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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

 งานวิจยัเร่ืองการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความ

เขม้แข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเขตธนบุรี 

 ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชน 

 ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

 ตอนท่ี 4 หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 

 ตอนท่ี 5 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

 ตอนท่ี 6 แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 ตอนท่ี 7 แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตอนท่ี 8 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการตลาดดว้ยการใช้

เทคโนโลยกีารส่ือสารดิจิทอล 

 ตอนท่ี 9หลกัการแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการองคค์วามรู้ 
 ตอนท่ี 10 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัเขตธนบุรี 
 เมืองธนบุรี หรือ บางกอกในอดีต คือ ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรีในปัจจุบนั ซ่ึงเคยเป็น

แผน่ดินเดียวกนัมาก่อน ๆ เป็นท่ีราบสามเหล่ียมปากนํ้ าเจา้พระยาท่ีอุดมสมบูรณ์ มีแม่นํ้ าเจา้พระยา 

และลาํคลองต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ทัว่บริเวณ ดงันั้นจึงมีขอ้สันนิษฐานว่าคาํว่า “บางกอก” นั้นอาจจะ

เพี้ยนมาจากเดิมวา่ “บางเกาะ” ดว้ยความท่ีพื้นท่ีดงักล่าวมีลกัษณะเป็นเกาะเลก็เกาะนอ้ยจากแม่นํ้าลาํ

คลองต่างๆ   เดิมแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลคดเค้ียวมากตั้งแต่นนทบุรีลงมายงัพระนคร กล่าวคือ แม่นํ้ า

เจา้พระยาจะไหลจากทางเหนือ ผ่านเขตเมืองนนทบุรีลงมาถึงสะพานป่ินเกลา้ แลว้ไหลวกไปทาง

ตะวนัตกเขา้มาทางคลองบางกอกน้อย ออ้มผ่านตล่ิงชนั บางระมาดแลว้วกกลบัเขา้คลองบางกอก

ใหญ่ (หรือคลองบางหลวง) แลว้ไหลลงทางใตไ้ปออกทะเลอ่าวไทย เป็นลกัษณะรูปเกือกมา้ ซ่ึง

ความคดเค้ียวของแม่นํ้ าน้ี ทาํให้สองฟากฝ่ังของแม่นํ้ ากลายเป็นท่ีดอนซ่ึงเหมาะแก่การตั้งบา้นเรือน 

และกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกกนัภายหลงัว่า “ย่านบางกอก” แต่ในเวลาเดียวกนั ก็ทาํให้

เสียเวลาในการเดินทางไปมา ระหวา่งกรุงศรีอยธุยากบัหวัเมืองชายทะเลตะวนัออก   

 ดงันั้นในสมยัของสมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077 – 2089 ) จึงโปรดใหข้ดุคลองลดั

บางกอกข้ึน เพื่อเช่ือมแม่นํ้ าเจา้พระยาเดิม ท่ีไหลออ้มเขา้ไปทางคลองบางกอกน้อย ออกคลอง

บางกอกใหญ่ (คือขดุตั้งแต่หนา้สถานีรถไฟบางกอกนอ้ย จนถึงหนา้วดัอรุณราชวรารามในปัจจุบนั) 

การขดุคลองลดัดงักล่าวทาํให้กระแสนํ้ าเปล่ียนทางเดิน นํ้ าในแม่นํ้ าเจา้พระยาส่วนใหญ่ จึงไหลไป

ทางคลองขุดใหม่ และเซาะตล่ิงสองขา้งจนกวา้งข้ึน กลายเป็นแม่นํ้ าเจา้พระยาใหม่ (บริเวณท่ีผ่าน

หน้าโรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ทุกวนัน้ี) ส่วนลาํนํ้ าเดิมก็ค่อยๆ ต้ืนเขินข้ึน

ลดขนาดลงเป็นลาํคลอง ไดแ้ก่ คลองบางกอกน้อย คลองชกัพระ (คลองตล่ิงชนั) คลองบางขุนศรี 

คลองบางเชือกหนัง คลองวดัประดู่ และคลองบางกอกใหญ่ ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั  เม่ือขุดคลองลดั

สําเร็จ เมืองบางกอกหรือเมืองธนบุรีจึงถือกาํเนิดข้ึน ทางฝ่ังตะวนัตก หัวมุมคลองบางกอกใหญ่ 

กลายเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัทางยุทธศาสตร์ และไดรั้บการยกฐานะข้ึน เป็นเมืองหน้าด่านทาง

ทะเล ทาํหนา้ท่ีป้องกนัศตัรูท่ีจะเขา้มาทางใตข้องกรุงศรีอยธุยา พร้อมทั้งตรวจตราจดัเก็บภาษีสินคา้

ท่ีผ่านเขา้ออก โดยปรากฏช่ือคร้ังแรกในพระราชพงศาวดาร ในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรด์ิ 

(พ.ศ. 2091 – 2111) ว่า “เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร” แต่โดยทัว่ไปนิยมเรียกกนัสั้นๆ เพียง “ธนบุรี” 

ส่วนช่ือ “เมืองบางกอก” นั้นคงเป็นช่ือสามญั ท่ีชาวบา้นและชาวต่างประเทศนิยมเรียก ดงัปรากฏช่ือ
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บางกอกในแผนท่ีและเอกสารของชาวต่างชาติ    เมืองธนบุรีมีความสาํคญัเพิ่มข้ึนในฐานะเมืองหนา้

ด่านทางทะเล โดยเฉพาะเม่ือการคา้กบัต่างประเทศ เจริญรุ่งเรืองข้ึนถึงขีดสุด ในรัชสมยัสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 – 2231) เน่ืองจากเป็นเมืองท่าพักเรือต่างชาติ ท่ี เดินทางข้ึนล่อง

ระหว่างกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงโปรดให้กองทหารฝร่ังเศส ข้ึนมาสร้างป้อมข้ึนทั้ง

สองฝ่ังของแม่นํ้ าเพ่ือป้องกนัขา้ศึกซ่ึงมาทางทะเล โดยเจา้พระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนตินฟอล

คอน) เป็นผูก้าํกับการสร้าง เม่ือสร้างป้อมเสร็จจึงพระราชทานนามว่า “ป้อมวิไชยเยนทร์” และ

โปรดเกลา้ฯ ให้ทหารต่างชาติทั้ งโปรตุเกส และฝร่ังเศสมาประจาํท่ีป้อม ภายหลงัท่ีสมเด็จพระ

นารายณ์ฯ สวรรคต ป้อมทั้งสองของเมืองธนบุรี (ป้อมฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก) กลายเป็น

สมรภูมิรบระหว่างฝ่ายไทย กบักองทหารฝร่ังเศสท่ีประจาํป้อม ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดฝร่ังเศสเป็นฝ่ายท่ี

ตอ้งยอมแพ ้และถอนกาํลงัออกจากราชอาณาจกัรไทย จากนั้นสมเด็จพระเพทราชาโปรดเกลา้ฯ ให้

ร้ือป้อมบางกอกทางฝ่ังตะวนัออก โดยให้คงเหลือแต่ป้อมทางฝ่ังตะวนัตก (ป้อมวิไชยเยนทร์) ไว้

เท่านั้น ในคราวกรุงศรีอยธุยาเสียให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 พม่าไดย้ึดเมืองบางกอกและแต่งตั้งให้

นายทองอิน (คนไทยท่ีไปเขา้กบัฝ่ายพม่า) รักษาป้อมและเมืองบางกอก และหลงัจากท่ีสมเด็จพระ

เจ้าทรงกอบกู้เอกราชได้สําเร็จ  จึงโปรดฯ  ให้บูรณะเมืองธนบุรีเพื่อใช้เป็นราชธานี  (ท่ีมา 

: http://www.trueplookpanya.com)  

 ข้อมูลพืน้ฐานเขตธนบุรี 

 วสัิยทศัน์ เขตธนบุรี 

“ เมืองแห่งการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์  

ชุมชนสะอาด ปลอดภยั ประชาชนมีส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติท่ีดี” 

 

 คาํขวญัประจําเขต 

“ เมืองอนุสาวรียพ์ระเจา้ตาก   หลากถ่ินท่องเท่ียวงามตา  

วดักลัยาณ์หลวงพอ่โต  วดับุคคโลพระพกัตร์งาม  

กราบไหวเ้จา้ตากสินวดัอินทาราม   ลือนามงามอาชีพศิลป์ไทย” 
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 ประวตัิความเป็นมา  

 เขตธนบุรีเดิมมีฐานะเป็นอาํเภอชั้นในข้ึนกบักรมนครบาล ตั้งท่ีว่าการอาํเภอในพ้ืนท่ีของ    

วดัราชคฤห์ จึงเรียกอาํเภอน้ีว่า อาํเภอราชคฤห์(ปัจจุบนัสํานักงานเขตยา้ยมาตั้งอยู่บริเวณวดัเวฬุ

ราชิณ) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ไดมี้พระบรมราชโองการเปล่ียนช่ืออาํเภอราชคฤห์

เป็น อาํเภอบางยี่เรือ จงัหวดัธนบุรี เน่ืองจากมีท่ีตั้งอาํเภออยู่ในเขตตาํบลบางยี่เรือ และในวนัท่ี 17 

เมษายน พ.ศ. 2482 สมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้การยบุจงัหวดัธนบุรีรวม

กบัจงัหวดัพระนครให้มีฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ดงันั้น เพื่อรักษาคาํว่า "ธนบุรี" ซ่ึงเคย

เป็นเมืองหลวงและเพ่ือเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช) ประกอบกบัอาํเภอบางยีเ่รือน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัธนบุรีดว้ย จึงไดมี้

พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนช่ืออาํเภอบางยี่เรือเป็น อาํเภอธนบุรี และได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะ

เป็น เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา 

 คร้ันในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไดมี้ประกาศกรุงเทพมหานครเปล่ียนแปลงพื้นท่ี

แขวงและตั้งแขวงใหม่ในเขตธนบุรี เน่ืองจากผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้แบ่งแขวง

ขนาดใหญ่ให้ยอ่ยลง เพ่ือความชดัเจนในการใหบ้ริการของสาํนกังานเขต โดยไดเ้ปล่ียนแปลงพื้นท่ี 

แขวงบุคคโล แขวงบางยีเ่รือ และแขวงตลาดพลู นาํมาจดัตั้งเป็นแขวงสาํเหร่และแขวงดาวคะนอง  

 ปัจจุบนัผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตธนบุรี ช่ือ นายระบิล ปานแมน้ ดาํรงตาํแหน่ง เม่ือ

เดือนธนัวาคม 2553 – ปัจจุบนั 

 ลกัษณะภูมิประเทศ 

 เขตธนบุรี เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ี 8566 ตารางกิโลเมตร สภาพทัว่ไป

เป็นท่ีราบลุ่ม ท่ีแม่นํ้ าลาํคลองไหลผา่นทัว่ถึงกนัตลอดทอ้งท่ี 

ขอบเขตบริเวณ 

                   ทิศเหนือ               ติดต่อ เขตบางกอกใหญ่ 

                   ทิศใต ้                 ติดต่อ เขตจอมทอง / ราษฎร์บูรณะ / เขตบางคอแหลม 

                   ทิศตะวนัออก          ติดต่อ เขตคลองสาน 

                   ทิศตะวนัตก            ติดต่อ เขตภาษีเจริญ /  เขตจอมทอง 
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 ผลกระทบในพืน้ที ่

 เน่ืองจาก เขตธนบุรี  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มอยูติ่ดริมแม่นํ้ าเจา้พระยา และคลองบาง

หลวง จึงมีปัญหาเร่ืองนํ้ าท่วมในช่วงหนา้ฝนและช่วงนํ้ าหลาก บา้งแต่ก็เป็นช่วงสั้น ๆประมาณ 7 – 

10 วนั           

                  ประชากร 

 เขตธนบุรีมีจาํนวนประชากร   127,708  คน 

                     ผูสู้งอาย ุ   จาํนวน     10,462   คน 

                     ผูพ้ิการ     จาํนวน       1,075   คน 

                     ผูว้า่งงาน   จาํนวน          -      คน 

                     เดก็ – เยาวชน              -      คน 

           มีแกนนําเยาวชนจากชุมชนต่าง ๆ ส่งเขา้เป็นคณะกรรมการและสมาชิกสภาเยาวชน เขต

ธนบุรีร่วมกนัทาํกิจกรรมเก่ียวกบัเยาวชนและการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด สร้างเครือข่ายกบัสภา

เยาวชน เขตอ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 

         ประชากรในพ้ืนท่ี เขตธนบุรี มีปัญหาหน้ีสิน ประมาณ 60 % โดยแยกเป็นหน้ีสินนอกระบบ 

ประมาณ  70 %  ในระบบ ประมาณ  30 %  ปัญหาหน้ีสินเกิดจากรายได้ไม่สมดุลย์กับรายจ่าย 

 วฒันธรรมพืน้บ้าน 

 -  ประเพณีชุมชนชาวมอญ ของชุมชนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม (วดัมอญ) สํานักงานเขต

ธนบุรีและชาวบา้นในชุมชนยงัร่วมกนัอนุรักษป์ระเพณีน้ีไวเ้ป็นอยา่งดี โดยกิจกรรมจะมีข้ึนในช่วง

กลางเดือน เมษายน ของทุกปี รูปแบบกิจกรรมชาวชุมชนจะแต่งตวัตามประเพณี ของชาวมอญ 

ทาํบุญตกัรบาตรร่วมกนัท่ีวดัจนัทร์ประดิษฐาราม เชิญชวนผูม้าร่วมงานรับประทานขา้วแช่ รดนํ้าดาํ

หวัผูใ้หญ่ท่ีชาวบา้นนบัถือ และเล่นนํ้ าสงกรานต ์รวมทั้งมีการละเล่น และการแสดงศิลปวฒันธรรม

ของชาวมอญ กิจกรรมจะจดัประมาณ 3 – 7 วนั 

 -  ประเพณีวนัสงกรานต ์วดัราชคฤห์วรวิหาร 

 -  ประเพณีวนัลอยกระทง วดัประยรูวงศาวาส 

 -  รวมทั้งการอนุรักษป์ระเพณี วนัสาํคญัทางศาสนา ต่าง ๆ ของทุกศาสนา ในเขตธนบุรี 
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  สถานทีสํ่าคญัและแหล่งท่องเทีย่วชุมชน 

        วดั   ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ไดแ้ก่    

 วดักลัยาณมิตร วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยูป่ากคลองบางกอกใหญ่ฝ่ัง

ใต  ้ หน้าวดัติดแม่นํ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก อยู่ในแขวงวดักัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี สร้างในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัรัชการท่ี 3  โดยเจา้สัวโต หรือเจา้พระยานิกรบดินทร์ ตน้สกุล 

กลัยาณมิตร บุตรพระยาชยัวารี ( นายมัน่ แซ่อ้ึง) ไดอุ้ทิศบา้นเรือน และซ้ือดินสร้างวดัน้ีข้ึน แลว้

ถวายให้เป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว พระราชทานนามอนัเป็นสิริ

มงคลวา่  “วดักลัยาณมิตร” 

 วดัอินทาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ตั้งอยูถ่นนเทิดไท แขวงบางยีเ่รือ เป็น

วดัเก่าสร้างในสมยัอยธุยา ไม่ปรากฏว่าสร้างเม่ือใด และใครเป็นผูส้ร้าง เป็นวดัเลก็ท่ีทรุดโทรมมาก 

แต่เป็นสถานท่ีร่มร่ืนอยูริ่มคลอง เม่ือสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชเสด็จมาทางเรือ ไดพ้บวดัน้ีโดย

บงัเอิญ จึงพอพระราชหฤทยั ทรงมีพระราชดาํรัสให้บูรณปฏิสังขรณ์ทัว่ทั้งอาราม เป็นตน้ว่าขยาย

ท่ีดินธรณีสงฆ์ ให้มีบริเวณกวา้งกว่าเดิม ขุดคูวดั บูรณะพระอุโบสถ / พระวิหาร / พระเจดีย ์และ

สร้างเสนาสนะ แลว้ทรงสถาปนาข้ึนเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ หลงัจากนั้นไดเ้สด็จมาทรง

ศีลบาํเพญ็ กรรมฐาน ประทบัแรม ณ พระตาํหนกั ในวดัน้ีเสมอ ๆ นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงโปรด

ให้มีการประกอบพระราชกุศล ณ วดัน้ีเสมอ วดัอินทารามน้ี เป็นท่ีฝังพระบรมศพของสมเด็จพระ

เจา้ตากสินมหาราช และเป็นท่ีบรรจุพระสรีรังคานของพระองคบ์ริเวณชุกชีของพระประธานใน

พระอุโบสถหลงัเก่า 

 วดัจนัทาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยูถ่นนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ ตามหลกัฐาน

จากหอสมุดแห่งชาติ วดัน้ีสร้างในสมยักรุงศรีอยุธยา พระยาสุรเสนา (ขุนเณร) เป็นผูส้ร้างวดั เดิม

ช่ือวดับางยี่เรือกลาง หรือวดักลาง ปัจจุบนัชาวบา้นจะนิยมเรียกว่า “ตลาดวดักลาง” เป็นสถานท่ี

คา้ขายทั้งปลีกและส่ง อาหารสด อาหารหวาน ขนม ต่าง ๆ จะเปิดจาํหน่ายตั้งแต่เวลา 02.00 – 10.00 

นาฬิกาของทุกวนั  

 วดัเวฬุราชิน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ตั้งอยูถ่นนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ สร้างในสมยั

กรุงรัตนโกสินทร์ ตอนตน้ เจา้พระยาพลเทพ (เอ่ียม) ตน้ตระกูล “ชูโต” เป็นผูส้ร้างในช่วงรัชกาลท่ี 

3 เม่ือสร้างเสร็จถวายเป็นพระอารามหลวง ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เดิมช่ือ “วดัใหม่ทอ้งคุง้” เพราะอยู่
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ใกลบ้ริเวณคุง้นํ้ า  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาล ท่ี 4 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “ วดัเวฬุ

ราชิน”  แปลว่าวดัซ่ึงเกิดจากหน้ีภาษีไมไ้ผ่ของพระราชา ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังท่ีช่อง

หนา้ต่างเป็นภาพชาดก พระประธานเป็นพระพทุธรูปปางสะดุง้มาร มีพระสารีบุตรอยูเ่บ้ืองขวา พระ

โมคคลัลานะอยูเ่บ้ืองซา้ย   

 วดัราชคฤห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชนิดวรวิหาร สร้างในสมยักรุงศรีอยุธยา ตอน

ปลาย หรือหรือก่อนสมยักรุงธนบุรี โดยพวกนายกองมอญ ท่ีอพยพเขา้มาฝ่ังพระบรมโพธิสมภาร 

และไดต้ั้งบา้นเรือนอยูใ่น แขวงบางยี่เรือ ร่วมกนัสร้างวดัน้ีข้ึนเม่ือสร้างเสร็จจึงเรียกช่ือตามสถาน

ท่ีตั้งว่า “วดับางยี่เรือมอญ” หรือ “วดัมอญ” และต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศจ์กัรี ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหย้กฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามวา่ “วดัราชคฤห์” 

 วดัประดิษฐาราม เป็นวดัท่ีสังกดัคณะสงฆม์หานิกาย ตั้งอยู่ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี 

เดิมช่ือว่า“วดับา้นสวน” สร้างเม่ือประมาณ พ.ศ. 2293 ก่อนกรุงศรีอยธุยาแตก 17 ปี ไม่ปรากฏนาม

ผูส้ร้าง  พื้นท่ีรอบ ๆ บริเวณวดัส่วนใหญ่เป็นสวน เช่นสวนมะพร้าว / หมาก / ผลไมต่้าง ๆ สมเด็จ

เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค) ได้รวบรวมชาวมอญท่ีอยู่บริเวณวดัน้ีเขา้ไปเป็น 

ทหารเรือฝีพาย เรียกว่าทหารเรือหลวง หรือทหารเรือบา้นสมเด็จ แลว้ไดช้กัชวนชาวมอญท่ีปลูก

บา้นเรือนอยูใ่กลเ้คียงกนัร่วมบูรณะวดับา้นสวน และเรียกว่า “วดัมอญรามนั” แต่ชาวบา้นนิยมเรียก

วดั “วดัมอญ” และไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือเป็น “ วดัรามญัประดิษฐ”์ หลงัจากนั้นมีการปริวรรตทางภาษา 

โดยผูน้าํขณะนั้น คือ จอมพล ป. พิบูลยส์งคราม ไดเ้ปล่ียนมาเป็นคาํไทย ๆ ว่า“วดัประดิษฐาราม” 

มาจนทุกวนัน้ี         

 สุเหร่า 

มสัยดิบางหลวง ( กุฎีขาว) ตั้งอยูถ่นนเทศบาล สาย 1 แขวงวดักลัยาณ์  ในชุมชนกุฎีขาว สร้างข้ึนใน

สมยัรัชกาลท่ี 1 สร้างโดยพ่อคา้ช่ือ “โต๊ะหยี” ไดร้วบรวมสมคัรพรรคพวกก่อสร้างมสัยิดน้ีข้ึน เป็น

อาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลงั มีหนา้บนัประดบัดว้ยปูนป้ันลายศิลปะ 3 ชาติ คือ  - ศิลปะปูน

ป้ัน “เคร่ืองลาํยอง” เป็นของไทย  - ศิลปะปูนป้ัน “กา้นและใบไม”้ เป็นของฝร่ังเศส  - ศิลปะปูนป้ัน 

“ดอกเมาตาน” เป็นของจีน  ศิลปะทั้ง 3 น้ี นาํมาประดบัท่ีกรอบประตู และหน้าต่างทุกบาน ของ

มสัยิด ตวัอาคารและผนังท่ีเป็นปูนทาสีขาวทั้งหมด ส่วนท่ีเป็นไมท้าสีเขียว ส่วนท่ีเป็นเคร่ืองบน

ทั้งหมด เช่นคาน รอด และแผน่เพดานจะวางไวใ้นร่องบงัคบั โดยไม่ตอกตะปู สามารถถอดออกได้
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เป็นแผน่ ๆ มีบนัไดข้ึนหนา้มสัยดิ 2 ขา้ง ประกอบดว้ยศิลปะไทย “บงัขั้น” มีหนา้มุขเขา้หอ้งละมาด 

พื้นหอ้งละมาดปูดว้ยกระเบ้ืองหนา้ววัสีแดง พื้นภายนอกปูดว้ยกระเบ้ืองปูนซีเมนต ์ขนาดของมสัยดิ

กวา้ง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 16 เมตร เป็นมสัยิด “มสัยิดท่ีก่ออิฐถือปูนทรงไทยแห่งเดียวของ

โลก” 

 มัสยิดสวนพูลตั้ งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ ในชุมชนสวนพูล เป็นมัสยิดท่ีใช้

ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวไทยนบัถือศาสนาอิสลาม 

  โบสถ์ 

 โบสถ ์ซางตาครู้ส (วดักุฎีจีน)ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล สาย 2  ในชุมชนกุฎีจีน เป็นโบสถ์

ของชาวคริสตนิ์กายโรมนัคาทอริก ซ่ึงสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ไดพ้ระราทานท่ีดินให้ชาว

โปรตุเกสท่ีอพยพหนีภยัมาจากกรุงศรีอยุธยา ให้เขา้มาตั้งถ่ินฐาน และร่วมกนัสร้างโบสถข้ึ์นเป็น

ศูนยก์ลางของชุมชน มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ “นิโอคลาสสิต และเรอเนอซองส์  ระฆงัโบสถ์

แห่งน้ีพิเศษคือสามารถตีเป็นเพลงได ้เป็นโบสถท่ี์สวยงามน่าท่องเท่ียวยิง่ 

         คริสตจกัรสาํเหร่ตั้งอยูถ่นนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบศาสนากิจ ของชาว

ไทยนบัถือศาสนาคริสต ์เปิดทุกวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัสาํคญัทางศาสนา 

  โรงเรียนในพืน้ที ่เขตธนบุรี 

 -   โรงเรียนในสงักดั กรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 17 โรงเรียน                  

 -    โรงเรียนมธัยม สงักดักระทรวงศึกษาธิการ มีจาํนวน  4  โรงเรียน     

มีการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระดบัปริญญา ตรี โท เอก  2 มหาวิทยาลยัคือ 

 -   มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 -   มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 

 โรงเรียนเอกชน มีจาํนวน 22 โรงเรียน 

 ศูนยก์ารศึกษาตามอธัยาศยั ( กศน. ) 

 สถานีตํารวจ 

 สถานีตาํรวจนครบาลสาํเหร่ 

 สถานีตาํรวจนครบาลบุคคโล 

 สถานีตาํรวจนครบาลตลาดพลู 
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 สถานีตาํรวจนครบาลบางยีเ่รือ 

 สถานีตาํรวจนครบาลบุปผาราม 

 อยูใ่นทอ้งท่ีรับผดิชอบของกองบงัคบัการ ตาํรวจนครบาล 8 ( บกน . 8 )  

 สถานทีท่่องเทีย่วทีสํ่าคญั ( เชิงอนุรักษ์ ) 

 1.   วดัต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูริ่มแม่นํ้าเจา้พระยา  ไดแ้ก่วดักลัยาณมิตร วดัอินทาราม  วดัจนัทาราม 

(วดักลาง) วดัเวฬุราชิน    วดัขนุจนัทร์   วดับุคคโล    

 2.   มสัยดิบางหลวง 

 3.   โบสถ:์ซางตาครู้ส 

 4.   ชุมชนเก่าแก่   ไดแ้ก่  ชุมชนกุฎีจีน  ชุมชนกุฎีขาว   ชุมชนบางไส้ไก่   ชุมชนวดัใหญ่

ศรีสุพรรณ ชุมชนวดัประดิษฐาราม 

 

ตอนที ่2 แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 

 ความหมายของวสิาหกจิชุมชน  

 มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของวิสาหกิจชุมชน ไวด้งัน้ี เสรี พงศพ์ิศ (2545) 

ไดก้ล่าวไวว้า่คาํวา่ “วิสาหกิจ” แปลจากภาษาองักฤษวา่ “Enterprise”  ซ่ึงแปลวา่ “การประกอบการ” 

แต่ในปัจจุบนัมีคาํว่า “วิสาหกิจชุมชน” (SMCE: Small and Micro Community Enterprise) เกิดข้ึน 

ซ่ึงผูค้นเร่ิมหันมาให้ ความสําคญักับวิสาหกิจชุมชนจนกล่าวได้ว่าเป็นยุคแห่งวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนเป็น แนวคิดท่ีมุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภณัฑห์รือผลิตผลโดย

ครอบครัวใน ชุมชน โดยองคก์รชุมชน และเครือข่ายองคก์รชุมชน เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้

ให้แก่ ชุมชนโดยมีหลกัการคิดท่ีสําคญั คือ สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภณัฑ์ใน

ชุมชน เพ่ือการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพอนามยัท่ีดีให ้

ตนเอง และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีอยูร่่วมในชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ดา้น 

กาํไรสูงสุดและเอาเปรียบผูบ้ริโภค วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการท่ีคนกลุ่มหน่ึงในชุมชนมาร่วมมือกนั

ทาํอะไรบางอย่างท่ีเก่ียวกบั การผลิต การแปรรูป การจดัการทรัพยากร การจดัการทุน การจดัการ

ตลาด โดยมีการซ้ือขายใน ลกัษณะสหกรณ์ แต่แตกต่างกนัท่ีระเบียบและกฎเกณฑ์ ซ่ึงวิสาหกิจ

ชุมชนเนน้การแบ่งปัน การ ช่วยเหลือกนั มากกว่าการแข่งขนั วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหน่วยท่ีทาํให้
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เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ไม่ แตกแยก แบ่งพวก และไม่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพอ้ง 

เพราะวิสาหกิจชุมชนคือการ เน้นการช่วยเหลือกนั (เสรี พงศ์พิศ, 2552 น.9-10) พระราชบญัญติั

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าวิสาหกิจ ชุมชนไวว้่าหมายถึง กิจการ

ของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ท่ี ดาํเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมี

ความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลใน

รูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการ พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ

ระหว่างชุมชน (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน, 2548) โดยหลกัการ

ของวิสาหกิจชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมสนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชน   ซ่ึง เป็นพื้นฐานของการ

พฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และจาํนวนหน่ึงอยูใ่นระดบัท่ีไม่พร้อมจะเขา้มา แข่งขนัทางการคา้ให้

ไดรั้บการส่งเสริมดา้นความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได ้การ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

การพฒันาความสามารถในการจดัการและพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ให้กลายเป็นระบบ

เศรษฐกิจชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการของ หน่วยธุรกิจท่ี

สูงข้ึนต่อไป 

 เสรี พงศพ์ิศ (2548 น.40) ไดอ้ธิบายว่า วิสาหกิจชุมชนจะตอ้งมีลกัษณะ สาํคญั 7 ประการ

คือ 

 1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้าํเนินการ  

 2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 

 3. ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน  

 4. มีฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 

 5. ดาํเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ 

 6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 

 7. มีการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนเป้าหมาย  

 และทั้งน้ี กฎหมายไดก้าํหนดใหมี้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอยา่งครบวงจรไว ้3 ระดบั  ไดแ้ก่ 

 1. ระดบัปฐมภูมิ ส่งเสริมการจดัตั้ง การใหค้วามรู้ การศึกษาวิจยัในการนาํทุนชุมชนมาใช ้

เหมาะสม การร่วมมือกนัในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้
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 2. ระดบัสูงข้ึน ส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ ์การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจยัเทคโนโลยี

และการตลาด การสร้างความเช่ือถือทางธุรกิจ และความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค การประสานงาน

แหล่งเงินทุน เพ่ือใหส้ามารถ เป็นผูป้ระกอบการหรือพฒันาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มต่อไปในอนาคต  

 3. การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะใหก้ารสนบัสนุนการจดัตั้งการประกอบการ 

การตลาด ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกนัระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน 

เพื่อขยาย และสร้างความมัน่คงใหแ้ก่กิจการวิสาหกิจชุมชน    

 พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

 ในหัวขอ้น้ีเป็นการนาํเสนอรายละเอียดของพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 

2548 มีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ให ้ประกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี      

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ี เรียกว่า "พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ .ศ. 

๒๕๔๘"         

 มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็น ตน้ไป*           

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี  "วิสาหกิจชุมชน" หมายความว่า กิจการของชุมชน

เก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการหรือ การอ่ืน ๆ ท่ีดาํเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั มี

วิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการ ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่

เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพา ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 

ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน" หมายความว่า 

คณะบุคคลท่ีรวมตวักนัโดยมีวตัถุประสงคใ์นการ จดัทาํกิจกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อประโยชน์ใน

การดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย "กิจการวิสาหกิจชุมชน" หมายความว่า กิจการของ

วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน  "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน           "กรรมการ" หมายความว่า กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
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"คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดั" หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจ

ชุมชนกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดั แลว้แต่กรณี "รัฐมนตรี" 

หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี        

 มาตรา ๔ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี   

 หมวด ๑ วิสาหกิจชุมชน 

 มาตรา ๕ วิสาหกิจชุมชนใดท่ีจะขอรับการส่งเสริมตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งยืน่คาํขอจด 

ทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด         

 มาตรา ๖ เม่ือกรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บคาํขอจดทะเบียนและเห็นว่าวิสาหกิจชุมชนท่ี

ยื่น คาํขอจดทะเบียนมีลกัษณะและวตัถุประสงคถู์กตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศ 

กาํหนดใหก้รมส่งเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนและออกใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจ

ชุมชนนั้น         

 มาตรา ๗ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงัต่อไปน้ี (๑) ช่ือและ

ท่ีตั้งของวิสาหกิจชุมชน  (๒) ช่ือและท่ีอยูข่องผูมี้อาํนาจทาํการแทนวิสาหกิจชุมชน  (๓) ช่ือและท่ี

อยูข่องสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  (๔) กิจการท่ีวิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจ์ะดาํเนินการ  

 มาตรา ๘ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทินให้วิสาหกิจชุมชนท่ีไดจ้ดทะเบียนต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตรซ่ึงประสงคจ์ะดาํเนินกิจการต่อไปแจง้ใหก้รมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตาม

วิธีการท่ี คณะกรรมการกาํหนด   วิสาหกิจชุมชนใดไม่แจง้ความประสงคต์ามวรรคหน่ึงเป็นเวลา

สองปีติดต่อกัน ให้กรมส่งเสริม การเกษตรมีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจชุมชนนั้ นแจ้งภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ถ้าไม่มีการแจ้งตามคาํเตือนดังกล่าว ให้กรม

ส่งเสริมการเกษตรถอนช่ือออกจากทะเบียน วิสาหกิจชุมชนใดประสงคจ์ะเลิกกิจการให้แจง้กรม

ส่งเสริมการเกษตรทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีเลิก กิจการ ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด                   

 หมวด ๒ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 มาตรา ๙ ใหน้าํบทบญัญติัในหมวด ๑ มาใชบ้งัคบัแก่การจดทะเบียนจดัตั้ง การแจง้ดาํเนิน 

กิจการ และการเลิกกิจการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม ให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีจด

ทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแลว้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมตามพระราชบญัญติัน้ี         
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 มาตรา ๑๐ การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น    ขอ้บงัคบัตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยจะตอ้งกาํหนดให้การดาํเนินการ

ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามความสมคัรใจโดยจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็

ได ้         

 มาตรา ๑๑ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้     

 (๑) ใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือกิจการภายในของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย ดงัต่อไปน้ี                 

 (ก) ให้ความช่วยเหลือในการจดัตั้งหรือการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการนาํวตัถุดิบ ทรัพยากร 

หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัวิสาหกิจชุมชนและสภาพทอ้งถ่ิน  (ข) ให้ความรู้ 

การฝึกอบรม หรือความช่วยเหลือในการปรับปรุงหรือพฒันาการผลิตการ ให้บริการ การบริหาร

จดัการ การหาทุน การตลาด และอ่ืน ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน

เครือข่าย  (ค) ให้คาํแนะนําหรือดาํเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการ  ดาํเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนในเครือข่ายทั้งในระดบัพื้นท่ี ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ        

 (๒ ) ให้ค ําแนะนําและช่วยเหลือกิจการภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

ดงัต่อไปน้ี             

(ก) เป็นคนกลางในการติดต่อกบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือ หน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ รวมทั้งองคก์รภาคเอกชน เพื่อขอรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

(ข) ประสานงานกบัเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนอ่ืนเพื่อแลกเปล่ียน ความรู้หรือ

ดาํเนินกิจกรรมอ่ืนอนัเป็นประโยชน์หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนในเครือข่าย  

 (๓) เป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริมความสามคัคีและการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 

และ ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน ไม่ว่าในดา้นคุณภาพของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ การบริหารจดัการ และการพฒันาการ

ตลาด           

 (๔) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ                  

 หมวด ๓ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
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 มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประกอบดว้ย (๑) นายกรัฐมนตรี

หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  (๒) กรรมการจากส่วน

ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนสิบสามคน ไดแ้ก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดี

กรมสรรพากร ผูอ้าํนวยการสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผูอ้าํนวยการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ผู ้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ 

ผู ้อ ํานวยการธนาคารออมสิน        (๓ ) กรรมการผู ้แทนวิสาหกิจชุมชน  จํานวนสิบคน  ซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไดรั้บ การสรรหาจากผูด้าํเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบ

ท่ีรัฐมนตรีกาํหนด (๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวนสามคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึง

มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจหน่ึงคน ดา้นการเงินหน่ึงคน 

และดา้นการคา้และอุตสาหกรรมหน่ึงคน         ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และให้อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตรแต่งตั้งผูแ้ทนกรมส่งเสริมการเกษตรหน่ึงคนเป็น

ผูช่้วยเลขานุการ และใหอ้ธิบดีกรมการ พฒันาชุมชนแต่งตั้งผูแ้ทนกรมการพฒันาชุมชนอีกหน่ึงคน

เป็นผูช่้วยเลขานุการ         

 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

เก่ียวกับนโยบาย  มาตรการและแผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน   (๒ ) 

ประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การส่งเสริมกิจการ วิสาหกิจ

ชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ   (๓) ให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือให้

คาํแนะนาํแก่วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนในการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

(๔) ใหก้ารส่งเสริมและช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ หรือ ทรัพยสิ์น

ทางปัญญาอ่ืน หรือการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของกิจการวิสาหกิจชุมชน   (๕) สนับสนุนการ

ศึกษาวิจยัเพี่อการส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินงานกิจการวิสาหกิจชุมชน  (๖) ปฏิบติัการอ่ืนใด

ตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย          
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 มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ 

ตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี   

 (๑) มีสัญชาติไทย (๒) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ (๓) ไม่เป็น

พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน ทอ้งถ่ิน (๔) ไม่เคยถูก

ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 

หรือถือว่ากระทาํการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  (๕) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

การเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน กรรมการท่ี ปรึกษา หรือผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ

ในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าท่ีของพรรคการเมือง เวน้แต่กรณีท่ีเป็นสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ไม่ถือว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามเป็น กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 12 

(4)  (๖) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย (๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(๘) ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกโดยไม่รอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษเวน้แต่ ใน

ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ           

 มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งสามปี   ใน

กรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้น ปฏิบติั

หนา้ท่ีไปพลางก่อนจนกว่าจะไดแ้ต่งตั้งกรรมการใหม่ กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจ

ไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้ มาตรา ๑๖ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) 

และ (๔) พน้จากตาํแหน่ง เม่ือ (๑) ตาย  (๒) ลาออก  (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อ

หน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อน ความสามารถ  (๔) ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก

โดยไม่รอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษ เวน้แต่ใน ความผิดท่ีได ้กระทาํโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ (๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๔   มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ี

กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔)  พน้จากตาํแหน่งก่อนวาระให้ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผูอ่ื้น

ดาํรงตาํแหน่งแทน และใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ี เหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน เวน้

แต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่ดาํเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนก็

ได ้ 

 มาตรา ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง

ของ จาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชม 
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ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด          

 มาตรา ๑๙ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอย่าง

หน่ึง อยา่งใดแทนคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได ้และให้นาํความในมาตรา 

๑๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม          

 มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัทุกจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี (๑) 

ในกรุงเทพมหานคร ใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ผูว้่า

ราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครท่ีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร

มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลดักรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนกรมการพฒันาชุมชน ผูแ้ทนกรม

ส่งเสริมการส่งออก ผูแ้ทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผูแ้ทนกรมสรรพากร ผูแ้ทนสาํนกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผูแ้ทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผูแ้ทน ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผูแ้ทนธนาคารออมสิน ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนจาํนวน หกคนซ่ึง

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไตรั้บการสรรหาจากผูด้าํเนินกิจการวิสาหกิจ

ชุมชนในกรุงเทพมหานครตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกาํหนด และผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนสามคนซ่ึง ผูว้่า

ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในดา้น การ

บริหารธุรกิจหน่ึงคน  ด้านการเงินหน่ึงคน  และด้านการค้าและอุตสาหกรรมหน่ึงคนใน

กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ และเกษตรจงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานุการ (๒) ในจงัหวดัอ่ืน 

ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดั ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดัหรือรองผูว้่า

ราชการจงัหวดัท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลดั จงัหวดั นายแพทย์

สาธารณสุขจงัหวดั พฒันาการจงัหวดั พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั พาณิชย์

จงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั ผูแ้ทนกรมสรรพากรท่ีมีสาํนกังานตั้งอยูใ่นจงัหวดันั้น หน่ึงคน ผูแ้ทน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีมีสาขาตั้งอยูใ่นจงัหวดันั้นหน่ึงคน ผูแ้ทนธนาคาร

ออมสินท่ีมีสาขาตั้งอยู่ในจงัหวดันั้นหน่ึงคน ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนจาํนวนหกคน ซ่ึงผูว้่าราชการ

จงัหวดัแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไดรั้บการสรรหาจากผูด้าํเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดันั้น ตาม
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ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกาํหนด และผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนสามคน ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากบุคคล

ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจหน่ึงคน ดา้นการเงินหน่ึง คน 

และด้านการคา้และอุตสาหกรรมหน่ึงคน ในจงัหวดันั้ นเป็นกรรมการ และเกษตรจงัหวดั เป็น 

กรรมการและเลขานุการ        

 มาตรา ๒๑ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี (๑) 

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับนโยบาย มาตรการ และแผนการพฒันาและ ส่งเสริม

กิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจงัหวดั แล้วแต่กรณี  (๒) ประสานงานกับ

หน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การส่งเสริม กิจการวิสาหกิจชุมชนใน

กรุงเทพมหานครหรือในจงัหวดั แลว้แต่กรณี เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมี ประสิทธิภาพ (๓) ให้

การส่งเสริมและช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ หรือ ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาอ่ืน หรือการใด ๆ เพื่อประโยชน์ขอกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจงัหวดั 

แลว้แต่กรณี (๔) พิจารณาหรือเสนอแนะต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใน

จงัหวดั ตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด ๔ (๕) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  หรือตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายการดําเนินการตาม (๒) (๓)  หรือ (๔) ของคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจังหวดั จะต้องไม่ขัดหรือแยง้กับนโยบาย มาตรการ หรือแผนการพัฒนาและ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ี คณะกรรมการกาํหนดหรือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี           

 มาตรา ๒๒ ให้นาํความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบ้งัคบั

แก่ กรรมการผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน จงัหวดัซ่ึงผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผูว้่าราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี แต่งตั้งโดย

อนุโลม เวน้ แต่การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการดงักล่าวตามมาตรา ๑๖ (๓) ให้พน้จากตาํแหน่ง

เม่ือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผูว้่าราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี ใหอ้อกใหน้าํความในมาตรา 

๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัโดยอนุโลม             

 มาตรา ๒๓ ใหก้รรมการ อนุกรรมการ กรรมการตามมาตรา ๒๐ และกรรมการตามมาตรา 

๓๑ ไดรั้บเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอยา่งอ่ืนในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ตามพระราชบญัญติัน้ีตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด          
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 มาตรา ๒๔  ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทําหน้าท่ี เป็นสํานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอ้มูล และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั

งานของคณะกรรมการ   ให้สาํนกังานเกษตรจงัหวดัทาํหน้าท่ีและรับผิดชอบงานตามวรรคหน่ึงท่ี

เก่ียวกบังานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดั                   

 หมวด ๔ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 มาตรา ๒๕ วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริม

การเกษตร แลว้สามารถขอรับการส่งเสริม หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได้ ตามวิธีการท่ี

คณะกรรมการ กาํหนด           

 มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการจดัให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา

กิจการวิสาหกิจชุมชนระดบัปฐมภูมิในการประกอบกิจการอยา่งครบวงจร รวมถึงการใหค้วามรู้และ

การสนบัสนุนในการจดัตั้ง การร่วมมือซ่ึงกนัและกนั การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการนาํวตัถุดิบทรัพยากร 

หรือ ภูมิปัญญาของชุมชนมาใชใ้หเ้หมาะสมกบักิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพทอ้งถ่ินนั้น ๆ หรือ

การให้ความรู้เก่ียวกบัขบวนการผลิตและการบริหารจดัการธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่าการบริหารงาน

บุคคล การบญัชี การจดัหาทุน หรือการตลาด ทั้งน้ี เพ่ือให้กิจการวิสาหกิจชุมชนในระดบัปฐมภูมิมี

ความเขม้แขง็ และพ่ึงพาตนเองได ้        

 มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการจดัให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา

กิจการ วิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองไดแ้ลว้ตามมาตรา ๒๖อยา่งต่อเน่ืองรวมถึง

การให้ ความรู้และการสนบัสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดบัท่ีสูงข้ึนตามความ

พร้อมและความตอ้งการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เช่น การส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์ของ

กิจการวิสาหกิจชุมชนและการออกแบบท่ีทนัสมยัตามความตอ้งการของตลาด การร่วมมือซ่ึงกนั

และกนั หรือให้ความ ช่วยเหลือในการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยีในดา้นต่าง ๆ ทั้งในดา้น

คุณภาพการผลิต การจดัการ และการตลาด เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชนใน

ระดบัท่ีสูงยิง่ข้ึน          

 มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีวิสาหกิจชุมชนประสงคจ์ะรวมตวักนัจดัตั้งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชน หรือดาํเนินการจดัตั้งเป็นองคก์รธุรกิจใด ๆ ให้คณะกรรมการให้การสนบัสนุนในการจดัตั้ง

การ ประกอบการ การตลาด รวมทั้งส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกนัระหว่างเครือข่าย
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วิสาหกิจ ชุมชนหรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือขยายและสร้างความมัน่คงให้แก่กิจการ

วิสาหกิจชุมชน          

 มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการดาํเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเก่ียวกบัการรักษา

คุณภาพผลิตภณัฑ์และการรับรองเก่ียวกบัแหล่งกาํเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ

คุณลกัษณะอ่ืนใดของสินคา้หรือการรับรองเก่ียวกบัสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลกัษณะอ่ืนใดของ

บริการ เพื่อให้สินค้าหรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนเป็นท่ีเช่ือถือ รวมทั้ งปลอดภัยต่อ

ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  ในการส่งเสริมตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการพิจารณาให้คาํปรึกษา

หรือให้ความช่วยเหลือ แก่กิจการวิสาหกิจชุมชนในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองตาม

กฎหมายว่าด้วยเคร่ืองหมายการคา้ หรือให้คาํปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดเพื่อให้ความ

คุม้ครองแก่สินคา้หรือบริการของ กิจการวิสาหกิจชุมชนนั้นตามท่ีเห็นสมควร          

 มาตรา ๓๐ ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ให้คณะกรรมการ

พิจารณา ดาํเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   (๑) ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้การส่งเสริม

และสนับสนุนมาตรการท่ี คณะกรรมการจดัให้มีข้ึนตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ และการ

ส่งเสริมหรือการสนับสนุนตาม มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙  (๒) ให้การส่งเสริมและสนับสนุน 

หรือประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนแก่ กิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

เงินทุนในการประกอบการ (๓) จดัให้มีการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และ

เป็นไปตามความ ตอ้งการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เช่น การฝึกอบรมดา้นการจดัการ การบญัชี 

ภาษีอากร หรือการ ถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยดีา้นการผลิตหรือการตลาด   (๔) เสนอแนะใหมี้

การแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัใด ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํ เนินงานหรือการส่งเสริม

กิจการวิสาหกิจชุมชน  (๕) ดาํเนินการในเร่ืองอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการ

ส่งเสริมกิจการ วิสาหกิจชุมชน            

 มาตรา ๓๑ ใหมี้คณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพฒันากิจการวิสาหกิจชุมชน 

ประกอบดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน

สิบสองคนซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้ง มีหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี   (๑) ประสานการดาํเนินการของกองทุน

ต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถสนบัสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการซํ้ าซอ้นท่ีไม่เกิด

ประโยชน์ และส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกนัและกัน   (๒) ติดตาม และประเมินการดาํเนินงานของ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

28 
 

กองทุนต่าง ๆ ท่ีมีวตัถุ ประสงค์เก่ียวกับกิจการ วิสาหกิจชุมชน  (๓) เสนอแนะต่อกองทุนท่ี

เก่ียวขอ้งหรือคณะกรรมการเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงานหรือ การแกไ้ขปัญหาเงินทุนในการ

สนบัสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน  (๔) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  ใหน้าํความ

ในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบ้งัคบัแก่กรรมการประสาน นโยบายกองทุนเพื่อ

พฒันากิจการวิสาหกิจชุมชนซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม เวน้แต่การพน้ จากตาํแหน่งของ

กรรมการดงักล่าวตามมาตรา ๑๖ (๓) ให้พน้จากตาํแหน่งเม่ือคณะกรรมการให้ออก    ให้นาํความ

ในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการประสาน นโยบายกองทุน

เพื่อพฒันากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม            

 มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บังคบัใดกาํหนดให้กิจการวิสาหกิจ

ชุมชนตอ้งดาํเนินการใดอนัเป็นภาระท่ีไม่เหมาะสมหรือเกินสมควร คณะกรรมการอาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาดาํเนินการให้มีการลดภาระดงักล่าวแก่กิจการวิสาหกิจชุมชนไดต้ามท่ี

เห็นสมควร        

 มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการประสานงานกบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์าร

มหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อดาํเนินการตามมาตรา ๓๐ แลว้ไม่บรรลุผลให้

คณะกรรมการเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาํเนินการต่อไป   

 โดยสรุปพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีเจตนาท่ีจะพฒันาวิสาหกิจ

ชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสามารถแข่งขนัทางการคา้ภายใตโ้ลกาภิวตัน์ไดต่้อไปใน

อนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายใหห้น่วยงานภาครัฐต่างๆ ไดร่้วมกนัทาํงานและสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน

อยา่งมีเอกภาพ โดยการใหมี้กฎหมายรองรับและรับรองสถานภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนอยา่งชดัเจน นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ยงัสามารถบูรณาการในการทาํงาน

ร่วมกันเพ่ือพฒันาวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานราก ให้มี ความรู้ ความสามารถ 

พฒันาตนเอง และนาํไปสู่ความอยูดี่มีสุข มีเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็และยัง่ยนืต่อไป 
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ตอนที ่3 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

 ความสําคญัและความหมายของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

 กระบวนการเรียนรู้คือกลไกสําคัญท่ีสุดซ่ึงมนุษย์ใช้ในการปรับตัวเพื่อให้สามารถ

ดาํรงชีวิตไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษยท์ั้งในระดบัปัจเจกบุคคล

และสังคมระดบัต่างๆ ไม่ว่าครอบครัว กลุ่ม องคก์ร ชุมชนประเทศและระบบนิเวศการท่ีมนุษยมี์

ศกัยภาพความสามารถทางสมองมากกวา่สัตวโ์ลกทัว่ไปการปรับตวัโดยอาศยักระบวนการเรียนรู้จึง

มิไดจ้าํกดัอยูเ่พียงดา้นกายภาพตามสัญชาติญาณทางธรรมชาติคือ การกินอยู ่สืบเผา่พนัธ์ุและเอาตวั

รอดจากภยัคุกคามต่างๆเท่านั้นหากครอบคลุมถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั

ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ อุดมคติ ฯลฯ ของสังคมระดับต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนรวมทั้ งสติปัญญา

ความสามารถและจินตนาการท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติด้วยกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นทั้ งกลไกการ

ถ่ายทอดหรือผลิตซํ้ าเพื่อรักษาส่ิงเดิมเอาไวเ้ช่นเดียวกบัท่ีเป็นกระบวนการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเกิด

จากการมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อปรับตวักับส่ิงเดิมซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง(พลวตั/อนิจจงั)อยู่

ตลอดเวลา (อรศรีงามวิทยาพงศ์, 2549: 1-2) โดยทัว่ไปแลว้มนุษยมี์แหล่งท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้

จาํแนกเป็น 3 แหล่งคือ (สุพจน์แสงเงิน, 2546: 10) 

 1. การศึกษาแบบธรรมดาวิสัยเป็นการเรียนรู้เป็นธรรมชาติท่ีสุดหรือเรียกว่าเป็นการ

เรียนรู้แบบสัญชาตญาณหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีบุคคลไดรั้บและสะสมความรู้

ทกัษะ เจตคติความเขา้ใจจากประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนัและส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ ครอบครัวการ

ทาํงานการเล่นการศึกษาแบบน้ีไม่มีการจดัระบบและไม่มีแบบแผนตายตวั 

 2. การศึกษาในระบบโรงเรียนหมายถึง การศึกษาท่ีมีสถาบันการศึกษารับผิดชอบ

จดัระบบการศึกษาโดยตรงเช่น โรงเรียน วิทยาลยัมหาวิทยาลยัเป็นการเรียนรู้โดยจดัระบบการแบ่ง

ของอายุนักเรียนกาํหนดพ้ืนฐานความรู้จากการจดัขั้นตอนเป็นระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา

อุดมศึกษา อาชีวศึกษามีการไดวุ้ฒิบตัร ประกาศนียบตัรปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการวดัและประเมินผูท่ี้

ถูกคดัเลือกใหผ้า่นจะเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกนั 

 3. การศึกษานอกระบบโรงเรียนหมายถึง การศึกษาท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัและหน่วยงาน

ต่างๆในสังคมนอกเหนือไปจากสถาบันการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีจัดนอกระบบโรงเรียนอาจ

ดาํเนินการโดยแยกเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของกิจกรรมใหญ่ๆของสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีจดั
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กิจกรรมนั้นๆข้ึนโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองความตอ้งการและความสนใจทางการศึกษาของ

ผูเ้รียน นอกจากน้ีกล่าวไดว้่าการสร้างสรรคส์ั่งสมภูมิปัญญาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ของมนุษยท่์ามกลางสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีมีพฒันาการมา

ยาวนานแมส้ังคมมนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงกา้วหน้าหรือผนัแปรไปอยา่งไรมนุษยย์งัคงมีศกัยภาพอนั

ยิง่ใหญ่สามารถเรียนรู้ทั้งจากมนุษยด์ว้ยกนัและเรียนรู้ตามธรรมชาติซ่ึง เอกวิทยณ์ถลาง (2540: 45-

49) สรุปกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษยไ์วด้งัน้ี 

  1.ในบรรพกาลมนุษยเ์รียนรู้ท่ีจะดาํรงชีวิตและรักษาเผ่าพนัธ์ุของตนให้อยู่รอดดว้ย

การลองผดิลองถูก 

  2.มนุษยเ์รียนรู้ดว้ยการลงมือกระทาํจริงในสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูจ่ริง 

  3.การถ่ายทอดความรู้การเรียนรู้จากการทาํจริงได้พฒันาต่อมาจนเป็นการส่งต่อ

(transmission)แก่คนรุ่นหลงัดว้ยการสาธิตวิธีการการสั่งสอนดว้ยการบอกเล่า(oral tradition)ในรูป

ของเพลงกล่อมเดก็คาํพงัเพยสุภาษิตและการสร้างองคค์วามรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์(literacy tradition) 

  4.การเรียนรู้โดยพิธีกรรม กล่าวในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธ์ิและมี

อาํนาจโนม้นา้วให้คนท่ีมีส่วนร่วมเอาคุณค่าและแบบแผนพฤติกรรมท่ีตอ้งการเนน้เขา้ไวใ้นตวัเป็น

การตอกย ํ้าความเช่ือกรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชนแนวปฏิบติัและความคาดหวงัโดยไม่ตอ้งใช้

การจาํแนกแจกแจงเหตุผลแต่ใชศ้รัทธาความขลงัความศกัด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรม 

  5.ศาสนาทั้ งในด้านหลกัธรรมคาํสอนศีลและวตัรปฏิบัติตลอดจนพิธีกรรมและ

กิจกรรมทางสังคมท่ีมีวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในเชิงการเรียนรู้ลว้นมีส่วนตอกย ํ้าภูมิปัญญาท่ี

เป็นอุดมการณ์แห่งชาติ 

  6.การแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มท่ีแตกต่างกนัทั้งในทางชาติพนัธ์ุ

ถ่ินฐานทาํกินรวมไปถึงการแลกเปล่ียนกบัคนต่างวฒันธรรมทาํใหก้ระบวนการเรียนรู้ขยายตวั 

  7.การผลิตซํ้ าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction)ในการแก้ปัญหาทั้ งทาง

ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้มีคนพยายามเลือกเฟ้นเอาความเช่ือและธรรมเนียม

ปฏิบติัท่ีสืบทอดกนัมาในสงัคมประเพณีมาผลิตซํ้าทางวฒันธรรมใหต้รงกบัฐานความเช่ือเดิม 

  8.ครูพกัลกัจาํก็เป็นกระบวนการการเรียนรู้อีกวิธีหน่ึงท่ีมีมาแต่เดิมและยงัจะมีอยู่

ต่อไปในท่ีน้ี “ครูพกัลกัจาํ” เป็นการเรียนรู้ในทาํนองแอบเรียนแอบเอาอย่าง แอบลองทาํดูตาม
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แบบอยา่งท่ีเฝ้าสงัเกตอยูเ่งียบๆแลว้รับเอามาเป็นของตนท่ีสามารถทาํไดจ้ริงระบบและกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีมีอยู่หลากหลายดงัยกมาวิเคราะห์โดยสังเขปขา้งตน้น้ีเป็นการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากการ

เรียนรู้ในรูปโรงเรียนท่ีแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ของชุมชนในทุก

ภูมิภาคของสังคมไทยท่ีเป็นแหล่งเพาะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาอยา่งชา้นานนั้นแตกต่างโดยส้ินเชิงกบั

การเรียนรู้ในรูปสถาบนั 

 จากสภาพปัญหาท่ีผ่านมาประเทศไทยไดใ้ห้ความสําคญัเฉพาะกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ในระบบโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นการลอกเลียนแบบจากองคค์วามรู้ชาวตะวนัตกและถือว่า

ความรู้และวฒันธรรมท่ีลอกเลียนแบบมานั้นเป็นความทันสมยัส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยมี

ค่านิยมเลียนแบบตะวนัตกละเลยการเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและการสร้างองค์ความรู้ข้ึนด้วย

ตนเองการแกปั้ญหาดงักล่าวหน่วยงานทุกส่วนของสังคมตอ้งมีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือ

เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัและท่ีสาํคญัคือตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับการ

ดาํเนินชีวิตร่วมกนัสาํหรับคนในสงัคมไทยการพฒันากระบวนการเรียนรู้ตอ้งพฒันาแบบบูรณาการ

การเรียนรู้และวิถีชีวิตของคนและชุมชนการเห็นคุณค่าวฒันธรรมซ่ึงจะส่งผลให้คนและชุมชนเกิด 

“พลงัการเรียนรู้” นําสู่ “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน” กระบวนการท่ีต่อเน่ืองดังท่ีกล่าวมาน้ี จะ

ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระดบับุคคลและชุมชนอนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันามีความ

เขม้แข็ง พึ่งตนเองพ่ึงพากนั และกาํหนดทิศทางการพฒันาไดด้ว้ยตนเองกระบวนการเรียนรู้เป็น

เคร่ืองมือสําคญัสําหรับการดาํเนินชีวิตและใชค้วามรู้คู่คุณธรรมในการพฒันาคุณภาพชีวิตในการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาตนเองและพฒันาสังคมอีกทั้งยงั

เป็นการถ่ายทอดทางวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงเพื่อพฒันาวิถีการใชชี้วิตและรักษา

ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติคาํวา่ “การเรียนรู้” และ “กระบวนการเรียนรู้” ในบางบริบทคาํสองคาํน้ี

ถูกใชใ้นฐานะของคาํท่ีมีความหมายแตกต่างกนัและในบางบริบทคาํสองคาํน้ีก็ถูกใชแ้ทนกนัใน

ฐานะของคาํท่ีส่ือความหมายอยา่งเดียวกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบทของสังคมโลกยคุศตวรรษท่ี 

21 คาํสองคาํน้ีถูกใชใ้นการอธิบายในเร่ืองท่ีสลบัซับชอ้นมากข้ึน     (สิริลกัษณ์   ยิ้มประสาทพร, 

2548: 4)  
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 การเรียนรู้เป็นกระบวนการหน่ึงในการพฒันามนุษยม์นุษยทุ์กคนจะมีการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ

จากคาํสั่งสอนของบุคคลในครอบครัวบุคคลอ่ืน การสังเกตและสภาพแวดลอ้มระบบการเรียนรู้

เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาไม่วา่จะเป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ค่านิยม ความเช่ือ ความรู้และวฒันธรรม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ (learning) ในทศันะของนกัการศึกษาท่ีหมายถึงการปรับเปล่ียนทศันคติ

แนวคิด และพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการไดรั้บประสบการณ์ซ่ึงควรเป็นการปรับเปล่ียนไปในทาง

ท่ีดีข้ึน  “การเรียนรู้” ในท่ีน้ีจะมีขอบเขตครอบคลุมความหมาย 2 ประการคือ การเรียนรู้ใน

ความหมายของ “กระบวนการเรียนรู้”(learning process) ซ่ึงหมายถึงการดําเนินการอย่างเป็น

ขั้นตอนหรือการใชว้ิธีการต่างๆท่ีช่วยใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ในความหมายของ “ผล

การเรียนรู้”(learning outcome) ซ่ึงได้แก่ความรู้ ความเขา้ใจในสาระต่างๆความสามารถในการ

กระทําการใช้ทักษะกระบวนการต่างๆรวมทั้ งความรู้สึกหรือเจตคติอันเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจาก

กระบวนการเรียนรู้หรือการใชว้ิธีการเรียนรู้(ทิศนาแขมมณี, 2545)           

 พิมพนัธ์เดชะคุปต ์(2546: 189) ไดใ้ห้ความหมายท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงของการเรียนรู้

และกระบวนการเรียนรู้ ว่าการเรียนรู้ (learning) หมายถึงการใช้กระบวนการเรียนรู้คน้หาองค์

ความรู้และส่ิงประดิษฐห์รือช้ินงานหรือรวมเรียกวา่ ผลผลิตส่วนกระบวนการเรียนรู้หมายถึง การใช้

กระบวนการคิดและกระบวนการทางสงัคม/กระบวนการกลุ่มคน้ควา้ความรู้ หาผลผลิต 

 นักจิตวิทยาได้ให้ ความหมายคาํว่า “การเรียนรู้”(learning) ว่าเป็นการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือจากการ

ฝึกหัดรวมทั้งการเปล่ียนแปลงปริมาณความรู้ของบุคคล (สุรางค์โคว้ตระกูล,2544 อา้งถึงในสิริ

ลกัษณ์ ยิ้มประสาทพร, 2548: 4 ) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้จะมี

ลกัษณะสําคญัคือ (1) พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงจะต้องเปล่ียนไปอย่างถาวรจึงจะถือว่าเกิดการ

เรียนรู้(2)พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะตอ้งเกิดจากการฝึกฝนหรือเคยมีประสบการณ์นั้นๆมาก่อน

(โบเวอร์และอลัการ์ด, 1987 อา้งถึงในสิริลกัษณ์ ยิม้ประสาทพร, 2548: 4)  

 ซ่ึงอรศรีงามวิทยาพงศ์ไดก้ล่าวในเร่ืองน้ีไวเ้ช่นเดียวกนัว่าการเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดข้ึน

อยา่งเป็นกระบวนการมีการสั่งสมและประมวลพฒันาขอ้มูลหรือชุดประสบการณ์ท่ีตนเองประสบ

มาโดยวิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลามิใช่ เกิดข้ึนโดยฉับพลันทันทีทันใดหากกล่าวโดยสรุป

กระบวนการหรือขั้นตอนของการประมวลขอ้มูลความรู้ของบุคคลเพ่ือพฒันาข้ึนเป็นการเรียนรู้
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ในทางสร้างสรรค์ใหม่คือการรับรู้(reception) หมายถึงขั้นตอนพื้นฐานท่ีบุคคล “รับ” เอาขอ้มูล

ข่าวสารและองคค์วามรู้ต่างๆจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายซ่ึงตนเองพบผา่นประสาทสัมผสัเขา้มา

สั่งสมเป็นประสบการณ์ของตนเองการเข้าใจ (comprehension) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถ

มองเห็นถึงความหมายและความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของขอ้มูลหรือความรู้ต่างๆท่ีตนเองรับรู้หรือ

มีประสบการณ์มาในระดบัท่ีสามารถอธิบายในเชิงเหตุเชิงผลไดก้ารปรับเปล่ียน (transformation) 

เป็นระดบัของการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงหมายความวา่การเรียนรู้ท่ีแทจ้ะตอ้งทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึน

ในตวับุคคลไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงวิธีคิด (conceptualization)และ/หรือการเปล่ียนแปลงระบบคุณค่า 

(values) การปรับเปล่ียนพฤติกรรม (behavior)ในส่ิงท่ีรับรู้และมีความเขา้ใจแลว้เป็นอยา่งดี (อรศรี

งามวิทยาพงศ,์ 2549: 111-113)  

 นอกจากการกล่าวถึงความสําคัญและให้นิยามความหมายคาํว่า “การเรียนรู้” และ 

“กระบวนการเรียนรู้” ดงักล่าวแลว้ยงัมีการให้ความหมายจากบุคคลหรือองคก์รอ่ืนๆท่ีปฏิบติังาน

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ไวม้ากมายซ่ึงมีทั้งความหมายท่ีใกลเ้คียงกนัและ

แตกต่างกนัตามจุดเนน้ของแต่ละคนหรือองคก์รดงัจะขอยกมาพอสงัเขป ดงัน้ี 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ .2542 ให้ความหมาย  “การเรียนรู้”ว่าเป็น

กระบวนการรับรู้ข่าวสารขอ้มูล และประสบการณ์อนันาํไปสู่การรู้แจง้เห็นจริงและการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของมนุษยเ์น้นการพฒันามนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความเขา้ใจ และการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและกล่าวถึง “กระบวนการเรียนรู้”ของมนุษยว์่าเป็นกระบวนการต่อเน่ือง “ตลอดชีวิต”

โดยเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูรู้้จกัคิดพิจารณาและแสวงหาความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเอง(พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545) 

 วิทยาลยัการจดัการทางสงัคม (วจส.) ใหนิ้ยามความหมาย “การเรียนรู้”วา่หมายถึงการเพ่ิม

ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะต่างๆเพ่ือให้สามารถทาํและทาํไดดี้การเรียนรู้นั้นเป็นส่วนหน่ึงของ

การจดัการความรู้และเป็นมิติท่ีมีความสาํคญัในตนเอง 

 พรพิไลเลิศวิชา (2541) นกัวิจยัอาวุโสแห่งชาติปีพ.ศ.2546 และท่ีปรึกษาสถาบนัวิทยาการ

การเรียนรู้สํานักงานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้(องคก์ารมหาชน)ให้ความหมาย “กระบวนการ

เรียนรู้”ว่าเป็นกระบวนการอนัมีรากฐานอยูท่ี่ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินซ่ึงไม่ไดแ้ยกระหว่างการ

เรียนรู้กับวิถีชีวิตการรู้และการปฎิบัติเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้เป็นหน่ึงเดียวกันโดย



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

34 
 

กระบวนการเรียนรู้เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้มนุษยมี์ศกัยภาพในการพฒันาสามารถดาํรงชีวิตอยู่

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงและพ่ึงตนเองได ้

 การเรียนรู้ในลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้มนุษยไ์ดใ้ชศ้กัยภาพของตนใน

การพฒันา(คณะกรรมการสตรีโครงการพฒันาการศึกษาชุมชน, 2531: 49)ไดก้ล่าวว่ากระบวนการ

เรียนรู้เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริงทั้งในการพยายามแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงหรือ

เก่ียวขอ้งกบัการทาํมาหากินหรือสภาพความเป็นอยูกิ่จกรรมท่ีดาํเนินอยูน้ี่เป็นไปเพื่อสนองตอบต่อ

การแกปั้ญหาและสอดคลอ้งกบัแบบแผนการผลิตของชุมชนจึงเป็นพลงัขบัเคล่ือนใหเ้กิดพลวตัของ

การเรียนรู้เม่ือไดมี้การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการแกไ้ขเม่ือได้

แนวทางแลว้สมาชิกนาํกลบัไปลงมือปฏิบติัแลว้กลบัมาทบทวนวิเคราะห์ร่วมกนัเพื่อสรุปบทเรียน

เพื่อหาหนทางทาํต่อไปอีกกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจริงดงักล่าวยงัช่วยแกปั้ญหา และพฒันาคุณภาพ

ชีวิตอนัเป็นผลท่ีทาํใหค้นในชุมชนเห็นเป็นรูปธรรมได ้

 โดยสรุปกล่าวไดว้่ากระบวนการเรียนรู้คือกลไกสาํคญัท่ีสุดซ่ึงมนุษยใ์ชใ้นการปรับตวัใน

การดาํรงชีวิตและเป็นกระบวนการต่อเน่ือง “ตลอดชีวิต”โดยเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นผูรู้้จกัคิดพิจารณา 

และแสวงหาความรู้ความเขา้ใจด้วยตนเองการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีการ

ดํารงชีวิตโดยผูเ้รียนควรมีวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ซ่ึง ประเวศ วะสี (2542:31)ได้กล่าวถึง

กระบวนการเรียนรู้ว่าควรมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือเรียนรู้เพื่อตนเอง(learning oriented) เรียนรู้

เพื่อส่ิงนอกตวัท่ีสัมพนัธ์กับตนเองทั้ งท่ีใกลแ้ละไกล(goal oriented) และเรียนรู้เพื่อปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างตนกบัส่ิงนอกตวัและสามารถจดัความสัมพนัธ์ให้เก้ือกูลกนักระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

เป็นปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํให้ชุมชนเขม้แขง็เก่ียวกบัเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(ม.ป.ป.: 11-12)ได้กาํหนดกระบวนการเรียนรู้ไว  ้2 

ประเภทคือ 1) กระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนซ่ึงเป็นการจดัการโดยสถานศึกษาอาศยัระบบ

ชั้นเรียนเป็นหลกัมีหลกัสูตรกาํหนดไวต้ามระดบัและประเภทการศึกษาเพื่อให้คนไดเ้รียนรู้ตาม

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 2) กระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้จากแหล่งความรู้และ

สภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตของบุคคลทั้งท่ีมีอยูเ่องและท่ีมนุษยจ์งใจสร้างข้ึน 

 เดวิทแมทิวส์(David Mathews)ประธานมูลนิธิเคตเตอริง (Kettering Foundation)ผูเ้ขียน 

Element of Strong Society and Healthy Public Life (1996) กล่าวว่า “กระบวนการเรียน รู้ของ
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ชุมชน” หมายถึง ส่ิงท่ีเราเรียนรู้และผา่นการแลกเปล่ียนกบัคนอ่ืนอาทิ อะไรคือส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อเรา

ในฐานะท่ีเป็นชุมชนอะไรคือผลประโยชน์ร่วมของเราในฐานะท่ีเป็นชุมชนเรามีเป้าหมายตรงกนั

หรือไม่และอะไรคือส่ิงท่ีเรา(ชุมชน)คิดเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกระบวนการเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ระหว่างคนในชุมชนและสาธารณะทําให้เรารู้ในส่ิงเราต้องการจะรู้ซ่ึงไม่อาจรู้ได้โดยลาํพัง

กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวจึงเป็นการเปิดใหป้ระชาชนกาํหนดหรือนิยามประเด็นปัญหาสาธารณะ

ดว้ยกนัในทศันะของแมทิวส์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นจุดเร่ิมตน้ของ “การพฒันาชุมชน” ในวิถีทาง

ท่ีทาํให้ประชาชนรู้สึกเป็น “เจา้ของ”ชุมชนการสร้างความเป็นชุมชน(sense of community)จึงเป็น

หน่ึงเดียวกบัการกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเขาเช่ือวา่ การเรียนรู้ของชุมชนแยกไม่

ขาดจากการสร้างสาํนึกสาธารณะฉะนั้น ชุมชนท่ีอุดมไปดว้ยชีวิตสาธารณะท่ีมีสุขภาพดีหรือชุมชน

ท่ีมีประชาสงัคมเขม้แขง็คือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้”นัน่เอง ( สิริลกัษณ์ยิม้ประสาทพร, 2548 : 9) 

 ลกัษณะสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

 สีลาภรณ์นาครทรรพ(2543 : 61-67) ไดเ้สนอว่ากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีลกัษณะ

สาํคญั 4 ประการดงัน้ี 

 1.เป็นกระบวนการกลุ่ม (group process) ท่ีเกิดจากสมาชิกไดร่้วมกนัพูดคุยแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นวิพากษว์ิจารณ์ ตั้งคาํถามหาคาํตอบ หาแนวทางและอ่ืนๆในการดาํเนินงานของชุมชน

กระบวนการท่ีสมาชิกไดม้าร่วมกนัคิดและทาํงานร่วมกนัน้ีเท่ากบัเป็นการยอมรับความเท่าเทียมกนั

ของสมาชิกท่ีมาร่วมเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นกระบวนการท่ีทาํให้

เกิดพลงัของสติปัญญาท่ีไดจ้ากการระดมสมองไดมี้ประสบการณ์ของการทดลองในการดาํเนินงาน

ของชุมชนร่วมกนั 

 2.เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง (active learning) เป็นเร่ืองของความพยายามจะ

แกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาของชีวิตจริงโดยการดาํเนินงานพฒันาพลวตั

ของการเรียนรู้เกิดจากการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ 

และหาแนวทางแกไ้ขโดยการดาํเนินงานของชุมชนเม่ือไดข้อ้ตกลงแลว้สมาชิกก็นาํไปลงมือปฏิบติั

ร่วมกนัเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขใหดี้ข้ึนกระบวนการคิด-ทาํ-ทบทวน-วิเคราะห์-ทาํจึงหมุนวนไปซ่ึงจะ

ส่งผลใหส้มาชิกไดย้กระดบัความคิดและสัง่สมภูมิปัญญาไว ้
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 3.เป็นการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาในชีวิตจริง(problem oriented) และเป็นการเรียนรู้เพื่อ

หาความพยายามในการพึ่งตนเองและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของครอบครัวและชุมชนดงันั้นการเรียนรู้

ของชุมชนน้ีจึงมิไดมี้ความหมายเพียงการยกระดบัความคิดสติปัญญาของสมาชิกให้สูงข้ึนเท่านั้น

แต่การเรียนรู้เพ่ือดาํเนินงานพฒันาซ่ึงเป็นเร่ืองของวิถีชีวิตจริงของชาวบา้น/ทอ้งถ่ินของชุมชนจะทาํ

ใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจและเรียนรู้ท่ีจะดาํเนินงานได ้

 4.เป็นการเรียนรู้และการทาํงานร่วมกันในลกัษณะเครือข่ายซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ใน

แนวนอน(horizontal)มากกว่าในแนวตั้ง (vertical) การเช่ือมโยงระหว่างสมาชิกและระหว่างชุมชน

เป็นการเรียนรู้จากความคิดและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัมีการช่วยเหลือกนัมีการติดต่อส่ือสารถึง

กนัมีความเอ้ืออาทรต่อกนัทาํให้สมาชิกท่ีสนใจร่วมกนัมาทาํงานภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนัและ

เป็นลกัษณะครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกนั 

 นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนมี 6 

แนวคิดดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 : 6-8) 

 1.มนุษยมี์ศกัยภาพในการเรียนรู้สูงและสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดก้ารเรียนรู้

นอกจากจะสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้มนุษยส์มารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองแล้วยงั

ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและความปิติแก่ผูเ้รียนรู้อีกดว้ย 

 2.การปฏิรูปการศึกษาควรมุ่งแกปั้ญหาความทุกขย์ากของคนส่วนใหญ่ของประเทศโดย

การกระจายการเรียนรู้ออกจาก “สถานศึกษา” ไปสู่ “ชุมชน” หรือการคืนการศึกษาใหชุ้มชนเพื่อให้

การเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนทาํให้เกิดการสะสม “องค์ความรู้”ในทอ้งถ่ินเป็น 

“ฐาน” สําหรับการพัฒนา “หลักสูตรท้องถ่ิน” และนําไปสู่การปฏิรูป “การเรียนการสอน” ใน

สถานศึกษาทั้ งยงัช่วยให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษาทาํให้มีส่วนช่วย

เสริมสร้างความเขม้แข็งซ่ึงกนัและกนัหรืออีกนัยหน่ึง นักเรียนครู และชุมชน อยู่ในกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนัคือ เป็นทั้งผูส้อนและผูเ้รียนรู้ไปพร้อมๆกนั 

 3.บุ คคลและ ชุมชน มีความห ลากหลายทั้ งท าง เศรษฐ กิ จ  สั งคมวัฒ น ธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มฯลฯ การนาํ “รูปแบบการเรียนรู้” ท่ีประสบความสําเร็จในชุมชน

หน่ึงไปใชใ้นอีกชุมชนหน่ึงหรือการวางแผนจากส่วนกลางแลว้นาํไปใหค้นในชุมชนทอ้งถ่ินปฏิบติั

จึงมักประสบความล้มเหลวนอกจากน้ีปัจจัยทั้ งภายในและภายนอกชุมชนยงัเปล่ียนแปลง 
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ตลอดเวลา    จึงตอ้งพฒันา “รูปแบบการเรียนรู้” ในแต่ละชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 4.เป้าหมายของการจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนคือ เพ่ือสร้าง “ปัญญา”ให้ “คน”ใน

ชุมชน (ทุกเพศทุกวยัทุกอาชีพ) สามารถพฒันาตนเองครอบครัว และชุมชนไดอ้ยา่งบูรณาการหรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงเพื่อสร้างเสริม “พลงั”ให้คนในชุมชนสามารถ “พึ่งตนเอง”และ “พึ่งพากนัเอง” ได้

มากข้ึน โดยเนน้ “การมีส่วนร่วม” ในกระบวนการเรียนรู้ และ “การฝึกฝน” ตนเองในทุกดา้นของ

ชีวิตรวมทั้งส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการเช่ือมต่อประสบการณ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

โดยผา่นกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ 

 5.การจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนท่ีมีคุณภาพเพื่อพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งบูรณาการ

มีสาระและขอบเขตกวา้งขวางโดยเฉพาะประเด็น “การเล้ียงชีพ” ของคนในชุมชนซ่ึงจาํเป็นตอ้ง

อาศยั “ความร่วมมือร่วมใจ” หรือ “ผลึกกาํลงั” จากทุกส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนอาทิ นกัวิชาการ ส่ือมวลชนนกัธุรกิจ สถาบนัการศึกษาองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รชุมชนฯลฯการเรียนรู้ในชุมชนจึงมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบับุคลากรทางการ

ศึกษาเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของทุกฝ่าย 

 6.การจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนควรนาํไปสู่วตัถุประสงคห์ลายๆประการพร้อมกนั 

เช่น เพื่อสืบคน้ผูน้ําจิตวิญญาณสร้างความเขา้ใจร่วมกันสร้างคุณค่าและจิตสํานึกใหม่ปลูกฝัง

คุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงามเกิดความเอ้ืออาทรสร้างวิสัยทศัน์ร่วมสร้างกระบวนทศัน์ใหม่(วิธีคิด

และการทาํงาน) ได้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้แนวทาง วิธีการและแผนงานการ

แกปั้ญหาไดเ้ร่ิมทดลองทาํ ไดโ้จทยว์ิจยัเกิดสะสมองค์ความรู้ในทอ้งถ่ินไดอ้งค์ความรู้ใหม่และ

ขยายผลสู่การสรุปบทเรียนร่วมกนัไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินและนาํไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอน

ชุมชนมีโอกาสเรียนรู้และจดัการร่วมกนัและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู 

 ชุมชนมีการเรียนรู้จากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท่ีเกิดจากการถ่ายทอด

ความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึงโดยผา่นพิธีกรรม จารีตประเพณีค่านิยม วฒันธรรม ความ

เช่ือซ่ึงกล่าวไดว้่ากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีรากฐานมาจากประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินซ่ึง

ไม่ได้แยกระหว่างการเรียนรู้กับวิถีชีวิตและการปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนจึงเป็น

กระบวนการเพื่ อแสวงหาความรู้ท่ีไม่ เป็นทางการและไม่ใช่การศึกษาในระบบท่ีอยู่ใน
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สถาบนัการศึกษากระบวนการเรียนรู้มีความสาํคญัต่อการพฒันาชุมชนตามแนวทางของวฒันธรรม

ชุมชนคือ เป็นการพฒันาดว้ยศกัยภาพของชุมชนเช่น กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาซ่ึงตอ้งใช้

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนรุ่นแลว้รุ่นเล่าดงันั้นการเรียนรู้ของชุมชนจึงเกิดข้ึนจาก

ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับมนุษยแ์ละมนุษยก์ับธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นการเรียนรู้

เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตวัเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดท่้ามกลาง

ความเปล่ียนแปลง 

 จากแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ(2546 : 35-37)ท่ีกล่าวว่า

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเป็นกระบวนการอนัมีรากฐานอยูท่ี่ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินซ่ึงไม่

แยกระหว่างการเรียนรู้กับวิถีชีวิตการรู้และการปฏิบัติเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้เป็นหน่ึง

เดียวกนักระบวนการดงักล่าวเกิดจากความเหมาะสมของทอ้งถ่ินช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถ

ดาํเนินชีวิตอยู่ได้โดยมีองค์ประกอบสําคญัคือภูมิปัญญาพื้นบา้นการปฏิบติัอย่างผูรู้้ปฏิบัติตาม

แบบอย่างของผูรู้้การอบรมสั่งสอนในบริบทสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นอยู่จริงซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอด

ความรู้อยา่งเป็นระบบ 

 นอกจากน้ียงัมีแนวคิดของพระมหาสุทิตยอ์าภากโร(2548 : 99-116)กล่าวถึงกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีสําคญัของชุมชนว่าเกิดข้ึนจากการทดลองการแสวงหาคาํตอบการฝึกปฏิบติัจนเกิดความ

เขา้ใจและการสร้างระบบคิดของชุมชนข้ึนมาโดยกา้วย่างการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีทั้ งการ

ยอมรับการปฏิเสธ การประยุกต์ใช้การเลิกใช้ และการสร้างใหม่โดยเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับ

สภาพแวดล้อมในชุมชนและบริบทของสังคมท่ีเข้าสู่ชุมชนโดยการเรียนรู้ของสังคมไทยท่ีมี

ลกัษณะร่วมอยา่งนอ้ย 4 ประการคือ 

 1.การเรียนรู้ของชุมชนเป็นเร่ืองของชีวิตและการทาํงานกล่าวคือ ชุมชนเหมือนชีวิตท่ีมี

การเกิดข้ึนเรียนรู้ เผชิญปัญหาการจดัการตนเองและการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนชุมชนจะดาํเนิน

วิถีชุมชนไม่ไดถ้า้ไม่เขา้ใจบริบทท่ีตนเองเป็นอยูแ่ละไม่กาํหนดรู้ว่าตนเองเป็นอยูอ่ยา่งไรดงันั้นการ

เรียนรู้ของชุมชนจึงเป็นการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัชีวิตและงานท่ีจะตอ้งมีการจดัการตนเองเพ่ือให้กลุ่ม

หรือกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนไดป้ระกอบกิจกรรมของตนตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือสถาบนั

ภายในชุมชน เช่นวดั บ้าน โรงเรียนหรือองค์กรชุมชนมีการเรียนรู้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันและ

กําหนดจัดการตนเองได้ชุมชนก็จะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างชุดความรู้ของ      
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ตนเองข้ึนมาแลว้ประยุกตใ์ชก้บัการทาํงานและวิถีชีวิตผลลพัธ์ของการเรียนรู้ คือชีวิตและงานท่ีมี

ความงอกงาม 

 2.เคร่ืองมือการเรียนรู้ของชุมชนคือ การเรียนรู้จากปัญหาท่ีชุมชนเผชิญเช่น ภาระหน้ีสิน

ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลปัญหาดา้นการจดัการทรัพยากรฯลฯลว้นเป็นปัจจยัท่ีทาํใหชุ้มชนไดต่้อสู้

และหาทางออกร่วมกนัผลลพัธ์ของการแกปั้ญหา คือการเรียนรู้และการสร้างความรู้ใหม่ของชุมชน 

 3.การเรียนรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัการเรียนรู้ของชุมชนเกิดจากความสัมพนัธ์

ระหว่างกนัเป็นชุมชนท่ีมีความสนิทสนมมีความคุน้เคยกนัมกัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงความรู้ความคิดและการจดัการร่วมกนัอีกนัยหน่ึงการเรียนรู้ของชุมชนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

ความรู้ท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ท่ีชุมชนมีอยู่และความรู้จากภายนอกชุมชนโดยการ

เรียนรู้และการปรับตวัของชุมชนให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีแปรเปล่ียนรวมถึงการประเมินตนเอง

ตลอดเวลาจะทาํให้ชุมชนเกิดความรู้ใหม่ทั้งน้ีชุมชนท่ีขาดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมกัจะพ่ายแพต่้อ

อิทธิพลทางความคิดและวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็กว่าผลก็คือการล่มสลายของชุมชนหรือการตกอยูใ่น

ภาวการณ์พึ่งพาดงันั้นการผสมผสานการจดัการความรู้ในมิติต่างๆจะทาํใหชุ้มชนเกิดชุดความรู้ใหม่

และสร้างวิถีแห่งการพ่ึงพาตนเอง 

 4.การเรียนรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติัจริงการเรียนรู้ด้วยการตั้งคาํถาม

เพื่อให้ไดค้าํตอบอาจมาเพียงพอต่อการดาํรงอยู่ของคนในชุมชนการเรียนรู้จากการลงมือทาํมีการ

ทดลอง ผลิตซํ้าจนไดค้วามรู้และความเขา้ใจจะช่วยใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้และมีวิถีของชุมชนซ่ึงถา้

ไม่มีการลงมือปฏิบติักนัอยา่งจริงจงัชุมชนอาจจะไม่สามารถเผชิญกบัปัญหาไดร้วมทั้งขาดการสร้าง

ชุดความรู้/ภูมิปัญญาของตนข้ึนมาและเม่ือปฏิบติัจนเกิดความชาํนาญชุมชนสามารถสร้างความรู้

และภูมิปัญญาของตนเองข้ึนมาซ่ึงผลผลิตของความรู้กลายเป็นนวตักรรมของชุมชนทั้งรูปแบบ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วฒันธรรม ประเพณีและระบบการจดัการซ่ึงอาจแพร่ขยายไปยงัชุมชนอ่ืน 

 อยา่งไรกต็ามการเรียนรู้ของชุมชนมีความเก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีเกิดข้ึน 

บางช่วงอาจมีความเขม้แขง็ซ่ึงก่อใหเ้กิดศกัยภาพในการพฒันาและระบบการจดัการท่ีดีของชุมชน    

แต่บางคร้ังการเรียนรู้ตกอยูใ่นภาวะถดถอ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการทั้งปัจจยัภายใน  เช่น  
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การขาดผูน้าํท่ีเขม้แขง็ความขดัแยง้ในชุมชน ฯลฯและจากอิทธิพลของความรู้ค่านิยมทางสังคมและ

วฒันธรรมจากภายนอกท่ีหลัง่ไหลเขา้สู่ชุมชนซ่ึงชุมชนจะตอ้งร่วมกนัสํารวจคน้หา และสร้างอตั

ลักษณ์ของตนเองข้ึนมาใหม่ การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมหน่ึงของมนุษย์ท่ีมีผลมาจากการท่ีได้

ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัมนุษยร์ะหว่างมนุษยก์บัมนุษยห์รือมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือช่วย

ใหม้นุษยส์ามารถปรับตวัใหท้นักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดง่้ายข้ึนโดยการเรียนรู้

ของมนุษยใ์นการปรับตวันั้นไม่สามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรีบร้อนแต่จะมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปอยา่ง

มีขั้นตอนซ่ึงอาจเร่ิมจากการผ่านประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกแลว้จึงค่อยเร่ิมเรียนรู้ว่าส่ิงใด

ก่อให้เกิดประโยชน์และส่ิงใดก่อให้เกิดโทษจึงจะเลือกรับมาใช้และนําเข้าสู่การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของตนเองอยา่งชา้ๆจนกลายเป็นพฤติกรรมท่ีปฏิบติัอยา่งถาวรการเรียนรู้ไม่ไดเ้นน้ท่ีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพียงด้านเดียวเท่านั้นเพราะถา้เน้นเพียงด้านเดียวก็จะเกิดการเรียนรู้ท่ีไม่

สมบูรณ์ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์แบบควรเปล่ียนแปลงดา้นสติปัญญาดา้นจิตใจ ควบคู่

ไปพร้อมๆกนัดว้ยจึงจะเรียกไดว้่าการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงดงัเช่น พฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ 

Bloom,Benjamin S. ไดจ้าํแนกพฤติกรรมท่ีผา่นการเรียนรู้มาแลว้เป็น 3 ดา้นใหญ่ๆ คือ ประการแรก 

ดา้นสติปัญญา (cognitive domain) เป็นความสามารถทางดา้นสมองในการคิดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆซ่ึงมี

พฤติกรรมแยกย่อยเป็น 6 ขั้นคือ ความรู้ ความจาํ ความเข้าใจการนําไปใช้ การวิเคราะห์การ

สังเคราะห์ และการประเมินค่าประการท่ีสอง ด้านจิตใจหรือความรู้สึก (affective domain) เป็น

ความสามารถในการรู้สึกต่อส่ิงต่างๆรวมทั้งทศันคติ ความเช่ือถือหรือค่านิยม มีพฤติกรรมท่ีแยก

ยอ่ยเป็น 5 ขั้นคือ การรับรู้ การใหค้วามสนใจและการตอบสนองการประเมินค่าและการสร้างคุณค่า

การจดัระบบและการสร้างลกัษณะนิสัยและประการสุดทา้ยเก่ียวกับด้านทกัษะหรือการปฏิบติั 

(psychomotor domain) เป็นความสามารถในดา้นการปฏิบติัหรือการเคล่ือนไหวทางร่างกายแยก

เป็นพฤติกรรม 5 ขั้นคือ การเลียนแบบ การทาํตามแบบการหาความถูกตอ้ง การทาํอยา่งต่อเน่ืองและ

การทาํโดยธรรมชาติ (Bloom,Benjamin S.,1982: 123-126) 

 ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

 สาํหรับขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเร่ิมตน้จาก “รวมคน ร่วมคิด ร่วมทาํ 

ร่วมสรุปบทเรียน  และร่วมรับผลจากการกระทาํ” ถา้ “วงจรแห่งการเรียนรู้” ของชุมชนใดหมุนเร็ว 
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หรือมี “พลวตั” สูงแสดงวา่ชุมชนนั้นมี “พลงัการเรียนรู้” สูงดงัน้ี(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 9-13) 

 1.รวมคนการรวมคนมีวตัถุประสงค์เพื่อรวม “พลงัใจ” เป็นการเสริมใจซ่ึงกันและกัน

สมาชิกขององค์กรมีความสนใจและมีวตัถุประสงค์ร่วมกันทาํให้เกิด “จิตสํานึก”ร่วมในการ

แกปั้ญหา และพฒันาทอ้งถ่ินเกิดความรัก ความสามคัคีและความเอ้ืออาทรองคก์รชุมชนท่ีมีสมาชิก

หลากหลายทั้งเพศ วยั และอาชีพและพบปะกนัอย่างต่อเน่ืององคก์รชุมชนนั้นยอ่มมีความเขม้แขง็

เพื่อกระตุน้ให้เกิดการระดมทุนทางสังคมจาก “ภายใน” ชุมชนควรสร้างกิจกรรมท่ีบุคคลในชุมชน

สามารถ  “มีส่วนร่วม” เช่น  การออมทรัพย์การอนุ รักษ์ส่ิงแวดล้อมประเพณีพื้นบ้านหรือ 

ประวติัศาสตร์หมู่บา้นเป็นตน้หรือทาํให้เกิดการเช่ือมต่อองคก์รในชุมชนเขา้ดว้ยกนัเช่น กลุ่มป่า

ชุมชน-กลุ่มสมุนไพรกลุ่มออมทรัพย-์กลุ่มแปรรูปอาหารหรือกลุ่มวฒันธรรม-วดั-โรงเรียนเป็นตน้

การรวมคนเป็น “กลุ่ม” และการเช่ือมต่อองคก์รเป็น “เครือข่าย” สามารถกระทาํไดห้ลายวิธีข้ึนอยู่

กบัสถานการณ์ในแต่ละทอ้งถ่ินวิธีท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ การจดัเวทีอาจเรียนว่าเวทีชาวบา้นหรือ

เวทีประชาคมเป็นการเปิดพื้นท่ีทางสังคมแลว้นาํประเด็นท่ีชุมชนใหค้วามสนใจมาเป็นเคร่ืองมือใน

การ “รวมคน”และ“การสืบคน้ผูน้าํ” เช่น การเล้ียงชีพ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัญหายาเสพติด การรักษา

สุขภาพพิธีกรรมและประเพณี ดนตรีพื้นบา้นประวติัศาสตร์ชุมชน เป็นตน้ชุมชนหลายแห่งใช ้ผูน้าํ

ในชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการรวมคน อาจเป็นพระภิกษุครู หมอพื้นบา้นผูน้าํทางจิตวิญญาณดา้น

พิธีกรรมหรือผูน้ําภูมิปัญญาท้องถ่ินซ่ึงผูน้ําเหล่าน้ีมกัเป็น “ผูน้ําตามธรรมชาติ” ซ่ึงมีคุณธรรม

ซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทนอดกลั้น และมีจิตใจอาสาสมคัร 

 การจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนใช้ “คน”เป็นทั้ง “ปัจจยั” และ “เป้าหมาย”ของการ

เรียนรู้ดงันั้น “รวมคน” จึงเป็นขั้นตอนท่ี “สาํคญัท่ีสุด” การรวมคนดว้ย “ความคิด” จะสามารถรวม 

“พลงัใจ” ของผูน้าํจิตวิญญาณ       ไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํให้ไดค้นท่ีมี “คุณภาพ” มี “พลงั” และเป็นการ

รวมตวักนัท่ีมี “ความยัง่ยนื” ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานในขั้นต่อๆไปประสบความสาํเร็จ 

 2.ร่วมคิดมีวัตถุประสงค์เพื่อระดม  “พลังความคิด” ให้ รู้แจ้งแทงตลอด  โดยผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมสมองเพื่อระดมความคิดสร้างความเข้าใจร่วมกันปรับ  

กระบวนทศัน์ สร้างวิสยัทศัน์  ร่วมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหาและโอกาส 
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อยา่งรอบดา้นจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา(เรียนรู้อะไร) กาํหนดแนวทางวิธีการ และแผนงานใน

การแกปั้ญหา(เรียนรู้อยา่งไรเรียนรู้กบัใคร เรียนรู้ท่ีไหน) 

 3.ร่วมทาํมีวตัถุประสงค์เพื่อรวม “พลงัการจดัการ” ตามแผนงานท่ีกาํหนดโดยใช้หลกั

สหกรณ์การฝึกฝนจากการทดลองทาํและการปฏิบติัในพื้นท่ีจริงกิจกรรมจริง สถานการณ์จริง

ประกอบกับการใช้หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการท่ีดีมาสร้างความ

เช่ือมโยงกันซ่ึงการจัดแบ่งบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของภาคีการพฒันาต่างๆอย่าง

เหมาะสมยอ่มทาํใหก้ารใชท้รัพยากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดมีวตัถุประสงค ์

 4.ร่วมสรุปบทเรียนเพื่อสร้าง “พลงัภูมิปัญญา” โดยเร่ิมตน้จากการประเมินตนเองและ

ประเมินผลงานผา่นเวทีกลุ่มและเครือข่ายทาํใหเ้กิดการเช่ือมต่อทกัษะองคค์วามรู้ และประสบการณ์

นาํไปสู่การพฒันา “องคค์วามรู้ใหม่” ขององคก์ร จากนั้นเผยแพร่องคค์วามรู้ผ่านส่ือไปสู่องคก์ร

ชุมชนอ่ืนๆ 

 5. ร่วมรับผลจากการกระทาํ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้าง “พลงัปิติ” โดยการยกย่อง ช่ืนชม

และให้กาํลังใจคนท่ีเสียสละและทาํงานให้กับชุมชนและสังคมทาํให้เกิดการภาคภูมิใจและมี

ความสุขจากการทาํงานร่วมกนัส่วนผลจากการกระทาํอาจไดรั้บในมิติท่ีแตกต่างกนัเช่น สมาชิก 

องคก์รชุมชนไดรั้บผลทางดา้นเศรษฐกิจนักเรียนไดเ้รียนรู้วิธีคิดและการทาํงานเป็นทีมส่วนครูได้

เรียนรู้ศกัยภาพของทอ้งถ่ินซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการปฏิรูปการเรียนการสอน

ในโรงเรียน 

 นอกจากน้ีงานวิจยัของอดุลยว์งัศรีคูณ เร่ืองการสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบักระบวนการ

เรียนรู้ของชุมชนท่ีทาํให้ชุมชนเขม้แข็ง:การวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณาอภิมาณ (2543: บทคดัย่อ) 

ผลการวิจยัพบว่าลาํดบัขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท่ีทาํให้ชุมชนเขม้แขง็ประกอบดว้ย7 

ลาํดบัขั้นตอนคือ (1) ชุมชนรับรู้และตระหนกัในปัญหา(2) สมาชิกชุมชนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา(3) 

สมาชิกชุมชนร่วมกันแสวงหาและ(4) สมาชิกชุมชนเลือกแนวทางแก้ปัญหา(5) สมาชิกชุมชน

ร่วมกนัดาํเนินการ (6) สมาชิกชุมชนร่วมกนัประเมินผลการดาํเนินงาน (7) สมาชิกชุมชนร่วมกนั

ปรับปรุงหากดาํเนินการไม่สาํเร็จ 

 ชุมชนส่วนใหญ่รับรู้และตระหนักถึงปัญหาจากการท่ีสมาชิกในชุมชนประสบปัญหาท่ี

รับรู้เองเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่ียวกบัการ
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ทาํมาหากินการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนจะร่วมกนัวิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อยหรือท่ีประชุมหมู่บา้น

ชุมชนเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยการลองผิดลองถูกสมาชิกชุมชนร่วมวางแผนในท่ีประชุม

หมู่บา้นแลว้ดาํเนินการในลกัษณะการจดัตั้งกลุ่มหรือองคก์รสถาบนัและประเมินโดยสมาชิกกระทาํ

ร่วมกนั 

 องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

 ในส่วนองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนั้นสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ(ม.ป.ป.: 41-42) ไดแ้สดงทศันะโดยกล่าวไวว้่ารากฐานท่ีสาํคญัของชุมชนท่ีเป็น

องคป์ระกอบของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมี 3 ประการคือ 

 1.เครือข่ายและองคก์รชาวบา้นการจดัการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี

จะตอ้งให้การส่งเสริมและสนบัสนุนเครือข่ายและองคก์รชาวบา้นเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือสาํคญัใน

การเช่ือมส่วนต่างๆเขา้หากนัส่วนองค์กรชาวบา้นเป็นเคร่ืองมือในการจดัการทั้งในดา้นผลผลิต

ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุนและการเรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายและองคก์รชาวบา้นจึงมีบทบาทเสริม

และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในกระบวนการเรียนรู้ 

 2.ระบบขอ้มูลและสารสนเทศการเรียนรู้ของชุมชนจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารและ

ความรู้ในระยะแรกการเรียนรู้อาจใช้ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ในชุมชนเม่ือกระบวนการเรียนรู้

เขม้แขง็และกวา้งขวางข้ึนขอ้มูลข่าวสารและความรู้จากภายนอกกเ็ป็นส่ิงจาํเป็น 

 3.สถาบนัการเรียนรู้ของชุมชนซ่ึง หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมีความมัน่คง

ต่อเน่ืองอนัเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ของชุมชน 

 นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป .ป.: 69-72) ยงักล่าวถึง

องคป์ระกอบหรือกลไกท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของชุมชนดงัน้ี 

 1.ฐานการเรียนรู้หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมีอยู่รอบตัวทั้ งในครอบครัว 

หมู่บา้นชุมชน และต่างชุมชน ในธรรมชาติเช่นเดียวกบัผูใ้ห้การเรียนรู้มีมากมายทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตา

ยาย เพ่ือนพระหรือผูน้ําทางศาสนา ครูช่าง พ่อคา้ หมอชาวบา้นตลอดจนสถาบนัการเรียนรู้ของ

ชุมชนและทรัพยากรอ่ืนๆ 

 2.เน้ือหา/องคค์วามรู้เน้ือหาองคค์วามรู้ของชุมชนจะกาํหนดจากความตอ้งการและความ

จาํเป็นของชุมชนเป็นหลักและเน้ือหาในเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีคือ เป็นรูปธรรมมากกว่า
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นามธรรมเพราะหวงัผลในการนาํไปใชใ้นวิถีชีวิตจริงดา้นต่างๆซ่ึงหากพิจารณาโดยผวิเผนิแลว้อาจ

คิดว่าการเรียนรู้ของชุมชนไม่มีเน้ือหาแต่ในความเป็นจริงแลว้กลบัครอบคลุมเน้ือหาต่างๆไวอ้ยา่ง

ครบถว้นเพียงแต่เน้ือหาเหล่านั้นไม่ไดแ้ยกเป็นรายวิชาหากแต่แทรกอยูใ่นการดาํรงชีวิตแต่ละดา้น

เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์เรียนรู้จากการผลิตการบริโภคและการแลกเปล่ียนผลผลิตวิชารัฐศาสตร์

เรียนรู้จากการปกครองภายในชุมชนเป็นตน้ 

 3.กิจกรรมการเรียนรู้มีหลากหลายวิธีทั้งการสอน การสงัเกต การอ่านการถาม การทดลอง

ทาํ การเลียนแบบการคิดไตร่ตรอง การแลกเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหลายเหล่าน้ีมีความยดืหยุน่

เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีไม่เหมือนกนัตามความถนัดท่ีไม่เหมือนกนัของผูเ้รียนและผูส้อนอรศรีงาม

วิทยาพงศ์ (2549: 4-10) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเกิดข้ึนผ่านช่องทางสําคัญดัง

องคป์ระกอบต่อไปน้ีคือ 

  1.วิธีการหรือ ช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเช่น การศึกษาประสบการณ์จากบุคคล

ชุมชนการศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาการสนทนา ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นการ

ประชุมอยา่งเป็นทางการการปฏิบติัจริง 

  2.ฐานการเรียนรู้ท่ีหลากหลายซ่ึงมีทั้งภายในและ ภายนอกภายใน ได้แก่ สมาชิก

ชุมชนผูน้าํชุมชน และภายนอกไดแ้ก่บุคคล องคก์รภายนอก 

  3.เน้ือหาหรือองค์ความรู้ท่ีหลากหลายเช่น เน้ือหาเก่ียวกับการทํามาหากินการ

แกปั้ญหาหรือการพฒันาชุมชนท่ีเก่ียวกบัการทาํมาหากินการดาํเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ

การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดข้ึนตลอดเวลาท่ีบุคคลปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงภายนอกตราบท่ียงัมีชีวิตอยู่การ

ปรับตวัจึงเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาแหล่งเรียนรู้ และช่องทางวิธีการ เคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

มากมายท่ีอยูใ่นชีวิตจริงท่ีสาํคญัคือโดยธรรมชาติแลว้บุคคลแต่ละคนก็มีความหลากหลายแตกต่าง

กนัเป็นพื้นฐานดว้ยดงันั้นการถ่ายทอดความรู้จึงเป็นการถ่ายทอดของเดิมและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่

เพราะมีความยืดหยุน่ครอบคลุมเน้ือหาวตัถุประสงคท่ี์ไม่เหมือนกนัและความสามารถความถนดัท่ี

ไม่เท่ากนัของบุคคลแต่ละคนได ้

  4.บริบทแวดลอ้มและกลไกต่างๆท่ีเอ้ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึนกล่าวคือมีโครงสร้างของความสัมพนัธ์ในดา้นต่างๆแบบแนวนอน (horizontal)มากกว่า
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แบบแนวด่ิง (vertical)และมีระบบความสัมพนัธ์เชิงสังคม (social relations) มากกว่าความสัมพนัธ์

เชิงอาํนาจหรือผลประโยชน์(power relations)  

  5.มีกลไกส่งเสริมการเรียนรู้สืบเน่ืองจากลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความ

แตกต่างหลากหลายมีผลให้กระบวนการเรียนรู้พฒันาสร้างใหม่ในส่ิงท่ีถ่ายทอดไปดว้ยเน่ืองจาก

เป็นการเรียนรู้แบบปฏิสัมพนัธ์ทั้งโดยตรงและโดยออ้มคือปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบับุคคลและ

ระหว่างบุคคลกับตนเองเกิดทาํความเขา้ใจกับส่ิงท่ีได้รับการถ่ายทอดและมีการเช่ือมโยงหรือ

สังเคราะห์ข้ึนเป็นความรู้ชุดใหม่และส่งผลให้บุคคลเกิดการพฒันาและเกิดความรู้ใหม่ไดด้ว้ยดว้ย

การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระทาํให้บุคคลสามารถคิดคน้การผลิตใหม่หรือ

การสร้างสรรคย์อ่มเกิดข้ึนไดง่้าย 

 นอกจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้วกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนยงัมีเง่ือนไขอ่ืนๆ

ประกอบอีก คือ 

 1.เง่ือนไขของเวลาท่ีพอเพียงแก่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้จาํเป็นจะตอ้งใช้

เวลาท่ีเพียงพอในการทาํความเขา้ใจการตกผลึกทางความคิดจิตใจของตนเอง และเช่ือมโยงกับ

ภายนอก 

 2.เง่ือนไขการจดัการกระบวนการเรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่นอกจาก

การผลิตซํ้ าส่ิงเดิมดงันั้นมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการ (management)เขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อทาํให้

องคป์ระกอบต่างๆท่ีกล่าวมาเกิดข้ึนหรือท่ีมีอยูมี่คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 3.เง่ือนไขของกระบวนทศัน์โดยกระบวนทศัน์ท่ีเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่คือกระบวนทศัน์ท่ีเช่ือว่ามนุษยมี์ศกัยภาพและความสามารถของการเรียนรู้สูง

กว่าสัตวโ์ลกทัว่ไปเน่ืองจากมีจินตนาการและจิตสาํนึกแห่งความดีงามท่ีสามารถพฒันาให้สูงมาก

ข้ึนไปไดเ้ร่ือยๆและธรรมชาติมีความหลากหลายเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั 

 4.เง่ือนไขของกลไกการเรียนรู้กลไกการเรียนรู้มีบทบาทสาํคญัในการทาํหนา้ท่ีรวบรวม

ส่งผ่านเน้ือหาของการเรียนรู้โดยอาศยัแหล่งเรียนรู้และช่องทางเคร่ืองมือวิธีการต่างๆกลไกการ

เรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลักดันหรือขับเคล่ือน  “กระบวนการ” หรือทําให ้

“กระบวนการ” เกิดและพฒันาข้ึน 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

46 
 

 โดยสรุปกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ ฐานการเรียนรู้ เน้ือหา

องค์ความรู้   และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของเวลาท่ีพอเพียงแก่กระบวนการ

เรียนรู้ การจดัการกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ โดยกระบวนทศัน์ท่ี

เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ และเง่ือนไขกลไกการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการทาํหนา้ท่ีรวบรวม

ส่งผ่านเน้ือหาของการเรียนรู้โดยอาศยัแหล่งเรียนรู้และช่องทางเคร่ืองมือวิธีการต่างๆเพื่อผลกัดนั

ขบัเคล่ือน 

 กระบวนการเรียนรู้ 

 ความสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจของชุมชน 

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในสังคมในความหมายของการถ่ายทอดวิชาความรู้ท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง หรือท่ีเรียกว่าการถ่ายทอดทาง

วฒันธรรมการพฒันาความเขม้แขง็ให้ชุมชนอยา่งย ัง่ยืนและต่อเน่ืองการพฒันากระบวนการเรียนรู้

ในชุมชนจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมทั้งการสนบัสนุนของนโยบายภาครัฐการ

ร่วมสนับสนุนของบุคลากรภาครัฐการจดัระบบสนับสนุนในชุมชนรวมทั้ง การรวมพลงัของทุก

ส่วนในสังคมดงัท่ี เสรี พงศพ์ิศ(2550: 66-69) ไดก้ล่าวไวว้่าการดาํเนินเศรษฐกิจชุมชนตอ้งตั้งอยูบ่น

ฐานความรู้ดงัน้ี 

 1.ถ้ารัฐมีความจริงใจในการพัฒนาแบบยัง่ยืนต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะส่งเสริม

สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงตอ้งตั้งอยูบ่นฐานความรู้ไม่ใช่ฐานเงิน และอาํนาจอยา่งท่ีรัฐใช้

อยู่เพราะทาํให้อ่อนแอและตอ้งพึ่งพารัฐตลอดไปไม่รู้จบตอ้งสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็น

ระบบและส่งเสริมสหกรณ์อย่างเหมาะสมโดยปรับบทบาทการไปกํากับแบบ “นายอาํนาจ” 

(dictator แปลว่าผูส่้งการ) มาเป็น “นายอาํนวย”(facilitator) จากพวกช่างขุดช่างร้ือมาเป็น “ช่าง

เช่ือม” (catalyst) จากนักสร้างกําแพงมาเป็นนักสร้างสะพานจากนักสร้างอาณาจักรมาเป็น “ผู ้

ประสานใหเ้กิดเครือข่าย” (networker)ใหค้วามรู้ทางวิชาการท่ีชาวบา้นขาดอยู ่

 2.ในชุมชนหมู่บา้นมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมายเปรียบเหมือนตน้ไมห้ลายตน้ท่ีไม่มี

ป่า ไม่มี “ระบบเศรษฐกิจชุมชน” ระบบท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆเขา้ดว้ยกนัจนเกิด พลงั

และสามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัมนัเองกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนวนัน้ีจึงมีแต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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แบบเด่ียวๆไม่ก่ีอยา่งวนเวียนอยู่ชัว่นาตาปีหน้ีสินเพิ่มข้ึนทุกวนัโครงการพฒันาต่างๆท่ีใครต่อใคร

ส่งเขา้มาในหมู่บา้นถา้หากยงัอยูก่อ็ยูแ่บบ“ของใครของมนั”ข้ึนอยูก่บัวา่หน่วยงานไหนส่งเขา้มา 

 3.การพฒันาท่ีผา่นมาไดท้าํลายระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบเดิมไปจนหมดเศรษฐกิจชุมชน

แบบดั้งเดิมนั้นเป็น “ระบบ”เพราะทุกอยา่งสัมพนัธ์กนัเก้ือกูลกนั เป็นวิถีท่ีชุมชนพ่ึงตนเองไดพ้ึ่งพา

ธรรมชาติและพ่ึงพากนัเอง 

 4.ความลม้เหลวของชาวบา้นเกิดจากการขาดความรู้และไม่มีใครช่วยให้เกิดการเรียนรู้

จริงๆการช่วยให้ชุมชนเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการช่วยให้หายโง่หายเจ็บแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่

หมายถึงการช่วยใหพ้วกเขาคน้พบศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตนเองและพฒันาศกัยภาพดงักล่าวไปสู่การ

พึ่งตนเอง 

 5.วิธีการหน่ึงท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ “ประชาพิจยั” คือชาวบา้นวิจยัตนเองเรียนรู้ 

รู้จกัตนเอง ชุมชนและโลก เรียนรู้เอกลกัษณ์และรากเหงา้ความรู้ภูมิปัญญาบทบาทของรัฐคือช่วยให้

พวกเขาไดเ้รียนรู้และเติมเตม็ใหพ้วกเขาพ่ึงตนเองไดก้ารตั้งคาํถามทาํใหช้าวบา้นรู้วา่เป็นหน้ีเท่าไรมี

ปัญหาอะไร และควรหาทางออกอย่างไรขอ้มูลชุมชนทาํให้ชุมชนต่างๆเร่ิมเขา้ใจว่าพวกเขาอยู่

แบบเดิมไม่ไดแ้ลว้และตอ้งสร้าง “ระบบเศรษฐกิจชุมชน”ข้ึนอยา่งจริงจงัเป็นระบบท่ีขบัเคล่ือนดว้ย

ตวัเองและสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจใหญ่แบบเก้ือกูลกนัไม่ใช่อุปถมัภเ์หมือนไมเ้ลก็ในป่าใหญ่ท่ี

อยูไ่ดโ้ดยการเก้ือกลูกนักบัไมใ้หญ่นอ้ยและสรรพส่ิงในป่าแห่งนั้น 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในชุมชนจะตอ้งอาศยัความร่วมมือของ

ทุกส่วนในสงัคมทั้งการสนบัสนุนภาครัฐการจดัระบบสนบัสนุนในชุมชนรวมทั้ง การรวมพลงัของ

ทุกส่วนในสงัคมโดยตั้งอยูบ่นฐานของความรู้ท่ีชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื 

 จากการทบทวนองค์ความรู้เก่ียวกับแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ขา้งต้น สามารถ

นาํไปใช ้ เป็นกรอบแนวคิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจของชุมชน

ไดต้ั้งแต่การนิยามความหมายของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีลกัษณะ

การเรียนรู้ขั้นตอนการเรียนรู้รวมถึงองคป์ระกอบและเง่ือนไขใดบา้งเพื่อนาํกระบวนการเรียนรู้ใน

กรอบดังกล่าวไปพัฒนาหรือเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งได้เพราะถือได้ว่า

กระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจของการพฒันาในทุกระดบัโดยเฉพาะชุมชนท่ีมีการเรียนรู้แลว้จะเกิด

กระบวนการพัฒนาท่ีมีความยัง่ยืนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้ นได้ทั้ งด้านเศรษฐกิจ           
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และดา้นอ่ืนๆกระบวนการเรียนรู้คือกลไกสําคญัท่ีสุดซ่ึงมนุษยใ์ชใ้นการปรับตวัในการดาํรงชีวิต

และเป็นกระบวนการต่อเน่ือง “ตลอดชีวิต”โดยเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นผูรู้้จกัคิดพิจารณา และแสวงหา

ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีการดํารงชีวิต

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีขั้นตอนการเรียนรู้จากการรวมคนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมสรุปบทเรียน

และร่วมรับผลจากการกระทาํและมีองค์ประกอบหรือกลไกของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

ประกอบดว้ย ฐานการเรียนรู้เน้ือหาองคค์วามรู้และกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านช่องทางสําคญัคือ

วิธีการหรือช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและจากการปฎิบติัเช่น จากการ

ทศันศึกษา ดูงานการสนทนา พูดคุย การประชุมหารือและการลงมือปฏิบติัจริงเป็นตน้โดยเง่ือนไข

ของกระบวนการเรียนรู้ข้ึนอยู่กบั เง่ือนไขของเวลาท่ีพอเพียงเง่ือนไขการจดัการเง่ือนไขกระบวน

ทัศน์และเง่ือนไขของกลไกการเรียนรู้ส่วนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนทาํให้ชุมชน

เขม้แขง็มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 

ตอนที ่4 หลกัการแนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขบัเคล่ือนองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทาง

จิตวิทยาเป็นอยา่งยิง่ กล่าวคือผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมยอ่มเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนาํไปปฏิบติัเพื่อการพฒันาเครือข่าย และท่ีสาํคญัผูท่ี้มีส่วนร่วม

จะมีความรู้สึกเป็นเจา้ของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจา้ของจะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนเครือข่ายท่ีดี

ท่ีสุด 

 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 เนตินาโพธ์ิประสระ (2541) การมีส่วนร่วมหมายถึงการไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นการ

เขา้ร่วมแบบทางตรงหรือทางออ้มในการทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงกไ็ด ้

 สายสุนียป์วุฒินันท์ (2541:41) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมหมายถึงการท่ีปัจเจกบุคคลก็ดี

กลุ่มคนหรือองคก์รประชาชนไดอ้าสาเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจการดาํเนินโครงการการ

แบ่งปันผลประโยชน์และการประเมินผลโครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจโดยปราศจาก

ขอ้กาํหนดท่ีมาจากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิกในชุมชน
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รวมทั้งท่ีอาํนาจอิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการพฒันาให้กบัสมาชิกดว้ยความพึง

พอใจและผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการดว้ย 

 จนัทร์เพญ็ มีนคร(2554 : 19)การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามี

ส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาท่ีถูกกาํหนดข้ึน ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อ

การใชท้รัพยากร ก่อใหเ้กิดผูไ้ดรั้บประโยชน์และผูเ้สียประโยชน์เขา้ร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง

ของการพฒันาหรือทุกขั้นตอน ให้การเปล่ียนแปลงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพ่ือเกิดประโยชน์

ต่อคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดา้นของประชาชน 

 Newstrom and Davis (1993) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “เป็นการเก่ียวขอ้งใน

ดา้นจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่มท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการสร้างสรรคท่ี์

จะกระทาํในส่ิงท่ีบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและแบ่งความรับผดิชอบกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่มทาํให้

เกิดการมีส่วนร่วม” 

 Cohen and Uphoff (n.d อา้งถึงในจรัญญาบรรเทิง, 2548) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาชนบทว่าหมายถึงความร่วมมือของทอ้งถ่ินท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขหรือสถานการณ์ใดๆก็ตามท่ี

ตอ้งการให้ประสบผลสาํเร็จในเป้าหมายของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนโดยหน่วยงานพฒันาและรัฐบาล

กลุ่มประเทศดว้ยพฒันา 

 จากท่ีกล่าวมา  การมีส่วนรวม หมายถึง การท่ีคนหรือกลุ่มคนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิง

สร้างสรรค์พัฒนาด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จโดยมี

วตัถุประสงคร่์วมกนัในการพฒันา 

 ผลดีต่อการบริหารจัดการเครือข่าย 

 ทาํให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหามีความหลากหลายเป็นไป

อยา่งถ่ีถว้น  รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลท่ีมีความหลากหลาย ทั้งความรอบรู้ 

และประสบการณ์ทาํให้มีการถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั  โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอาํนาจ

มากเกินไป ซ่ึงอาจนาํไปสู่การใชอ้าํนาจในทางท่ีไม่ถูกตอ้งอนัเกิดผลเสียหายแก่เครือข่ายไดเ้ป็นการ

ขจดัปัญหา    มิให้การดาํเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากหรือน้อยเกินไป  ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดาํเนินการต่อทุกฝ่ายไดก่้อให้เกิดการประสานงานท่ีดี ทาํให้การ

บริหารเครือข่ายเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือง่าย การรวมตวักนัของ
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บุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังท่ี เข้มแข็ง  สามารถขับเคล่ือนกิจกรรมให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ 

 หลกัการมีส่วนร่วม 
 หลกัของการมีส่วนร่วมในความหมายของการบริหารจดัการจะมีความเช่ือมโยงอย่าง
ใกลชิ้ดกบั “การตดัสินใจ” นัน่คือ การมีส่วนร่วมจะนาํไปสู่การตดัสินใจอยา่งมีคุณค่าและอยา่งชอบ
ธรรม  และตอ้งเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง (meaningful participations)  ไม่วางระบบไวใ้ห้ดู
เหมือนวา่ไดจ้ดักระบวนการใหมี้ส่วนร่วมแลว้เท่านั้น  
 ถา้การตดัสินใจท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ตอ้งนาํไป
ปฏิบติั แต่ถา้ผูมี้อาํนาจเห็นว่าการตดัสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขดักบัการตดัสินของการมีส่วนร่วม ก็
จะตอ้งอธิบายไดโ้ดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมท่ีจะเลือกตดัสินใจเช่นนั้น โดยท่ีสังคมส่วน
ใหญ่ยอมรับได ้ 
 หากจะดูภาพของการมีส่วนร่วม (ดูภาพการมีส่วนร่วม : Participation continuum) จะเห็น
ว่ามีตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดของการมีส่วนร่วม คือ “แจง้เพื่อทราบ” นัน่คือ ไดต้ดัสินใจไปแลว้จึงมาแจง้ให้
ทราบ ถา้เป็นเร่ืองเลก็นอ้ยอาจไม่สร้างปัญหา  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 กระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ือง 

 

            ถ้าเห็นว่าการตัดสินใจนั้ นอาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียก็ควรจะต้องมี “การ

ปรึกษาหารือ” ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในระดับท่ีสูงข้ึนมาอีกเล็กน้อย คือได้รับฟังความคิดเห็นก่อน

ตัดสินใจ วิธีการท่ีมักจะหยิบข้ึนมาทํากันบ่อยๆในระดับน้ีคือ “การทําประชาพิจารณ์” หรือ       

เสนอโครงการ Position Papers 
      รายงานสรุป  Written Briefs 

    สาํรวจความเห็น  Opinion Surveys 
 เปิดเวทีอภิปราย  Discussion Forums 
        ประชาพิจารณ์  Public Hearing 
     ประชุมปฏิบติัการ  Workshop 

    ใชก้ลุ่มงาน  Task Groups 
     คณะกรรมการท่ีปรึกษา  Advisory Committees 

     กระบวนการมีส่วนร่วม  Joint Processes 
       เพิม่ความคาดหวงั 
       เพิม่การยอมรับ 
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“การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ตอ้งเนน้ย ํ้าว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย จะตอ้งทาํตั้งแต่เร่ิมคิดและตระหนักถึงปัญหา (ไม่ใช่ทาํเม่ือไดต้ดัสินใจไปแลว้และ

ไดรั้บการประทว้ง) เช่น ตระหนกัว่ามีปัญหาเร่ืองจาํนวนขยะท่ีเพิ่มข้ึน มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาท่ี

ท้ิงขยะ จึงจดัการให้คนมามีส่วนร่วมเพื่อคิดหาวิธีแกปั้ญหาร่วมกนั กระบวนการมีตั้งแต่ จดัเวทีคุย

กนัในกลุ่มเลก็ เคาะประตูบา้น ใชแ้บบสอบถาม แลว้ประมวลขอ้มูลเพื่อนาํเสนอต่อผูมี้อาํนาจเพื่อ

ตัดสินใจ การตัดสินใจก็ต้องฟังประเด็นต่างๆ พิจารณาทุกประเด็น และตอบคาํถามให้ได้ทุก

ประเด็น การตดัสินใจตอ้งมีคุณธรรมและเป็นท่ียอมรับได ้หากไม่ทาํกระบวนการมีส่วนร่วมเหล่าน้ี 

แต่มาทาํเพียงวิธีการรับฟังความคิดเห็นอยา่งเป็นทางการคร้ังเดียวหรือสองคร้ัง ก็จะเกิดเป็นปัญหา 

เพราะกลายเป็นเวทีท่ีแต่ละฝ่าย คือ ฝ่ายสนบัสนุนและฝ่ายคา้นมาแสดงจุดยนื ตอกย ํ้าความเห็นดว้ย

และไม่เห็นดว้ย มายนืยนัวา่ฉนัถูก เธอผดิ เวทีน้ีจึงมกัจะไม่เหมาะท่ีจะเป็นเวทีแห่งการมาพดูคุยกนั 

 หากมีขอ้ขดัแยง้กนัมาก การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นเฉยๆจะไม่เหมาะสม  

จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมท่ีระดบัสูงกว่า คือการร่วมเจรจาหาขอ้ยติุ (negotiation) หรือ 

เจรจาโดยมีคนกลางกาํกบักระบวนการ (mediation)  คนกลางท่ีมากาํกบักระบวนการจะตอ้งไม่ใช่ผู ้

ท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการตดัสินใจ  ผูท่ี้จะทาํหน้าท่ีตดัสินใจคือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหลายหรือคู่

เจรจา หาทางออกท่ีดีท่ีสุดโดยกระบวนเรียนรู้ร่วมกนัจนทุกๆฝ่ายพอใจ  

 ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมระดับสูงสุดคือการลงประชามตินั้น แมจ้ะดูดีท่ีแต่ละคน

สามารถลงมติ แต่ละคนทีละคนได ้แต่การลงมติลงไดเ้พียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือ “เอา” หรือ “ไม่

เอา” อาจจะยิ่งก่อให้เกิดความขดัแยง้ ความแตกแยกข้ึนอีก ถ้าสังคมยงัไม่เขา้ใจกระบวนการ

ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 

 “กระบวนการมีส่วนร่วม” เป็นกระบวนการท่ีจะกระจายอาํนาจจากผูมี้อาํนาจท่ีแต่เดิม

มกัจะใชอ้าํนาจเหนือ (power over หรือ power against) ตามทฤษฎีผูมี้อาํนาจจะชอบท่ีจะใชอ้าํนาจ

เหนือ เช่น แม่ซ่ึงมีอาํนาจมากกว่าลูก ก็มกัจะใชอ้าํนาจเหนือลูก สั่งใหลู้กกลบับา้นก่อนคํ่า มาถึงวนั

หน่ึงลูกซ่ึงโตข้ึนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแลว้ กจ็ะขอกลบับา้นดึก เพราะจะไปงานวนัเกิดเพื่อน แม่ก็ยงั

ใช้อาํนาจเหนือให้กลบับา้นภายในหกโมงเยน็ ถามว่าลูกสาวจะยงัเช่ือและปฏิบติัตามไหม ตาม

ทฤษฎีแลว้ หากผูมี้อาํนาจยิ่งใชอิ้ทธิพลเหนือไปเร่ือยๆ อาํนาจนั้นๆ ก็จะใชไ้ม่ได ้เพราะอาํนาจท่ีมี

หรือไม่มีนั้ น ไม่ใช่ว่าเรา “มี” หรือ “ไม่มี”“อาํนาจ” อย่างเดียว แต่อยู่ท่ีคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่รอบข้าง       
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หรือท่ีเราใชอ้าํนาจเหนือเขานั้น เขามองวา่เราเหมาะสมท่ีจะมีอาํนาจเหนือหรือไม่ ซ่ึงบางคร้ังสาํคญั

กว่าดว้ยซํ้ าไป ฉะนั้นแทนท่ีแม่จะใชอ้าํนาจเหนือ หันมาใชอ้าํนาจร่วมกบั (power with)ลงมาพูดคุย

กบัลูก หาทางออกท่ีดีกวา่แทนการสัง่อยา่งเดียว ลูกกจ็ะยนิดีปฏิบติัและเช่ือฟังแม่ต่อไป 

 การทาํงานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดบัครอบครัว ระดบัโรงเรียน ระดบัชุมชน 

ระดบัองคก์ร หรือระดบัประเทศนั้นว่ามีความสาํคญัอยา่งยิง่ในกระบวนทศัน์ปัจจุบนั เพราะจะช่วย

ให้ผูมี้ส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของ (ownership) และจะทาํให้ผูมี้ส่วนร่วมหรือผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบติัตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (commitment) ไดอ้ย่าง

สมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ได้มีการดาํเนินการแก้ปัญหาความไม่เรียบร้อยในห้องเรียนโดย

กระบวนการมีส่วนร่วม หลงัจากพยายามดว้ยวิธีการใช้ไมเ้รียว ใช้กฎกติกาท่ีครูอาจารยอ์อกกฎ 

หรือวางระเบียบใหน้กัเรียนปฏิบติั แต่การยอมรับกย็งัไม่ไดผ้ลดีนกั ครูประจาํชั้นไดช้วนนกัเรียนใน

หอ้งใหร่้วมกนั “ตระหนกั” ถึงปัญหาในห้องเรียน เช่น ความสกปรก การแต่งกายนกัเรียน การไม่มี

ระเบียบในห้องเรียน ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมท่ีจะวางกติกากนัเอง จนในท่ีสุดไดร้ะเบียบปฏิบติั

ประจาํหอ้งท่ีครูรับ เอามาจดัพิมพติ์ดไวใ้นหอ้ง ปรากฏว่าไดรั้บการยอมรับและการปฏิบติัตามอยา่ง

ดีกว่ากฎกติกาท่ีครูกาํหนดกติกานั้น ตวัอย่างเช่นน้ี เป็นตวัอย่างท่ีสามารถจะนาํไปใชใ้นองคก์าร

หรือรัฐวิสาหกิจท่ีจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือของการมีส่วนร่วมอย่างมี

คุณภาพต่อไป 

 ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 

 ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี (2543) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะแนวทางของการมีส่วนร่วมดงัน้ี 

 การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ

วิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้กิจกรรมโครงการสําเร็จผลตาม

วตัถุประสงค ์

 การร่วมตดัสินใจ หมายถึง เม่ือมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแลว้ต่อมาจะตอ้ง

ร่วมกนัตดัสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด 

 การร่วมปฏิบติัตามโครงการ หมายถึง การเขา้ร่วมในการดาํเนินงานตามโครงการต่างๆ 

เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย ์เป็นตน้ 
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 การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เม่ือโครงการเสร็จส้ินแลว้ไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ Cohen and 

Uphoff ไดอ้ธิบายถึงการมีส่วนร่วมดงัน้ี 

 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการตดัสินใจชนิดน้ีเป็นศูนยก์ลางของการเกิดความคิดท่ี

หลากหลายมีการกาํหนดและประเมินทางเลือกตดัสินใจเลือกเปรียบเทียบไดก้บัการวางแผนเพ่ือนาํ

ทางท่ีเลือกมาสู่การปฏิบติัสามารถแบ่งการตดัสินใจน้ีออกเป็น 3 ชนิดคือ 

  1.1 การตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ (initial decisions) เป็นการเร่ิมตน้หาความตอ้งการ 

จากคนในทอ้งถ่ินและวิธีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการท่ีสาํคญัขั้นตอนน้ีมีความสาํคญัท่ีจะเลือก

เอาโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรมโดยผ่านการใช้กระบวนการ

ตดัสินใจในระยะน้ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีสําคญัของทอ้งถ่ินและป้องกนัความเขา้ใจท่ีอาจจะเกิดข้ึน

และเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาซ่ึงคนในท้องถ่ินสามารถเข้ามาเก่ียวข้องตั้ งแต่ช่วงเร่ิมต้น

โครงการทั้งในเร่ืองการเงินการจดัสรรบุคลากรตลอดจนวิธีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการและ

สนับสนุนโครงการท่ีจะนําเข้ามา การตัดสินใจในช่วงดําเนินการ (on-going decisions) คนใน

ทอ้งถ่ินอาจไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในช่วงเร่ิมตน้แต่ถูกขอร้องให้เขา้มาดาํเนินการเม่ือโครงการเขา้

มาความสาํเร็จในช่วงน้ีเกิดข้ึนไดม้ากกว่าการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ซ่ึงโครงการ

จะตอ้งคน้หาความตอ้งการของบุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในภายหลงัน้ีและจดัลาํดบัความสาํคญัของ

โครงการและวิธีการดาํเนินโครงการท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมการ

ตดัสินใจในช่วงปฏิบติัการ (operational decisions) เป็นความเก่ียวขอ้ง 

 ในองคก์รเม่ือโครงการเขา้มามีการเช่ือมโยงโครงการเขา้มาสู่คนในทอ้งถ่ินมีการรวบรวม

ขององคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดกฎเกณฑส์าํหรับปฏิบติักิจกรรมในโครงการกรอบท่ีสมาชิก

ยดึถือประกอบดว้ยการประชุมเพื่อจดัทาํนโยบายการคดัเลือกผูน้าํท่ีจะมีอิทธิพลต่อองคก์ร 

 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัคนในทอ้งถ่ินสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบติัแบ่งไดเ้ป็น 

3 ชนิดคือ 

  2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (resource contribution) สามารถดาํเนินการ

ไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่   แรงงานเงินวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดน้ี  เป็นแหล่งทรัพยากร 
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หลกัท่ีสาํคญัซ่ึงมีอยูใ่นทอ้งถ่ินนาํมาใชเ้พื่อพฒันาโครงการการส่งเสริมโดยใชแ้รงงานในทอ้งถ่ิน

เป็นส่ิงท่ีดีการบริจาคเงินและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆและอ่ืนๆแสดงใหเ้ห็นทิศทางท่ีชดัเจนของการมี

ส่วนร่วมส่ิงสาํคญัของการมีส่วนร่วมน้ีคือการรู้วา่ใครเป็นผูส้นบัสนุนและทาํอยา่งไรโดยวิธีการ

สมคัรใจการไดรั้บค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบงัคบัการสนบัสนุนเร่ืองทรัพยากรบ่อยคร้ังท่ีพบวา่

มีความไม่เท่าเทียมกนัและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 

  2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (project demonstration  

andco-ordination) คนในท้องถ่ินสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการเป็นลูกจ้างหรือ

สมาชิกทีมท่ีปรึกษาหรือเป็นผูบ้ริหารโครงการเป็นสมาชิกอาสาซ่ึงทาํหนา้ท่ีประสานงานกิจกรรม

ของโครงการมีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบติังานในโครงการสําหรับผูเ้ขา้มาบริหารหรือ

ประสานงานวิธีน้ีนอกจากจะเพิ่มความไวว้างใจให้กับคนในท้องถ่ินแล้วยงัช่วยให้เกิดความ

ตระหนกัถึงปัญหาของตนเองอีกดว้ยอีกทั้งยงัทาํใหเ้กิดการส่ือสารขอ้มูลภายในและไดรั้บคาํแนะนาํ

ซ่ึงเป็นปัญหาของคนในทอ้งถ่ินตลอดจนผลกระทบท่ีไดรั้บเม่ือโครงการเขา้มา 

  2.3 การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (enlistment) การขอความร่วมมือไม่ 

จาํเป็นตอ้งมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้งแต่พิจารณาจากขอ้เทจ็จริงท่ีว่าผลเสียท่ีตามมาหลงัจากนาํ

โครงการเขา้มาและผลท่ีเกิดกบัคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมในโครงการ 

 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจซ่ึงไม่

ควรมองขา้มไปการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได ้3 ชนิดคือ 

  3.1 ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ (material benefits) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ 

บุคคลเช่นเป็นการเพิ่มการบริโภครายไดแ้ละทรัพยสิ์นแต่ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะทาํให้การสรุปขอ้มูล

ลม้เหลวไดซ่ึ้งควรวิเคราะห์ใหไ้ดว้า่ใครคือผูมี้ส่วนร่วมและดาํเนินการใหเ้กิดข้ึน 

  3.2 ผลประโยชน์ดา้นสงัคม (social benefits) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานดา้น 

สาธารณะไดแ้ก่บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภคการเพิ่มโครงการพฒันาทอ้งถ่ินโดยใช้

รูปแบบการผสมผสานเพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบัคนยากจนจึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดการมีส่วน

ร่วมในผลประโยชน์ทั้งในเร่ืองปริมาณการแบ่งผลประโยชน์และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 
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  3.3 ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (personal benefits) เป็นความปรารถนาท่ีจะเขา้มา 

เป็นสมาชิกกลุ่มหรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้มาเป็นความตอ้งการอาํนาจทางสังคมและการเมืองโดย

ผา่นความร่วมมือในโครงการผลประโยชน์สาํคญัท่ีไดจ้ากโครงการมี 3 ชนิดคือความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเองอาํนาจทางการเมืองและความรู้สึกว่าตนเองทาํงานมีประสิทธิผลการมีส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลังด้วยเพราะอัตราการมีส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์มีความแตกต่างกนัจะเป็นขอ้มูลท่ีสําคญัในการวางนโยบายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งว่าจะให้

ใครมีส่วนร่วมหากผลท่ีออกมาตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัจะไดแ้กไ้ขเพื่อหาแนวทางท่ีมีความ

เป็นไปไดใ้นการวางรูปแบบใหม่ 

 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นส่วนท่ีมีการเขียนเป็นรายงานไวน้้อยสามารถ

ประเมินโครงการได ้2 รูปแบบคือการมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางออ้มการมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถ่ินซ่ึงทําหน้าท่ี

ประเมินผลดา้นงบประมาณความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อโครงการประเมินว่ามีผูเ้ห็นดว้ยกับ

โครงการหรือไม่ผูท่ี้มีส่วนร่วมไดแ้ก่ใครบา้งมีส่วนร่วมโดยวิธีใดมีการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือ

ต่างๆหรือผ่านตัวแทนท่ีเลือกเขา้ไปอย่างไรและทาํอย่างไรความคิดเห็นต่างๆจึงจะได้รับการ

นาํไปใชป้ระโยชน์ 

 

ตอนที ่5 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการและการพฒันาการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชน 

 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการวสิาหกจิชุมชน 

 ความหมายและความสําคญัของการบริหารจัดการ 

 ความหมายของการบริหารจดัการ   มีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายกนัไวม้ากมาย 
ตามแนวทางท่ีแต่ละท่านได้ศึกษามา เช่นMary Parker Follett (1939) ได้ให้ความหมายว่าการ
บริหารการจดัการเป็นเทคนิคการทาํงานให้สาํเร็จโดยอาศยัผูอ่ื้น   George R.Terry (1979)ไดก้ล่าว
ว่า การบริหารการจดัการ   เป็นกระบวนการของการวางแผนการจดัองคก์ารการกระตุน้และการ
ควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั โดยใชท้รัพยากรบุคคลและอ่ืน ๆ JamesA.F.Stoner (1982) ได้
ให้ความหมายว่า การจัดการคือ กระบวนการ  (process)  ของการวางแผน (planning)  การจัด
องค์การ (organization) การสั่งการ (leading) และการควบคุม (controlling) ความพยายามของ
สมาชิกใน องคก์ารและการใชท้รัพยากรต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารกาํหนดไว ้
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 ดงันั้นการบริหารจดัการจึงมีความหมายท่ีครอบคลุมถึงกระบวนการทาํงานให้สาํเร็จตาม

วตัถุประสงคโ์ดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ดแ้ก่คนเงิน และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 แนวคดิทฤษฎด้ีานการบริหารจัดการ  

 การบริหารจดัการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการจดัการ ดา้นการเงิน ดา้น

การผลิต และดา้นการตลาด โดยในแต่ละดา้นมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 1.  ดา้นการจดัการ ตามทฤษฎีของ Harold Koontz (สมยศ  นาวีการ, 2540) แบ่งเป็น  5 

ประเภท คือ  

  1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการใชค้วามคิดอยา่งรอบคอบ 

เพ่ือทาํการตดัสินใจว่าจะทาํอะไร (What) ทาํไมจึงทาํ (Why) จะทาํเม่ือไหร่ (When) ทาํใน พื้นท่ี

ไหน (Where) ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ (Who) และจะดาํเนินการอยา่งไร (How)   

  1.2  การจัดองค์การ  (Organizing) หมายถึง   การจัดโครงสร้างของงานต่างๆ  

ตลอดจนอาํนาจหนา้ท่ีในการทาํงานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  เพื่อช่วยใหง้านขององคก์รบรรลุผล

สาํเร็จได ้

  1.3 การจัดคนเขา้ทาํงาน (Staffing)  หมายถึง  การคดัเลือกและการบรรจุคนเข้า

ทาํงานและรักษาประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในตาํแหน่งต่าง ๆ ในองคก์รซ่ึงผูบ้ริหารตอ้ง

วางแผนกาํลงัคนสําหรับตาํแหน่งต่างๆ  แลว้ประเมินกาํลงัคน ท่ีมีอยู่ จากนั้นดาํเนินการคดัเลือก

บุคคลท่ีมีความเหมาะสมและฝึกอบรมใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน   

  1.4  การสั่งการ (Directing)  หมายถึง การใชค้วามสามารถชกัจูงคนของผูบ้ริหาร ให้

ปฏิบติังานอยา่งดีท่ีสุด ใหอ้งคก์รสามารถบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้  

  1.5 การควบคุม (Control)  หมายถึง  การกาํกบัให้สามารถรับประกนัไดว้่ากิจกรรม 

ต่างๆ ท่ีดาํเนินงานไปนั้น สามารถเขา้กนัไดก้บัแผนงานท่ีวางไว ้

 2.  ดา้นการเงิน (System of Internal Control)  หมายถึงกระบวนการท่ีใชค้วบคุมดูแล การ

ใชท้รัพยสิ์นต่างๆ ของบริษทัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบั ความจาํเป็น

ในการปฏิบัติงานแต่ละอย่าง เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทท่ีกาํหนดไว  ้ตวัแปรท่ี นํามาใช้

พิจารณา  ไดแ้ก่ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

57 
 

  2.1  แหล่งท่ีมาของเงินทุน(Sourecs of Total Assets)   1) แหล่งท่ีมาของสินทรัพย์

ทั้ งหลายได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์ระยะสั้ น ลูกหน้ีการค้า ตั๋วเงินรับ และ สินค้าคงเหลือ   2)  

แหล่งท่ีมาของหน้ีสิน ไดแ้ก่ หน้ีสินระยะสั้น หน้ีสินระยะยาว ตลอดจน ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   3) ส่วน

ของผูถื้อหุน้เพิ่ม ไดแ้ก่ การลงทุนเพิ่มของผูถื้อหุน้ และกาํไรสะสมของผูถื้อหุน้  

   2.2  แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุน (Source of The Use of Assets)  อนัจะพิจารณาถึง

การ ใชไ้ปของเงินทุนในส่วนของสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของผูถื้อหุน้   

   2.3  ผลการดาํเนินงานของบริษทั (The Financial Operation)  ซ่ึงจะพิจารณาถึงผล

การดาํเนินงานของบริษทั  

 3.  ด้านการผลิต  (Production Management) หมายถึง  การพิจารณาศึกษากิจกรรม 

ทางการผลิตท่ีจาํเป็นและมีผลต่อการก่อให้เกิดการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ  ปัจจยัท่ีใชน้าํมาศึกษา  

ไดแ้ก่ วตัถุดิบของการผลิต การควบคุมการผลิต และคุณภาพการผลิต 

 4.  ดา้นการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s)  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวั 

แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price)  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม 

การตลาด (Promotion)   

  4.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง  ส่ิงเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ ให้พึงพอใจ ประกอบดว้ย สินคา้ (Goods)  บริการ (Services)  ความคิด (Ideas) สถานท่ี 

(Place) องคก์ร (Organizations) หรือบุคคล (Persons) โดยท่ีผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ และมี

มูลค่า (Utility and Value)  ในสายตาลูกคา้จึงจะมีผลใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

  4.2  ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลตอ้งจ่ายสําหรับส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงถึงมูลค่า

ในรูป เงินตรา หรืออาจหมายถึงจาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑห์รือ

บริการ การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคา   ตอ้งคาํนึงถึงการยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑ ์ 

  4.3 ช่ องทางการจัดจําห น่ าย  (Place) หมายถึง  โครงส ร้างของช่องทางซ่ึ ง

ประกอบดว้ย สถาบนัการตลาด และกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากสถานท่ี

ผ ลิต  ไปยังตลาด  ทําให้ ผ ลิตภัณฑ์ ห รือบ ริการสามารถห าได้ ง่ ายสํ าห รับการบ ริโภค                  
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สถาบนัท่ีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบันการตลาด  ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจายสินคา้  ประกอบดว้ย  การขนส่ง การคลงั และการเกบ็รักษาสินคา้ 

  4.4 การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง

ผูข้ายกับ  ผูซ้ื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ  การติดต่อส่ือสาร  เคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสาร มีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงอยา่ง หรือใชป้ระสมประสานกนัโดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสม กบัลูกคา้  ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายรวมกนัได ้ เคร่ืองมือส่งเสริม

การตลาดท่ีสาํคญั คือ การโฆษณา (advertising) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (personal selling) และ

การส่งเสริมการขาย (sales promotion) 

 ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการ 

 การบริหารจดัการทุกประเภทจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารจดัการ

ท่ีสําคัญ   ได้แก่ บุคลากร(man) งบประมาณ  (money) วสัดุอุปกรณ์  (material) และการจัดการ 

(management)  หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่ 4M’s ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีใชใ้นการบริหาร เพราะการบริหาร

จะประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับ

งบประมาณสนับสนุนการดาํเนินการเพียงพอ ตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะกบัความตอ้งการของ

แผนงานและโครงการและตอ้งมีระบบการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จาํกดั

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

 ธงชยั  สันติวงษ ์(2543:7-8)  และสมคิด บางโม (2545:61–62) ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัในการ

จดัการท่ีเป็นมูลเหตุท่ีสาํคญัและผูบ้ริหารทุกคนตอ้งสนใจในงานดา้นการบริหารจดัการ คือ 

  1.  คน  (man)  ทรัพยากรบุคคลท่ีถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคญัยิ่งท่ีจะก่อผลสําเร็จ

ใหก้บักิจการไดอ้ยา่งมาก  ทั้งน้ีในแง่ของปริมาณและคุณภาพ   

  2.เคร่ืองจกัร (machine)  คือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีจดัหาและซ้ือมาอยา่งพิถีพิถนั  เพื่อ

ใชป้ฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า 

  3.เงินทุน (money)  นบัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีให้การสนบัสนุนในการจดัหาทรัพยากร

เพื่อหล่อเล้ียงและเอ้ืออาํนวยใหกิ้จกรรมขององคก์ารดาํเนินไปโดยไม่ติดขดั   

  4.วสัดุส่ิงของ (material) ถือเป็นปัจจยัท่ีมีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจยั

ตวัอ่ืน ๆ เพราะวตัถุดิบและส่ิงของเหล่าน้ีจะตอ้งมีการจดัหามาใชด้าํเนินการผลิต  
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 ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการเป็นเร่ืองของการผสมผสานหรือบูรณาการ

ทรัพยากรการจัดการ ประกอบด้วย คน  (man) เงิน  (money)  วัสดุอุปกรณ์   (material) วิธีการ 

(method) ตลาด (market) โดยมีขอ้มูลข่าวสาร (information)  และเวลา(time)ท่ีเหมาะสม 

การพฒันาการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน 

 การพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนหมายถึงการจดัการส่ิงต่าง ๆในกระบวนการ

ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จดว้ยดีประกอบดว้ย(บพิตรปริปุณณาก. ม.ป.ป.) 

  1. วางแผนดีคือ การคิดก่อนทาํรวมถึงการคิดวางแผนหรือเตรียมการไวล่้วงหนา้เป็น

การคิดแนวทางต่าง ๆในการประกอบกิจการและการตกลงใจร่วมกนัภายในกลุ่มไวใ้หแ้น่ชดั 

  2. แบ่งงานดีคือการจดัแบ่งงานให้เหมาะสมว่าจะตอ้งประกอบดว้ยก่ีฝ่ายแต่ละฝ่าย

ตอ้งทาํอะไรบา้งใหไ้ดผ้ลอยา่งไรและผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบตอ้งทาํอะไรบา้งจึงจะเรียกว่าทาํหนา้ท่ี

ไดดี้ 

  3. จดัคนดีคือ การคดัเลือกและมอบหมายผูท่ี้มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกบังานใหเ้ขา้อยูใ่นตาํแหน่งต่างๆ ใหเ้พียงพอและพอดี 

  4. สัง่การดีคือ สัง่การไดช้ดัแจง้เป็นท่ีเขา้ใจ และเป็นท่ีพอใจของผูรั้บคาํสัง่ 

  5. สร้างกาํลงัใจดีคือทาํให้ทุกคนท่ีทาํงานดว้ยกนัมีกาํลงัใจสูงในการทาํงานอยากจะ

ทาํงานใหดี้และสาํเร็จรู้สึกสนุก และมีความภูมิใจในงานท่ีทาํ 

  6. แกปั้ญหาดีคือเม่ือมีปัญหาหรือขอ้ขดัขอ้งเกิดข้ึนก็ไม่ตกใจหรือกงัวลมากเกินไป

แต่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

  7. ตัดสินใจดีคือรู้จักวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเหตุผลและทางเลือกต่าง ๆก่อนการ

ตดัสินใจแลว้ตดัสินใจเลือกทางท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด 

  8. ทําบัญชีดีคือ มีการทําบัญชีอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสสมาชิกทุกคน

สามารถตรวจสอบไดเ้ช่น บญัชีรายรับ รายจ่ายทรัพยสิ์น หน้ีสินรวมถึงบญัชีสินคา้ท่ีอยู่ในสต็อก

และบญัชีวตัถุดิบหรือปัจจยัการผลิตคงเหลือเป็นตน้ 

  9. ติดตามงานดีคือมีการตรวจสอบ ติดตามงานเป็นระยะๆ เพื่อดูว่ากิจการงานต่างๆ 

ว่าก้าวหน้าไปอย่างไร ได้ผลอย่างไรมีปัญหาข้อขัดข้องอะไรบ้างมีช่องทางปรับปรุงแก้ไข          
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หรือพฒันาในแต่ละเร่ืองอยา่งไรและนาํมาพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือกาํหนดแนวทางและวิธีการท่ีจะทาํ

ใหก้ารประกอบกิจการโดยส่วนรวมเจริญกา้วหนา้ไปเร่ือยๆ 

 ปัจจัยทีท่าํให้การพฒันาวสิาหกจิชุมชนประสบความสําเร็จ 

 1. สมาชิกมีความเขา้ใจเป้าหมายร่วมกนัให้ความร่วมมือกบัส่วนรวมและมีคุณธรรม 5 

ประการไดแ้ก่ ซ่ือสตัย ์เสียสละรับผดิชอบร่วมกนั เห็นอกเห็นใจและไวว้างใจกนั 

 2. ผูน้ําหรือแกนนํามีความเขม้แข็ง ซ่ือสัตยเ์สียสละ สนใจใฝ่เรียนรู้ส่ือสารกบัสมาชิก

อยา่งต่อเน่ืองใหก้าํลงัใจสมาชิกและผูร่้วมงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 3. การบริหารจดัการเน้นเป้าหมายเพื่อพึ่งพาตนเองมีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจนแบ่ง

งานตามความสามารถ โปร่งใสยดืหยุน่ ปรับตวัไดมี้ศูนยป์ระสานงาน 

 4. การติดต่อส่ือสารเป็นประจาํต่อเน่ือง สมํ่าเสมอรับฟังความคิดเห็นของทุกคนร่วม

อภิปรายหรือมีการถกเถียงกนัดว้ยเหตุผล 

 5. การสนับสนุนจากภายนอกสอดคลอ้งกับความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนมีความ

ต่อเน่ือง ยดืหยุน่ควรเนน้กระบวนการเรียนรู้โดยใหชุ้มชนเรียนรู้วิธีคิดมากกวา่ใหท้าํตามสูตรสาํเร็จ

หรือเลียนแบบวิธีทาํ 

 ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาวสิาหกจิชุมชน 

 1. สมาชิกขาดความเขา้ใจเร่ืองวิสาหกิจชุมชนหวงัได้สิทธิประโยชน์มากๆ ขาดความ

เช่ือมัน่ในวิสาหกิจชุมชนและแกนนาํ 

 2. ผูน้าํหรือแกนนาํเช่ือใจกนัมากเกินไปส่ือสารกนัไม่เขา้ใจไม่ซ่ือสัตย ์ขาดความเช่ือมัน่

ในสมาชิก 

 3. การบริหารจดัการขาดการบริหารท่ีดีกาํหนดเป้าหมายไม่สอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็นจริง

กฎระเบียบเปล่ียนแปลงบ่อยคณะทาํงานมีนอ้ย ขาดคนรุ่นหลงัรับช่วงงาน 

 4. การติดต่อส่ือสารการส่ือสารระหวา่งผูน้าํกบัสมาชิกมีนอ้ยหรือไม่ทัว่ถึง 

 5. การสนบัสนุนจากภายนอกไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนสนบัสนุนไม่ทนั

สถานการณ์มีความขดัแยง้ทางการเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
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 แผนพฒันาวสิาหกจิชุมชน 

 แผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีบอกว่าวิสาหกิจชุมชนตอ้งการจะไป

ทิศทางไหนและจะไปถึงท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไรประกอบดว้ยวิสัยทศัน์หรือส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็นพร้อมดว้ย

วิธีการซ่ึงก็คือแผนงานโครงการต่าง ๆท่ีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํ โดยคาํนึงถึง

ทุนของตนเองเป็นหลกัไดแ้ก่ ทุนทางสังคมทุนความรู้ภูมิปัญญาทุนทางวฒันธรรม ทุนทรัพยากร

และเงินทุนแต่ถา้หากมีทุนจากหน่วยงานราชการหรือองคก์รภายนอกเขา้มาสนบัสนุนก็จะเป็นการ

เติมเตม็หรือเสริมหนุนใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ ประสบความสาํเร็จไดง่้ายข้ึนและเร็วข้ึน 

 แผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนท่ีดีเกิดจากการเรียนรู้และการจดัระบบระเบียบความคิดใหม่

โดยอยู่บนฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริงและความรู้ท่ีถูกตอ้งท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกดงันั้น

การจดัทาํแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนจึงไม่ใช่การคิดเอาเองแต่เป็นการคน้หาศกัยภาพสภาพปัญหา

และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและมีการกาํหนดแนวทางวิธีการดาํเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 ประโยชน์ของแผนพฒันาวสิาหกจิชุมชน 

 1. มีกรอบและทิศทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 

 2. การทาํงานมีประสิทธิภาพสะดวก และรวดเร็ว 

 3. การทํางานเป็นระบบมีการแบ่งงาน  การประสานงานการควบคุมงาน  และการ

ประเมินผล 

 4. ประหยดังบประมาณเวลา และลดการสูญเสียในส่ิงท่ีไม่จาํเป็น 

 5. การทาํงานไม่เกิดความซํ้าซอ้น 

 การจัดทาํแผนพฒันาการบริหารงานวสิาหกจิชุมชน 

 แผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนควรครอบคลุมหลายๆ ดา้น ดงัน้ี 

 1. แผนพฒันากิจการ/ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเช่น การระดมทุน การขยายกิจการการ

พฒันาผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑก์ารปรับปรุงโรงเรือน อาคารสถานท่ี เป็นตน้ 

 2. แผนพฒันาบุคลากรเช่น การใหค้วามรู้แก่สมาชิกการพฒันาศกัยภาพของแกนนาํ 

เป็นตน้ 
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 3. แผนพฒันาดา้นสังคมหรือการมีส่วนร่วมกบัชุมชนเช่น การส่งเสริมการออมเพื่อความ

มัน่คงของครอบครัวสมาชิกการสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนหรือสาธารณะประโยชน์การอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมเป็นตน้ 

 การเรียนรู้เพ่ือจัดทาํแผนพฒันาวสิาหกจิชุมชน 

 แนวคิดและแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาของภาคประชาชนท่ีประสบความสาํเร็จไม่

ว่าจะเป็นการจัดทําแผนแม่บทชุมชนหรือแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพบว่าผูน้ําชุมชนได้ให้

ความสาํคญักบักระบวนการเรียนรู้ใน 3 เร่ืองหลกัดงัต่อไปน้ี 

 1. การรู้จกัตนเอง 

 เป็นการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนรู้และตระหนกัในศกัยภาพและขอ้จาํกดัของตนรู้ปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาหาในชุมชนหลักสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ในขั้นน้ีคือการเรียนรู้บน

ฐานขอ้มูลและขอ้เท็จจริงของชุมชนฉะนั้น ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการน้ีจึงตอ้งช่วยกนัคน้ควา้สํารวจ 

เก็บและบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ดว้ยตนเอง เช่น หน้ีสินรายได ้รายจ่าย ผูรู้้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต

ความรู้ และองค์กรในชุมชนเป็นตน้ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ีได้น้ีจะถูกนํามาสรุปและวิเคราะห์

ร่วมกนัในเวทีเรียนรู้ 

 2. การรู้จกัโลก 

 เน้นให้ชุมชนไดรู้้เห็นความเป็นไปของโลกภายนอกหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนนอกชุมชนทั้งใน

และต่างประเทศเป้าหมายสําคญัของการเรียนรู้น้ีคือการแสวงหาความรู้-ความคิดใหม่คุณค่าใหม่

และการจดัการใหม่ท่ีชุมชนจะไดป้ระโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์เหมือนอยา่งท่ีผา่นมาเวทีเรียนรู้

ในรูปของการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การประชุมสัมมนา การเสวนาและการศึกษาดู

งานไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี 

 3. การกาํหนดทิศทางตนเอง 

 เป็นการประมวลความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ทั้งหมดคือการรู้จกัตนเองและการรู้จกัโลกมา

กาํหนดทิศทางของชุมชนท่ีจะกา้วต่อไปอยา่งมัน่คงและปลอดภยัซ่ึงทิศทางท่ีกาํหนดข้ึนก็คือแผน

แม่บทชุมชนหรือแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนนั่นเองโดยมีแผนงาน โครงการต่าง ๆเป็นส่ิงกาํหนด

แนวทางและมาตรการท่ีจะเดินไปสู่เป้าหมายของชุมชนตามทิศทางท่ีกาํหนดไว ้
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 กระบวนการในการจัดทาํแผนพฒันาวสิาหกจิชุมชน 

 การจดัทาํแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนจาํเป็นจะตอ้งมีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบมี

ขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยงกันซ่ึงเรียกรวมกันว่ากระบวนการจดัทาํแผนพฒันาประกอบด้วย 6 

ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานขอ้มูลปัญหาของชุมชนและสาเหตุขอ้มูล

ศกัยภาพของชุมชน ผูน้าํแกนนาํความรู้ภูมิปัญญาทรัพยากร ทุนทางสงัคมและเงินทุนเป็นตน้ 

ขอ้มูลหมายรวมถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนและชุมชนสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีผลกระทบต่อ

วิถีชุมชนประวติัความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีทาํให้เกิด

ความภูมิใจทรัพยากรท่ีหลากหลายความรู้ภูมิปัญญา ผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์เงินทุน หน้ีสิน รายรับ

รายจ่าย ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนตลอดจนความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของวิสาหกิจชุมชน 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการนาํเอาขอ้มูลมาจดัระบบระเบียบเพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ์

ต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลเช่ือมโยงกนัดงันั้นการไดข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงจะช่วยให้การจดัทาํ

แผนพฒันาวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพ และแผนท่ีไดมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็น

จริงของชุมชน 

 3. การเลือกตดัสินใจท่ีจะกาํหนดแนวทางหรือแผนปฏิบติังานท่ีมีความชดัเจนเหมาะสม

และมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัตามแผน 

 4. จดัเวทีประชาพิจารณ์คือการนําแผนเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกร่วมกัน

พิจารณาถึงความเหมาะสมความเป็นไปไดแ้ละขอความเห็นชอบจากสมาชิก 

 5. การปฏิบติัตามแผนโดยการนาํแผนมาศึกษาให้เขา้ใจแลว้แบ่งงานให้แต่ละฝ่ายหรือ

มอบหมายใหผู้ท่ี้รับผดิชอบตามบทบาทหนา้ท่ีหรือตามความสามารถโดยแกนนาํตอ้งพยายามทาํให้

มีการพบปะพดูคุยกนัใหเ้กิดการประสานงานและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานร่วมกนั 

 6. การติดตามและการประเมินผลเพื่อติดตาม ควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผน

ตลอดจนแกไ้ขปัญหา อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงมีทั้งการติดตามประเมินผลก่อนดาํเนินการเป็นการ

ประเมินความพร้อมเช่น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์และความพร้อมดา้นอ่ืนๆ การติดตามประเมินผล

ระหว่างดํา เนินการเพื่ อ รับทราบความก้าวหน้ าปัญหาอุปสรรคเป็นการควบ คุมกํากับ                      
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ให้การปฏิบติังานดาํเนินไปตามแผนและการประเมินผลหลงัส้ินสุดโครงการเป็นการสรุปผลสาํเร็จ

ของโครงการท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 

 หลกัการเขียนโครงการพฒันาวสิาหกจิชุมชนควรมีรายละเอียดดงัน้ี 

 โครงการ จะทาํอะไร  มีหลกัการและเหตุผลโครงการมีความสาํคญัอยา่งไรทาํไมตอ้งทาํมี

วตัถุประสงคจุ์ดมุ่งหมายของโครงการท่ีอยากให้เกิดข้ึนคืออะไร มีวิธีดาํเนินการทาํอย่างไร(อาจมี

หลายขั้นตอน/วิธีการหรือหลายกิจกรรม) กําหนดเวลาเร่ิมต้นทําเม่ือไรคาดว่าจะเสร็จเม่ือใด 

ค่าใชจ่้ายแหล่งเงินจะมาจากไหนจาํนวนเท่าไร เป้าหมายทาํเสร็จแลว้จะไดผ้ลอยา่งไรจาํนวนเท่าใด 

ผลท่ีคาดว่าจะไดถ้า้สําเร็จวิสาหกิจชุมชนจะดีข้ึนอย่างไรหรือมีรายไดเ้พ่ิมเท่าไรผูรั้บผิดชอบเป็น

ใครใครจะดูแลเร่ืองไหน การติดตามประเมินผลจะควบคุมการทาํงานอย่างไรจะวดัความสําเร็จ

อยา่งไร และอ่ืนๆ 

 โดยสรุปการบริหารจดัการท่ีดีของวิสาหกิจชุมชนท่ีดี ตอ้งมีการจดัทาํแผนพฒันาวิสาหกิจ

ชุมชน มีการบริหารจดัการด้านการผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงินได้แก่การจดัทาํระบบบัญชี 

รวมทั้งดา้นการตลาดท่ีมีช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยมีการจดัทาํโครงการในการพฒันาวิสาหกิจใน

ดา้นต่างๆดว้ย เป็นตน้ 

 

ตอนที ่6 แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎกีารพฒันาภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์ 

 1. ความหมายของภาพลกัษณ์ (image) 

 ในปัจจุบนัคาํว่าภาพลกัษณ์ถูกนาํมาเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการบริหารงาน ช่วยให้

ธุรกิจดาํเนินไปอยา่งมัน่คง มีเสถียรภาพ การออกแบบภาพลกัษณ์ท่ีดีนั้น จะสามารถให้ขอ้มูลและ

สามารถดึงดูด เชิญชวนใหผู้บ้ริโภคเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ อีกทั้งยงัทาํใหผู้บ้ริโภคนั้นจดจาํ

และระลึกถึงผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ ได ้คาํว่า “ภาพลกัษณ์” มีความหมายตรงกบัคาํว่า “image” 

ในภาษาองักฤษตามพจนานุกรม หมายถึง ภาพท่ีเห็นในกระจก ภาพท่ีผ่านจากกลอ้งส่องหรือภาพ

แห่งความนึกคิด พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดก้าํหนดให้ใช้คาํว่า “ภาพลกัษณ์” หรือ 

“จินตภาพ” ภาพลกัษณ์ 
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 Kotler (2000: 553) กล่าวถึงคาํว่าภาพลกัษณ์ว่าเป็นองคร์วมของความเช่ือ ความคิด และ

ความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํใดๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้นจะมี

ความเก่ียวพนัสูงต่อภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้ นๆนอกจากน้ียงัมีคาํท่ีสอดคลอ้งกัน เช่น ภาพลกัษณ์

ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นความหมายของภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ หรือ

หน่วยงาน ซ่ึงรวมไปถึงด้านการบริหารจดัการ (management) สินคา้ (product) บริการ (service) 

ของผลิตภณัฑ์นั้นดว้ย ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์จึงมีความหมายกวา้งและครอบคลุมหลายดา้น (วิรัช 

ลภิรัตนกลุ.2540: 81-83) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์(corporate identity) หมายถึงภาพลกัษณ์ท่ีแสดงออก

และปรากฏใหเ้ห็นในสายตาผูอ่ื้น โดยมีองคป์ระกอบของลวดลายกราฟิก (graphic) ท่ีสามารถส่ือถึง

ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑน์ั้นอยา่งเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ หรือความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และสามารถทาํให้บุคลากรและบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ใจถึงภาพลกัษณ์ท่ีดี

ของผลิตภณัฑน์ั้นๆDaniel J. Boorstin (อา้งถึงใน กณัฐชา ไกรสวสัด์ิ, 2551: 10) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบั

ภาพลกัษณ์ว่า ภาพลกัษณ์เป็นภาพท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนดว้ยเหตุการณ์จาํลองไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยธรรมชาติ 

โดยมีองคป์ระกอบหลายดา้น ท่ีมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เขา้ใจง่าย หลากหลายความหมายและมี

ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงอาจกล่าวได ้6 ลกัษณะดงัน้ี 

 1.ภาพลักษณ์เป็นส่ิงท่ีถูกจําลองข้ึนมา (an image is simulate) ไม่ได้เกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ แต่เกิดจากการวางแผนประกอบกนัข้ึนเพ่ือตอบสนองวตัถุประสงคบ์างอยา่งท่ีกาํหนดไว ้

ดงันั้นภาพลกัษณ์จึงเป็นการกาํหนดกระบวนการและกลยทุธ์ต่างๆ เป็นอยา่งดี 

 2.ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเช่ือถือได้ (an image is believable) ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ คือ ความน่าเช่ือถือ กล่าวคือแมว้่าภาพลกัษณ์จะเป็นภาพท่ีถูกสร้างข้ึนมาแต่ตอ้งอยูบ่น

พื้นฐานของความน่าเช่ือถือ 

 3.ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีอยูน่ิ่ง (an image is passive) ภาพลกัษณ์ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัความเป็น

จริง จะตอ้งถูกนาํเสนออยา่งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

 4.ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดั (an image is vivid and concrete) ภาพลกัษณ์ถูกสร้างข้ึน

เป็นรูปธรรมดว้ยการสร้างจากนามธรรมซ่ึงอาจเรียกไดว้่าเป็นการสร้างจินตนาการรูปธรรมเพื่อ

ตอบสนอง ดึงดูดใจ และดึงดูดความรู้สึกทางอารมณ์ 
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 5.ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีถูกทาํให้ดูง่าย (an image is simplified) ภาพลกัษณ์จะตอ้งชดัเจน 

ง่ายต่อการเขา้ใจและจดจาํ มีความแตกต่าง แต่ส่ือความหมายไดค้รบถว้นตามความตอ้งการ 

 6.ภาพลกัษณ์มีความหมายหลายมุม (an image is ambiguous) ภาพลกัษณ์ในบางคร้ังอาจ

เป็นส่ิงท่ีดูเหมือนกาํกวม มีลกัษณะกํ้าก่ึงระหวา่งความคาดหวงักบัความเป็นจริงมาบรรจบกนั 

 ดงันั้น ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตลาดสมยัใหม่ในปัจจุบนั ทาํ

หน้าท่ีส่งเสริมการขาย ทั้ งการบริหารจดัการ สินคา้ หรือบริการ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบรวมของ

วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงอาจสามารถส่ือออกมาจากแนวคิดการบริหาร หรือแสดงออกมาทางการ

ออกแบบภาพลกัษณ์ ซ่ึงมีองคป์ระกอบของงานกราฟิก ทาํให้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของภาวะ

ทางการตลาดทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น เม่ือผลิตภณัฑ์มีภาพลกัษณ์ท่ีดีก็สามารถเชิญชวนให้

ผูบ้ริโภคเลือกใช ้ส่งผลให้ยอดจาํหน่ายสูงข้ึน และเม่ือเกิดความไวเ้น้ือ เช่ือใจในสินคา้นั้นๆ ก็อาจ

ก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อตรายีห่อ้ของสินคา้นั้นๆ ได ้ส่งผลใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 บทบาทความสําคญัของการพฒันาผลติภัณฑ์ในมิติภาพลกัษณ์ 

 ภาพลกัษณ์ไดรั้บการนาํมาพิจารณาเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีช่วยให้ผลิตภณัฑ์ยุคใหม่

ดาํเนินธุรกิจไปไดอ้ย่างเจริญกา้วหน้า ผลิตภณัฑ์แต่ละแบรนด์จะตอ้งมีการวางแผนในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีและน่าเช่ือถือ เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อผลิตภัณฑ์ โดยในการกาํหนดแผนการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ ให้เป็นท่ีรับรู้นั้ นมีหลาย

องคป์ระกอบท่ีจะตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่ คู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย การตลาด เป็นตน้ เหตุผลในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ ส่วนใหญ่นั้นมีอยู่ 2 ประการคือ ประการท่ีหน่ึง ผลิตภณัฑ์ นั้นตั้งข้ึนใหม่และมีคู่แข่ง

จาํนวนมากจึงตอ้งสร้างภาพลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑน์ั้น และประการท่ีสอง ผลิตภณัฑน์ั้นก่อตั้ง

มานานพอสมควร จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาภาพลกัษณ์ใหม่ให้สอดคลอ้งกบัยคุสมยั โดยสาเหตุของ

การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ไม่วา่จะมีท่ีมาอยา่งไร มกัเร่ิมจากสญัลกัษณ์ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้

เป็นสําคญัในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยก่อนท่ีแต่ละผลิตภัณฑ์จะปรับเปล่ียน

ภาพลกัษณ์ใหม่ ควรตั้งคาํถามว่า ผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดและคาดหวงัส่ิงใดจาก

การเปล่ียนแปลงนั้น เพราะคาํตอบท่ีไดรั้บจะเป็นตวักาํหนดภาพลกัษณ์ใหม่ (ชลธิศา เท่ียวประดิษฐ,์ 

2550: 35) 
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 เสรี วงษม์ณฑา (2542) กล่าวถึงความสาํคญัของภาพลกัษณ์เป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

  1.ดา้นจิตวิทยา (psychological) ภาพลกัษณ์ทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึงรอบตวั จะมีแนวโนม้ท่ีแสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่ถา้หากบุคคลนั้นมีภาพลกัษณ์เชิงลบต่อส่ิง

เหล่านั้ น เขาก็จะมีแนวโน้มท่ีแสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมา และส่ิงสําคญัคือภาพลักษณ์นั้ น

ก่อให้เกิดอคติ (bias) เพราะภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองฝังใจยากท่ีจะแกไ้ข ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงค่อนขา้ง

ถาวรและเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงยาก ถา้มองวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีดี ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นจะ

ถูกมองวา่ดีไปดว้ย 

  2.ดา้นธุรกิจ (commercial) ภาพลกัษณ์ในดา้นน้ีถือวา่เป็นคุณค่าเพ่ิม (value added) ท่ี

มีกับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์  หน่วยงาน  สถาบัน  ซ่ึ งถือว่าเป็นประโยชน์ เชิงจิตวิทยา 

(psychological benefit) ท่ีมีอยู่ในตวัสินคา้ เป็นตวัท่ีทาํให้ตวัสินคา้หลายชนิดตั้ งราคาได้สูงกว่า

คุณค่าทางกายภาพ และนบัวนัยิ่งมีความสาํคญัมากข้ึนเร่ือยๆ ฉะนั้นในเชิงภาพลกัษณ์ จึงกลายเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างคุณค่าเพิ่ม (value added) เชิงธุรกิจในปัจจุบนั 

 ธรรมธร ศรีสุรียไ์พศาล (2555) กล่าวว่าแมว้่าผลิตภณัฑจ์ะมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเพียงใด แต่ถา้

ภาพลกัษณ์นั้นไม่ไดรั้บการเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ภาพลกัษณ์ท่ีดีย่อม

ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผลิตภณัฑเ์ท่าท่ีควร ดว้ยเหตุน้ีผลิตภณัฑท่ี์ประสบความสาํเร็จหลายอยา่ง

จึงไดก้าํหนดให้มีแผนสําหรับภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์รวมอยู่ในแผนบริหารงานของผลิตภณัฑ์ดว้ย 

การเปล่ียนแปลงส่งผลต่อความสําเร็จของผลิตภัณฑ์นั้ น มิได้เกิดจากการบริหารงานภายใน

ผลิตภณัฑ์เท่านั้น แต่รวมถึงการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอก เช่น สภาวการณ์ทางการตลาด คู่แข่ง 

เป็นตน้ การมีแผนสาํหรับภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ท่ีดีจึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยรับมือกบัการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว 

 นอกจาก น้ี  งานวิจัย เร่ือง  "Understanding brand identity confusion” โดย  Srivastava 

(2011) ยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงบทบาทของการพฒันาภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ Srivastava ศึกษาขอ้มูล

เชิงลึกจากผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสบู่ยีห่้อ “Cinthol” ซ่ึงเป็นสบู่ท่ีจดัอยูใ่นระดบัพรีเม่ียมในตลาดประเทศ

อินเดีย เน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตไดป้รับเปล่ียน เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ (brand identity) จากเดิมท่ีเคย

ถูกโฆษณาว่าเป็นสบู่ท่ีให้ความสดช่ืนสําหรับทุกคนในครอบครัว แต่ปัจจุบนัไดใ้ห้ การโฆษณา

ใหม่ว่าเป็นสบู่สําหรับผูช้าย และสําหรับผูห้ญิงในเมืองท่ีมีความมั่นใจต้องการดูแลผิวพรรณ    
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ดงันั้น จึงทาํการศึกษาความเขา้ใจของภาพลกัษณ์ของสบู่ยี่ห้อน้ีว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีมุมมองการ

รับรู้ต่อสบู่อย่างไร คุณภาพ ราคา มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือไม่ ตลอดจนศึกษา

ปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสบู่ยีห่อ้น้ี การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณา ใชก้ารสาํรวจ

ดว้ยแบบสอบถามแบบโครงสร้าง ในลกัษณะของการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั กบักลุ่มตวัอย่างชาวคน

อินเดียท่ีมีอายรุะหว่าง 21-55 ปี จาํนวน 1,000 คน (ทั้งท่ีใชแ้ละไม่ใชส้บู่ยี่ห้อ Cinthol) เป็นเพศชาย 

48% และเพศหญิง 52% ผลการศึกษาพบว่า 47% รู้จกัสบู่ยี่ห้อน้ีใน 3 อนัดบัตน้ๆ ของสบู่ท่ีพวกเขา

รู้จกั โดยสบู่ยี่ห้อ Cinthol รู้จกัเป็นอนัดบัท่ีสองรองจากสบู่ยี่ห้อ Lux ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ Cinthol 

เร่ิมทาํการตลาดอยา่งเขม้แขง็โดยบริษทั Godrig จึงช่วยใหส้บู่ยีห่อ้น้ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย นอกจากน้ี 

90 % ของจาํนวนผูใ้ชส้บู่ เลือกซ้ือเพราะ คุณภาพและลกัษณะรูปลกัษณ์ของสบู่ สําหรับเง่ือนดา้น

การลดราคาไม่ทาํให้กลุ่มน้ีเลิกซ้ือสบู่ ดังนั้ นเอกลักษณ์ของตราสินค้าสามารถส่งเสริมความ

จงรักภักดี (loyalty) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้นั้ นๆได้ อีกทั้ ง ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (brand 

image) สามารถนํามาเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ (brand identity) และบุคลิกลกัษณะของตรา

สินคา้ (brand personality) ได ้กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเอกลกัษณ์ของสบู่ยี่ห้อ Cinthol เป็นสบู่สําหรับ

ครอบครัว (Mean=0.54) รองลงมาเห็นวา่เป็นสบู่สาํหรับเพศชาย (Mean=0.43) อยา่งไรกต็ามทั้งสอง

ความคิดเห็นน้ีต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ การศึกษาเร่ืองเอกลกัษณ์และภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้ ช่วยให้เขา้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของบุคลิกหรือลกัษณะของตราสินคา้ ซ่ึง

หากเปล่ียนแปลงบ่อยอาจมีผลต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ซ่ึงจะนาํไปสู่ภาวะวิกฤติได ้

 ประเภทของภาพลกัษณ์ 

 การจาํแนกประเภทของภาพลกัษณ์สามารถพิจารณาลกัษณะของภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้น

ออกมา อาทิเช่น ภาพลักษณ์ซ้อน ภาพลักษณ์ปัจจุบัน ภาพลักษณ์กระจกเงา ภาพลักษณ์ท่ีพึง

ปรารถนา เป็นตน้ 

 วิรัช ลภิรัตนกลุ (2546) แบ่งประเภทของภาพลกัษณ์ออกเป็น 4 ประเภทหลกัคือ 

  1.ภาพลกัษณ์ของบริษทั (corporate image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชน

ท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง ภาพลกัษณ์ดงักล่าวน้ีจะหมายรวมไปถึงดา้นการ

บริการหรือการจดัการ (management) ของบริษัทนั้ นด้วยและหมายรวมไปถึงสินคา้ ผลิตภัณฑ ์

(product) และบริการ  (service) ท่ีบ ริษัทนั้ นจําห น่ าย  ฉะนั้ น  คําว่าภาพลักษณ์ของบ ริษัท      
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(corporate Image) จึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้งและยงัหมายรวมถึงหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการ

สินคา้และบริการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย 

  2.ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือผลิตภัณฑ์ (institutional image) คือภาพลักษณ์ท่ี

เกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสถาบนั หรือผลิตภัณฑ์ ซ่ึงโดยมากมกัจะเน้นไปทางด้านตวั

สถาบนัหรือผลิตภณัฑเ์พียงอยา่งเดียวเท่านั้น ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีจาํหน่าย 

  3.ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (product / service image) คือภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ

ของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการของบริษทัเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงตวัองคร์หรือบริษทั 

  4.ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสินคา้ตราใดตราหน่ึง (brand image) คือภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือตรา (brand) หรือเคร่ืองหมายการคา้ (trademark) 

ส่วนมากมกัจะใชใ้นดา้นการโฆษณา (advertising) และการส่งเสริมการจาํหน่าย (sales promotion) 

 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสินคา้ จึงเป็นภาพในใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บการ

ปลูกฝังอย่างมัน่คงในความรู้สึกนึกคิดต่อสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ตราใดตราหน่ึง อย่างไรก็ตาม การ

สร้างภาพลกัษณ์ของตราหรือยี่ห้อ (brand image) อาจทาํได้โดยอาศยัการออกแบบสินคา้ หรือ

ผลิตภณัฑ ์หีบห่อ ตราสัญลกัษณ์ การใชสี้ ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณา การระบุตราสัญลกัษณ์ หรือยี่ห้อ

ผา่นส่ือโฆษณาต่างๆ เน้ือหาของการโฆษณา รวมทั้งภาพต่างๆ เป็นตน้ 

 การออกแบบและกระบวนการในการสร้างภาพลกัษณ์ 

 การออกแบบภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์ 

 การออกแบบ (design) เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ โดยผา่นกระบวนการความคิด

สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การประเมินผล  และผลผลิต  คือผลท่ีได้รับ  ซ่ึงแสดงให้ เห็นถึง

องคป์ระกอบภาพ (visual elements) วสัดุและการใชง้านท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การ

สร้างงานออกแบบท่ีดีไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคข์องนกัออกแบบแต่ละคน ซ่ึงนกั

ออกแบบจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (design brief) เพื่อกําหนดแนวทางในการ

ออกแบบ แต่คาํตอบท่ีไดน้ั้นอาจมีหลายแนวทางข้ึนอยู่กบัความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละคน โดย

ความ คิดส ร้างสรรค์จะอยู่ภ ายใต้ของข้อ มู ล เพื่ อการออกแบบภาพลักษ ณ์ ผ ลิตภัณฑ ์                 

(ชลธิศา เท่ียวประดิษฐ,์ 2550: 50) การออกแบบภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 
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  1.ประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑ ์นกัออกแบบควรรู้ประวติัและท่ีมา เพื่อท่ีจะได้

ทราบขอ้มูลและนาํมากาํหนดแนวทางในการออกแบบ 

  2.โครงสร้างของผลิตภณัฑ ์ส่ิงน้ีเป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้นกัออกแบบเขา้ใจถึงระบบการ

บริหารงานตลอดจนบทบาทและความสมัพนัธ์ของสินคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์

  3.การดาํเนินงานของคู่แข่ง นกัออกแบบจะตอ้งสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ของ

คู่แข่ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดยทุธศาสตร์ของผลิตภณัฑ ์

  4.การดําเนินงานการตลาดและการโฆษณา เพื่อนักออกแบบจะได้พัฒนางาน

ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการตลาด 

  5.การใชส้ญัลกัษณ์ การใชง้านสญัลกัษณ์กบัส่ือต่างๆ เพื่อไดท้ราบถึงขอ้จาํกดัในการ

ออกแบบ ซ่ึงตอ้งคิดใหมี้ความสอดคลอ้งและใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  6.ขอ้มูลจากการวิจยั ขอ้มูลจะช่วยให้นักออกแบบทราบถึงขอ้มูลของผูบ้ริโภค ท่ีมี

ต่อสินค้า การให้บริการ หรือตัวผลิตภัณฑ์เอง ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการกําหนดแนวทางการ

ออกแบบ 

  7.ภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสม ในการสร้างสรรคภ์าพลกัษณ์ให้ออกแบบเป็นรูปธรรมไม่

ว่าจะเป็นภาพเหมือน หรือภาพนามธรรม ภาพลายเส้นหรือกราฟิก ควรมีแนวทางในการออกแบบ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อจะไดง่้ายต่อการทาํงาน ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 

 กระบวนการในการสร้างภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์ 

 การท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์นั้ น ส่ิงท่ีจาํเป็นในการศึกษา คือ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ การตลาด รวมไปถึงธรรมเนียมและวฒันธรรมของผลิตภณัฑ์ ส่ิงเหล่าน้ี

ถือเป็นส่ิงสาํคญัต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผลิตภณัฑ์ ส่ิงท่ีผลิตภณัฑน์ั้นๆ คาดหวงัจากการ

สร้างภาพลักษณ์  คือ ความสําเร็จและการยอมรับจากคนทั่วไป  ซ่ึงปัจจัยสําคัญในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 

  1.ขั้นศึกษาวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูล (research and analysis) ขั้นตอนท่ีนักออกแบบ

จาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลทั้งหมด เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา และสามารถนาํมาวิเคราะห์หาแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหา เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
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  2.ขั้ นพัฒนาการออกแบบ  (design development) การวิจัยถือเป็นรากฐานของ

กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ โดยอยู่บนรากฐานของความคิดสร้างสรรค์ การท่ีจะ

สามารถสร้างภาพลกัษณ์อยา่งเป็นระบบไดน้ั้น ตอ้งอาศยัการทาํงานในลกัษณะดงัน้ี คือ ลกัษณะท่ี

หน่ึง ปรับปรุงสัญลกัษณ์เดิมท่ีใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน ลกัษณะท่ีสอง สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีมี

การปรับปรุงโครงสร้างใหม่ และลกัษณะสุดทา้ย สร้างภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑข้ึ์นใหม่ (ชลธิศา เท่ียว

ประดิษฐ,์ 2550: 58) 

 องค์ประกอบของการออกแบบภาพลกัษณ์ 

 สุมิตรา ศรีวิบูลย ์(2547) กล่าวถึงองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ และเคร่ืองหมายการคา้ว่า 

องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ (element of identity) ประกอบไปดว้ยส่วนสาํคญัหลายส่วน ดงัน้ี 

 1 ช่ือ (names)ช่ือของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญันับเป็นอนัดบัแรก โดยแบ่งการตั้งช่ือ 

ออกไดเ้ป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

  1.1  ช่ื อ บุ คคล  (personal names) แ บ่ งออกได้ เป็ น  ช่ื อผู ้ ก่ อตั้ ง  ช่ื อ บุ คคลใน

ประวติัศาสตร์ ช่ือในเทพนิยายหรือวรรณคดี และช่ือบุคคลทัว่ไป 

  1.2 ช่ือท่ีอธิบายถึงคุณลกัษณะ (descriptive names) ช่ือประเภทน้ีจะเป็นช่ือท่ีอธิบาย

ถึงลกัษณะธุรกิจของบริษทั ซ่ึงเป็นช่ือท่ีแสดงคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้ ไดแ้ก่ แป้งเด็ก

น่ารัก นํ้ายาปรับผา้นุ่มฟูฟู เป็นตน้ 

  1.3 ช่ือท่ีเกิดจากการสร้างคาํข้ึนใหม่ (coined names) ช่ือลกัษณะน้ีจะเป็นการนาํสระ 

พยญัชนะมาผสมกนัเป็นคาํใหม่ ท่ีแมจ้ะไม่มีความหมายแต่ก็สามารถสร้างขอ้กาํหนดเฉพาะได ้เช่น 

เป็นคาํสั้นๆ จดจาํง่าย มีพลงั อ่านออกเสียงไดไ้พเราะ หรือเป็นคาํท่ีเม่ือนาํตวัอกัษรมาเรียงกนัแลว้ดู

น่าสนใจ หรือสามารถออกแบบจดัวางใหส้วยงามได ้ไดแ้ก่ โกดกั (Kodak) โซน่ี (Sony) 

ซีร็อกซ์ (Xerox) 

  1.4 ช่ือท่ีมีความหมาย (dictionary words) ช่ือประเภทน้ีเป็นช่ือท่ีมีความหมายหรือคาํ

แปลท่ีชดัเจน ตามพจนานุกรม ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบคือมีความหลากหลายและสามารถจดจาํไดง่้าย เช่น 

สบู่ไดอลั (Dial) บะหม่ีควิก (Quick) เป็นตน้ 
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  1.5 ช่ือตามสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ (geographic names) ช่ือประเภทน้ีเป็นช่ือท่ีเรียก

ตามช่ือเมือง อาํเภอ หรือตาํบล ท่ีมีการผลิตสินคา้นั้นๆ เช่น กาแฟเขาช่อง ชาแม่ระมิงค ์ฟิลาเดเฟีย

ครีมชีส เป็นตน้ 

  1.6 ช่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัสินคา้ (associative names) ช่ือประเภทน้ี จะแสดงให้

เห็นถึงคุณสมบติัของสินคา้นั้น ซ่ึงง่ายต่อการทาํใหเ้ห็นภาพและส่ือความหมายให้เขา้ใจได ้เช่น รถ

จาร์กวั (Jaguar) เป็นตน้ 

  1.7 ช่ือท่ีตดัทอนจากช่ือเตม็ (abbreviated names) ช่ือลกัษณะน้ีจะเป็นช่ือท่ีนาํช่ือเตม็

ของผลิตภณัฑ์มาตดัทอน เพ่ือให้เรียกไดง่้ายข้ึน ซ่ึงถึงแมช่ื้อเหล่าน้ีจะมิใช่ช่ือท่ีจดทะเบียน แต่เรา

สามารถใชช่ื้อลกัษณะน้ีในการสร้างอตัลกัษณ์ได ้เช่น แพนแอม (PanAM) แทนช่ือ แพนอเมริกนั

แอร์ไลน์ (Pan American Airline) เคเอฟซี (KFC) แทนช่ือ เคนตัก๊ก้ี ฟรายชิคเกน (Kentucky Fried 

Chicken) เป็นตน้ 

  1.8 ช่ือย่อและตวัเลข (initial and numbers) คือการนําช่ือย่อของสินคา้ หรือตวัเลข

ใดๆ มาใชเ้ป็นช่ือของสินคา้ ซ่ึงการตั้งช่ือประเภทน้ี นบัเป็นรูปแบบท่ียากท่ีสุด ในการสร้างให้เกิด

การรับรู้และจดจาํ เช่น อาร์ซีเอ (RCA) เจวีซี (JVC) นํ้าหอม 4711 กย 15 เป็นตน้ 

 2. เคร่ืองหมาย (marks) 

  เคร่ืองหมาย นับเป็นกุญแจสําคญัท่ีจะก่อให้เกิดระบบภาพลกัษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองหมายท่ีสร้างข้ึนอาจเป็นเพียงการใชช่ื้อ ตวัอกัษร หรืออาจเป็นการผสมผสานระหวา่งภาพกบั

ตวัอกัษร หรือภาพท่ีเกิดจากองคป์ระกอบกราฟิก เคร่ืองหมายนั้นอาจส่ือความหมายโดยตรง ถึงช่ือ 

หรือลกัษณะของธุรกิจท่ีบริษทันั้นดาํเนินการอยู่ หรืออาจเป็นภาพนามธรรม (abstract) ซ่ึงไม่มี

ความหมายใดๆ กไ็ด ้

 3. ตวัอกัษร (typography) 

  ในการวางระบบภาพลกัษณ์ จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดแบบตวัอกัษรท่ีใชใ้นงานทั้ง

ระบบ โดยทัว่ไปแลว้นกัออกแบบ จะกาํหนดแบบตวัอกัษร (font) ท่ีใชก้บัสญัลกัษณ์ และเลือกแบบ

อ่ืนๆ ท่ีเขา้กนัไดดี้กบัแบบตวัอกัษรนั้น ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อกาํหนดโครงสร้างรวม

ในการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัแก่ผลิตภณัฑ ์
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 4. สีอตัลกัษณ์ (colour signature) 

  สี จดัวา่เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีใชเ้ป็นตวัแทนผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี มกัมีท่ีมาจาก

สีของสญัลกัษณ์ท่ีนกัออกแบบสร้างใหเ้กิดการจดจาํข้ึนในใจผูบ้ริโภค 

 5. ขอ้ความประกอบ (tag line) 

  ขอ้ความประกอบเป็นขอ้ความสั้นๆ ท่ีอธิบายถึงความเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีวางอยูใ่ตช่ื้อ

หรือสัญลกัษณ์ เพ่ือเป็นการอธิบายถึงคุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ สินคา้ หรือบริการนั้นๆ 

ยกตวัอยา่งเช่น “รักคุณเท่าฟ้า” หรือ “smooth as silk” ใตส้ญัลกัษณ์การบินไทย เป็นตน้ 

 คุณลกัษณะของสัญลกัษณ์ทีด่ีทีต้่องมีในตราสัญลกัษณ์ผลติภัณฑ์ 

 ในการพิจารณาคุณลกัษณะของเคร่ืองหมายท่ีดี ควรท่ีจะมีการกาํหนดกฎเกณฑ์ ให้เป็น

มาตรฐาน  ดังท่ี  Kuwayama (1973) เสนอไว้ 8 ข้อคือ เน้ือหา (content) ความเหมาะสมกับส่ือ 

(suitability to media) เอกลักษณ์  (distinctiveness) ความร่วมสมัย (contemporaneity) สร้างความ

ทรงจาํ (impression) ความน่าเช่ือถือ (reliability) ความเป็นประโยชน์ (utility) ความเป็นสากล 

(regionality) เอกลกัษณ์ของสี (colour individuality) และ ทองเจือ เขียดทอง (2535) อธิบายไวด้งัน้ี 

  1.ความหมาย (mean) สัญลกัษณ์ควรมีความหมาย หรือเน้ือหา และผูบ้ริโภคเขา้ใจ 

หรือรู้สึกไดจ้ากภาพท่ีปรากฏ สามารถส่ือถึงวตัถุประสงค ์หรือกิจการของบริษทั หน่วยงาน หรือ

สินคา้ได ้

  2.ความเหมาะสมกบัส่ือ (suitability to media) หมายถึง ความงาม ความลงตวั ความ

เป็นไปได้ท่ีจะใช้กับส่ือนั้ นๆ เพราะสัญลักษณ์บางอย่าง อาจดูดีเม่ืออยู่บนกล่องสินค้า แต่ไม่

เหมาะสมกบัการทาํป้ายนีออน ดงันั้น จึงตอ้งพิจารณาเคร่ืองหมาย ว่าใชส่ื้อสําคญัท่ีสุดแบบไหน 

แลว้เลือกให้เหมาะสม และขอ้สาํคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ความเหมาะสมเม่ือใช ้ในขนาดยอ่ขยาย

ต่างกนั และสุดทา้ยตอ้งพิจารณาถึงผลการนาํไปใช ้และใชไ้ดก้บัส่ือรองหลายส่ือ 

  3.ความร่วมสมยั (contemporaneity) หมายความว่าสามารถเขา้ถึงคนในสมยันั้นๆ ได ้

คือมีความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา สัญลกัษณ์ท่ีดีควรมีอายุการใชง้านยาวนานเช่น 5-10 ปี ก็ยงัคงดู

ทนัสมยัอยู ่อาจกล่าวไดว้่า เคร่ืองหมายเป็นผลงานศิลปะช้ินหน่ึงท่ีสามารถสะทอ้นถึงรสนิยมของ

สงัคม 
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  4.ความน่าเช่ือถือ (reliability) รูปแบบของสัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายควรให้คน

มองแล้วเกิดความศรัทธา น่าเช่ือถือ เช่น เคร่ืองหมายการค้าของอาหาร เม่ือดูแล้วจะต้องไม่

ก่อให้เกิดความรู้สึกว่า เม่ือรับประทานแลว้อาจเป็นอนัตราย เคร่ืองหมาย ธนาคาร หมู่บา้น บริษทั

ขนส่ง ฯลฯ จะตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้ เช่น ตราธนาคารมกัจะมีลกัษณะของความ

มัน่คง จึงใชฐ้านสามเหล่ียม เป็นตน้ 

  5.ความเป็นเอกลกัษณ์ (distinctiveness) นัน่คือ นกัออกแบบจะตอ้งสร้างสรรคส่ิ์งท่ี

แปลกใหม่ ไม่ซํ้าแบบใคร คือมีความแตกต่างไปจากเคร่ืองหมายของหน่วยงาน / สินคา้อ่ืน ในธุรกิจ

ประเภทเดียวกนั การมีเอกลกัษณ์พิเศษเฉพาะตวั จะทาํให้เกิดความฉงนสนใจไดดี้กว่า และมีความ

ชดัเจนในการท่ีจะส่ือสารถึงวตัถุประสงค ์หรือถึงกิจการของบริษทัท่ีจะบอกกล่าว 

  6.สี (colour) มีการใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/สินคา้ เช่น สินคา้ประเภทอาหารมกัจะ

ใช ้สีท่ีสดใสน่ารับประทาน การกาํหนดสี ควรเป็นเอกลกัษณ์และต่างไปจากธุรกิจประเภทเดียวกนั 

เช่น ในธุรกิจฟิลม์ สีเขียวคือฟูจิ สีเหลืองคือโกดกั สีแดงคือมิตซูมิชิ สีส้มซากุระ สีฟ้าคอนิกา้ เป็น

ตน้ การกาํหนดสีสีเดียว ถา้ซํ้ ากนัก็จะกาํหนดเป็นคู่สี เช่น ขาว-แดง คือโคก้ แดง-นํ้ าเงิน คือเป๊ปซ่ี 

ดงันั้น การกาํหนดสีท่ีดีก็จะประหยดัเวลาในการโฆษณาไปดว้ย นอกจากนั้น ยงัตอ้งคาํนึงถึงความ

สวยงามของคู่สี และความเด่นชดัสะดุดความสนใจ 

  7.ความเรียบง่าย  (simplification) หมายถึงการออกแบบตัดทอนให้เหลือน้อย 

เรียบร้อยไม่รกรุงรัง จะสามารถสร้างความประทับใจ  (impression) และสร้างความทรงจํา 

(memorability) ได้ดี ในการออกแบบ ท่ีจะทาํให้เรียบง่ายเป็นระเบียบ ควรใช้หลกัจิตวิทยาของ

เกสตลัท ์

  8.ความเป็นสากล หมายถึง ความสามารถในการออกแบบให้เคร่ืองหมายส่ือสารได้

กบัคนทัว่โลก เพราะธุรกิจการคา้ในปัจจุบนั มกัจะเป็นธุรกิจขา้มชาติ ดงันั้น เคร่ืองหมายหน่ึงแบบ

จะสามารถใชไ้ดทุ้กประเทศ แมจ้ะแตกต่างกนัทางดา้นภาษา วฒันธรรม ศาสนากต็าม หรือแมแ้ต่ใน

ประเทศเดียวกนั คนละภาค ก็สามารถส่ือสารกนัเขา้ใจ และท่ีสาํคญัคือ เคร่ืองหมายในท่ีสาธารณะ 

จะตอ้งมีความเป็นสากลมากกวา่เคร่ืองหมายอ่ืนๆ 
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  9.การนําไปใช้ประโยชน์ง่าย(utility) คือ สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดห้ลายทาง

เช่น เป็นตราประทบัหัวจดหมาย ซองจดหมาย นามบตัร ติดบนสินคา้ เส้ือผา้พนักงาน ฯลฯ หรือ

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สะดวกในการจดัวาง คือเวลานาํไปใชต้อ้งสังเกตไดง่้าย ว่าดา้นใดคือ

ดา้นบนดา้นล่าง ดา้นซา้ย ดา้นขวา องศาท่ีเอียงมีแนวในการตรวจสอบ 

  10.เอกภาพ (unity) หมายถึง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท่ีก่อให้เกิดความงามแก่

เคร่ืองหมาย การจะเกิดเอกภาพได ้ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบของการออกแบบ และหลกัการออกแบบ 

เช่น เคร่ืองหมายการคา้ของบริษัทขา้งล่างน้ี เอกภาพเกิดจากรูปร่าง เส้น นํามาจัดให้เกิดความ

กลมกลืนและสมดุลจนก่อใหเ้กิดเอกภาพท่ีสวยงาม 

  11.ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและบริษทั ตอ้งออกแบบให้เหมาะสมกบักลุ่ม

ผูบ้ริโภค เป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งแบบอยา่ง (style) ระดบัการส่ือความหมายเขา้ใจยากง่ายกบักลุ่มสูง

กลุ่มตํ่า และตอ้งคาํนึงถึงสถานภาพของบริษทัดว้ย 

 ดังนั้ น เคร่ืองหมายท่ีดีจะตอ้งเหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ริโภค คือจะตอ้งมีระดับความเป็น

นามธรรม ท่ีตรงตามกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ เช่น ผูท่ี้มีความคิด ความรู้ ฐานะการเงินและสังคมสูง 

จะสามารถรับรู้ถึงเคร่ืองหมายท่ีเป็นนามธรรมสูง ส่วนในทางตรงขา้มก็จะตอ้งใชเ้คร่ืองหมายท่ีมี

ระดบันามธรรมตํ่า 

 นอกจากน้ี ยงัมีคุณลกัษณะอ่ืนๆ ของสัญลกัษณ์ท่ีดี เช่น โครงสร้างหลกัในการออกแบบ

ภาพสัญลักษณ์  (logo) และเคร่ืองหมายต่างๆ ไวใ้นหนังสือสูจิบัตร นิทรรศการการประกวด

สัญลกัษณ์ เน่ืองในงานฉลองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี ของกรมศิลปากร (2538) ไว ้3 ประการคือ 

“แนวความคิดและประสาทสัมผสั การส่ือความหมายและคุณค่าทางความงาม ตลอดจนเทคนิค

กรรมวิธี” โดยสรุปดงัน้ี โดยเร่ิมจากแนวความคิดและประสาทสมัผสั (concept and sense) นอกจาก

มีความแปลกใหม่แลว้ ควรเป็นแนวความคิดท่ีสามารถนาํไปเขียนเป็นภาพแลว้ส่ือสารไดเ้ขา้ใจง่าย 

ไม่สับสน  ด้านการส่ือความหมาย (meaning) สามารถส่ือความหมายให้รับรู้ได้อย่างชัดเจน 

หมายความวา่ผูดู้ ดูแลว้สามารถรับรู้ไดถึ้งวตัถุประสงค ์หรืออาํนาจหนา้ท่ี หรือความรับผดิชอบของ

ผลิตภณัฑ์นั้นๆ เช่น สัญลกัษณ์สํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม ควรส่ือความหมายของการ

ปกป้องอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในบางคร้ังอาจส่ือความหมายโดยตรงถือช่ือผลิตภณัฑ์นั้นๆ หรืองาน

นั้นๆ เช่น เซ็นทรัล แปลว่าศูนยร์วม จึงใชลู้กศรช้ีเขา้รวมกนั 4 ทิศทาง ในท่ีน้ีเป็นความสัมพนัธ์
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ระหว่างแนวความคิดกับภาพสัญลกัษณ์ท่ีส่ือออกมา อีกทั้ งคุณค่าทางความงามและเทคนิควิธี 

(aesthetic and technique) ความงามของสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏ เกิดจากองคป์ระกอบของการออกแบบ

และนาํมาจดัรวมกนั ตามหลกัการออกแบบใหล้งตวัสวยงาม  

 ส่วนเทคนิควิธี หมายถึงกรรมวิธีการเขียนสัญลกัษณ์ให้สวยงามและประณีตเรียบร้อย 

เช่น เขียนให้คม ระบายสีให้เรียบ ตัดสติกเกอร์ให้สวย พิมพ์ให้ชัด มีกรรมวิธีการนําเสนอท่ีดี 

สามารถนาํไปยอ่ใชไ้ดห้ลายวตัถุประสงค ์ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั Kuwayama (1988) ไดอ้ธิบาย

ถึงคุณลกัษณะท่ีดีของเคร่ืองหมายการคา้ โดยเน้นการพิจารณาสัญลกัษณ์ท่ีปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ใหม่ จึงนาํมาใชเ้ป็นแนวทางอธิบายถึงปัจจยัภายนอกไดด้งัน้ี เช่น การสร้างความประทบัใจไดอ้ยา่ง

กวา้งขวาง เน่ืองจากปัจจุบนัโลกยคุโลกาภิวตัน์ สญัลกัษณ์ท่ีออกแบบข้ึนมาใหม่ เม่ือเปิดตวัคร้ังแรก 

ควรสร้างความประทับใจกับคนทุกประเทศได้ทันที เช่น เป๊ปซ่ีเปล่ียนสัญลักษณ์ใหม่โดยใช้

แนวความคิดคนยคุใหม่หรือคนยคุหนา้ มิติดา้นการอ่าน ตราสญัลกัษณ์ท่ีดีควรอ่านออกเสียงอ่านได้

ง่าย คาํคาํเดียวกนัในภาษาต่างกนัอาจออกเสียงไดย้ากง่ายต่างกนั จึงควรหาคาํท่ีออกเสียงไดง่้ายทุก

ภาษา นอกจากการออกเสียงแลว้ ตอ้งคาํนึงถึงความหมายของคาํดว้ย กล่าวคือ เสียงของคาํในภาษา

หน่ึง เม่ือเปล่ียนเป็นเสียงในภาษาไทยอาจจะเป็นคาํหยาบได้ มีการคาํนึงถึงความคิดเห็นของ

ประชาชน สัญลกัษณ์ท่ีออกแบบจากขอ้มูลการสํารวจวิจยัความคิดเห็นจากประชาชนจะทาํให้

เคร่ืองหมายการคา้นั้นสมัพนัธ์ส่ือสารกบัประชาชนไดง่้าย อีกทั้งไม่ซํ้ าแบบใคร  

 สญัลกัษณ์ท่ีดี ตอ้งไม่คลา้ยหรือเหมือนกบัเคร่ืองหมายอ่ืนๆท่ีมีการออกแบบไวแ้ลว้ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยตรวจสอบกับกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาและ / หรือ ตรวจสอบกับ

องคก์ารระหว่างประเทศ เช่น WIPO เพราะการคา้ขายระหว่างประเทศ กระทาํไดง่้ายข้ึน แมสิ้นคา้

ของไทยไม่ออกไปยงัต่างประเทศ แต่วนัหน่ึงขา้งหนา้ สินคา้หรือบริการท่ีสัญลกัษณ์คลา้ยกนัอาจ

เขา้มาในประเทศไทย เม่ือนั้นกจ็ะเกิดปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิทนัที 

 การพฒันารูปแบบสัญลกัษณ์เพ่ือการออกแบบตราสัญลกัษณ์ 

 สัญลกัษณ์ หรือ symbol เป็นส่ิงท่ีใช้แทนความหมายของอีกส่ิงท่ีตอ้งการอา้งถึงหรือ

ส่ือสารถึง ซ่ึงสัญลกัษณ์ดงักล่าวนั้นอาจจะประกอบดว้ย วตัถุ ท่ีมีรูปร่าง รูปทรง ปริมาตร สี หรือ

พื้นผวิ เป็นตน้ ในบางกรณีตวัอกัษร กส็ามารถท่ีจะใชใ้นฐานะเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ไดเ้ช่นกนั 

เช่น สญัลกัษณ์ท่ีส่ือสารถึงท่ีจอดรถมีการใชอ้กัษร P (ภาพ3) เป็นตน้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

77 
 

 

 

 

 

 

ภาพ3 แสดงการใชรู้ปแบบอกัษรในฐานะสัญลกัษณ์ ซ่ึงตามภาพนั้นอกัษร P ส่ือสารถึงความหมาย

ของท่ีจอดรถ 

 อยา่งไรก็ตาม สัญลกัษณ์ ถูกกาํหนดข้ึนมาเป็นส่ือกลางเพื่อใชใ้นการส่ือความหมายหรือ

แนวความคิดให้มนุษยเ์ขา้ใจไปในทางเดียวกัน ให้การส่ือสารถึงบางส่ิงบางอย่างเกิดความง่าย 

ชดัเจน กระชบั รวมทั้งสัญลกัษณ์นั้นสามารถผลิตซํ้ าได ้ส่ิงท่ีถูกกาํหนดใหเ้ป็นสญัลกัษณ์นั้นอาจจะ

เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได ้สัญลกัษณ์ท่ีดีนั้นจะขจดักาํแพงหรืออุปสรรคของการส่ือสาร ช่วย

ให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารเขา้ใจตรงกนัแมจ้ะแตกต่างกนัคนละวฒันธรรม แต่ทั้งน้ีความเขา้ใจใน

สัญลกัษณ์เดียวกนันั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผูส่้งสารมีความสามารถใช้

สัญลกัษณ์ให้ส่ือความหมายมากเพียงใด และผูรั้บสารมีความเขา้ใจในสัญลกัษณ์ท่ีใชม้ากเพียงใด 

สัญลกัษณ์ในตราสัญลกัษณ์ในมุมมองดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบตราสัญลกัษณ์ 

(logo หรือ trademark) เป็นการส่ือสารเอกลกัษณ์หรือความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ ผ่านภาพ (visual) ท่ีถูกกาํหนดข้ึนโดยนักออกแบบสร้างสรรค ์ลกัษณะของภาพดงักล่าวมี

การตดัทอน หรือจดัวางองคป์ระกอบซ่ึงไดรั้บการคดัสรรเฉพาะท่ีจาํเป็นมาใชส่ื้อสาร ซ่ึงผลงาน

ออกแบบนั้ นเ◌ียกร้องความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีมีการส่ือสารความแตกต่างของผลิตภัณฑ ์

ผลิตภณัฑห์รือบริการ และนกัออกแบบมกัจะเลือกใชส้ัญลกัษณ์เป็นกลวิธีในการสร้างสรรคเ์พื่อส่ือ

ความงามและความหมาย เพราะการนาํสัญลกัษณ์เขา้มาร่วมใชใ้นตราสัญลกัษณ์นั้น สามารถทาํให้

ภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการระบุถึงนั้นคมชดัข้ึน  

 การนาํภาพแทนความหมายมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของตราสัญลกัษณ์นั้น จาํเป็นตอ้งมีความ

พิถีพิถนั นักออกแบบอาจจะใชรู้ปแบบการตดัทอน ดดัแปลง เพื่อกาํหนดรูปลกัษณ์ให้ใชง้านได้

สะดวก สามารถผลิตซํ้ าได้โดยง่าย กล่าวคือ หากมีการนําตราสัญลักษณ์นั้ นๆ ไปในส่ือหรือ

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ กจ็ะตอ้งใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก ตราสญัลกัษณ์นั้นๆ จะตอ้งยงัคงรายละเอียดครบถว้น 
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ภาพ 4แสดงรูปแบบและมุมมองของการเลือกใชส้ัญลกัษณ์ ตามภาพนั้นแมว้่าตอ้งการท่ีจะส่ือสาร

ถึงนกอินทรีย ์ 

  

 แต่นกัออกแบบสามารถท่ีจะเลือกมุมมองการตีความท่ีจะส่ือสารผา่นองคป์ระกอบศิลป์ท่ี

มีความหลากหลาย เป็นตน้ 

 แนวทางการพฒันาสัญลกัษณ์ 

 การนาํสัญลกัษณ์มาร่วมใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบตราสัญลกัษณ์นั้น จะช่วยให้

ผูรั้บสารรับรู้ความคิดรวบยอด (concept) ท่ีเป็นเน้ือหาสาระของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ได้

เด่นชดัข้ึน รูปภาพสัญลกัษณ์จะมีส่วนช่วยให้การระลึกนึกถึงตราฯ นั้นๆ ไดง่้ายข้ึน แต่ทั้งน้ี การ

เลือกใชรู้ปสัญลกัษณ์บางคร้ังเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัหรือเป็นขอ้กาํหนดของเจา้ของผลิตภณัฑ์ หรือ

ฝ่ายการตลาด แต่เม่ือตดัสินใจใชรู้ปสัญลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนความหมายนั้นๆ แลว้ หน้าท่ีของนัก

ออกแบบจะตอ้งใชมุ้มมองทางดา้นศิลปะในการจดัการ เพื่อส่ือสารสไตลท่ี์เหมาะสมออกมาเป็น

สญัลกัษณ์ การพฒันารูปแบบสัญลกัษณ์สามารถกระทาํไดห้ลายแนวทาง นกัออกแบบสามารถท่ีจะ

แสวงหาแนวทางท่ีสอดคลอ้งหรือเหมาะสมตามความถนดัของตน ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ีเป็นการแสดง

ให้เห็นถึงแนวทางฝึกหัดง่ายๆ ในการพฒันารูปสัญลกัษณ์จากตน้แบบเหมือนจริง ขั้นตอนต่างๆ มี

ดงัต่อไปน้ี 

1. การคดัเลือกรูปตน้ฉบบัท่ีใหค้วามหมาย ความงามสอดคลอ้งกบัโจทย ์ซ่ึงการส่ือสารถึง

มา้ ยอ่มมีหลายอารมณ์ลกัษณ์ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการส่ือสารนั้นๆ 
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ภาพ 5 ตวัอยา่งการคดัเลือกรูปตน้ฉบบัท่ีใหค้วามหมาย 

 2.การตดัทอนรายละเอียดระยะท่ี 1 นักออกแบบตอ้งมองให้เห็นเพียงรูปร่างท่ีจาํเป็นท่ี

สามารถกาํหนดรูปลกัษณะของส่ิงนั้นๆ ได ้ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6ตวัอยา่งภาพการตดัทอนรายละเอียดระยะท่ี 1  

 3.การตดัทอนรายละเอียดระยะท่ี 2 นักออกแบบจะตอ้งเพ่ิมมุมมองการใชอ้งคป์ระกอบ

ศิลป์ในการส่ือสาร เลือกใช้องค์ประกอบท่ีทุกๆ ส่วน (element) มีหน้าท่ีในการส่ือสาร กล่าวคือ 

เส้น ระนาบ ปริมาตรต่างๆ ท่ีตดัสินใจวางลงไปบนแบบนั้นจะตอ้งมีส่วนช่วยให้ผลงานนั้นส่ือ

ความหมาย 

ภาพ 7ตวัอยา่งภาพการตดัทอนรายละเอียดระยะท่ี 2 
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 4.การตัดทอนรายละเอียดระยะท่ี  3 เป็นระยะสุดท้ายท่ีนักออกแบบต้องกําหนด

องค์ประกอบส่วนท่ีจาํเป็นในการมีส่วนช่วยสร้างความงาม พลัง และความหมาย ท่ีพร้อมจะ

นาํไปใชใ้นตราสญัลกัษณ์ 

 จากตวัอย่างการพฒันาสัญลกัษณ์ขา้งตน้นั้น สัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการตดัทอนสามารถส่ือ

ความหมายและมีความงามตามวตัถุประสงคท่ี์นกัออกแบบตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8ตวัอยา่งการพฒันาสญัลกัษณ์ 

 

ตอนที ่7 แนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 จากพระราชดาํรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลย

เดชไดท้รงพระราชทานเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั

ตั้งแต่ระดบัครอบครัวระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไป

ในทางสายกลางความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีโดยมีเง่ือนไข 2 ประการคือมีความรู้และมีคุณธรรม 

 ชัยอนันต์สมุทวาณิช (2541) วิเคราะห์ไวใ้นทฤษฎีใหม่ : มิติท่ียิ่งใหญ่ทางความคิดว่า 

ทฤษฎีใหม่ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเป็นสัมมา

ทฤษฎีท่ีอยู่เหนือระนาบแนวความคิดในทฤษฎีของการพัฒนาต่างๆ ท่ีขาดและบกพร่องทาง

จริยธรรมโดยเห็นว่ามิติทางจริยธรรมของทฤษฎีใหม่และแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีอยูใ่น

พุทธปรัชญาแล้วเพียงแต่ยงัไม่มีผูใ้ดนํามาจัดระบบและนํามาเสนออย่างเป็นรูปธรรมแนวคิด

พื้นฐานของทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริสามารถนํามาศึกษาการทําเกษตรของชุมชน            



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

81 
 

และการพฒันาตามลาํดบัขั้นเป็นเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเช่ือมโยงจากระดบัเลก็สุดในไร่นาเกษตรกรไป

จน ถึงระดับ ชุมชนและระดับสั งคมการจัดการบนพื้ นฐานข้อ มูล เพ่ื อความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและเป้าหมายสุดทา้ยคือทรัพยากรตอ้งย ัง่ยืน คุม้ค่าอนุรักษแ์ละพฒันาซ่ึงไดมี้

การพฒันาตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้นตอนคือ 

 ขั้นท่ี 1 พึ่งตนเองคือ พอเพียงในระดบัครอบครัวสมดุลพอดี พออยู่ พอกินเน้นผลิตให้

เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนสามารถเล้ียงตวัเองไดมี้ชีวิตท่ีประหยดั 

 ขั้นท่ี 2 พึ่ งพากันร่วมมือกัน คือ พอเพียงในระดับชุมชนมีการรวมกลุ่มหรือสหกรณ์

ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมมือในการพฒันาการผลิตการตลาด คุณภาพชีวิต ดูแลสวสัดิการ

การศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอ้มมีการทาํงานร่วมกนั ร่วมปรึกษาหารือร่วมแกปั้ญหาทาํให้คนใน

ชุมชนรู้จกัการใหแ้ละการรับ 

 ขั้นท่ี 3 ร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆภายนอกชุมชนคือ พอเพียงในระดบัประเทศมีปริมาณการ

ผลิตมากข้ึนสามารถป้อนออกสู่ตลาดสากลเป็นการร่วมมือท่ีเป็นพันธมิตรกับเอกชนและ

ภาครัฐบาลอยา่งเสมอภาคพร้อมท่ีจะเขา้สู่สภาพการแข่งขนัในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ

ได ้

 เศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคล  หมายถึง ความสามารถในการดาํรงชีวิตไดอ้ย่างไม่

เดือดร้อน กาํหนดความเป็นอยูอ่ยา่งพอประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีสาํคญัไม่หลงไหล

ในวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยู่กับส่ิงใด ยึดทางสายกลางในการดาํรงชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นพื้นฐานของความมัน่คงในการดาํรงชีวิต ส่งผลให้สามารถใช้หลกัการ

พึ่งตนเอง โดยยดึหลกัสาํคญั 5 ประการ คือ(สุเมธ ตนัติเวกลุ, 2543: 3) 

 1.ดา้นจิตใจ ทาํตนให้เป็นท่ีพึ่งของตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดี สร้างสรรคใ์ห้ตนเองและชาติ

โดยรวมเอ้ืออาทร ประนีประนอม และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

 2.ดา้นสังคม แต่ละชุมชนตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนท่ีเขม้แขง็ 

เป็นอิสระ อยูบ่นพื้นฐานของเมตตาธรรม 

 3.ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้ใช้และจดัการอย่างชาญฉลาด พร้อมหาทางเพิ่ม

คุณค่า โดยยดึอยูบ่นหลกัของความยัง่ยนื 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

82 
 

 4.ดา้นเทคโนโลย ีเลือกใชเ้ฉพาะส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มและ

การพฒันาเทคโนโลยขีองเราดว้ย 

 5.ด้านเศรษฐกิจ ยึดหลักความพออยู่ พอกิน พอใช้ หลังจากนั้ นคิดหารายได้เพิ่มใน

ลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป หลีกเล่ียงการก่อหน้ี 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช้ีถึงแนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั

ตั้ งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดาํเนินไปในทางสายกลางความพอเพียง 

หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี

โดยมีเง่ือนไข 2 ประการคือมีความรู้และมีคุณธรรม  

 

ตอนที่ 8 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการตลาดด้วยการใช้เทคโนโลยี

การส่ือสารดิจิทอล 

 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมการตลาด 

 การตลาด (marketing) หมายถึง กระบวนการในการวางแผนและดาํเนินการในด้าน

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการจดัจาํหน่าย ในสินคา้

และบริการ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและทําให้เกิดความพอใจต่อบุคคลและองค์การตาม

วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว  ้เช่น การท่ีบริษทันํ้ าผลไมไ้ทย ทาํการตลาดสินคา้นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

บริษทัตอ้งมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอยา่งนอ้ยท่ีสุด 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ(์product) 

ท่ีจะจาํหน่าย ราคา(price) ไดแ้ก่ระดบัมูลค่าท่ีจะใชแ้ลกเปล่ียนผลิตภณัฑข์องกิจการ สถานท่ี(place) 

ไดแ้ก่สถานท่ีสาํหรับแลกเปล่ียนระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย การส่งเสริมการจาํหน่าย(promotion) เป็น

การกระตุน้ใหผู้ซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้ของกิจการ (สุดาพร กณุฑลบุตร, 2557 : 9) 

 การตลาดตอ้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่ีอยา่ง แต่นกัการตลาดจะมีขอ้จาํกดัทั้งจากปัจจยัภายใน

องค์กรเอง เช่น งบประมาณ นโยบายของกิจการ กาํลงัคน และปัจจยัอ่ืนๆ ทาํให้ตอ้งดาํเนินงาน

ภายใตข้อ้จาํกดัท่ีมีให้ไดผ้ลดีท่ีสุด โดยมีแรงกดดนัจากภายนอกท่ีจะตอ้งเอาชนะให้ได ้เช่นคู่แข่ง 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีอาํนาจต่อรองของผูบ้ริโภคและอ่ืนๆ โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีเพื่อ

จดัหาปัจจยัทั้งส่ีให้มีผลดีท่ีสุดต่อกิจการ จึงเรียกปัจจยัทั้งส่ีน้ีว่า ส่วนผสมทางการตลาด (marking 

mixed) โดยท่ี การส่งเสริมการจดัจาํหน่าย (promotion) หมายถึงกระบวนการส่งเสริมและกระตุน้
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ให้ผูบ้ริโภคหันมาใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑ์ของกิจการ เช่น การท่ีเคร่ืองสําอางคลินิกมีของแถมใน

บางเทศกาล หรือกางเกงยนีส์ลีวายส์มีการลดราคาในบางช่วง หรือการท่ีบริษทัผูผ้ลิตมีการโฆษณา

เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจและเกิดความอยากได ้

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อส่ือสารไปยงัลูกคา้ผูค้าดหวงัเพื่อแจง้ให้

ทราบว่ามีผลิตภณัฑ์ของตนจาํหน่ายอยู่ และเชิญชวนให้พวกเขายอมรับว่าผลิตภณัฑ์นั้นสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการเพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจ (Enis, 1980 : 483 อา้งถึงในสุวิมล แมน้จริง, 2545 

: 2) หรือ การติดต่อส่ือสารเพ่ือชกัชวนบุคคลอ่ืนใหย้อมรับขอ้คิดเห็น แนวความคิด หรือส่ิงต่างๆ ท่ี

นาํเสนอ หรือ คือความพยายามทั้งหมดของผูข้ายท่ีจะกาํหนดช่องทางขอ้มูลข่าวสารและการชกัจูง

ใจ เพื่อเสนอขายสินคา้และบริการ หรือส่งเสริมแนวความคิด  

 ดงันั้น การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารของผูผ้ลิตทาํไปยงัตลาดเป้าหมาย โดย

มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ชักจูงใจ รวมทั้ งการเปล่ียนแปลงในทศันคติของ

ผูบ้ริโภค เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือข้ึน ซ่ึงการส่งเสริมการตลาดจะประกอบดว้ย การโฆษณา 

การขายโดยใชบุ้คคล การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง 

 กญุแจท่ีนาํความสาํเร็จมาสู่การดาํเนินธุรกิจในทุกวนัน้ีคือ การผลิตสินคา้ใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่การท่ีสินคา้มีคุณภาพดีไดม้าตรฐานตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ หรือราคาท่ี

สมเหตุสมผลกับความสามารถในการจ่ายของผูบ้ริโภค ก็ยงัไม่เป็นหลกัประกันว่าธุรกิจจะขาย

สินคา้ได ้ทั้งน้ีตอ้งอาศยัการให้ข่าวสารเพ่ือให้ผูบ้ริโภคได้รู้จกัสินคา้ การสร้างสรรค์ขอ้ความท่ี

สามารถโนม้นา้วจิตใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ ตลอดจนการหาวิธีการติดต่อส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค

ได้อย่างถูกตอ้ง ซ่ึงงานดังกล่าวก็คือการส่งเสริมการตลาดหรือการติดต่อส่ือสารทางการตลาด

นัน่เอง 

 การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผู ้

ซ้ือเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย 

(personal selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (nonpersonal selling)  

 เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงเคร่ืองมือหรือหลาย

เค ร่ื อ ง มื อ ต้ อ ง ใ ช้ ห ลั ก ก าร เลื อ ก ใช้ เค ร่ื อ ง มื อ ส่ื อ ส า ร แ บ บ ป ร ะ ส ม ป ร ะ ส าน กั น                        
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(integrated marketing  communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ผลิตภณัฑ์คู่แข่ง

เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 1. การโฆษณา (advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รและ (หรือ) 

ผลิตภณัฑบ์ริการหรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

 2. การขายโดยใชพ้นกังาน (personal selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาด
โดยใชบุ้คคล 
 3. การส่งเสริมการขาย (sale promotion) หมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจาก
การโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขายและการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถกระตุน้
ความสนใจทดลองใชห้รือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืน 
 4. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (publicity and public relation) การให้ข่าวเป็นการ
เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงินส่วนการประชาสมัพนัธ์หมายถึง
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึงเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารให้เกิดกบักลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงการใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธ์ 
 5. การตลาดทางตรง (direct marketing หรือ direct response marketing) และการตลาด
เช่ือมตรง (online marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการต่างๆท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและทาํใหเ้กิด
การตอบสนองในทนัที 
 ความจําเป็นในการส่งเสริมการตลาด(สุวิมล แมน้จริง, 2545 : 2-3) 
   ธุรกิจส่วนใหญ่ทุกวนัน้ี การส่งเสริมการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อท่ีจะสร้างการรับรู้
ในตราของผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูบ้ริโภค และในการตลาดยุคใหม่น้ี มีหลายปัจจยัท่ีทาํให้การส่งเสริม
การตลาดมีความจาํเป็นมากข้ึนทุกขณะ ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ (Burnett and Moriaty, 1998 : 8-9 อา้งถึง
ใน สุวิมล แมน้จริง, 2545)  
   1. ผูบ้ริโภคทุกวนัน้ีตอ้งเผชิญกบัการเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่หลากหลายเป็นจาํนวน
มาก ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจเลือกตราสินคา้ท่ีพึงพอใจท่ีสุด ทาํการซ้ือ และซ้ือซํ้ าอยูต่ลอดเวลา 
เพื่อเป็นการลดเวลาและขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือลง ขอ้มูลข่าวสารจะถูกนาํมาใชป้ระโยชน์มาก
ข้ึน 
   2. ความจาํเป็นในการชกัจูงใจและความตอ้งการสร้างความซ่ือสตัยต่์อตราสญัลกัษณ์
ในผูบ้ริโภคมีมากข้ึน เน่ืองจากจาํนวนของคู่แข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น การส่งเสริมตลาด
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นอกจากจะถูกนาํมาใชเ้พ่ือป้องกนัส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเองไวแ้ลว้ ยงัตอ้งคอยเอาชนะ
คู่แข่งขนัดว้ยการดึงเอาลูกคา้ท่ีซ่ือสตัยต่์อตราของพวกเขาใหม้าเป็นลูกคา้ของเราใหไ้ด ้
   3. ตน้ทุนและความเส่ียงภยัในการตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งตน้ทุนของค่าท่ีดิน ส่ิงปลูก
สร้างเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ตลอดจนตน้ทุนของการวิจยัและพฒันาต่างๆ นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีความ
เส่ียงภยัท่ีเกิดจากการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั ความเส่ียงภยัท่ีเกิดจากพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงบทบาทของการส่งเสริมการตลาดจะถูกนาํมาพิจารณาในการช่วยให้
การคืนทุนต่างๆ กลบัมาไดร้วดเร็วข้ึน และเพื่อเป็นการลดความเส่ียงภยัต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  การตลาดสมัยใหม่ (modern marketing concept) 
  แนวคิดทางการตลาดสมยัใหม่นั้น จะพยายามเช่ือมโยงกิจการเขา้กบัลูกคา้ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัล่าสุดในการผลิตและให้บริการทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
มีการศึกษาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจะปรับปรุงสินคา้และบริการ มีการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัประชาชนทั้งท่ี
เป็นลูกคา้ในปัจจุบนัและประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ใช่ลูกคา้ในปัจจุบนั เน่ืองการแข่งขนัมีสูง กิจการท่ีมี
ช่ือเสียงจึงตอ้งดาํเนินการตลอดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เขา้กับ
สภาพทางการตลาดและคู่แข่งท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ  
  สภาพแวดล้อมทางการตลาด (marketing environment) (สุดาพร กณุฑลบุตร,  2557) 
  สภาพแวดลอ้มทางการตลาดประกอบดว้ยแรงกดดนัจากภายนอกองคก์รซ่ึงมีผลกระทบ
ทั้ งโดยตรงและอ้อมต่อกิจการท่ีต้องจัดหาปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ การเงิน 
ทรัพยากรและวตัถุดิบ เพื่อสร้างผลผลิตอนัไดแ้ก่ สินคา้และบริการ การพิจารณาสภาพแวดลอ้มจึง
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทุกชนิดท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานดา้นการตลาดและดา้นอ่ืนๆ ของ
ธุรกิจ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบมีไดห้ลายปัจจยั แต่ละปัจจยัจะส่งผลในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนัก็
ได ้ทาํให้ตอ้งพิจารณาในลกัษณะผลรวม เช่น การมีคู่แข่งขนัเพ่ิมเขา้มา ตน้ทุนสินคา้มีราคาสูงข้ึน 
ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเป็นตน้ จะเห็นว่าบางปัจจยัส่งผลในทางลบ หรือทางท่ีเป็นอุปสรรค บาง
ปัจจยัส่งผลในทางบวกหรือทางท่ีสนบัสนุนการจดัจาํหน่ายสินคา้และผลกระทบต่างๆ เป็นไปไดท้ั้ง
โดยตรงและโดยออ้ม 
  สภาพแวดล้อมใหม่จากการตลาดออนไลน์  
  การพฒันาทางเทคโนโลยีทางการส่ือสารด้วยคอมพิวเตอร์ ทาํให้เกิดสภาพแวดลอ้ม
ทางการแข่งขนัทางการตลาดข้ึนใหม่ กล่าวคือ การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต ทาํให้ผูข้ายและผูซ้ื้อ
สมารถส่ือสารกนัไดไ้ม่จาํกดัเวลา มีตน้ทุนตํ่าลงมาก จนปัจจุบนัการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์
เน็ทกลายเป็นชีวิตประจาํวนัของทุกครอบครัวแล้ว เน่ืองจากเด็กนักเรียนมีโอกาสเรียนและ           
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ใชอิ้นเทอร์เน็ทเป็นจาํนวนมากข้ึน และนบัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีสาํคญัในโลกการตลาด ในขณะท่ี
พฒันาการทางอินเตอร์เน็ทมีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีตํ่าลงมาก ทาํให้ผูบ้ริโภคใช้โทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟนมากข้ึนเร่ือยๆ  นักการตลาดจึงสามารถส่ือสารผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก ทาํใหเ้ทคโนโลยกีารตลาดสมยัใหม่ๆมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ดิจิทอลมาร์เก็ตต้ิง โม
บายมาร์เกต็ต้ิง โซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยเีหล่าน้ีเขา้มาแทนท่ีกิจกรรมทางการตลาดแบบเดิมมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ยิง่ไปกว่านั้นยงัเกิดสินคา้ชนิดใหม่ๆ ท่ีซ้ือผา่นมือถือ เช่น แอปพลิเคชัน่ต่างๆ และกิจการ
ยงัตอ้งใชแ้อปพลิเคชัน่เหล่านั้นในการส่ือสารและอาํนวยความสะดวกใหผู้บ้ริโภคอีกดว้ย 
 
  การทาํงานของระบบอนิเทอร์เน็ต   
  ระบบอินเตอร์เน็ทหมายถึง การทาํงานของระบบการส่ือสารผา่นเครือข่ายโทรศพัท ์ซ่ึงมี
การเช่ือมต่อเขา้กบัผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ทัว่โลกท่ีเช่ือมสัญญาณเขา้สู่ระบบ ทาํให้ผูท่ี้ใชค้อมพิวเตอร์ท่ี
ไดเ้ช่ือมสัญญาณเขา้กบัระบบอินเตอร์เน็ทสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลของตนกบัของผูอ่ื้นได ้ทาํให้มี
ผลต่อการดาํเนินงานด้านการตลาด กล่าวคือ การท่ีกิจการสามารถติดต่อส่ือสารกับผูบ้ริโภคได ้
กิจการก็ย่อมสามารถใช้ประโยชน์จากการส่ือสารนั้นเพื่อการตลาดได้เช่นกัน การท่ีจะมีระบบ
อินเตอร์เน็ทสาํหรับกิจการนั้นประกอบดว้ย 
   1. เว็บไซต์ (website) กิจการตอ้งการสร้างเว็บไซต์ข้ึน โดยสร้างจากภาษา HTML 
หรือซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยสร้างเวบ็ไซต ์โดยอาจให้พนกังานท่ีมีความรู้หรือจา้งบริษทัท่ีรับทาํจดัการให ้
เว็บไซต์เป็นเสมือนหน้าจอท่ีแสดงขอ้มูลท่ีกิจการตอ้งการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ท เว็บไซต์จึง
เสมือนหอ้งรับแขกอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจะแสดงใหผู้บ้ริโภคทัว่โลกรู้จกักิจการ 
   2. ผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ท (internet host หรือ internet provider) ทาํหน้าท่ีเป็นผู ้
เช่ือมต่อฐานขอ้มูลเว็บไซต์ของกิจการเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ททั่วโลกทาํให้กิจการต่างๆ 
สามารถนาํขอ้มูลของตนเผยแพร่ไปทัว่โลกดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ามาก 
   3. กิจการต้องจัดหาช่ือเว็บไซต์ (domain name) เพื่อให้ไม่ซํ้ ากับของกิจการอ่ืน
เปรียบเสมือนหมายเลขบา้น ทาํให้ผูท่ี้ติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล สามารถเขา้มาไดท่ี้ช่ือเวบ็ไซตข์อง
กิจการ 
   4. ซอฟตแ์วร์ท่ีใชน้าํเวบ็ไซตเ์สนอสู่เครือข่ายทัว่โลก (upload) เป็นเคร่ืองมือนาํหนา้
เวบ็ (web page) ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนเสนอสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ท 
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  ระดับประโยชน์จากใช้อนิเทอร์เน็ต  
  การมีระบบอินเทอร์เน็ตในโลกของการตลาดนั้น แต่ละกิจการไดป้ระโยชน์ไม่เท่ากนั 
กิจการใดท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่าก็จะไดเ้ปรียบกิจการท่ีไม่มีความรู้ หรือไม่มีความคิดท่ี
จะใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เช่น กิจการของไทยท่ีมีเวบ็ไซตท่ี์ใชภ้าษาองักฤษ ทาํให้ผูบ้ริโภค
ทัว่โลกสามารถรับทราบขอ้มูลของกิจการ ทาํใหกิ้จการมีผูบ้ริโภคจากทัว่โลก เม่ือเทียบกบักิจการท่ี
มีเว็บไซต์ทีใช้แต่ภาษาไทย และเม่ือเปรียบเทียบกับกิจการท่ีไม่มีเว็บไซต์ยิ่งแตกต่างกัน การมี
เว็บไซต์ภาษาองักฤษใช้ตน้ทุนในสัดส่วนท่ีตํ่ามาก เม่ือเทียบกบัการมีลูกคา้จากทัว่โลก สําหรับ
ระดบัของการใชป้ระโยชน์จากอินเตอร์เน็ททางการตลาดของกิจการต่างๆ ประกอบดว้ย 
  1. ไม่เก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ตเลย กิจการไม่มีเวบ็ไซต ์
  2. มีเวบ็ไซตเ์พื่อทาํหนา้ท่ีเสนอขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว 
  3. มีเวบ็ไซตเ์พื่อทาํหนา้ท่ีเสนอขอ้มูลและรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทัว่ไปแต่ยงัไม่มี
รายการซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ต 
  4. มีเวบ็ไซตท์าํหนา้ท่ีซ้ือขายผา่นอินเตอร์เน็ท แต่ยงัรับชาํระเงินโดยทางอ่ืน 
  5. มีเวบ็ไซตท่ี์ทั้งทาํการซ้ือขายและรับชาํระค่าสินคา้โดยบตัรเครดิตเป็นตน้ 
  6. มีเวบ็ไซตท่ี์ทาํการซ้ือขายและรับชาํระค่าสินคา้โดยบตัรเครดิตและมีบริการหลงัการ
ขายผา่นอินเตอร์เน็ทเช่นการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  
  ระบบอินเตอร์เน็ทมีประโยชน์ทางการตลาดอยา่งมหาศาล ผูท่ี้ไม่มีความรู้และไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้จะเสียประโยชน์ทางการตลาดไป ในขณะท่ีผูท่ี้สามารถใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ จะได้เปรียบเป็นอย่างมาก และสามารถประสบความสําเร็จทาง
การตลาดได้ไม่ยาก ปัจจุบันสภาพแวดลอ้มท่ีสําคญัทางการตลาดอย่างหน่ึงได้แก่ เว็บไซต์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและส่งผลให้กิจกรรมทางการตลาดเปล่ียนรูปแบบไป นกัการตลาดสมยัใหม่อาจไม่มี
ร้านคา้ แต่สามารถขายสินคา้จากหนา้จอคอมพิวเตอร์หรือจากโทรศพัทมื์อถือแทน 
 
  การส่งเสริมการตลาดด้วยการใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารดิจิทอล 
  หมายถึง การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในระบบดิจิทอล ทาํการส่ือสารสู่มวลชน หรือ
บุคคล ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 21 ส่ือสารมวลชนไดรั้บผลกระทบจากส่ือดิจิทอลอยา่งหนกั เม่ือเวลา
ผ่านไปยิ่งเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีการส่ือสารกับเทคโนโลยีดิจิทอลต่างๆ มากข้ึน ปัจจุบัน
บทบาทของเทคโนโลยกีารส่ือสารสมยัใหม่ขยายสู่ผูบ้ริโภคในวงกวา้ง ผูบ้ริโภคในทุกระดบัวยัและ
ในทุกพื้นท่ีล้วนใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากมีราคาถูกไม่ว่าจะเป็น
อินเตอร์เน็ทและโทรศพัทมื์อถือ ประการสําคญัเทคโนโลยีการส่ือสารขยายวงสู่เด็กตั้งแต่ปฐมวยั 
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ซ่ึงกลุ่มชนเหล่าน้ี จะกลายเป็นผูบ้ริโภคในวนัข้างหน้า การขยายวงของเทคโนโลยียงัทําให้
พฤติกรรมบางส่วนของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป เช่น การรับรู้ขอ้มูลของผูบ้ริโภคบางกลุ่ม รับรู้ผา่น
เฟสบุค๊ (Facebook) มากว่าจากหนงัสือพิมพเ์ช่นในอดีตและมีการบอกต่อทาํใหก้ารส่งเสริมการขาย
ต้องให้ความสําคัญกับการส่ือสารแบบบอกต่อ (word of mouth) บางคร้ังเรียก buzz marketing 
นักการตลาดต้องปรับกลยุทธ์การส่ือสารสู่ผูบ้ริโภค และภาษาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยียงัมี
แนวโนม้ท่ีจะเป็นคาํศพัทเ์ดียวกนัทัว่โลกดว้ย ความพยายามท่ีจะแปลใหเ้ป็นภาษาทอ้งถ่ินของแต่ละ
ประเทศกลบัเป็นส่ิงไม่จาํเป็น และไม่สามารถตอบสนองความเป็นจริงในการใชข้องประชาชนได ้
และบางคร้ังสร้างความสบัสนใหส้งัคม ในท่ีน้ีจึงมีหลายคาํท่ีตอ้งใชศ้พัทพ์ื้นฐานท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
 
  ดิจิทอลมาร์เกต็ติง้ (digital marketing) 
  การท่ีการส่ือสารสามารถทาํผา่นระบบดิจิทอลได ้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งมีตน้ทุนตํ่ามาก 
ความเร็วในการเขา้ถึงกลุ่มผูช้มเป้าหมายท่ีสูงมาก จนถึงจุดท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประชาชน
ในโลกไปแลว้ เคร่ืองมือส่ือสารเช่น สมาร์ทโฟนเป็นปัจจยัท่ีหา้ของส่ิงจาํเป็นในชีวิตแทนท่ีรถยนต์
แล้ว นักการตลาดยุคปัจจุบันจึงหันมาใช้เคร่ืองมือส่ือสารในระบบดิจิทอลมาใช้เพื่อส่ือสาร
การตลาดเป็นท่ีมาของคาํว่า ดิจิทอลมาร์เก็ตต้ิง (digital marketing) ประกอบด้วยเคร่ืองมือหลาย
ชนิดท่ีใชใ้นการส่ือสารสู่ประชาชนจาํนวนมากในลกัษณะของดิจิทอลไดแ้ก่ 
  1. ระบบอินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต ์
   อินเทอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์สาํคญัในโลกดิจิทอลท่ีส่งผลใหน้กัการตลาดของทุกกิจการ
ตอ้งให้ความสาํคญั เน่ืองจากระบบอินเตอร์เน็ทเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารสู่มหาชนไดท้ัว่โลก มี
ตน้ทุนตํ่าท่ีสุดในกระบวนเคร่ืองมือส่ือสารมวลชนทั้งหลาย และอาจถูกกว่าเป็นหลายร้อยเท่าเม่ือ
เทียบกบัเคร่ืองมือส่ือสารประเภทส่ิงพิมพ ์วิทยหุรือการโฆษณาทางโทรทศัน์ ในระบบอินเตอร์เน็ท
จะมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการคน้หา (search engine) เช่น google เป็นตน้ ดงันั้นธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้
เวบ็ไซตเ์ป็นเคร่ืองมือเช่ือมกบัระบบอินเตอร์เน็ทเพื่อส่ือสารสู่ประชาชนทัว่โลกข้ึนกบัภาษาท่ีใช ้
เว็บไซต์ท่ีประสบความสําเร็จจะให้ความสําคญักบัหน้าแรกหรือหน้าสําคญัท่ีคนทัว่ไปจะเขา้ถึง
เบ้ืองตน้ หลายกิจการพยายามทาํให้หน้าแรกของเว็บไซต์สามารถเขา้ถึงเป็นเว็บไซต์แรกๆ ใน
เคร่ืองมือคน้หาในระบบอินเตอร์เน็ท จากการวิจยัพบว่าเคร่ืองมือในการโฆษณาโดยอินเตอร์เน็ทท่ี
มีผลต่อผูบ้ริโภคเรียงตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี การโฆษณาบนเวบ็ไซต ์การโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย 
การโฆษณาทางเซิร์สเอนจ้ินและการโฆษณาทางอีเมล ์
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  การตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ (mobile marketing)  
   ปัจจุบนัประชาชนทัว่โลกหันมาใชโ้ทรศพัท์มือถือจนแทบจะกลายเป็นปัจจยัท่ีห้า 
จนผูบ้ริโภคบางส่วนยกเลิกโทรศพัท์พื้นฐานไปแลว้ นอกจากน้ีโทรศพัท์มือถือไดถู้กพฒันาเป็น
สมาร์ทโฟน โดยสามารถหน้าท่ีแทนคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
อินเตอร์เน็ทและออนไลน์ และการใชโ้ทรศพัทมื์อถือยงัทาํไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี ทาํให้นกัการ
ตลาดตอ้งพยายามติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคผา่นช่องทางโทรศพัทมื์อถือแทนหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
ปัจจุบันนักการตลาดจึงพยายามสร้างแอปพลิเคชั่น ต่างๆให้ผูบ้ริโภคดาวน์โหลดไปใช้ หรือ
แมก้ระทัง่การปรับหนา้เวบ็ไซตส์าํหรับใชก้บัมือถือ หรือการส่งไลน์ รวมทั้งการโทรศพัทติ์ดต่อกบั
ผูบ้ริโภคเพื่อหาลูกคา้โดยตรง เช่น ธุรกิจการเงินหรือบตัรเครดิตต่างๆ เป็นตน้ ปัจจุบนัการโฆษณามี
การปรับและให้ความสําคญัสู่การท่ีผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมใชอิ้นเตอร์เน็ททางโทรศพัท์มือถือจาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าระบบท่ีดีสามารถสร้างงานโฆษณาท่ีเหมาะสมกับความสนใจของ
ผูบ้ริโภค ทาํใหธุ้รกิจจาํนวนมากตอ้งมีเวบ็ไซตท่ี์เหมาะกบัหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ จากการศึกษาการ
โฆษณาทางโทรศัพท์มือถือพบปัจจัยท่ีสําคญัประกอบด้วย ราคา ความชอบ การส่งเสริมการ
จาํหน่าย ความสนใจ ตราสินคา้และลกัษณะของเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ 
  การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (social media marketing) 
   เน่ืองจากมีการพฒันาเว็บไซต์ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถส่ือสารความตอ้งการของ
ตนเองไดส้ะดวกรวดเร็ว เช่น เฟสบุ๊ค (facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (twitter) ยู
ทูป (youtube) หรืออ่ืนๆ จึงเป็นท่ีนิยมมาก เน่ืองจากสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ภาพ 
วีดิโอคลิปท่ีตนถ่ายทาํรวมทั้งขอ้ความต่างๆไดเ้ร็ว ทาํให้นกัการตลาดเห็นความสามารถของการใช้
โซเชียลมีเดียในการทาํประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ (PR online) ไดดี้ และเป็นกลยุทธ์ท่ีส่งเสริมการ
บอกต่อซ่ึงมีอิทธิพลทางการตลาดในปัจจุบนัดว้ย เช่น ตกแต่งร้านหรือสถานท่ีให้มีเอกลกัษณ์โดด
เด่น เม่ือผูบ้ริโภคเห็นและใชบ้ริการจะถ่ายรูปผา่นโทรศพัทมื์อถือและโพสลงเฟสบุ๊ค ทาํใหเ้กิดการ
บอกต่อออนไลน์ไปอีก และนกัการตลาดยงัสามารถประเมินความนิยมจากการกดไลค ์(like) ของ
ผูช้มได ้ปัจจุบนัแมแ้ต่อาหารท่ีจดัใส่จานเพื่อเสริพใหลู้กคา้ตามภตัตาคารก็ควรจะตอ้งให้ดูสวยงาม 
เพราะผูบ้ริโภคนิยมถ่ายรูปแลว้โพสเม่ือไปนัง่ทานในกลุ่มเพื่อน การตลาดทางโซเชียลมีเดียมีผลให้
ข่าวสารเผยแพร่ไปได้รวดเร็วมากเหมือนการแพร่ของไวรัส ทาํให้บางคร้ังมีการเรียกกันว่า ไว
รอลมาร์เก็ตต้ิง (viral marketing) นอกจากน้ีโซเชียลมีเดียท่ีเคยเป็นท่ีนิยมของกลุ่มวยัรุ่นกาํลงัไดรั้บ
ความนิยมจากคนสูงวยัท่ีเกษียณและอยู่ว่างๆ เน่ืองจากสามารถส่ือสารคลายเหงาได้ ผลของ
การตลาดแบบโซเชียลมีเดียท่ีเคยอยูเ่ฉพาะบนเวบ็ไซต ์เม่ือข่าวสารแพร่ไปแลว้บางคร้ังสามารถข้ึน
หนา้จอโทรทศัน์ไดด้ว้ย เช่น กรณีดาราภาพยนตร์หรือละครท่ีทาํใหต้นเองเป็นข่าวเป็นตน้ 
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  การทาํการตลาดผ่านสังคมออนไลน์(ปกรณ์พรรธนะแพทยอ์า้งถึงใน ปิยะวราบุญทวีสุข, 

2553)คือการทาํใหส้งัคมออนไลน์มีหนา้ท่ีเป็นส่ือทางการตลาด (social media) ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพดว้ยเหตุผลต่างๆดงัน้ี 

 1. เป็นส่ือท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริโภคโดยในปัจจุบัน

ผูบ้ริโภคให้ความเช่ือถือในโฆษณาสินคา้นอ้ยลงเน่ืองจากเห็นว่าโฆษณามกัจะนาํเสนอแต่ดา้นดีท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสินคา้และ/หรือภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัเท่านั้นดงันั้นเม่ือผูบ้ริโภคสนใจสินคา้

ประเภทใดมกัจะหาขอ้มูลสินคา้เพิ่มเติมผ่านเวบ็ไซตท์ั้งเวบ็ไซตห์ลกัของบริษทัเจา้ของสินคา้และ

เวบ็ไซตอ่ื์นๆท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาใหค้วามคิดเห็นหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑต่์างๆซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ

มากกว่านอกจากน้ีสังคมออนไลน์ยงัมีอิทธิพลให้ผูบ้ริโภคสนใจในสินคา้จนทาํให้เกิดการทดลอง

ซ้ือและแนะนาํเพื่อนๆต่อไปอีกดว้ย 

 2. สามารถส่ือสารไดเ้ป็นวงกวา้งและยงัสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดด้ว้ยตน้ทุนตํ่า

สาํหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเลก็(SMEs) ท่ีเพิ่งเร่ิมทาํธุรกิจและยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกัการสร้าง

การรับรู้และจดจาํสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภคอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาและทุนมหาศาลหากโฆษณาผ่านส่ือ

ทางโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์ดังนั้ นวิธีการบอกต่อ (word of mouth) ผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์จึงเป็นช่องทางการตลาดท่ีน่าสนใจและสามารถนํามาใช้ร่วมกับแนวทางการตลาดท่ี

แพร่กระจายแบบไวรัส (viral marketing) ด้วยการบอกต่อจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืนๆใน

เครือข่ายไดอ้ย่างรวดเร็วแบบทวีคูณนอกจากน้ีสังคมออนไลน์ยงัเช่ือมต่อบุคคลท่ีมีความสนใจ

ร่วมกนัหรือมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนัทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ

เป็นอยา่งมากต่อการคน้หาและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 3. เป็นการส่ือสารสองทาง (two-way communication) นอกจากการแนะนําสินคา้

ใหม่หรือนําเสนอรายการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภคได้แล้วสังคมออนไลน์ยงัเป็น

ช่องทางท่ีทาํให้ทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคลกัษณะสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมตลอดจนความ

คิดเห็นต่อสินคา้และบริการโดยขอ้มูลดงักล่าวมีประโยชน์อย่างมากต่อการพฒันาและปรับปรุง

สินคา้นอกจากน้ียงัสามารถใชส้ังคมออนไลน์สาํหรับตอบขอ้ซกัถามและช่วยแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

ให้แก่ลูกคา้ซ่ึงถือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (customer relationship management: 

CRM) อนัจะก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสินคา้และเกิดการบอกต่ออีกดว้ย 
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 4. สามารถส่ือสารไดต้ลอดเวลาและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนไดม้ากกว่า

ช่องทางปกติธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มกัจะมีจาํนวนบุคลากรไม่มากนัก   ดงันั้น

การทําการตลาดผ่านสังคมออนไลน์จะช่วยให้ส่ือสารข้อมูลไปยงักลุ่มเป้าหมายจาํนวนมาก           

ในเวลาเดียวกนัไดด้ว้ยบุคลากรเพียงไม่ก่ีคนและยงัสามารถแนบรายละเอียดต่างๆเช่นคลิปหรือ

แสดงขอ้ความโฆษณาสินคา้หรือแนะนําวิธีใช้สินคา้เป็นตน้ซ่ึงผูส้นใจสามารถติดตามข่าวสาร     

ได้ตลอดเวลารวมถึงการดาวน์โหลดคลิปหรือเรียกดูซํ้ าได้โดยเจ้าของธุรกิจและผู ้บริโภค                  

ไ ม่ ต้อ ง เสี ย ค่ าใช้ จ่ าย เพ่ิ ม เติ มน อกจาก น้ี ธุ ร กิ จ ย ังส าม ารถป รับ เป ล่ี ยน รูป แบบก าร           

ประชาสัมพนัธ์ให้ทนัสมยั  ง่ายและรวดเร็วกว่าช่องทางปกติ       ซ่ึงจะทาํให้มีความยืดหยุน่ในการ

ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดอีกดว้ย 

 5. ขยายโอกาสไป สู่ตลาดโลกเน่ืองจากสั งคมออนไลน์ เช่ือมโยงผู ้คนได ้              

จากทั่วทุกมุมโลกดังนั้ นธุรกิจรูปแบบต่างๆจึงสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ง่ายข้ึน                  

เพี ยงแค่ใส่ข้อ มูลห รือรายละเอียดต่างๆของสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงถือเป็น ช่องทาง                      

ท่ีน่าจะสร้างโอกาสขยายฐานลูกคา้ใหก้บัธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

 แนวทางการใชง้านสงัคมออนไลน์กบัการทาํธุรกิจ (ปิยะวราบุญทวีสุข, 2553) 

การทาํการตลาดผา่นสงัคมออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบโดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 1. การใหข้อ้มูลสินคา้และบริการ การให้ขอ้มูลสินคา้และบริการเป็นทางเลือกท่ี

เสียค่าใชจ่้ายน้อยท่ีสุดโดยสมคัรเขา้ร่วมในสังคมออนไลน์และใส่ขอ้มูลต่างๆเช่นลกัษณะสินคา้

และบริการข่าวสารประชาสมัพนัธ์การติดต่อกลบัเป็นตน้ 

 2. การให้ผูบ้ริโภคร่วมแสดงความเห็นบนเวบ็ไซตข์องสังคมออนไลน์จะมีกระดาน

ขอ้ความซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถร่วมแสดงความเห็นเก่ียวกับขอ้มูลสินคา้หรือบริการโดยเจา้ของ

เวบ็ไซตส์ามารถให้คาํตอบและนาํคาํแนะนาํของผูบ้ริโภคไปปรับปรุงสินคา้และการให้บริการได้

อีกดว้ย 

 3. การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ เป็นการจดักิจกรรมผ่านทางสังคมออนไลน์ซ่ึง

เหมือนการไปจดัแสดงกิจกรรมตามงานต่างๆโดยใหผู้บ้ริโภคร่วมสนุกกบักิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
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 เราจะพบว่ายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปมากข้ึนเท่าไหร่ การทําการตลาดผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีองคก์รธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาดเลก็หรือองคก์รขนาด

ใหญ่ต่างให้ความสําคญักับการทาํการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสร้างเว็บไซต์เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์องคก์ร หรือประชาสัมพนัธ์สินคา้ ใชก้ารติดต่อ หรือการทาํโปรโมชัน่สินคา้ หรือ

กิจกรรมต่างๆ ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไม่วา่จะเป็นเฟสบุ๊ค (facebook) ไลน์ (line) หรือแมแ้ต่อินสตา

แกรม (instagram) ซ่ึงหากองคก์รธุรกิจต่างๆ ยงัดาํเนินธุรกิจแบบเก่าก็อาจจะทาํให้เสียโอกาสใน

การดาํเนินธุรกิจขององคก์รได ้

  การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (electronic marketing)(กิตติ  สิริพลัลภ, 2543) 
  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เคร่ืองมือ
อิเลก็ทรอนิกส์เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดกบักลุ่มเป้าหมาย 
เป็นกิจกรรมท่ีเป็นการส่ือสาร 2 ทาง และเป็นกิจกรรมท่ีนกัการตลาดสามารถติดต่อกบัผูบ้ริโภคได้
ทัว่โลกและตลอดเวลา 
  ลกัษณะพเิศษของการค้าแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
    1. ตลาดเป็นตลาดเฉพาะเจาะจง (niche market) ลูกคา้มาท่ีเวบ็ไซตมี์จุดมุ่งหมายจะ
ซ้ือสินคา้ท่ีเขาอยากได ้เช่น ผูต้อ้งการซ้ือรองเทา้กจ็ะเขา้มาดูเวบ็ท่ีขายรองเทา้ 
    2. เป็นการแบ่งส่วนตลาดเชิงพฤติกรรม (behavioral segmentation) การจัดกลุ่ม
ลูกคา้พิจารณาจากความสนใจคุณค่าท่ีลูกคา้ให้ต่อสินคา้หรือบริการใดบริการหน่ึง และวิถีชีวิตของ
ลูกคา้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงกาํหนดพฤติกรรมของลูกคา้ 
    3 . เป็นการตลาดแบบตัวต่อตัว  (personalize marketing / P - Marketing)  ลูกค้า
สามารถกาํหนดรูปแบบของสินคา้และบริการไดต้ามความตอ้งการของตนซ่ึงอาจจะแตกต่างกบั
ผูอ่ื้น เช่น www.ivillege.com  เสนอเมนูอาหารให้แม่บา้นเลือกโดยให้แม่บา้นเลือกประเภทของ
วตัถุดิบ และระยะเวลาในการประกอบอาหารเอง แม่บา้นกจ็ะไดเ้มนูอาหารพร้อมวิธีการปรุง 
    4. ลูกคา้กระจายอยู่ทัว่โลก เพราะระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงไดทุ้กพื้นท่ีทัว่
โลก ทาํใหต้ลาดกวา้งใหญ่ไพศาล 
    5. ทาํธุรกิจไดต้ลอดเวลา ผูข้ายสามารถเปิดร้านขายได ้365 วนั 24 ชม. โดยมาตรฐาน
คงท่ี ซ่ึงคุณลกัษณะ ขอ้น้ีไดเ้ปรียบกบัการคา้แบบดั้งเดิม ซ่ึงบุคลากรตอ้งการพกัผอ่น ถา้จะขาย 24 
ชม. ตอ้งใชพ้นกังานขายถึง 2 -3 คน 
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    6. ขอ้มูลของสินคา้และบริการเป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
เพราะผูบ้ริโภคจะรู้จกัและเกิดความรู้ในสินคา้ (product knowledge)  จากขอ้มูลบนจอคอมพิวเตอร์  
เขาไม่มีพนกังานขายคอยแนะนาํ 
    7. ธุรกิจออนไลน์เป็นกิจกรรมทางการตลาดแบบผสม บนเว็บไซต์การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ การขาย การชาํระเงินและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํให้เกิดซ้ือขายสินคา้  อยู่รวมกนับน
เวบ็ไซต ์
    8. เป็นการส่ือสาร 2 ทาง  ผูซ้ื้อกบัผูข้ายสามารถโตต้อบกนัไดท้นัที 
    9. เป็นการดาํเนินธุรกิจด้วยตน้ทุนตํ่า เพราะใช้บุคลากรจาํนวนน้อย การส่ือสาร
การตลาดทาํไดร้วดเร็วและเปล่ียนแปลงไดง่้าย ซ่ึงถา้เป็นการตลาดแบบดั้งเดิมการจดัทาํแคต็ตาลอ็ก  
หรือช้ินงานโฆษณาจะตอ้งใช้เวลานาน และใช้งบประมาณสูง แต่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผูข้าย
สามารถจดัทาํไดเ้ร็วและราคาถูก นอกจากน้ีธุรกิจแบบน้ียงัไม่จาํเป็นตอ้งมีทรัพยสิ์นถาวรท่ีราคาสูง 
เช่น สถานท่ีทาํงาน อุปกรณ์สาํนกังาน เพราะติดต่อกบัลูกคา้บนจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
 10. สินคา้บางประเภทจะถูกจดัส่งใหลู้กคา้ไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว เช่น การดาวน์

โหลดเพลง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ตอนที ่9 หลกัการแนวคดิ ทฤษฏีเกีย่วกบัการจัดการองค์ความรู้ 

 ประวตัิการจัดการความรู้ 

 ในปี คศ. 1994 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ไดก้ล่าวว่าในยคุศตวรรษท่ี 20 เป็นยคุท่ี

มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งรุนแรงมาก เพราะสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ขณะเดียวกนัไดเ้กิดกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้เพิ่มมากข้ึน ความรู้ท่ีปีเดอร์ ดรักเกอร์ กล่าวถึงน้ีเป็น

ความรู้ท่ีนําไปใช้ประยุกต์ในการทาํงาน ผูบ้ริหารตอ้งมีการจดัการความรู้ในองค์กรและมีความ

เขา้ใจเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย ค่านิยม ส่ิงแวดลอ้ม การตลาด และสมรรถนะหลกัขององคก์รดว้ยเพื่อมุ่ง

ทาํให้เกิดความรู้ในองคก์รดว้ยเพื่อมุ่งทาํให้เกิดความรู้ในองคก์ร หรือท่ีเรียกว่า องคก์รแห่งความรู้ 

ปัจจุบนัหลายประเทศมุ่งพฒันาตนไปสู่ยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ซ่ึงไดน้าํความรู้มาใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

ในการทาํงานและแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าใหเ้กิดข้ึนในองคก์รตลอดจนสร้างความอยูร่อด

และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื 

 เน่ืองจากความรู้มีความเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและขอ้มูล ดงันั้น จึงตอ้งทาํความเขา้ใจกบั

ความหมายของคาํวา่ ขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ ดงัน้ี 
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 1. ขอ้มูล (data) หมายถึง ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีไดจ้ากการสงัเกตโดยยงัไม่

ผา่นกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ ซ่ึงเรียกว่า ขอ้มูลดิบ เช่น จาํนวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน จาํนวนวนั

ในการขาดงาน เป็นตน้ 

 2. สารสนเทศ (information) เป็นขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์แลว้ เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น จาํนวนสถิติการขาดงาน ท่ีคาํนวณเป็นค่าร้อยละ แลว้เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ย เป็นตน้ 

 3. ความรู้ (knowledge) คือ สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบเช่ือมโยงกบั

ความรู้อ่ืน จนเกิดเป็นความเขา้ใจ จนเกิดเป็นความเขา้ใจ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9  ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลสารสนเทศและความรู้ 

 

 ในภาพรวมสรุปไดว้่า ขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้มีความเก่ียวขอ้งกนั เม่ือสารสนเทศ

เปล่ียนแปลงไปทาํให้มีความรู้ใหม่เกิดข้ึนอีกมากมาย ความรู้จึงมีความสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับยคุ

ฐานความรู้ในปัจจุบนั 

ความรู้(Knowledge) 
 

สารสนเทศทีม่กีารนํา 

วิจารณญาณ ความคิด 

และปัญญาของมนุษย์มา 

วิเคราะห์เพ่ือช่วยในการ 

ทํางานหรือแก้ปัญหา 

สารสนเทศ(Information) 
 

ข้อมูลทีผ่่านการ 

ประมวลผลแล้วมี 

ความหมายต่อผู้ใช้ 

ข้อมูล 

(Data) 
 

ข้อเท็จจริง หรอืข้อมูลดิบ
ที่ยังไม่ได้ประมวลผล 

ไม่มีความหมายต่อผู้ใช้ 
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 ความหมายของความรู้ 

 ความรู้ความหมายไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 

 ความรู้ หมายถึง การตระหนักและรับรู้ถึงความจริง ขอ้เท็จจริงหรือขอ้สารสนเทศท่ี

เกิดข้ึนในรูปแบบของประสบการณ์หรือการเรียนรู้หรือผา่นกระบวนการคิดแบบมีเหตุและผล 

 ความรู้ เป็นส่ิงท่ีนาํไปใชแ้ลว้จะไม่มีวนัหมด หรือสึกหรอ แต่จะงอกเงยหรืองอกงามข้ึน 

 ความรู้คือ สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิด

เป็นความเขา้ใจสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์สู่การปฏิบติัได ้

 ความรู้ เป็นส่ิงท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในสังคม และแหล่งขอ้มูลต่างๆ ตลอดจนองคก์รและตวับุคคล 

ดงันั้นจึงควรมีการนาํความรู้มาเผยแพร่ใหค้นไดรั้บรู้และเขา้ใจตรงกนัอยา่งเป็นระบบ 

 ความหมายของการจัดการความรู้ 

 การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่า

ของกิจการในองค์กร กลุ่ม บุคคล หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคล  การรวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่ใน

องค์กร จากตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึง

ความรู้ พฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้ งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลให้องค์กร

สามารถแข่งขนัได ้

 การจดัการความรู้ เป็นการสนับสนุนให้พนักงานในองคก์ร รวบรวม คน้หาแลกเปล่ียน

ความรู้ 

 การจดัการความรู้ เป็นกลยุทธ์ในการทาํให้คนท่ีไดรั้บความรู้ท่ีตอ้งการ ภายในเวลาท่ี

เหมาะสม 

 การจดัการความรู้ เป็นการใชค้วามรู้เพื่อสร้างนวตักรรมในการผลิตสินคา้และบริการใหมี้

คุณภาพเหนือคู่แข่ง ชิงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 การจดัการความรู้ เป็นกลยุทธ์ในการท่ีทาํให้คนไดรั้บความรู้ท่ีตอ้งการ ภายในเวลาท่ี

เหมาะสม และช่วยในการแลกเปล่ียนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงท่ีสุด 

          สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ให้ความหมายว่า การจดัการความรู้ 

เป็นการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจาย อยู่ในตวับุคคล หรือเอกสาร 
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มาพฒันาให้เป็นระบบหรือให้ทุกคนในองคก์ารสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัจะ

ส่งผลใหอ้งคก์ารมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 

 วิจารณ์  พานิช (2547)  ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า  “การจดัการความรู้”  ว่า  หมายถึง  

กระบวนการท่ีดาํเนินการร่วมกนัโดยผูป้ฏิบติังานในองคก์ารหรือหน่วยงานย่อยขององคก์าร เพ่ือ

สร้างและใชค้วามรู้ในการทาํงานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิดีข้ึนกวา่เดิม โดยมีเป้าหมายพฒันางานและคน 

 ความหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร 

 องคก์ร หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมารวมตวักนั โดยมีเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั และ

ดาํเนินกิจกรรมบางอยา่งร่วมกนัอยา่งมีขั้นตอน 

 การจดัการความรู้ในองคก์ร หมายถึง การรวบรวมความรู้ท่ีกระจดักระจายในองคก์รมา

พฒันาให้เป็นองค์ความรู้ และมีถ่ายทอดแบ่งปันกันอย่างมีระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ใช้

ประโยชน์จากการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 ประเภทของความรู้   

 ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (tacit  knowledge)  เป็น

ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์  การเรียนรู้หรือพรสวรรคต่์าง ๆ  อธิบายออกมาไดย้ากแต่สามารถ

พฒันาและแบ่งปันได ้  ความรู้ท่ีชดัแจง้  (explicit  knowledge)  ความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล  สามารถ

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ  ได ้ เช่น  หนงัสือ  คู่มือ  เอกสาร  เม่ือพิจารณาสัดส่วนความรู้ทั้ง  

2  ประเภท  พบว่าอตัราความรู้ท่ีฝังอยู่ในคนมากกว่าความรู้แบบชดัแจง้  ถึง 80:20 เปรียบเสมือน

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เช่น  ภูเขานํ้ าแข็ง   ท่ีเปรียบความรู้ชัดแจง้เป็นนํ้ าแข็ง ส่วนท่ีโผล่พน้นํ้ า

ข้ึนมาเพียง 20 %  แต่ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคนเป็นนํ้าแขง็ส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ํ้ าถึง 80 %   ซ่ึงนกัวิชาการของ

ไทยได้ให้ความสําคญักับเร่ืองน้ี  ดังเช่น  ประเวศ วะสี (2548)  ได้ให้ความเห็นว่า “หากเรานํา

ความรู้ท่ีอยู่ในตวัคนเป็นฐาน  ความรู้ในตาํรามาประกอบ  มาปรับแต่ง  มาต่อยอด  ก็จะเป็นการ

จดัการความสัมพนัธ์ของความรู้ท่ีส่งเสริมทุกคน เพราะถา้เราถือความสาํคญัของความรู้ของคน คน

ทุกคนจะกลายเป็นคนมีศกัด์ิศรี มีเกียรติ ”   
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 จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของการจัดการความรู้   

 จุดมุ่งหมาย การจดัการความรู้มีจุดมุ่งหมายดงัต่อไปน้ี   เพื่อให้องคก์ารตระหนักถึง

ความสําคญัของความรู้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลต่าง ๆ  และในองคก์าร  รวมทั้งการนาํความรู้นั้นมาใช้

ประโยชน์ให้เกิดผลมากท่ีสุด (Bennett & Bennett, 2003)  องค์การโดยทัว่ไปมีการแบ่งงานตาม

หนา้ท่ี  บุคลากรท่ีทาํงานสัง่สมความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

หากองคก์ารไม่มีการจดัการความรู้แลว้ ความรู้และประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีก็กระจดักระจาย ไม่มี

การรวบรวมอยา่งเป็นระบบ  เพื่อให้มีการเขา้ถึงและใชร่้วมกนัไดใ้นภายหลงั เพ่ือส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาวฒันธรรมของการให้ความสําคัญกับความรู้  (knowledge-intensive  culture)  ซ่ึงได้แก่  

ความปรารถนาในการแลกเปล่ียนความรู้และมีพนัธะผูกพนัในการจดัการความรู้ในทุกระดบัของ

องคก์าร    เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับความรู้  ไม่ว่าจะเป็นระบบคดัเลือกบุคคลเขา้

ทาํงาน  ระบบการหมุนเวียนคน   ในการทาํงาน  และระบบการให้รางวลั     มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ  เพิ่มพูนความรู้และเร่งใหเ้กิดความรู้ทั้งภายในและ

ระหวา่งองคก์าร  เช่น  การมีอินทราเน็ต  (intranet)  เพื่อใชติ้ดต่อแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์าร 

 องค์ประกอบสําคญัของวงจรความรู้    

 สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความรู้

วา่ ประกอบดว้ย    คน   ถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุด  เทคโนโลย ี  เป็นเคร่ืองมือ  เพื่อใหค้น

สามารถค้นหา  จัดเก็บ   แลกเปล่ียน   นําความรู้ไปใช้อย่างได้อย่างง่ายและรวดเร็วข้ึน  และ

กระบวนการความรู้  เป็นการบริหารจดัการเพื่อนาํความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผูใ้ช ้   ทาํให้เกิด

การปรับปรุงและเกิดนวตักรรม 

 แนวทางการจัดการความรู้ 

 แนวทางการจดัการความรู้มีหลายแนวทางจากผลงานของ ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 

(2548)  ซ่ึงไดร้วบรวมความรู้ของนกัคิด  นกัวิชาการต่าง ๆ   ไวห้ลายแนวทาง  ไดแ้ก่ แนวทางของ 

(Earl, 2001) , (Alavi & Leidner, 2002) , (Swan, 2003)  และแนวทางการจดัการความรู้ท่ีได้มีการ

นาํมาประยุกต์ใชใ้นประเทศไทย ไดแ้ก่  แนวทางการจดัการความรู้ Tuna  Model  ของ (Nonaka, 

2001)  แ ล ะ แ น ว ท า ง  Xerox  Model  ข อ ง  บ ริ ษั ท   Xerox Corporation (1999)   เ ป็ น ต้ น                     
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ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้าํแนวทางดงักล่าวมาใชเ้ป็นกรอบในการวิจยัการจดัการความรู้กระบวนการผลิต

และการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีต่อไป 

 

 กระบวนการจัดการความรู้ 

 กระบวนการจดัการความรู้ประกอบดว้ย การหาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล คดัเลือกความรู้ท่ี 

จาํเป็นสาํหรับการใชป้ระโยชน์ การจดัหมวดหมู่ความรู้ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้านการจดัเกบ็ความรู้

เพื่อให้ง่ายต่อการคน้หา การส่ือสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ การจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน

ความรู้ สงัเคราะห์ เพื่อสร้างความรู้ใหม่  การประยกุตใ์ชค้วามรู้  และการเรียนรู้ จากการใชค้วามรู้ 

 ขั้นตอนของการจดัการความรู้ ท่ีช่วยให้องคก์รเรียนรู้ใหเ้ร็วกว่าคู่แข่ง คือ ตอ้งเป็นฝ่ายรุก

และมีวิสยัทศัน์ท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง และตอ้งมีความเขา้ใจพื้นฐานของการจดัการความรู้ สุดทา้ยตอ้งลง

มือปฏิบติัดว้ยความกระตือรือร้น วิเคราะห์และประเมินผลสาํเร็จ ตลอดจนมีการใหร้างวลัตอบแทน

เพื่อเป็นแรงจูงใจใหก้บัพนกังานท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เป้าหมายของการจดัการความรู้ มีอยูด่ว้ยกนั 3 ประการ คือ 

  พฒันางานใหมี้คุณภาพ และมีผลสมัฤทธ์ิมากยิง่ข้ึน 

  พฒันาคนใหศ้กัยภาพและเกิดคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

  พฒันาฐานความรู้และทุนปัญญาขององคก์ร 

 ในคู่มือการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(กพร.) ได้อธิบายถึงกระบวนการจัดการความรู้ไว้ว่ามีทั้ งหมด  7 ขั้ นตอน  ดังแสดงไว้ใน

ภาพประกอบ  
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ภาพ10 กระบวนการจดัการความรู้ 

 

 การจัดระบบการจัดการความรู้ 

 การจดัระบบการจดัการความรู้ ควรบูรณาการเขา้กบังานประจาํและตอ้งไม่ทาํให้ภาระ

งานเพิ่มข้ึน ซ่ึงไม่มีกฎตายตวัแน่นอน  วิจารณ์ พานิช (2547) ไดแ้นะนาํ 2 ทฤษฎี ท่ีสําคญัในการ

จดัระบบการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ ทฤษฎีขนมชั้น มีแนวคิดว่าระบบการจดัการความรู้เป็นระบบท่ี

แยกออกจากงานประจาํ แยกออกจากระบบการพฒันาคน จึงทาํให้พนกังานรู้สึกว่าตนมีงานเพ่ิมข้ึน 

จนในท่ีสุดการจดัการความรู้ก็ลม้เหลวไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน อีกทฤษฎีหน่ึง คือ ทฤษฎีขนมเปียก

ปูน คือ ระบบการจดัการความรู้จะถูกแทรกและกลืนเป็นเน้ือเดียวกนั กบังานประจาํและ ระบบอ่ืน 

ๆ กล่าวคือมีการจัดการความรู้แทรกอยู่ทั่วไปอย่างมองไม่เห็นทฤษฎีขนมเปียกปูนจะนําไปสู่

ความสําเร็จ  วิธีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขนมเปียกปูน  คือ  ให้คณะทํางานการจัดการความรู้        

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  

3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  

(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) 
ความรู้น้ันทาํให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 

ทาํให้องค์กรดขีึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะทาํให้เข้าใจง่ายและสมบรูณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 

ี ้ ื ่ ั้ ื ั

1. การบ่งชีค้วามรู้  

(Knowledge Identification) 
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กระจายอยูใ่นทุกส่วนขององคก์ร และผลจากทุกกิจกรรมของการจดัการความรู้ตอ้งส่งผลไปยงัการ

พฒันางาน พฒันาคน และการพฒันาองคก์รเพื่อใหก้ารจดัการความรู้มีความต่อเน่ืองในภาพรวมได ้

 ความสําคญัของการจัดการความรู้ 

 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนทาํใหพ้บวา่ หลายๆ องคก์รตอ้งสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กบับุคลากร

ท่ีลาออกหรือเกษียณอาย ุพนกังานใหม่อาจทาํงานผดิพลาด ซํ้าซากในส่ิงเดิมๆ หลายคร้ัง การพฒันา

องค์กรไม่ทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหม่ ทาํให้ผลกาํไรลดลง และการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ขาดประสิทธิภาพ จากการท่ีพนกังานลาออกบ่อยทาํให้ผูบ้ริหาร

ตอ้งใช้เวลาอีกระยะหน่ึงในการพฒันาพนักงานใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์จนสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกองคก์ร เพื่อตอบคาํถามท่ีว่าทาํไมตอ้งมีการจดัเก็บความรู้เพื่อสภาวะแวดลอ้มภายในและ

ภายนอก ดงัน้ี 

วิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายในองคก์ร 

 1. พนกังานทาํงานผดิพลาดเร่ืองเดิมๆ ถา้มีการจดัเก็บความรู้ท่ีดี จะทาํใหล้ดการผดิพลาด

ในเร่ืองเหล่าน้ี 

 2. ความรู้ท่ีสูญหายไปกบัพนกังานท่ีลาออก หรือเกษียณอาย ุถา้มีการจดัเก็บความรู้จะทาํ

ใหค้วามรู้อยูคู่่กบัองคก์รต่อไป 

 3.  พนักงานขาดความตระหนักในการนําความรู้ท่ีดีๆ  ขององค์กรนํามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

วิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

  3.1 ถา้องคก์รไม่มีการพฒันาความรู้ ต่อยอดความรู้ จะทาํใหอ้งคก์รลา้หลงั ไม่ทนัต่อ

คู่แข่งขนั 

  3.2 กระแสการเปล่ียนแปลงสากลของโลกน้ีจะเน้นท่ีความรวดเร็ว ถา้องคก์รไม่มี

การถ่ายทอดความรู้ใหก้นั จะทาํใหอ้งคก์รไม่สามารถทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกได ้

ประโยชน์ของการนาํความรู้ไปใช ้
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 ประโยชน์ของการนําความรู้ไปใช้ มีดงัต่อไปน้ี 

 1. ส่งเสริมศีลธรรมพื้นฐานของสังคม คือ การเคารพศกัด์ิศรี ความเท่าเทียมกนัและเป็น

การเคารพในความสามารถและคุณค่าท่ีมีอยูข่องแต่ละบุคคล 

 2. มีการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนัรวมถึงแบ่งปันความรู้ 

 3. ช่วยเพิ่มศกัยภาพของพนกังานและองคก์ร ใหส้ามารถแข่งขนัได ้

 4. เพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

 5. เพื่อสร้างองคก์รความรู้ใหม่ๆ ข้ึนมา 

 6. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 7. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร 

 8. ช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณค่ามากยิง่ข้ึน 

 ปัจจัยทีท่าํให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ 

 ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการจดัการความรู้ ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ 

ดงัน้ี 

 1. ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํในการดาํเนินการการจดัการความรู้ 

 2. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัโดยการกาํหนดวิสยัทศัน์ในการจดัการความรู้ใหช้ดัเจน 

 3. การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังานเห็นความสาํคญั เห็นคุณค่าของความรู้ และร่วม

แลกเปล่ียนความรู้ 

 4. องค์กรเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้หลากหลายวิธีเช่น ใช้การเล่าเร่ืองสภากาแฟ 

เพื่อนช่วยเพื่อน ระบบพี่เล้ียงเป็นตน้ 

 5. องคก์รเลือกเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ไดเ้หมาะสมกบัทกัษะและความตอ้งการของ

ผูรั้บความรู้ 

 6. สร้างตวัช้ีวดัเพื่อประเมินผลเพื่อทาํให้ทราบสถานะของการจดัการความรู้ ว่าจะตอ้งมี

การปรับปรุงพฒันาอยา่งไรบา้ง 

 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 Peter M. Senge (1990) (อา้งถึงใน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2555: 

1) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบขององคก์รแห่งการเรียนรู้ ไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 
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 1. ความเป็นเลิศส่วนบุคคล จะสามารถขยายความคิดสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเขาตอ้งการได้

อยา่งต่อเน่ือง สามารถสร้างผลงานท่ีโดดเด่นเหมือนกบัคนทัว่ไปโดยอาศยักระบวนการเรียนรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง 

 2. โลกทศัน์ เป็นการจินตนาการเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ มีการคิดอยา่งเป็นระบบโลกทศัน์ทาํให้

รับรู้และเขา้ใจองคก์รในมุมมองท่ีแตกต่างกนั การจดัการเรียนรู้ช่วยให้คนมีโลกทศัน์ท่ีมองโลกใน

ความเป็นจริงได ้

 3. วิสัยทัศน์ ท่ี ทุกคนมีส่วนร่วม  คือ  การทําให้วิสัยทัศน์ขององค์กรมีทิศทางไปสู่

จุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนและจบัตอ้งได ้

 4. การเรียนรู้เป็นทีม คือ การประสานงานท่ีดีระหว่างสมาชิกในทีม มีการสนทนา

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัตลอดจนเรียนรู้วิธีปฏิบติั

เพื่อใหข้อ้ผดิพลาดลดนอ้ยลง 

 5. การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการปรับเปล่ียนจิตใจในหลายดา้น จากการมองโลกแบบ

แยกส่วนมาเป็นการมองภาพรวม เปล่ียนจากคนท่ีเฉ่ือยชามาเป็นผู ้ท่ีกระตือรือร้นมองเห็น

ความสัมพนัธ์เชิงพึ่งพากนัระหว่างส่วนต่างๆ แบบใยแมงมุม การมองเชิงระบบเป็นการมองเชิง

ระยะยาวพร้อมการเปล่ียนเง่ือนไขของการรับรู้โดยเคล่ือนยา้ยส่วนท่ีเป็นอุปสรรคออกไปแลว้ทาํให้

เกิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 โมเดลการจัดการความรู้ (โมเดลปลาทู) 

 โมเดลปลาทูการจดัการความรู้ (KM Model) 

 เพื่อให้ง่ายต่อการทาํความเข้าใจเร่ืองการจัดการความรู้ จะเปรียบการจัดการความรู้

เหมือนกบัปลาทู ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนหวั ลาํตวัและหาง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ส่วนหัวปลา คือส่วนของผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีการกาํหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ของการจดัการ

ความรู้ ว่าองคก์รจะมีทิศทางไปทางไหน ทาํการจดัการความรู้เพื่ออะไร การกาํหนดวิสัยทศัน์การ

จดัการความรู้ ตอ้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร ฝ่ายบริหารตอ้งทาํความเขา้ใจให้ไดว้่าการ

จดัการความรู้ท่ีจะสร้างข้ึนมีองคป์ระกอบสาํคญัอะไรบา้งจึงควรมีภาพร่างเพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจไปใน

ทิศทางเดียวกนัแลว้ส่ือสารใหทุ้กคนไดรั้บรู้ 
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 2. ส่วนลาํตวัเปรียบไดก้ับการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ เช่น การบรรยาย การประชุมเชิง

ปฏิบติั เพื่อจะไดล้องฝึกการเล่าเร่ืองและสร้างคลงัความรู้ ผา่นการปฏิบติัจริงแต่ตอ้งทาํกนับ่อยๆ จน

กระบวนการน้ีซึมซบัเขา้ไปในวิถีชีวิตและเป็นวฒันธรรมขององคก์ร ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีเป็นหัวใจ

ของการจดัการความรู้ เป็นส่วนท่ีสาํคญัและยากท่ีสุดเพราะตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังาน

ในองคก์รยอมรับและพร้อมใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ 

 3. ส่วนท่ีเป็นหางปลา เปรียบไดก้บัองคค์วามรู้ท่ีองคก์รไดเ้ก็บสะสมไว ้การจดัการใน

ส่วนน้ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยช่ีวยในการจดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการเรียกใชเ้ช่น 

การเก็บความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยใีนอินเตอร์เน็ต ซีดี เวบ็บอร์ด อีเมล ์ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนความรู้

ไดท้นัทีโดยไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองระยะเวลาและระยะทาง ทาํให้พนกังานสามารถใชง้านไดส้ะดวก

ยิง่ข้ึน 

 ถา้หน่วยงานท่ีมีคลงัความรู้และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาก แสดงว่าหน่วยงานนั้นมี

หางปลาทูท่ีใหญ่กว่าส่วนอ่ืน ดงันั้นแต่ละหน่วยงานจึงมีปลาทูท่ีมีรูปร่างไม่เหมือนกนัข้ึนอยู่กบั

ความตอ้งการและจุดเนน้ของแต่ละหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 11 โมเดลปลาทู 
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 ปัญหาการใช้โมเดลการจัดการความรู้ 

 ส่วนหวัปลา: ปัญหาของการใชโ้มเดล คือ  

  ผูบ้ริหารไม่สนใจในการจดัทาํการจดัการความรู้ในองคก์ร 

  ผูบ้ริหารไม่มีวิสยัทศัน์ จึงไม่สามารถกาํหนดทิศทางในองคก์ร 

  ผูบ้ริหารไม่มีความชาํนาญในเร่ืองการจดัการความรู้ 

  ผูบ้ริหารคิดวา่การจดัความรู้เป็นการส้ินเปลือง และสูญเปล่า 

  ผูบ้ริหารไม่มีภาวะผูน้าํ ทาํใหพ้นกังานไม่ปฏิบติัตาม 

 ส่วนตวัปลา: ปัญหาของการใชโ้มเดล คือ 

  พนกังานไม่เห็นความสาํคญัในการจดัการความรู้ 

  พนกังานมีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร 

  พนกังานไมยอมรับในตวัผูถ่้ายทอดความรู้ 

  พนกังานขาดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมทาํกิจกรรมการจดัการความรู้ 

  พนกังานคิดวา่การจดัการความรู้ทาํใหเ้สียเวลาในการทาํงานปัจจุบนัของตน 

  พนกังานไม่มีการแบ่งปันความรู้ต่อกนั 

  พนกังานไม่เห็นคุณค่าของการแบ่งปันความรู้ 

 ส่วนหางปลา: ปัญหาของการใชโ้มเดล คือ 

  พนกังานบางส่วนไม่มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

  องคก์รไม่มีการจดัเกบ็ความรู้ท่ีเป็นระบบ 

 บุคคลสําคญัทีช่่วยให้โมเดลปลาทูประสบความสําเร็จ 

  ผูส้ร้างโมเดลปลาทูไดอุ้ปโลกน์บุคคลสาํคญัท่ีทาํให้โมเดลปลาทูขบัเคล่ือนไปได ้

มีอยู ่6 คน ไดแ้ก่ คุณเอ้ือ คุณอาํนวย คุณกิจ คุณลิขิต คุณประสาน และคุณวิศาสตร์ 

  1. คุณเอ้ือ : มีช่ือเตม็วา่ เอ้ือระบบ เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

   1.1 ร่วมมือกบัคุณอาํนวย เพื่อกาํหนดเป้าหมายการจดัการความรู้ ให้คุณกิจโดย

คุณเอ้ือ และเพื่อนๆ จะตอ้งร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายของการจดัการความรู้ให้ชดัเจน

โดยเช่ือมโยงเขา้กบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

   1.2 จดับรรยากาศ ท่ีเอ้ืออาํนาจใหก้บัสมาชิกคนอ่ืนๆ  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

105 
 

   1.3 จดัให้มีแผนการดาํเนินงานการจดัการความรู้และมีการปรับปรุงแผนเป็น

ระยะๆ พร้อมจดัสรรทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ ทรัพยากรใน

ท่ีน้ีหมายถึง เงิน เวลา บุคลากรและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยจดัทาํแผนงานการจดัการความรู้ให้

เขา้กบักิจกรรมดา้นอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

   1.4 ติดตามและรับรู้การเคล่ือนไหลผลการดาํเนินงาน ช่ืนชมความสําเร็จ ให้

คาํแนะนําและรางวลัเพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จ มีการรายงานผลของการ

จดัการความรู้พร้อมประเมินผลเพื่อส่งเสริมความสาํเร็จ 

   1.5 แบ่งปันทกัษะการเรียนรู้ เพ่ือใหพ้นกังานเห็นคุณค่าของทกัษะดงักล่าว 

  สรุป : คุณเอ้ือ ควรทาํให้การจดัการความรู้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานปกติจน

เกิดวฒันธรรมใหทุ้กคนเป็นผูน้าํในการพฒันาวิธีการทาํงานและนาํความรู้มาแบ่งปันกนั 

  2. คุณอาํนวย : ทาํหน้าท่ีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และอาํนวยความ

สะดวกทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวฒันธรรมตลอดจนทาํหนา้ท่ีเช่ือมระหว่างผูมี้ความรู้

กบัผูท่ี้ตอ้งการความรู้ ตลอดจนมุ่งยกระดบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัว่ทั้งองคก์ร คุณอาํนวยตอ้งมี

บุคคลท่ีพนกังานทุกคนยอมรับ เป็นผูเ้ติมพลงั จุดประกาย ประสานเช่ือมโยงการสร้างพ้ืนท่ีของการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และขยายภาพความสาํเร็จในอนาคต 

  3. คุณกิจ : เป็นผูด้าํเนินงานกิจกรรมการจดัการความรู้ ประมาณร้อยละ 90 ของ

ทั้งหมด คุณกิจตอ้งมีทกัษะดา้นการฟังอยา่งลึกซ่ึง มีทกัษะในการพูดดว้ยถอ้ยคาํท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน 

และเคารพต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น ทกัษะในการคิดบวก ทกัษะในการสงัเกตและการบนัทึก 

  4. คุณลิขิต : เป็นผูท้าํหนา้ท่ีจดบนัทึกในกิจกรรมจดัการความรู้ ทกัษะสาํคญัของคุณ

ลิขิต ไดแ้ก่ จบัใจความและบนัทึกเร่ืองราว 

  5. คุณประสาน : เป็นผูป้ระสานงานเครือข่ายการจดัการความรู้ระหว่างองคก์ร หรือ

หน่วยงานภารกิจสําคญัคือ ประสานงานเพื่อจดัให้มีขอ้ตกลงของการจดัการความรู้ในองค์กร 

ร่วมกนักาํหนดกติกา ขอ้ตกลงเครือข่าย และบุคคลในองคก์ร โดยประสานงานกบัคุณวิศาสตร์ 

  6. คุณวิศาสตร์ : เป็นผูอ้อกแบบและดาํเนินการระบบไอที ให้เหมาะสมกับการ

จดัการความรู้ และจดัอบรมการใชร้ะบบไอทีใหก้บักลุ่มคุณอาํนวย คุณกิจ รวมถึงพฒันาระบบไอที

ใหเ้หมาะสมง่ายต่อการใชง้าน 
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 สรรพวธีิสู่การจัดการองค์ความรู้ 

 การสร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดข้ึนจริงในองคก์ร ผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามพยายามในการเลือกใช้

เคร่ืองมือให้เหมาะสมกบัพนักงานและให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และทิศทางการจดัการความรู้ของ

องคก์ร ในบทท่ี 6 นาํเสนอหวัขอ้สาํคญัดงัน้ี 

 ขั้นตอนกระบวนการจดัการความรู้ 

 เกณฑก์ารเลือกวิธีการจดัการความรู้ 

 ตวัอยา่งขั้นตอนการเตรียมการสรรพวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน 

 ความลม้เหลวในการใชส้รรพวิธีท่ีผดิ 

 ความสาํเร็จในการเลือกใชส้รรพวิธีท่ีถูก 

 สรุป 

 1. ขั้นตอนกระบวนการจดัการความรู้ 

  เม่ือองคก์รไดก้าํหนด กลยุทธ์และทิศทางในการจดัการความรู้ข้ึนมาแลว้ ผูบ้ริหาร

ต้องผลักดันให้กลยุทธ์เหล่านั้ นเกิดข้ึนได้ โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ เข้าช่วย ตลอดจนการสร้าง

บรรยากาศและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือให้มากยิ่งข้ึน Asian Productivity Organization (APO) 

(2010: 3-5) และ บดินทร์ วิจารณ์ (2547: 45-46) ไดเ้สนอวิธีการและเคร่ืองมือการจดัการความรู้ไว้

ให้องคก์รไดพ้ิจารณาเลือกใชใ้ห้เหมาะสม โดยแบ่งวิธีการและเคร่ืองมือตามกระบวนการของการ

จดัการความรู้ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 การคน้หาว่า องคก์รมีความรู้อะไรบา้ง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใครหรือ

แหล่งใด และความรู้ท่ีจาํเป็นต่อองคก์รมีอะไรบา้ง (identifying the knowledge) 

  วิธีการและเคร่ืองมือ 

  การประเมินความรู้ในปัจจุบนัและอนาคต 

  การรวมกลุ่มพดูคุย (knowledge cafes) เช่น กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

  ชุมชนนกัปฏิบติั (communities of practice) 

  การสืบคน้ดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

  การใชห้ลกัความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

  ระบบพี่เล้ียง 
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  การสร้างแผนท่ีความรู้ (knowledge mapping) 

  ขั้นตอนท่ี  2 การสร้างความรู้ (creating knowledge) เป็นการดึงความรู้ท่ีองค์กร

จาํเป็นตอ้งมีออกจากตวับุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญหลายๆ ดา้น ออกมารวมกนัเพื่อจดัเป็น

ระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน 

  วิธีการและเคร่ืองมือ 

  การระดมสมอง (brainstorming) 

  การเรียนรู้และการสร้างสรรค ์(learning and idea capture) 

  การทบทวนการเรียนรู้ (learning reviews) 

  การทบทวนหลงัปฏิบติังาน (after action reviews) 

  การจดัสถานกายภาพของสถานท่ีทาํงาน (collaborative physical) 

  การวมกลุ่มพดูคุย (knowledge cafes) 

  ชุมชนนกัปฏิบติั (communities of practice) 

  การบนัทึกเร่ืองราวของตนเองลงในเวบ็ไซต ์(blogs) 

  การเผยแพร่องคค์วามรู้ดว้ยภาพและเสียง 

  การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ สืบคน้ 

  การใชห้ลกัความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

  ระบบพี่เล้ียง 

  ขั้นตอนท่ี 3 การจดัเก็บความรู้ (storing knowledge) เป็นการจดัเก็บความรู้ท่ีดึงมา

จากแหล่งความรู้ต่างๆ  

  วิธีการและเคร่ืองมือ 

  การทบทวนการเรียนรู้ 

  การทบทวนหลงัการปฏิบติังาน 

  การรวมกลุ่มพดูคุย (knowledge cafes) เช่น กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

  ชุมชนนกัปฏิบติั (communities of practice) 

  การจดัหมวดหมู่เน้ือหาความรู้ (taxonomy) 

  ระบบท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อใชใ้นการเกบ็บนัทึกประวติัเอกสาร (document libraries) 
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  การบนัทึกเร่ืองราวของตนเองลงในเวบ็ไซต ์(blogs) 

  การผลิตส่ือความรู้ทั้งภาพและเสียง 

  การจดักลุ่มความรู้ (knowledge clusters) 

  การจดัสถานกายภาพของสถานท่ีทาํงาน (collaborative physical workspaces) 

 ขั้นตอนท่ี 4 การแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ (sharing knowledge) 

  วิธีการและเคร่ืองมือ 

  เพ่ือนช่วยเพ่ือน (peer assist) คือ เชิญคนมาช่วยเหลือ ซ่ึงสามารถป้องกันไม่ให้มี

ความผดิพลาดจากส่ิงท่ีเกิดมาแลว้ 

  การทบทวนการเรียนรู้ 

  การทบทวนความรู้หลงัปฏิบติังาน คือการทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไปแลว้ ว่ามีอะไรท่ี

ส่งผลใหไ้ดเ้รียนรู้จากความสาํเร็จและความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึน 

  การเล่าเร่ือง (storytelling) 

  ชุมชนนกัปฏิบติั (communities of practice) 

  การจดัสถานกายภาพของสถานท่ีทาํงาน (collaborative physical workspaces) 

  การรวมกลุ่มพดูคุย (knowledge of practice) 

  ชุมชนนกัปฏิบติั (communities of practice) 

  การจดัหมวดหมู่เน้ือหาความรู้ (taxonomy) 

  ระบบท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อใชใ้นการเกบ็บนัทึกประวติัเอกสาร (document libraries) 

  การบนัทึกเร่ืองราวของตนเองลงในเวบ็ไซต ์(blogs) 

  การเผยแพร่องคค์วามรู้ดว้ยภาพและเสียง 

  การสร้างเครือข่ายทางความรู้ (knowledge clusters) 

  การจดัสถานกายภาพของสถานท่ีทาํงาน (collaborative physical workspaces) 

  ระบบท่ีสามารถอาํนวยความสะดวก ในการคน้หาขอ้มูลเฉพาะเร่ือง (knowledge 

portal) 

  ระบบพี่เล้ียง 

  การเทียบเคียง (benchmarking) 
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 ขั้นตอนท่ี 5  การนาํความรู้ไปใช ้

 วิธีการและเคร่ืองมือ  

  เพื่อนช่วยเพื่อน (peer assist) 

  การจดัสถานกายภาพของสถานท่ีทาํงาน (collaborative physical workspaces) 

  การรวมกลุ่มพดูคุย (knowledge cafes) เช่น กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

  ชุมชนนกัปฏิบติั (communities of practice) 

  การจดัหมวดหมู่เน้ือหาความรู้ (taxonomy) 

  ระบบท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อใชใ้นการเกบ็บนัทึกประวติัเอกสาร (document libraries) 

  การบนัทึกเร่ืองราวของตนเองลงในเวบ็ไซต ์(blogs) 

  การสร้างเครือข่ายทางความรู้ (knowledge clusters) 

  แหล่งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ (expert locator) 

  แผนสมรรถนะดา้นความรู้ของพนกังาน (knowledge worker competency plan) 

  ระบบพี่เล้ียง 

  ระบบท่ีสามารถอาํนวยความสะดวก ในการคน้หาขอ้มูลเฉพาะเร่ือง (knowledge 

portal) 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า วิธีการจดัการองค์ความรู้ในแต่ละขั้นตอนสามารถนํา

สรรพวิธีหลายๆ วิธีมาบูรณาการร่วมกนัได ้หรือจดัเป็นกิจกรรมซํ้ าๆ กนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ี บางสรรพวิธีท่ีองคก์ารส่วนใหญ่ใชก้นั ไดแ้ก่ 

 1. การฝึกอบรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการจดัการ

ความรู้เพื่อให้เพียงพอแก่การดาํเนินการในกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป (วิจารณ์ พานิช, 2547:72) หลกั

สาํคญัของการฝึกอบรมคือ ไม่ควรแยกการฝึกอบรมออกจากการปฏิบติัจริงของการจดัการความรู้ 

และการปฏิบติังานประจาํ โดยมีหน่วยพฒันาบุคลากรเขา้มาร่วมดาํเนินการ 

 2. การจดัตลาดนดัความรู้ เป็นกิจกรรมก่ึงฝึกอบรมก่ึงฝึกปฏิบติัจริง หลกัในการจดัตลาด

นดัความรู้มี 2 ขอ้ คือ  

  2.1 ผูเ้ขา้มาในตลาดนัด ต้องเป็นผูด้ ําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ไม่ใช่เป็น

ผูส้นใจหรือไม่มีความตั้งใจจริงท่ีจะปฏิบติัการจดัการความรู้ 
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  2.2 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ตอ้งทาํการบา้นมาก่อน คือ ตอ้งทาํความเขา้ใจ

ใหช้ดัเจนในเร่ืองเป้าหมาย ทรัพยากรท่ีใชส้นบัสนุน การออกแบบตลาดนดัวา่จะนาํความรู้ดา้นไหน

มาแลกเปล่ียนกนับา้ง การเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองใชต่้างๆ  

 3. ชุมชนนกัปฏิบติัหรือชุมชนแหล่งการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายท่ีประกอบดว้ยสมาชิกกลุ่ม

ต่างๆ  ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่เป็นทางการ แต่บุคคลกลุ่มน้ีจะมีความใกลชิ้ดมีความสนใจและ

มีพื้นฐานหลายอย่างท่ีใกลเ้คียงกนั ลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการน้ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ข้ึนไดม้าก (บดินทร์ วิจารณ์, 2547:106-109) 

 ชุมชนนักปฏิบัติจะต้องมีผูริ้เร่ิม Etienne Wenger (2002) ให้ความหมายว่ากลุ่มคนท่ี

รวมตัวกันโดยมีแรงปรารถนาร่วมกันในการพัฒนาหรือเสริมสร้างความร่วมมือโดยผ่านการ

ปฏิสัมพนัธ์ภายในชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพื่อนาํความรู้ไปใชใ้นงานประจาํของตน (ทิพวรรณ หล่อ

สุวรรณรัตน์, 2548: 55-57) ชุมชนนักปฏิบติัมุ่งสร้างขยายและแลกเปล่ียนความรู้โดย ผูซ้ื้อหรือ

ผูเ้ขา้ร่วมจะเลือกองคค์วามรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามความสนใจของตนจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้วามรู้ 

 ขอ้จาํกดัของชุมชนนกัปฏิบติั คือ การเห็นความสาํคญัของความรู้ของตนเองอาจทาํใหเ้กิด

การแบ่งแยกภายในองคก์รได ้หรือการคิดตามกลุ่ม เน่ืองจากในชุมชนมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด

ทาํให้การสรุปหรือการตัดสินใจ เป็นไปตามอิทธิพลของกลุ่มโดยไม่พิจารณาขอ้มูลท่ีแท้จริง

ตวัอยา่งเช่น การจดัตลาดนดัความรู้ ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มคน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนัดว้ย

ความสมัครใจ เพื่อค้นหารวบรวม และเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติท่ีดี เทคนิคต่างๆ  ในการ

ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร ตลาดนดัความรู้มีลกัษณะคลา้ยตลาดนดัทัว่ไป ซ่ึง

จะมีผูข้ายหรือกลุ่มผูใ้ห้ความรู้และผูซ้ื้อคือ กลุ่มคนท่ีตอ้งการสินคา้หรือความรู้ คนทั้งสองกลุ่มจะ

มาพบปะพูดคุยกนัเพื่อต่อยอดความรู้และนาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาองคก์ร (บูรชยั ศิ

ริมหาสาคร, 2550: 182-185) 

 4. การใช้ท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียง เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมาก โดยมุ่งเน้นท่ีพนักงานใหม่ท่ี

จาํเป็นตอ้งมีการสอนงานอยา่งรวดเร็ว เพ่ือให้พนกังานใหม่ปฏิบติังานไดใ้นทนัที โดยพ่ีเล้ียงเป็นผู ้

แนะนาํและสอนวิธีการทาํงานให ้
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 ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ เป็นวิธีท่ีประหยดัและใชเ้วลาสั้น ตลอดจนไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ถา้หากพี่เล้ียงและพนกังานใหม่ สามารถปรับตวัเขา้กนัได ้

ปัญหาของการใชว้ิธีน้ี คือ พี่เล้ียงและพนกังานใหม่ มีวยัและประสบการณ์ท่ีต่างกนั ทาํใหเ้กิดปัญหา

เร่ืองการส่ือสารและการถ่ายทอดความรู้ 

 5 . เพื่ อนช่วยเพื่ อน  (peer assist) เป็นการแสวงหา “กัลยานิ มิต  (peer)” ท่ี มีความรู้

ความสามารถมาช่วยแบ่งปันความรู้ วิธีการน้ีเร่ิมตน้จากการสํารวจหาขอ้มูลว่า มีใครบา้งท่ีมีวิธี

ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะในเร่ืองราวท่ีเราตอ้งการ ซ่ึงอาจจะเป็นคนในหน่วยงานหรือนอก

หน่วยงานก็ได้ จากนั้นก็ติดต่อขอเรียนรู้วิธีการทาํงานจากบุคคลนั้น เช่น ขอไปศึกษาดูงาน ขอ

โทรศพัท์หรืออีเมล์ไปถาม เชิญมาบรรยายให้ฟัง หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนน้ี 

ไม่ใช่ลอกเลียนแบบวิธีการของเขาทั้งหมดแต่ตอ้งเรียนรู้แนวคิด และแนวปฏิบติัของเขาแลว้นาํมา

ปรับประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการทาํงานของเรา 

 6. การสบัเปล่ียนงาน (job rotation) หรือการยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน (secondment) เป็น

เคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (development tools) การสับเปล่ียนงานเป็นการ

ยา้ยบุคลากรไปทาํงานในหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงอาจอยูภ่ายในสายงานเดียวกนัหรือขา้มสายงาน ใหไ้ป

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วยเวลาเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การปฏิบติั

ระหว่างกนั ส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ท่ีกวา้งขวางในงานท่ีหลากหลาย วิธีการน้ีมีประสิทธิผล

ในการกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายให้ผูถู้กยา้ยเกิดการ

พฒันาทกัษะท่ีหลากหลายมากข้ึน สําหรับการยืมตวับุคลากรมาทาํงานชั่วคราวนั้นเป็นการยา้ย

บุคลากรหรือในหน่วยงานเพื่อให้ผูถู้กยืมตวัถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของตนเองให้หน่วยงาน

เป็นการกระจายความรู้ท่ีไดผ้ลในระยะสั้นในขณะเดียวกนัผูถู้กยืมตวัก็ไดเ้รียนรู้จากบุคลากรใน

หน่วยงานอ่ืนซ่ึงสามารถนาํมาพฒันางานของตนเอง หรือสร้างความรู้ใหม่ๆ ได ้

 7. การทบทวนหลงัการปฏิบติังาน เป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อสนทนาว่ามีอะไรเกิดข้ึนบา้ง 

สาเหตุท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น ตลอดจนการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มไดเ้รียนรู้จาก

ผลการปฏิบติังานทั้งดา้นความสาํเร็จและความลม้เหลว 
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 8. การเสวนาเป็นการพูดคุย เพ่ือปรับฐานความคิดโดยการฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย

จากผูร่้วมเสวนา เพ่ือให้สมาชิกเห็นภาพท่ีใกลเ้คียงกนั หลงัจากนั้นจึงมีการประชุมเพื่อแกปั้ญหา

หรือหาขอ้ยติุต่อไปไดง่้ายข้ึน 

 9. ฐานความรู้บทเรียนและความสาํเร็จ เป็นการจดัเก็บองคค์วามรู้ ท่ีไดจ้ากทุกๆ ส่วนของ

องคก์ร เช่น ประสบการณ์หรือจากโครงการ จากกลุ่มท่ีปรึกษา ซ่ึงฐานความรู้น้ีช่วยพนักงานเกิด

การเรียนรู้ไดโ้ดยตรง 

 10. แหล่งผูรู้้ในองคก์ร เป็นการกาํหนดแหล่งผูรู้้ในองคก์รว่า เม่ือตอ้งการสอบถามหรือ

ตอ้งการเรียนรู้ใดเร่ืองหน่ึง จะตอ้งไปติดต่อท่ีใคร หรือหน่วยงานไหน 

 11. การเล่าเร่ือง เป็นการเล่าประสบการณ์ ปัญหา เพื่อใหเ้กิดการคน้หาคาํตอบจากผูฟั้ง 

 12. เวทีถามตอบ เป็นการตั้งคาํถามเพ่ือให้ผูรู้้ท่ีอยู่ในกลุ่มช่วยตอบคาํถาม ถา้องคก์รได้

จดัตั้งแหล่งผูรู้้ในองคก์รไวแ้ลว้ คาํถามท่ีเกิดข้ึนสามารถส่งตรงไปยงัแหล่งผูรู้้ในองคก์รไดท้นัที 

 13. การจดัตั้งทีมขา้มสายงาน (cross-functional team) เป็นการจดัตั้งคณะทาํงานจากหลาย

สายงานเพ่ือมาทาํงานร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีกาํหนดข้ึนภายใตค้วามเช่ือท่ีวา่ การทาํงานในแต่

ละเร่ือง ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญจากหลาย ๆ ดา้นมาแลกเปล่ียนประสบการณ์และทาํงานร่วมกนั จึงจะ

ประสบความสําเร็จ เช่น การจดัตั้ งทีมเพื่อทาํกิจกรรม 5ส. ท่ีตอ้งจดัทีมงานท่ีมีความสามารถท่ี

หลากหลายมาร่วมกนัทาํงาน 

 เน่ืองจากวิธีการจดัการความรู้ผูบ้ริหารสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม จึงเป็นท่ี

น่าสนใจว่าองคก์รส่วนใหญ่นิยมใชว้ิธีการใดมากท่ีสุด ผูเ้ขียนจึงไดศึ้กษาเร่ืองสรรพวิธีการจดัการ

ความรู้ในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ซ่ึงเก็บตวัอย่างจาก

ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางในนิคมอุตสาหกรรม มีจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 2,782 

ราย ทัว่ประเทศไทย ท่ียงัคงดาํเนินกิจการอยู ่(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,2555:1) เก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ผลการศึกษาอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการ อยา่งไรก็ตามองคก์รจะเลือกใช้

วิธีการใดอาจตอ้งใช้หลกัการมีส่วนร่วมจากสมาชิกหรือพนักงานในองค์กรนําเสนอข้ึนมาแลว้

พิจารณาเลือกใชใ้หเ้หมาะสม 
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 เกณฑ์การเลือกวธีิจัดการความรู้ 

 การเลือกเคร่ืองมือและวิธีการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมช่วยให้การคน้หา การเขา้ถึง

ตลอดจนมีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน เกณฑ์การเลือกวิธีการ

จดัการความรู้ ส่วนใหญ่พิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ดงัภาพท่ี 12 ชนิดของความรู้ ลกัษณะของ

องคก์ร เช่น ขนาดองคก์ร ลกัษณะการทาํงาน วฒันธรรมองคก์ร ทรัพยากรท่ีมีอยู่และทรัพยากรท่ี

ตอ้งใช ้(สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2555:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ12 เกณฑก์ารเลือกวิธีจดัการความรู้ 

 

 จากภาพ 12 การเลือกวิธีการจดัการความรู้ควรพิจารณาหลกัเกณฑท่ี์สาํคญั ไดแ้ก่ 

 1. ชนิดของความรู้ ควรพิจารณาลกัษณะของความรู้ท่ีตอ้งการคน้หาหรือแลกเปล่ียนกนัว่า

มีลักษณะเป็นอย่างไร ถ้าความรู้ท่ีต้องการจากผูเ้ช่ียวชาญมีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น (tacit 

knowledge) คือ เป็นความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน อาจตอ้งใช้วิธีการเล่าเร่ืองการเสวนาเป็นการพูดคุย 

ระบบพี่เล้ียง เพื่อนช่วยเพื่อน (peer assist) เป็นตน้ 

 

 

ชนิดของความรู้ 

ทรัพยากร ลักษณะของ 

์

วัฒนธรรมองค์กร 

เกณฑ์การ
เลือก 

วิธีการจัดการ 
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 2. ลกัษณะขององคก์ร ประเดน็ท่ีควรพิจารณา ไดแ้ก่ 

  2.1 ขนาดองคก์ร ตอ้งเลือกใชว้ิธีการจดัการความรู้ให้เหมาะสมกบัจาํนวนบุคลากร 

ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคร้ัง 

  2.2 ลกัษณะการทาํงาน องค์กรส่วนใหญ่โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

พนกังานจะมีระยะเวลาการทาํงานเป็นกะแตกต่างกนัไป ดงันั้นการเลือกวิธีการจดัการความรู้ ตอ้ง

พิจารณาให้พนกังานกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ไดเ้ต็มเวลามากท่ีสุด 

โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ 

  2.3 สถานท่ีตั้งขององคก์ร เช่น หากสถานท่ีตั้งมีพื้นท่ีอยู่ใกลชุ้มชนจะช่วยส่งเสริม

ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี องคก์รจะรู้ว่าคนในชุมชนตอ้งการส่ิงใดและ

ไม่ตอ้งการส่ิงใด 

 3. วฒันธรรมองคก์รมีส่วนสาํคญัในการสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

จดัการความรู้ เช่น หากองคก์รจดัให้มีห้องสมุดท่ีมีการส่งเสริมส่ือความรู้และเทคโนโลยีในการ

สืบคน้ขอ้มูลท่ีสะดวกรวดเร็ว บุคลากรก็จะมีบุคลิกลกัษณะท่ีใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงองคก์รตอ้งสัง่สม

ความเช่ือ วิธีคิดท่ีดีงาม มีการให้คุณค่า วิธีการทาํงานและวิถีชีวิตท่ีเหมาะสมจึงจะทาํให้องคก์รมี

วฒันธรรมตามท่ีตอ้งการได ้ทั้งน้ีตอ้งอาศยัระยะเวลาหน่ึงในการเปล่ียนแปลงความเช่ือของบุคคล

จึงจะสามารถสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีดีงามใหเ้กิดข้ึนได ้ดงัภาพ 13 

 

ระดบั 

  การ 

เปล่ียน 

 แปลง 

 

 

 

      ระยะเวลา 

ภาพ 13 วฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ 

6. วัฒนธรรมองค์กร 

5. วิถีชีวิต 

4. วิธีการทํางาน 

3. วิธีให้คุ้มค่า 

2. วิธีคิด 

1. ความเชื่อ 
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 4. ทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้การเลือกวิธีการจดัการความรู้ เร่ืองพิจารณาถึง

วสัดุอุปกรณ์ หรือสถานท่ี งบประมาณท่ีตอ้งใชใ้นการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง หากเป็นทรัพยากรท่ีหา

ไดง่้ายหรือมีอยู่แลว้ในองค์กรก็ยิ่งเป็นส่ิงท่ีดี เพราะทาํให้ไม่ส้ินเปลืองงบประมาณส่วนอ่ืนของ

องคก์ร 

 5. ตวัอยา่งขั้นตอนการเตรียมการสรรพวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน  สรรพวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนเป็น

การช่วยเหลือบุคลอ่ืนทั้งในและนอกองคก์รในลกัษณะของการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างตนกบั

ผูอ่ื้น เพื่อนาํความรู้นั้น ๆ ไปป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดลม้เหลวในการปฏิบติังาน ดงัแสดงใน

ภาพ สถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2555:1) ไดอ้ธิบายขั้นตอน สรรพวิธี เพื่อนช่วย

เพื่อนไวด้งัน้ี 

    ลงมือทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ14 การแลกเปล่ียนความรู้ดว้ยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน 

 

 ขั้นตอนการเตรียมการ 

 1. สมาชิกในทีม หรือนอกทีม กาํหนดปัญหาท่ีตอ้งการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน 

 2. หาคนท่ีคาดวา่จะแกปั้ญหาใหที้มไดส้าํเร็จ 

 3. เชิญคนมาประชุม ฟังปัญหา ดว้ยจาํนวนคนท่ีเหมาะสม 

 4. ขณะดาํเนินการกิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดง

ความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการอภิปรายในประเดน็ท่ีตอบวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้

สิ่งท่ีคุณรู้และเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 

สิ่งท่ีคุณและผู้อ่ืนรู้และ 

เชี่ยวชาญ 

สิ่งท่ีผู้อ่ืนรู้และเชี่ยวชาญ 
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 สรุปผลลพัธ์ท่ีตอ้งการให้ชดัเจนโดยเน้นท่ีความรู้ท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจเพ่ือให้สามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชต่้อไปได ้นัน่คือ แต่ละคร้ังไม่จาํเป็นตอ้งไดผ้ลลพัธ์ท่ีสาํเร็จรูปมากไ็ด ้

 ความล้มเหลวในการใช้สรรพวธีิทีผ่ดิ 

 เน่ืองจากสรรพวิธีในการจดัการความรู้มีอยู่หลากหลายวิธี หากเลือกใช้สรรพวิธีท่ีไม่

เหมาะสมมาใชย้อ่มทาํใหเ้กิดผลเสียต่อกิจกรรมการจดัการความรู้เป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ 

 1. พนกังานในองคก์รเกิดความเบ่ือหน่ายในการเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังต่อไป 

 2. การเลือกสรรพวิธีท่ีผดิพลาดทาํใหท้าํใหก้ารจดัการความรู้อาจหยดุซะงกัได ้

 3. เป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรในการจดัการดาํเนินงาน การจดัการความรู้ขององคก์รและ

ประเทศชาติ 

 4. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ไม่มีใจเป็นกลาง ไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น 

 5. ความเสียเปรียบทางการคา้ ถา้สรรพวิธีต่าง ๆ ไม่ไดรั้บความสนใจหรือเกิดลม้เหลว

กลางคนัควรจะมีการตกัเตือนกนั 

 

 ความสําเร็จในการเลือกใช้สรรพวธีิทีถู่ก 

 1. ผูรั้บความรู้มีความรู้และความเช่ียวชาญเพิ่มข้ึน 

 2. ระบบฐานขอ้มูลไดรั้บการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ 

 3. ความรู้ไดรั้บการเผยแพร่ไดร้วดเร็วข้ึน โดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวตักรรมใหม่ 

 4. องคก์รไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพอนัส่งเสริมให้องคก์รไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัสามารถ

ผลิตสินคา้และบริการท่ีตลาดยอมรับ 
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ตอนที ่10 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 10.1งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชน 

   รังสรรค์ ปิติปัญญา (2542) ไดอ้ธิบายว่าธุรกิจชุมชน เป็นธุรกิจของชุมชน โดยมีคนใน
ชุมชน ร่วมกนัเป็นเจา้ของ ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ และร่วมกนัรับผดิชอบผลท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน 
ถือว่า เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญกา้วหน้าอย่างย ัง่ยืน การ
ส่งเสริมให้ ชาวบา้นทาํธุรกิจชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชาวบา้นมีโอกาสเรียนรู้วิธีการจดัการธุรกิจ 
การทาํงาน ร่วมกนัเพ่ือตวัเองและเพื่อส่วนรวม ตลอดจนไดเ้รียนรู้ถึงการจดัการผลประโยชน์เพ่ือ
พฒันาชุมชน การเรียนรู้ผา่นการทาํธุรกิจชุมชนน้ีจะทาํใหช้าวบา้นและชุมชนสามารถปรับตวัใหเ้ขา้
กบัสถานการณ์ท่ี เปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสม และเกิดการพฒันาท่ีต่อเน่ือง ดงันั้นธุรกิจชุมชน 
จึงนับว่าเป็นวิธีการ หรือกระบวนการท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ “การพฒันาคนและชุมชน” ซ่ึง
นอกจากน้ีผลต่อการพฒันา เศรษฐกิจของชุมชนโดยตรงแลว้ยงัเช่ือว่าจะมีผลต่อการพฒันาความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วย     ผูป้ระกอบการในประเทศแอฟริกาใต้ของ Adonisi and Wyk (2012) 
พบว่ามีปัจจยั 8 ดา้น ของระบบการบริหารงานบุคคลท่ีส่งผลต่อดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการ 
คือ การตดัสินใจในการทาํงาน ส่ิงสนบัสนุนดา้นการจดัการ ระบบแรงจูงใจ การไดม้าซ่ึงนวตักรรม 
การ สนับสนุนทางการเงิน เวลาในการทาํงานท่ียืดหยุ่น ขอบเขตขององคก์าร และระยะเวลาการ
ทาํงาน     
   ปัทมาวดี ซูซูก ิ(2552: 20-21) ไดอ้ธิบายไวว้า่ องคก์รการเงินใน ชุมชน เป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ท่ีชาวบา้นใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ดว้ยการกูย้ืมแหล่งเงินท่ีดอกเบ้ียตํ่า ท่ีสุดมาเป็นเคร่ืองมือ
ในการดาํเนินกิจกรรม เช่น การเกษตร อยา่งไรก็ตาม ชาวบา้นยงัคงจาํเป็นตอ้งกู ้เงินจากหลายแหล่ง 
เพราะองคก์รการเงินในชุมชนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเงิน ให้แก่ชาวบา้นต่อ
รายได้อย่างเพียงพอ  Promsaka Na Sakolnakorn (2010) ได้อธิบายถึงปัญหาของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ว่า ปัญหาของ
ผูป้ระกอบการ คือ 1) เกิดจากนโยบายภาครัฐ และส่ิงท่ีรัฐสนับสนุน ไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและความเป็นจริง ของการเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจได้ 2) มีปัญหาทาง
การเงิน เช่น ไม่สามารถยืมเงินจาก สถาบนัการเงินได้ 3) ขาดความรู้ความสามารถดา้นต่างๆ 4) 
ปัญหาดา้นแรงงาน โดยเฉพาะทกัษะ แรงงานท่ีหายาก และแรงงานมีอตัราการเขา้ออก จากงานสูง 
และ 5) ขาดความรู้ความเขา้ใจ ทางดา้นการตลาด   
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   เฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ และ สาวิตรี รังสิภัทร์ (2550) 
ไดศึ้กษาการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของเกษตรกร ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ท่ี อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัสระบุรี โดยผลการศึกษาพบว่าในส่วนของวิสาหกิจชุมชน จะตอ้งปรับ ปรุงการดาํเนินงาน
ในเร่ืองการตลาด การบริหารการผลิต กระบวนการจดัการสินคา้ และความ รับผดิชอบต่อชุมชน     
   สุดาณี คาดี และคณะ (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการองคค์วามรู้เพื่อขยายผลการผลิต 
แปรรูปนํ้ ามนังาปลอดสารเคมี สู่วิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลวิจยัพบว่าองค ์
ความรู้ในการปลูกงาและสกดันํ้ ามนังา ไดรั้บการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาว
ไทย ใหญ่ โดยสถาบนัครอบครัวเป็นแหล่งก่อเกิดการเรียนรู้สั่งสมจนกลายเป็นองคค์วามรู้ และมี
การพฒันา ต่อเน่ืององคค์วามรู้ในการสกดันํ้ ามนังาจากเดิมโดยอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย
พฒันา กระบวนการสกดันํ้ ามนังาจากเดิม แบบใชค้รกไมก้บัแรงงานววั ควาย ในการสกดัมาเป็น
การใชค้รกไม ้กบัพลงัน้าหรือกงัหันน้า และแบบประยุกตโ์ดยใชค้รกไมก้บัพลงังานไฟฟ้าในการ
สกดันา้มนังา   
   สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ (2554 : 58) ได้รายงานสถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชน
จงัหวดั แพร่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานรัฐไวว้่า 1) มีปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะดา้นเจา้หนา้ท่ี
และระบบ การทาํงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2) หน่วยงานภาคียงัไม่ให้การสนับสนุนส่งเสริม
เท่าท่ีควร 3) การ บันทึกขอ้มูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนช้า 4) เน้ือหาแบบประเมิน
ศกัยภาพมีมากเกินไป ควรปรับให้กระชับเพื่อสะดวกและรวดเร็วและเข้าใจง่ายและนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 5) แบบรายงาน วิสาหกิจมีมากเกินไปควรจดัหมวดหมู่ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีสําคญั
นําไปใช้ได้จริง 6) เจา้หน้าท่ีบนัทึกขอ้มูลมี งานบนัทึกปริมาณมากทาํให้เกิดความล่าช้าในการ
บนัทึกขอ้มูล 7) การติดตามการดาํเนินงานกลุ่ม หน่วยงานภาคีระดบัอ าเภอใหค้วามร่วมมือนอ้ย 8) 
หน่วยงานภาคีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ ประเมินศักยภาพหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชนในการพิจารณาส่งเสริมและ สนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน และ 9) วิสาหกิจ
ชุมชนมีจาํนวนมากและเจา้หน้าท่ีมีจาํนวนนอ้ยทาํให้การ ติดตามความกา้วหน้าของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนไม่ทัว่ถึง  
   สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (2554: 45) ได้วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคใน  การ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัพิษณุโลก ไวด้งัน้ี 1) กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคี 
ให้ความสําคญัต่อการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนน้อย  ไม่จริงจงั และแนวทางการ
ส่งเสริมไม่ ชดัเจนและต่อเน่ืองอีกทั้งยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่องานส่งเสริมและ
สนับสนุน วิสาหกิจชุมชน 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภาคี
ห ลายห น่ วยงาน  และ มี ก ารใช้ ช่ื อ อ่ืน ในการ เข้า ร่วม กิ จกรรมทั้ ง ท่ี เป็ น ก ลุ่ม เดี ยวกัน                           
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ทาํให้เกิดการสับสนและเขา้ใจผิด ระหว่างหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 3) วิสาหกิจชุมชนยงัไม่
สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละยงัตอ้งพึ่งพา ปัจจยัการผลิต และเงินทุนจากภายนอก 4) หน่วยงานภาคี
ในระดบั     อาํ เภอ และจงัหวดั ยงัทาํงานแบบไม่ บูรณาการและยงัไม่เห็นความสําคญัเน่ืองจากมี
ความเขา้ใจว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นงานของกรมส่งเสริม การเกษตร และ 5) วิสาหกิจชุมชนบางแห่ง
ท่ีมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ไม่ไดเ้กิดจากปัญหา หรือความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
แต่มาจดทะเบียนเพ่ือรอรับการส่งเสริมสนบัสนุนของ หน่วยงานต่างๆ และเพื่อหวงักูเ้งินในอตัรา
ดอกเบ้ียตํ่า ซ่ึงมิไดป้ระกอบกิจกรรมอยา่งแทจ้ริงและ ต่อเน่ือง  
   วิทยา จันทะวงศ์ศรี (2547) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ไดก้ล่าวว่า สาํหรับปัจจยัท่ีตอ้ง พิจารณาและให้ความสาํคญั 
สําหรับการนําแนวทางเลือกวิสาหกิจชุมชน  นําไปปรับใช้กับกลุ่ม  เพื่อผลต่อความสําเร็จ 
ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ  ดังน้ี  1. ปัจจัยด้านการผลิต   ปัจจัยด้านการผลิตถือเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสําคญั ในการ ตัดสินใจทาํการผลิตของแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มต้องพิจารณาถึงความ
ไดเ้ปรียบโดย เปรียบเทียบหรือโอกาสในสินคา้ท่ีกลุ่มผลิตท่ีจะสามารถดาํรงประโยชน์และสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ กลุ่ม ดงันั้นในการผลิตจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีแหล่งวตัถุดิบท่ีเพียงพอและสามารถ
หาได ้สะดวก เพื่อลดตน้ทุนอนัเกิดจากการจดัหาวตัถุดิบ นอกจากน้ีทกัษะและความรู้ความสามารถ 
หรือภูมิปัญญาชาวบา้นของสมาชิกในการผลิตจะช่วยให้สินคา้ท่ีผลิตไดน้ั้นมีคุณภาพได ้มาตรฐาน 
2. ปัจจยัดา้นการตลาด  ปัจจยัดา้นการตลาดถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อปัจจยั ดา้นการผลิต  การ
ผลิตนั้นแมจ้ะมีความไดเ้ปรียบในการผลิตแต่หากไม่สามารถหาตลาดมา รองรับผลผลิตท่ีผลิตได้
นั้น การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มไม่อาจประสบความสาํเร็จได ้โดยทัว่ไปแลว้ ตลาดของผลผลิตท่ีกลุ่ม
ผลิตไดม้กัอยู่ในทอ้งถ่ินและพื้นท่ีใกลเ้คียงเป็นสําคญั 3. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ  ปัจจยัดา้น
การบริหารจดัการน้ีมิไดเ้ป็นหนา้ท่ีหรือ ความรับผดิชอบของบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่เป็นหนา้ท่ีของ
สมาชิกทุกคน  เน่ืองจากสมาชิกท่ี เขา้ร่วมควรมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผูท่ี้จะมาทาํหน้าท่ีแทน 
อยา่งไรก็ตามสมาชิกท่ีไม่ไดเ้ขา้ มาร่วมในสายการบงัคบับญัชาก็ยงัสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ
เสนอความเห็นหรือร่วม ตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ กลุ่มท่ีประสบ
ความสําเร็จมกัมีการจดัแบ่ง อาํนาจหน้าท่ี ตลอดจนความรับผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน 4. ปัจจยัดา้น
การเงิน   สาํหรับปัจจยัดา้นการเงินน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง โดยส่วนใหญ่แลว้เงินทุนท่ี
กลุ่มจดัหานั้นมกัอยูใ่นรูปของการออมทรัพย ์ หรือการถือหุน้  เรือน หุน้  การสะสมทุน การดาํเนิน
กิจกรรมดา้นการเงิน การบญัชี   การกาํหนดการจดัสรรผลกาํไร อย่างเป็นสัดส่วน และมีระบบท่ี
ชดัเจนจะสามารถช่วยให้การดาํเนินงานกลุ่มเป็นไปไดด้ว้ยดี 5. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  ในการพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มหรือชุมชนน้ีมีความจาํเป็น
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อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมใน แง่ของการกาํหนดนโยบายเป้าหมายของการดาํเนิน
กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการจดัสรร คดัเลือกผูท่ี้จะเขา้มามีอาํนาจในการตดัสินใจหรือรับผดิชอบ
ในงานท่ีรับมอบหมาย ตลอดจน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในอนัท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินงาน การมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นเกณฑ์ท่ี
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน การประสบความสําเร็จจากการนําแนวทางเลือก
วิสาหกิจชุมชนมาปรับใชท้ั้งส้ิน ดว้ยเหตุท่ีหัวใจ หลกัของวิสาหกิจชุมชนก็คือ การให้คนในชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนการเสนอความเห็นและการตดัสินใจเป็นสาํคญั 
6. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความเป็นผูน้าํ  ถือเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั ท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว เน่ืองจากผูน้ํามี บทบาทท่ีสําคัญในการริเร่ิมการเสนอแนว
ทางเลือกและดาํเนินการ นอกจากน้ียงัมีส่วนสําคญัใน การเป็นผูน้ําในการวางแผน ตลอดจน      
กาํหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบใน การดาํเนินกิจกรรม 7. ปัจจยัดา้นแรงงาน  
การดาํเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถใชแ้รงงานท่ีมีอยู่ใน ชุมชนนั้น นอกจากจะเป็นการ
สร้างงานให้เกิดข้ึนในชุมชนซ่ึงเท่ากบัเป็นการช่วยแกไ้ขปัญหา การเขา้ไปขายแรงงานในเมืองใน
เขตเมืองหลวงไดแ้ลว้ การใชแ้รงงานท่ีมีอยูใ่นชุมชนยงัเป็นการ ช่วยให้แรงงานนั้นเป็นแรงงานท่ีมี
ทักษะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ตวัแรงงานเอง และท่ี สําคญัก็คือการท่ีแรงงานสามารถใช้
แรงงานในทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยูไ่ดน้ั้น ยอ่มส่งผลให ้ปัญหาครอบครัวลดลง เน่ืองจากในปัจจุบนั
นั้นเม่ือลูกหลานเติบโตข้ึนต่างก็เขา้ไปหางานทาํใน เมืองทาํให้สภาพของชีวิตครอบครัวเปล่ียนไป 
ดงันั้นการท่ีชุมชนสามารถสร้างกิจกรรมและ อาชีพท่ีเป็นของคนในชุมชนข้ึนมาไดน้ั้น ยอ่มทาํให้
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน  8. ปัจจัยท่ี เก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก  การมี
ปฏิสัมพนัธ์มี 2 ลกัษณะคือ การ มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นบวก (positive interaction) และปฏิสัมพนัธ์ท่ี
เป็นลบ (negative interaction) ทั้ งน้ึข้ึนอยู่กับชุมชนท่ีจะต้องเรียนรู้และหาให้พบว่าการเขา้มามี
ปฏิสัมพนัธ์จาก สถาบนัภายนอกนั้นเป็นไปในลกัษณะใด ชุมชนท่ีสามารถประสบความสาํเร็จนั้น
สามารถสร้าง ไดจ้ากการมีปฏิสัมพนัธ์ภายนอกกบัสถาบนัต่างๆ โดยการเขา้มาของสถาบนัจาก
ภายนอกน้ีส่วน ใหญ่แลว้จะเป็นการเขา้มาให้ความช่วยเหลือทั้งในส่วนของเงินทุน และการพฒันา
ความรู้ ความสามารถตลอดจนการฝึกทกัษะให้แก่ชาวบา้น 9. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสมาชิก  เน่ืองจาก
สมาชิกในชุมชนถือเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุดใน การดาํเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน การไดรั้บ
ความร่วมมือจากชาวบา้นตลอดจนการท่ีชาวบา้น มีความอดทนและพยายามสร้างส่ิงท่ีมีความหมาย
ต่อการดาํเนินกิจกรรมอยา่งไรก็ดี ชาวบา้นท่ี เป็นสมาชิกก็ควรตระหนกัและให้ความสาํคญักบัการ
ดาํเนินงานหรือกิจกรรมท่ีตนเขา้เป็น สมาชิก โดยสมาชิกตอ้งหมัน่ติดตามความคืบหนา้ขององคก์ร
และให้ความร่วมมือให้กิจกรรม ต่าง ๆ อาทิเช่น การเขา้ร่วมประชุม การร่วมติดตามศึกษาดูงาน 
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พร้อมทั้งร่วมคิดและเสนอความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รหรือชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่10. ปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความ สาํคญัและจาํเป็นสาํหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนาของกลุ่ม  โดยกลุ่มต้องมีการติดต่อกับสมาชิกอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ มีการพบปะ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัระหวา่งผูน้าํ สมาชิกและระหว่างกลุ่ม หรือ บุคคลหรือองคก์รภายนอก
ท่ีนาํความรู้หรือข่าวสารใหม่ ๆ มาแลกเปล่ียนและสามารถนาํไปปรับ ใชไ้ดก้บักลุ่ม   
   มนเทียร โรหิตเสถียร (2549) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง การดาํเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผลิตภณัฑ์จากผา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดก้ล่าวว่าปัจจยัแห่งความสําเร็จของวิสาหกิจคือ การ
บริการลูกคา้ ความเร็วของตลาด และนวตักรรม ปัจจยัแห่งความสาํเร็จน้ี จะสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ความแตกต่างและกลยุทธ์การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนท่ีตํ่ากว่า สามารถวดัค่าปัจจยัแห่งความสาํเร็จได้
โดยการแบ่งปัจจยัแห่งความสาํเร็จออกเป็นปัจจยัดา้นการเงิน ดา้น ลูกคา้ กระบวนการภายในธุรกิจ 
การเรียนรู้และการสร้างนวตักรรมใหม่และปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ือสามารถติดตามวดัผลการดาํเนินงาน
ดา้นต่างๆ และยงัมีปัจจยั ภายนอกอ่ืนๆ เช่น ความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล การใหบ้ริการของภาครัฐ การ
ส่ือสาร กล็ว้นแต่เป็น ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการประกอบธุรกิจเช่นกนั  
   สมแก้ว รุ่งเลศิเกรียงไกร (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองรูปแบบของการดาํเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนของโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการดาํเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน  ประกอบไปด้วย 1) ลักษณะทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงเก่ียวกับลักษณะ
ผูรั้บผิดชอบ ลกัษณะของวิสาหกิจ ชุมชนและโอกาสทางธุรกิจ และ 2) ลกัษณะของผูรั้บผิดชอบ 
โดยเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของ วิสาหกิจชุมชน และพบว่ารูปแบบการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนท่ี
เหมาะสม คือ การจดัวาง ระบบการจดัการในแต่ละกิจกรรมทางธุรกิจให้มีระบบมากข้ึน พร้อมกบั
เพิ่มศกัยภาพทางการจดัการโดยเฉพาะทางดา้นการเงินและการบญัชี  
   ณฐัพล นิมมานพชัรินทร์ (2552) ไดอ้ภิปรายถึงรายงานสถานการณ์วิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ซ่ึงรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชน ท่ีไดท้าํการสาํรวจในปี พ.ศ. 2552 ไวว้า่  ปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการประกอบการไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 1 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไทย เน่ืองจากความ วติกกงัวลเร่ือง 
การลงทุน ความเช่ือมัน่ และความสามารถในการส่งออก ลาํดบัท่ี 2 สถานการณ์ทางการเมือง 
เน่ืองจาก SMEs ยงัคงวิตกกงัวลเร่ือง ความขดัแยง้ท่ียดืเยื้อและยาวนาน อนัจะส่งกระทบ ต่อความ
เช่ือมัน่ การท่องเท่ียว และเศรษฐกิจไทย จนทาํใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคหนักลบัมาเกบ็ออม แทนการ
บริโภคท่ีน่าจะเป็นตามนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะ SMEs ในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
ลาํดบัท่ี 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยคาดวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคภายในประเทศน่าจะเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเน่ืองจาก SMEs มีความวิตกกงัวลวา่เหตุการณ์ทางการเมือง 
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จะส่งผลการออมมากกว่าบริโภคตามปกติ  ลําดับท่ี  4 เศรษฐกิจโลก  ลําดับท่ี  5 การแข่งขัน 
ภายในประเทศ เน่ืองจาก SMEs ประเมินว่าเหตุการณ์ภายในประเทศในปัจจุบนัน่าจะส่งผลให้ เกิด
การชะลอการลงทุนด้านการตลาด ยงัคงวิตกกังวลเร่ืองการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ผูป้ระกอบการรายใหญ่หรือผูท่ี้มีศกัยภาพ จนทาํใหต้นเองไม่สามารถอยูร่อดได ้ 
 วรวุฒิ  หล้าทุม (2540) ได้อธิบายไวว้่า กลุ่มเกษตรกรการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพในการ 
ดาํเนินงานประกอบไปด้วยปัจจยัดังน้ี 1) คณะกรรมการของกลุ่มตอ้งเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง ทาํตามระเบียบขอ้บงัคบั และสามารถวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มได ้2) สมาชิกกลุ่มตอ้งเขา้ใจ
และ ปฏิบติัตามระเบียบของกลุ่ม ใหค้วามคิดเห็นเพื่อพฒันากลุ่มและให้ความร่วมมือในการดาํเนิน 
กิจกรรมต่างๆ 3) การเงินตอ้งมีความรัดกมุ มีการวางแผน และปฏิบติัตามขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด 4) 
มีการดาํเนินการวางแผนดา้นปัจจยัการผลิตเป็นอยา่งดี และ 5) มีระบบการจดัการกลุ่มท่ีดีเช่น การ 
วางแผน การพฒันาความรู้สมาชิก และการสนับสนุนการทาํงานและขวญั กาํลงัใจ ความรู้ความ
เข้าใจทางด้านบัญชีเป็นปัญหาท่ีพบโดยทั่วไปในวิสาหกิจชุมชนทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดยทัว่ไปมีการบนัทึกบญัชีโดยไม่เป็นระบบและไม่ ถูกตอ้ง (กนัตก์นิษฐ์ พงศก์ระพนัธ์ุ, 2552 น.
64) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี นนัทรัตน์ นามบุรี (2555) ไดอ้ธิบายไวว้่า วิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่ใน
สามจงัหวดัชายแดนใตมี้ปัญหาเร่ืองการจดัทาํบญัชีการเงิน เพราะขาดความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงภาครัฐควรจะเขา้ไปสนบัสนุนในการ ฝึกอบรมในส่วนน้ีให้มากข้ึน เพื่อให้วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถบริหารจดัการดา้นบญัชีและการเงินไดด้ว้ย ตนเองอยา่งต่อเน่ือง จะไดไ้ม่ตอ้งขอรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ อยูต่ลอดเวลา    
  10.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
วสิาหกจิชุมชน 
  อภิชาต ใจอารีย์(2557)  ทาํการวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการ
แปรรูปหน่อไมข้องชุมชนบา้นพุเตยจงัหวดักาญจนบุรีซ่ึงการวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบ
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการแปรรูปหน่อไมใ้น 3 องคป์ระกอบคือองคค์วามรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินกระบวนการจดัการความรู้และปัจจยัเง่ือนไขแห่งความสาเร็จในการจดัการความรู้ของ
ชุมชนบา้นพุเตยจงัหวดักาญจนบุรีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกการ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการการศึกษาจากเอกสารและหลกัฐานต่างๆการสํารวจชุมชนและการ
สนทนากลุ่มยอ่ยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวน 24 คนประกอบดว้ยผูน้าํชุมชนปราชญช์าวบา้นตวัแทน
กลุ่มแม่บา้นและตวัแทนชาวบา้นใชก้ระบวนการวิเคราะห์เน้ือหาของขอ้มูล (content analysis) ผล
การศึกษาพบว่า 1) องคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการแปรรูปหน่อไมข้องชุมชนบา้นพุเตยมีท่ีมา 2 
ลกัษณะคือ (1) ภูมิปัญญาดั้ งเดิมและ (2) ความรู้ใหม่ท่ีผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้ งเดิมกับ
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วิทยาการสมยัใหม่ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐประกอบดว้ยรูปแบบผลิตภณัฑ ์4 ชนิด
คือหน่อไมด้องหน่อไมต้ม้หน่อไมแ้ห้งและหน่อไมซุ้ปซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ
ของคนในชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ินจนกลายเป็นองค์
ความรู้ประจาทอ้งถ่ินท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรรการเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นวิถี
ชุมชนท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา 2) กระบวนการจดัการความรู้ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ (1) 
การกาํหนดความรู้โดยผ่านการพิจารณาว่าเป็นความรู้ดั้ งเดิมหรือความรู้ใหม่ท่ีประยุกต์จากภูมิ
ปัญญาเดิม (2) การแสวงหาความรู้ท่ีมาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชนและการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภายนอก (3) การแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไม่เป็นทางการผา่นการพูดคุยและปรึกษาหารือ
เพื่อการแกปั้ญหาในกระบวนการแปรรูป (4) การจดัเก็บความรู้ส่วนใหญ่เป็นการจดัเก็บความรู้ใน
ตวับุคคลไม่มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ (5) การถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่มีลกัษณะ
อยา่งไม่เป็นทางการผา่นสมาชิกภายในครัวเรือนและ 3) เง่ือนไขสู่ความสาเร็จของการจดัการความรู้
ท่ีสําคัญได้แก่ (1) ความรู้ด้านการจัดการความรู้ (2) วฒันธรรม/วิถีชุมชน  (3) ผูน้ําชุมชน  (4) 
ทรัพยากรทอ้งถ่ินและ (5) โครงสร้างพื้นฐาน 
  ชุติมาสัจจานันท์และคณะ (2554 : บทสรุปผูบ้ริหาร)  ทาํการวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์องค์
ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้  ซ่ึงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิจยัถอด
ประสบการณ์การจดัการห้องสมุดมีชีวิตและเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้แหล่งขอ้มูลหลกัคือเอกสารและผูเ้ก่ียวขอ้งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) รวมจาํนวนทั้งส้ิน 102 คนประกอบดว้ย
กลุ่มผูก่้อตั้งและคณะกรรมการบริหารจาํนวน 5 คนกลุ่มผูบ้ริหารผูจ้ดัการหัวหน้าส่วนของสอร.
จาํนวน 10 คนนักวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในสอร. จาํแนกตามส่วนงานทั้ง 4 ส่วนจาํนวน 15 คนกลุ่ม
บรรณารักษแ์ละบุคคลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัสอร.ทางดา้นวิชาการจาํนวน 10 คนผูใ้ชบ้ริการผูศึ้กษาดู
งานและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวิตของสอร. จาํนวน 50 คนและกลุ่มเครือข่ายหอ้งสมุดมีชีวิต
จาํนวน 12 คนเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มเคร่ืองมือการวิจยั
ประกอบด้วยแบบบนัทึกขอ้มูลแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การ
วิเคราะห์จดักลุ่มเน้ือหาและการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่าการก่อร่างสร้างความคิด
อุทยานการเรียนรู้เกิดข้ึน เพื่อตอบโจทยส์าํคญัของประเทศไทยเร่ืองการอ่านหนงัสือและห้องสมุด
โดยมีโจทยร์ะดบัชาติโจทยร์ะดบัทอ้งถ่ินและโจทยข์องคนทาํงานท่ีชดัเจนเพ่ือร่วมแกปั้ญหาของ
สังคมไทยทั้งดา้นการศึกษาและสังคมการร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้โดยมีนโยบายระดบัชาติเป็น
เคร่ืองมือกาํกบั     และไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมอยา่งจริงจงัทาํหนา้ท่ีเป็น       “ขอ้ต่อเติมเตม็”     
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หรือ “ขอ้ต่อของสังคม” สร้างเสริมงานท่ีขาดอยู่และจากการปฏิบติัในลกัษณะ “งานทดลองช้ิน
ใหญ่” สอร.ได้มีบทบาทการเป็นองค์กรท่ีสร้างปัญญาให้สังคมไทยในดา้นการสร้างความรู้การ
ถ่ายทอดความรู้การแลกเปล่ียนเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลกัส่ีดา้น
ไดแ้ก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมกิจกรรมส่งเสริมทกัษะ
ชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเสริมทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ   ห้องสมุดมี
ชีวิตเป็นการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโดยมุ่งเน้น “ความใหม่และทนัสมยั” “ความสวยงาม” “ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน” “ความหลากหลาย” “ความเคล่ือนไหว” และ“ความสะดวก” ความสําเร็จ
ทองห้องสมุดมีชีวิตเกิดจากการบูรณาการองคค์วามรู้การบริหารจดัการแนวใหม่ครอบคลุม  การ
จดัทาํยทุธศาสตร์การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการบริหาร
จดัการโครงการการบริหารจดัการปัญหาและการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการใช้ศกัยภาพจากแหล่งความรู้และความเช่ียวชาญจาก
หน่วยงานภายนอกการติดตามและประเมินผลและสาํเร็จไดด้ว้ยพลงัรากฐานคือกลุ่มคนทาํงานและ
พลงัเครือข่ายความสาํเร็จของการก่อตั้งและดาํเนินงานอุทยานการเรียนรู้เกิดจากการตกผลึกความรู้
และประสบการณ์ของทีมงานเครือข่ายและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติับน
รากฐานของการบูรณาการองคค์วามรู้สหวิทยาการนาํมาสู่ตน้แบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยาน
การเรียนรู้ท่ีมีบทบาททั้ งในการเป็นห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโดยมี
องค์ประกอบสําคญัสามดา้นคือด้านกายภาพด้านสาระและกิจกรรมและดา้นการบริหารจดัการ
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้จึงอาจจดัเป็นนวตักรรมห้องสมุดท่ีให้บริการประชาชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลางในบริบทของสังคมไทยทั้งโดยองคร์วมและในดา้น
ต่างๆไดแ้ก่ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑข์องห้องสมุดดา้นนวตักรรมกระบวนการดาํเนินงานห้องสมุด
และดา้นนวตักรรมการบริหารหอ้งสมุดมีชีวิตโดยรวมนาํไปสู่นวตักรรมการเรียนรู้ผา่นมิติหอ้งสมุด
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ของห้องสมุดและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัหอ้งสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคม
จนเป็นท่ีประจักษ์โดยเฉพาะในด้านการสร้างนิสัยรักการอ่านนักอ่านนักคิดนักปฏิบัติการจุด
ประกายความคิดแรงบนัดาลใจและสร้างความต่ืนตวัเร่ืองห้องสมุดมีชีวิตการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
สอนงานฝึกงานและประเด็นการวิจยัตน้แบบห้องสมุดมีชีวิตและวิธีการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้การ
เป็นตน้แบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ซ่ึงสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นพลงัขบัเคล่ือนการร่วมสร้างสรรค์
สงัคมการเรียนรู้ 
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  กนกพร ฉิมพลี (2555) ทาํการวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
หัตถกรรมเคร่ืองจักสาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาการศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน: 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจงัหวดันครราชสีมามีวิธีดาํเนินการวิจยัโดยการศึกษาจากเอกสารอา้งอิง
และการศึกษาภาคสนามในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 4 กลุ่มไดแ้ก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาน
หมวกใบตาลบา้นคลา้อาํเภอ    พิมาย 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาอาํเภอจกัราช 3) 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงมิตรภาพอาํเภอโนนสูงและ 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพาอาํเภอชุมพวงการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วมไม่ตํ่ากวา่ 3 คร้ังการสมัภาษณ์เชิงลึกจาํนวน 20 คนการสนทนากลุ่ม (focus group) 
โดยแบ่งรูปแบบการจดัสนทนากลุ่มเป็น 2ลกัษณะคือลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการกลุ่ม
ละประมาณ 3 คร้ัง คร้ังละ 4-9 คนผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัรวมทั้งหมด 52 คนจากการศึกษารูปแบบการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการคือ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกระบวนการจดัการความรู้และเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ผล
การศึกษาพบว่า 1) ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านหัตถกรรมเคร่ืองจักสานเก่ียวขอ้งกับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนกลายเป็น
องค์ความรู้ประจาํทอ้งถ่ินท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิดการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัให้แก่ลูกหลานเพื่อปฏิบัติสืบต่อกันมา 2) กระบวนการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินด้านหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนท่ีสําคญัได้แก่ (1) การกาํหนด
ความรู้เก่ียวกบัการกาํหนดผลิตภณัฑ์ผ่านการคิดและตดัสินใจร่วมกนัของสมาชิกกลุ่มจากนั้นจึง
นาํไปสู่ (2) การแสวงหาและยดึกุมความรู้ท่ีมาจากภายในกลุ่มและภายนอกเพื่อใหเ้กิดความรู้เฉพาะ
ของกลุ่มและนําไปสู่ (3) การแลกเปล่ียนความรู้อย่างไม่เป็นทางการโดยเฉพาะการแลกเปล่ียน
ความรู้ภายในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกมีความรู้และทกัษะในการผลิตมากข้ึนและเป็นท่ีมาของ (4) การ
จดัเก็บความรู้ในตวับุคคลและ (5) การถ่ายทอดความรู้มีรูปแบบการถ่ายทอดอยา่งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการโดยกระบวนการจดัการความรู้ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นวงจรท่ีเม่ือถ่ายทอดความรู้แลว้
สามารถยอ้นกลบัไปกาํหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืนๆไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ 3) เง่ือนไขท่ีทาํให้การ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานประสบความสําเร็จมี 4 เง่ือนไขท่ี
สําคัญได้แก่ (1) ความรู้ด้านการจัดการความรู้ (2) วัฒนธรรมองค์การ (3) ภาวะผูน้ําและ (4) 
โครงสร้างพ้ืนฐานรวมไปถึงขอ้คน้พบท่ีสําคญัของการวิจยัคือ “การพึ่งตนเอง” ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีผลิตเคร่ืองจกัสานซ่ึงจากองคป์ระกอบหลกัทั้ง 3 ประการนั้นนาํไปสู่การพ่ึงตนเองของกลุ่ม
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องคก์ารชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยมีหลกัการท่ีสาํคญัไดแ้ก่การมีผูน้าํท่ีเขม้แขง็มีความสามคัคีการ
ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตและการมีใจรักในดา้นการจกัสาน 
  ปิยนุช ยอดสมสวยและคณะ(2552)  ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาภูมิปัญญาของหมอ
พื้นบา้นในอาํเภอองครักษ์จงัหวดันครนายกการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไป
บทบาทของหมอพื้นบา้นโรคอาการเจ็บป่วยและวิธีการรักษาของหมอพ้ืนบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอ
องครักษจ์งัหวดันครนายกวิธีดาํเนินการวิจยัเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสัมภาษณ์
โดยเก็บขอ้มูลจากหมอพื้นบา้นท่ีปัจจุบนัยงัให้การรักษาและดูแลสุขภาพให้กับประชาชนและ
นาํเสนอขอ้มูลเป็นค่าความถ่ีผลการศึกษาหมอพื้นบา้นท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีอาํเภอองครักษท่ี์ให้การ
รักษาและดูแลสุขภาพกบัประชาชนมีจาํนวน 19 คนเหตุจูงใจสาํคญัท่ีทาํให้มาเป็นหมอพื้นบา้นคือ
การท่ีมีบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบา้นความรู้ท่ีใชใ้นการรักษาส่วนใหญ่จะบนัทึกไวใ้นความทรงจาํ
คนไขท่ี้มารับการรักษามีทั้งคนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีองครักษ์และจงัหวดัใกลเ้คียงในการรักษาโรค
หมอพื้นบา้นจะเร่ิมจากการซกัประวติัคนไขร่้วมกบัการตรวจร่างกายโดยจะใชศ้าสตร์พื้นบา้นของ
แต่ละบุคคลในการรักษาหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพรตํารับร่วมกับการใช้คาถา
นอกจากนั้ นหมอพื้นบ้านบางท่านจะมีข้อปฏิบัติพิเศษได้แก่การถือศีลหมั่นทาํบุญและไม่ด่ืม
แอลกอฮอลโ์ดยจะพบในกลุ่มหมอพื้นบา้นท่ีใชค้าถาในการรักษาร่วมกบัการจ่ายยาสมุนไพร สรุป
ผลการวิจยัจะเห็นว่าภูมิปัญญาของหมอพื้นบา้นเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนท่ี
อาศยัความเช่ือความศรัทธาและอาศยัทรัพยากรในทอ้งถ่ินเป็นหลกัมีการรักษาทั้งกายและใจควบคู่
กนัไปการรักษาเป็นเร่ืองของบุญคุณไม่ใช่การเรียกร้องค่าตอบแทนและจากการดาํเนินการวิจยัใน
คร้ังน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าองคค์วามรู้ดงักล่าวไม่มีการบนัทึกขอ้มูลเก็บไวท้าํให้องคค์วามรู้จะสูญส้ินไป
พร้อมกบัหมอพื้นบา้นซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีการแพทยพ์ื้นบา้นคงเส่ือมคุณค่าและสูญส้ินไปในท่ีสุด 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่างานวิจยัท่ีศึกษามีการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการเชิงคุณภาพเช่น การสัมภาษณ์  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนา
กลุ่ม และการวิเคราะห์เอกสารในการสกดัองคค์วามรู้จากบุคคลซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีลกัษณะของการสืบทอดอยา่งไม่เป็นทางการไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตาม
ความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลมาโดยขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ (1) การกาํหนดความรู้ (2) การแสวงหาความรู้ (3) การแลกเปล่ียน
ความรู้ (4) การจดัเก็บความรู้และ (5) การถ่ายทอดความรู้โดยมีปัจจยัสู่ความสําเร็จของการจดัการ
ความรู้ท่ีสําคญัคือ(1) ความรู้ด้านการจดัการความรู้ (2) วฒันธรรม/วิถีชุมชน (3) ผูน้ําชุมชน (4) 
ทรัพยากรทอ้งถ่ินและ (5) โครงสร้างพื้นฐาน 
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  10.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการส่งเสริมการตลาดของวสิาหกจิชุมชน 
 นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์และคณะ (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การตลาดของผลิตภณัฑ์

แปรรูปจากสมุนไพร : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีชุมชนหนองบวั-ดองกะเม็ด ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุรินทร์ โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑแ์ปรรูป

จากสมุนไพรของกลุ่มสตรีชุมชนหนองบวั-ดองกะเม็ด ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 

และศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรของกลุ่มสตรีชุมชนหนองบวั-ดองกะเม็ด 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยัพบวา่ กลยทุธ์ทางการตลาดกลุ่มสตรีหนองบงัดอง-กะเมด็ให้

ความสําคญักบักลยุทธ์การตลาดจากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าผูป้ระกอบการให้ความสําคญักบั

การผลิตสินคา้ท่ีหลากหลายรูปแบบพร้อมพฒันาคุณภาพและบรรจุภณัฑ์ให้ทนัสมยัเพื่อสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกระดบัและใชจุ้ดแขง็และโอกาสให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม

การตลาดให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของตลาดมากข้ึน นอกจากน้ีผูป้ระกอบการมีส่ิงจูงใจทาง

การตลาดท่ีใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยรวม เม่ือพิจารณาเป็นด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและด้านส่งเสริมการขายมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรนาํไปใชเ้อง รู้จกัผลิตภณัฑจ์ากการแนะนาํ

ของเพื่อน นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในวนัทาํการราชการประมาณ 1 – 2 ช้ิน ในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคสนใจในกลุ่มยารักษาโรคทัว่ไปจากสมุนไพร คือ พิมพเ์สนนํ้ากลุ่มยารักษาโรค

จากสมุนไพรบรรจุแคปซูล คือ แคปซูลมะรุม กลุ่มเคร่ืองสาํอางผสมสมุนไพรแชมพูและครีมนวด

ผม คือ อญัชนั กลุ่มเคร่ืองสาํอางผสมสมุนไพร คือ ครีมอาบนํ้ามะขาม-นํ้าผึ้ง สาเหตุท่ีตดัสินใจเลือก

ซ้ือเพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นไทย โดยไดท้าํการสรุปว่าผูป้ระกอบการควรมี

บทบาทในการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑส์มุนไพรทั้งภายในและภายนอกจงัหวดัเพื่อขยายตลาด

และผูบ้ริโภคไดรู้้จกัใหม้ากข้ึน เพื่อก่อใหเ้กิดการสร้างงาน สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนและภายในกลุ่ม

ซ่ึงจะนาํไปสู่การพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงต่อไป 
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 ณฐมน องักูรธนโชติ (2555) ไดท้าํงานวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

ของร้านบา้นหมอ้แฮนดิคราฟท์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพ่ือขยาย

ฐานลูกคา้เพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นทางเครือขายอินเทอร์เน็ตอีกทั้งลดขั้นตอนในการส่ังซ้ือ

สินคา้การพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของร้านบ้านหมอ้แฮนดิคราฟท์ได้พฒันาข้ึนใน

รูปแบบเวบ็เพจบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์เอก็ซ์พีใชภ้าษาพีเอชพีในการออกแบบและพฒันาส่วน

ติดต่อผูใ้ชแ้ละใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวเอลในการจดัการฐานขอ้มูลแบ่งผูใ้ชง้านระบบออกไดเ้ป็น 2 

ส่วนคือส่วนลูกคา้แบ่งการทาํงานเป็น 5 ระบบคือคือระบบสมาชิกระบบตะกร้าสินคา้ระบบคน้หา

สินคา้ระบบแจง้โอนเงินและระบบตอบคาํถามส่วนผูดู้แลระบบและพนกังานแบ่งการทาํงานเป็น 5 

ระบบคือระบบบริหารร้านคา้ระบบควบคุมร้านระบบดูแลสมาชิกระบบตรวจสอบคาํสั่งซ้ือและ

ระบบตอบคาํถามการประเมินผลระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ใชแ้บบสอบถามจากผูใ้ช ้22 คนผล

การประเมินจากพนักงาน 2 คนลูกคา้สมาชิก 10 คนลูกคา้ทัว่ไป 10 คนผูใ้ช้มีความพึงพอใจดา้น

สามารถ สามารถลดขั้นตอนกระบวนการส่ังซ้ือท่ีเคยทาํประจาํอยูค่วามถูกตอ้งของการประมวลผล

ขอ้มูลความพร้อมของขอ้มูลท่ีมีอยู่ในระบบระบบสามารถบริการผูใ้ช้งานได้อย่างต่อเน่ือง24 

ชัว่โมงไดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการ 

 ถนอมนวล  สีหะกุลังและอุรสา บัวตะมะ  (2553) ได้ทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษา

กระบวนการส่ือสารทางการตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชนจากบวัหลวง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

การส่ือสารการตลาดของผลิตภณัฑ์ชุมชนจากบวัหลวง วิเคราะห์บทบาทการส่ือสารการตลาดท่ีมี

ผลต่อผลิตภณัฑ์ชุมชนและศึกษาแนวทางการวางแผน การส่ือสารการตลาดของกลุ่มผูผ้ลิต ผล

การศึกษาพบว่าลกัษณะกลุ่มผูผ้ลิตประกอบดว้ยกลุ่มคนในชุมชนท่ีรวมตวักนัผลิต บริหารจดัการ

และร่วมรับผลประโยชน์ มี 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพผลิตภณัฑ์จากรากบวั จ.นครสวรรค ์กลุ่มสตรี

สหกรณ์บึงสีไฟ จ.พิจิตร กลุ่มเรือนสมุนไพรเพญ็สิริ จ.อุบลราชธานี นอกจากน้ียงัมีผูผ้ลิตในชุมชน

ท่ีเป็นเจา้ของเพียงรายเดียว มีการใชแ้รงงานและวตัถุดิบในชุมชน สมาชิกในกลุ่มชุมชนมีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการและรับผลประโยชน์ อยา่งใดอยา่งหน่ึง ทางดา้นการส่ือสารการตลาดนั้น กลุ่ม

ผูผ้ลิตทุกกลุ่มเน้นบทบาทของผูน้ํากลุ่มในการเป็นส่ือบุคคลในการส่ือสารเร่ืองกิจกรรมและ

ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม กลุ่มผูผ้ลิตจะไม่เนน้การโฆษณาผา่นส่ือมวลชนหรือส่ือหลกั เช่น ส่ือโทรทศัน์ 

ส่ือวิทยุ เพราะค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง กลุ่มผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใชเ้ครือข่ายการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต
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ของหน่วยงานรัฐและเอกชนในการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มและมีเพียง 2 

กลุ่มเท่านั้นท่ีมีเวบ็ไซตข์องกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑศิ์รดา และกลุ่มบวัไทย กลุ่มผูผ้ลิตทุกกลุ่มเคย

ออกงานโอทอปท่ีเมืองทองธานีและเห็นวา่งานแสดงสินคา้เป็นการประชาสมัพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์

และการส่งเสริมการขายท่ีดีท่ีสุด ใหลู้กคา้จดจาํและติดตามใชผ้ลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีส่ือกิจกรรม เช่น 

การจดัอบรม สัมมนา การร่วมนิทรรศการก็เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีช่วยใหลู้กคา้ไดรู้้จกักลุ่มและ

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มมากข้ึน  

 อรนงค์ ศรีพธูราษฎร์ (2549) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ

ของแบบจาํลองพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกบัผูบ้ริโภคกรณีศึกษา : ร้านชวนหลงเซรามิค 

โดยวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศของแบบจาํลองพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกบัผูบ้ริโภคท่ีมีความเหมาะสมกบัสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาร้านชวนหลง

เซรามิคโดยศึกษาตามกรอบแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศการตลาดอินเทอร์เน็ต

และการออกแบบเว็บไซต์วิธีการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์

ผูบ้ริหารและรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตาํราและเอกสารต่างๆผลจากการศึกษา

พบว่าความต้องการด้านต่างๆของเว็บไซต์แบ่งเป็นความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศส่วน

ประยกุตก์ารใชง้านและการออกแบบหนา้จอเม่ือทาํการวิเคราะห์แบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลแลว้ผูศึ้กษาได้

ออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศของแบบจาํลองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แลว้ทาํการทดสอบจาก

การประเมินผลการทดสอบพบว่าผูท้าํการทดสอบมีความพึงพอในระดบัสูงต่อแบบจาํลองพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ผูท้ดสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้ายเวบ็ไซตมี์รูปแบบท่ีเรียบง่ายเหมาะกบั

เวบ็ไซต์เชิงพาณิชยอี์กทั้งส่ือถึงเอกลกัษณ์ของร้านและความเป็นสากลการจดัองคป์ระกอบส่วน

ต่างๆในหนา้เวบ็เพจ็เป็นไปในทิศทาง 

 อาภาภรณ์  วัธนกุล (2555) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C และปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศ

ไทย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชไ้ดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต
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ในประเทศไทยท่ีเคยสั่งซ้ือสินคา้บริการผ่านทางเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของ

ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31 ปีข้ึนไป มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบั ปริญญา

ตรีหรือเท่ียบเท่า มีอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10000 บาทและมีถ่ินท่ี

อยูอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยั

ดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ในดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบของเน้ือหา และดา้นการติดต่อ

คา้ขาย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความเป็นชุมชน ดา้นการทาํให้ตรงตามความตอ้งการเฉพาะ

ลูกคา้ ดา้นการติดต่อส่ือสารและดา้นการเช่ือมโยง อยูใ่นระดบัมากและผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ

ระดับความสําคญัของปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบ

สมมติฐานผู ้บ ริโภคท่ี มี เพศต่างกัน  มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทยแตกต่างกนั ในดา้นความถ่ีต่อปีและดา้นพฤติกรรมการ

กลบัมาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการอีกคร้ัง เม่ือไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการใหม่จากเวบ็ไซต์

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ปัจจยัด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ 7C ด้าน

ส่วนประกอบท่ีเป็นเน้ือหา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านทางเวบ็ไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ด้านความถ่ีต่อปี ส่วนด้านการเช่ือมโยง มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคผ่านทางผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ดา้นพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการอีกคร้ัง 

เม่ือไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการใหม่จากเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของ

ประเทศไทย 

 นรินทร์ สังข์รักษาและธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ (2553) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ถอดบทเรียน

กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้าของวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบกา้วหนา้ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน เพื่อศึกษาการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียงแบบกา้วหนา้กบัเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน และศึกษาความ

อยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนัในการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวิสาหกิจ โดยผลการวิจยัพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน ร้อยละ 63.30 ดาํเนินการระหว่างปี 2541 – 2550 
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ร้อยละ 61.80 มีขนาดของสินทรัพยต์ ํ่ากว่า 3 แสนบาท ร้อยละ 55.00 ไดรั้บความรู้มากจากภายนอก

ทอ้งถ่ินมากท่ีสุด ร้อยละ 37.40 รองลงมาแสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกทอ้งถ่ินร้อยละ 

35.50 แหล่งของความรู้ท่ีไดรั้บมาจากการใชห้ลายส่ือ ร้อยละ 55.70 มีการประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้

ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 98.80 องคค์วามรู้ในการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นระดบัมาก ร้อยละ 40.80 

ผลท่ีเกิดจากการใชแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดบัมากร้อย

ละ 48.10 และบทเรียนท่ีไดจ้ากการใชแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินงาน ในระดบัมาก 

ร้อยละ 48.10 พฤติกรรมการปฏิบติัในวิสาหกิจชุมชนท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในระดบัมาก มีกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่ม/เครือข่าย จากการลงมือปฏิบติัจริง จากการ

แกปั้ญหาในชีวิตจริง การขบัเคล่ือนการเรียนรู้ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ การลดรายจ่าย 

การเพิ่มรายได ้และการประหยดั บทเรียนจากการกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียง

แบบก้าวหน้าในระดับมาก มีการสร้างและใช้ความรู้ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

กา้วหนา้ของวิสาหกิจชุมชน 3 ห่วง 2 เง่ือนไข มีการออม การลดหน้ี และการลดรายจ่ายและมีศูนย์

การเรียนรู้เป็นแหล่งให้ความรู้ ขอ้คน้พบ การดาํเนินวิสาหกิจชุมชนตอ้งมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

และรู้ลึกในสาขาท่ีทาํ ตอ้ง รู้ สู้ ระวงั และ 4 ม. ไดแ้ก่ ไม่เส่ียงมาก ไม่ด้ินรนมาก ไม่มีหน้ีสิน และมี

ความสุข มีการจดัการแบบค่อยเป็นค่อยไป บนพ้ืนฐานของบทเรียนท่ีผ่านมาก มีการปฏิบติัท่ีดี มี

ความรับผดิชอบต่อสงัคม เนน้ความซ่ือสตัย ์ความสามคัคีของหมู่คณะและการออมเป็นสาํคญั 

 ประสิทธ์ิ ชุมศรี (2555) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาบุคลากรดว้ยการเรียนรู้

จากการปฏิบติัเพื่อการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพฒันารูปแบบการพฒันาบุคลากรดว้ยการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติัเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา       

สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยในงานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและความตอ้งการการพฒันาบุคลากรเพื่อการประกนั

คุณภาพการศึกษา 2) สร้างรูปแบบการพฒันาบุคลากรดว้ยการเรียนรู้จากการปฏิบติัเพื่อการประกนั

คุณภาพการศึกษา 3) ประเมินรูปแบบ โดยทดลองใชรู้ปแบบกบักลุ่มเป้าหมาย และ 4) ศึกษาผลการ

ใชรู้ปแบบ     ผลการวิจยัพบวา่           รูปแบบการพฒันาบุคลากรดว้ยการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
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เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานีเขต 2 ครอบคลุมถึงหลกัการ ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายการทาํงาน การ

พฒันาต่อเน่ือง การบูรณาการ หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี และการเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ กระบวนการประกอบไปดว้ย การวางแผน การปฏิบติัจริง การตรวจสอบและการ

ประเมินความกา้วหนา้ การปรับปรุงและต่อยอดสู่วิธีท่ีดีท่ีสุด ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) การเตรียม

ความพร้อม 2) การกาํหนดประเด็นปัญหา 3) การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์และความ

คิดเห็นเพื่อคัดเลือกปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข 4) สร้างความรู้และ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของความรู้ 5) สร้างผลงานท่ีเป็นวิธีการปฏิบติัอย่างเป็นระบบ 6) เสนอ

ผลงานร่วมกนั 7) นาํผลงานไปใช ้8) ประเมินผลและสรุปผล 9) ประเมินค่านิยมรูปแบบพฒันา 10) 

เผยแพร่ผลงานให้ผูอ่ื้นทราบ เม่ือผูว้ิจยัไดรู้ปแบบแลว้จึงนาํเอารูปแบบไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัใชรู้ปแบบมี

ความรู้ ความเขา้ใจ มากกวา่ก่อนใช ้

 ธงไชย  สุรินทร์วรางกรู (2556)ไดท้าํการวิจยัเร่ืองแนวทางการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สําหรับการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ในธุรกิจโดยวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสาํหรับการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ในองคก์รธุรกิจและ

สนองตอบความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยผล

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ส่วนใหญ่ใชช่้องทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการรับ

บริการดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตข์ององคก์รธุรกิจมากท่ีสุด  และรองลงมาคือการ

ใชโ้ทรศพัท ์ การรับบริการท่ีจุดให้บริการลูกคา้  การใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบริการส่ง

ขอ้ความสั้นๆ ผา่นโทรศพัทมื์อถือ ตามลาํดบั  ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับการรับบริการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจอยู่ในระดับมาก  

เน่ืองจากประหยดัค่าใชจ่้าย  และเป็นการใชเ้ทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  อยา่งไรก็ตาม  ลูกคา้พบ

ปัญหาดา้นวิธีการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์  และเทคโนโลยท่ีีใชไ้ม่ทนัสมยั  และในส่วนของ

องคก์รธุรกิจ  พบว่า มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการให้บริการลูกคา้ขององคก์รในดา้น

ต่างๆ  อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  พบปัญหาท่ีสําคญัคือ  ผูใ้ช้บริการไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกับ
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กระบวนการให้บริการ  ช่องทางการให้บริการมีจาํนวนนอ้ย  องคก์รขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้

ในดา้นน้ี  และทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมีจาํนวนไม่เพียงพอ 

 ชนาสิน ธาราพติร (2556) ไดท้าํงานวิจยัเร่ืองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อการดาํเนินธุรกิจของร้านคา้ปลีกดั้งเดิม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพ่ือศึกษาความ

ตอ้งการจาํเป็น การใช ้ICT ของร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 2) เพื่อสร้างรูปแบบการใช ้ICT เพื่อดาํเนินธุรกิจ 

3) เพื่อประเมินรูปแบบการใช้ ICT ในการดาํเนินธุรกิจของร้านคา้ปลีกดั้ งเดิม ผลการวิจยัพบว่า 

ความตอ้งการจาํเป็นในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของร้านคา้ปลีกดั้งเดิม

ท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ 5 อยา่งแรกคือ การใชใ้ชโ้ทรศพัทใ์นการติดต่อธุรกิจการใชค้อมพิวเตอร์ในการช่วย

การดาํเนินงาน การมีระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างโทรศพัท์มือถือกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ การติดตั้ง

กลอ้งวงจรปิด และการใช้เว็บไซต์ในการทาํธุรกิจ ซ่ึงจะได้ประโยชน์ในเร่ืองของการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดาํเนินการของธุรกิจการคา้ 

 พัชราวดี  ศรีบุญเรือง (2556) ได้ทํางานวิจัยเร่ือง การใช้ส่ือสังคมออนไลน์และ
อินเทอร์เน็ตบนมือถือของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนเก่ียวกบัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์และการใชอิ้นเทอร์เน็ตบนมือถือของ
วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาํนวน 166 กลุ่ม โดย
เกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2555 เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม ผลการวิจยั
พบว่า ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบกิจการ
ประเภทการผลิตสินคา้มากกว่าการให้บริการ มีจาํนวนสมาชิกน้อยกว่า 10 คน และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ของธุรกิจ 15,001-20,000 บาท/เดือน  ในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่
ใช้โทรศพัท์มือถือ ผลการใช้ส่ือสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนไม่ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และอินเทอร์เน็ตบน มือถือ เน่ืองจากไม่มีความรู้และไม่มีอุปกรณ์ 
การส่ือสารผา่นสังคมออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด หากมีการใชจ้ะใชเ้พื่อเขา้
เวบ็ไซตม์ากท่ีสุด และกิจกรรมท่ีใชเ้วบ็ไซต ์คือ เพื่อศึกษาขอ้มูล ใชเ้ฟซบุ๊ค เพื่อแบ่งปัน/แชร์ขอ้มูล 
ใชยู้ทูป เพ่ือศึกษาขอ้มูลผ่านไฟลว์ิดีโอ ใชบ้ล็อก เพ่ืออ่านขอ้มูล และใชท้วิตเตอร์ เพ่ืออ่านขอ้มูล 
ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตอ้งการให้ภาครัฐหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ อาทิ จัดเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เก่ียวกับส่ือสังคม
ออนไลน์ จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และจดัทาํเว็บไซต์ให้แก่
วิสาหกิจชุมชน เป็นตน้ 
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 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ทาํให้ไดข้อ้มูลกรอบแนวคิดในการ
พฒันาการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งในดา้นการบริหารจดัการ การออกแบบผลิตภณัฑ ์
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการตลาดขององค์กรต่างๆรวมทั้งวิสาหกิจชุมชน 
รวมทั้งแนวคิดในการจดัการความรู้ ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี 




