก6  ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงานการบริหารงบประมาณ  ระดับ  การปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารงานท่ัวไป  
ระดับการปฏิบัติเด่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน  การบริหารงานบุคลากร  และระดับการปฏิบัติเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารงานวิชาการ  2.  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู�ปฏิบัติงานเป9นไปตามท่ี
คาดหวังไว�  มีระดับ  การปฏิบัติอยู6ในระดับมาก  ได�แก6  ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของผู�ปฏิบัติงานด�านการบริหารงบประมาณ  ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของงานการ
บริหารงานวิชาการ  และระดับการปฏิบัติพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู�ปฏิบัติงานด�านการ
บริหารงานบุคลากร  ตามลําดับ  มีการปฏิบัติอยู6ในระดับปานกลาง  ได�แก6  ระดับการปฏิบัติ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ของผู�ปฏิบัติงานด�านการบริหารงานท่ัวไป  ข้ันตอนท่ี 4  การประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใน 4 มิติ  มีการปฏิบัติอยู6ในระดับมากทุกข�อ  
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ได�แก6  มิติท่ี 1 ด�านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  มิติท่ี 2  ด�านคุณภาพการให�บริการ  มิติท่ี 3  
ด�านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติท่ี 4  ด�านพัฒนาองค+กร  ข้ันตอนท่ี 5  การให�
รางวัล  มีการปฏิบัติอยู6ในระดับมากทุกข�อ  ได�แก6  ระดับการปฏิบัติ  การให�รางวัล  และระดับการ
ปฏิบัติการให�รางวัลบุคลากรตามลําดับ   
          2.4.1.3  ความซ่ือสัตย+สุจริต 

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2553) โครงการรณรงค+เผยแพร6ค6านิยม
รักความซ่ือสัตย+สุจริตเพ่ือจัดทําคู6มือข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  

ผลการศึกษาพบว6า พฤติกรรมการปฏิบัติงานของข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 2 ประการ
คือ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหน�าท่ี และพฤติกรรมการเป9นสมาชิกท่ีดีขององค+การและสังคม 
โดยหากข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหน�าท่ีไม6ถูกต�องตาม
กฎหมายและระเบียบราชการแล�ว แสดงว6าบุคคลนั้นกําลังอยู6ในภาวะท่ีเสี่ยงต6อการทุจริตหรือมี
พฤติกรรมการทุจริตแล�ว อันเป9นพฤติกรรมท่ีไม6พึงประสงค+ ในขณะท่ีพฤติกรรมการเป9นสมาชิกท่ีดี
ขององค+การและสังคม เป9นพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน ค6านิยม
สร�างสรรค+ สมรรถนะการทํางานของข�าราชการพลเรือน และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
หากได�ปฏิบัติได�ตามหลักประพฤตินี้ แสดงว6าเป9นบุคคลท่ีมีค6านิยมรักความซ่ือสัตย+สุจริต อันเป9น
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+ 
  ดร. ป3ทมา จันทร+เจริญสุข และ ดร. สุภาพร ศรีสัตตรัตน+ (2556) ผลการวิจัย รายงาน
สถานภาพจริยธรรมข�าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
 ผลการวิจัย ปรากฏว6า  

1. การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนของส6วนราชการและ
จังหวัด  

ผลสํารวจสภาพโดยท่ัวไป ส6วนราชการและจังหวัดส6วนใหญ6 มีความถ่ีในการจัดประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมตามโอกาสและวาระท่ีจาเป9นมากท่ีสุด ร�อยละ 68 ส6วนใหญ6มีการจัดต้ังกลุ6ม
งานคุ�มครองจริยธรรมเรียบร�อย ร�อยละ 63.3 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจริยธรรม และมี
ยุทธศาสตร+/แผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ร�อยละ 54 แต6ยังขาดอัตรากาลังของ
กลุ6มงานคุ�มครองจริยธรรม ซ่ึงอัตรากาลังส6วนใหญ6เป9นการมอบหมายผู�รับผิดชอบท่ีปฏิบัติภารกิจอ่ืน 
ๆ ด�วย ร�อยละ 79.3 และมีอัตรากาลังท่ีได�รับมอบหมายรับผิดชอบเต็มเวลาเพียงร�อยละ 21.3  

ผลสํารวจด�านการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนของคณะกรรมการ
จริยธรรม กลุ6มงานคุ�มครองจริยธรรมของส6วนราชการและจังหวัด มีการดาเนินการด�านการส6งเสริม
จริยธรรม โดยมีการเผยแพร6 ปลูกฝ3ง ส6งเสริม ยกย6องข�าราชการท่ีเป9นแบบอย6างท่ีดี ร�อยละ 98.7 
รองลงมาคือ การปลูกฝ3งจริยธรรมให�แก6ข�าราชการใหม6 ร�อยละ 94.0 และการนาพฤติกรรมทาง
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จริยธรรมไปใช�พิจารณาคู6กับความรู�ในการบรรจุ แต6งต้ัง เลื่อนเงินเดือน การย�าย – โอนข�าราชการ 
ร�อยละ 92.0 ตามลาดับ โดยมีการจัดกิจกรรมส6งเสริมจริยธรรมของผู�บริหารน�อยท่ีสุดคือ ร�อยละ 
28.7  

การดําเนินงานกรณีมีการฝkาฝpนจริยธรรม ส6วนราชการส6วนใหญ6มีการควบคุม กากับ ส6งเสริม
และให�คาแนะนาในการใช�บังคับประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนในส6วนราชการ ร�อยละ 88.7 
รองลงมาคือ ให�ความช6วยเหลือและดูแลข�าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพล
เรือนอย6างตรงไปตรงมาไม6ให�ถูกกลั่นแกล�งหรือไม6ได�รับความเป9นธรรม ร�อยละ 64.7และมีการดาเนิน
งานน�อยท่ีสุดคือ สอดส6อง ดูแลให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส6วนราชการ ในกรณีท่ีมีข�อ
สงสัย หรือมีข�อร�องเรียนว6ามีการฝkาฝpนจริยธรรมส6วนราชการเพ่ือให�มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมส6วนราชการนี้โดยเร็ว ร�อยละ 21.3  

2. รายงานสถานภาพจริยธรรมข�าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน  
ผลการสํารวจด�านความรู� ข�าราชการพลเรือนส6วนใหญ6มีความรู�ท่ีถูกต�องเก่ียวกับประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือน เฉลี่ยร�อยละ 85.59 โดยมีความรู�เก่ียวกับประมวลจริยธรรมมากท่ีสุดเรียงตามลา
ดับ คือ การมีจิตสานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต6อหน�าท่ี และมีความเสียสละ ร�อยละ 98.0 การเป9น
แบบอย6างท่ีดีในการดารงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ+ของราชการโดยรวม ร�อยละ 96.6 และการ
ท่ีข�าราชการต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย6างรวดเร็ว โปร6งใส และสามารถตรวจสอบได� ร�อยละ 96.0  

ประเด็นท่ีข�าราชการมีความรู�น�อยท่ีสุด คือ การต�องรายงานการดารงตําแหน6งท้ังท่ีได�รับ
ค6าตอบแทนและไม6ได�ค6าตอบแทนในนิติบุคคลต6อหัวหน�าส6วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
ร�อยละ 56.2 และการอนุมัติโครงการหรืองานท่ีเป9นประโยชน+แก6ตนเองและผู�อ่ืนร�อยละ 53.4  
ข�าราชการมีความคิดเห็นต6อประมวลจริยธรรม โดยให�ความสําคัญมากท่ีสุดในเรื่องการมีจิตสานึกท่ีดี 
มีความรับผิดชอบต6อหน�าท่ี และมีความเสียสละ ร�อยละ 64.6 การต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย6างรวดเร็ว 
โปร6งใส และสามารถตรวจสอบได� ร�อยละ 33.6 และการใช�ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าท่ี
ด�วยความรู�ความสามารถ ตรงไปตรงมาและไม6เลือกปฏิบัติ ร�อยละ 26.9  

ผลการสํารวจด�านความพึงพอใจ พบว6า ข�าราชการพลเรือนมีความพึงพอใจต6อสถานการณ+
จริยธรรมข�าราชการพลเรือน ในระดับมาก เฉลี่ยรวม 3.72 โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องการ
ปฏิบัติตามกฎหมายข�อมูลข6าวสารของทางราชการ : ไม6ถ6วงเวลา ให�ข�อมูลครบถ�วน ไม6บิดเบือน ไม6ใช�
ข�อมูลในการอ่ืนท่ีเอ้ือประโยชน+ให�แก6ตนเอง เป�ดเผยเป9นหลัก ปกป�ดเป9นข�อยกเว�น คะแนน 3.84 
รองลงมาคือ การปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเท่ียงธรรม : เป9นกลาง เป9นธรรม ไม6เลือกปฏิบัติ ไม6เรียกรับ
ผลประโยชน+อันมิควรได� คะแนน 3.83 และมุ6งผลสัมฤทธิ์ของงาน : รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห6ง
วิชาชีพ ใช�งบประมาณอย6างคุ�มค6า ประหยัด ทางานเต็มกาลังความสามารถ คะแนนเฉลี่ย 3.82 โดยมี
ความพึงพอใจน�อยท่ีสุด ในเรื่อง ยึดม่ันกระทาในสิ่งท่ีถูกต�องและจรรยาวิชาชีพ : ตัดสินใจยืนหยัดท่ีจะ
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ปฏิบัติราชการโดยยึดถือความถูกต�องชอบธรรมแม�ว6าจะขัดกับความต�องการของผู�บังคับบัญชา 
คะแนน 3.43 ซ่ึงยังอยู6ในระดับพึงพอใจมาก ส6วนความพึงพอใจต6อการประพฤติปฏิบัติของหัวหน�า
ส6วนราชการในหน6วยงาน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรวม 2.61 โดยมีความพึง
พอใจด�านมุ6งผลสัมฤทธิ์ของงาน : รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห6งวิชาชีพ ใช�งบประมาณอย6างคุ�มค6า 
ประหยัด ทางานเต็มกาลังความสามารถ มากท่ีสุด 2.69 คะแนน รองลงมาคือ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข�อมูลข6าวสารของทางราชการ : ไม6ถ6วงเวลา ให�ข�อมูลครบถ�วน ไม6บิดเบือน ไม6ใช�ข�อมูลในการอ่ืนท่ี
เอ้ือประโยชน+ให�แก6ตนเอง เป�ดเผยเป9นหลัก ปกป�ดเป9นข�อยกเว�น 2.67 คะแนน คะแนนเป9นแบบอย6าง
ท่ีดีในการดารงตนอย6างซ่ือสัตย+ ปฏิบัติหน�าท่ีให�เกิดผลดีต6อราชการ มีผลงานดีเด6น มีความรู� 
ความสามารถ ขยัน มีคุณธรรม น6านับถือ 2.65 คะแนน ส6วนความพึงพอใจน�อยท่ีสุด คือเรื่อง ยึดม่ัน
กระทาในสิ่งท่ีถูกต�องและจรรยาวิชาชีพ : ตัดสินใจยืนหยัดท่ีจะปฏิบัติราชการโดยยึดถือความถูกต�อง
ชอบธรรมแม�ว6าจะขัดกับความต�องการของผู�บังคับบัญชา คะแนน 2.47 ซ่ึงอยู6ในระดับพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ส6วนการดําเนินการของส6วนราชการและจังหวัดโดยภาพรวม พบว6า ส6วนใหญ6ยังดา
เนินการในระดับน�อย เฉลี่ยรวม 2.09 โดยมีการดาเนินการเก่ียวกับการฝ�กอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนา
จริยธรรมของข�าราชการมากท่ีสุด ค6าเฉลี่ย 2.30 รองลงมาคือ มีการรวบรวมเอกสารต6าง ๆ เก่ียวกับ
จริยธรรม ค6าเฉลี่ย 2.16 และท่ีดาเนินการน�อยท่ีสุด คือ การเผยแพร6ให�คู6สมรส ญาติพ่ีน�อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูงของข�าราชการให�ทราบถึงประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ค6าเฉลี่ย 1.82  

ด�านพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการพลเรือนในหน6วยงาน มี
พฤติกรรมเรียงตามลาดับ รายงานการดารงตําแหน6งในหน6วยงานอ่ืนท่ีไม6ใช6ส6วนราชการ และไม6มีส6วน
ได�เสียกับหน6วยงาน ต6อหัวหน�าส6วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรม ร�อยละ 80.8 รองลงมาคือ 
ไม6รับของขวัญทุกกรณี ร�อยละ 78.4 ดาเนินการกับผู�ละเมิดกฎข�อบังคับของหน6วยงาน ร�อยละ 60.6 
ส6วนท่ีมีพฤติกรรมน�อยท่ีสุด คือ ทักท�วงผู�บังคับบัญชาโดยบันทึกเรื่องเป9นลายลักษณ+อักษรร�อยละ 4.8  

นอกจากนั้น ยังพบว6า ข�าราชการมีแนวโน�มท่ีจะกล�าทาในสิ่งท่ีถูกต�อง โดยร�อยละ ๗๑ จะ
ทักท�วงเป9นลายลักษณ+อักษรหรือดาเนินการตามคาสั่งและส6งเรื่องให�คณะกรรมการจริยธรรม หาก
ผู�บังคับบัญชาสั่งราชการด�วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก6อให�เกิดความเสียหาย และร�อยละ ๖๗ ในกรณีท่ี
เคลือบแคลงสงสัยว6ามีการใช�อํานาจในทางท่ีไม6ถูกต�อง จะแจ�งผู�บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ
จริยธรรม  

3. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต6อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ข�าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม  

การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต6อประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ประชาชนรู�ว6ามีการ
ประกาศใช�ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน เพ่ือใช�เป9นมาตรฐานทางจริยธรรมกับข�าราชการพล
เรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ�างในสังกัดราชการพลเรือน คิดเป9นร�อยละ 31.2 ไม6รู� คิดเป9น
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ร�อยละ 68.6โดยรับรู�ผ6านสื่อวิทยุ/โทรทัศน+มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพ่ือน/ญาติพ่ีน�อง รับรู�จาก
ข�าราชการท่ีไปติดต6อด�วย และประกาศของทางราชการ ส6วนสื่อท่ีรับรู�น�อยท่ีสุด คือ สื่ออ่ืนๆ (สื่อ
สิ่งพิมพ+) 

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (2553) ผลการวิจัย การสร�างเครื่องมือ ประเมิน
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความโปร6งใสขององค+กร  พบว6าบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม
หรือไม6มีจริยธรรมออกมานั้นจะข้ึนอยู6กับป3จจัยหลักท่ีสําคัญสองประการ คือ จิตลักษณะหรือสภาพ
ของความรู�สึกนึกคิด ความรู�ความเข�าใจ ค6านิยมหรือทัศนคติและการใช�วิจารณญาณของบุคคล สิ่ง
ต6างๆ เหล6านี้สามารถท่ีจะพัฒนาหรือปลูกฝ3งให�เกิดข้ึน ประกอบเข�ากับป3จจัยอีกประการหนึ่งคือ 
ป3จจัยจากสภาพแวดล�อมท่ีบุคคลนั้นอยู6 ได�แก6 บุคคลรอบข�าง กฎระเบียบหรือมาตรฐานในสังคมนั้นๆ 
และวิชาชีพของบุคคล เม่ือหล6อหลอมเข�ากับจิตลักษณะของบุคคลแล�วก็จะแสดงออกมาเป9น
พฤติกรรม 
                 สรุปได�ว6าการจัดการประเมินควรแบ6งเป9นระยะ (phasing) โดยการประเมินครั้งแรก
เป9นเรื่องการประเมินการรับรู� การต่ืนตัว และความเข�าใจ เก่ียวกับประมวลจริยธรรมก6อน รวมท้ังดู
เรื่องการเตรียมพร�อมของหน6วยงานต6างๆ ว6าระบบ กลไก หรือทรัพยากรของหน6วยงานเป9นอย6างไร 
เนื่องจากการวัดระดับบุคคลอย6างเดียวคงไม6เพียงพอ ท่ีจะทําให�เห็นภาพรวมได�อย6างแท�จริง จึงอาจ
ต�องมีการวัดในระดับองค+การร6วมด�วย ท้ังนี้เครื่องมือควรเป9นเชิงบวก(positive approach) ประกอบ
กับบทบาทของสํานักงาน ก.พ. ท่ีจะทําหน�าท่ีเป9นพ่ีเลี้ยงให�กับหน6วยงานต6างๆ ของภาครัฐ รวมท้ังจัด
หลักสูตรต6างๆ ในการท่ีจะส6งเสริมเรื่องจริยธรรมอย6างต6อเนื่องความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
ประเมินจริยธรรมข�าราชการพลเรือน(ตามประมวลจริยธรรมข�อ 3-12) ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ตรงกันว6าสิ่งท่ีควรคํานึงถึงเป9นประการแรกคือเรื่องการทําความเข�าใจเก่ียวกับจริยธรรมให�ตรงกัน โดย
หากพิจารณาถึงตัวประมวลจริยธรรมซ่ึงนํามาใช�เป9นกรอบในการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได�ว6าบทบัญญัติ
ต6างๆมีขอบเขตท้ังในเชิงรูปแบบและเนื้อหาท่ีค6อนข�างกว�าง รวมถึงมีความซํ้าซ�อนในแง6ของความ
เข�าใจเป9นอย6างมาก อีกท้ังจริยธรรมเป9นเรื่องของความรู�สึกภายในตัวบุคคล จึงข้ึนอยู6กับป3จจัย
แวดล�อมได�ง6าย หน6วยงานจึงควรส6งเสริมให�เกิดความรู�ความเข�าใจในเรื่องจริยธรรมแก6บุคลากร การ
ส6งเสริมการมีส6วนร6วมในหน6วยงานเรื่องกระบวนการทางจริยธรรมต6างๆ จะเป9นสิ่งสําคัญท่ีช6วยให�
บุคลากรในองค+การเกิดความเข�าใจตรงกันอย6างถ6องแท� เกิดความกระตือรือร�นในการเป9นส6วนหนึ่งท่ี
จะผลักดันให�เกิดการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม แนวทางการสร�างเครื่องมือเพ่ือประเมิน
จริยธรรมข�าราชการพลเรือนควรมีการวางกรอบการประเมินให�ชัดเจน การประเมินควรแบ6งออกเป9น
ช6วงเวลา การประเมินในระยะแรกหรือช6วงปiแรกของการนําประมวลจริยธรรมมาใช�นั้น อาจยังไม6เห็น
ผลในเชิงพฤติกรรมได�อย6างชัดเจนว6า มีการนําหลักการต6างๆ ตามประมวลไปปฏิบัติมากน�อยเพียงใด 
แต6อาจประเมินจากความรู�ความเข�าใจของบุคลากรและระดับของการส6งเสริมในเรื่องจริยธรรมของ
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หน6วยงานได� เม่ือมีการส6งเสริมความรู�ความเข�าใจในประมวลจริยธรรมได�ระยะหนึ่งแล�ว จึงประเมินใน
ส6วนของการปฏิบัติตามต6อไป การประเมินควรมีรูปแบบท่ีไม6ซํ้าซ�อนกับการประเมินเรื่องอ่ืนๆ มาก
เกินไป ควรออกแบบวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือให�ได�ข�อมูลตามข�อเท็จจริง การพัฒนาเครื่องมืออย6าง
ต6อเนื่องเป9นสิ่งจําเป9น เนื่องจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนําประมวลจริยธรรมมาใช�นั้น จะต�อง
ประเมินท้ังระดับหน6วยงานว6าได�ให�ความรู�ความเข�าใจแก6บุคลากรมากน�อยเพียงใด มีการส6งเสริมการ
นําไปปฏิบัติตามหรือไม6 และระดับบุคคลว6าเม่ือมีความรู�ความเข�าใจแล�วสามารถปฏิบัติออกมาเป9น
พฤติกรรมจริงได�แค6ไหน และนําไปสู6การยึดถือเป9นอุปนิสัยถาวรมากน�อยเพียงใด การพัฒนาเครื่องมือ
อย6างต6อเนื่องจะช6วยให�เกิดการประเมินและรับทราบถึงพัฒนาการของการบังคับใช�ประมวลจริยธรรม 
          4.1.4  การบริหารความเสี่ยง 

ประไพรัตน+ ไวทยกุล และคณะ (2556) ผลการวิจัย โครงการ : ป3จจัยส6วนบุคคลและทัศนคติ
ของบุคลากรท่ีเป9น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ หน6วยงาน ท่ีมีต6อกระบวนการจัดทา
บริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว6าค6าเฉลี่ยรวมทัศนคติด�านความเข�าใจ อยู6ใน ระดับ
ปานกลาง สําหรับระดับทัศนคติป3จจัยด�านความรู�สึกของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว6า ค6าเฉลี่ยรวม 
ทัศนคติด�านความรู�สึก อยู6ในระดับปานกลาง ในส6วนระดับทัศนคติป3จจัยด�านพฤติกรรมของผู�ตอบ 
แบบสอบถาม ค6าเฉลี่ยรวมทัศนคติด�านพฤติกรรม อยู6ในระดับปานกลาง สาหรับทัศนคติเก่ียวกับ 
กระบวนการจัดทาบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวรของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว6า ค6าเฉลี่ย
รวม ทัศนคติเก่ียวกับกระบวนการจัดทาบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู6ในระดับปานกลาง 
ในส6วนทัศนคติกับความสามารถในการจัดทาบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ของผู�ตอบ 
แบบสอบถาม พบว6า ความสามารถจัดทาบริหารความเสี่ยงได�ทุกกระบวนการตามข้ันตอนได�อย6าง
ถูกต�อง ทาไม6ได�มากท่ีสุด คิดเป9นร�อยละ 59.90 ความสามารถใช�กลยุทธ+ Terminate Transfer 
Treat และ Take ได�อย6างถูกต�อง ทาไม6ได�มากท่ีสุด คิดเป9นร�อยละ 52.70 ความสามารถนาแนวทาง
ในการลดความเสี่ยงไป ปฏิบัติในหน6วยงานของท6านได�อย6างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาไม6ได�
มากท่ีสุดคิดเป9นร�อยละ 73.10 สามารถถ6ายทอดให�บุคลากรในองค+กรของท6านได�อย6างถูกต�อง ทา
ไม6ได�มากท่ีสุด คิดเป9นร�อยละ 64.80 
  ณัฐธัญ เหลืองหิรัญและ เอกภพ รอดเท่ียง (2553)  ผลการวิจัยการศึกษากระบวนการการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือลดป3ญหาการล6าช�าของเท่ียวบิน  พบว6า ในกรณีศึกษามาวิเคราะห+ตามหลักสถิติ
เพ่ือเปรียบเทียบสาเหตุท่ีทาให�เกิดการล6าช�าของเท่ียวบิน ซ่ึงสาเหตุท่ีสําคัญและส6งผลกระทบต6อการ
ล6าช�าของเท่ียวบินมากท่ีสุดมี 3 สาเหตุตามลาดับดังนี้ (1) การหมุนเวียนอากาศยานเพ่ือทาการบิน (2) 
การตรวจพบข�อบกพร6องของอากาศยานทาให�ไม6สามารถทาการบินได� และ (3) การเปลี่ยนอากาศ
ยานเพ่ือทาการบิน โดยในการศึกษาครั้งนี้ได�มีการพิจารณาและหาแนวทางสาหรับการลดป3ญหาท่ีเกิด
จากป3จจัยเสี่ยงท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด ซ่ึงแนวทางในการแก�ไขนั้นก็คือ การพัฒนาการจัดตารางทาการบิน
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ให�มีช6องว6างของเวลาระหว6างการปฏิบัติการบินท่ีเหมาะสม สาหรับการศึกษานี้พบว6าการเพ่ิม
ระยะเวลาสารองท่ีเหมาะสมเข�าไปในตารางการบินจะสามารถช6วยลดป3ญหาในการเกิดการล6าช�าของ
เท่ียวบินท่ีมีสาเหตุมาจากการหมุนเวียนอากาศยานเพ่ือทาการบินได� โดยระยะเวลาสารองท่ีเหมาะสม
ในการศึกษานี้คือ 11 นาที และในการศึกษาแนวทางการลดป3ญหาการล6าช�าของเท่ียวบินควรมีการ
ติดตามและประเมินผลเม่ือนาไปปฏิบัติจริงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการบินสาหรับธุรกิจ
สายการบินต6อไป 
 ภาวิณี แว6วเสียงสังข+ และ ดร. อรพรรณ คงมาลัย (2557)  ผลการวิจัยการบริหารความเสี่ยง
ในการใช�วิธีปฏิบัติท่ีเป9นเลิศ:กรณีศึกษา “CMMI” ในอุตสาหกรรมผู�ผลิตซอฟท+แวร+ในประเทศไทย 
พบว6าป3จจัยเสี่ยงท่ีมีผลต6อโครงการปรับใช� CMMI ในองค+กรเอกชนอุตสาหกรรมผู�ผลิตซอฟท+แวร+ใน
ประเทศไทย เพ่ือให�ทราบความสัมพันธ+ของความเสี่ยงในการปรับตัวใช� CMMI และคําแนะนําในการ
ป�องกันความเสี่ยง เพ่ือเป9นข�อแนะนําให�องค+กรสามารถเตรียมความพร�อมในการลดความเสี่ยงเม่ือนํา 
Best Practice“CMMI” เข�ามาปรับใช�ในองค+กร และเพ่ือให�ผู�บริหารสามารถวางแผนงานในการช6วย
ลดค6าใช�จ6ายและเวลาในการพัฒนาองค+กร นําไปสู6ตัวแบบท่ีดีให�กับองค+กรเอกชนอ่ืนปฏิบัติตาม ซ่ึงจะ
เป9นป3จจัยหนึ่งท่ีช6วยให�ประเทศพัฒนาได�เร็วข้ึน งานวิจัยนี้ได�รับความร6วมมือจากหน6วยงานบริการ
ปรึกษาด�านไอที (IT Advisory Service: ITA) ของเขตส6งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท+แวร+ประเทศไทย 
(Software Park Thailand) ในการเก็บข�อมูล 
 พจนา รุ6งรัตน+ (2557) ผลการวิจัยความสัมพันธ+ระหว6างป3จจัยส6วนบุคคล ความรู�และทัศนคติ
เรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรทางการ
พยาบาลโรงพยาบาลบ�านค6าย จังหวัดระยอง   

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. กลุ6มตัวอย6างส6วนใหญ6เป9นเพศหญิง คิดเป9นร�อยละ 88.70 มีอายุอยู6ในช6วง 41-50 

ปi มากท่ีสุดคิดเป9นร�อยละ 38.00 ส6วนใหญ6มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป9นร�อยละ 62.00 
มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน6-10 ปi มากท่ีสุด คิดเป9นร�อยละ 32.00 หน6วยงานท่ีปฏิบัติส6วนใหญ6คือ
หน6วยบริการ คิดเป9นร�อยละ 84.70เคยได�รับการอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง คิดเป9นร�อยละ 
83.30 ทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงคิดเป9นร�อยละ 84.00 เคยบันทึกรายงานความเสี่ยง คิด
เป9นร�อยละ 73.30 ส6วนใหญ6มีความรู�เรื่องการบริหารความเสี่ยงในระดับมาก คิดเป9นร�อยละ 95.34 (X 
= 13.55, SD = 1.39) มีทัศนคติเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระดับมาก คิดเป9นร�อยละ 93.30 (X = 
4.22, SD = .53) และมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับมาก คิดเป9นร�อยละ 
69.34 (X = 3.92, SD = .66) 

2. ป3จจัยท่ีมีความสัมพันธ+กับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย6างมี
นัยสําคัญทางสถิติได�แก6 ทัศนคติเรื่องการบริหารความเสี่ยง (r = .262, p < .05) การได�รับการอบรม
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เรื่องการบริหารความเสี่ยง( = 10.541, p < .01) และการทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ( = 
6.163, p < .05) ส6วนป3จจัยส6วนบุคคลได�แก6 เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
หน6วยงานท่ีปฏิบัติ และการบันทึกรายงานความเสี่ยง และความรู�เรื่องการบริหารความเสี่ยง ไม6มี
ความสัมพันธ+กับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติจากการวิจัย
ครั้งนี้มีข�อเสนอแนะว6าควรมีการเสริมสร�างให�บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
ควรจัดการอบรมเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงให�กับบุคลากรทุกปi รวมท้ังเน�นให�บุคลากรทุกระดับได�
ทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง และครบถ�วน 
          4.1.5  การตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน 

รสสุคนธ+ สกุลเมตตา และ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน+ (2558)  ผลการวิจัย การรับรู�และการ
ตอบสนองการสื่อสารการตลาดผ6านไลน+ ออฟฟ�เชียลแอคเคานต+ของเครือข6ายโทรศัพท+มือถือ 
 ผลการวิจัยพบว6า  

1) กลุ6มตัวอย6างส6วนใหญ6เป9นเพศหญิง มีอายุระหว6าง 21 – 25 ปi มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ส6วนใหญ6เป9นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได�เฉลี่ยต6อเดือน 10,000 –20,000 บาท  

2) กลุ6มตัวอย6างส6วนใหญ6มีการใช�งานไลน+แอปพลิเคชันทุกวันต6อสัปดาห+ มีระยะเวลาใช�งาน
ไลน+แอปพลิเคชันมากกว6า 3 ชั่วโมงต6อวัน ช6วงเวลา 20.01 –24.00 น. มีการใช�งานไลน+แอปพลิเคชัน
เป9นประจามากท่ีสุด ส6วนใหญ6ติดตามการสื่อสารการตลาดผ6านทางไลน+ออฟฟ�เชียลแอคเคานต+ เพ่ือ
ติดตามข�อมูลข6าวสาร สําหรับรูปแบบการสื่อสารการตลาดท่ีเคยพบเห็นผ6านทางไลน+ออฟฟ�เชียลแอค
เคานต+ คือการแจ�งโปรโมชั่น/ส6วนลดราคา หลังจากท่ีกลุ6มตัวอย6างได�รับข�อมูลข6าวสารแล�วส6วนใหญ6มี
การตอบสนองโดยการคลิกอ6านผ6านๆ และมีระยะเวลาท่ีเป�ดอ6านข�อความ/ข�อมูลข6าวสารทาง
การตลาดผ6านไลน+ออฟฟ�เชียลแอคเคานต+ 1 –2 วันต6อสัปดาห+ 

3) การรับรู�การสื่อสารการตลาดผ6านไลน+ออฟฟ�เชียลแอคเคานต+ของเครือข6ายโทรศัพท+มือถือ 
พบว6า  

(1) การรับรู�ข�อมูลข6าวสารของเครือข6ายโทรศัพท+มือถือผ6านไลน+ออฟฟ�เชียลแอค
เคานต+ มีระดับการรับรู�โดยรวมอยู6ในระดับปานกลาง พบว6า เครือข6ายโทรศัพท+มือถือท่ีมีระดับการรับ
รู�อยู6ในระดับมาก คือ เครือข6ายโทรศัพท+มือถือของทรูมูฟ  

(2) การรับรู�รูปแบบต6างๆ ของการสื่อสารการตลาดผ6านไลน+ออฟฟ�เชียลแอคเคานต+
ท่ีกลุ6มตัวอย6างได�รับ มีระดับการรับรู�โดยรวมอยู6ในระดับมาก พบว6า ข�อท่ีมีระดับการรับรู�อยู6ในระดับ
มาก คือ การเป�ดให�ดาวน+โหลดสต๊ิกเกอร+ได�ฟรี  

4) กระบวนการตอบสนองของผู�บริโภค (AIDA Model) มีระดับการตอบสนองโดยรวมอยู6ใน
ระดับมาก พบว6า ในด�านความต้ังใจ ด�านความสนใจ และด�านความต�องการมีระดับการตอบสนอง
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โดยรวมอยู6ในระดับมาก ส6วนในด�านการตัดสินใจซ้ือ มีระดับการตอบสนองโดยรวมอยู6ในระดับปาน
กลาง  

5) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว6า  
(1) ลักษณะทางประชากร พบว6า กลุ6มตัวอย6างท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

รายได�ท่ีต6างกันมีการตอบสนองของผู�บริโภคในการสื่อสารการตลาดผ6านไลน+ออฟฟ�เชียลแอคเคานต+
แตกต6างกัน อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

(2) พฤติกรรมการเป�ดรับข6าวสารผ6านไลน+ออฟฟ�เชียลแอคเคานต+ พบว6า ผู�บริโภคท่ี
มีระยะเวลาเป�ดอ6านข�อความ/ข�อมูลข6าวสารทางการตลาดผ6านไลน+ออฟฟ�เชียลแอคเคานต+ท่ีต6างกันมี
การตอบสนองด�านการตัดสินใจซ้ือแตกต6างกัน อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

(3) การรับรู�การสื่อสารการตลาดผ6านไลน+ออฟฟ�เชียลแอคเคานต+มีความสัมพันธ+ต6อ
การตอบสนองของผู�บริโภค ด�านความต้ังใจ ด�านความสนใจ และด�านความต�องการ อย6างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จริญญา  มาศอรุณ (2550) ผลการวิจัยการตอบสนองทางการตลาดของก�าซแอลพีจีตาม
ความคิดเห็นของผู�บริโภคสําหรับรถยนต+นั่ง พบว6า  ผู�บริโภคมีระดับการตอบสนองทางการตลาดของ
ก�าซแอลพีจีอยู6ในระดับสูง  ไม6ว6าจะเป9นรถแท็กซ่ีและรถยนต+ส6วนตัว  ระดับการศึกษาหรืออาชีพใดก็
ตามจะมีระดับการตอบสนองทางการตลาดก�าซแอลพีจีในระดับสูง  ส6วนผู�บริโภคท่ีมีอายุ 41-50 ปi  มี
ระดับการตอบสนองทางการตลาดมากกว6าผู�บริโภคท่ีมีอายุไม6เกิน  30  ปi  และผู�บริโภคท่ีมีระดับ
รายได�ต6อเดือนมากกว6า  25,000  บาท  มีระดับการตอบสนองทางการตลาดก�าซแอลพีจี  มากว6าผู�ท่ี
มีรายได�ต6อเดือนไม6เกิน  15,000  บาท 

ผู�บริโภคท่ีมีระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับก�าซแอลพีจีต6างกัน  จะมีระดับการตอบสนอง
ทางการตลาดของก�าซแอลพีจีในด�านป3ญหาท่ีได�รับการแก�ไขแตกต6างกัน  โดยผู�บริโภคท่ีมีระดับ
ความรู�ความเข�าใจมาก  มีระดับการตอบสนองด�านป3ญหาท่ีได�รับการแก�ไขมากกว6าผู�บริโภคท่ีมีระดับ
ความรู�ความเข�าใจน�อย  สําหรับในด�านต�นทุน  ด�านความสะดวก  และด�านการติดต6อสื่อสาร  
ผู�บริโภคจะมีระดับการตอบสนองทางการตลาดของก�าซแอลพีจีในด�านดังกล6าวไม6ว6าจะมาก  ปาน
กลาง  หรือน�อย  ก็ไม6มีความสัมพันธ+กับระดับการตอบสนองทางการตลาดของก�าซแอลพีจีในด�าน
ต�นทุน  ด�านความสะดวก  และด�านการติดต6อสื่อสาร 

สุขสันต+ สุสันทัด (2554) ผลการวิจัยการรับรู�การสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือกล�อง 
CANON 1100D ของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว6า 

1. กลุ6มตัวอย6างเป9นเพศชายและหญิง มีอายุระหว6าง 15-24 ปi เป9นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีรายได�เฉลี่ยต6อเดือน ตํ่ากว6า 10,000 บาท 
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2. กลุ6มตัวอย6างมีการเป�ดรับสื่อโทรทัศน+มากท่ีสุดรองลงมา อินเทอร+เน็ตจํานวน และท่ีมีการ
เป�ดรับสื่อน�อยท่ีสุด คือ กิจกรรมส6งเสริมการขาย 

3. การรับรู�ส6วนประสมทางการตลาดด�านผลิตภัณฑ+ กลุ6มตัวอย6าง ได�ให�ความสําคัญกับพรี
เซนเตอร+ คือ เป� อารักษ+ อมรศุภศิริ ในการรับรู� มากท่ีสุด ด�านราคา กลุ6มตัวอย6างให�ความสําคัญกับ
ระบบผ6อนชําระ 0% กับบัตรท่ีร6วมรายการ โดยมีการรับรู�ระดับปานกลาง ด�านช6องทางจัดจําหน6าย 
กลุ6มตัวอย6างให�ความสําคัญกับการหาซ้ือได�สะดวก โดยมีระดับการรับรู�มาก ด�านส6งเสริมการตลาด 
กลุ6มตัวอย6างให�ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมถ6ายภาพชิงรางวัลโดยมีการรับรู�ระดับปานกลาง 

4. การตัดสินใจซ้ือด�านการตระหนักถึงป3ญหา กลุ6มตัวอย6างให�ความสําคัญกับการซ้ือเพราะมี
ฟ3งก+ชั่นตรงกับความต�องการในการใช�งาน มากท่ีสุด ด�านการค�นหาข�อมูล กลุ6มตัวอย6างให�ความสําคัญ
กับการค�นหาข�อมูลจากอินเทอร+เน็ต มาก ด�านการประเมินข�อมูล กลุ6มตัวอย6างให�ความสําคัญกับ
ความมีชื่อเสียงของแบรนด+ ความน6าเชื่อถือ ท่ีมีผลต6อการตัดสินใจซ้ือมาก ด�านการตัดสินใจซ้ือ กลุ6ม
ตัวอย6างให�ความสําคัญกับความต�องการในการใช�งานส6วนตัว ท่ีมีผลต6อการตัดสินใจซ้ือมาก 
 2.4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 
      2.4.2.1  ภูมิป3ญญาท�องถ่ินสู6สากล 

     อัญชลี โสมดี (2550)  ผลการวิจัยประยุกต+พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิ
ป3ญญาท�องถ่ินงานหัตถกรรมสาขากระดาษของจังหวัดเชียงใหม6 พบว6า (1) จากการศึกษากลุ6มตัวอย6าง
ท้ัง 10 กลุ6มตัวอย6าง เป9นกลุ6มท่ีอาศัยอยู6ในอําเภอเมืองคิดเป9นร�อยละ 40 อําเภอสันกาแพงคิดเป9น
ร�อยละ 40 และอําเภอสันทรายคิดเป9นร�อยละ 20 สาหรับวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ+ท่ีใช�ส6วนใหญ6มา
จากจากพ6อค�าคนกลาง หรือวัตถุดิบของศูนย+หัตถกรรมร6มบ6อสร�าง (ไม�ไผ6 กระดาษสา) คิดเป9นร�อยละ 
30 การจัดซ้ือวัตถุดิบจากแหล6งผลิตภายในชุมชน วัตถุดิบท่ีจัดซ้ือคือ ไม�ไผ6 จากบ�านถวาย กระดาษสา 
จากตําบลต�นเปาและแหล6งผลิตภายนอกชุมชน (ไม�ไผ6 จากจังหวัดแพร6) ซ่ึงมีค6าร�อยละเท6ากันคือร�อย
ละ 10การจ�างแรงงานเป9นการจ�างแรงงานของสมาชิกภายในชุมชนคิดเป9นร�อยละ 60 การจ�างแรงงาน
สมาชิกภายในครอบครัว คิดเป9นร�อยละ 50 และการใช�แรงงานของผู�ประกอบการเอง คิดเป9นร�อยละ 
30 ผลิตภัณฑ+ท่ีผู�ประกอบการนิยมทาการผลิตมากท่ีสุดคือ โคมล�านนาคิดเป9นร�อยละ 60ผลิตภัณฑ+
ประเภทตุงคิดเป9นร�อยละ 50 ผลิตภัณฑ+ประเภทกระดาษคิดเป9นร�อยละ 40 ส6วนการผลิตผลิตภัณฑ+
ประเภทร6มและประเภทอ่ืน ๆ (สมุดโน�ต พัด ของท่ีระลึก ถุงกระดาษ) คิดเป9นร�อยละ 20 สถานท่ีใน
การปฏิบัติงานใช�บ�านของผู�ประกอบการเอง คิดเป9นร�อยละ 50 สถานท่ีของผู�ว6าจ�าง(ศูนย+หัตถกรรมร6ม
บ6อสร�าง) และการใช�สถานท่ีของกลุ6มในการปฏิบัติงาน (ศูนย+การเรียนรู�หัตถกรรมพ้ืนบ�านสล6าสัน
ทราย) มีค6าร�อยละเท6ากันคือ คิดเป9นร�อยละ 20 การออกแบบผลิตภัณฑ+จะออกแบบเองท้ังหมดคิด
เป9นร�อยละ 50 โดยยึดลวดลายของงานหัตถกรรมตามแบบล�านนาด้ังเดิม สําหรับการผลิตสินค�าตาม
แบบของผู�ว6าจ�าง และการออกแบบโดยคิดค�นหรือดัดแปลงผลงานจากท่ีได�พบเจอมานั้น คิดเป9นร�อย
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ละ 40 ในการกําหนดราคาผู�ประกอบกําหนดราคาเอง โดยต้ังตามราคากลางของทางกลุ6ม ราคาของ
ท�องตลาด คิดเป9นร�อยละ 40 ผู�ประกอบการมีการประชาสัมพันธ+สินค�าผ6านทางงานแสดงสินค�าต6าง ๆ 
(งานแสดงสินค�า OTOP) คิดเป9นร�อยละ 40 สื่ออิเล็กทรอนิกส+ ได�แก6 Face book คิดเป9นร�อยละ30 
และช6องทางท่ีใช�ในการจัดจาหน6ายสินค�าคือ ช6องทางในการจัดจาหน6ายโดยวิธีอ่ืน ๆ (ถนนคนเดิน 
งานแสดงสินค�าต6าง ๆ) คิดเป9นร�อยละ 50 รองลงมาเป9นการจําหน6ายท่ีร�านค�าของผู�ประกอบการเอง 
คิดเป9นร�อยละ 40 ส6วนการจัดจาหน6ายโดยการใช�ตัวแทนจําหน6าย ( พ6อค�าคนกลาง) คิดเป9นร�อยละ 
10 การวิเคราะห+ตามหลักเกณฑ+ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกิจ พบว6า จุดแข็งของ
ผู�ประกอบการคือ ได�รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษทําให�ผลิตภัณฑ+ท่ีผลิตออกมานั้นมีรูปแบบ 
ลวดลายท่ีสวยงามในรูปแบบของแบบด้ังเดิม หรือสอดคล�องกับภูมิป3ญญาท�องถ่ิน เช6น ศิลปะการตัด
ฉลุกระดาษด�วยกรรไกร การทาตุงท่ีใช�ประกอบพิธีกรรมงานมงคล ได�แก6 ตุงค6าคิง ตุงไส�หมู ตุงสิบสอง
ราศี ตุงเจดีย+ชาย เป9นต�น ราคาของผลิตภัณฑ+มีความเหมาะสมกับราคาท�องตลาด มีช6องทางการจัดจา
หน6ายท่ีแน6นอน โดยผ6านการจําหน6ายร�านค�าของผู�ประกอบการ ตัวแทนจําหน6าย ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธ+ผ6านงานแสดงสินค�าสื่ออิเล็กทรอนิกส+ เป9นต�น จุดอ6อนของผู�ประกอบการท่ีพบเจอคือ 
ผู�ประกอบการบางรายขาดความรู�ในเรื่องการวางแผนการจัดการด�านการตลาด ผู�สืบทอดด�าน
หัตถกรรมสาขางานกระดาษลดน�อยลงและขาดแคลนแรงงานผลิตในช6วงฤดูเก็บเก่ียวผลิตผลทาง
การเกษตร ส6วนโอกาสในการทาธุรกิจหัตถกรรมสาขางานกระดาษคือ ป3จจุบันรัฐบาลให�มีการส6งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย6อมอย6าจริงจัง ผู�นาท�องถ่ินให�การสนับสนุนด�านการศึกษาภูมิ
ป3ญญาท�องถ่ิน ส6งผลทําให�เกิดการเรียนรู�ภูมิป3ญญาท�องถ่ินและอนุรักษ+วัฒนธรรมไทย สาหรับ
อุปสรรคท่ีพบเจอของธุรกิจคือ มีคู6แข6งแข6งขันในตลาดเดียวกันเป9นจานวนมาก สภาพอากาศ
แปรปรวนท่ีส6งผลกระทบต6อกระบวนการผลิต และป3ญหาเศรษฐกิจ การเมือง เป9นต�น 

(2) วิเคราะห+ความสอดคล�องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิป3ญญาท�องถ่ิน จากการอบรม
ให�ความรู�เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู�ประกอบการกลุ6มตัวอย6างท้ัง 10 กลุ6ม ได�นําเอา
หลักการดาเนินงานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัวฯ กับการสืบทอดภูมิป3ญญาท�องถ่ินด�าน
หัตถกรรมกระดาษ ประยุกต+ใช�ในการดําเนินธุรกิจได�เป9นอย6างดี เช6น ใช�ทรัพยากรในท�องถ่ินมีความ
พอเพียง เอ้ือเฟp¡อเผื่อแผ6 เข�มแข็งอดทน มีคุณธรรม ไม6ก6อหนี้สิน สร�างความเจริญเติบโตให�กับท�องถ่ิน 
ส6งผลให�การสืบทอดภูมิป3ญญาท�องถ่ินด�านงานหัตถกรรมสาขากระดาษของจังหวัดเชียงใหม6 ให�อยู6คู6
กับรุ6นลูกรุ6นหลานสืบต6อไป 

(3) ด�านการสืบทอดองค+ความรู�ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน มีการเผยแพร6ด�วยการจัดนิทรรศการตาม
สถานท่ีสําคัญหลายแห6ง โดยเชิญสล6า หรือพ6อครูแม6ครูภูมิป3ญญาท�องถ่ิน มาสาธิตให�ความรู�และ
จําหน6ายผลิตภัณฑ+ เพ่ือช6วยเพ่ิมรายได� อีกท้ังให�ความรู�ด�วยการเข�าร6วมกิจกรรมอบรมสัมมนา ในด�าน
บริหารจัดการธุรกิจธุรกิจ การออกแบบการสร�างตราสินค�า ฯลฯ จากการจัดของคณะผู�วิจัยรวมท้ัง
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ประสานกลุ6มตัวอย6างให�เข�าร6วมอบรมสัมมนา กับหน6วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดข้ึน ซ่ึงสามารถนา
องค+ความรู�ท่ีได�รับมาปรับใช�กับธุรกิจของตนเองได�อย6างเหมาะสม ตลอดจนมีการประสานกับศูนย+
ส6งเสริมการส6งออก หอการค�าจังหวัดเชียงใหม6และหน6วยงานท่ีเก่ียวข�องด�านการส6งออกเพ่ือการจา
หน6ายสินค�าไปยังต6างประเทศ โดยให�ผู�ประกอบการท้ังสองฝkายเจรจาด�านการค�าโดยตรง รวมท้ังได�
ประสานศูนย+การเรียนรู�ตามหมู6บ�านเพ่ือนาองค+ความรู�ท่ีได�ประยุกต+ใช�อย6างเหมาะสม ตลอดจนจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ+ต6าง ๆ เช6น สื่อสิ่งพิมพ+ สื่ออิเล็กทรอนิกส+ ฯลฯ เพ่ือเป9นฐานข�อมูล องค+ความรู�ให�กับ
ผู�ท่ีสนใจ เพ่ือเป9นการสืบทอดภูมิป3ญญาท�องถ่ินหัตถกรรมงานกระดาษในระดับท�องถ่ิน ระดับประเทศ 
สู6สากล 

ณัฐวัฒน+ โสมดี (2550) ผลการวิจัย  การประยุกต+พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด
ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน งานหัตถกรรมสาขาเครื่องหนังของจังหวัดเชียงใหม6  
  จากการวิจัยพบว6า มีกลุ6มตัวอย6างท่ีเข�าร6วมในงานวิจัยครั้งนี้คือ อําเภอเมือง อําเภอหางดง 
อําเภอสารภี อําเภอแม6ริม ของจังหวัดเชียงใหม6 และอําเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ผลิตภัณฑ+ท่ีผลิต
เป9นรูปแบบท่ีตอบสนองกับการดาเนินชีวิตสมัยใหม6 เช6น ของใช� ของตกแต6ง ของท่ีระลึก ส6วนด�านการ
ผลิตซ้ือหนังเทียม (PVC และ PU) หนังวัว อุปกรณ+ตัดเย็บ จากกรุงเทพฯ เศษหนัง หนังแผ6นและวัสดุ
อุปกรณ+ต6าง ๆ ซ้ือจากร�านในจังหวัดเชียงใหม6 ส6วนใหญ6ใช�แรงงานภายในชุมชน ออกแบบผลิตภัณฑ+
เองหรือผู�ว6าจ�างออกแบบ/เสนอแนะให�ผลิต และการศึกษารูปแบบจากหนังสือ นิตยสารหรือสื่อ
ออนไลน+ ด�านการตลาด ราคาผลิตภัณฑ+กําหนดเอง มีช6องทางการจัดจาหน6ายและประชาสัมพันธ+
สินค�า ได�แก6 ตลาดนัด ถนนคนเดิน สื่อออนไลน+ สื่อสิ่งพิมพ+ งานแสดงสินค�า ร�านค�าของ
ผู�ประกอบการเอง และตัวแทนจาหน6าย เม่ือวิเคราะห+ตามหลักเกณฑ+ SWOT Analysis พบว6า 
ผลิตภัณฑ+มีคุณภาพ รูปแบบแปลกใหม6 แต6ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ+และเทคนิคใหม6 รัฐบาลได�มี
นโยบายสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย6อมอย6างจริงจัง ป3ญหาทางด�านเศรษฐกิจ มี
ผลกระทบต6อกระบวนการผลิต 

กลุ6มตัวอย6างท้ังหมดมีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต+ใช�กับการดาเนินธุรกิจ ได�
อย6างสมเหตุสมผล ดาเนินธุรกิจด�วยความซ่ือสัตย+ สุจริต เน�นการการบริหารความเสี่ยง ใช�เครื่องมือท่ี
คิดค�นจากภูมิป3ญญาท�องถ่ิน ใช�วัตถุดิบท่ีหาซ้ือได�ภายในชุมชนและมีคุณภาพ ตลอดจนเน�นการ
ตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาดต6างประเทศเป9นหลักตามลา
ดับ งานหัตถกรรมสาขาเครื่องหนัง มีการถ6ายทอดความรู�ภายในครอบครัวและการศึกษาเรียนรู�ด�วย
ตนเอง โดยสนับสนุนให�ชุมชน โรงเรียน วัด เป9นแหล6งเรียนรู�งานหัตถกรรมและได�มีการจัดวิชาท่ี
เก่ียวกับหัตถกรรมไว�ในหลักสูตรการเรียน ท้ังนี้เพ่ือเป9นการปลูกฝ3งความรู�ด�านงานหัตถกรรม ภาครัฐ
และเอกชนส6งเสริมและผลักดันให�มีการถ6ายทอดความรู�ด�านงานหัตถกรรมสู6สาธารณชน สร�างค6านิยม
ใหม6ให�กับงานหัตถกรรม และหันกลับมาเห็นคุณค6าของการนามาใช�ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนมีการ
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จัดทาสื่อประชาสัมพันธ+ เช6น ป�ายไวนิล สื่ออิเล็กทรอนิกส+ สื่อสิ่งพิมพ+ เพ่ือเป9นฐานข�อมูลองค+ความรู�
ให�กับผู�ท่ีสนใจในระดับท�องถ่ิน และระดับประเทศ มีการจัดนิทรรศการเผยแพร6งานหัตถกรรม ได�แก6 
การสาธิต การเรียนรู�งานหัตถกรรม และการจัดจาหน6ายผลิตภัณฑ+งานหัตถกรรม เป9นต�น 

อัจฉรา หล6อตระกูล (2552) ผลการวิจัยการศึกษาศักยภาพเพ่ือการส6งออกของกลุ6มผู�ผลิต
ผลิตภัณฑ+ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาพบว6า กลุ6มมีศักยภาพในการผลิตและการ
ส6งออกอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยโดยรวมในทุกองค+ประกอบเท6ากับ ๓.๘๓ ส6วนป3ญหาและอุปสรรค
ในการผลิต พบว6า มีป3ญหาและอุปสรรคในระดับมากคือมีค6าเฉลี่ยโดยรวมเท6ากับ ๓.๖๗ ป3ญหาและ
อุปสรรคในการส6งออก พบว6า มีป3ญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง คือมีค6าเฉลี่ยโดยรวมเท6ากับ 
๒.๘๗ จากการจัดเวทีชาวบ�านพบว6า สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสํานักงาน
สหกรณ+จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส6งเสริมพัฒนาชุมชน ช6วยเตรียมความพร�อมแก6กลุ6มผลิตภัณฑ+
ชุมชนท�องถ่ิน ตัวแทนจากกลุ6ม OTOP หวังจะได�รับการส6งเสริมจากหน6วยราชการในการพาไปบุกเบิก
การตลาดในต6างประเทศ 

อัญชลี โสมดี (2550)  ผลการวิจัยการประยุกต+พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิ
ป3ญญาท�องถ่ินด�านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม6 ผลการวิจัย พบว6าพ้ืนท่ีมีศักยภาพการผลิตงาน
หัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม6 (ระยะท่ี 2) มากท่ีสุดคือ อําเภอสารภี เป9นแหล6งผลิตเครื่องป3¡นดินเผา 
เพ่ือส6งจา หน6ายท้ังในและต6างประเทศ และงานจักสานท่ีสําคัญของจังหวัด อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอ
สันปkาตองเป9นแหล6งไม�แกะสลัก อําเภอแม6ริม แหล6งแปรรูปผ�าทอและงานศิลปะประดิษฐ+ อําเภอ
จอมทองเป9นแหล6งทอผ�าท่ีมีชื่อเสียง เช6น ซ่ินตีนจก ทอผ�าฝ�าย เป9นต�น อําเภอแม6วาง แหล6งงาน
หัตถกรรมร6วมโบราณ คนโทโบราณ เครื่องประดับเงิน และอําเภออ่ืน ๆ นอกเหนือจากพ้ืนท่ีเป�าหมาย 
ตามลา ดับ การวิเคราะห+ความสอดคล�องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล6าวได�ว6าความพอประมาณ 
คือ หลักการวางแผนการผลิตให�สอดคล�องกับการบริหารจัดการ/ขนาดการผลิตท่ีเหมาะสมกับขนาด
ธุรกิจของตน และหลักการเน�นการตอบสนองตลาดในท�องถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต6างประเทศ ตามลาดับ ความมีเหตุผล คือ การใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ราคาไม6แพง แต6ถูก
หลักวิชาการ เน�นการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ+ท่ีหลากหลายและสามารถการ
ปรับเปลี่ยนผลผลิต มีภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดี คือหลักการเน�นการบริหารความเสี่ยงตํ่า (Down side risk 
management)/โดยเฉพาะอย6างยิ่งไม6ก6อหนี้จนเกินขีดความสามารถในการจัดการ กล6าวได�ว6า 
ผู�ประกอบการส6วนใหญ6ใช�เงินออมของตนเอง หรือของกลุ6มในการดา เนินธุรกิจเป9นหลัก แต6เม่ือ
ต�องการขยายขนาดธุรกิจ ถึงจะพ่ึงพาอาศัยเงินจากแหล6งอ่ืน ๆ ได�แก6 เงินกู�เพ่ือประกอบธุรกิจจาก
ธนาคารของรัฐ และเอกชน รวมถึงหน6วยงานของรัฐฯ ท่ีให�การสนับสนุนทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ โดย
คํานึงถึงความสามารถการชา ระหนี้ของตนเองก6อน บนพ้ืนฐานความรอบรู�และคุณธรรม ได�แก6
หลักการวางแผนการผลิตท่ีคํานึงถึงความม่ันคงระยะยาว/ไม6โลภเกินไปไม6เน�นกา ไรระยะสั้นเป9นหลัก 
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รวมถึงเข�าร6วมกิจกรรมของภาครัฐฯ และเอกชนท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือส6งเสริมศักยภาพของกลุ6ม
ผู�ประกอบการด�านต6าง ๆ รวมถึงค�นคว�าหาความรู�เพ่ือแก�ป3ญหา และเติมเต็มความรู�ด�านต6าง ๆ ของ
ตนเองอยู6เสมอ ด�านการเผยแพร6 ประชาสัมพันธ+ในระดับท�องถ่ิน ระดับชุมชนคณะผู�วิจัยได�ทํา การ
รวบรวมองค+ความรู� ภูมิป3ญญาท�องถ่ินด�านงานหัตถกรรมท้ัง 10 สาขา โดยรวบรวมเป9นเล6ม
ผลงานวิจัยและเผยแพร6ผลการวิจัยสู6สาธารณะชน ความถึงเผยแพร6ข้ึนตอนการทา งานหัตถกรรมโดย
รวบรวมเป9นหนังสือเพ่ือแจกจ6ายแก6ผู�ท่ีสนใจท่ัวไป อีกท้ังยังมีการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร6
ผลงานวิจัย และสาธิตข้ันตอนการทา งานหัตถกรรมให�แก6นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
 4.2.2  พ่ึงพาตนเองและคิดอย6างสร�างสรรค+ 
    สุกัญญา อธิปอนันต+ และคณะ (2550)  ผลการวิจัยกลยุทธ+การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
การพ่ึงตนเองผลการวิจัย พบว6า 1) บริบทชุมชนและสถานการณ+วิสาหกิจชุมชน คนในชุมชนประกอบ
อาชีพเกษตรเป9นหลัก แรกเริ่มเป9นกลุ6มอาชีพหรือกลุ6มแม6บ�านเกษตรกร รวมกลุ6มกันเพ่ือรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ต6อรอง จัดซ้ือป3จจัยการผลิตและขอสนับสนุนเงินทุน มีการรวมตัวแบบหลวมๆ 
สมาชิกไม6ค6อยมีส6วนร6วม มีเพียงผู�นาและแกนนาดาเนินการเป9นหลัก บางส6วนรวมกลุ6มกันเพ่ือหา
รายได�เสริมและใช�เวลาว6างให�เกิดประโยชน+ โดยทากิจกรรมการผลิตและการแปรรูป มีท้ังการดาเนิน
การร6วมกันและแยกกันทา เพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชนและตลาด จดทะเบียนเป9นวิสาหกิจ
ชุมชนเม่ือปi 2548 และได�รับการประเมินศักยภาพอยู6ในระดับปานกลางถึงดี 2) กระบวนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ีเหมาะสม แบ6งเป9น (1) ด�านการพัฒนาการบริหารจัดการองค+กร 
ได�แก6 การทบทวนและปรับปรุงโครงสร�างองค+กร บทบาทหน�าท่ี กฎระเบียบ ข�อตกลงร6วม การ
จัดระบบข�อมูล การทาบัญชี การพัฒนาผู�นาและสมาชิก การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส6วนร6วม 
การสร�างคนรุ6นใหม6 การประชุมพบปะอย6างต6อเนื่อง (2) ด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ+/กิจกรรม ได�แก6 
การศึกษาและวิเคราะห+ข�อมูลด�านการผลิต จัดทาแผนพัฒนาการผลิตให�สอดคล�องกับศักยภาพของ
พ้ืนท่ีและความต�องการตลาด ค�นหาผู�รู� รวบรวมภูมิป3ญญา องค+ความรู� พัฒนากระบวนการผลิตและ
แปรรูปเพ่ือให�ได�คุณภาพมาตรฐาน ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล�อม 
พัฒนาบรรจุภัณฑ+และจัดระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (3) ด�านการพัฒนาการตลาด ได�แก6 
การศึกษาและวิเคราะห+ข�อมูลด�านการตลาด จัดทาแผนพัฒนาการตลาด สํารวจตลาด ทดสอบ
ผลิตภัณฑ+ ขยายช6องทางการตลาด ส6งเสริมการขาย สร�างความม่ันใจและประชาสัมพันธ+ (4) ด�านการ
พัฒนาเครือข6าย ได�แก6 การศึกษาและจัดทาฐานข�อมูลเครือข6าย จัดทาแผนบูรณาการ กําหนดบทบาท 
ข�อตกลงร6วม การจัดกระบวนการเรียนรู� เช6น การจัดเวทีเรียนรู� ศึกษาดูงาน ทาแปลงเรียนรู� ทดสอบ
และพัฒนา วางแผนการผลิตและการตลาด และ 3) ป3จจัยท่ีมีผลต6อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง แบ6งเป9น (1) ป3จจัยภายในกลุ6ม ได�แก6 การมีส6วนร6วม ความเสียสละ สามัคคี ความร6วมมือ
ของสมาชิกและครอบครัว การดาเนินกิจกรรมท่ีต6อเนื่อง การควบคุมคุณภาพสินค�า การพัฒนา
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ความรู�/ภูมิป3ญญา การพัฒนาผลิตภัณฑ+/กิจกรรมและการตลาด ศักยภาพของผู�นาและสมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชน (2) ป3จจัยในชุมชน ได�แก6 ความสัมพันธ+ระหว6างคนในชุมชน วัฒนธรรมและประเพณี 
โครงสร�างประชากรในชุมชน การพัฒนาคนรุ6นใหม6 ทรัพยากรท่ีมีในชุมชน การจ�างงานในชุมชน/
รายได� การมีส6วนร6วมของชุมชนในการเผยแพร6ประชาสัมพันธ+ และการมีตลาดชุมชนรองรับ และ (3) 
ป3จจัยภายนอกชุมชน ได�แก6 นโยบายรัฐ ระบบเสริมหนุน เครือข6าย กลไกทางการตลาด และการ
คมนาคม 
  สมหมาย  แจ6มกระจ6าง และคณะ (2551) ผลการวิจัย การเสริมสร�างการมีส6วนร6วมของ
ประชาชน : กรณีศึกษาการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรีพบว6า  

1. สภาพป3ญหา และความต�องการท่ัวไปของชุมชนในเทศบาลตําบลบางพระ ซ่ึงเป9นชุมชน
เมืองและชุมชนก่ึงเมือง สภาพโครงสร�างและสังคมค6อนข�างดี มีป3ญหาและความต�องการด�าน
โครงสร�างชุมชนและด�านสังคมเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู6 เช6น ไฟฟ�าแสงสว6างสาธารณะ การเพ่ิมรายได�
และการส6งเสริมสุขภาพ 

2. ประชาชนมีส6วนร6วมและมีความสามารถในการจัดทําแผนชุมชน ระยะ 3 ปi อย6าง
สอดคล�องกับความต�องการของชุมชน ท้ัง 10 ชุมชน โดยการมีส6วนร6วมได�อย6างสมบูรณ+ และมี
แนวทางพัฒนากิจกรรมต6างๆ เพ่ือสร�างความเข�มแข็งและพ่ึงพาตนเองได�อย6างยั่งยืน 

3. ประชาชนในชุมชน และบุคลากรของเทศบาลตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ได�เรียนรู� มี
ทักษะและประสบการณ+ในการทํางานพัฒนาชุมชนร6วมกัน มีกิจกรรมการพัฒนาระดับท�องถ่ินท่ีเป9น
รูปธรรมชัดเจน และมีความพร�อมท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู�ดําเนินงานพัฒนาอย6างยั่งยืนต6อไปได�เป9น
อย6างดี 
  กีรติ เชาว+ตฤษณาวงษ+  และคณะ (2557) ผลการวิจัยการประยุกต+แนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร�างสรรค+เพ่ือทาการเกษตรสู6การพ่ึงตนเองอย6างยั่งยืน ภายใต�ความพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก ผล
การศึกษาพบว6า สมาชิกชุมชนปฐมอโศก มีวิถีการดารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินชีวิต
อย6างเรียบง6าย เป9นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ โดยยึดเอาหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนามาเป9น
แนวทางในการดาเนินชีวิต เป9นชุมชนพุทธเกษตรกรรม ลดการพ่ึงพาป3จจัยภายนอก มีการถือศีล 
ปฏิบัติธรรมอย6างเคร6งครัด และรับประทานมังสวิรัติตลอดชีวิต สมาชิกทุกคนทางานโดยไม6มีเงินเดือน 
มุ6งหวังเพียงสร�างบุญกุศลทางจิตใจ มากกว6าวัตถุทางกาย มีการผลิตป3จจัยในการดารงชีพด�วยตนเอง 
นอกจากการผลิตเพ่ือบริโภคภายในชุมชนแล�ว ยังนาออกวางจาหน6ายสินค�าท่ีมีคุณภาพ โดยนาเอา
หลักเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค+มาต6อยอดผลิตภัณฑ+ให�แปลกใหม6 หลากหลาย และน6าสนใจ จาหน6าย
สินค�าเกษตรและสินค�าอุปโภคบริโภคปลอดสารพิษให�ผู�ท่ีสนใจใน “ราคาบุญนิยม” คือการขายสินค�า
โดยเอากาไรเพียงเล็กน�อย ไม6เบียดเบียนผู�อ่ืน ชุมชนปฐมอโศกถือเป9นชุมชนต�นแบบท่ีมีศักยภาพใน
การพ่ึงตนเองได�อย6างยั่งยืนภายใต�กระแสสังคมทุนนิยมในป3จจุบัน 
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  จินดา ขลิบทอง และคณะ (2550)  ผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองอย6าง
ยั่งยืนของชุมชน ผลการวิจัยพบว6า 1)สภาพด�านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากร จิตใจ และสังคม 
ของชุมชนปฏิบัติการท้ัง 4 พ้ืนท่ีมีความแตกต6างกันรวมท้ังการมีบริบทชุมชนท่ีแตกต6างกันด�วย 2) 
ตัวชี้วัดการพ่ึงพาตนเองอย6างยั่งยืนของชุมชน ได�แก6 ด"านเทคโนโลยี ประกอบด�วย แนวคิดและ
วิธีการใช�เทคโนโลยีของชุมชนท้ังเทคโนโลยีพ้ืนบ�านและเทคโนโลยีสมัยใหม6 ด"านเศรษฐกิจ อาชีพ 
รายได� รายจ6าย การออม หนี้สิน และทรัพย+สิน ด"านทรัพยากร ประกอบด�วย แหล6งทรัพยากร การใช�
ประโยชน+ และการจัดการ เน�นการอยู6กับธรรมชาติ ด"านจิตใจ ประกอบด�วย มีจิตใจใฝkคุณธรรมและ
ใฝkพัฒนา และด"านสังคม ประกอบด�วย ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ค6านิยม ความร6วมมือ ความรู�สึก
เป9นเจ�าของชุมชน กฎเกณฑ+ของชุมชน การยอมรับนวัตกรรม 3) แนวทางการพัฒนาการพ่ึงพาตนเอง
แต6ละชุมชนมีกิจกรรมการพัฒนาและเวทีชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของแต6ละชุมชนตามตัวชี้วัด 
ได�แก6 ด"านเทคโนโลยี ประกอบด�วยชุมชนผสมผสานท้ังเทคโนโลยีพ้ืนบ�านและเทคโนโลยีพัฒนา ใช�
ทรัพยากรในชุมชนอย6างคุ�มค6าและยั่งยืน ด"านเศรษฐกิจ ประกอบด�วย ครอบครัวมีรายได� และลด
ค6าใช�จ6าย ลดภาระหนี้สินและมีการออม เน�นการปลูกพืชผักไว�กินเอง การขยายพันธุ+พืชและพันธุ+สัตว+
เอง มีการแลกเปลี่ยนผลผลิต การผลิตท่ีให�ผลผลิตท่ีดี ไม6เป9นหนี้ มีอาชีพเสริม มีรายได�ต6อเนื่อง และ
รู�จักเก็บออม ด"านทรัพยากร ประกอบด�วย การเน�นการเลี้ยงสัตว+แบบธรรมชาติไม6ทาลายทรัพยากร
ใช�วัสดุหรือทรัพยากรในท�องถ่ิน อยู6กับปkาหรืออยู6กับทรัพยากรธรรมชาติและมีการอนุรักษ+ ใช�
ประโยชน+และรักษา ด"านจิตใจ เน�นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร6วมกันของคนในชุมชน และแบ6งป3น
ผลผลิต พอใจในสิ่งท่ีมี เก้ือกูลกันท้ังในครอบครัวและเพ่ือนบ�าน ด"านสังคม ประกอบด�วย การเน�น
การมีผู�นาท่ีมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค+ สมาชิกร6วมแรงร6วมใจกัน และเน�นการใช�แรงงานในครอบครัว
หรือคนในชุมชนเป9นหลัก คนในครอบครัวมีความเข�าใจกัน อยู6กันพร�อมหน�า และมีเพ่ือนมิตรท่ีรู�ใจ
เป9นเพ่ือนร6วมชุมชนท่ีเอ้ืออาทรต6อกัน มีส6วนร6วมในการดาเนินกิจกรรมร6วมกัน และเชื่อฟ3งกัน มีเวที
เรียนรู� แลกเปลี่ยนร6วมกันอย6างต6อเนื่อง 4)ป3ญหาเง่ือนไข และแนวทางแก�ไขป3ญหาในการพัฒนาการ
พ่ึงพาตนเองอย6างยั่งยืนของชุมชนในระดับกลุ5ม ตระหนักถึงความหมายของการพ่ึงพาตนเองอย6าง
ยั่งยืนของชุมชน ผู�นาชุมชนเป9นแกนหลักในการประสานกิจกรรมต6างๆของชุมชน ให�มีการดาเนินงาน
ของกลุ6มองค+กรอย6างต6อเนื่อง กิจกรรมของกลุ6มสะท�อนถึงความต�องการของคนในกลุ6ม ระดับชุมชน 
ให�ตระหนักถึงความจาเป9นในการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและมีผลต6อชุมชนโดยส6วนรวม มีการดา
เนินงานอย6างต6อเนื่อง และใช�ภูมิป3ญญา องค+ความรู�และประสบการณ+ของชุมชนท่ีมีอยู6และได�
ประโยชน+สาหรับคนในชุมชน  
  ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2555) ผลการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการพ่ึงตนเองในระดับหมู6บ�าน 
ผลการวิจัยพบว6า หมู6บ�านจะพ่ึงตนเองได�นั้นจะต�องประกอบด�วยตัวชี้วัด 5 ด�าน ได�แก6 ด�านเทคโนโลยี
หรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ด�านเศรษฐกิจ ด�านทรัพยากร ด�านจิตใจ และด�านสังคม
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วัฒนธรรม ซ่ึงศักยภาพในการพ่ึงตนเองท้ัง 5 ด�านของหมู6บ�านท่ีเป9นตัวอย6างในครั้งนี้อยู6ในระดับตํ่า ซ่ึง
เก่ียวข�องกับป3จจัยด�านแรงงาน ภาวะผู�นา การมีจิตสานึกของความเป9นสมาชิกของหมู6บ�านหรือชุมชน 
การรวมกลุ6มหรือสร�างเครือข6าย ทุนทางสังคมในหมู6บ�าน การเรียนรู�ร6วมกันของประชาชนในหมู6บ�าน 
ศักยภาพของหมู6บ�านในการจัดการและพัฒนาตนเอง และการมีวิสัยทัศน+ร6วมกันของคนในหมู6บ�าน ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได�เสนอให�มีนโยบายการพัฒนาศักยภาพ การพ่ึงตนเองในระดับหมู6บ�าน นโยบายนี้เม่ือ
นาไปปฏิบัติจะต�องผ6านกลยุทธ+ท่ีประกอบด�วย การปฏิรูประบบบริหาร โดยมีการปฏิรูประบบราชการ
ของกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือให�เอ้ือต6อการพัฒนาและบริการประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
ด�านความพร�อมของผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี  ผู�นําชุมชน และประชาชน ซ่ึงท้ัง 2 ด�าน จาเป9นจะต�องทา
ควบคู6กันไป 
  วรรณวีร+ บุญคุ�ม (2556) ผลการวิจัยความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร�างสรรค+ในการ
เรียนรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร+ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลจาก
การศึกษาพบว6า  

1. ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร�างสรรค+ของนักศึกษาโดยใช�แบบฝ�กทักษะ การคิด
และเขียนเชิงสร�างสรรค+ในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว6าก6อนเรียนอย6างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต6อแบบฝ�กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร�างสรรค+ใน รายวิชา
การวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมนักศึกษาเห็นด�วยกับการใช�แบบฝ�กทักษะในระดับมากท่ีสุด 
             ชุติมันต+ สะสองและ บุญฑวรรณ วิงวอน (2557)  ผลการวิจัย แนวทางการเข�าสู6มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ+เชิงสร�างสรรค+ด�วยกระบวนการมีส6วนร6วม ของเครือข6ายผู�ประกอบการ OTOP จังหวัด
แม6ฮ6องสอน 

 ผลวิจัยพบว6า ผู�ประกอบการสร�างรายได�และเศรษฐกิจท�องถ่ิน โดยมียอดจาหน6ายผลิตภัณฑ+ 
136,943,513 บาทต6อปi ต�องการรับการสนับสนุนแหล6งเงินทุน ความรู�ด�านการจัดการและการตลาด
ยุคใหม6 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให�สูงข้ึน แนวทางเข�าสู6มาตรฐานผลิตภัณฑ+ต�องมีความคิดสร�างสรรค+ นาภูมิ
ป3ญญา ทรัพยากรท�องถ่ินและนวัตกรรมมาบูรณาการ โดยมีแนวทาง 6 ข้ันตอน คือ (1) เข�ารับการ
อบรมเพ่ิมความรู� (2) ออกแบบผลิตภัณฑ+/บรรจุภัณฑ+อย6างต6อเนื่อง (3) ผลิตผลิตภัณฑ+ซ�าในปริมาณ
และคุณภาพใกล�เคียง (4) สร�างผลิตภัณฑ+ท่ีมีเอกลักษณ+ (5) สามารถจาหน6ายได�อย6างถาวร และ(6) 
สร�างตราสินค�าผ6านการมีส6วนร6วมของเครือข6ายเพ่ือขีดความสามารถในการแข6งขัน 

4.2.3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ 
 เดชากร แก6นเมืองและ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป� (2556) ผลการวิจัย การบริหารทรัพยากร

มนุษย+ขององค+กรปกครองส6วนท�องถ่ินใน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชผลการวิจัย พบว6าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย+ขององค+กรปกครองส6วนท�องถ่ินในอําเภอขนอมยังจาเป9นต�องได�รับการพัฒนา
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ปรับปรุงดังเห็นได�ว6าองค+กรปกครองส6วนท�องถ่ินท้ังหมดไม6มีการวางแผนอัตรากาลัง เพ่ือทดแทน
บุคลากรท่ีขาดหายไปและไม6มีการคาดคะเนว6าจาเป9นต�องมีบุคลากรประเภทใดมากน�อยเพียงใดใน
อนาคต ไม6มีการวางแผนเพ่ิมการจัดหาบุคลากรใหม6 ๆ สาหรับงานใหม6 ๆ ท่ีจะ เก่ียวข�องในอนาคตไม6
มีการวิเคราะห+ปริมาณงานของแต6ละหน6วยงาน ส6วนการจัดหาบุคลากรองค+กรปกครองส6วนท�องถ่ินมี
วิธีการสรรหาอยู6 2 วิธีคือ 1.) คัดจากรายชื่อบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนได�จากการสอบแข6งขันของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 2.) รับโอนย�ายจากองค+กรปกครองส6วนท�องถ่ินอ่ืนโดยไม6ได�
จัดหาบุคลากรตามแผนแต6เป9นการรับโอนจากตําแหน6งว6าง ในด�านการพัฒนาบุคลากรมีการจัด
ฝ�กอบรมให�เจ�าหน�าท่ีในหลักสูตรต6าง ๆ เช6น มีการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร แต6ไม6มี
การประเมินและวิเคราะห+ความจาเป9นและความต�องการในการฝ�กอบรม แต6ละหลักสูตรท่ีฝ�กอบรมก็
ไม6ได�มีวัตถุประสงค+ของการฝ�กอบรมท่ีชัดเจน ส6วนการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย+ มีการเสริมสร�าง
แรงจูงใจให�แก6บุคลากรให�อยู6คู6กับองค+กรด�วยการให�โอกาสในการเจริญเติบโตในตําแหน6งท่ีสูงเฉพาะ
บุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ มีการสร�างความสัมพันธ+ระหว6างเพ่ือนร6วมงานโดยการจัดทา
กิจกรรมต6าง ๆ การให�เงินโบนัส ยกเว�นบางเทศบาลเท6านั้นท่ีไม6ได�รับโบนัสเพราะค6าใช�จ6ายด�านการ
บริหารงานบุคคลเกิน 40% จึงไม6อาจให�รางวัลประจาปiแก6พนักงาน 

สุนันทา ม่ิงเจริญพร (2556) ผลการวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+กับผลการดําเนินงานของ
องค+การของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ6 ผลการวิจัยพบว6า 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ของ 
ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ6ผลการวิจัยพบว6า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ของ ธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ6มีคะแนนเฉลี่ยอยู6ในระดับสูง 2. ประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+และผลการ
ดําเนินงานขององค+การ ของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ6มีคะแนนเฉลี่ยอยู6ในระดับสูง 3. การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย+เป9นป3จจัยท่ีส6งผลต6อประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ ในระดับปาน
กลาง 4. ประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+เป9นป3จจัยท่ีส6งผลต6อผลการดําเนินงานของ
องค+การ ในระดับปานกลางอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 พระมหาพรสวรรค+ กิตฺติวโร (จันโปรด) (2554) ผลการวิจัยศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+
ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ พบว6า เป9นการพัฒนาท่ีมองมนุษย+ในฐานะเป9นทรัพยากร คือเป9น
ทุนเป9นป3จจัยในการท่ีจะนามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป9นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การทางานให�เกิดความเจริญก�าวหน�าของบุคลากรด�วยการพัฒนาความรู�ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติ และเตรียมบุคคลากรเพ่ือความก�าวหน�าไปสู6ระดับสูงข้ึนให�เป9นทรัพยากรท่ีมีคุณค6าสูงสุดท่ี
เรียกว6า ทุนมนุษย+ เป9นกระบวนการท่ีผู�บริหารมุ6งเน�นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ภายใน
องค+การอย6างเต็มความสามารถ โดยใช�ท้ังกลยุทธ+และทักษะเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ท่ีมีอยู6ได�อย6าง
มีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนอย6างเป9นระบบต6อเนื่องเพ่ือให�บรรลุจุดมุ6งหมายท่ีจะได�รับจาการ
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พัฒนา คือเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการดาเนิน
ขององค+การ โดยใช�วิธีการพัฒนาด�วยการให�การศึกษา การฝ�กอบรม และการพัฒนา ตามลําดับ  

จากการศึกษาการพัฒนามนุษย+ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ อันเป9นการพัฒนาด�วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว6า การพัฒนามนุษย+ในทางพระพุทธศาสนานั้น มองมนุษย+ในฐานะ
ท่ีมนุษย+มีความเป9นมนุษย+ของเขาเอง ชีวิตมนุษย+นั้นมีจุดหมายของชีวิต คือ ความสุข ความอิสรภาพ 
ความดีงามของชีวิต ซ่ึงเป9นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล และการพัฒนาตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
นั้น เป9นการพัฒนามนุษย+ได�ครบท้ังกาย วาจา และใจ ถือได�ว6าเป9นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา 
เพราะการพัฒนามนุษย+ท่ีดีจะต�องมีธรรมะเป9นพ้ืนฐาน อานวยให�เกิดคุณค6าในทางมนุษยธรรม มี
เป�าหมายเพ่ือเป9นการแก�ป3ญหาของมนุษย+ โดยมีรูปแบบการปฏิบัติรวมลงในไตรสิกขา เป9น
กระบวนการพัฒนาทางร6างกาย วาจา จิต และป3ญญา ท่ีสามารถพัฒนามนุษย+ได�ทุกระดับชั้น ระดับ
สังคม เพ่ือพัฒนามนุษย+ให�ได�บรรลุจุดมุ6งหมายของชีวิตและประโยชน+ต6าง ๆ สําหรับแนวทางการ
ประยุกต+ใช�หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ในสังคมป3จจุบัน พบว6า เป9น
การนาเอาหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการพร�อมท้ังหลักธรรมท่ีเหมาะสมมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ใน
สังคมป3จจุบันใน ๔ ระดับชั้นด�วยกัน ได�แก6 ๑) ระดับป3จเจกบุคคล ๒) ระดับครอบครัว ๓) ระดับ
องค+กร และ ๔) ระดับสังคม เพ่ือเป9นการช6วยแก�ป3ญหาต6าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากมนุษย+ เพราะเนื่องจาก
มนุษย+ทุกคนมีพ้ืนฐานของการกระทาท่ีออกมาทางกาย วาจา และใจ ท่ียังประกอบไปด�วย ความโลภ 
ความโกรธ และความหลง ในการพัฒนาตามหลักการท่ัวไปนั้นไม6ได�พัฒนาในด�านของพ้ืนฐานของชีวิต 
ดังนั้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+จําเป9นต�องนาหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการและหลักธรรมท่ี
เหมาะสมไปประยุกต+ใช� เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ในด�านพ้ืนฐานให�มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และประโยชน+สูงสุด 

ฤทธิพล ไชยบุรีและคณะ (2550) ผลการวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ด�านการอนุรักษ+พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมพบว6าหลักสูตรมีความเหมาะสม และใช�คู6มือ
ฝ�กอบรมดังกล6าวกับผู�รับผิดชอบด�านพลังงานซ่ึงเป9นกลุ6มเป�าหมายในการพัฒนา ดําเนินการอบรม
และเก็บข�อมูลจากผู�ท่ีเข�ารับการอบรม หาค6าทางสถิติ เพ่ือหาค6าประสิทธิภาพคู6มือฝ�กอบรมและสรุป
ผลการวิจัย ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏว6าจากการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมนี้ สามารถสรุปเป9นรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย+ด�านการอนุรักษ+พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมด�วย CIMBIT Model 
ซ่ึงสามารถนําไปใช�สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมได�หลายประเภท โดยเนื้อหาได�นํากิจกรรมด�าน
การจัดการบุคคลากรแต6ละระดับในองค+กรมาใช�ควบคู6กับการอนุรักษ+พลังงาน ซ่ึงผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
ท่ีเป9นผู�รับผิดชอบด�านพลังงานมีความรู�เพ่ิมข้ึนเป9นอย6างดี จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ฝ�กอบรมสูงกว6าคะแนนเฉลี่ยก6อนการฝ�กอบรมและความคิดเห็นท่ีมีต6อหลักสูตรฝ�กอบรมโดยภาพ
รวมอยู6ในระดับมาก 



 
บทที ่3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน : 
ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ประชากร และกลุ0มอาชีพ การ
สร�างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิเคราะห�ข�อมูล เกณฑ�ท่ีใช�ในการประเมินสถิติท่ีใช�
ในการวิเคราะห�ข�อมูลซ่ึงจะกล0าวถึง ใช�รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) 
ประชากรและกลุ0มตัวอย0าง การสร�างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห�ข�อมูล เกณฑ�
ท่ีใช�ในการประเมินสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ�มอาชีพท่ีผลิตสินค"า OTOP 

 ประชากรท่ีศึกษา  

 1. ประชากรท่ีมีอาชีพขายของท่ีระลึก หรือผู�ผลิตของท่ีระลึก 
 2. กลุ0มอาชีพท่ีผลิตสินค�า OTOP 

       จํานวน 100  คน    
                หมายเหตุ :  ศึกษาเต็มจํานวน 100 % คือ 100  คน 

3.2 การสร"างเครื่องมือท่ีใช"ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใช"ในการรวบรวมข"อมูล 

  1.เครื่องมือท่ีใช"ในการรวบรวมข"อมูล 
เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ เปOนแบบสอบถามซ่ึงมีข้ันตอนในการสร�าง ดังนี้ เครื่องมือใน

การเก็บข�อมูลท่ีใช�ในการศึกษาภาคสนาม คือ แบบสอบถามโดยการตอบแบบสอบถามในการรวบรวม
ข�อมูลเปOนลักษณะแบบปลายปQด (Close – ended Question) ซ่ึง แบบสอบถามจะต�องประกอบไป
ด�วยคําถาม  3  ตอน คือ 

 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลส0วนบุคล เปOนแบบสอบถามข�อมูลท่ัวไปของประชาชน

ตําบลวังพร�าว  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  ข�อมูลท่ัวไป เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  อาชีพ  
ประสบการณ�  รายได�  
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 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลวังพร�าว  
อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  ประกอบด�วยข�อคําถาม 5  ด�าน 

  ด�านท่ี 1  หลักการใช�เทคโนโลยี 
  ด�านท่ี 2  การบริหารจัดการ    
  ด�านท่ี 3  ความซ่ือสัตย�สุจริต  
  ด�านท่ี 4  การบริหารความเสี่ยง    
  ด�านท่ี 5  การตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน 

แบบสอบถามการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เปOนแบบสอบถามการประมาณค0า 
5 ระดับ โดยมีค0าระดับคะแนน ดังนี้ 
 1   หมายถึง  มี การประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ อยู0ในระดับน�อยท่ีสุด  
                    ระหว0างร�อยละ 1-20 
 2   หมายถึง  มี การประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ อยู0ในระดับน�อย         
                   ระหว0างร�อยละ 21-40 
 3   หมายถึง  มี การประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ อยู0ในระดับปานกลาง   
                    ระหว0างร�อยละ 41-40 
 4   หมายถึง  มี การประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ อยู0ในระดับมาก          
                   ระหว0างร�อยละ 61-80 
 5   หมายถึง  มี การประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ อยู0ในระดับมากท่ีสุด    
                  ระหว0างร�อยละ 81-100 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ประกอบด�วยข�อคําถามการมีส0วนร0วมของ
ประชาชน 3 ด�าน  

 ด�านท่ี  1  ภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู0สากล    
 ด�านท่ี  2  พ่ึงพาตนเองและคิดอย0างสร�างสรรค�    
 ด�านท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�   
แบบสอบถามการใช�ภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ตําบลวังพร�าว เปOนแบบสอบถามประมาณค0า         

5 ระดับ โดยมีค0าระดับคะแนนดังนี้ 
1 หมายถึง การใช�ภูมิป,ญญาท�องถ่ินอยู0ในระดับน�อยท่ีสุด ระหว0างร�อยละ   1-20 
2 หมายถึง การใช�ภูมิป,ญญาท�องถ่ิน อยู0ในระดับน�อย  ระหว0างร�อยละ  21-40 
3 หมายถึง การใช�ภูมิป,ญญาท�องถ่ิน อยู0ในระดับปานกลาง ระหว0างร�อยละ  41-40 
4 หมายถึง การใช�ภูมิป,ญญาท�องถ่ิน อยู0ในระดับมาก  ระหว0างร�อยละ  61-80 
5 หมายถึง การใช�ภูมิป,ญญาท�องถ่ิน อยู0ในระดับมากท่ีสุด ระหว0างร�อยละ  81-100 
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 ในการศึกษานี้  ผู�ศึกษาได�วางแผนการดําเนินงานและข้ันตอนการดําเนินงานในการสร�าง
เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวบรวมข�อมูล  โดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  การหาค0าความเท่ียงตรงโดยนําไปให�ผู�เชี่ยวชาญ  ผู�ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  ท0าน  ทําการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยใช�วิธีการของ IVC  แล�วปรับแก�ไขตามคําแนะนําและตรวจความ
เหมาะสมและตรวจสอบความครอบคลุมถึงข�อคําถามการศึกษาและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถามมาหาค0า  IVC  คัดเลือกข�อท่ีได�ค0า  IVC ต้ังแต0 0.5  
ข้ึนไป 
 2. การหาค0าความเชื่อม่ัน  และนําไปทดลองใช�  (Tryout)  นอกกลุ0มเปdาหมายกับประชาชน
ในชุมชน  ตําบลวังพร�าว  จํานวน  30 ชุด  ในพ้ืนท่ีตําบลแม0ทะ อําเภอแม0ทะ  จังหวัดลําปาง  ท่ีไม0ใช0
กลุ0มตัวอย0างและนํามาหาค0าความเชื่อม่ันโดยใช�วิธีสัมประสิทธิอัลฟfา  (Coefficient)  ตามวิธีของ 
ครอนบาค ( a - Cronbach, 1970 p. 161) 0.7  เปอร�เซ็นต�ข้ึนไป 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษาได�ดําเนินการดังนี้ 
 1. ผู�ศึกษาได�เก็บข�อมูล จากประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 
ท่ีเปOนกลุ0มตัวอย0าง  จํานวน 100 คน 
 2. ผู�ศึกษาแจกแบบสอบถามพร�อมอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 
 3. ผู�ศึกษาเก็บแบบสอบถามคืน หลังจากทําการสอบถามเสร็จ พร�อมตรวจสอบความถูกต�อง
สมบูรณ�เองแบบสอบถามท่ีได�รับ 

 
3.4 สถิติที่ใช"ในการวิเคราะห3ข"อมูลและเกณฑ3ที่ใช"ในการอภิปราย 

 การศึกษาการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน อภิปรายผลดังนี้ 
 1.การวิเคราะห3ข"อมูลท่ัวไป 

 การศึกษาการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ของตัวอย0างท่ีใช�ศึกษาโดยใช� ค0าความถ่ี  และ 
ค�าร"อยละ  

2.การวิเคราะห3ข"อมูล (ตัวแปรตาม) การประยุกต3ใช"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การศึกษาการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ตัวแปรตามกการนําภูมิป,ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติ  
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โดยใช� ค0าความถ่ี ค0าร�อยละ ค0าเฉลี่ย และค0าส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับตัวแปร หลักการใช�
เทคโนโลยี  การบริหารจัดการ ความซ่ือสัตย�สุจริต  ด�านการบริหารความเสี่ยง ด�านการตอบสนอง
ตลาดภายในท�องถ่ิน ภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู0สากล  พ่ึงพาตนและคิดอย0างสร�างสรรค�  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

ได�กําหนดเกณฑ�สําหรับการใช�ในการอธิบายผล ดังรายละเอียด 

ค0าเฉลี่ย  0 – 1.49  แปลความว0า มีการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู0ในระดับน�อยท่ีสุด 
 ค0าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  แปลความว0า มีการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู0ในระดับน�อย 
ค0าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  แปลความว0า มีการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู0ในระดับปานกลาง 
ค0าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  แปลความว0า  มีการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู0ในระดับมาก 
ค0าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  แปลความว0า  มีการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู0ในระดับมากท่ีสุด 

 
3. การวิเคราะห3ข"อมูล (ตัวแปรต"น) การนําภูมิป=ญญาท"องถ่ินไปปฏิบัติ 

 การศึกษาการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยการนําภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ตัวแปรต�น การนําภูมิป,ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติ  
โดยใช� ความถ่ี ค0าร�อยละ ค0าเฉลี่ย และค0าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับตัวแปร การให�ข�อมูลข0าวสาร 
การรับฟ,งความคิดเห็น การเข�ามามีบทบาท การสร�างความร0วมมือ การเสริมอํานาจ ได�กําหนดเกณฑ�
สําหรับการใช�ในการอธิบายผลดังรายละเอียด 

ค0าเฉลี่ย       0 – 1.49    แปลความว0า มีการนําภูมิป,ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติอยู0ในระดับน�อยท่ีสุด 
ค0าเฉลี่ย     1.50 – 2.49  แปลความว0า มีการนําภูมิป,ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติอยู0ในระดับน�อย 
ค0าเฉลี่ย     2.50 – 3.49  แปลความว0า มีการนําภูมิป,ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติอยู0ในระดับปานกลาง 
ค0าเฉลี่ย     3.50 – 4.49  แปลความว0า มีการนําภูมิป,ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติอยู0ในระดับมาก 
ค0าเฉลี่ย     4.50 – 5.00  แปลความว0า มีการนําภูมิป,ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติอยู0ในระดับมากท่ีสุด 
ท่ีมา : L.Cohen, M. Holiday, 1982 



บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื่อง  การประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบล
วังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน   โดยมุ0งเน�นเพ่ือการศึกษาแนว
ทางการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตําบลวังพร�าว โดยการนําภูมิป,ญญา
ท�องถ่ินไปปฏิบัติ  โดยแบ0งตัวแปรท่ีศึกษาออกเป2น 2 ประเภท  คือ 1) ตัวแปรตาม การประยุกต�ใช�
เศรษฐกิจพอเพียง  ได�แก0  หลักการใช�เทคโนโลยี,  การบริหารจัดการ,  ความซ่ือสัตย�สุจริต,  การ
บริหารความเสี่ยง,  การตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน 2)  ตัวแปรต�น การนําภูมิป,ญญาท�องถ่ินไป
ปฏิบัติ  ได�แก0  ภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู0สากล,  พ่ึงพาตนเองและคิดอย0างสร�างสรรค�  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�  โดยในบทนี้ได�นําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล  แบ0งออกเป2น  3  ตอน  คือ 

 4.1   ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 4.2   ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากตัวแปรตาม 

 4.3   ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากตัวแปรต�น 
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4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 

รายการข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร�อยละ (%) 

เพศ 

ชาย 
 

37 
 

37.00 
หญิง 63 63.00 

รวม 100 100.00 

อายุ 

ระหว0าง   18-25  ปE 7 7.00 

ระหว0าง   26-30   ปE 11 11.00 

ระหว0าง   31-35 ปE 24 24.00 

ระหว0าง   41-45 ปE 40 40.00 
46 ปEข้ึนไป 11 11.00 

 รวม 100 100.00 

ระดับการศึกษา 

ม.3 22 22.00 

ม.6 12 12.00 

ปวช 15 15.00 

ปวส 28 28.00 
ป.ตรี 21 21.00 
อ่ืนๆ 2 2.00 

รวม 100 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต0อ) 

รายการข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร�อยละ (%) 

อาชีพ 

ผู�ผลิต 21 21.00 

รับจ�างผลิต 26 26.00 

กลุ0มผู�ผลิต 15 15.00 

รับมาจําหน0าย 38 38.00 
อ่ืนๆ 0 0 

 รวม 100 100.00 

ประสบการณ�   

1 -  5  ปE  34 34.00 

6 -  10  ปE  56 56.00 

11 ปEข้ึนไป 10 10.00 

รวม 100 100.0 

รายได�เฉลี่ยต0อ
เดือน 

น�อยกว0าหรือเท0ากับ 5,000บาท  19 19.00 

5,000 - 10,000 บาท  53 53.00 

10,000 - 20,000 บาท 15 15.00 

20,001 บาทข้ึนไป 13 13.00 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว0า ผู�ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด  100  คน  มีรายละเอียด ดังนี้  
 ด�านเพศ  ส0วนใหญ0เป2นเพศหญิง จํานวน  63 คน  คิดเป2นร�อยละ 63  และเพศชาย  
จํานวน  37  คน  คิดเป2นร�อยละ  37   

 ด�านอายุ  พบว0า อายุระหว0าง  18-24  ปE  จํานวน 7  คน  คิดเป2นร�อยละ 7 อายุระหว0าง  
26-30  ปE  จํานวน 11  คน  คิดเป2นร�อยละ  11  อายุระหว0าง  31-34  ปE  จํานวน 24  คน  คิดเป2น
ร�อยละ  24 อายุระหว0าง  36-40  ปE  จํานวน 40  คน  คิดเป2นร�อยละ  40  อายุระหว0าง  41-44  ปE  
จํานวน 11  คน  คิดเป2นร�อยละ  11  อายุระหว0าง  46  ปEข้ึนไป จํานวน 7  คน  คิดเป2นร�อยละ  7 

 ด�านวุฒิการศึกษา พบว0า ระดับมัธยมศึกษาปEท่ี 3 จํานวน  22  คน คิดเป2นร�อยละ  22 
ระดับมัธยมศึกษาปEท่ี 6 จํานวน  12  คน  คิดเป2นร�อยละ  12  ระดับ ปวช. จํานวน  14  คน  คิดเป2น   
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ร�อยละ  14  ระดับ  ปวส. จํานวน  28  คน  คิดเป2นร�อยละ  28  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  21  คน  
คิดเป2นร�อยละ  21  อ่ืนๆ  จํานวน  2  คน  คิดเป2นร�อยละ  2 

 ด�านอาชีพ พบว0า  ผู�ผลิตสินค�า  จํานวน  21 คน  คิดเป2นร�อยละ  21   รับจ�างผลิตสินค�า  
จํานวน  26  คน  คิดเป2นร�อยละ  26  กลุ0มผู�ผลิตสินค�า  จํานวน  14  คน  คิดเป2นร�อยละ  14  
รับมาจําหน0าย  จํานวน  38  คน  คิดเป2นร�อยละ38 

 ด�านประสบการณ�  พบว0า ประสบการณ�  1-4 ปE  จํานวน  34  คน  คิดเป2นร�อยละ 34  
ประสบการณ�  6-10 ปE  จํานวน  46  คน  คิดเป2นร�อยละ 46  ประสบการณ�  11 ปEข้ึนไป  จํานวน  
10  คน  คิดเป2นร�อยละ 10 

 ด�านรายได�เฉลี่ยต0อเดือน พบว0า  ผู�มีรายได�น�อยกว0าหรือเท0ากับ  4,000 บาท  จํานวน  19  
คน  คิดเป2นร�อยละ 19  ผู�มีรายได�  4,001-10.000 บาท  จํานวน  43  คน  คิดเป2นร�อยละ 43  ผู�มี
รายได�  10,001-20,000 บาท  จํานวน  14  คน  คิดเป2นร�อยละ 14   ผู�มีรายได�  20,001 บาทข้ึนไป  
จํานวน  13  คน  คิดเป2นร�อยละ 13 
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4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากตัวแปรตาม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ตอนท่ี 2 เก่ียวกับระดับการปฏิบัติของประชาชน ต0อการประยุกต�ใช�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง :  
ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน    
ตารางท่ี 4.2 แสดงค0าเฉลี่ย และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของประชาชนต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านหลักการใช�เทคโนโลยี  

ด�านหลักการใช�เทคโนโลยี 
ระดับการปฏิบัติ(N = 100) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1. หมู0บ�านของท0านมีการนําอุปกรณ�  เครื่องมือ  เครื่องใช�  ท่ี

เป2นเทคโนโลยีมาใช�ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลดค0าใช�จ0ายหรือลด

เวลาทํางานในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง 

3.07 0.41 ปานกลาง 5 

2. หมู0บ�านของท0านส0งเสริมสนับสนุนให�มีการพัฒนาอุปกรณ� 

เครื่องมือ เครื่องใช� เทคโนโลยีมาใช�ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลด

ค0าใช�จ0ายหรือลดเวลาทํางานในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจ

พอเพียง 

3.20 0.67 

ปานกลาง 

2 

3. หมู0บ�านของท0านส0งเสริมสนับสนุนให�มีการพัฒนาอุปกรณ�  
เครื่องมือ  เครื่องใช�  เทคโนโลยี มาใช�ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลด
ค0าใช�จ0ายหรือลดเวลาในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง 

3.31 0.56 
ปานกลาง 

1 

4. ท0านคิดว0าการนําอุปกรณ�  เครื่องมือ  เครื่องใช� เทคโนโลยี 
มีความสําคัญต0อการประยุกต�ใช�กับเศรษฐกิจพอเพียง 

3.20 0.47 
ปานกลาง 

3 

5. ท0านคิดว0าอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช� เทคโนโลยี ต�อง
ทันสมัยอยู0เสมอ 

3.11 0.34 
ปานกลาง 

4 

โดยรวม 3.12 .30 ปานกลาง  

   จากตารางท่ี 4.2 พบว0า ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ
ประชาชน ต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอ
เกาะคา  จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านหลักการใช�เทคโนโลยี  ภาพรวม อยู0ในระดับ
ปานกลาง  (µ= 3.12 ) เม่ือพิจารณาเป2นรายข�อเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ หมู0บ�าน
ของท0านส0งเสริมสนับสนุนให�มีการพัฒนาอุปกรณ�  เครื่องมือ  เครื่องใช�  เทคโนโลยี มาใช�ให�เกิด
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ประโยชน�เพ่ือลดค0าใช�จ0ายหรือลดเวลาในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง อยู0ในระดับปานกลาง (µ= 
3.31 ) รองลงมา มีการส0งเสริมสนับสนุนให�มีการพัฒนาอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช� เทคโนโลยีมาใช�
ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลดค0าใช�จ0ายหรือลดเวลาทํางานในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง และท0านคิด
ว0าการนําอุปกรณ�  เครื่องมือ  เครื่องใช� เทคโนโลยี มีความสําคัญต0อการประยุกต�ใช�กับเศรษฐกิจ
พอเพียง เท0ากัน  (µ = 3.20)  ท0านคิดว0าอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช� เทคโนโลยี ต�องทันสมัยอยู0เสมอ
(µ = 3.11)  มีการนําอุปกรณ�  เครื่องมือ  เครื่องใช�  ท่ีเป2นเทคโนโลยีมาใช�ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลด
ค0าใช�จ0ายหรือลดเวลาทํางานในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง (µ = 3.07) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค0าเฉลี่ย และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของประชาชนต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านการบริหารจัดการ 

ด�านการบริหารจัดการ 
ระดับการปฏิบัติ(N = 100) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1. ท0านคิดว0าการบริหารจัดการมีความสําคัญต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.14 0.49 ปานกลาง 3 

2. ท0านมีการจัดทําแผนงานในการบริหารจัดการ ในการ
ปฏิบัติงาน 

2.98 0.53 
ปานกลาง 

4 

3.  ท0านคิดว0าการบริหารจัดการ เก่ียวข�องกับการเพ่ิมผลผลิต 
โดยมุ0งประสิทธิภาพ วิธีการใช�ทรัพยากร อย0างประหยัดท่ีสุด 
และประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเปMาหมาย 

2.94 0.50 
ปานกลาง 

5 

4. ท0านคิดว0าหน0วยงานภาครัฐ หน�าจะเข�ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 

3.44 0.71 
ปานกลาง 

1 

5. ท0านต�องการให�หน0วยงานภาครัฐเข�ามาให�ความรู� ความ
เข�าใจในการบริหารจัดการ 

3.40 0.67 
ปานกลาง 

2 

โดยรวม 3.12 0.31 ปานกลาง  

   จากตารางท่ี 4.3 พบว0า ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ
ประชาชน ต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอ
เกาะคา  จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านการบริหารจัดการ ภาพรวม อยู0ในระดับ   
ปานกลาง  (µ= 3.12 ) เม่ือพิจารณาเป2นรายข�อเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ หน=วยงาน
ภาครัฐ หน�าจะเข�ามามีบทบาทในการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู0ในระดับปานกลาง (µ= 3.44) 
รองลงมา คือ ต�องการให�หน0วยงานภาครัฐเข�ามาให�ความรู� ความเข�าใจในการบริหารจัดการ (µ= 
3.40) การบริหารจัดการมีความสําคัญต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (µ = 3.14)  มี
การจัดทําแผนงานในการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติงาน (µ = 2.98)  การบริหารจัดการ เก่ียวข�อง
กับการเพ่ิมผลผลิต โดยมุ0งประสิทธิภาพ วิธีการใช�ทรัพยากร อย0างประหยัดท่ีสุด และประสิทธิผล 
เพ่ือบรรลุเปMาหมาย (µ = 2.94) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค0าเฉลี่ย และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของประชาชนต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านความซ่ือสัตย�สุจริต 

ด�านความซ่ือสัตย�สุจริต 
ระดับการปฏิบัติ(N = 100) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1. ท0านปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต  3.43 0.70 ปานกลาง 2 
2. ท0านปฏิบัติหน�าท่ีอย0างเปOดเผย โปร0งใส  3.51 0.75 มาก 1 
3. ท0านเปOดโอกาสให� บุคคลภายนอกมีส0วนร0วมในการแก�ไข
ป,ญหา 

3.40 0.68 
ปานกลาง 

5 

4. ท0านปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสามัคคี ช0วยเหลือ เก้ือกูลกัน 3.40 0.66 ปานกลาง 4 
5. ความสําคัญของการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 3.42 0.69 ปานกลาง 3 

โดยรวม 3.08 0.29 ปานกลาง  

   จากตารางท่ี 4.4 พบว0า ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ
ประชาชน ทีมีต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านความซ่ือสัตย�สุจริต ภาพรวม อยู0ใน
ระดับปานกลาง  (µ= 3.08 ) เม่ือพิจารณาเป2นรายข�อเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ 
ปฏิบัติหน�าท่ีอย0างเปOดเผย โปร0งใส อยู0ในระดับมาก (µ= 3.51) รองลงมา คือ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความ
ซ่ือสัตย� สุจริต อยู0ในระดับปานกลาง  (µ= 3.43) ความสําคัญของการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (µ = 
3.42)  ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสามัคคี ช0วยเหลือ เก้ือกูลกัน (µ = 3.40)  เปOดโอกาสให� 
บุคคลภายนอกมีส0วนร0วมในการแก�ไขป,ญหา (µ = 3.40) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค0าเฉลี่ย และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของประชาชนต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านการบริหารความเสี่ยง 

ด�านการบริหารความเสี่ยง 
ระดับการปฏิบัติ(N = 100) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1. มีองค�ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงทีด่ี
ครบถ�วน 

3.71 0.68 มาก 2 

2. มีการทบทวนความสอดคล�องขององค�ประกอบหลักในการ
บริหารความเสี่ยง ทุกความเสี่ยงที่ได�ระบุไว� 

3.86 0.69 
มาก 

1 

3.มีการจัดการต0อความเสี่ยงที่มลีําดับสูง อย0างไร 3.42 0.57 ปานกลาง 4 
4. มีการวิเคราะห�ระดับความรุนแรง (โอกาสและผล กระทบ) 3.33 0.49 ปานกลาง 5 
5. มีการจัดทําคู0มือการบริหารความเสี่ยงในปEบัญช ี 3.57 0.55 มาก 3 

โดยรวม 3.62 0.27 มาก  

   จากตารางท่ี 4.5 พบว0า ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ
ประชาชน ทีมีต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านการบริหารความเสี่ยง ภาพรวม อยู0ใน
ระดับมาก  (µ= 3.62 ) เม่ือพิจารณาเป2นรายข�อเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการ

ทบทวนความสอดคล�องขององค�ประกอบหลักในการบริหารความเสี่ยง ทุกความเสี่ยงที่ได�ระบุไว� อยู0ใน
ระดับมาก (µ= 3.86) รองลงมา คือ มีองค�ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีครบถ�วน อยู0
ในระดับปานกลาง  (µ= 3.71) มีการจัดทําคู0มือการบริหารความเสี่ยงในปEบัญชี (µ = 3.57)  มีการจัดการ

ต0อความเสี่ยงที่มีลําดับสูง อย0างไร  (µ = 3.42)  มีการวิเคราะห�ระดับความรุนแรง (โอกาสและผล กระทบ) 
(µ = 3.33) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค0าเฉลี่ย และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของประชาชนต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ด�านการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน  

ด�านการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน 
ระดับการปฏิบัติ(N = 100) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1. มีกลยุทธ�ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู�บริโภค   

3.27 0.63 ปานกลาง 4 

2. พฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีมีผลต0อการกําหนดกลยุทธ�
การตลาดของธุรกิจมีผลทําให�ธุรกิจประสบผลสําเร็จ 

3.25 0.62 
ปานกลาง 

5 

3. พฤติกรรมผู�บริโภคมีผลต0อการกําหนดกลยุทธ�การตลาด
ของความพึงพอใจของผู�บริโภค 

3.80 0.72 
มาก 

2 

4. ความเป2นไปได�ต0อการขยายตลาดท�องถ่ิน นําไปสู0การ
ขยายตัวในการผลิตผลิตภัณฑ� 

3.74 0.70 
มาก 

3 

5. ตลาดท�องถ่ินมีความเชื่อมโยงต0อตลาดภายในประเทศ 3.86 0.73 มาก 1 

โดยรวม 3.60 0.42 มาก  

   จากตารางท่ี 4.6 พบว0า ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ
ประชาชน ทีมีต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน
ภาพรวม อยู0ในระดับมาก  (µ= 3.60 ) เม่ือพิจารณาเป2นรายข�อเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 
คือ ตลาดท�องถ่ินมีความเช่ือมโยงต=อตลาดภายในประเทศ อยู0ในระดับมาก (µ= 3.86) รองลงมา 
คือ พฤติกรรมผู�บริโภคมีผลต0อการกําหนดกลยุทธ�การตลาดของความพึงพอใจของผู�บริโภค (µ= 
3.80) ความเปBนไปได�ต=อการขยายตลาดท�องถ่ิน นําไปสู=การขยายตัวในการผลิตผลิตภัณฑ�(µ = 
3.74)  มีกลยุทธ�ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู�บริโภค  (µ = 3.27)  
พฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีมีผลต=อการกําหนดกลยุทธ�การตลาดของธุรกิจมีผลทําให�ธุรกิจประสบ
ผลสําเร็จ (µ = 3.27) ตามลําดับ  
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4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากตัวแปรต�น 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค0าเฉลี่ย และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของประชาชนต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ด�านภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู0สากล 

ด�านภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู0สากล 
ระดับการปฏิบัติ(N = 100) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1. มีการต0อยอดพัฒนาภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  3.75 0.74 ปานกลาง 5 
2. มีการจัดเวทีเสวนา โดยปราชญ�ชาวบ�าน 3.79 0.65 ปานกลาง 4 
3. มีการสร�างเครือข0าย เพ่ือความเข�มแข็ง 3.85 0.71 มาก 3 
4. ส0งเสริม สืบสาน และเผยแพร0ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป,ญญาท�องถ่ินสู0เวทีสากล 

4.02 0.65 
มาก 

1 

5. มีการรวบรวมภูมิป,ญญาท�องถ่ินท่ีมีอยู0ให�เป2นระบบ 3.94 0.69 มาก 2 

โดยรวม 3.85 0.52 มาก  

   จากตารางท่ี 4.7 พบว0า ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ
ประชาชน ทีมีต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู0สากล ด�านการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน
ภาพรวม อยู0ในระดับมาก  (µ= 3.85) เม่ือพิจารณาเป2นรายข�อเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 
คือ ส=งเสริม สืบสาน และเผยแพร=ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปIญญาท�องถ่ินสู=เวทีสากล อยู0ในระดับ
มาก (µ= 4.02) รองลงมา คือ มีการรวบรวมภูมิปIญญาท�องถ่ินท่ีมีอยู=ให�เปBนระบบ (µ= 3.94) มีการ
สร�างเครือข=าย เพ่ือความเข�มแข็ง (µ = 3.85)  มีการจัดเวทีเสวนา โดยปราชญ�ชาวบ�าน  (µ = 
3.79)  มีการต0อยอดพัฒนาภูมิป,ญญาท�องถ่ิน (µ = 3.75) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค0าเฉลี่ย และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของประชาชนต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ด�านการพ่ึงพาตนเองและคิดอย0างสร�างสรรค� 

ด�านการพ่ึงพาตนเองและคิดอย0างสร�างสรรค� 
 

ระดับการปฏิบัติ(N = 100) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1. มีการรวมกลุ0ม เพ่ือแก�ป,ญหา  3.99 0.74 มาก 1 
2. มีการรวมกลุ0มเพ่ือระดมความคิด 3.82 0.85 มาก 4 
3. มีการพ่ึงพาตนเอง อย0างมีระบบและแบบแผน 3.88 0.70 มาก 5 
4. มีการระดมความคิดสร�างสรรค� เพ่ือพัฒนาต0อ ยอดภูมิ
ป,ญญาท�องถ่ิน 

3.90 0.74 
มาก 

3 

5. กลุ0มมีความเข�มแข็ง เป2นตัวอย0างให�ท่ีดี 3.97 0.67 มาก 2 

โดยรวม 3.88 0.78 มาก  

   จากตารางท่ี 4.8 พบว0า ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ
ประชาชน ทีมีต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านการพ่ึงพาตนเองและคิดอย0างสร�างสรรค�
ภาพรวม อยู0ในระดับมาก  (µ= 3.88) เม่ือพิจารณาเป2นรายข�อเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 
คือ มีการรวมกลุ0ม เพ่ือแก�ป,ญหา อยู0ในระดับมาก (µ= 3.99) รองลงมา คือ กลุ=มมีความเข�มแข็ง 
เปBนตัวอย=างให�ท่ีดี (µ= 3.97) มีการระดมความคิดสร�างสรรค� เพ่ือพัฒนาต=อ ยอดภูมิปIญญา
ท�องถ่ิน (µ = 3.90)  มีการรวมกลุ=มเพ่ือระดมความคิด (µ = 3.82)  มีการพ่ึงพาตนเอง อย=างมี
ระบบและแบบแผน (µ = 3.75) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค0าเฉลี่ย และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของประชาชนต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  

ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
 

ระดับการปฏิบัติ(N = 100) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1. มีการรวมกลุ0มเพ่ือถ0ายทอดความรู�  4.01 0.57 มาก 2 
2. มีการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง 4.02 0.51 มาก 1 
3. มีการเปOดโอกาสให�ทุกคนมีส0วนร0วมแสดงความคิดเห็น
อย0างอิสระ 

3.97 0.57 
มาก 

3 

4. มีการให�กําลังใจ ซ่ึงกันและกัน 3.37 0.71 ปานกลาง 5 
5. มีการปฏิบัติต0อกันอย0างเสมอภาค โดยใช�ระเบียบข�อบังคับ
เดียวกัน 

3.48 0.74 
ปานกลาง 

4 

โดยรวม 3.61 0.32 มาก  

   จากตารางท่ี 4.9 พบว0า ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ
ประชาชน ทีมีต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ภาพรวม อยู0
ในระดับมาก  (µ= 3.61) เม่ือพิจารณาเป2นรายข�อเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการ
อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง อยู0ในระดับมาก (µ= 4.02) รองลงมา คือ มีการรวมกลุ0ม
เพ่ือถ0ายทอดความรู� (µ= 4.01) มีการเปOดโอกาสให�ทุกคนมีส0วนร0วมแสดงความคิดเห็นอย0างอิสระ (µ 
= 3.97)  มีการปฏิบัติต0อกันอย0างเสมอภาค โดยใช�ระเบียบข�อบังคับเดียวกัน (µ = 3.48)  มีการให�
กําลังใจ ซ่ึงกันและกัน(µ = 3.37) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค0าเฉลี่ย และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของประชาชนต0อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ภาพรวมของแต0ละด�าน 

ข�อคําถาม 
 

ระดับการปฏิบัติ(N = 100) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1.ด�านหลักการใช�เทคโนโลยี 3.12 0.29 ปานกลาง 6 
2. ด�านการบริหารจัดการ 3.11 0.31 ปานกลาง 7 
3. ด�านความซ่ือสัตย�สุจริต 3.08 0.29 ปานกลาง 8 
4. ด�านการบริหารความเสี่ยง 3.62 0.27 มาก 3 
5. ด�านการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน 3.60 0.42 มาก 5 

6. ด�านภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู0สากล 3.85 0.52 มาก 2 
7. ด�านพ่ึงพาตนและคิดอย0างสร�างสรรค� 3.88 0.78 มาก 1 
8. ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 3.61 0.32 มาก 4 

โดยรวม 3.48 0.24 ปานกลาง  

   จากตารางท่ี 4.10 พบว0า ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ
ประชาชน ทีมีต0อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  ภาพรวม อยู0ในระดับปานกลาง  (µ= 3.48) 
เม่ือพิจารณาเป2นรายข�อเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ด�านพ่ึงพาตนและคิดอย0าง
สร�างสรรค� อยู0ในระดับมาก (µ= 3.88) รองลงมา คือ ด�านภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู0สากล (µ= 3.85) ด�าน
การบริหารความเสี่ยง (µ = 3.62)  ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (µ = 3.61) ด�านการตอบสนอง
ตลาดภายในท�องถ่ิน (µ = 3.60)  ด�านหลักการใช�เทคโนโลยี (µ = 3.12)  ด�านการบริหารจัดการ (µ 
= 3.11) ด�านความซ่ือสัตย�สุจริต(µ = 3.08) ตามลําดับ  

 

 

 



 

 

บทที ่5 
 

บทสรุป   

 
 การศึกษาเรื่อง การประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบล       
วังพร�าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได�แก2  หลักการใช�เทคโนโลยี , การบริหารจัดการ , ความ
ซ่ือสัตย�สุจริต , การบริหารความเสี่ยง และการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ินเพ่ือศึกษา ภูมิป,ญญา
ท�องถ่ินสู2สากล , พ่ึงพาตนเองและคิดอย2างสร�างสรรค� , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เพ่ือศึกษาแนว
ทางการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว  อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  การวิเคราะห�ข�อมูลโดยการหาความถ่ี ค2าร�อยละ ค2าเฉลี่ยและ
ส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู�ศึกษาได�สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสรุปได�ดังนี้ 

 พบว2าผู�ตอบแบบสอบถามคือ ประชากรในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส2วนตําบลแจ�ซ�อน ซ่ึงเป9น
กลุ2มประชากร คือ ผู�ขายสินค�าท่ีใช�ความคิดสร�างสรรค�จากภูมิป,ญญาท�องถ่ิน, กลุ2มอาชีพ จํานวน  
100  ราย  ผู�ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด  100  ส2วนใหญ2เป9นเพศหญิง จํานวน  63 คน  คิดเป9นร�อย
ละ 63  และเพศชาย  จํานวน  37  คน  คิดเป9นร�อยละ  37  ด�านอายุ  พบว2า อายุระหว2าง  18-24  
ปC  จํานวน 7  คน  คิดเป9นร�อยละ 7 อายุระหว2าง  26-30  ปC  จํานวน 11  คน  คิดเป9นร�อยละ  11  
อายุระหว2าง  31-34  ปC  จํานวน 24  คน  คิดเป9นร�อยละ  24 อายุระหว2าง  36-40  ปC  จํานวน 40  
คน  คิดเป9นร�อยละ  40  อายุระหว2าง  41-44  ปC  จํานวน 11  คน  คิดเป9นร�อยละ  11  อายุระหว2าง  
46  ปCข้ึนไป จํานวน 7  คน  คิดเป9นร�อยละ  7 ด�านวุฒิการศึกษา พบว2า ระดับมัธยมศึกษาปCท่ี 3 
จํานวน  22  คน คิดเป9นร�อยละ  22 ระดับมัธยมศึกษาปCท่ี 6 จํานวน  12  คน  คิดเป9นร�อยละ  12  
ระดับ ปวช. จํานวน  14  คน  คิดเป9นร�อยละ  14  ระดับ ปวส. จํานวน  28  คน  คิดเป9นร�อยละ  28  
ระดับปริญญาตรี  จํานวน  21  คน คิดเป9นร�อยละ  21  อ่ืนๆ จํานวน  2  คน  คิดเป9นร�อยละ  2 
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ด�านอาชีพ พบว2า  ผู�ผลิตสินค�า  จํานวน  21 คน  คิดเป9นร�อยละ  21 รับจ�างผลิตสินค�า  จํานวน  26  
คน  คิดเป9นร�อยละ 26 กลุ2มผู�ผลิตสินค�า จํานวน  14  คน คิดเป9นร�อยละ  14  รับมาจําหน2าย  
จํานวน  38  คน  คิดเป9นร�อยละ38 ด�านประสบการณ�  พบว2า ประสบการณ�  1-4 ปC  จํานวน  34  
คน  คิดเป9นร�อยละ 34  ประสบการณ�  6-10 ปC  จํานวน  46  คน  คิดเป9นร�อยละ 46  ประสบการณ�  
11 ปCข้ึนไป  จํานวน  10  คน  คิดเป9นร�อยละ 10 ด�านรายได�เฉลี่ยต2อเดือน พบว2า  ผู�มีรายได�น�อยกว2า
หรือเท2ากับ  4,000 บาท  จํานวน  19  คน  คิดเป9นร�อยละ 19  ผู�มีรายได�  4,001-10.000 บาท  
จํานวน  43  คน  คิดเป9นร�อยละ 43  ผู�มีรายได�  10,001-20,000 บาท  จํานวน  14  คน  คิดเป9น
ร�อยละ 14   ผู�มีรายได�  20,001 บาทข้ึนไป  จํานวน  13  คน  คิดเป9นร�อยละ 13  

 ผลการวิเคราะห� เก่ียวกับระดับการปฏิบัติของประชาชน ต2อการประยุกต�ใช�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง :  ด�วยภูมิ
ป,ญญาท�องถ่ิน  ภาพรวม อยู2ในระดับปานกลาง  (µ= 3.48) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับ
ค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ด�านพ่ึงพาตนและคิดอย2างสร�างสรรค� อยู2ในระดับมาก (µ= 3.88) 
รองลงมา คือ ด�านภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู2สากล (µ= 3.85) ด�านการบริหารความเสี่ยง (µ = 3.62)  ด�าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (µ = 3.61) ด�านการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน (µ = 3.60)  ด�าน
หลักการใช�เทคโนโลยี (µ = 3.12)  ด�านการบริหารจัดการ (µ = 3.11) ด�านความซ่ือสัตย�สุจริต(µ = 
3.08) ตามลําดับ  
 1. ด�านหลักการใช�เทคโนโลยี  โดยภาพรวม อยู2ในระดับปานกลาง  (µ= 3.12 ) เม่ือ
พิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ หมู2บ�านของท2านส2งเสริมสนับสนุนให�มี
การพัฒนาอุปกรณ�  เครื่องมือ  เครื่องใช�  เทคโนโลยี มาใช�ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลดค2าใช�จ2ายหรือลด
เวลาในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง อยู2ในระดับปานกลาง (µ= 3.31 ) รองลงมา มีการส2งเสริม
สนับสนุนให�มีการพัฒนาอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช� เทคโนโลยีมาใช�ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลดค2าใช�จ2าย
หรือลดเวลาทํางานในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง และท2านคิดว2าการนําอุปกรณ�  เครื่องมือ  
เครื่องใช� เทคโนโลยี มีความสําคัญต2อการประยุกต�ใช�กับเศรษฐกิจพอเพียง เท2ากัน  (µ = 3.20)  ท2าน
คิดว2าอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช� เทคโนโลยี ต�องทันสมัยอยู2เสมอ(µ = 3.11)  มีการนําอุปกรณ�  
เครื่องมือ  เครื่องใช�  ท่ีเป9นเทคโนโลยีมาใช�ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลดค2าใช�จ2ายหรือลดเวลาทํางานในการ
ประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง (µ = 3.07) ตามลําดับ 

 2. ด�านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม อยู2ในระดับ   ปานกลาง  (µ= 3.12 ) เม่ือพิจารณา
เป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ หน�วยงานภาครัฐ หน�าจะเข�ามามีบทบาทใน
การพัฒนาการบริหารจัดการ อยู2ในระดับปานกลาง (µ= 3.44) รองลงมา คือ ต�องการให�หน2วยงาน
ภาครัฐเข�ามาให�ความรู� ความเข�าใจในการบริหารจัดการ (µ= 3.40) การบริหารจัดการมีความสําคัญ
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ต2อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (µ = 3.14)  มีการจัดทําแผนงานในการบริหารจัดการ 
ในการปฏิบัติงาน (µ = 2.98)  การบริหารจัดการ เก่ียวข�องกับการเพ่ิมผลผลิต โดยมุ2งประสิทธิภาพ 
วิธีการใช�ทรัพยากร อย2างประหยัดท่ีสุด และประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเปNาหมาย (µ = 2.94) ตามลําดับ  

 3. ด�านความซ่ือสัตย�สุจริต โดยภาพรวมอยู2ในระดับปานกลาง (µ= 3.08) เม่ือพิจารณาเป9น
รายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ปฏิบัติหน�าท่ีอย2างเปOดเผย โปร2งใส อยู2ในระดับมาก 
(µ= 3.51) รองลงมา คือ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต อยู2ในระดับปานกลาง (µ= 3.43) 
ความสําคัญของการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (µ = 3.42) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสามัคคี ช2วยเหลือ 
เก้ือกูลกัน(µ = 3.40)เปOดโอกาสให� บุคคลภายนอกมีส2วนร2วมในการแก�ไขป,ญหา(µ = 3.40) 
ตามลําดับ  

 4.  ด�านการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก  (µ= 3.62 ) เม่ือพิจารณา
เป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการทบทวนความสอดคล�องขององค�ประกอบ
หลักในการบริหารความเสี่ยง ทุกความเสี่ยงท่ีได�ระบุไว� อยู2ในระดับมาก (µ= 3.86) รองลงมา คือ มี
องค�ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีครบถ�วน อยู2ในระดับปานกลาง  (µ= 3.71) มี
การจัดทําคู2มือการบริหารความเสี่ยงในปCบัญชี (µ = 3.57)  มีการจัดการต2อความเสี่ยงท่ีมีลําดับสูง 
อย2างไร  (µ = 3.42)  มีการวิเคราะห�ระดับความรุนแรง (โอกาสและผล กระทบ) (µ = 3.33) 
ตามลําดับ  
 5.  ด�านการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน โดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก  (µ= 3.60 ) 
เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ตลาดท�องถ่ินมีความเชื่อมโยงต2อ
ตลาดภายในประเทศ อยู2ในระดับมาก (µ= 3.86) รองลงมา คือ พฤติกรรมผู�บริโภคมีผลต2อการ
กําหนดกลยุทธ�การตลาดของความพึงพอใจของผู�บริโภค (µ= 3.80) ความเป9นไปได�ต2อการขยายตลาด
ท�องถ่ิน นําไปสู2การขยายตัวในการผลิตผลิตภัณฑ�(µ = 3.74)  มีกลยุทธ�ทางการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู�บริโภค  (µ = 3.27)  พฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีมีผลต2อการกําหนดกล
ยุทธ�การตลาดของธุรกิจมีผลทําให�ธุรกิจประสบผลสําเร็จ (µ = 3.27) ตามลําดับ 
 6.  ด�านการจัดการภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู2สากล โดยหลักภูมิป,ญญาท�องถ่ินภาพรวม อยู2ใน
ระดับมาก  (µ= 3.85) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ส2งเสริม สืบ
สาน และเผยแพร2ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู2เวทีสากล อยู2ในระดับมาก (µ= 4.02) 
รองลงมา คือ มีการรวบรวมภูมิป,ญญาท�องถ่ินท่ีมีอยู2ให�เป9นระบบ (µ= 3.94) มีการสร�างเครือข2าย 
เพ่ือความเข�มแข็ง (µ = 3.85)  มีการจัดเวทีเสวนา โดยปราชญ�ชาวบ�าน  (µ = 3.79) มีการต2อยอด
พัฒนาภูมิป,ญญาท�องถ่ิน (µ = 3.75) ตามลําดับ 
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 7. ด�านการพ่ึงพาตนเองและคิดอย2างสร�างสรรค� โดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก  (µ= 3.88) 
เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการรวมกลุ2ม เพ่ือแก�ป,ญหา อยู2ใน
ระดับมาก (µ= 3.99) รองลงมา คือ กลุ2มมีความเข�มแข็ง เป9นตัวอย2างให�ท่ีดี (µ= 3.97) มีการระดม
ความคิดสร�างสรรค� เพ่ือพัฒนาต2อ ยอดภูมิป,ญญาท�องถ่ิน (µ = 3.90) มีการรวมกลุ2มเพ่ือระดม
ความคิด (µ = 3.82)  มีการพ่ึงพาตนเอง อย2างมีระบบและแบบแผน (µ = 3.75) ตามลําดับ  

 8.  ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� โดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก (µ= 3.61) เม่ือพิจารณา
เป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเอง อยู2ในระดับมาก (µ= 4.02) รองลงมา คือ มีการรวมกลุ2มเพ่ือถ2ายทอดความรู� (µ= 4.01) มีการ
เปOดโอกาสให�ทุกคนมีส2วนร2วมแสดงความคิดเห็นอย2างอิสระ (µ = 3.97)  มีการปฏิบัติต2อกันอย2าง
เสมอภาค โดยใช�ระเบียบข�อบังคับเดียวกัน (µ = 3.48)  มีการให�กําลังใจ ซ่ึงกันและกัน(µ = 3.37) 
ตามลําดับ   

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

           จากการศึกษาการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวัง
พร�าว อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน มีประเด็นท่ีน2าสนใจนํามาอภิปราย  
ดังนี้ 

 ระดับการการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว  
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ภาพรวม อยู2ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ด�านพ่ึงพาตนและคิดอย2างสร�างสรรค� อยู2ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด�านภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู2สากล ด�านการบริหารความเสี่ยง ด�านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� ด�านการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน ด�านหลักการใช�เทคโนโลยี ด�านการบริหาร
จัดการ ด�านความซ่ือสัตย�สุจริต ตามลําดับ  

 1. ด�านการพ่ึงพาตนเองและคิดอย2างสร�างสรรค� โดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการรวมกลุ2ม เพ่ือแก�ป,ญหา  
รองลงมา คือ กลุ2มมีความเข�มแข็ง เป9นตัวอย2างให�ท่ีดี มีการระดมความคิดสร�างสรรค� เพ่ือพัฒนาต2อ 
ยอดภูมิป,ญญาท�องถ่ิน มีการรวมกลุ2มเพ่ือระดมความคิด มีการพ่ึงพาตนเอง อย2างมีระบบและแบบ
แผน  

 2. ด�านการจัดการภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู2สากล โดยหลักภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ภาพรวม อยู2ใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ส2งเสริม สืบสาน และ
เผยแพร2ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป,ญญาท�องถ่ินสู2เวทีสากล อยู2ในระดับ รองลงมา คือ มีการรวบรวมภูมิ
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ป,ญญาท�องถ่ินท่ีมีอยู2ให�เป9นระบบ มีการสร�างเครือข2าย เพ่ือความเข�มแข็ง มีการจัดเวทีเสวนา โดย
ปราชญ�ชาวบ�าน  มีการต2อยอดพัฒนาภูมิป,ญญาท�องถ่ิน ตามลําดับ 

 3. ด�านการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ
เรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการทบทวนความสอดคล�องขององค�ประกอบหลักในการ
บริหารความเสี่ยง ทุกความเสี่ยงท่ีได�ระบุไว� อยู2ในระดับมาก รองลงมา คือ มีองค�ประกอบหลักของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีครบถ�วน อยู2ในระดับปานกลาง  มีการจัดทําคู2มือการบริหารความ
เสี่ยงในปCบัญชี มีการจัดการต2อความเสี่ยงท่ีมีลําดับสูง อย2างไร  มีการวิเคราะห�ระดับความรุนแรง 
(โอกาสและผล กระทบ) ตามลําดับ  

 4. ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� โดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ
เรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง อยู2ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ มีการรวมกลุ2มเพ่ือถ2ายทอดความรู� มีการเปOดโอกาสให�ทุกคนมีส2วนร2วมแสดง
ความคิดเห็นอย2างอิสระ มีการปฏิบัติต2อกันอย2างเสมอภาค โดยใช�ระเบียบข�อบังคับเดียวกัน มีการให�
กําลังใจ ซ่ึงกันและกัน ตามลําดับ   

.  5. ด�านการตอบสนองตลาดภายในท�องถ่ิน โดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เป9นรายข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อยคือตลาดท�องถ่ินมีความเชื่อมโยงต2อตลาด
ภายในประเทศ อยู2ในระดับมาก รองลงมา คือ พฤติกรรมผู�บริโภคมีผลต2อการกําหนดกลยุทธ�
การตลาดของความพึงพอใจของผู�บริโภคความเป9นไปได�ต2อการขยายตลาดท�องถ่ินไปสู2การขยายตัวใน
การผลิตผลิตภัณฑ�มีกลยุทธ�ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู�บริโภคพฤติกรรม
ของผู�บริโภคท่ีมีผลต2อการกําหนดกลยุทธ�การตลาดของธุรกิจมีผลทําให�ธุรกิจประสบผลสําเร็จ
ตามลําดับ 
 6. ด�านหลักการใช�เทคโนโลยี  โดยภาพรวม อยู2ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป9นราย
ข�อเรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ หมู2บ�านของท2านส2งเสริมสนับสนุนให�มีการพัฒนา
อุปกรณ�  เครื่องมือ  เครื่องใช�  เทคโนโลยี มาใช�ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลดค2าใช�จ2ายหรือลดเวลาในการ
ประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง อยู2ในระดับปานกลาง รองลงมา มีการส2งเสริมสนับสนุนให�มีการพัฒนา
อุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช� เทคโนโลยีมาใช�ให�เกิดประโยชน�เพ่ือลดค2าใช�จ2ายหรือลดเวลาทํางานใน
การประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง และท2านคิดว2าการนําอุปกรณ�  เครื่องมือ  เครื่องใช� เทคโนโลยี มี
ความสําคัญต2อการประยุกต�ใช�กับเศรษฐกิจพอเพียง เท2ากัน  ท2านคิดว2าอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช� 
เทคโนโลยี ต�องทันสมัยอยู2เสมอมีการนําอุปกรณ�  เครื่องมือ  เครื่องใช�  ท่ีเป9นเทคโนโลยีมาใช�ให�เกิด
ประโยชน�เพ่ือลดค2าใช�จ2ายหรือลดเวลาทํางานในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง ตามลําดับ 
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 7. ด�านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม อยู2ในระดับ  ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ
เรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ หน2วยงานภาครัฐ น2าจะเข�ามามีบทบาทในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ อยู2ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ต�องการให�หน2วยงานภาครัฐเข�ามาให�ความรู� 
ความเข�าใจในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการมีความสําคัญต2อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีการจัดทําแผนงานในการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ เก่ียวข�องกับ
การเพ่ิมผลผลิต โดยมุ2งประสิทธิภาพ วิธีการใช�ทรัพยากร อย2างประหยัดท่ีสุด และประสิทธิผล เพ่ือ
บรรลุเปNาหมายตามลําดับ 

 8. ด�านการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ
เรียงลําดับค2าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการทบทวนความสอดคล�องขององค�ประกอบหลักในการ
บริหารความเสี่ยง ทุกความเสี่ยงท่ีได�ระบุไว� อยู2ในระดับมาก รองลงมา คือ มีองค�ประกอบหลักของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีครบถ�วน อยู2ในระดับปานกลาง  มีการจัดทําคู2มือการบริหารความ
เสี่ยงในปCบัญชี มีการจัดการต2อความเสี่ยงท่ีมีลําดับสูง อย2างไร มีการวิเคราะห�ระดับความรุนแรง 
(โอกาสและผล กระทบ) ตามลําดับ  

5.3 ข�อเสนอแนะจากการศึกษา 
 ข�อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ด�านการบริหารจัดการ  
   1.  หน2วยงานภาครัฐ ควรเข�ามามีบทบาทในการพัฒนาการบริหารจัดการ  
   2.  หน2วยงานภาครัฐ ควรเข�ามาให�ความรู� ความเข�าใจในการบริหารจัดการ การบริหาร

จัดการมีความสําคัญต2อการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข�อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต�อไป 
ควรศึกษามุ2งประสิทธิภาพ วิธีการใช�ทรัพยากร อย2างประหยัดท่ีสุด และประสิทธิผล ต2อไป 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  การประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป.ญญาท�องถ่ิน 

 

 แบบสอบถามฉบับนี้เป5นส6วนหนึ่งของการวิจัย  เรื่อง  การประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด�วยภูมิป.ญญา
ท�องถ่ิน  เพ่ือประกอบการทําการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสรตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง เท6านั้น 

 จึงขอความกรุณาท6านผู�ตอบแบบสอบถามฉบับนี้  ตอบตามความเป5นจริง  โดยทํา
เครื่องหมาย /  หน�าข�อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท6าน  โดยคําตอบท่ีได�จากแบบสอบถามนี้จะ
เก็บเป5นความลับเพ่ือใช�ให�เกิดประโยชน�ในการศึกษาและนําไปประยุกต�ใช�ต6อไป 

 ส�วนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ส�วนท่ี 2  แบบสอบถามท่ีเก่ียวข�องกับรูปแบบการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ส�วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับการนําภูมิป.ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติ ตําบลวังพร�าว  อําเภอ
เกาะคา  จังหวัดลําปาง 

  

ขอขอบคุณทุกท6านเป5นอย6างยิ่งท่ีให�ความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถาม 

 

รชยา  แก�วธิดา 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  การประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในเขตชุมชน : ตําบลวังพร�าว  

         อําเภอเกาะคา จังหวัด ลําปาง : ด�วยภูมิป.ญญาท�องถ่ิน 

             

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลส6วนบุคคล 

คําช้ีแจง โปรดอ6านข�อคําถาม และพิจารณาว6าข�อความใดตรงกับสภาพความเป5นจริงของท6านมาก
ท่ีสุด?   

            แล�วทําเครื่องหมาย / ลงในช6องท่ีตรงกับความเป5นจริงเพียง ๑ ข�อ  เท6านั้น  ในแต6ละข�อ  
และกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ 

 

1.  เพศ            ชาย                หญิง 

                

2.  อายุ                          ระหว6าง  18-25  ปG             ระหว6าง    26-30   ปG       

                    ระหว6าง  31-35 ปG                  ระหว6าง    36-40   ปG 

                           ระหว6าง   41-45 ปG                           46 ปGข้ึนไป 

3.  วุฒิการศึกษา 

               ม.3  ม.6   ปวช.   

       ปวส.     ปริญญาตรี  อ่ืนๆ………………………..…… 

  4. อาชีพ 

       ผู�ผลิตสินค�า             รับจ�างผลิตสินค�า   

      กลุ6มผู�ผลิตสินค�า           รับมาจําหน6าย            อ่ืนๆ…………………… 

 

5.  ประสบการณ� 

           1 -  5  ปG             6 -  10  ปG    11  ปGข้ึนไป 
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6. รายได�เฉลี่ยต6อเดือน 

    น�อยกว6าหรือเท6ากับ 5,000บาท             5,000 - 10,000 บาท 

                                 10,000 - 20,000 บาท                     20,001 บาทข้ึนไป 
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ส6วนท่ี  2   แบบสอบถามท่ีเก่ียวข�องกับรูปแบบการประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตัวแปรตาม) 
คําชี้แจง แบบสอบถามท่ีท้ังหมด  40  ข�อ 
 1.  หลักการใช&เทคโนโลยี 
 โปรดอ6านข�อคําถาม และพิจารราว6า  ข�อความใดตรงกับสภาพความเป5นจริงของท6านมาก
ท่ีสุด?  แล�วทําเครื่องหมาย / ลงในช6องท่ีตรงกับความเป5นจริงเพียง ๑ ข�อ  เท6านั้น  ในแต6ละข�อ  และ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ  โดย 
    1 หมายถึง เริ่มมีผลการปฏิบัติเป5นบางส6วน          ระหว6างร�อยละ   1-20 
    2 หมายถึง มีการปฏิบัติอย6างสมํ่าเสมอ                     ระหว6างร�อยละ  21-40 
    3 หมายถึง การปฏิบัติได�รับการปรับปรุงให�ดีข้ึนอยู6เสมอ           ระหว6างร�อยละ   41-60 
    4 หมายถึง การปฏิบัติการถ6ายทอดการเรียนรู�อย6างท่ัวถึง          ระหว6างร�อยละ   61-80 
    5 หมายถึง  การปฏิบัติเป5นแบบอย6างท่ีดีเลิศ                  ระหว6างร�อยละ  81-100 

 
ข�อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

1 
ร�อยละ 
1-20 

2 
ร�อยละ 
21-40 

3 
ร�อยละ 
41-60 

4 
ร�อยละ 
61-80 

5 
ร�อยละ 
81-100 

1. หมู6บ�านของท6านมีการนําอุปกรณ�  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช�  ที่เป5น
เทคโนโลยีมาใช�ให�เกิดประโยชน�เพื่อลดค6าใช�จ6ายหรือลดเวลา
ทํางานในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง 

     

2. หมู6บ�านของท6านส6งเสริมสนับสนุนให�มีการพัฒนาอุปกรณ� 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� เทคโนโลยีมาใช�ให�เกิดประโยชน�เพื่อลด
ค6าใช�จ6ายหรือลดเวลาทํางานในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง 

     

3. หมู6บ�านของท6านส6งเสริมสนับสนุนให�มีการพัฒนาอุปกรณ�  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช�  เทคโนโลย ีมาใช�ให�เกิดประโยชน�เพื่อลด
ค6าใช�จ6ายหรือลดเวลาในการประยุกต�ใช�เศรษฐกิจพอเพียง 

     

4. ท6านคิดว6าการนําอุปกรณ�  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช� เทคโนโลย ีมี
ความสําคัญต6อการประยุกต�ใช�กับเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5. ท6านคิดว6าอุปกรณ� เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� เทคโนโลย ีต�องทันสมัย
อยู6เสมอ 
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        2.  ด�านการบริหารจัดการ  
           โปรดอ6านข�อคําถาม และพิจารราว6า  ข�อความใดตรงกับสภาพความเป5นจริงของท6านมาก
ท่ีสุด?  แล�วทําเครื่องหมาย / ลงในช6องท่ีตรงกับความเป5นจริงเพียง ๑ ข�อ  เท6านั้น  ในแต6ละข�อ  และ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ  โดย 
    1 หมายถึง เริ่มมีผลการปฏิบัติเป5นบางส6วน          ระหว6างร�อยละ   1-20 
    2 หมายถึง มีการปฏิบัติอย6างสมํ่าเสมอ                     ระหว6างร�อยละ  21-40 
    3 หมายถึง การปฏิบัติได�รับการปรับปรุงให�ดีข้ึนอยู6เสมอ           ระหว6างร�อยละ   41-60 
    4 หมายถึง การปฏิบัติการถ6ายทอดการเรียนรู�อย6างท่ัวถึง          ระหว6างร�อยละ   61-80 
    5 หมายถึง  การปฏิบัติเป5นแบบอย6างท่ีดีเลิศ                  ระหว6างร�อยละ  81-100 

 
ข�อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

1 
ร�อยละ 
1-20 

2 
ร�อยละ 
21-40 

3 
ร�อยละ 
41-60 

4 
ร�อยละ 
61-80 

5 
ร�อยละ 
81-100 

1. ท6านคิดว6าการบริหารจัดการมีความสําคัญต6อการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2. ท6านมีการจัดทําแผนงานในการบริหารจัดการ ในการ
ปฏิบัติงาน 

     

3.  ท6านคิดว6าการบริหารจัดการ เก่ียวข�องกับการเพ่ิมผลผลิต 
โดยมุ6งประสิทธิภาพ วิธีการใช�ทรัพยากร อย6างประหยัดท่ีสุด 
และประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเปQาหมาย 

     

4. ท6านคิดว6าหน6วยงานภาครัฐ หน�าจะเข�ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 

     

5. ท6านต�องการให�หน6วยงานภาครัฐเข�ามาให�ความรู� ความ
เข�าใจในการบริหารจัดการ 
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 3.ด�านความซ่ือสัตย�สุจริต 
           โปรดอ6านข�อคําถาม และพิจารราว6า  ข�อความใดตรงกับสภาพความเป5นจริงของท6านมาก
ท่ีสุด?  แล�วทําเครื่องหมาย / ลงในช6องท่ีตรงกับความเป5นจริงเพียง ๑ ข�อ  เท6านั้น  ในแต6ละข�อ  และ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ  โดย 
    1 หมายถึง เริ่มมีผลการปฏิบัติเป5นบางส6วน          ระหว6างร�อยละ   1-20 
    2 หมายถึง มีการปฏิบัติอย6างสมํ่าเสมอ                     ระหว6างร�อยละ  21-40 
    3 หมายถึง การปฏิบัติได�รับการปรับปรุงให�ดีข้ึนอยู6เสมอ           ระหว6างร�อยละ   41-60 
    4 หมายถึง การปฏิบัติการถ6ายทอดการเรียนรู�อย6างท่ัวถึง          ระหว6างร�อยละ   61-80 
    5 หมายถึง  การปฏิบัติเป5นแบบอย6างท่ีดีเลิศ                  ระหว6างร�อยละ  81-100 

 
ข�อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

1 
ร�อยละ 
1-20 

2 
ร�อยละ 
21-40 

3 
ร�อยละ 
41-60 

4 
ร�อยละ 
61-80 

5 
ร�อยละ 
81-100 

1. ท6านปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต       

2. ท6านปฏิบัติหน�าท่ีอย6างเปSดเผย โปร6งใส       

3. ท6านเปSดโอกาสให� บุคคลภายนอกมีส6วนร6วมในการแก�ไข
ป.ญหา 

     

4. ท6านปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสามัคคี ช6วยเหลือ เก้ือกูลกัน      

5. ความสําคัญของการอบรมคุณธรรม จริยธรรม      
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4.ด�านการบริหารความเส่ียง 
           โปรดอ6านข�อคําถาม และพิจารราว6า  ข�อความใดตรงกับสภาพความเป5นจริงของท6านมาก
ท่ีสุด?  แล�วทําเครื่องหมาย / ลงในช6องท่ีตรงกับความเป5นจริงเพียง ๑ ข�อ  เท6านั้น  ในแต6ละข�อ  และ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ  โดย 
    1 หมายถึง เริ่มมีผลการปฏิบัติเป5นบางส6วน          ระหว6างร�อยละ   1-20 
    2 หมายถึง มีการปฏิบัติอย6างสมํ่าเสมอ                     ระหว6างร�อยละ  21-40 
    3 หมายถึง การปฏิบัติได�รับการปรับปรุงให�ดีข้ึนอยู6เสมอ           ระหว6างร�อยละ   41-60 
    4 หมายถึง การปฏิบัติการถ6ายทอดการเรียนรู�อย6างท่ัวถึง          ระหว6างร�อยละ   61-80 
    5 หมายถึง  การปฏิบัติเป5นแบบอย6างท่ีดีเลิศ                  ระหว6างร�อยละ  81-100 

 
ข�อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

1 
ร�อยละ 
1-20 

2 
ร�อยละ 
21-40 

3 
ร�อยละ 
41-60 

4 
ร�อยละ 
61-80 

5 
ร�อยละ 
81-100 

1. มีองค�ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี
ครบถ�วน 

     

2. มีการทบทวนความสอดคล�องขององค�ประกอบหลักในการ
บริหารความเสี่ยง ทุกความเสี่ยงท่ีได�ระบุไว� 

     

3.มีการจัดการต6อความเสี่ยงท่ีมีลําดับสูง อย6างไร      

4. มีการวิเคราะห�ระดับความรุนแรง (โอกาสและผล กระทบ)      

5. มีการจัดทําคู6มือการบริหารความเสี่ยงในปGบัญชี       
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5. ด&านการตอบสนองตลาดภายในท&องถ่ิน 
           โปรดอ6านข�อคําถาม และพิจารราว6า  ข�อความใดตรงกับสภาพความเป5นจริงของท6านมาก
ท่ีสุด?  แล�วทําเครื่องหมาย / ลงในช6องท่ีตรงกับความเป5นจริงเพียง ๑ ข�อ  เท6านั้น  ในแต6ละข�อ  และ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ  โดย 
    1 หมายถึง เริ่มมีผลการปฏิบัติเป5นบางส6วน          ระหว6างร�อยละ   1-20 
    2 หมายถึง มีการปฏิบัติอย6างสมํ่าเสมอ                     ระหว6างร�อยละ  21-40 
    3 หมายถึง การปฏิบัติได�รับการปรับปรุงให�ดีข้ึนอยู6เสมอ           ระหว6างร�อยละ   41-60 
    4 หมายถึง การปฏิบัติการถ6ายทอดการเรียนรู�อย6างท่ัวถึง          ระหว6างร�อยละ   61-80 
    5 หมายถึง  การปฏิบัติเป5นแบบอย6างท่ีดีเลิศ                  ระหว6างร�อยละ  81-100 

 
ข�อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

1 
ร�อยละ 
1-20 

2 
ร�อยละ 
21-40 

3 
ร�อยละ 
41-60 

4 
ร�อยละ 
61-80 

5 
ร�อยละ 
81-100 

1. มีกลยุทธ�ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู�บริโภค   

     

2. พฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีมีผลต6อการกําหนดกลยุทธ�
การตลาดของธุรกิจมีผลทําให�ธุรกิจประสบผลสําเร็จ 

     

3. พฤติกรรมผู�บริโภคมีผลต6อการกําหนดกลยุทธ�การตลาดของ
ความพึงพอใจของผู�บริโภค 

     

4. ความเป5นไปได�ต6อการขยายตลาดท�องถ่ิน นําไปสู6การ
ขยายตัวในการผลิตผลิตภัณฑ� 

     

5. ตลาดท�องถ่ินมีความเชื่อมโยงต6อตลาดภายในประเทศ      
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6. ด�านภูมิป.ญญาท�องถ่ินสู6สากล 
           โปรดอ6านข�อคําถาม และพิจารราว6า  ข�อความใดตรงกับสภาพความเป5นจริงของท6านมาก
ท่ีสุด?  แล�วทําเครื่องหมาย / ลงในช6องท่ีตรงกับความเป5นจริงเพียง ๑ ข�อ  เท6านั้น  ในแต6ละข�อ  และ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ  โดย 
    1 หมายถึง เริ่มมีผลการปฏิบัติเป5นบางส6วน          ระหว6างร�อยละ   1-20 
    2 หมายถึง มีการปฏิบัติอย6างสมํ่าเสมอ                     ระหว6างร�อยละ  21-40 
    3 หมายถึง การปฏิบัติได�รับการปรับปรุงให�ดีข้ึนอยู6เสมอ           ระหว6างร�อยละ   41-60 
    4 หมายถึง การปฏิบัติการถ6ายทอดการเรียนรู�อย6างท่ัวถึง          ระหว6างร�อยละ   61-80 
    5 หมายถึง  การปฏิบัติเป5นแบบอย6างท่ีดีเลิศ                  ระหว6างร�อยละ  81-100 

 
ข�อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

1 
ร�อยละ 
1-20 

2 
ร�อยละ 
21-40 

3 
ร�อยละ 
41-60 

4 
ร�อยละ 
61-80 

5 
ร�อยละ 
81-100 

1. มีการต6อยอดพัฒนาภูมิป.ญญาท�องถ่ิน       

2. มีการจัดเวทีเสวนา โดยปราชญ�ชาวบ�าน      

3. มีการสร�างเครือข6าย เพ่ือความเข�มแข็ง      

4. ส6งเสริม สืบสาน และเผยแพร6ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป.ญญา
ท�องถ่ินสู6เวทีสากล 

     

5. มีการรวบรวมภูมิป.ญญาท�องถ่ินท่ีมีอยู6ให�เป5นระบบ      
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7. ด�านการพ่ึงพาตนเองและคิดอย6างสร�างสรรค� 
           โปรดอ6านข�อคําถาม และพิจารราว6า  ข�อความใดตรงกับสภาพความเป5นจริงของท6านมาก
ท่ีสุด?  แล�วทําเครื่องหมาย / ลงในช6องท่ีตรงกับความเป5นจริงเพียง ๑ ข�อ  เท6านั้น  ในแต6ละข�อ  และ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ  โดย 
    1 หมายถึง เริ่มมีผลการปฏิบัติเป5นบางส6วน          ระหว6างร�อยละ   1-20 
    2 หมายถึง มีการปฏิบัติอย6างสมํ่าเสมอ                     ระหว6างร�อยละ  21-40 
    3 หมายถึง การปฏิบัติได�รับการปรับปรุงให�ดีข้ึนอยู6เสมอ           ระหว6างร�อยละ   41-60 
    4 หมายถึง การปฏิบัติการถ6ายทอดการเรียนรู�อย6างท่ัวถึง          ระหว6างร�อยละ   61-80 
    5 หมายถึง  การปฏิบัติเป5นแบบอย6างท่ีดีเลิศ                  ระหว6างร�อยละ  81-100 

 
ข�อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

1 
ร�อยละ 
1-20 

2 
ร�อยละ 
21-40 

3 
ร�อยละ 
41-60 

4 
ร�อยละ 
61-80 

5 
ร�อยละ 
81-100 

1. มีการรวมกลุ6ม เพ่ือแก�ป.ญหา       

2. มีการรวมกลุ6มเพ่ือระดมความคิด      

3. มีการพ่ึงพาตนเอง อย6างมีระบบและแบบแผน      

4. มีการระดมความคิดสร�างสรรค� เพ่ือพัฒนาต6อ ยอดภูมิ
ป.ญญาท�องถ่ิน 

     

5. กลุ6มมีความเข�มแข็ง เป5นตัวอย6างให�ท่ีดี      
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8. ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
           โปรดอ6านข�อคําถาม และพิจารราว6า  ข�อความใดตรงกับสภาพความเป5นจริงของท6านมาก
ท่ีสุด?  แล�วทําเครื่องหมาย / ลงในช6องท่ีตรงกับความเป5นจริงเพียง ๑ ข�อ  เท6านั้น  ในแต6ละข�อ  และ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ  โดย 
    1 หมายถึง เริ่มมีผลการปฏิบัติเป5นบางส6วน          ระหว6างร�อยละ   1-20 
    2 หมายถึง มีการปฏิบัติอย6างสมํ่าเสมอ                     ระหว6างร�อยละ  21-40 
    3 หมายถึง การปฏิบัติได�รับการปรับปรุงให�ดีข้ึนอยู6เสมอ           ระหว6างร�อยละ   41-60 
    4 หมายถึง การปฏิบัติการถ6ายทอดการเรียนรู�อย6างท่ัวถึง          ระหว6างร�อยละ   61-80 
    5 หมายถึง  การปฏิบัติเป5นแบบอย6างท่ีดีเลิศ                  ระหว6างร�อยละ  81-100 

 
ข�อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

1 
ร�อยละ 
1-20 

2 
ร�อยละ 
21-40 

3 
ร�อยละ 
41-60 

4 
ร�อยละ 
61-80 

5 
ร�อยละ 
81-100 

1. มีการรวมกลุ6มเพ่ือถ6ายทอดความรู�       

2. มีการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง      

3. มีการเปSดโอกาสให�ทุกคนมีส6วนร6วมแสดงความคิดเห็นอย6าง
อิสระ 

     

4. มีการให�กําลังใจ ซ่ึงกันและกัน      

5. มีการปฏิบัติต6อกันอย6างเสมอภาค โดยใช�ระเบียบข�อบังคับ
เดียวกัน 
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ส�วนท่ี 3  การนําภูมิป.ญญาท�องถ่ินไปปฏิบัติ ตําบลวังพร�าว  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณทุกท�านที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

ขอมูลการแปลผล 
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ตอนท่ี 1  

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1.เพศ 

Valid 

 

ชาย 

 

37 

 

34.9 

 

37.0 

 

37.0 

  หญิง 63 59.4 63.0 100.0 

  รวม 100 94.3 100.0   

Missing System 6 5.7     

Total 106 100.0     

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2. อายุ 
18-25 

 

7 

 

6.6 

 

7.0 

 

7.0 

26-30 11 10.4 11.0 18.0 

31-35 24 22.6 24.0 42.0 

36-40 40 37.7 40.0 82.0 

41-45 11 10.4 11.0 93.0 

46+ 7 6.6 7.0 100.0 

Total 100 94.3 100.0   

System 6 5.7     

Total 106 100.0     
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ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

 

Valid 

3.วุฒิการศึกษา 

 

ม.3 

 

 

22 

 

 

20.8 

 

 

22.0 

 

 

22.0 

  ม6 12 11.3 12.0 34.0 

  ปวช 15 14.2 15.0 49.0 

  ปวส 28 26.4 28.0 77.0 

  ป.ตร ี 21 19.8 21.0 98.0 

  อ่ืนๆ 2 1.9 2.0 100.0 

  Total 100 94.3 100.0   

Missing System 6 5.7     

Total 106 100.0     

  

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

ผูผลิต 21 19.8 21.0 21.0 

รับจางผลิต 26 24.5 26.0 47.0 

กลุมผูผลิต 15 14.2 15.0 62.0 

รับมา 38 35.8 38.0 100.0 

Total 100 94.3 100.0   

System 6 5.7     

Total 106 100.0     
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ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 34 32.1 34.0 34.0 

  6-10 56 52.8 56.0 90.0 

  11+ 10 9.4 10.0 100.0 

  Total 100 94.3 100.0   

Missing System 6 5.7     

Total 106 100.0     

  

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid -5000 19 17.9 19.0 19.0 

  5000-10000 53 50.0 53.0 72.0 

  10000-20000 15 14.2 15.0 87.0 

  20001+ 13 12.3 13.0 100.0 

  Total 100 94.3 100.0   

Missing System 6 5.7     

Total 106 100.0     
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ตอนท่ี 2  ขอมูลหลักการใชเทคโนโลยี ของตําบลวังพราว  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง (ตัวแปรตาม) 

 1.  หลักการใชเทคโนโลยี  ในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงใหเห็นไดตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี  2   จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นเก่ียวกับ หลักการใชเทคโนโลยี 

ประเด็นคําถาม N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

หลักการใชเทคโนโลยี 

1. หมูบานของทานมีการนําอุปกรณ  

เครื่องมือ  เครื่องใช  ท่ีเปนเทคโนโลยี

มาใชใหเกิดประโยชนเพ่ือลดคาใชจาย

หรือลดเวลาทํางานในการประยุกตใช

เศรษฐกิจพอเพียง 

100 2.00 5.00 3.0700 .40837 

2. หมูบานของทานสงเสริมสนับสนุน

ใหมีการพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องใช เทคโนโลยีมาใชใหเกิด

ประโยชนเพ่ือลดคาใชจายหรือลดเวลา

ทํางานในการประยุกตใชเศรษฐกิจ

พอเพียง 

100 2.00 5.00 3.2000 .66667 

3. หมูบานของทานสงเสริมสนับสนุน

ใหมีการพัฒนาอุปกรณ  เครื่องมือ  

เครื่องใช  เทคโนโลย ีมาใชใหเกิด

ประโยชนเพ่ือลดคาใชจายหรือลดเวลา

ในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 

100 3.00 5.00 3.3100 .56309 

4. ทานคิดวาการนําอุปกรณ  เครื่องมือ  

เครื่องใช เทคโนโลย ีมีความสําคัญตอ

การประยุกตใชกับเศรษฐกิจพอเพียง 

100 3.00 5.00 3.2000 .47140 

5. ทานคิดวาอุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องใช เทคโนโลย ีตองทันสมัยอยู

เสมอ 

100 3.00 5.00 3.1100 .34510 

totel1 100 3.00 4.80 3.1200 .29949 

Valid N (listwise) 100         
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 2.  ดานการบริหารจัดการ  ในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงใหเห็นไดตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นเก่ียวกับ ดานการบริหารจัดการ 

ประเด็นคําถาม N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การบริหารจัดการ 

1. ทานคิดวาการบริหารจัดการมี

ความสําคัญตอการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

100 2.00 5.00 3.1400 .49278 

2. ทานมีการจัดทําแผนงานในการบริหาร

จัดการ ในการปฏิบัติงาน 
100 2.00 5.00 2.9800 .53144 

3.  ทานคิดวาการบริหารจัดการ เก่ียวของ

กับการเพ่ิมผลผลิต โดยมุงประสิทธิภาพ 

วิธีการใชทรัพยากร อยางประหยัดท่ีสุด และ

ประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเปาหมาย 

100 2.00 5.00 2.9400 .50891 

4. ทานคิดวาหนวยงานภาครัฐ หนาจะเขา

มามีบทบาทในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
100 3.00 5.00 3.4400 .71520 

5. ทานตองการใหหนวยงานภาครัฐเขามาให

ความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการ 
100 3.00 5.00 3.4000 .66667 

totel2 100 2.80 4.80 3.1180 .31152 

Valid N (listwise) 100         
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 3.  ดานการบริหารจัดการ  ในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงใหเห็นไดตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี  4  จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นเก่ียวกับ ความซ่ือสัตยสุจริต 

ประเด็นคําถาม N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ความซ่ือสัตยสุจริต 

1. ทานปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต  
100 3.00 5.00 3.4300 .70000 

2. ทานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย 

โปรงใส  
100 3.00 5.00 3.5100 .75872 

3. ทานเปดโอกาสให บุคคลภายนอก

มีสวนรวมในการแกไขปญหา 
100 2.00 5.00 3.4000 .68165 

4. ทานปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคี 

ชวยเหลือ เก้ือกูลกัน 
100 2.00 5.00 3.4000 .66667 

4. ความสําคัญของการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 
100 3.00 5.00 3.4200 .69892 

totel3 100 2.80 4.80 3.0860 .29577 

Valid N (listwise) 100         
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        4. ดานการบริหารความเสี่ยง  ในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงใหเห็นได ตามตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นเก่ียวกับ การบริหารความเสี่ยง 

 

ประเด็นคําถาม N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การบริหารความเสี่ยง 

1. มีองคประกอบหลักของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่ดีครบถวน 
100 2.00 5.00 3.7100 .68601 

2. มีการทบทวนความสอดคลองของ

องคประกอบหลักในการบริหารความเสี่ยง 

ทุกความเสี่ยงที่ไดระบุไว 

100 3.00 5.00 3.8600 .69660 

3.มีการจัดการตอความเสี่ยงที่มีลําดับสูง 

อยางไร 
100 2.00 4.00 3.4200 .57172 

4. มีการวิเคราะหระดับความรุนแรง (โอกาส

และผล กระทบ) 
100 2.00 4.00 3.3300 .49349 

4. มีการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงในป

บัญช ี 
100 2.00 4.00 3.5700 .55514 

totel4 100 3.20 4.40 3.6260 .27215 

Valid N (listwise) 100         
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        5. ดานการตอบสนองตลาดภายในทองถ่ิน  ในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงใหเห็นได   

ตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นเก่ียวกับ การตอบสนองตลาดภายในทองถ่ิน 

 

ประเด็นคําถาม N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ดานการตอบสนองตลาดภายในทองถ่ิน 

1. มีกลยุทธทางการตลาดที่สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค   
100 2.00 5.00 3.2700 .63333 

2. พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีผลตอการ

กําหนดกลยุทธการตลาดของธุรกิจมีผล

ทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ 

100 2.00 5.00 3.2500 .62563 

3. พฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอการ

กําหนดกลยุทธการตลาดของความพึง

พอใจของผูบริโภค 

100 2.00 5.00 3.8000 .72474 

4. ความเปนไปไดตอการขยายตลาด

ทองถ่ิน นําไปสูการขยายตัวในการผลิต

ผลิตภัณฑ 

100 2.00 5.00 3.7400 .70525 

5. ตลาดทองถ่ินมีความเชื่อมโยงตอ

ตลาดภายในประเทศ 
100 2.00 5.00 3.8600 .73882 

totel5 100 2.40 4.60 3.6000 .42829 

Valid N (listwise) 100         
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        6. ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล  โดยหลักของภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถแสดงใหเห็นได   ตามตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นเก่ียวกับ ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล 

 ประเด็นคําถาม N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล 

1. มีการตอยอดพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  100 2.00 5.00 3.7500 .74366 

2. มีการจัดเวทีเสวนา โดยปราชญชาวบาน 100 2.00 5.00 3.7900 .65590 

3. มีการสรางเครือขาย เพ่ือความเขมแข็ง 100 2.00 5.00 3.8500 .71598 

4. สงเสริม สืบสาน และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินสูเวที

สากล 

100 3.00 5.00 4.0200 .65103 

5. มีการรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูให

เปนระบบ 
100 2.00 5.00 3.9400 .69369 

totel6 100 2.60 5.00 3.8540 .52713 

Valid N (listwise) 100         
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           7. การพ่ึงพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค  โดยหลักของภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถแสดงใหเห็นได     

ตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นเก่ียวกับ การพ่ึงพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค 

ประเด็นคําถาม N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การพ่ึงพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค 

1. มีการรวมกลุม เพ่ือแกปญหา  100 3.00 5.00 3.9900 .74529 

2. มีการรวมกลุมเพ่ือระดมความคิด 100 1.00 5.00 3.8200 .85729 

3. มีการพ่ึงพาตนเอง อยางมีระบบและแบบ

แผน 
100 3.00 5.00 3.8800 .70036 

4. มีการระดมความคิดสรางสรรค เพ่ือพัฒนา

ตอ ยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
100 2.00 5.00 3.9000 .74536 

5. กลุมมีความเขมแข็ง เปนตัวอยางใหท่ีดี 100 2.00 5.00 3.9700 .67353 

totel7 100 1.40 5.00 3.8820 .78010 

Valid N (listwise) 100         
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           8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยหลักของภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถแสดงใหเห็นได ตามตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นเก่ียวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ประเด็นคําถาม N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย      

1. มีการรวมกลุมเพ่ือถายทอดความรู  100 3.00 5.00 4.0100 .57726 

2. มีการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

พัฒนาตนเอง 
100 3.00 5.00 4.0200 .51208 

3. มีการเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมแสดง

ความคิดเห็นอยางอิสระ 
100 2.00 5.00 3.9700 .57656 

4. มีการใหกําลังใจ ซ่ึงกันและกัน 100 3.00 5.00 3.3700 .71992 

5. มีการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค โดยใช

ระเบียบขอบังคับเดียวกัน 
100 3.00 5.00 3.4800 .74508 

totel8 100 2.80 4.60 3.6120 .32264 

Valid N (listwise) 100         
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          9. ภาพรวมของแตละดาน  โดยหลักของภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถแสดงใหเห็นได ตามตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นเก่ียวกับ ภาพรวมของแตละดาน 

 

 ภาพรวมของประเด็นคําถาม N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ผลรวมแตละดาน 

1.หลักการใชเทคโนโลย ี 100 3.00 4.80 3.1200 .29949 

2.การบริหารจัดการ 100 2.80 4.80 3.1180 .31152 

3.ความซื่อสัตยสุจริต 100 2.80 4.80 3.0860 .29577 

4.การบริหารความเสี่ยง 100 3.20 4.40 3.6260 .27215 

5.การตอบสนองตลาดภายในทองถ่ิน 100 2.40 4.60 3.6000 .42829 

6.ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล 100 2.60 5.00 3.8540 .52713 

7.พ่ึงพาตนและคิดอยางสรางสรรค 
100 1.40 5.00 3.8820 .78010 

8.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 100 2.80 4.60 3.6120 .32264 

รวม 100 2.93 4.28 3.4873 .24519 

Valid N (listwise) 100         
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สถานท่ีเกิด  จังหวัดลําปาง 

ประวัติการศึกษา   

            ประถมศึกษา  โรงเรียนวังพราววิทยา 
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    มัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดลําปาง 

    ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด  

                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

ประวัติการทํางาน      

      ป 2553                เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได  สวนการคลัง   

                                องคการบริหารสวนตําบลไมขาว  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 

      ป 2554                บุคลากร  สํานักงานปลัด  

 องคการบริหารสวนตําบลควน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี 

      ป 2556                 บุคลากร  สํานักงานปลัด  

                                 องคการบริหารสวนตําบลเกาะศรีบอยา  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ 

     ป 2557- ปจจุบัน       บุคลากร  สํานักงานปลัด  

     องคการบริหารสวนตําบลบานปวง  อําเภอทุงหัวชาง  จังหวัดลําพูน 

 

ตําแหนงงานปจจุบัน   บุคลากร ระดับ 5  องคการบริหารสวนตําบลบานปวง   
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