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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง  

 
การวิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ (1) แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
(2) แนวคิดการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ (3) แนวคิดการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ (4) แนวคิดการ
มีส่วนร่วมของชุมชน (5) แนวคิดการจัดการธุรกิจในยุค 4.0 (6) แนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับ
ชั้น (analytic hierarchy process: AHP) (7) สภาพทั่วไปของต าบลบางปลา  และ (8) งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
 

 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเป็นหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมอาชีพที่มีการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ ขั้นตอน และรูปแบบต่าง ๆ ในการยกระดับรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพเพ่ือให้ผู้
ประกอบอาชีพมีมั่นใจว่าถ้าได้น าไปใช้และปฏิบัติจะท าให้การประกอบอาชีพของตนมีความมั่นคง
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงาน นักคิด นักวิชาการ ได้สร้างแนวทาง วิธีการที่จะพัฒนาและส่งเสริมอาชีพใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12  ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ดังนี้ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้มีความสามารถใน

การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ได้แก่ สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม  และ
วิสาหกิจชุมชน  

2. การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน  
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน และการส่งเสริมให้ชุมชน     
จัดสวัสดิการและบริการในชุมชน  อีกทั้งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น         
ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ พัฒนาและส่งเสริมทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับวัย ทักษะ    
การเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น  สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้
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ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ และสนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน 
และบริการขอ้มูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ดังนี้  
1.  การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ได้แก่ ส่ งเสริมให้ เกิดชุมชนแห่ งการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่           
การต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการ
จัดการความรู้ในชุมชน  

 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ ชุมชน การ
สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม ( cluster) ใน
พ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกัน
พัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ 
รูปแบบการจัดการในการเพ่ิมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ     
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเกี่ยวกับภาค
การเกษตรที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  ได้แก่ การจัดท าแผนบริหาร
จัดการน้ าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ าและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า เพ่ือการเกษตร การก าหนด
เขตการใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ในพ้ืนที่  

2. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือสนับสนุนการปรับระบบการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัย      
การผลิต เทคโนโลยีการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่  ๆ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้
และพัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดท าแปลงต้นแบบ
ผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่ 

3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ ได้แก่ พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ  สมุนไพร 
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ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ และการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง 
คุณภาพแบบมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศและ
ร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยว
วิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ 

4. เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  ได้แก่ เสริมสร้าง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม อาทิ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริม
ให้เกษตรกรผลิตพืชและท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 
(zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบ
วงจรโดยแปรรูปสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด และพัฒนา
กลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมท าและ
เป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตนและภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพ้ืนที่ การจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการ การสนับสนุนการ
เพ่ิมรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร และการเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้เกิดการถา่ยทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ระบแุนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สตรีและผู้สูงอายุ การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
ระดับชุมชน มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและสนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน และโอกาสในการ
ประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ยกระดับการผลิต การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การตลาดและการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการ
ท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ 

 

การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 2547-2552  
การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 2547-2552 มีสาระส าคัญ

ดังนี้ (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักพระราชวังสวน
จิตรลดา, 2546) 

หลักการพัฒนากลุ่มอาชีพตามพระราชด าริ  
1. การด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า เพ่ือให้

งานบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยดี 
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2. การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานโครงการควรก าหนดไว้กว้าง ๆ สามารถปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

3. การวางระบบและก าหนดทิศทางในการท างาน โดยการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับปรัชญาและเป้าหมายของงาน และถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี้ควร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อระบบและทิศทางท่ีวางไว้นั้นไม่บรรลุผล 

4. การพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชนควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน  ไม่ท าลาย
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 

5. การพัฒนาหรือการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่ม โดยการจ าแนกกลุ่ม
เป็นระดับชั้นอย่างกว้าง ๆ เช่น กลุ่มมีความพร้อมมาก กลุ่มมีความพร้อมปานกลาง และกลุ่มมีความ
พร้อมน้อยหรือกลุ่มพัฒนาและกลุ่มก าลังพัฒนา เป็นต้น 

หลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 
1. การประสานงานโดยมีคณะท างาน  ประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของภาครัฐใน

ส่วนกลางและภาคเอกชนที่สนับสนุนการด าเนินงานมีหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน  การจัดหา
งบประมาณ รวมทั้งการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีส าหรับการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถด าเนินการพัฒนาแต่ละกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว 

3. การติดตามประเมินผล  จัดท าระบบฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพเพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลรวมทั้งเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการ
ติดตามให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพอย่างสม่ าเสมอ 

4. งบประมาณ ในการด าเนินงานงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพของหน่วยงานของรัฐ   
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในระยะต้น 
เช่น เงินทุนหมุนเวียน วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือใช้เงินพระราชทาน และเมื่อกลุ่มมีเงินทุนเพียงพอจึงใช้
เงินของกลุ่มตนเองในการด าเนินงาน 

5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการและเผยแพร่ผลงานให้ประชาชน
ทั่วไปได้ทราบและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  
      1. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม  

2. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริทั้งด้านการผลิต
และการบริหารจัดการกลุ่ม 
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3. พัฒนาการตลาดของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริทั้งตลาดท้องถิ่น
และตลาดประจ า 

4. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และจิตส านึกของสมาชิกในการท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์
ของส่วนรวม 

กรอบการด าเนินงานต่อเป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
1. ส ารวจและการประเมินความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินงานของประชาชน         

ในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการ
รวมกันเป็นกลุ่มอาชีพและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริกลุ่มใหม่หรือการรับสมาชิกใหม่  

2. จัดระดับศักยภาพของกลุ่มอาชีพทั้งด้านการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการ         
เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแผนงานพัฒนาให้เหมาะสมตามระดับศักยภาพของกลุ่มที่มีความแตกต่าง
กัน การพัฒนาศักยภาพในการผลิตของสมาชิกของกลุ่มอาชีพตามระดับศักยภาพของกลุ่มโดยเน้นการ
ผลิตที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลักษณะเฉพาะตัวใช้วัสดุในท้องถิ่น รักษาความเป็นธรรมชาติ ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ โดยให้สมาชิกของ
กลุ่มอาชีพ สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง เพ่ือรักษามาตรฐานให้สม่ าเสมอ
หรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ในการสร้างทีมตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มในเครือข่ายรวมถึงการการจัดท าคู่มือระบบบัญชีในแต่ละกลุ่มอาชีพและพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะของสมาชิกของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง   

3. จัดท าแผนการตลาดประจ าปีเพ่ือให้กลุ่มอาชีพทราบเป้าหมายและสามารถวางแผน
ปฏิบัติงานของกลุ่มตนเองได้ การศึกษาความนิยมและแนวโน้มของตลาดส าหรับสินค้าที่ส่งเสริมให้
กลุ่มด าเนินการผลิตและน าข้อมูลมาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเทคนิคการผลิต 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแสวงหาตลาดเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมปริมาณการสั่งซื้อจาก
ตลาดประจ าเดิมด้วยการสร้างเครือข่ายการตลาด และการเสริมเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ  

4. พัฒนาสมาชิกของกลุ่มอาชีพให้มีวิสัยทัศน์และทักษะในการท างานเป็นกลุ่มและการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบุคคล โดยการจัดการฝึกอบรมที่เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  การศึกษาดูงานการ
ด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน สหกรณ์ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ และประกาศเกียรติคุณกลุ่มอาชีพที่ด าเนินการ
ดีเด่น และการพบปะกันระหว่างกลุ่มอาชีพเพ่ือเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การ
ท างานระหว่างกัน เพ่ือสร้างคุณค่าของการท างานร่วมกัน การช่วยเหลือและแบ่งปันกันและกันรวมถึง
การร่วมกันดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม 
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การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มอาชีพ  
จุดแข็ง 
1. สมาชิกของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกันทั้งเป็นเครือญาติและเป็นเพ่ือนบ้านอยู่ใน

สังคมและวัฒนธรรมเดียวกันจึงมีความเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีง่ายต่อการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหา 

2. กลุ่มอาชีพมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและความอ่อนตัวใน
การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก 

3. กลุ่มอาชีพ มีความพร้อมที่จะด าเนินการผลิตทั้งในด้านของ  เงินลงทุน อาคารสถานที่ 
รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ท าให้กลุ่มอาชีพด าเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงเงินทุนนอกระบบ 

4. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเนื่องจากผลิตด้วยมือ มีลักษณะ
เฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น มีความเป็นธรรมชาติ มีความโดดเด่นและมีจุดขายและ
สมาชิกของกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตรงตามความ
ต้องการของตลาด  

5. การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพผ่านทางตลาดประจ าซึ่งเป็นช่องทางส าคัญ  ใน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและยังเป็นแหล่งข้อมูลการตลาด  

จุดอ่อน 
  1. สมาชิกของกลุ่มอาชีพมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันท าให้การบริหารจัดการของกลุ่มมีลักษณะ
แบบง่ายๆเป็นกันเองขาดความเป็นระบบและความเด็ดขาดทั้งในด้านการผลิต การลงทุนการเงินและ
การบัญชี จึงยังไม่มีการวางแผนธุรกิจที่เป็นระบบและชัดเจน 

2. สมาชิกของกลุ่มอาชีพ  ส่วนใหญ่ขาดความรู้และความตื่นตัวในการติดต่อหาช่องทาง
การตลาดด้วยตนเองมักจะพ่ึงพาแต่ตลาดประจ าเป็นหลัก และขาดการความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวสารในด้านการผลิต การตลาด และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

3. สมาชิกของกลุ่มอาชีพประชาชนหลายกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายไปท างานนอกพ้ืนที่ค่อนข้างสูง 
และสมาชิกที่อยู่ประจ ามักจะหยุดท าการผลิตในช่วงฤดูปักด าและเก็บเกี่ยวข้าว ท าให้ก าลังในการผลิต
ของแต่ละกลุ่มไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตและป้อนตลาดได้อย่างสม่ าเสมอ 

4. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ยังไม่เน้นการผลิตที่เพ่ิมมูลค่าเท่าที่ควร 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกลุ่มยังมีปัญหาในการพัฒนารูปแบบ ความประณีต คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ 
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5. เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพยังใช้ไม่คุ้มค่า ขาดการบ ารุงรักษาท า
ให้อายุการใช้งานสั้นและเมื่อช ารุดก็ไม่สามารถซ่อมได้ ต้องทิ้งไป ท าให้สิ้นเปลืองต้นทุนในการผลิต 
เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มอาชีพขาดความรู้ และขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 

ประเภทของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพโดยท่ัวไป  
1. ผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย  
2. เครื่องจักสานและแกะสลัก  
3. อาหารแปรรูป   
4. ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหม  
5. ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้า   
6. ผลิตภัณฑ์ปักและตกแต่งผ้า  
สรุป การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  ถือเป็นพระมหา

กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะแนวทางในการส่งเสริมอาชีพที่มีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นหลักการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มุ่งเน้นความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า
ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการมีส่วนร่วมมีความยืดหยุ่นในการด าเงินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์        
มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน และหลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพที่มีการ
ประสาน การวางแผนงาน การประเมินผล การเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์จุด
แข็งและจุดอ่อนของกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาปรับปรุงข้อเด่นข้อด้วย และแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ท าให้
ง่ายและสะดวกต่อการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

 

การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 แนวคิดในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพ มีสาระส าคัญ ดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2558)   

การรวมกลุ่มอาชีพ  
1. การรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่    
    1.1 การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นที่เ อ้ือต่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน เช่น ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภค แหล่งทุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพการประกอบอาชีพ เป็นต้น  

    1.2 จัดแบ่งกลุ่มอาชีพ ได้แก่  
1) กลุ่มอาชีพที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ คือ กลุ่มที่ขาดปัจจัยการผลิต มีหนี้สิน    

หรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ขาดทักษะ ความรู้ โดยแนวทางช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรส่งเสริ ม
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ความรู้ แนะน าทักษะอาชีพ ประสานงานบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยการก าหนด
แผนงานช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม  

2) กลุ่มอาชีพที่พ่ึงตนเองได้แต่ยังไม่แข็งแรง คือ กลุ่มที่ขาดการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ขาดคุณภาพการให้บริการ การตลาด โดยแนวทางช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรเป็นการส่งเสริม
ความรู้ในระบบการบริหารจัดการกลุ่ม  

3) กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง คือ กลุ่มที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามบริบทของตนเอง
แต่ขาดมาตรฐานการประกอบอาชีพที่สูงขึ้นโดยแนวทางการช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรส่งเสริมการให้มี
มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารจัดการครบวงจร
เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ     

      1.3 การรวบรวมและจัดท าทะเบียนกลุ่มอาชีพ เป็นการแยกประเภทกลุ่มและจัดท า
ข้อมูลตามบริบทของการประกอบอาชีพและข้อมูลที่จ าเป็นสอดคล้องกับพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ   

      1.4 ก าหนดกรอบในการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่ม  

      1.5 การแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ การแก้ปัญหาการประกอบ
อาชีพ  

      1.6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพ อันเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบอาชีพโดยสร้างลักษณะ การจัดบันทึก การสังเกต การพัฒนาเรียนรู้ ความ
ขยัน การประหยัดและออม เช่น การจดบันทึก รายได้ รายจ่าย ต้นทุนทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น  

      1.7 การติดตามและประเมินผลอันเป็นประโยชน์ต่อการรวมกลุ่มอาชีพ 
ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มา (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558)   
  

2. การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ได้แก่ (ส านักงานความเข้มแข็งชุมชน กรมการพฒันาชุมชน, 2560) 
   2.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท

เดียวกันเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
   2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพและความส าคัญ

ของกลุ่มที่มีต่อสมาชิกกลุ่มและชุมชน รวมถึงกิจกรรมที่จะต้องท าตามศักยภาพสภาพท้องถิ่น 
   2.3 ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยสมาชิกร่วมกันในการก าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐาน 

ได้แก่ การตั้งชื่อกลุ่มอาชีพ วัตถุประสงค์ของกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการ ตัวแทนจัดการงานกลุ่มอาชีพ 
กติกาของกลุ่มอาชีพ และการจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มอาชีพในการท างานร่วมกัน  

  2.4 ยื่นจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเพ่ือรับหนังสือส าคัญแสดง
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ร่วมกันท าของกลุ่มอาชีพ 

  2.5  ประสานงานหน่วยภาคีอาชีพเพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพในด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยการผลิต 
การบริหารจัดการ การตลาด และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  

3. การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม การที่จะด าเนินกิจกรรมกลุ่มให้ลุล่วงด้วยดีนั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากสมาชิกของกลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม
ประกอบด้วย   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ เป้าหมาย ประเภทของกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพท่ีต้องให้ความ
ช่วยเหลือพิเศษ 

1. ไม่มีที่อยู่อาศัยและพื้นท่ี
ท ากิน 
2. มีหนี้สิน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1. การพัฒนาองค์ความรู้ 
2. การพัฒนาคน 
3. พัฒนาทุน 
4. พัฒนาการบริหารจัดการ 
 
 

          ประเด็นส าคัญ 
1. แก้ไขปัญหาความ 
   ยากจน 
2 .  พึ่ ง ต น เ อ ง ไ ด้  มี อ า ชี พ         
มีรายได้ มีเงินออม 

  กลุ่มอาชีพท่ีพึ่งตนเองได้แต่
ไม่แข็งแรง 

กลุ่มอาชีพที่มีความแข็งแรง 

ระดับ 
1. ปัจเจกคน 
2.ครัวเรือน 
3. กลุ่มและชุมชน 
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   3.1 การไว้วางใจและการยอมรับในความสามารถระหว่างกัน ในการท างานร่วมกันของ
สมาชิกกลุ่มต้องให้เกียรติต่อหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้อื่น  

   3.2 ความพร้อมใจกันของสมาชิกในการช่วยเหลือกันโดยไม่เกี่ยงงานมีน้ าใจไมตรีจิต      
ต่อเพ่ือนร่วมงาน  

   3.3 มุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารสองทางเพ่ือการเปลี่ยนเรียนรู้และป้องกันการสื่อสารที่เข้าใจ
ผิดในสาระส าคัญของกลุ่มอาชีพ  

   3.4 เรียนรู้ระบบและข้ันตอนในการท างานหรือด าเนินการ  
   3.5 การสร้างความมีส่วนร่วมของกลุ่ม เป็นแนวทางให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้รับรู้และ

รับผิดชอบร่วมกันของกลุ่ม  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จต่อของกลุ่มอาชีพ ดังนี้ (อ้อยใจ นามวงศ์, 2545) 
1. เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนรวมของสมาชิกของกลุ่มที่มี

เป้าหมายให้กิจกรรมของกลุ่มนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ดี ซึ่งลักษณะของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
   1.1 เป็นกลุ่มแบบไม่เป็นทางการมากนักมีการสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
   1.2 เป็นกลุ่มที่สร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม โดยความสัมพันธ์

ภายในกลุ่ม คือ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มท า
ให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์ภายนอกกลุ่ม คือ การสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายเพ่ือการแก้ปัญหา เช่นความสัมพันธ์กับ คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย เป็นต้น  

   1.3 การสร้างคุณค่าร่วมกันของงานในแต่ละงาน เป็นการสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ในงานของกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มเห็นความส าคัญร่วมกัน  

   1.4 เป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างทางความคิดและเป็นประชาธิปไตยซึ่งในบางครั้งสมาชิก 
บางคนอาจมีความคิดเห็นในกิจกรรมกลุ่มแต่ไม่มีการแสดงความก้าวร้าวหรือขัดขวางโดยไม่มีเหตุผล  

   1.5 เป็นกลุ่มที่ด าเนินตามข้อตกลงในกลุ่มและปฏิบัติร่วมกัน  
   1.6 สมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอิสระทางด้านความคิดเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ก็ตาม  
   1.7 สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาที่รอบ

ครอบและรอบด้าน  
   1.8 สมาชิกมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติจนเป็น

ผลส าเร็จ  
   1.9 สมาชิกของกลุ่มทุกคนมุ่งเป้าหมายในผลส าเร็จของงานมากกว่าตัวบุคคลที่มีอ านาจ

ควบคุมการจัดการกลุ่มอาชีพ 
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2. การเสริมสร้างพลังอ านาจของกลุ่มอาชีพ เกิดจากความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทั้งความ
เสี่ยงทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป็นต้น และความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น วัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม สุขภาพร่างกาย เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว มีผลต่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ดังนั้นพลังของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ  
ได้แก่ พลังใจในสมาชิกของกลุ่มที่ความเชื่อว่าท าได้และเชื่อมั่นในกลุ่มอาชีพ และพลังของกลุ่มอาชีพที่
มีการจัดสรรงานอย่างยุติธรรม มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย และมีความสามารถในการ
แข่งขันย่อมน าไปสู่การเพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืนและความมั่นคงให้แก่สมาชิกในกลุ่มอาชีพ  

 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของกลุ่มอาชีพ ตามภาพท่ี 2.2 ดังนี้ 
       การเพ่ิมพลังอ านาจ 

                
ลดโอกาสเสี่ยงทางสังคม 
 
 
 
ลดโอกาสเสี่ยงทางกายภาพ 
 
 

ภาพที่ 2.2 การเสริมสร้างพลังอ านาจของกลุ่มอาชีพ 
ที่มา (อ้อยใจ นามวงศ์, 2545)  
 

การพัฒนาอาชีพ  
การพัฒนาอาชีพมีสาระส าคัญ ดังนี้  
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาอาชีพขึ้นอยู่กับความ

แตกต่างกันของบุคคลทางด้านความสนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพ 
2. ความสามารถของบุคคล  บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความสามารถที่เกิดจากประสบการณ์  

และการรับรู้ต่างกันหรือที่เรียกว่าขีดความสามารถต่างกันที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนางาน
ต่างกัน  

3. คุณสมบัติต่อความต้องการของอาชีพ อาชีพแต่ละอาชีพต้องการบุคคลที่มีความสามารถ 
ความสนใจ และบุคลิกภาพแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพ  

1. การรวมกลุม่ 
2. การมีส่วนร่วม 
3. การตัดสินใจ 
4. กิจกรรมของกลุ่ม 
5. การเพิ่ม
ความเห็นใจ     
   สงสาร 

พลังใจ 

พลังของ
กลุ่ม 

- เชื่อมั่นว่าท าได ้
- เชื่อในพลังกลุ่ม 

- เพิ่มความสามารถ 
- เพิ่มเครือข่าย 
- จัดสรรงานอย่าง 
  ยุติธรรม 
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4. ความชอบและความสามารถในอาชีพขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและสภาพการเลียนแบบซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการเลือกและการตัดสินใจในอาชีพจึงเป็นกระบวนการ          
ที่ต่อเนื่อง  

5. กระบวนการเลือกอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องตามช่วงชีวิต ได้แก่  
   5.1 ช่วงเวลาและการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เช่น การจินตนาการด้านอาชีพ การ

เพ้อฝัน การให้ความส าคัญของตนเองเป็นพื้นฐาน เป็นต้น  
   5.2 ช่วงเวลาของการส ารวจตัวเองและส ารวจอาชีพ เช่น พิจารณา และทดลองทางเลือก

อาชีพจากปัจจัยต่างๆ เป็นต้น  
   5.3 ช่วงเวลาที่บุคคลเริ่มประกอบอาชีพถาวร เช่น การพบอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้และ

ความสามารถ เป็นต้น  
   5.4 ช่วงเวลาที่บุคคลมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ เช่น การสร้างความมั่นคงในอาชีพ

และการแสวงหา เป็นต้น  
   5.5 ช่วงเวลาที่ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพถดถอยลง เช่น ความก้าวหน้าลดน้อยลง 

มีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและหน้าที่ และการพักผ่อนโดยไม่ประกอบกิจการใดๆ เป็นต้น  
6. รูปแบบอาชีพ รูปแบบอาชีพขึ้นอยู่กับระดับสังคม เศรษฐกิจ สติปัญญา บุคลิกภาพและ

โอกาสที่บุคคลได้รับ 
7. การได้รับแนวทางในการพัฒนาอาชีพ เป็นการก าหนดช่องทางการพัฒนาโดยช่วยให้เกิด

วุฒิภาวะทางความสามารถและความสนใจด้วยการให้ทดลองฝึกงานตามโอกาสอันควร  
8. กระบวนการพัฒนาอาชีพเป็นผลมาจากการให้ความส าคัญร่วมกันระหว่างบุคคล         

กับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความสนใจความถนัดย่อมท าให้เกิดการประสานความเข้ากันในความสามารถ    
ที่บุคคลพึงมีและโอกาสทางอาชีพที่จะเป็นไปได้จริง   

สรุป การรวมกลุ่มอาชีพและการพัฒนากลุ่มอาชีพ เป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะก าหนดแนวทางและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของชุมชนเพราะ            
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลโดยตรงต่อการประกอบ
อาชีพ ถ้าขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาพการณ์ดังกล่าวย่อมท าให้ความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพนั้นถดถอยลงไปทุกที ดังนั้น การรวมกลุ่มอาชีพและการพัฒนากลุ่มอาชีพจึงเป็น
ช่องทางหนึ่งเพ่ือสร้างการต่อรองและเป็นการท างานร่วมกันเพ่ือให้การประกอบอาชีพมีความมั่นคง
และยั่งยืน อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ต้องเกิดจากพลังใจที่เชื่อมั่น    
ในกลุ่มอาชีพและเชื่อในพลังของกลุ่มอาชีพ รวมถึงมีมุมมองหรือเป้าหมายเดียวกันของสมาชิก อีกทั้ง
ยังต้องประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่สนับสนุนเพ่ือให้กิจกรรมของ
กลุ่มประสบความส าเร็จส่งผลให้กลุ่มอาชีพมีความมั่นคงและยั่งยืน 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

20 
 

แนวคิดการส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 
การคิดและก าหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมอาชีพชุมชนให้มีรายได้อย่างมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 

ถือว่าเป็นความส าคัญท่ีจะช่วยให้อาชีพหรือกลุ่มอาชีพในชุมชนได้มีโอกาสและช่องทางในการเพ่ิมการ
ผลิตและจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมมากข้ึน แนวคิดท่ีส าคัญมีดังนี ้ 

 

1. แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน 
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน เป็นแนวคิดที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ใหม่ของภาครัฐที่

ต้องการให้เกิดการบูรณาการนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าชุมชนและน าการ
ท่องเที่ยวชุมชนผนวกเข้าไปเพื่อการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง  

แนวคิดดังกล่าวระบุไว้ในโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนา 
OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการดึง
นักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ภายในชุนชนของตนเอง สร้างรายได้เพ่ิมให้ชุมชน
โดยน าเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ท าให้เกิด
รายได้กระจายภายในชุมชน ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้าน 
และส่งผลให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ซึ่งแตกต่างไปจากการพัฒนา     

OTOP ในแบบเดิมที่ต้องน าสินค้าออกไปขายนอกชุมชน และทุกอย่างขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ   
(อภิชาติ โตดิลกเวชช์, 2561)  

แนวคิด “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” “แอ่งเล็ก”หรือแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กระดับ
หมู่บ้านมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

หลักการที่ส าคัญ 
1. การเปลี่ยนจากการให้ความช่วยเหลือ ผลักดันสินค้า OTOP โดยรัฐฝ่ายเดียวมาเป็นการ

กระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชน 
2. การน าชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยใช้ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดการ

ท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านหรือ “แอ่งเล็ก” 
3. การยกระดับสินค้าโดยน านวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อ

สินค้าชุมชน 10 ผลิตภัณฑ์จะท าให้ชุมชนมีรายได้และพ่ึงตนเองได้อย่างแท้จริง 
เป้าหมายหลัก 
1. ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า

ทีแ่น่นอนและมีระยะเวลาต่อเนื่อง และสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม 
2. การกระจายรายได้และการเพ่ิมรายได้โดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้

ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP  
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3. ประชาชนได้ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ท าให้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม 
สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน 
  กิจกรรมต่อการเพิ่มรายได้ตามล าดับ 

กิจกรรมช่วงแรก 
1. จัดสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
2. ประชาสัมพันธ์และใช้ช่องทางตลาดออนไลน์เพ่ือสร้างความรับรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องใน

ทุกภาคส่วน 
3. จัดตั้งศูนย์การจัดการและประเมินผล OTOP นวัตวิถี 
กิจกรรมช่วงที่สอง 
1. จัดสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว  
2. สร้างรับรู้ใหม่ทุกภาคส่วนเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง  
3. เผยแพร่ความก้าวหน้าในเรื่อง OTOP นวัตวิถี  
4. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP   
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP 
6. กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
7. ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
8. ติดตามประเมินผล เพื่อน าไปสู่การให้ค าแนะน าและแนวทางแก้ไขปัญหา 
กิจกรรมช่วงที่สาม 
1. จัดประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและความส าเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
2. จัดแสดงผลงานประกาศความส าเร็จและน าความส าเร็จเข้าสู่ big data ใน platform 

tourism เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายและขยายฐานกลุ่มเป้าหมายเข้าท่องเที่ยวชุมชน 
เป้าหมายความส าเร็จ 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า 64,750 ผลิตภัณฑ์ 
2. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
3. ชุมชน หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  จ านวน 3,273 ชุมชน/

หมู่บ้าน กระจายใน 76 จังหวัด 
4. ครอบครัวมีสุข สมาชิกอบอุ่น ชุมชนแข็ง เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 ใน 76 จังหวัด 
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2. แนวคิดตลาดนัดชุมชน  
      ตลาดนัดชุมชน เป็นอีกแนวคิดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.
2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริม
ช่องทางการตลาดโดยก าหนดกระบวนงานที่ส่งเสริม การเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชนให้มากขึ้นและสร้างการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง โดยความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน สร้างรายได้ และให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพในชุมชนทั้งท่ีเป็นการท าอาชีพรายบุคคลหรือรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพได้
น าผลิตภัณฑ์สินค้าหรือผลผลิตในชุมชนหรือจากพ้ืนบ้านออกมาจ าหน่ายในพ้ืนที่ว่างของชุมชนตามที่
ได้ก าหนดร่วมกันไว้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559) และสอดคล้องกับความหมายของตลาดนัดชุมชน 
เป็นการใช้พื้นท่ีของชุมชนในการท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าที่มาจากผลผลิตในชุมชนใน
ลักษณะการวางจ าหน่ายกับพ้ืนหรือแผงที่สามารถรื้อถอนได้ง่ายหลังเลิกตลาดนัดและมีลักษณะเป็น
การร่วมกันท ากิจกรรมชั่วคราวโดยก าหนดช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจนในการเปิดปิดตลาดนัด (ธงชัย     
ธนสถิตย์, 2560 และสุชานาถ พัฒนวงศ์งาม, 2560) 

แนวคิดตลาดนัดชุมชนมีสาระส าคัญ ดังนี้ (ธงชัย ธนสถิตย์, 2560) 
หลักการที่ส าคัญ 
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับผู้ประกอบอาชีพชุมชน 
2. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมด้วยการกระจายรายได้ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น 
3. สร้างโอกาสการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการสร้างโอกาสในอาชีพ

และสร้างรายได้อย่างมั่นคง 
4. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางเกษตรเข้าสู่การเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
เป้าหมายหลัก 
1. ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพชุมชน มีสถานที่จ าหน่าย

สินค้าและมีระยะเวลาในการจ าหน่ายที่แน่นอน 
2. เพ่ิมช่องทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพชุมชนใน

รูปแบบตลาดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน  
3. การกระจายรายได้และการเพ่ิมรายได้โดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้

ประกอบอาชีพชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
4. ประชาชนได้ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบอาชีพโดยตรง  ท าให้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม 

สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าระเบียบเพ่ือยกระดับตลาดนัดชุมชน เช่น ด้านการจัดการ ด้านคุณภาพสินค้าและ

ด้านราคา เป็นต้น  
2. สร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตลาดนัดชุมชน เช่น อาชีพที่โดดเด่นในชุมชน รูปแบบ

การแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์ชุมชน เป็นต้น 
3. การจัดกิจกรรมกระตุ้นด้วยการจัดการแสดงและจ าหน่ายสินค้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ       

1 ครั้ง 
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับงานเทศกาลอย่างต่อเนื่อง  เช่น  วันส าคัญ การแสดงของ

เยาวชน กิจกรรมสาธิต การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
ปัจจัยในความส าเร็จของตลาดนัดชุมชน 
1. ด้านก าหนดโครงสร้างและการบริการงาน ได้แก่ ก าหนดโครงสร้างการบริหาร ก าหนด

รูปแบบตลาดนัดชุมชนด้วยการสร้างเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นทั้ งเชิงพ้ืนที่และผลิตภัณฑ์ชุ มชน       
คัดเลือกผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่ืน ๆ   

2. ด้านการจัดกิจกรรมภายในตลาดนัดชุมชน ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบันเทิง อย่างสม่ าเสมอ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสาร 
social network เช่น facebook line และ website เป็นต้น  

3. ด้านสถานที่ ได้แก่ ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการจัดตลาดนัดชุมชน สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ห้องน้ า สถานที่จอดรถ การจัดจราจร ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ความสะอาด ลานพักผ่อน เป็นต้น 

 

3. แนวคิดตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน 
       ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนในประเด็น
เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้คนในชุมชนรู้จักตัวตนและเข้าใจชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
รู้ปัญหา ความต้องการ น าไปสู่การร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติและพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพและทุนของชุมชนและมุ่งเน้นการท ากิจกรรมส่งเสริมอาชีพร่วมกัน อาทิ การ
ใช้พื้นที่ร่วมกันในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการจัดการพ้ืนที่ชุมชนร่วมกัน (ส านักพัฒนา
องค์ความรู้และประเมินผล, 2558) 

แนวคิดตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนมีสาระส าคัญ ดังนี้  
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หลักการทีส่ าคัญ 
 1. พัฒนาตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนเพ่ือที่จะสร้างอาชีพชุมชนอย่างมั่นคง 
 2. ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนมีสถานที่ใช้เป็นช่องทางการจ าหน่ายสินค้า  สร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน 

3. ยกระดับตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนในการแข่งขันกับตลาดและร้านสะดวกซ้ือสมัยใหม่ 
เป้าหมายหลัก 

 1. เป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตของชุมชนผ่านตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนและกระจายไปยัง
ตลาดกลางเพ่ือน าผลผลิตออกสู่ตลาดนอกพ้ืนที่ 
 2. เป็นร้านค้าชุมชนเป็นที่รวมของผู้ประกอบอาชีพชุมชนด้วยการน าทรัพยากรในท้องถิ่นมา
แปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 3. ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคายุติธรรม และตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนคืนก าไรจากการ
ด าเนินการกลับสู่ชุมชนเพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 1. การออกแบบโครงสร้างและด าเนินงานอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

 2. จัดหลักสูตรอบรมระดับพ้ืนฐาน และหลักสูตรอบรมระดับสูงเพ่ือต่อยอดให้เป็นต้นแบบ
ความส าเร็จ 

 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ส าคัญส าหรับการยกระดับตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน  
ปัจจัยในความส าเร็จของตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน  
1. การน าระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภายในตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น ระบบบัตรสมาชิกให้เป็นระบบและมีศักยภาพ
ที่สามารถใช้สร้างกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เช่น การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การสะสมแต้ม
ของสมาชิกและเชื่อมโยงกับระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์   

2. การน าระบบเชื่อมโยงสินค้าระหว่างชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าในชุมชนต่าง ๆ ให้มี
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสินค้า  

3. การน าระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาด เพ่ือให้ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนน าไปก าหนด
กลยุทธ์การด าเนินงานต่างๆ และสามารถเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการชุมชนตรงจุดและทันเหตุการณ์  
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4. แนวคิดศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP 
    ศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนา
ชุมชนในการส่งเสริมและและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนรวมทั้งการเชื่อมแหล่งทุน แหล่งตลาด และการสร้างโอกาสช่องทางในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะการจัดตั้งเครือข่าย OTOPในระดับต าบลอ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ
ในการก าหนดกรอบการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP center) ในแต่ละจังหวัดและ
ต่างประเทศเพ่ือเป็นช่องทางการจ าหน่ายให้กับสินค้า OTOP (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559) 
 แนวคิดศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP มีสาระส าคัญ ดังนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559) 

หลักการทีส่ าคัญ 
1. เป็นการรวบรวมและกระจายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงลดขั้นตอนและต้นทุนในการขนส่ง

สินค้าออกจ าหน่าย 
2. เป็นสถานที่กลางในการเจรจา ติดต่อ หาตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
3. เป็นสถานที่เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP ส าหรับการศึกษาดูงานข้องนักเรียน 

นักศึกษา ผู้ผลิต และผู้ประกอบอาชีพ 
4. เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ์ให้สอดความต้องการของตลาดที่มีก าลังซื้อสูง 
เป้าหมายหลัก 
1. เพ่ิมโอกาสและช่องทางการตลาดสินค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ

อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

เอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักน าไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สากล 
3. สร้างรายได้และเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อาชีพชุมชน และผู้ประกอบ

อาชีพขนาดเล็กและขนาดกลาง   
4. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
ปัจจัยในความส าเร็จของศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP 
1. บริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้าที่ชัดเจน เช่น ก าหนดกิจกรรม ก าหนดการประชาสัมพันธ์

และก าหนดเวลา เป็นต้น 
2. เพ่ือสามารถใช้ได้ร่วมกันระหว่างกลุ่มการผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัด 
3. อาคารศูนย์สาธิตแสดงการผลิต และโรงเรือนตามมาตรฐานกระบวนการผลิตร่วมและ 

วิทยากรของศูนย์บรรยายการตลาด 
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4. ภาครัฐและหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากสนับสนุน
งบประมาณและวิชาการ 

5. ระบบการคัดเลือกมีมาตรฐานมีตัวชี้วัดชัดเจน ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การรับรอง
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ก าลังการผลิต เป็นต้น และการคัดเลือกผู้ประกอบการ เช่น ความพร้ อม        
มีศักยภาพในการเดินทางไปจ าหน่าย มีความรับผิดชอบ และก าลังผลิตสม่ าเสมอ เป็นต้น 

สรุป การส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดย
ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน และศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP ล้วนแต่
เป็นรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพที่มีหลักการส าคัญเพ่ือให้กับผู้ประกอบอาชีพในชุมชนได้มีโอกาสใน
การเลือกใช้ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งการเลือกหรือตัดสินใจ
ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชน ศักยภาพ และความเหมาะสมของผู้
ประกอบอาชีพนั้น ๆ รวมถึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้ประกอบอาชีพสามารถ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่นของตนอีกด้วย 

 

โดยสรุป แนวคิดพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการ
ส่งเสริมอาชีพชุมชนให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและเพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการน าแนวทาง วิธีการที่
ส าคัญที่ระบุไว้ตามแนวคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการน าแนวคิดพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่ก าหนด
สาระส าคัญไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวคิดการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น และ
แนวคิดการส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ได้ก าหนดแนวทาง ทิศทาง เทคนิค 
วิธีการและรูปแบบในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพเพ่ือจะได้น าไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพในอาชีพของตน โดยเฉพาะน าไปใช้กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพในชุมชน 

 

แนวคิดการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
 

  บทบาทของผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้สูงอายุจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากที่มุ่งเน้นให้ชุมขนเข้มแข็งด้วยการเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในด้านสภาพร่างกาย ความรู้ ความสามารถและภูมิปัญญา       
ถ้าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสมแล้วย่อมท าให้กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งและ 
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
จึงเป็นความส าคัญในระดับต้น ๆ ที่ภาครัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน  ซึ่งมีหน่วยงาน นักคิด 
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นักวิชาการ ได้น าเสนอวิธีการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และแนวคิดการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดประเด็นส าคัญในการส่งเสริมอาชีพของ

ผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ 
        การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ได้แก่  

1. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง มีการสั่งสมทุนทางปัญญา และเชื่อมโยงการค้นคว้าวิจัย 

2. พัฒนาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาชีพและการด ารงชีวิตที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
   การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ 
          1. ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าในผู้สูงอายุ โดยก าหนดลักษณะประเภทงานและ
อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมควบคู่กับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการเรียนรู้
สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง  
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมองของ
ชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
          3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็น ทาง
กายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 

นอกจากนี้การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุได้ถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีสาระส าคัญ ดังนี้ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2556) 

หลักการที่ส าคัญ 
1. เป็นการจัดสวัสดิการในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรในทุกมิติ 
2. ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนน า อาสาสมัคร ชุมชน องค์เครือข่ายภาครัฐ

และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นให้การหนุนเสริม 
3. ผู้สูงอายุมีสถานที่รวมกลุ่มท ากิจกรรมครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจเน้นการ

สร้างรายได้และการมีงานท าท่ีเหมาะสมกับส าหรับผู้สูงอายุ 
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4. ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยเฉพาะการส่งเสริมด้านอาชีพ การผลิต การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน และสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุ

และผู้ดูแล 
2. กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ สมาชิกทุกวัยในชุมชนและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
1. ฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุหรือพัฒนาต่อ

ยอดอาชีพที่ผู้สูงอายุได้ท าอยู่ เช่น การจักสาน การปั้น การประดิษฐ์ และงานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น 
2. กิจกรรมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 
3. กิจกรรมแสดงผลงานและสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุให้กับผู้สนใจ 
4. กิจกรรมการตลาดเพ่ือค้นหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุโดยประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญต่อกิจกรรม 
1. ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพ่ือกระท าให้

เกิดงานต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จ 
2. องค์กร/ชมรมผู้สูงอายุ เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุโดยท ากิจกรรมร่วมกันและมีบทบาท

ส าคัญในการบริหารจัดการงานผู้สูงอายุในชุมชน 
3. องค์กรปกครองท้องถิ่น  มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

รวมถึงเป็นผู้ก าหนดนโยบายให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุให้ลุล่วงไปได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

4. หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน  ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่
ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน และหน่วยงานด้านการศึกษาเพ่ือต่อยอดความรู้เดิมของผู้สูงอายุหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ตามความถนัด ความสนใจของผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น  

5. กลุ่มองค์กรอ่ืน ๆ องค์กรอาสาสมัครชุมชนภาคเอกชนและเครือข่ายชุมชน ที่ให้บริการ
สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

ตัวแบบ (model) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามภาพที่ 2.3 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.3 ตัวแบบ (model) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ที่มา (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2556) 

 

สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุในการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เป็นการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอีกรูปแบบหนึ่งที่
มีกระบวนการส่งเสริมอาชีพครบวงจร โดยเฉพาะการน ากิจกรรมในการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ  รวมถึงการรวมกลุ่ม
อาชีพเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้และจัดสถานที่เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมแสดงผลงานจากการ
ประกอบอาชีพของตนและจัดกิจกรรมเพ่ือค้นหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุใน  
รูปแบบใหม่ ๆ  
  

 โดยสรุป แนวคิดการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการน าวิธีการหรือแนวทางเพ่ือให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่ส าคัญได้บูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มี
กระบวนการส่งเสริมอาชีพครบวงจร โดยเฉพาะการน ากิจกรรมในการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุรวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพ
เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้และจัดสถานที่เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมแสดงผลงานจากการประกอบ
อาชีพของตน และจัดกิจกรรมเพ่ือค้นหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุในรูปแบบใหม่ ๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร/ชมรมผู้สูงอายุ 

 
 

การพัฒนาอาชีพและการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ     

ในชุมชน 
 

ผู้สูงอายุ 

กลุ่มองค์กรอ่ืน ๆ หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก  
   1.1 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่      
ในชุมชน  
  1.2 สมาชิกครอบครัวของ
ผู้สูงอายุและผู้ดูแล 
2. กลุ่มเป้าหมายรอง 
   2.1 สมาชิกทุกวัยในชุมชน     
   2.2 สมาชิกกลุ่มองค์กร 

กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
1. ฝึกอบรมอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจ  
2. กิจกรรมกลุ่มอาชีพ  
3. กิจกรรมแสดงผลงานและ
สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
4. กิจกรรมการตลาด 
5. กิจกรรมถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ 
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และที่ส าคัญกิจกรรมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุถือว่ามีความส าคัญในการส่งเสริมอาชีพที่มีความม่ันคงและยั่งยืน 
 

แนวคิดการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ 
 

แนวคิดการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศที่ทุก
รัฐบาลหันมาให้ความส าคัญต่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้วย
การสนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีความโดดเด่นในการชี้ชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่
ประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง โดย
ไม่ต้องใช้งบประมาณลงทุนอย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

เอกลักษณ์อาชีพ เป็นการประสมของค าสองค าคือ ค าว่า เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่
เหมือนกันมีร่วมกันหรือมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งในเชิงพื้นที่ บุคคล พฤติกรรม กิจกรรมในการ
ด ารงชีพของคนหรือกลุ ่มคน เช่น  ชุมชนนี้เลี ้ยงปลาและปลูกไม้ผลเหมือนกันหรือมีร่วมกันใน   
ชุมชนนั้น เป็นต้นและค าว่า อาชีพ หมายถึง กิจกรรมในการท ามาหากินในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนหรือรายได้ที่จะน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว ชุมชน        
และประเทศชาติ ดังนั้น เอกลักษณ์อาชีพหมายถึง การท าอาชีพดั้งเดิมหรืออาชีพที่มีความโดดเด่น 
มีความเป็นเฉพาะตัวหรือมีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ รวมถึงการท าอาชีพพัฒนาใหม่ที่มีอยู่เหมือน ๆ กัน
หรือมีร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ  ซึ่งอาจรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพหรือการท าอาชีพรายบุคคล  

อย่างไรก็ตามความเป็นเอกลักษณ์จะคงอยู่ได้หรือสืบทอดต่อกันสู่อนุชนรุ่นหลังต้องอาศัยการ
สนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐและภาคอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่
ส าคัญ ดังนี้ 
 1. การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
    ภูมิปัญญา เป็นรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชน โดยอาศัยศักยภาพผู้ซึ่งได้เรียนรู้และมี
ประสบการณส์ะสมจนมีความรอบรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและสังคมจนเป็นที่ยอมรับของสังคมว่า  เป็นภูมิปัญญาหรือปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันนั้นมีอยู่
หลากหลายด้านด้วยกันทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรมด้านภาษาและ
วรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาประเพณีและด้านโภชนาการ (สุมาลี  สังข์ศรี, 2550) 
  การถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ส าคัญมีสาระส าคัญ ดังนี้ (ธีรยุทธ์ เสนีวงศ ์ณ อยุธยา, 2555) 
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 1. จากการบอกเล่า เป็นวิธีการที่ผู้ถ่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบายหรือถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของค าพูดโดยผู้ถ่ายทอดจะต้องเป็นฝ่าย
เตรียมเนื้อหาที่จะพูด   
 2. การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระท าพร้อมกับการบอก
หรืออธิบายเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม  

 3. การปฏิบัติจริง เป็นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงและเป็นวิธีการถ่ายทอดที่ผู้รับการ
ถ่ายทอดลงมือกระท าจริงในสถานการณ์ท่ีเป็น อยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้คอยแนะน าตรวจสอบและ
แก้ไข เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและได้ผลงานตามที่ต้องการด้วยวิธีการนี้ผู้รับการ
ถ่ายทอดจะได้ เรียนรู้และสั่ งสมประสบการณ์ไปทีละเล็กละน้อยจนสามารถปฏิบัติ ได้ด้วย
ตนเอง นับเป็นวิธีการที่เหมาะกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เน้นทักษะกระบวนการและผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติ 

 4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเองเป็นวิธีที่จัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในรูปของสื่อประสมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุ ดเช่น บทเรียน
แบบโปรแกรม และศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
 5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น  
 6. วิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อ เป็นวิธีที่ใช้การแสดงที่ชาวบ้านนิยมชมชอบ
เป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางภูมิปัญญาโดยที่ผู้รับการถ่ายทอดจะได้รับความเพลินเพลิดไป
พร้อม ๆ กับการเรียนรู้ 
 7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ต าราต่าง ๆ และในรูป
ของสื่ออ่ืน ๆ เช่น วีดิทัศน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียงหรือแผ่นซีดีเสียงรวมถึงเว็บไซด์เพ่ือให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไปไม่ให้สูญหาย 
 นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีดังนี้ (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540)   
 1. ความรู้ (cognitive domain) เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนา
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ 
 2. ทัศนคติ (affective domain) เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า เกิดความรู้สึก
ตอบสนองมีความสนใจ เกิดความรู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจและภูมิใจ  
 3. ทักษะในการปฏิบัติ (psychomotor domain) ผู้เรียนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติและแสดง
พฤติกรรมภายใต้การดูแลของผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญจนสามารถปฏิบัติมีทักษะในการปฏิบัติจริง 
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  สรุป การถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็นหนึ่งในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพของ
ชุมชน ซึ่งสามารถน าภูมิปัญญาของตนที่เกิดจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้สะสมมาอย่างยาวนาน 
มาร่วมกันถ่ายทอดเพ่ือสร้างความม่ันคงและรักษาสิ่งที่ดีมีคุณค่า โดยทั่วไปวิธีการถ่ายทอด ได้แก่ การ
สาธิต การสั่งสอนด้วยการบอกเล่าด้วยวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ต ารา คู่มือ และแผนที่ 
เป็นต้น รวมถึงใช้วิธีฝึกปฏิบัติวิธีบรรยายประกอบการสาธิต วิธีบอกเล่า/บรรยายวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อต่าง ๆ   
 

2. สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) (Geographical Indications: GI)  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่มีข้อก าหนดการคุ้มครองที่มี

ผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยก าหนดค านิยาม 
“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดท่ีใช้เรียกแทนแหล่งภูมิศาสตร์ ที่สามารถ
บ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่ อเสียงหรือคุณสมบัติของแหล่ง
ภูมิศาสตร์นั้น” โดยการขึ้นทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ใหก้ารคุ้มครองเอกลักษณ์ที่เกิด
จากธรรมชาติและมนุษย์ เช่น  ชุมชนท้องถิ่นได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตาม
ธรรมชาติ เช่น น าวัตถุดิบเฉพาะในพ้ืนที่มาใช้ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณ์อ่ืน ๆ ที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ 
เป็นต้น 

การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   
          การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มักจะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม เนื่องจาก
มีคุณสมบัติพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น สิ่งแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ 
ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ รวมถึงทักษะความช านาญ ภูมิปัญญาของกลุ่มชน กลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิต
หรือผู้ท าอาชีพที่อาศัยอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ที่มีสิทธิผลิตสินค้าดังกล่าว โดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์
นั้นได้ ผู้ผลิตคนอ่ืนที่อยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์จะไม่สามารถผลิต สินค้าโดยใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์
เดียวกันมาแข่งขันได้ ซ่ึงสิทธิในลักษณะดังกล่าวนี้อาจเรียกว่าเป็น “สิทธิชุมชน” ซึ่งไม่สามารถน าสิทธิ
ที่ได้รับไปอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ต่อได้ ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่แหล่งภูมิศาสตร์ที่มีสิทธิใช้เท่านั้น 
  ประโยชน์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2557) 
          1. คุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าหรือบริการที่มี มาตรฐานและปลอดภัยตามที่
ต้องการ น าไปสู่สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม 
          2. คุ้มครองผู้ผลิต เป็นการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สร้างกลไกตลาดให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเอาเปรียบจากผู้ค้ารายอื่นทั้งด้านการฉกฉวยหรือน าเอาชื่อเสียง
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ของคู่แข่งขันทางการค้าไปแอบอ้างโดยทุจริต หรือการอ้างแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบ หรือแสวง
ประโยชน์จากชื่อเสียงของชุมชนอื่น ๆ ที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 
          3. เพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต การระบุชื่อประเทศหรือท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องท าให้
ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะพิเศษต่างไปจากสินค้าจ าพวกเดียวกันที่ผลิตขึ้น
จากแหล่งอ่ืน เป็นการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของสินค้าน าไปสู่การยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคว่า จะได้รับสินค้าดีมีคุณภาพตามที่ต้องการจากแหล่งผลิตที่ได้มีการอ้างชื่อ เช่น ไข่เค็มไชยา 
มีดอรัญญิก ส้มโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น นอกจากนี้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในระดับโลกอีกด้วย 
          4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการรับรองคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดย
มีเงื่อนไขการได้มาซึ่งของการคุ้มครองในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้ขอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่และตัวสินค้า ทั้งในคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะใดๆ เช่น วิธีการผลิต 
วัตถุดิบที่ใช้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะของสินค้าจากแหล่งนั้น กลุ่มผู้ผลิตจะต้องช่วยกันรักษา
คุณภาพหรือชื่อเสียงนั้นๆไว้ มิฉะนั้นอาจเข้าเหตุระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ 
         5. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นโดยตรง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า
เกษตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวหรือพ้ืนที่ สภาพดินฟ้าอากาศ หรือสภาพพ้ืนที่จะส่งผลอย่าง
มากต่อคุณภาพของสินค้า ซึ่งน าไปสู่ชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็น
การดึงเอาชื่อเสียงที่มีการสั่งสมมานานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าและความสามารถในการแข่งขันท้ังในระดับประเทศและในระดับสากล 
          6. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นประโยชน์โดยตรงใน
การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ความภาคภูมิใจในถิ่นก าเนิด อันเป็น
การสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยลดปัญหาแรงงานชนบทอพยพเข้าสู่เมือง  ช่วยรักษามรดก    
ตกทอด ขนบธรรมเนียม และศิลปะพ้ืนบ้านของไทยได้อีกด้วย 
 สรุป การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเพ่ิมศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยการดึงศักยภาพพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเข้า
สู่การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยการก าหนดเป็นข้อกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ท าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถน าได้ใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมคุณค่ามูลค่าในการท าอาชีพหรือ
กลุ่มอาชีพตน ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน 
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 โดยสรุป การส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่ส าคัญประกอบด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งทั้งสองรูปแบบล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายด้านการเพ่ิมความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน กล่าวคือ การถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีการต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือรักษาสิ่งที่ดีมีคุณค่าของชุมชนให้คงอยู่มิให้สูญหายและ
สามารถส่งต่อคุณค่าต่าง ๆ สู่คนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะเอกลักษณ์ชุมชนด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นย่อมส่งผล
ให้ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังคงอยู่และเป็นความเข้มแข็งของชุมขนนั้น ๆ ส่วนการคุ้มครอง   
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการดึงศักยภาพชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเข้าสู่การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยมีข้อกฎหมายในการคุ้มครองท าให้ชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นใจและใช้ประโยชน์จากการ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การมีรายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 
  

แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  

 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการน าหลักคิดที่ส าคัญในการด าเนินการร่วมกันของ
ชุมชน คือ การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ซ่ึงเป็นหลักคิดแห่งความส าเร็จต่อการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตชุมชนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสังคม คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการดูแลและรักษา
เพ่ือให้คุณภาพชีวิต ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ คนในชุมชนร่วมกันการสร้างงาน สร้างรายได้ โดย
ที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้น าชุมชน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาชุมขน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ สามารถด าเนิน
กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และประสบความส าเร็จ  

การมีส่วนร่วมของชุมชนมีหน่วยงาน นักคิด นักวิชาการ อธิบายไว้ ดังนี้  
ความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึง การกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนตระหนักรู้ กระตุ้นจิตส านึก
ถึงความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ จิตบริการสาธารณะและร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและการรับรู้ร่วมกันโดยใช้
กระบวนการชุมชน ได้แก่ การส ารวจความพร้อมการแก้ปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์
สาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมถึงร่วมกันก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันเพ่ือ
ชุมชนของตนเอง และเป็นการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเข้าร่วมด้วยความ
กระตือรือร้นและร่วมกันเป็นพลังในการตัดสินใจเพ่ือเป้าหมายของสังคม การจัดทรัพยากรให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการโดยความสมัครใจ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมส าคัญในด้านการให้ความช่วยเหลือ  ด้านการกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาและรับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเข้ามี
ส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาที่สมาชิกหรือคนในชุมชนมีส่วน
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เกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือลักษณะของงานใดงานหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนย่อมมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติการร่วมตัดสินใจว่าอะไรควรท าและ
ท าอย่างไร มิติการร่วมลงมือปฏิบัติและร่วมเสียสละตามที่ได้ตัดสินใจร่วมกัน มิติการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานร่วมกัน และมิติร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานหรือโครงการที่
เกิดจากการท างานร่วมกัน (Cohen and Uphoff. 1981)  
 สรุป ความหมายของการมีส่วนรวมของชุมชน เป็นการสะท้อนมุมมองของการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชนอย่างมีความสุข โดยสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงส าคัญร่วมกันในกิจกรรมหรืองานพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้วยการให้ร่วมมือ ร่วมช่วยเหลือ และแบ่งปันเพ่ือให้เกิดความส าเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมาย ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมท ากิจกรรมหรืองานพัฒนา 
และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการท ากิจกรรมหรืองานพัฒนาที่ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนตามดัชนีวัดผลหลักการของการมีส่วนร่วมภาครัฐ สามารถวัด

ได้ 6 ระดับด้วยกัน ดังนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2547) 
ระดับแรก การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ โครงงาน กิจกรรมแก่

ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเริ่มตั้งแต่การสื่อสาร เช่น การแถลงข่าว 
แจกข่าว แสดงนิทรรศการ และการใช้เอกสารชี้แจง เป็นต้น  

ระดับที่สอง การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มุ่งเน้นที่จะ
ได้ข้อมูลของความคิดเห็นให้มากที่สุด ด้วยการเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
ประเมินข้อดี ข้อเสีย ในโครงการ โครงงาน กิจกรรม ดังกล่าว  

ระดับที่สาม  การปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาร่วมกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นในการพัฒนาหรือส่งเสริมหรือตั้งข้อสังเกต ข้อสงสัยต่าง 
ๆ เช่น การจัดประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างระดมความคิดเห็น เป็นต้น 

ระดับท่ีสี่ การวางแผนร่วมกัน เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้นมีความ
รับผิดชอบร่วมกันเพื่อก าหนดประเด็นให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เหมาะส าหรับการ
พิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาที่เป็น
ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โครงงาน กิจกรรมนั้น ๆ  

ระดับที่ห้า การปฏิบัติการร่วมกัน เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงงาน กิจกรรมกับ
ประชาชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ระดับที่หก  การก ากับโดยประชาชน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันเพ่ือแก้การข้อขัดแย้งที่มี
อยู่ทั้งหมด 
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ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงตามภาพที่ 2.4 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ที่มา (ดัดแปลงจาก สถาบันพระปกเกล้า, 2547) 
 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมมีสาระส าคัญ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2547) 
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน คือ การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผน

และเข้าร่วมวางแผน 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการหรือการปฏิบัติ คือ การด าเนินการและร่วมกันตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ  
3. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรประโยชน์ คือ การจัดสรรผลประโยชน์และการรับผลประโยชน์

ร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจร่วมกัน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลด าเนินการหรือปฏิบัติ คือ เป็นการคิดเกณฑ์ใน

การประเมินผลความส าเร็จร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานอันเกิดจากการมีส่วน
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมตัดสินใจและร่วมกันรับผิดชอบ 

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมที่ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีข้ันตอน ดังนี้ (สิริอร นิยมเดช, 2556) 
1. ก าหนดความต้องการของชุมชนและจัดล าดับความส าคัญ  
2. การวางแผนในการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนของก าหนดนโยบาย ก าหนดวัตถุประสงค์ แนว

ทางการด าเนินงานและทรัพยากรที่จะใช้ 
3. การด าเนินการพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ประโยชน์กับชุมชนโดยได้รับการ

สนับสนุนจากองค์กรภาคภีาคพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
4. การมีรับผลประโยชน์ร่วมกันจากการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นได้รับผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ

และทางด้านจิตใจ 

ก ากับแก้ข้อขัดแย้งท้ังหมด 
 ปฏิบัติการร่วมกัน 

วางแผนร่วมกัน 

รับฟังความคิดเห็น 
 

ปรึกษาหารือ 

ให้ข้อมูลข่าวสาร 
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5. การประเมินผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ เพ่ือน าไปแก้ไขและปรับปรุงร่วมกัน อาจเป็น
การประเมินย่อย ประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะ หรือประเมินผลในองค์รวม เข้าร่วมพัฒนาได้
ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด การประเมินอาจประเมินแบบย่อย 

สรุป ระดับและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมขน เป็นการก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อการรับรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย หลังจากนั้นเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ น าไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน และด าเนินงาน
ร่วมกัน รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์และการรับผลประโยชน์ร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
หรือผลของการตัดสินใจร่วมกันและร่วมกันประเมินผลเพ่ือแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานหรือกิจกรรม
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน  
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนมีสาระส าคัญ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2547) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ  ท าให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน 

ครบถ้วนและรอบครอบมากยิ่งขึ้นรวมถึงการได้ทางเลือกในการตัดสินใจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับงานที่
ก าหนดไว้น าไปสู่การยอมรับในการตัดสินใจและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน  

2. ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อการตัดสินใจได้รับการยอมรับย่อมท าให้งานต่าง ๆ ที่
ได้ลงไปพัฒนาประชาชน ชุมชน ไม่ล่าช้า ไม่เกิดการขัดแย้งในขณะที่ปฏิบัติหรือด าเนินการ 

3. เกิดความร่วมมือในการน างานไปปฏิบัติ การที่ได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนท าให้บุคคลเหล่านั้นรัก ห่วงแหน กระตือรือร้นที่จะท าให้การด าเนินงานส าเร็จไป
ด้วยดี 

4. ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชนมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการไว้วางใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

5. เกิดความเชี่ยวชาญในการงานที่พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงการที่ประชาชน ชุมชนมีส่วน
ร่วมท าให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน 

6. เสริมสร้างให้ประชาชน ชุมชน มีความกระตือรือร้นมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการ
บริการสาธารณะของภาครัฐมากขึ้น  

ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมประชาชน ชุมชน 
ปัญหาและอุปสรรค์ มีสาระส าคัญ ดังนี้ (สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2539) 
1. การขาดความตระหนักรู้ในสิทธิและบทบาทของประชาชนซึ่งประชาชนอาจมองว่าการ

บริการกิจสาธารณะไม่ใช่หน้าที่ของตนเป็นหน้าที่ของภาครัฐหน่วยงานหรือองค์กร และอีกประเด็น
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หนึ่งประชาชนอาจมองว่าตนเองไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรง การเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ได้เกิดประโยชน์กับ
ตนเอง 

2. ขาดความเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนมองว่าการด าเนินงานส่วนใหญ่
เป็นเรื่องของการเมือง ระบบราชการยังไม่ได้กระจายอ านาจให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง เจ้าน้าที่หรือ
ข้าราชการมองประชาชนเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์ และการเข้ามามีส่วนร่วมล่าช้า ไม่ทันการ จึงท า
ให้ประชาชนมองว่ากิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนางานในด้านต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐเท่านั้นและเป็นผลประโยชน์ของหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมนั้น ซึ่งแนวคิดของประชาชนเช่น
ว่านี้ท าให้การเข้ามามีส่วนร่วมจึงน้อยลงหรือไม่มี 

3. ขาดการเรียนรู้และท าความเข้าใจในบริบทของแต่ละชุมชนท้องถิ่น  ได้แก่ วัฒนธรรม   
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เป็นส่วนส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งในบางครั้งการจัด
กิจกรรมอาจไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
 สรุป ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท าให้การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน ชุมชน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น ชุมชน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงซึ่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพได้นั้นย่อมเกิดจากประชาชน 
ชุมชนให้ความร่วมมืออย่างแท้จริง มีความตระหนัก กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมนั้น ๆ  
 

โดยสรุป แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญท าให้กระบวนการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพชุมชนส าเร็จผลตามเป้าหมาย ซึ่งการน าหลักคิดที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันรับผลประโยชน์จากการด าเนินการนั้น ๆ  ซึ่งหลักคิดเหล่านี้ ได้ก าหนด
แนวทางในการมีส่วนร่วมที่แท้จริงท าให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น ชุมชน สามารถน าแนวทาง
เหล่านั้นไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของท้องที ่โดยเฉพาะน าไปใช้กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนของตน 
 

แนวคิดการจัดการธุรกิจในยุค 4.0  
  

การจัดการธุรกิจภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทส าคัญต่อ
การด าเนินธุรกิจที่มีทั้งความไวและความรวดเร็วเข้ามาแทนที่การประกอบธุรกิจเดิมอย่างสิ้นเชิง 
นับว่าเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัวและเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการธุรกิจ  ดังนั้น
การศึกษาแนวคิดการจัดการธุรกิจในยุค 4.0 ซึ่งประกอบด้วยจัดการธุรกิจยุคใหม่และการน้อมน า   
การจัดการธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้ธุรกิจอยู่รอดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
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การจัดการธุรกิจยุคใหม่ 
การจัดการธุรกิจยุคใหม่ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และกลยุทธ์รูปแบบใหม่ ๆ มาเป็น

องค์ประกอบส าคัญในการจัดการธุรกิจในยุคนี้เพ่ือให้การขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ   
การผลิตสินค้าบริการ การบริหารงานบุคคล การตลาด การเงินและบัญชี ได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจยุคใหม่ ดังนี้ (ธัชกร ภัทรพันปี, 2560) 
1. สื่อสังคมออนไลน์ (social media) เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจที่ใช้ social media เป็นจุด

ศูนย์กลางเชื่อมโยงกิจกรรมทางธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ ได้แก่ 
    1.1 เพ่ิมช่องทางสื่อสารจากเดิมที่มีอยู่ เพ่ือเจาะลึกปัญหาที่เก่ียวกับคุณภาพสินค้าหรือการ
ให้บริการในลักษณะเฉพาะเจาะจงแทนที่จะเปิดการสื่อสารในวงกว้างซึ่งอาจท าให้ข้อมูลหรือข้อปัญหา
ทางธุรกิจไม่สามารถแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น เช่น ใช้ twitter line facbook  พูดคุยกับลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ รับฟังปัญหาหรือค าถามลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่แจ้งเข้ามาท าให้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และตรงกับประเด็น  
     1.2 การเชื่อมโยงระหว่างสื่อด้วยกัน เป็นการผสมผสานระหว่าง e-mail ของธุรกิจที่มีอยู่
เดิมกับ social media ให้มีการส่งเสริมกันหรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เช่น การเพ่ิมปุ่มกด share ลงใน 
e-mail ที่ส่งเป็นประจ าเพื่อให้ผู้ชื่นชอบในเนื้อหาหรือ campaign ในสินค้าหรือบริการของธุรกิจได้กด 
share ได้แบ่งปันต่อ ๆ กันไปในทันทีหรือในทางกลับกันสามารถใช้ social media ไปยัง e-mail ของ
ธุรกิจ ด้วยการเปลี่ยนผู้ติดตามใน social media โดยมีช่องการเลือกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก e-mail 
(signup form) ไปสู่กล่องรายชื่อผู้ติดต่อ (e-mail box) และสามารถดึงข้อมูลรายชื่อ e-mail box 
ออกมาเก็บเอาไว้หรือน ามาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้  เป็นต้น 
    1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในผลลัพธ์ค้นหาธุรกิจ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งในผลลัพธ์ค้นหา
ของธุรกิจให้อยู่ในอันดับต้น ๆ จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่ ได้ท าการค้นหา (search engine) ใน 
google ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจควรสร้างหน้าธุรกิจของตน (google plus page) และโพสต์ข้อมูลของ
ธุรกิจลงใน google เพ่ือให้อันดับการค้นพบอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นหรือท าให้ผู้ค้นหาได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของธุรกิจก่อน 
     1.4  การเก็บข้อมูลความสนใจหรือความพึงพอใจในกิจกรรมธุรกิจหรือคุณภาพสินค้าหรือ 
ด้วยการให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมาให้คะแนน (rating) และการรีวิว (review) บนเว็บไซต์ของธุรกิจ 
ท าให้ธุรกิจมีข้อมูลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  
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 2. อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) เป็นการติดต่อซื้อขายโดยอาศัย internet เพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจ ได้แก่  
        2.1 สร้างและเพ่ิมช่องทางการขายและจัดจ าหน่ายมากขึ้นจากตลาดภายในพ้ืนที่ออกสู่
ตลาดโลกได้อย่างง่ายด้วยการเปิดเว็บไซด์ (website) อีเมล์ (e-mail) เช่น hotmail yahoo gmail   
เป็นต้น เพ่ือให้บริการทางธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน จะเห็นได้จากสินค้าของชุมชนสามารถเปิด
ช่องทางเข้าสู่ตลาดสากลมากยิ่งขึ้น เช่น การค้าขายทุเรียนของไทยจ าหน่ายไปยังประเทศจีนผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของจีน เป็นต้น 
     2.2 การเล่าเรื่องราวของธุรกิจ ซึ่งเป็นสื่อสารและการเข้าถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการด้วยการ
สร้าง เช่น การแนะน าสินค้า เพ่ือเข้าสู่ตลาด และการสร้างการรับรู้ในสินค้าของธุรกิจ    เป็นต้น ด้วย
การเปิดช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ในรูปแบบของเครือข่ายออนไลน์ (social 
network) เช่น facebook, line, youtube, blog, instragrame, xing และ linkedIn เป็นต้น 
     2.3  ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ได้แก่ ลดการจัดพิมพ์เอกสารที่ถือว่าเป็นต้นทุนของ
ธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ เช่น ลดการตกแต่งหน้าร้านเพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์เพราะสามารถแสดงสินค้าท่ีมีอยู่ให้กับลูกค้าทั่วโลกได้มองเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขาย และลดจ านวนสินค้าคงคลัง  เพราะอีคอมเมิร์ซ  มีระบบที่
สามารถท าการค้าได้โดยอัตโนมัติ 

    2.4  การให้บริการหลังการขายอย่างรวดเร็ว อีคอมเมิร์ซมีช่องทางที่ให้ค าปรึกษาหรือแก้ไข
เบื้องต้นในสินค้าหรือบริการโดยใช้ e-mail หรือ social network ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือ
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน าข้อมูล
เหล่านี้มาแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและทันท่วงที 
        2.5  เป็นช่องทางการพัฒนาสินค้าหรือบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ประหยัดและรวดเร็วด้วย
การน าเสนอข้อมูลสินค้าหรือตัวอย่างสินค้าที่ผลิตใหม่ลงใน website หรือ social network เพ่ือให้
ลูกค้าได้แสดงความเห็นที่มีต่อสินค้าหรือการทดลองใช้ตัวอย่างสินค้าเพ่ือเป็นข้อมูลทางสถิติอันมีผล
ต่อการตัดสินใจพัฒนาสินค้านั้น 
 3. กลยุทธ์ธุรกิจในยุค 4.0 เป็นการรูปแบบใหม่ของการขับเคลื่อนท างานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ยาวนานกลยุทธ์ในยุค 4.0 ได้แก่ 

    3.1 กลยุทธ์ SEO  เป็นกลยุทธ์ที่นิยมของนักกลยุทธ์ธุรกิจ  ท าให้ธุรกิจสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนทางธุรกิจ เช่น หาแหล่งวัตถุดิบได้ทั่ว
โลกและค้นหาวัตถุดิบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น คุ้มค่าเวลาทางธุรกิจในด้านการ
เป็นคลังข้อมูล (big data) ท าให้ธุรกิจมีข้อมูลในการน าเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างสม่ าเสมอ และ
คุ้มค่าทางธุรกิจลดการลงทุนในกิจกรรมธุรกิจที่ไม่ส่งผลต่อรายได้ 
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      3.2 กลยุทธ์ social Media เป็นการน าแนวคิด touch-point ที่มีวิธีสร้างคุณค่าของธุรกิจ
จากประสบการณ์ของลูกค้าตามเส้นทางของลูกค้าที่บอกเล่าความต้องการผ่าน social media และ
ก าหนดวิธีการทางธุรกิจเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวสอดรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น เช่น 
เน้นการสื่อสารเนื้อหาเกี่ยวกับลูกค้ามากกว่าตัวสินค้า ใช้การสื่อสารปฏิสัมพันธ์บอกต่อ กระบวนการ
สื่อสารแบบปลายเปิด 2  ทาง และการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง เป็นต้น 
    3.3 กลยุทธ์ omni channel เป็นวิธีการผสานโลกออนไลน์และโลกแห่งความจริงเข้า
ด้วยกันหรือเป็นการบูรณาการระหว่างหน้าร้านขาย offline กับ online ผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์
แบบ ซึ่งจะได้เห็นได้จากร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่มีสินค้าหลากหลาย แต่ไร้พนักงาน
ต้อนรับและพนักงานเก็บเงินหน้าเคาน์เตอร์ เพียงแต่ลูกค้ามีมือถือ smartphone หรือ tablet ก็
สามารถเดินเข้าร้านขายและห้างจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสินค้าและช าระเงิน
ผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะได้ตลอดเวลา  
 สรุป การจัดการธุรกิจยุคใหม่ เป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์ 
(social media) เพ่ือการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างการรับรู้ของธุรกิจ
ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจด้วยการซื้อขายสินค้า แลกเปลี่ยนสินค้าผ่าน
โลกออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ และการน าเทคนิควิธีการทางกลยุทธ์สมัยใหม่ที่มีความสอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าในยุคนี้ย่อมท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความชัดเจนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

 

แนวคิดการจัดการธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   การจัดการธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
เป็นหลักคิดในจัดการการธุรกิจด้วยความพอประมาณ มีความเพียงพอ มีความสมดุล เพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามนิยามของเศรษฐกิจพอเพียง “3 ห่วง 2 เงื่อนไข”นั่นคือ พอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม (ธัชกร ภัทรพันปี, 2560) 

นิยามของเศรษฐกิจพอเพียง มีสาระส าคัญ ดังนี้ (‘ในหลวง’กับพระราชด าริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง, เดลินิวส์, 2559)   

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเองที่
ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การประกอบการงานใด     
ควรค านึงถึงความสามารถ ความถนัดและศักยภาพทางกายให้มีความเหมาะสม 
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 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ         
หลักกฎหมาย หลักจริยธรรมโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล นอกจากนี้การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงต้องอาศัยเงื่อนไขที่ส าคัญ ได้แก ่
            1) เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
สัมมาอาชีพควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ รายรับ รายจ่าย การประหยัด ลด ละ เลิกอบายมุขสิ่งมอม
เมา รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพและการแบ่งปันเวลาให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งความรอบคอบที่
จะน าความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ  
            2) เงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความ
อดทน ความเพียร และสติปัญญา  
            หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ตามภาพท่ี 2.5 ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550).  
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หลักการส าคัญในการจัดการธุรกิจ  ได้แก่ 
1. การวางแผนในการประกอบธุรกิจ (planning) เป็นการก าหนดทิศทางหรือขั้นตอนในที่

วางไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและด าเนินไปตามทางที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากปัญหา
หรืออุปสรรคที่อาจมีขึ้นในระยะเริ่มต้นและระยะที่ด าเนินการประกอบธุรกิจ 

2. การจัดสภาพการประกอบธุรกิจ  (organizing) เป็นการก าหนดลักษณะของงานหรือ
รายละเอียดของงานหรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน  เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้กับผู้ประกอบอาชีพ  

3. คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ (leading) เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท าให้การประกอบธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ ภาคบริการก็ตามผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละอาชีพนั้นเป็นผู้ที่สร้างเสริมการเติบโต
และมั่นคงทั้งสิ้น คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ 
การใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ความขยันซื่อสัตย์ และมีความอดทน เป็นต้น 

4. การควบคุมดูแลเอาใจใส่ (controlling) เป็นการติดตามในผลส าเร็จของงานและประเมิน
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จของงานและบรรลุวัตถุประสงค์  

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของธุรกิจ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ความมุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จในการจัดการงานธุรกิจ  เป็นการใช้สติปัญญา ความรู้

ความสามารถ โดยไม่ค านึงความยากล าบาก เรียนรู้และแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาให้เกิด
ความส าเร็จ มีความภาคภูมิใจที่งานออกมาดี รวมถึงให้ความส าคัญต่อกระบวนการและวิธีการในการ
จัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม เช่น ประดิษฐ์อุปกรณ์
ใหม่ ๆ มาใช้ น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการและน า
ระบบการจัดการสมัยใหม่เพ่ือลดต้นทุน เป็นต้น 

3. ความสามารถในการจัดการงาน เป็นการใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้และวิธีแก้ไขใน
ปัญหาเกี่ยวกับการท างาน และการให้ค าปรึกษาแนะน าให้กับเพ่ือนร่วมธุรกิจเดียวกันด้วยความเต็มใจ 
รวมถึงมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการประกอบ
ธุรกิจในขณะนั้นเพื่อท าให้ประสบความส าเร็จ 

4. ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นความมั่นใจ ความเข็มแข็งเด็ดเดี่ยว การเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และไม่ตัดใจแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพโดยไม่มีข้อมูลรองรับที่
เพียงพอ  
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5. ความรับผิดชอบ เป็นการรับผิดชอบต่อการกระท าสิ่งต่าง ๆ และมีความใสใจต่อการ
กระท านั้นไม่ว่าผลของการกระท านั้นจะออกมาในด้านบวกหรือด้านลบด้วยความพยายามอย่างเต็มที่
ตามก าลังความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ 

6. การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญใน
การท างานและการเพิ่มทักษะในการลดต้นทุน เช่น การอบรมพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
การมีกลุ่มและเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้น           

7. การรู้จักประมาณตนเอง เป็นการกระท าที่ไม่เกินก าลังความสามารถของตนและไม่ท าในสิ่ง
ที่เกินตัว 

8. การประหยัดและอดออม เป็นการระมัดระวังการใช้จ่าย เช่น การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย     
การซื้อทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น และ การลดละเลิกสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ เช่น การดื่ม
สุรา การเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง เป็นต้น รวมถึงการจัดสรรรายได้ให้มีความเหมาะสมกับค่าใช้จ่าย 
และมีสัดส่วนเงินออมที่สอดคล้องกับรายได้เพ่ือเป็นหลักประกันในการเติบโต 

9. ความซื่อสัตย์ เป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
ที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อรายได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
สินค้ามีมาตรฐานและการให้บริการที่ดีและไม่คิดค่าบริการเกินความจริง   

ประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสาระส าคัญ ดังนี้    
1. ด้านความเสี่ยง ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจชุมชนที่มีตัวแปรส าคัญ คือ 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาตามในด้านต่าง ๆ เช่น  ปัญหาช่องทาง
การตลาด การจัดหาวัตถุดิบ แรงงาน และการสืบทอดธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่าถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการ
อยู่รอดของธุรกิจ การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเตือน
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความระมัดระวังในการท าธุรกิจของตน ได้แก่  การระมัดระวังในการขยายตลาด
และการลงทุนที่ไม่เกิดรายได้ให้กับธุรกิจของตน  

 2. ด้านการลดต้นทุน เป็นการพิจารณาเหตุผลในการเพิ่มหรือลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
และศึกษาหาความรู้วิธีการเพ่ือให้มีความสัมพันธ์มีเหตุมีผลระหว่างรายได้กับต้นทุน ซึ่งต้นทุนในการ
ธุรกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติม ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้มีสภาพที่ใช้งานได้ 

  3. ด้านการเพ่ิมรายได้ เป็นการยกระดับรายได้เพ่ือสร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
การเพ่ิมรายได้ด้วยการพัฒนาอาชีพหรือการรวมกลุ่ม อีกทั้งการน าแนวคิดเศรษฐกิจเพียงพอมาใช้ใน
การด ารงชีพ เช่น การประหยัด การซื่อสัตย์  การลด ละ การใช้สินค้าที่ไม่มีความจ าเป็นโดยเฉพาะ
สินค้าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น 
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สรุป การจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยก าหนดทิศทางเพ่ือน าไปสู่
ความมั่นคงในการประกอบธุรกิจท าให้มีความมั่นคง มีรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของ
ธุรกิจของตนซึ่งหลักคิดที่สร้างความยั่งยืนในแต่ละช่วงของการประกอบธุรกิจส่งผลให้การประกอบ
ธุรกิจมีหลักการ มีหลักยึดที่เป็นรูปธรรม ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสน าไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
  

โดยสรุป แนวคิดการจัดการธุรกิจในยุค 4.0 เป็นการผสมผสานการด าเนินธุรกิจระหว่างการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือ social media เป็นช่องทางในการ
เสริมสร้างรายได้ให้กับธุรกิจโดยเฉพาะช่องทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนให้กับธุรกิจของตน 
 

แนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)  
  

 กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น มีนักวิชาการได้อธิบายไว้ ดังนี้ 

กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (analytic hierarchy process: AHP) เป็นเทคนิคการ

วิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ที่ช่วยให้การตัดสินใจเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมีการ
ใช้เหตุใช้ผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือเกิดความชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ และช่วยให้
การตัดสินใจนั้นใช้เหตุใช้ผลอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปใช้ก าหนดทางเลือกที่มีค่าสูงสุดมา
ประกอบการตัดสินใจซึ่งเทคนิคนี้เหมาะส าหรับการตัดสินใจเป็นรายบุคคลหรือร่วมกันตัดสินใจเป็น
กลุ่มหรือหมู่คณะ (Saaty, 1980) และเป็นกระบวนการที่น าเอาความรู้สึกความนึกคิดที่เป็นนามธรรม
น ามาให้ค่าน้ าหนักโดยใช้ตัวเลขแทนค่าเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม (สาธิต แสงโสภา, 2547)  

จุดเด่นของกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น  
 กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นมีจุดเด่นที่ส าคัญ คือ ท าการสร้างได้ง่าย มีความ
คล้ายคลึงกับกระบวนการทางความคิดของมนุษย์ ที่มีวินิจฉัยได้อย่างสอดคล้องกันมีความ
ประนีประนอมและไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาควบคุมหรือชี้น าท าให้สามารถตัดสินใจโดยไม่มีอคติหรือ
ล าเอียงออกไปได้ สามารถใช้ได้ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ได้ทั้งการตัดสินใจ
รายบุคคลและเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ (วิฑูรย์ ตันศิริคงคล, 2542) 

ขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น  
ส่วนส าคัญในการน าไปสู่ขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น ดังนี้ (Korpela, J. 

and Lehmusvaara, A.,1999) 
1. การก าหนดเป้าหมายเพ่ือการตัดสินใจ คือ ภาพที่ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์โดยรวมของ

ปัญหาการตัดสินใจหรือสิ่งที่ต้องการให้ได้ผลออกมาเชิงปริมาณท่ีมีความชัดเจน  
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2. การพิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์ในการตัดสินใจหลักและรองคือ สิ่งที่สามารถท าให้
เป้าหมายประสบความส าเร็จได้เกิดภาพที่ชัดเจนหรือได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3. การสังเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจทางเลือก คือ สิ่งที่เห็นพ้องกันในการเลือกเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อภาพหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น ได้แก่ 
1. ก าหนดประเด็นปัญหา ผู้ตัดสินใจต้องก าหนดความหมายของปัญหาให้มีความชัดเจนโดยมี

ประเด็นปัญหาหลักและหาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้มากที่สุดไม่มีความล าเอียงหลีกเลี่ยง
การตั้งสมมติฐานไม่เป็นความจริง 

2. สร้างโครงสร้างแผนภูมิล าดับชั้นที่มีองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเป็นระดับชั้น 
อาทิ ระดับชั้นที่ 1 หรือระดับชั้นบนสุดเป็นเป้าหมายของการตัดสินใจ รับชั้นที่ 2 เป็นเกณฑ์การ
ตัดสินใจหลักที่มีผลต่อเป้าหมายในการตัดสินใจ ส่วนอาจะมีระดับชั้นที่ 3 หรือ 4 ขึ้นอยู่กับความ
ชัดเจนของเกณฑ์หลัก ส่วนระดับชั้นล่างสุดหรือระดับชั้นสุดท้ายเป็นทางเลือกที่จะน ามาพิจาณาเพ่ือ
ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 

แผนภูมิล าดับชั้น ตามภาพท่ี 2.6 
 

 
ส่วนท่ี 1 เป้าหมายหรือปัญหา 

  
ส่วนท่ี 2 การพิจารณาเปรียบเทียบ 

เกณฑ์ในการตัดสินใจหลัก 
เกณฑ์ในการตัดสินใจรอง 
 

ส่วนท่ี 3 การสังเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 
(ทางเลือก) 
 

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างแผนภูมิล าดับชั้น 
ที่มา (ดัดแปลงจาก Ho, W.; Dey P.K. and Higson, H.E, 2008) 

 

 3. หาค่าน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ หากเป็นการตัดสินใจเป็นกลุ่มต้องมีการสรุปหา
น้ าหนักความส าคัญของผู้ตัดสินใจในกลุ่มโดยค านึงถึงต าแหน่งงาน หรือหน้าที่การงานหรือ
ประสบการณ์ในการท างานเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มากที่สุดซึ่งการ
หาน้ าหนักความส าคัญของสมาชิกในกลุ่ม เช่น ให้สมาชิกในกลุ่มเลือกผู้ที่เป็นยอมรับในกลุ่มเป็นผู้ให้

เป้าหมายการตดัสินใจ 

เกณฑ์หลักที ่1 เกณฑ์หลักที ่2 เกณฑ์หลักที ่3 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

เกณฑ์ย่อยที่ 1 เกณฑ์ย่อยที ่2 เกณฑ์ย่อยที ่3 
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น้ าหนักความส าคัญแทนสมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้ความส าคัญของสมาชิก  ใน
กลุ่ม และให้น้ าหนักความส าคัญกันเองในกลุ่ม เป็นต้น 

ส าหรับตัวเลขการแทนค่าน้ าหนักในการเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ที่มีความเหมาะสมนั้นใช้
ตัวเลข 1-9 สามารถสะท้อนถึงระดับที่สามารถแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ได้ดีโดยก าหนด
เป็นความหมายของการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดังตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1 การก าหนดค่าระดับคะแนนและแสดงความหมายการเปรียบเทียบรายคู่  
 

ระดับความส าคัญ   ความหมาย ค าอธิบาย 

1 ความส าคัญเท่ากัน เกณฑ์ท่ี 1และเกณฑ์ท่ี 2 ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการตัดสินใจเท่า ๆ กัน  

2 ความส าคัญเท่ากันถึงปานกลาง เกณฑ์ท่ี 1 มีความส าคัญมากกว่าเกณฑ์ท่ี 2 เพียงเล็กน้อย 

3 ความส าคัญปานกลาง เกณฑ์ท่ี 1 มีความส าคัญมากกว่าเกณฑ์ท่ี 2 ในระดับปานกลาง 

4 ความส าคัญปานกลางถึงค่อนข้างมาก เกณฑ์ท่ี 1 มีความส าคัญมากกว่าเกณฑ์ท่ี 2 ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก 

5 ความส าคัญค่อนข้างมาก เกณฑ์ท่ี 1 มีความส าคัญมากกว่าเกณฑ์ท่ี 2 ค่อนข้างมาก 

6 ความส าคัญค่อนข้างมากถึงมากกว่า เกณฑ์ท่ี 1 มีความส าคัญมากกว่าเกณฑ์ท่ี 2 ค่อนข้างมากถึงมากกว่า 

7 ความส าคัญมากกว่า เกณฑ์ท่ี 1 มีความส าคัญมากกว่าเกณฑท์ี่ 2 และปฏิบัติได้จริง 

8 ความส าคัญมากกว่าถึงมากที่สุด เกณฑ์ท่ี 1 มีความส าคัญมากกว่าเกณฑท์ี่ 2 ในระดับมากกวา่ถึงมากที่สุด 

9 ความส าคัญมากที่สุด เกณฑ์ท่ี 1 มีความส าคัญมากกว่าเกณฑท์ี่ 2 ในระดับมากอยา่งเห็นได้ชัด 
 

ที่มา (Tomus L. Satty, 1980) 

 4. ค านวณล าดับความส าคัญของเกณฑ์ในการตัดสินใจ เป็นการเปรียบเทียบแบบคู่ (pair 
wise comparison) โดยใช้วิธีการเมตริกซ์  ซึ่งหมายถึงการเปรียบเทียบเพ่ือก าหนดค่าคะแนน
ความส าคัญสัมพัทธ์ระหว่างองค์ประกอบคู่หนึ่ง ๆ เพ่ือน าไปสู่การค านวณค่าคะแนนความส าคัญของ
แต่ละตัวเลือก โดยเริ่มวิเคราะห์จากล าดับชั้นบนสุดของแผนภูมิล าดับชั้นที่เป็นเกณฑ์ตัดสินใจหลัก
และพิจารณาเปรียบเทียบล าดับชั้นถัดลงมาจนถึงล าดับชั้นล่างสุดตามล าดับ  
  ส าหรับวิธีการค านวณมีขั้นตอน ดังนี้ (มาโนช ชาวสวน, 2545) 
  4.1 ท าการเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ในรูปของตารางเมตริกซ์โดยเปรียบเทียบทุกเกณฑ์ทั้ง
แนวนอนและแนวตั้ง 
   4.2 ค านวณหาผลรวมของแต่ละแถวและหารผลรวมดังกล่าวด้วย “จ านวนหรือตัวเลข”     
ที่อยู่ในช่องของแต่ละเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
   4.3  หาผลรวมแนวนอนของเกณฑ์ในแต่ละแถวหารด้วยจ านวนเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จนได้ค่า 
eigenvector ของเมตริกซ์ในแต่ละแถว จากการหาค่าเฉลี่ยความส าคัญในแต่ละแถวเพ่ือสรุปการให้
ความส าคัญในระดับมากที่สุดของแต่ละเกณฑ์ 
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   การค านวณใน 4.2-4.3 เป็นการท า normalize และค่าที่ได้จะเป็น eigenvector เป็น
ค่าเฉลี่ยที่ให้ระดับความส าคัญในแต่ละเกณฑ์ 
   4.4 ตรวจสอบความสอดคล้องของเหตุผล (consistency ratio: CR) เป็นการเปรียบเทียบ
ผลที่ได้กระท ามาว่ามีความสอดคล้องของเหตุหรือผลหรือไม่ 
 ในส่วนสถิติที่ใช้ในการค านวณท าให้ทราบคะแนนความส าคัญรวมของทางเลือกตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ได้ ซึ่งน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์หรือทางเลือกในแต่ละชั้นจะค านวณได้จากสมการ  (1) 
และ (2) ได้แก่ (Dong and Cooper, 2016; Karanik et al., 2016) 
 

    (1)     maxAw w  
  

   โดยที่  A    คือ สแควร์เมตริกแสดงความเห็นของผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในรูปของคะแนนความส าคัญซึ่งปรับค่าให้เป็น 1 แล้ว 
(normalized) 

      w    คือ eigenvector แสดงน้ าหนักความส าคัญสัมพัทธ์ ซึ่งอยู่ในล าดับชั้น
เดียวกันหรือกลุ่มของที่อยู่ภายใต้ของในล าดับชั้นที่สูงกว่า 

      max  คือ maximum eigenvalue    
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    (2)  1
ij

ji

a
a

   คะแนนความส าคัญที่เปรียบเทียบทีละคู่ มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 

             
lim

k

T kk

A e
w

e A e
   

   โดยที่  k   คือ การค านวณครั้งที่ k   
      e   คือ unit vector 
  

ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นเพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพชุมชน 

กระบวนการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดเพ่ือการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชนตาม
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นโดยใช้รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชน  ได้แก่       
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การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ตลาดนัดชุมชน ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน และศูนย์แสดง
สินค้าชุมชนหรือ OTOP มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

 1. ก าหนดขั้นตอนในการส่งเสริมอาชีพ ตามภาพท่ี 2.7  
 

               ขันตอน        เคร่ืองมือ             ผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อน 
        

การมีส่วนร่วม                   ผู้น าบริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน  
                               กลุ่มอาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
          

     การส่งเสริมอาชีพ    ผู้น าบริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
     ในรูปแบบต่าง ๆ  กลุ่มอาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
     กระบวนการวิเคราะห์      ผู้น าบริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
     ตามล าดับชั้น (AHP) กลุ่มอาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
     การมีส่วนร่วม  ผู้น าบริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
        กลุ่มอาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาพที่ 2.7 แบบจ าลองการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชน 
ที่มา (ดัดแปลงจาก เกษม กุณาศรี และคณะ, 2559) 
 

 2. แผนภูมิโครงสร้างล าดับขั้นตอนการตัดสินใจ ตามภาพท่ี 2.8  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 แผนภูมิโครงสร้างล าดับขั้นตอนการตัดสินใจ 
ที่มา (ดัดแปลงจาก เกษม กุณาศรี และคณะ, 2559) 
 

การค้นหาเอกลักษณ์อาชีพในชุมชน
ส ารวจปญัหาและอุปสรรค 

 
วิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบในการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชน 

 
ตัดสินใจเลือกรูปแบบในการส่งเสริม

เอกลักษณ์อาชีพชุมชน 
 
การทอดสอบรปูแบบในการส่งเสรมิ

เอกลักษณ์อาชีพ 
 

การสง่เสริมเอกลกัษณ์อาชีพชมุชน 

การท่องเที่ยวชุมชนโดย
ชุมชน 

 

ตลาดนดัชุมชน 
 

ตลาดชุมชนหรือ
ร้านค้าชุมชน 

 

ศูนย์แสดงสินค้า
ชุมชนหรือ OTOP 

 

ทางเลือกตรงกับความต้องการมากท่ีสุดในการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชน 
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โดยสรุป แนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งโดยน าความคิดหรือการระดมความคิดเพ่ือการตัดสินใจที่จะเลือกกิจกรรมใด
หรือรูปแบบใดด้วยการแทนค่าเป็นตัวเลขแล้วค านวณจนได้ผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรมต่อความคิด
หรือการระดมความคิดนั้น ซึ่งในที่นี้ได้น ากระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นมาประยุกต์ใช้กับการ
เลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชน 

 

สภาพทั่วไปของต าบลบางปลา  
  

 สถานทีแ่ละอาณาเขต  
  ต าบลบางปลาเดิมมีชื่อว่า  “บางลาว” เป็น  1 ใน  6 ต าบลของอ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา มีเนื้อที่ 53,376    
ตร.กม.หรือ 33,360 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลบาง
พลีและต าบลบางโฉลง ทิศใต้ ติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลบางปู ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลบางเสา
ธง และทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลบางพลีใหญ่และพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการต าบลบาง
ปลา มีจ านวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 4 
บ้านพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านพัฒนาหมู่ที่ 6 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านบางกะสีหมู่ที่ 8 บ้านคลองบางกะอ่ี 
หมู่ที ่9 บ้านคลองส าโรงหมู่ที ่10 บ้านสุเหร่าบางปลา หมู่ที่ 12 บ้านคลองบางปลา หมู่ที่13 บ้านคลอง
บางกะอ่ี  หมู่ที ่14 บ้านคลองสี่ หมู่ที ่15 บ้านคลองสอง และหมู่ที่ 11 บ้านคลองกู้พาราซึ่งบางส่วนอยู่
ในเขตเทศบาลต าบลบางพลี (ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา, 
2559)  
 สภาพพื้นที่ 

พ้ืนที่ของต าบลบางปลาส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ดินมีความอุดมสมบูรณ์มี        
ล าคลองเล็ก ๆ คดเคี้ยวผ่านกลางชุมชนและมีล าคลองที่มีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปีเหมาะแก่การท าสวน
ผลไม้และเลี้ยงปลามีล าคลองที่ส าคัญ อาทิ คลองส าโรง คลองกู้พารา (คลองบางปลาร้า) คลองลัดบาง
ปลา คลองอ้อมวัดบางปลา คลองบางปลา (คลองตรง) คลองบางกะสี คลองสุเหร่าบางกะสี  คลอง
สอง คลองสาม คลองสี่ คลอดห้า คลองหก คลองเจ็ด คลองแปด คลองเก้า คลองสิบ  คลองสิบเอ็ด 
คลองบางโฉลง คลองส่งน้ าสุวรรณภูมิ เป็นต้น 

ประชากร  
  ประชากรในต าบลบางปลามีจ านวนทั้งหมด 32,390 คน ประกอบด้วยช่วงวัยอายุต่ ากว่า 18 
ปี (เยาวชน) เป็นเพศชาย จ านวน 3,800 คน เพศหญิง 3,642 คน อายุ 18-60 ปี (วัยท างาน) เป็นเพศ
ชาย จ านวน 10,258 คน และเพศหญิง จ านวน 11,227 คน และ อายุมากกว่า 60 ปี (ผู้สูงอายุ) เป็น
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เพศชาย จ านวน 1,459 คน และเพศหญิง จ านวน 1,997 คน (ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา, 2559)  

สภาพทางสังคม 
 ประชากรในต าบลบางปลาอยู่รวมกันเป็นชุมขนที่เหนียวแน่น โดยแบ่งออกเป็น 2 เขตใหญ่ ๆ 
ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการท าอาชีพ คือ เขตตอนเหนือของต าบลเป็นชุมชนเมืองมีบ้านจัดสรร 
อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และ
ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนในเขตตอนใต้ของต าบลบางปลาเป็นเขตเกษตรกรรม  
 นอกจากนี้ประชากรต าบลบางปลามีความเชื่อและศรัทธาร่วมกันในการยึดถือประเพณี
วัฒนธรรมโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ได้แก่ ประเพณีงานประจ าปีศาลเจ้าพ่อพระราม พระ
ลักษณ์ ศาลเจ้าพ่อเสือ พิธีสรงน้ าเจว็ด (เป็นตัวแทนองค์เจ้าพ่อที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ
มากกว่า 33 พระองค์) และ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ได้แก่ คณะละครชาตรี เครื่องดนตรีไทย (ปีพาทย์) ที่
สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวบางปลาอย่างแท้จริง 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการท าอาชีพปลูกพืชผัก ไม้ผล และเลี้ยงปลา รวมถึงการ

จัดตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาต่อยอดอาชีพ ได้แก่ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา, 2559)  
1. กลุ่มสตรีพัฒนา สินค้าที่ส าคัญ เช่น กล้วยคลุกเนย ขนมทองพับ ขนมกง เป็นต้น  
2. กลุ่มสตรีคลองสี่ สินค้าที่ส าคัญ เช่น เมี่ยงปลาสลิด ข้าวเกรียบปลา ปลาสลิดเค็ม เป็นต้น 
3. กลุ่มแม่บ้านคลองกู้พารา สินค้าที่ส าคัญ เช่น มะม่วงน้ าปลาหวาน เครื่องดื่มสมุนไพร   

เป็นต้น 
 4. กลุ่มสตรีมุสลิม สินค้าท่ีส าคัญ เช่น ข้าวหมกไก่ สร้อยคิสตัล เป็นต้น  
 5. กลุ่มแม่บ้านเก้าแสน สินค้าท่ีส าคัญ เช่น มะขามคลุก แหนมเห็ด ปลาร้าสับ เป็นต้น  
 6. กลุ่มแม่บ้านบางกะสี สินค้าท่ีส าคัญ เช่น มะตะบะ ข้าวเหนียวม่วง เป็นต้น  
 7. กลุ่มสตรีวากัฟ สินค้าที่ส าคัญ เช่น ขนมเบื้องญวน ขนมจีบ เป็นต้น  
  

 กลุ่มอาชีพของต าบลบางปลา แบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพหลัก ๆ ดังนี้ (ส ารวจอาชีพชุมชน, 
2561) 

1. กลุ่มอาชีพการเกษตร เป็นการท าอาชีพปลูกไม้ผลต่าง ๆ  
2. กลุ่มอาชีพเกษตรแปรรูป เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการน าผลผลิตที่ได้จากการปลูกไม้ผล

มาพัฒนาแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ ที่มีรูปร่างและลักษณะต่างไปจากเดิมหรือท าให้คงสภาพได้นาน
กว่าเดิม 
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3. อาชีพประมงน้ าจืด เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการประมง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การ
จับสัตว์น้ าตามบ่อ บึง ล าคลอง แม่น้ า ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

อาชีพประมงแปรรูป เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการน าสัตว์น้ าที่ได้จากการเลี้ยง การจับ        
มาพัฒนาแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ ที่มีรูปร่างและลักษณะต่างไปจากเดิมหรือท าให้คงสภาพได้นาน
กว่าเดิม 

อาชีพท าอาหารหวาน เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการท าขนมหวานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนม
หวานชนิดน้ าและแห้ง ส่วนมากปรุงด้วยกะทิ น้ าตาลและแป้งเป็นหลัก 

อาชีพท าอาหารคาวและเครื่องแกงส าเร็จรูป เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการท าอาหารที่ทาน
กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียว เช่น ผัด ทอด แกง ต้ม เป็นต้น และพัฒนาเครื่องแกงเครื่องปรุงรสอันเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการท าอาหารคาวโดยแปรรูปแบบลักษณะต่าง ๆ  

อาชีพหัตถกรรมจักสาน เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาท าการ
จักสานขึ้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ เพ่ืออ านวยประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การใส่ของ การรองนั่ง นอน
หุ้มค่าสิ่งของ และประดับเพ่ือความสวยงาน เป็นต้น  

อาชีพศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะการฟ้อนร าและการขับร้องที่ใช้
การเล่นเครื่องดนตรีหลาย ๆ ชนิดเป็นเครื่องประกอบจังหวะในการฟ้อนร าและขับร้องท าให้เกิด
สุนทรียะทางจิตใจต่อผู้ชมการแสดงนั้น ๆ  
 สถานที่และอาณาเขตของต าบลบางปลา ตามภาพท่ี 2.9 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2.9 สถานที่และอาณาเขตของต าบลบางปลา 

 ที่มา (ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา, 2559) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

 ไพโรจน์ ดงกระโทก (2551) การศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก อ าเภอศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู มีวัตถุประสงค์เพ่ือสภาพปัญหาการปฏิบัติตามบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแกในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง และแนวทางการพัฒนา
บทบาทในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือพ่ึงตนเอง 

ผลการศึกษาพบว่า บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน
ประกอบด้วย มีการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพ มีการจัดสรรงบประมาณและปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่ม
อาชีพ มีการให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพการสร้าง
เครือข่ายและประสานความร่วมมือและการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม และผลการศึกษา
ปัญหาการปฏิบัติตามขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน คือ ก าหนด
แผนพัฒนาอาชีพไม่ชัดเจน ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด ขาดการมีส่วนร่วมในการระดมทุนของ
สมาชิก สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมน้อยในการจัดท าแผนและงบประมาณ มีการติดตามประเมินผลแต่ไม่มี
วิธีการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่มีการเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายของกลุ่มอาชีพ ส่วน
แนวทางการพัฒนาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมอาชีพชุมชน ได้แก่ ควรมีแผน
ส่งเสริมอาชีพให้ชัดเจนและต่อเนื่อง ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 
ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันของกลุ่มอย่างแท้จริง 

พลอยพรรณ เชี่ยวชาญ (2559) ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในต าบลทับใต้เกี่ยวกับ
บทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อการพัฒนาชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา ด้านการศาสนา 
และด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และปัจจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทในการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุ  

นิกร ผัสดี (2555) การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง และศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพรวมถึงศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง  
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ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จของการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพด้านปัจจัยภายนอก ด้าน
บุคลากรและด้านการบริหารอยู่ในระดับพอสมควร และมีส่วนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมกลุ่มอาชีพได้แก่ 
ด้านปัจจัยภายนอกและปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยในการบริการไม่มีส่วนเอ้ือต่อความส าเร็จใน
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในส่วนปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ เงินทุนมีไม่
เพียงพอ ขาดการพัฒนาทักษะความรู้ขั้นสูง วัตถุดิบไม่เพียงพอ ขาดการพัฒนาความรู้ รูปแบบการ
จ าหน่ายและบรรจุภัณฑ์ ขาดตลาดรองรับสินค้า มาตรฐานการผลิตต่ า ขาดการสนับสนุนทางวิชาการ 
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการส่งเสริมอาชีพ ขาดการก าหนดทิศทาง
ทางการส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นระบบ ขาดความรู้ทางเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการทางตลาด  

สุมาลี เจริญบุญ (2555) การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบล
คุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกและ
ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและอุปสรรคที่ท าให้กลุ่มหยุดการด าเนินการ รวมถึง
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วงเกิดขึ้นมานานก่อนที่จะมี
การจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพอย่างเป็นทางการโดยมีกลุ่มที่ด าเนินการต่อเนื่องจ านวน 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มอาชีพจักสาน กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับและกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้
กลุ่มด าเนินการต่อเนื่องพบว่า เป็นอาชีพที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
เป็นหลัก เป็นความรู้จากภูมิปัญญาในชุมชนและเป็นผลผลิตร่วมกันของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของสมาชิกในกลุ่ม อุปสรรค์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มที่หยุดด าเนินการพบว่า ต้องพ่ึงจากนอกชุมชน 
บางช่วงวัตถุดิบขาดตลาด เป็นความรู้จากภายนอนชุมชน ไม่มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่าง
แท้จริง สินค้าไม่ได้รับการพัฒนาและมีการแข่งขันสูง ส่วนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ควรมุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเองในชุมชน ให้กลุ่มได้มีการพ่ึงพาซึ่งกันและกันโดยการเชื่อมโยงกิจกรรม  
ต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มอาชีพด้วยกันและประชาชนในต าบลเพ่ือลดการพ่ึงพิงวัตถุดิบจากภายนอกชุมชน
โดยการฝึกอาชีพที่จะท าให้เกิดอาชีพกลุ่มใหม่ให้เชื่อมโยงกันและมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและ
พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้สมาชิกกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ปิยะ เพชรสงค์ และคณะ (2555) การศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการมีอยู่ของกลุ่มอาชีพเกษตรกร รูปแบบความเชื่อมโยงในการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพเกษตรกร รูปแบบความเชื่อมโยงการไหลของทรัพยากรการผลิตของกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร รูปแบบความเชื่อมโยงด้านการจัดจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพเกษตรกร ที่ได้รับการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล และก าหนดรูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพเชิง
พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเกษตรกร 

ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพเกษตรกรทั้งในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
การบริหารจัดการด้านการตลาดและการผลิตไม่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของกลุ่มเกษตรกร 
รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนยังขาดรูปแบบเครือข่ายความเชื่อมโยงในการด าเนินงาน
แบบบูรณาการเพ่ือให้กลุ่มอาชีพเกษตรกรมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต โดยการเพ่ิม
ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพในรูปแบบของทีมงานบริหารหรือในรูปแบบของสหกรณ์
และควรมีการก าหนดแนวทางส่งเสริมในแนวดิ่งที่มุ่งเน้นหรือค านึงถึงการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าใช้สูงสุด ดังนั้นการวิเคราะห์และจัดท าแผนการส่งเสริมให้สอดรับกับ
ทรัพยากรที่อยู่ในพ้ืนที่และสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงทั้งด้านปัจจัยการผลิต และการตลาดและ
ก าหนดขึ้นเป็นกรอบโครงการที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

เอกชัย พุมดวง (2557) การศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ตามแนวเศรษฐกิจชุมชนในต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพในชุมชน และเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกให้มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม
อาชีพในชุมชน ได้แก่ กลุ่มจักสานกระเป๋า กลุ่ มท าขนมไทย และกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพโดยใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือซึ่งพบว่า กลุ่ม
อาชีพชุมชนได้ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการใช้ความรู้
ยังขาดการจัดเก็บความรู้และการสืบค้นความรู้ นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนด้วยการถอดบทเรียนท าให้ได้กล
ยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาดด้วยการส่งเสริมช่องทางการตลาด 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ในส่วนการสร้างกระบวนการเรียนรู้
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสืบค้น รวบรวม และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคน ามาซึ่งรายได้แก่คนในชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

เกษม กุณาศรี และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง  การเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยพู มีวัตถุประสงค์เพ่ือเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ในอ าเภอแม่แตงมีเอกลักษณ์และภูมิปัญญา
จ านวนมากโดยเฉพาะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย
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รูปแบบอีกทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเอกลักษณ์ในการดึงดูดที่เด่นชัดในพ้ืนที่และจากการ
เลือกสถานที่ส าคัญของวัดพบว่า ช้างแม่ตะมานเป็นเอกลักษณ์อาชีพที่ส าคัญเป็นล าดับที่หนึ่งซึ่งถูกใช้
เป็นทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบและออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่น าไปใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนอกจากนั้นผลการวิจัยท าให้ได้แบบจ าลองส าหรับ
น าไปส่งเสริมยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพในชุมชน 

ชาญวิทย์ วสยางกูร (2558) การศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
ในเขตเมือง กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเมืองมุดดาหาร จังหวัดมุกดาหาร         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเมือง โดย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง 

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนเขตเมืองที่เหมาะสม
ควรเป็นรูปแบบที่รัฐร่วมมือกับชุมชน โดยน าอัตลักษณ์ของชุมชนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวและแนวคิดการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 4M  (Man Management Material Money) 4Ps ( Production Price Promotion 
Place) และ 5A’s (Attraction Accessibility Amenity Activity Accommodation)   

 
 
 
 

 

 
 




