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Abstract  
 This dissertation Prepared to present the product management model of 
community enterprises, Thai wisdom learning center Samut Prakarn Province By finding 
that being successful must have Many elements come together. In order to efficiently 
manage product production and success.  
 Place for the establishment of community enterprises, learning centers Must 
not destroy the environment Does not affect the well-being of traditional communities 
Manage the area to be most useful for the convenience of the community and those 
who come to learn. Create a career for people in the community. 
 Employees are very important in the organization because they are workers. 
Therefore need to take care of employees Everyone is like the brothers Generous 
Which results in employees being happy to work together, people and effective work 
 Modern technology machinery Utilizing modern machinery and technology to 
be used in the production process makes it convenient, fast, the waste rate is reduced. 
Increase production efficiency. 
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 Product manufacturing Emphasizing the highest quality and benefits for 
consumers to have ethics and morality in producing products. New innovations, 
research and development of raw materials - products continuously more good 
products, the more telling of consumers. 
 Creating satisfaction for consumers and people who come to seek health 
advice came to learn to complete the mushroom cultivation in order to make a career 
The Learning Center Enterprise Doing with sincerity, loving to be a giver without hope 
 Therefore, these elements are factors that make product management of 
community enterprises. Thai Wisdom Learning Center Samut Prakarn Province 
Succeeded well. 
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บทคัดย่อ 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อน ำเสนอรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำของวิสำหกิจชุมชน
ศูนยก์ำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยพบว่ำกำรจะประสบควำมส ำเร็จได้จะต้องมี 
องค์ประกอบหลำย ๆ ด้ำนมำประกอบกันเพื่อให้กำรบริหำรกำรผลิตสินค้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสบควำมส ำเร็จ  
 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร มีดังนี้ (1)สถานที่ ในกำรจัดต้ังวิสำหกิจชุมชนศูนย์กำรเรียนรู้ฯ 
จะต้องไม่ท ำลำยส่ิงแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของชุมชนแบบเดิม จัดกำรพื้นท่ีให้ใช้
ประโยชน์ได้มำกท่ีสุดเพื่อควำมสะดวกต่อชุมชุมและบุคคลท่ีเข้ำมำเรียนรู้  สร้ำงอำชีพให้กับคนใน
ชุมชน (2) พนักงาน มีส่วนส ำคัญในองค์กรเป็นอย่ำงมำกเพรำะเป็นผู้ปฏิบัติงำน จึงต้องเอำใจใส่ดูแล
พนักงำน ทุกคนเปรียบเสมือนญำติพี่น้องเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ซึ่งส่งผลให้พนักงำนมีควำมสุขท่ีจะท ำงำน
ร่วมกันได้คนและงำนท่ีมีประสิทธิภำพ (3) เคร่ืองจักร เทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรน ำเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตท ำให้สะดวก รวดเร็ว อัตรำของเสียลดจ ำนวน เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต (4) การผลิตสินค้า เน้นถึงคุณภำพและประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ผู้บริโภค มี
จรรยำบรรณ มีคุณธรรมในกำรผลิตสินค้ำ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ วิจัยและพัฒนำวัตถุดิบสินค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง ยิ่งสินค้ำดีกำรบอกต่อของผู้บริโภคยิ่งมำก (5) การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและ
บุคคลท่ีเข้ำมำขอค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพ เข้ำมำเรียนรู้กำรปลูกเห็ดแบบครบวงจรเพื่อน ำไปประกอบ
อำชีพ ทำงวิสำหกิจศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ท ำด้วยควำมจริงใจรักท่ีจะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 
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 ดังนั้นองค์ประกอบต่ำง ๆ เหล่ำนี้เป็นปัจจัยท่ีท ำให้กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำของวิสำหกิจ
ชุมชน ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย จังหวัดสมุทรปรำกำร ประสบควำมส ำเร็จด้วยดี    
 
ค าส าคัญ : วิสำหกิจชุมชน, ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย, จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 
1. ความเป็นมา  ความส าคัญของเร่ือง  และวิธีการศึกษา 

1.1 แนวคิดทั่วไป ความเป็นมา   
  ค ำนิยำมค ำว่ำ วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise -- SMCE) 
หมำยถึง “กำรประกอบกำรขนำดเล็กและขนำดจ๋ิว เพื่อจัดกำรทุนของชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อกำร
พึ่งพำตนเองและควำมเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุนในท่ีนี้ไม่ได้หมำยถึงแต่เพียงเงินแต่รวมถึง
ทรัพยำกร ผลผลิต ควำมรู้ ภูมิปัญญำ ทุนทำงวัฒนธรรม และทุนทำงสังคมให้เกิดประสิทธิภำพและ
ยั่งยืนยังประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็นเจ้ำของวิสำหกิจนั้นเป็นหลัก” 
      วิสำหกิจชุมชน หมำยถึง กำรประกอบกำรซึ่งรวมถึงกระบวนกำรคิด กำรจัดกำรผลผลิต และ
ทรัพยำกรทุกขั้นตอนโดยมีภูมิปัญญำขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ำยขององค์กรชุมชน เพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจสังคมและกำรเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งมิได้มีเป้ำหมำยเพียงเพื่อกำรสร้ำงก ำไรทำงกำรเงินเพียง
อย่ำงเดียว แต่รวมถึงก ำไรทำงสังคม ได้แก่ ควำมเข้มแข็งของชุมชนและควำมสงบสุขของสังคมด้วย 
      วิสำหกิจชุมชน คือ กำรประกอบกำรโดยชุมชนท่ีมีสมำชิกในชุมชนเป็นเจ้ำของปัจจัยกำร
ผลิตท้ังด้ำนกำรผลิต กำรค้ำ กำรเงิน และต้องกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตนี้ให้เกิดดอกผลท้ังทำงเศรษฐกิจ
และสังคม ด้ำนเศรษฐกิจ คือกำรสร้ำงรำยได้และอำชีพ ด้ำนสังคมคือกำรยึดโยงร้อยรัดควำมเป็น
ครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมท ำร่วมรับผิดชอบแบ่งทุกข์แบ่งสุขซึ่งกันและกัน 
      ส ำหรับควำมหมำยของวิสำหกิจชุมชนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
นั้น วิสำหกิจชุมชน หมำยควำมว่ำ “กิจกำรของชุมชนเกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำกำรให้บริกำร หรือกำร
อื่น ๆ ท่ีด ำเนินกำรโดยคณะบุคคลท่ีมีควำมผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจกำร
ดังกล่ำวไม่ว่ำจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้ำงรำยได้และเพื่อกำรพึ่งพำ
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่ำงชุมชน ท้ังนี้ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชนประกำศก ำหนด” 

ภูมิปัญญำไทย หมำยถึง องค์ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะของคนไทยอันเกิดจำกกำรส่ังสม
ประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ เลือกสรรปรุงแต่ง พัฒนำและถ่ำยทอดสืบกันมำเพื่อใช้
แก้ปัญหำและพัฒนำวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภำพแวดล้อมและเหมำะสมกับยุคสมัย ภูมิ
ปัญญำไทยมีลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ภูมิปัญญำไทยอันเป็น
ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นท่ีมำขององค์ควำมรู้ท่ีงอกงำมขึ้นใหม่ท่ีจะช่วยในกำรเรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำร
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จัดกำรและกำรปรับตัวในกำรด ำเนินชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญำมีควำมเด่นชัดใน
หลำยด้ำน เช่น ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ด้ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม ด้ำนกองทุนและธุรกิจชุมชน  ด้ำนศิลปกรรม ด้ำนภำษำและ
วรรณกรรม ด้ำนปรัชญำ ศำสนำและประเพณีและด้ำนโภชนำกำร ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำท่ีสังคมไทย
เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจจนชำวไทยบำงกลุ่มต้องประสบสภำวะล้มละลำยเกิดควำมเส่ือมถอยด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรมอันส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงโดยรวมของสังคม แต่มีชำวไทยบำงกลุ่มท่ี
สำมำรถยืนหยัดอยู่ได้และด ำเนินชีวิตได้อย่ำงเป็นสุข เนื่องจำกบุคคลกลุ่มนี้ได้ใช้ “ภูมิปัญญำไทย”ท่ี
คนไทยได้คิดค้น เรียนรู้ ส่ังสมกล่ันกรองและทดลองใช้จนตกผลึกสำมำรถน ำควำมรู้นั้นมำแก้ไขปัญหำ
ของตนเองและสังคม ภูมิปัญญำไทยท่ีช่วยให้คนไทยและสังคมไทยสำมำรถฝ่ำวิกฤตเช่นนี้สมควรท่ีจะ
ได้รับกำรฟื้นฟูและน ำมำใช้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และบริบททำงเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลง กำรสืบสำนและเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญำไทยวิธีกำรหนึ่งคือกำรจัดต้ังศูนย์กำร
เรียนรู้ภูมิปัญญำไทยซึ่ง หมำยถึงกำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นไทยอันได้แก่ ควำมรู้ใน
กำรเข้ำใจชีวิตธรรมชำติ ทรัพยำกร สังคมและควำมรู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทยมิใช่ตัวอำคำรสถำนท่ี หำกแต่หมำยถึงสถำนท่ีท่ีมีผู้รู้ ผู้มีประสบกำรณ์
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของชุมชนไม่ว่ำจะเป็นวัด โรงเรียน ส ำนักงำน 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบล สถำนีอนำมัย ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนันหรือบ้ำนของผู้รู้ ศูนย์กำรเรียนรู้จึง
เป็นกำรจัดกำรท่ีเกิดขึ้นโดยชุมชนโดยมีผู้น ำท่ีสำมำรถด ำเนินกำรให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร
ท่ีเหมำะสมกับศักยภำพของชุมชนนั้น ๆ 
 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จึงมีบทบำทเป็นศูนย์กลำงในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เป็น
กำรศึกษำท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนและเป็นกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ศูนย์กำรเรียนรู้
ภูมิปัญญำไทยยังมีหน้ำท่ีประสำนเครือข่ำยภูมิปัญญำไทยเพื่อเป็นศูนย์กลำงแลกเปล่ียนและ
พัฒนำกำรเรียนรู้ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ และท่ีส ำคัญคือเป็นศูนย์คลังข้อมูลภูมิปัญญำไทย 

รูปแบบของศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย หรือ “มหำวิทยำลัยชำวบ้ำน” แบ่งได้เป็น 4 
รูปแบบ  
 1.  ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัว กำรถ่ำยทอดและสืบทอดภูมิปัญญำแห่งแรกคือครอบครัว จำก
พ่อแม่สู่ลูก จำกพี่น้องเครือญำติใกล้ชิดเพื่อสืบทอดภูมิปัญญำไว้  
 2.  ศูนย์การเรียนรู้วัดและชุมชน วัดเป็นศูนย์กลำงของชุมชน ผู้น ำฝ่ำยสงฆ์และฝ่ำยฆรำวำส
ต่ำงมีควำมส ำคัญในฐำนะเป็นครูผู้ถ่ำยทอดพิธีกรรม วัดยังท ำหน้ำท่ีเป็นสุขศำลำ ดูแลรักษำคน
เจ็บป่วย รักษำด้วยสมุนไพร วัดจึงมีบทบำทในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสำนให้เกิดกำรเรียนรู้ในชุมชน วัดจึงเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชนเป็นสถำนท่ีให้กำรศึกษำท้ังใน
ระบบและนอกระบบ 
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3.  ศูนย์การเรียนรู้ครูเจ้าส านัก กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท่ีเด่นชัดท่ีสุดคือกำรถ่ำยทอดโดย
บุคคลซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ช ำนำญ พิธียกครูเป็นพิธีแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับศิษย์ท่ีมีควำมหมำยลึกซึ้ง
เพรำะครูจะเป็นผู้ถ่ำยทอดไม่ใช่เพียงทักษะและวิธีกำรให้เท่ำนั้นแต่ยังถ่ำยทอดจิตวิญญำณให้ด้วย 
 4.  เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ใหม่ของชุมชน เป็นกำรรวมกลุ่มเพื่อจัดกำรทรัพยำกร ผลผลิต
และทุนซึ่งต้องมีกำรเรียนรู้ใหม่ มีกำรไปศึกษำอบรม ทดลองปฏิบัติและสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป 
 ผู้มีบทบำทส ำคัญในศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญำไทยคือ ครูภูมิปัญญำไทย หมำยถึงบุคคลส ำคัญใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กระบวนกำรถ่ำยทอดเป็นกระบวนกำรกำรเรียนรู้จำกชีวิตจริงจำก
กำรปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรซึมซับสำมำรถน ำวิชำควำมรู้ไปใช้แก้ไขปัญหำได้จริงและเป็นกำร
เรียนรู้ด้ำนจิตวิญญำณด้วย 

1.2 ความสนใจของผู้ศึกษา 
 เขตอุตสำหกรรมในแต่ละแห่งของประเทศไทยล้วนเป็นแหล่งรองรับแรงงำนและศูนย์รวม
ผู้คนท่ีมุ่งแสวงหำหนทำงท่ีดีกว่ำ ท ำให้เกิดควำมหลำกหลำยของอำชีพรวมถึงควำมหลำกหลำยของ
ปัญหำสังคมต่ำง ๆ เช่น ปัญหำด้ำนอำชญำกรรม ยำเสพติด ก่อให้เกิดผลกระทบบ่อยครั้ง จำกสภำวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ ำได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ท ำให้ยอดกำรส่งออกของ
ประเทศลดลงส่งผลให้โรงงำนอุตสำหกรรมต้องลดก ำลังกำรผลิต หรือบำงโรงงำนต้องปิดกิจกำรลงเกิด
สภำวะคนว่ำงงำนแรงงำนบำงส่วนได้กลับภูมิล ำเนำเดิมในขณะท่ีแรงงำนบำงส่วนยังคงด้ินรนอยู่ใน
แหล่งย่ำนอุตสำหกรรมท ำให้เกิดช่องว่ำงของรำยได้เพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ ในสภำวะเช่นนี้จึงก่อให้เกิด
ปัญหำหลำยอย่ำงตำมมำ เช่น มีกำรน ำแรงงำนต่ำงชำติเข้ำมำทดแทนแรงงำนไทยเพื่อให้มีค่ำแรงท่ี
ต่ ำลงและเมื่อแรงงำนไทยเหล่ำนี้ได้ถูกเลิกจ้ำงจึงเป็นปัญหำของชุมชน ตำมมำอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ท้ัง
ด้ำนท่ีอยู่อำศัย ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนอำชญำกรรม ยำเสพติดและกำรกระท ำผิดกฎหมำยท่ีสร้ำงควำม
เดือดร้อนให้กับคนท่ัวไปซึ่งจังหวัดสมุทรปรำกำรก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบในลักษณะนี้ 
หนทำงหนึ่งท่ีจะช่วยบรรเทำและเป็นหนทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวอย่ำงยั่งยืนก็คือกำรน้อมน ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ มำปรับใช้ท้ังในด้ำนกำรเกษตรแล้ว
ก็ยังสำมำรถจะน ำมำใช้กับชีวิตประจ ำวันหรือในกำรประกอบอำชีพอีกด้วย หลักกำรของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถน ำมำปรับใช้ให้เข้ำกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชำติไทยได้เป็นอย่ำงดีจึงมี
กำรรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เพำะเห็ดจัดต้ังเป็น “วิสำหกิจชุมชนศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย 
จังหวัดสมุทรปรำกำรขึ้น  
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2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
2.1 ข้อมูลเร่ืองราว 

 วิสำหกิจชุมชนศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย จังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีเปิด
กว้ำงให้ประชำชนท่ัวไปท้ังภำครัฐและภำคเอกชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ใช้เป็นสถำนท่ีในกำรฝึกอบรมฝึก
ปฏิบัติงำน ศึกษำดูงำนของนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เกษตรกรและประชำชนท่ัวไป ในเรื่องของกำร
เพำะเห็ดแบบครบวงจรท่ีปลูกได้ในเมืองไทยรวมถึงกำรสอนแปรรูปจำกเห็ดเพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร เป็นสถำนท่ีถ่ำยทอดควำมรู้ควำมมหัศจรรย์เกี่ยวกับเห็ดนำนำชนิด 
 วิสำหกิจชุมชนศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย จังหวัดสมุทรปรำกำร ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 11 
มีนำคม พ.ศ. 2554 ได้รับกำรสนับสนุนท่ีดินให้สร้ำงในพื้นท่ีจ ำนวน 1 ไร่ 2 งำน จำกนำงวรรณำ 
ลำพมัญ ต้ังอยู่ เลขท่ี  48/16 หมู่ ท่ี  1 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
รหัสไปรษณีย์ 10540 รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน 33-11-03-04/1-0005 กำรติดต่อโทรศัพท์ มือถือ 
089-1136389 โทรสำร 02 -7509938 , Website  http://www.phumpunyathai.com, E-mail  
winekonmaung@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
   

 
โลโก้  วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

 
 
 
 

http://www.phumpunyathai.com/
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ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1.กาแฟเห็ดหลินจือ-ถ่ังเช่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติ / สรรพคุณ   

- บ ำรุงสำยตำ ช่วยระบบเผำผลำญพลังงำน ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด 
- ผู้เป็นเบำหวำน ควำมดัน คลอเลสเตอรอล สำมำรถทำนได้เนื่องจำกไม่ใส่น้ ำตำลและครีม

เทียม ใส่เป็นซูก้ำโลสและครีมจำกถั่วเหลือง 
 
ส่วนประกอบ 

- ครีมเทียมถ่ัวเหลือง 64.55978%  -  สำรสกัดเห็ดหลินจือ 0.4% 
- กำแฟส ำเร็จรูป 26.50000%  -  แอล-กลูตำมีน  0.4% 
- ไฟเบอร ์  3.0%   -  ไลโคปิน  0.4%  
- คอลลำเจน  2.5%   -  สำรสกัดจำกเม็ดองุ่น  0.4% 
- สำรสกัดจำกอะเซโรล่ำเชอร์รี่ 1.5%  -  ลูทีน   0.03% 
- สำรสกัดจำกตังถังเช่ำ  1.5%  -  แคลเซียม  0.03% 
- แอล-กลูตำไธโอน  0.5%  -  โครเมี่ยมพิโคลิเนต 0.00020% 
- วิตำมินบี 12   0.00002% 
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2.  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดถ่ังเช่า  สูตรส าหรับคุณสุภาพบุรุษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติ / สรรพคุณ 

- บ ำรุงร่ำงกำย  ช่วยเพิ่มพละก ำลัง 
- แก้อำกำรแฮงค์เหล้ำ 
- แก้อำหำรปวดหัวเรื้อรัง  ยับย้ังอำกำรปวดหัวรุนแรง ( ท้ังท่ำนสุภำพตรีและท่ำน

สุภำพบุรุษ) 
- ลดอำกำรเหนื่อยอ่อนท ำให้หลับลึก  และพักผ่อนได้เต็มท่ี 
- ลดอำกำรภูมิแพ้  เพิ่มอัตรำกำรแลกเปล่ียนออกซิเจน 
- เพิ่มจ ำนวนอสุจิและท ำให้แข็งแรง  (เหมำะอย่ำงยิ่งส ำหรับคนมีบุตรยำก) 

ส่วนประกอบ 
- เห็ดถังเช่ำ   300  มิลลิกรัม 
- รำกปลำไหลเผือก  104 มิลลิกรัม 
- กรำวเครือแดง  100 มิลลิกรัม 
- เจลำติน   94.08  มิลลิกรัม 
- ไททำเนียม  ไดออกไซด์ 1.92  มิลลิกรัม 
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3.  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เห็ดหลินจือ - ถ่ังเช่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติ / สรรพคุณ 

- บ ำรุงร่ำงกำยทุกเพศ  ทุกวัย  เด็กจนถึงคนชรำ 
- ยับย้ังกำรแพร่กระจำยของเซลล์มะเร็ง 
- ช่วยให้หลับลึกและพักผ่อนได้เต็มท่ี 
- ลดอำกำรภูมิแพ้ 
- เพิ่มอัตรำกำรแลกเปล่ียนออกซิเจน 

 
ส่วนประกอบ 

- สำรสกัดเห็ดหลินจือ  300    มิลลิกรัม 
- ผงเห็ดถั่งเช่ำ    204    มิลลิกรัม 
- เจลำติน   94.08  มิลลิกรัม 
- ไททำเนียม  ไดออกไซด์   1.92  มิลลิกรัม 
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2.2  ผลิตภัณฑ์แปรรูปของทางวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  จังหวัด
สมุทรปราการ 
     
 

ว้าว สมุนไพรแอนต้ีแอคเน่ เห็ดหลินจือ-ถ่ังเช่า 
 

 
 
 
       

เซร่ัมเห็ดหลินจือ-ถ่ังเช่า  
 

 
        
 
 
 
                                                               โลช่ันสมุนไพรเห็ดหลินจือ-ถ่ังเช่า           

 
       
 
 
 
 
      สบู่สมุนไพรเห็ดหลินจือ-ถ่ังเช่า-รังไหม 
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แชมพูเห็ดถ่ังเช่า 

       
 
 
 
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดถ่ังเช่า  
สูตรส าหรับคุณสุภาพบุรุษ 

 
  
       
 
 
 
      ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดถ่ังเช่า  
      สูตรส าหรับคุณสุภาพสตรี 
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      ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดถ่ังเช่า 100 % 
 
 
       
 
 
 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดหลินจือ-ถ่ังเช่า 
      ราชา-ราชินี แห่งสมุนไพร 
 
 
        
 
       
 
 

กาแฟปรุงส าเร็จ 
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3. การสังเคราะห์ข้อมูล 

3.1  รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จ.
สมุทรปราการ 
 (1) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ศึกษำเรียนรู้กระบวนกำรของกำรใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์และน ำมำใช้ภำยในศูนย์ฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2559 ท ำให้เห็นถึงประโยชน์อย่ำงมำก เป็นกำรใช้
วิธีกำร  solar thermal เพื่อจับและเปล่ียนพลังงำนของแสงอำทิตย์ให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำหรือพลังงำน
ควำมร้อนโดยตรงมำใช้ภำยในวิสำหกิจศูนย์ฯ เพื่อให้แสงสว่ำงกับทำงเดิน แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน 
ปั๊มน้ ำ ปั๊มลม  รวมถึงเตำอบพลังงำนแสงอำทิตย์ ทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ควบคู่กับ
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำสำมำรถลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำและลดค่ำไฟท่ีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันทำง
ศูนย์สำมำรถลดค่ำไฟได้มำกกว่ำ 5,000 บำทต่อเดือน (ค่ำไฟก่อนจะใช้พลังงำนแสงอำทิตย์จะอยู่ท่ี
ประมำณ 40,000 บำทต่อเดือน)  และมีโรงเรือนพลังงำนแสงอำทิตย์สำมำรถน ำวัตถุดิบเห็ดไปตำก
แห้งได้ มีประสิทธิภำพดีมำกท ำให้วัตถุดิบเห็ดแห้งไวได้คุณภำพ   
 (2) น าเคร่ืองจักร เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ น ำเครื่องจักร
หยอดเช้ือเห็ดมำใช้แทนกำรหยอดโดยพนักงำน กำรหยอดเช้ือโดยใช้เครื่องจักรท ำให้เช้ือเหลวของเห็ด
มีปริมำณเท่ำกันทุกขวด ลดกำรสูญเสียวัตถุดิบ (เห็ดตำยไม่เจริญเติบโต) ลดกำรปนเปื้อนระหว่ำงกำร
หยอดเช้ือเมื่อเปรียบเทียบกับกำรหยอดโดยพนักงำน เมื่อมีเครื่องจักรมำแทนท่ีท ำให้สะดวกมำกยิ่งขึ้น
ลดกำรเมื่อยล้ำของพนักงำน  ท้ังงำนและคนมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
 (3)  ลดจ านวนพนักงานลาออกช่วยเหลือพนักงานด้านค่าครองชีพ    
      (3.1) จ่ำยเงินค่ำแรงพนักงำนเป็นรำยอำทิตย์ เพื่อให้พนักงำนมีเงินหมุนเวียน
ตลอดไม่ต้องรอจนถึงส้ินเดือน พูดคุยสอบถำมพนักงำนอย่ำงเป็นกันเองเหมือนญำติพี่น้อง ในกรณีท่ี
พนักงำนบำงคนได้รับเงินเป็นรำยอำทิตย์ไปแล้ว พอถึงส้ินเดือนต้องจ่ำยค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นเงินก้อน เช่น 
ค่ำท่ีพัก พนักงำนอำจไม่มีเงินเหลือ ใช้หมดก่อน ไม่จัดระบบกำรเก็บเงิน ทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ ก็จะหัก
ไว้ให้เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นก้อนในส้ินเดือนคือจะได้รับไม่เต็มในรำยอำทิตย์    

(3.2) เมื่อพนักงำนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินจ ำนวนมำก ทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ มี
กองทุนกู้ยืมเงินจ ำนวน 30,000 บำท (ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บำท) ให้พนักงำนท่ีมีอำยุงำน 1 ปี ขึ้นไป 
เพื่อให้พนักงำนได้มีเงินหมุนเวียน    ไม่ต้องเดือดร้อนไปกู้เงินนอกระบบท่ีมีควำมเส่ียงและอัตรำ
ดอกเบ้ียสูง 

(3.3)  มีเงินออมรำยเดือน พนักงำนออมเงินเดือนละ 100 บำท ทำงวิสำหกิจ
ศูนย์ฯ ออมเพิ่มให้อีกเดือนละ 100 บำทต่อคน ส ำหรับพนักงำนต้ังแต่เริ่มงำนเดือนแรก และพนักงำน
สำมำรถน ำเงินออมนี้ไปใช้ได้ต่อเมื่อมีอำยุงำนครบ 1 ปี 
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 (3.4)  มีทุนกำรศึกษำให้กับบุตรหลำนของพนักงำนทุกคน ปีละ 1 ครั้ง 
 (3.5)  ผลผลิตทำงเกษตรภำยในวิสำหกิจศูนย์ฯ เช่น เห็ดนำงฟ้ำสด ไข่ไก่ ผักสวนครัว 
พนักงำนสำมำรถน ำกลับไปรับประทำนได้ ช่วยลดค่ำอำหำรให้พนักงำน 
  (4) สถานที่ของทางศูนย์ฯ การขยายกิจกรรมกิจการต่าง ๆ เมื่อมีบุคคลภำยนอกเข้ำมำ
เย่ียมชมหรือเข้ำมำอบรมกำรเพำะเห็ดพร้อมกันหลำย ๆ คนในหน่วยงำนเดียวท ำให้มีพื้นท่ีไม่เพียงพอ
เป็นอุปสรรคในกำรต้อนรับจึงได้มีกำรจัดไปอบรมภำยนอกให้กับหน่วยงำนนั้นแทน ท ำให้ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยเรื่องกำรเดินทำงของผู้เข้ำอบรม  สะดวกเรื่องท่ีจอดรถ รวมถึงสะดวกในเรื่องของพื้นท่ีด้วย 
 กรณีท่ีมีกำรอบรมหลำยวันหรือผู้เข้ำอบรมมำจำกต่ำงจังหวัด ทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ จึงมี
โครงกำรสร้ำงโฮมสเตย์ภำยในศูนย์ฯ เพื่อควำมสะดวกของผู้เข้ำอบรมไม่ต้องเดินทำงไป-กลับ ไม่ต้อง
ไปหำโรงแรมท่ีพักและส ำหรับผู้ท่ีต้องกำรพักผ่อนแบบธรรมชำติ โครงกำรสร้ำงโฮมสเตย์นี้ได้เริ่มต้น
สร้ำงต้ังแต่เดือน มกรำคม พ.ศ.2562 จะแล้วเสร็จเดือนสิงหำคม พ.ศ.2562 จ ำนวนห้องพัก 5 ห้อง 
(ทดลองในระยะแรกมีแผนขยำยเพิ่มเติม) และได้สร้ำงอำคำร 2 ช้ัน ช้ันบนเป็นร้ำนอำหำรเพื่อสุขภำพ
อำหำรคลีนปลอดสำรพิษส ำหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักษำสุขภำพ กลุ่มผู้ทำนอำหำรมังสวิรัติหรือบุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจและรักสุขภำพ ส่วนช้ันล่ำงจัดเป็นห้องพักและห้องชมนิทรรศกำรของวิสำหกิจชุมชนศูนย์
กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย จังหวัดสมุทรปรำกำร  
 (5)  บรรจุภัณฑ์สินค้า สินค้ำบำงรำยกำรบรรจุในขวดแก้ว ท ำให้เกิดควำมเสียหำยใน
ขั้นตอนกำรจัดส่งให้ลูกค้ำทำงไปรษณีย์ จึงท ำกำรเปล่ียนบรรจุภัณฑ์เป็นซองและถุงแทน ควำม
เสียหำยของสินค้ำจึงไม่เกิดขึ้น ลดปริมำณของเสีย ไม่มีสินค้ำตีคืนจำกลูกค้ำ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง
เพรำะบรรจุภัณฑ์ซองและถุงมีน้ ำหนักน้อยกว่ำบรรจุภัณฑ์แก้ว 
 (6)  ติดตามประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางวิสาหกิจชุมชนศูนย์ฯ ท ำกำรสอบถำม
ลูกค้ำ  ติดตำมผลกำรใช้สินค้ำเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ  และน ำผลกำรติดตำมนั้นมำปรับปรุง  
พัฒนำสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง หำกเป็นลูกค้ำท่ีไม่สะดวกมำรับในกรณีท่ีป่วยเดินทำงไม่ได้ (กรุงเทพฯ
และปริมณฑล)  ทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ จะไปส่งสินค้ำด้วยตัวเองถือเป็นกำรไปเย่ียมลูกค้ำ  สร้ำงควำม
มั่นใจประทับใจและพึงพอใจให้กับลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก 

 นอกจำกลูกค้ำท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วยังมีผู้มำขอรับค ำปรึกษำและรับผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
เห็ดหลินจือ-ถั่งเช่ำจำกทำงวิสำหกิจศูนย์ฯจ ำนวน 38 รำย (ณ วันท่ี 8/5/62 ) ส่วนใหญ่มำด้วยอำกำร
หรือโรค เช่น  มะเร็ง, ไทรอยด์, รูมำตอย, โรคลมชัก, ไซนัสอักเสบ, สะเก็ดเงิน, นอนไม่หลับ, ไม่มี
เรี่ยวแรง, ซีสในสมอง,  ควำมดัน, เบำหวำน, ภูมิแพ้, ไมเกรน เป็นต้น โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  
 เงื่อนไขในกำรขอรับค ำปรึกษำและรับผลิตภัณฑ์จำกทำงศูนย์กำรเรียนรู้ฯ 
 -  ส ำหรับผู้ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรใหม่ น ำส ำเนำบัตรประชำชน – ส ำเนำทะเบียนบ้ำน – 
ใบรับรองแพทย์  มำยื่นท ำประวัติเพื่อรับผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเห็ดหลินจือ-ถั่งเช่ำ 
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 -  ส ำหรับผู้ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว  ให้น ำผลกำรตรวจของแพทย์ครั้งล่ำสุดมำเก็บประวัติแล้ว
เขียนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงของร่ำงกำยหลังทำนผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเห็ดหลินจือ-ถั่งเช่ำ   

(7)  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ภำยในวิสำหกิจชุมชนศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำวิจัยและตรวจสอบ ได้รับกำรรับรองคุณภำพอย่ำง
ถูกต้องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.), ผ่ำนกำรตรวจ GMP กฎหมำยอย่ำงถูกต้อง 
และได้รับมำตรฐำนกำรผลิต  HALAL   
 กำรผลิตสินค้ำและบริกำรของทำงวิสำหกิจชุมชนศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทยฯ  จะค ำนึงถึง
สังคมส่วนรวม  คือเป็นระบบกำรค้ำสร้ำงควำมเป็นธรรมให้ทุกฝ่ำยต้ังแต่ผู้ผลิต  ผู้จัดจ ำหน่ำย 
ผู้บริโภค และแรงงำนท่ีมีอยู่ในระบบ ไม่ท ำลำยส่ิงแวดล้อมชุมชน มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำระบบ ผลิต
สินค้ำท่ีมีคุณภำพเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในรำคำท่ีเหมำะสม 

 
3.2  ข้อเสนอแนะการต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

(1)  ปัจจุบันทำงวิสำหกิจศูนย์ ฯ ส่งวัตถุดิบเห็ดไปให้โรงงำนผลิตสินค้ำได้ 100 
กิโลกรัมต่อเดือน ได้มีเป้ำหมำยไว้ว่ำภำยในปี พ.ศ.2562 นี้ ทำงศูนย์ฯ จะสำมำรถส่งวัตถุดิบให้กับ
โรงงำนผลิตได้ถึง 200-300 กิโลกรัมเพรำะมียอดกำรส่ังซื้อสินค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน และ
รวมถึงมีแนวโน้มท่ีจะมีกำรส่งออกยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศลำว, ประเทศเมียนมำร์, 
ประเทศกัมพูชำเป็นต้น 

(2)  เพิ่มเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตวัตถุดิบสร้ำงควำมสะดวกทันสมัยให้มำกขึ้น
โดยท่ีไม่ต้องจ้ำงพนักงำนเพิ่มยิ่งมีเครื่องจักรท่ีทันสมัยก็จะท ำให้กำรผลิตวัตถุดิบเพิ่มข้ึนของเสียลดลง  
คุณภำพของวัตถุดิบคงท่ีมีประสิทธิภำพรักษำคุณภำพได้ดี  จึงมีกำรจัดหำเครื่องจักรท่ีทันสมัยเพิ่มเติม
อยู่เสมอเพื่อน ำมำใช้ในกระบวนกำรในกำรผลิตวัตถุดิบ  

(3)  ผลิตสินค้ำในแต่ละรำยกำรให้มีจ ำนวนมำกขึ้น เมื่อทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ มีก ำลังท่ีจะ
ผลิตวัตถุดิบส่งให้โรงงำนผลิตได้เพียงพอ จะท ำกำรเพิ่มอัตรำกำรผลิตสินค้ำในแต่ละรำยกำรอีก 10% 
ภำยในปี พ.ศ.2562 

(4)  ทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ จะท ำกำรผลิตสินค้ำเพื่อให้ทันกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
รักษำและพัฒนำคุณภำพของสินค้ำอย่ำงต่อเนื่องโดยยึดค ำว่ำ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” 

 (5).  อบรมกำรเพำะเห็ดแบบครบวงจร (อบรมประจ ำเดือน) จำกเดิม 1 ครั้งต่อเดือน 
ให้เป็น 2 ครั้งต่อเดือนภำยในปี 2562 

 (6)  สร้ำงท่ีพักโฮมสเตย์ภำยในวิสำหกิจศูนย์ฯ เพื่อรองรับผู้เข้ำรับกำรอบรมและผู้ท่ี
ต้องกำรพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชำติเพรำะทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ ต้ังอยู่ริมคลอง มีกำรเล้ียงสัตว์หลำย
ชนิด อำทิ นกสวยงำม ไก่ไข่ ไก่สวยงำม กระต่ำย หมูป่ำ ฯลฯ นอกจำกจะเพำะเห็ดเป็นหลักแล้วทำง
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วิสำหกิจศูนย์ฯ  ได้ปลูกต้นไม้พืชพันธุ์ต่ำง ๆ ให้ควำมร่มรื่นเป็นธรรมชำติเหมำะส ำหรับผู้ท่ีต้องกำร
พักผ่อนหลีกเล่ียงควันพิษควำมวุ่นวำย รวมถึงกำรสร้ำงร้ำนอำหำรเพื่อสุขภำพให้ผู้ท่ีเข้ำพักได้ปรุง
อำหำรเมนูเห็ดของทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ และจะมีตลำดน้ ำย้อนยุคในวันเสำร์และวันอำทิตย์ โครงกำรนี้
เป็น นวัตวิถีของชุมชนบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร ร่วมกับพัฒนำชุมชนอ ำเภอบำง
พลีจะแล้วเสร็จภำยในปี 2562 

 (7)  ร้ำนกำแฟขี้ชะมดผสมเห็ดถั่งเช่ำ-หลินจือ ทำงวิสำหกิจศูนย์ฯ มีโครงกำรเปิด
ร้ำนกำแฟขี้ชะมดผสมเห็ดถั่งเช่ำ-หลินจือ ภำยในวิสำหกิจศูนย์ฯ โดยจะท ำกำรเล้ียงชะมดเพื่อผลิต
กำแฟเอง รำยละเอียดของกำรผลิตกำแฟขี้ชะมดนี้มีควำมน่ำสนใจ ท้ำทำยและใช้เวลำนำนนับปีถึงจะ
สำมำรถผลิตเป็นกำแฟได้ เมื่อประสบควำมส ำเร็จจะท ำให้ได้กำแฟเพื่อสุขภำพท่ีมีรสชำดิกลมกล่อม 
กล่ินหอมแตกต่ำงจำกกำแฟท่ัว ๆ ไป มีคุณประโยชน์ด้ำนสุขภำพมำกมำยเป็นกำแฟเพื่อสุขภำพอย่ำง
แท้จริง ปัจจุบันได้ศึกษำข้อมูลรวบรวมข้อมูลและด ำเนินกำรบำงส่วนไปบ้ำงแล้ว คำดว่ำร้ำนกำแฟจะ
เปิดให้บริกำรปลำยปี พ.ศ.2563 
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Abstract  

The objective of research of “ Model of knowledge management in work  
Administration Sop Moei District Livestock Office, Mae Hong Son Province”  From work 
experience And seek cooperation from educational institutions (Chiang Mai Rajabhat 
University Mae Hong Son Campus), including related agencies and personnel under the 
Ministry of Agriculture and Cooperatives in Mae Hong Son Province To carry out and jointly 
plan animal production and development Product processing based on the principle of 
"lead agriculture market" focusing on developing products to have standard quality By 
promoting the use of technology and innovation in production and management of 
agricultural products, developing potentials, increasing skills, knowledge and experience for 
farmers, who themselves have technical knowledge and policies to use technology. Come 
to help strengthen the farmers And farmers' groups To focus on bringing farmers to Green 
Economy and Zero waste agriculture, can share the experience and learning as follows. 

1. Knowledge, ability and expertise in the operation. 
2. Good attitude towards duties and responsibilities 
3. Opportunities for progress for higher duties 
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4. Able to apply operational technology 
5. Strengthening farmers 
Knowledge management model in administration of Sop Moei Livestock 

Development Office Mae Hong Son province, as follows: 1. there is a selection of species 
that are suitable for the locality. 2. Reducing food production costs by adopting Ecological 
agriculture 3. Animal sanitation management 4. Promote animal husbandry 
 
บทคัดย่อ 

งำนวิจักษณ์เรื่องรูปแบบของกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนปศุสัตว์ อ ำเภอ  
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน และแสวงหำควำมร่วมมือจำกสถำบันกำรศึกษำ 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน) รวมถึงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อด ำเนินงำนและร่วมกัน
วำงแผนกำรผลิตและพัฒนำกำรเล้ียงสัตว์ กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลัก “กำรตลำดน ำ
กำรเกษตร” เน้นพัฒนำกำรผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพมำตรฐำน โดยส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร พัฒนำศักยภำพ เพิ่มทักษะ ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ แก่เกษตรกร ซึ่งตัวผู้วิจักษณ์เองมีควำมรู้ทำงวิชำกำร และนโยบำย สำมำรถใช้
เทคโนโลยี มำช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร เพื่อมุ่งน ำเกษตรกรสู่ Green 
Economy และ Zero waste agriculture สำมำรถแบ่งประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ ดังนี ้

1. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน 
2. ทัศนคติท่ีดีต่อหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
3. โอกำสควำมก้ำวหน้ำส ำหรับหน้ำท่ีสูงขึ้น 
4. สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรปฏิบัติงำน 
5. สร้ำงควำมเข้มแข็ง แก่เกษตรกร 
รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสบเมย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้แก่ 1. มีกำรเลือกสำยพันธุ์ที่เหมำะสมกับท้องถิ่น 2. กำรลดต้นทุนกำรผลิตอำหำรโดย
น ำระบบ เกษตรกรรมเชิงนิเวศมำใช้ 3. กำรจัดกำรสุขำภิบำลสัตว์ 4. ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์ 
 
1. ความเป็นมา  

1.1 สถานการณ์การบริหารงานส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้วิจักษณ์มีโอกำสเข้ำศึกษำต่อโรงเรียนสัตวแพทย์กรม ปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2524–2526 

หลังจำกจบกำรศึกษำก็ได้รับกำรบรรจุแต่งต้ังให้เข้ำรับรำชกำรในกรมปศุสัตว์  ได้ด ำเนินกำรอบรม
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โครงกำรยกระดับกำรแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ส่งเสริมกำรเล้ียงและยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต
และเพิ่มมูลค่ำสินค้ำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกเนื้อหมู เนื้อไก่ เป็นต้น  เพื่อผลิตเนื้อหมู เนื้อไก่ ให้มี
คุณภำพสูงและพัฒนำอำชีพเกษตรกร อบรมกำรจัดกำรฟำร์มให้ได้มำตรฐำน จำกประสบกำรณ์นั้นท ำ
ให้พบว่ำ อาชีพทางการเกษตรของประชากรอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ท านา
ปลูกข้าวนาปี เม่ือเสร็จจากการเก็บผลผลิตแล้วมักนิยมท าเกษตรนอกฤดู อย่างเช่น ปลูกกระเทียม 
ถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง หรือปลูกพืชชนิดอื่นบ้างเล็กน้อยเพื่อจ าหน่ายและเก็บไว้บริโภคภายใน
ครัวเรือน ดังนั้นกระบวนกำรคิดและวิธีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ท่ีน ำมำใช้สำมำรถน ำมำปรับเปล่ียนวิธีใน
กำรเล้ียงสัตว์นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำ ได้แก่ กำรเล้ียงวัว ให้มำเป็นแบบควบคุมอย่ำงมีระบบตำม
แนวทำงมำตรฐำน พร้อมไปกับกำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนเล้ียงวัวตำมแนวทำงโครงกำรวัวแก้จน ตำม
นโยบำยของรัฐบำลก็จะช่วยให้ชำวบ้ำนมีรำยได้จำกกำรเล้ียงวัวเพิ่มขึ้น ผู้วิจักษณ์ชักชวนชำวบ้ำนท่ีมี
ควำมพร้อม มีควำมสนใจและสมัครใจเข้ำเป็นกลุ่มน ำร่องด ำเนินงำนตำมแผนมำแล้วกว่ำ 5 ปีจน
ประสบควำมส ำเร็จ ผลักดันกิจกรรมกลุ่มต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรเล้ียงวัวให้เกิดขึ้น สร้ำงบทบำทหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน ช่วยให้ชำวบ้ำนมีรำยได้และควำมเป็นอยู่ท่ี ดีขึ้น จำกแต่ก่อนวัวจะ
เล้ียงเพื่อใช้งำนและบริโภคในครัวเรือน วิธีเล้ียงด้วยกำรต้อนฝูงขึ้นไปอยู่และหำกินในป่ำบนภูเขำ ขำด
กำรดูแลเอำใจใส่ จนท ำให้วัวมีสุขภำพไม่สมบูรณ์ ตัวเล็ก ผอม ขี้โรค ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำร
น ำมำใช้งำนหรือบริโภค หรือแม้แต่ขำยก็ได้รำคำต่ ำ 

1.2 ประสบการณ์ในการเผชิญปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง 
เกิดขึ้นจำกโครงกำรของรัฐบำลท่ีต้องกำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนมีรำยได้จำกกำรเล้ียงไก่ ท้ังนี้ 

จึงเป็นภำระหน้ำท่ีของทำงปศุสัตว์สบเมยในกำรสรรหำพันธุ์ไก่ท่ีเหมำะสมกับพื้นท่ี แล้วพบว่ำไก่
แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองน่ำจะเหมำะกว่ำเพรำะขนำดตัวไม่ใหญ่มำก  

แต่ปัญหำอย่ำงหนึ่งของไก่พื้นเมืองคือใช้เวลำเล้ียงนำนเกินไป มีขนำดเล็ก ขณะเดียวกัน 
พบว่ำไก่ตะเภำทองสำมำรถน ำมำเล้ียงในพื้นท่ีอ ำเภอสบเมยได้ จึงมองว่ำหำกน ำไก่ท้ังสองพันธุ์มำผสม
กันโดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นแม่พันธุ์ และใช้ตะเภำทองเป็นพ่อพันธุ์น่ำจะได้พันธุ์ไก่ท่ีมีคุณลักษณะสมบูรณ์ 
แล้วผลท่ีออกมำก็เป็นไปตำมคำด ได้พันธุ์ไก่ลูกผสมท่ีเจริญเติบโตเร็ว ตอบสนองกำรเล้ียงในพื้นท่ีได้
อย่ำงดี กินง่ำย แข็งแรง ขนำดตัวพอเหมำะ ให้ไข่เร็วและดก อัตรำกำรให้เนื้อดี ใช้เวลำเล้ียงเพื่อขำย
เพียง 3 เดือน รำคำขำยเฉล่ียกิโลกรัมละ 120 บำท ช่วยท ำให้ชำวบ้ำนมีรำยได้เร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้จึง
ส่งเสริมให้ชำวบ้ำนในพื้นท่ีเล้ียงพร้อมกับต้ังช่ือว่ำ “ไก่ลูกผสมตะเภำทองสบเมย 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ตรง 
ผู้วิ จักษณ์ศึกษำเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน และแสวงหำควำมร่วมมือจำก

สถำบันกำรศึกษำ (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน) รวมถึงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ
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ด ำเนินงำนและร่วมกันวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำกำรเล้ียงสัตว์ กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลัก 
“กำรตลำดน ำกำรเกษตร” เน้นพัฒนำกำรผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพมำตรฐำน โดยส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร พัฒนำศักยภำพ เพิ่มทักษะ 
ควำมรู้และประสบกำรณ์ แก่เกษตรกร ซึ่งตัวผู้วิจักษณ์เองมีควำมรู้ทำงวิชำกำร และนโยบำย สำมำรถ
ใช้เทคโนโลยี มำช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร เพื่อมุ่งน ำเกษตรกรสู่ Green 
Economy และ Zero waste agriculture สำมำรถแบ่งประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ ดังนี ้

1. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน 
2. ทัศนคติท่ีดีต่อหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
3. โอกำสควำมก้ำวหน้ำส ำหรับหน้ำท่ีสูงขึ้น 
4. สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรปฏิบัติงำน 
5. สร้ำงควำมเข้มแข็ง แก่เกษตรกร 
จำก 5 ขั้นตอนของประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ ท ำให้ผู้วิจักษณ์เช่ือว่ำ กระบวนกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ท่ีได้ด ำเนินมำตลอดหลำยปีเกิดจำกควำมผูกพันด้ำนกำรเกษตรมำต้ังแต่เป็นเด็ก เมื่อได้
พบปัญหำของเกษตรกรด้ำนปัจจัยและฐำนทรัพยำกรกำรผลิต ท้ังเรื่องท่ีดินท ำกิน เกษตรกรบำงคนไม่
มีท่ีดินท ำกินเป็นของตนเอง ต้องเช่ำท่ีดินท ำกิน ปัญหำกำรเข้ำไม่ถึงทรัพยำกรกำรผลิต โดยเฉพำะน้ ำ 
ปัญหำต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย ยำ แรงงำน ตลำด ตลำดเป็นของพ่อค้ำแต่กำรลงทุนและควำม
เส่ียงเป็นของเกษตรกร เกษตรกรจึงไม่มีส่วนในกำรตัดสินใจก ำหนดรำคำตลำด รำคำผลผลิต
กำรเกษตรจึงไม่เป็นธรรม ไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ ตำมอ ำนำจซื้อของพ่อค้ำขณะท่ีรำคำปัจจัยกำรผลิต
เพิ่มสูงขึ้นโดยท่ีไม่เคยลดลง เป็นต้น 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1 แรงบันดาลใจ 
จำกเด็กชนบทชำยแดนคนหนึ่งได้มีโอกำสรับรำชกำร โดยมีแบบอย่ำงจำกคุณพ่อ และคุณ

แม่ รวมถึงพี่น้องอีก 6 คน ซึ่งมีอำชีพ รับรำชกำร ทุกท่ำนท ำให้ผู้วิจักษณ์ซึมซับประสบกำรณ์ต่ำง ๆ มี
ควำมประทับใจในอำชีพนี้เป็นอย่ำงยิ่ง โดยผ่ำนกำรติดตำมคุณพ่อ คุณแม่ และพี่น้องในสมัยท่ียังเด็ก  
เนื่องจำกในอดีตข้ำรำชกำรจะได้ควำมเคำรพ เช่ือถือ และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด ำเนินชีวิตของคน
ในชนบท และส่วนใหญ่จะมีควำมมั่นคงในวัยหลังเกษียณอำยุรำชกำร เนื่องจำกได้รับกำรดูแล จำก
รัฐบำลตลอดชีวิต นับเป็นอำชีพท่ีมีควำมมั่นคงสูงมำกแม้กระท่ังในปัจจุบันนี้  

ผู้วิจักษณ์ มีภูมิล ำเนำอยู่ในอ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจำกเรียนจบจำกช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ม.ศ.5 )เมื่อปี 2523 ได้สอบเข้ำเรียนต่อท่ีโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ โดยท่ี
กรมปศุสัตว์ได้เปิดรับนักศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพสัตวแพทย์ ท ำกำรเปิดสอนนักศึกษำท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อจบกำรศึกษำในปี 2526 ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร ในต ำแหน่ง สัตวแพทย์ 2 
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หน่วยทริคิโนซีส ท่ีอ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดระยะเวลำกำรรับรำชกำรตั้งแต่วันท่ี 4 ตุลำคม 2526 
จนถึงปัจจุบันนี้ ผู้วิจักษณ์ได้รับกำรแต่งต้ัง และโยกย้ำยภำยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มจำกอ ำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน มำเป็นสัตวแพทย์ อ ำเภอแม่สะเรียง และได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็น ปศุสัตว์อ ำเภอแม่ลำ
น้อย ในวันท่ี 2 ธันวำคม 2542 จนถึงวันท่ี 13 สิงหำคม 2547 จึงได้ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง ปศุสัตว์
อ ำเภอสบเมยจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีอ ำเภอสบเมย เป็นเวลำ กว่ำ 15 ปี 
นับถึงวันท่ี 28 มกรำคม 2563 

จำกกำรท่ีผู้วิจักษณ์ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในอ ำเภอสบเมยในต ำแหน่ง ปศุสัตว์อ ำเภอสบเมย ซึ่งท ำ
หน้ำท่ี ควบคุม ก ำกับดูแล งำนตำมนโยบำยของกรมปศุสัตว์ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี 
และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ ำเภอสบเมย ได้ท ำให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันกับหน่วยงำน และ
เกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ในพื้นท่ี และในประเด็นท่ีส ำคัญท่ีท ำให้ผู้วิจักษณ์มีควำมรักและผูกพันกับพื้นท่ี
อ ำเภอสบเมย คือ ได้มีโอกำสสนองงำนตำมพระรำชด ำริของในหลวงรัชกำลท่ี 9 และพระบรมวงศำนุ
วงศ์เกือบทุกพระองค์ ผ่ำนงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริต่ำง ๆ อำทิ เช่น โครงกำรธนำคำรโค กระบือ 
โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง เป็นต้น  

ด้วยสภำพทำงสังคม เศรษฐกิจ ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นท่ีอ ำเภอสบเมย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มชำติพันธุ์ มีท้ังชนเผ่ำพื้นเมือง เผ่ำกะเหรี่ยง และชำวไทยพื้นรำบ ซึ่งเป็นเกษตรกรท่ีมีฐำนะยำกจน 
โดยหำกนับเรียงตำมอ ำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว อ ำเภอสบเมยถือว่ำเป็นอ ำเภอท่ียำกจนท่ีสุด
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีรำยได้ต่อหัวไม่ถึง 20,000 บำท ดังนั้นนอกจำกจะเป็นพื้นท่ีทรงงำนต่ำง ๆ 
ตำมแนวพระรำชด ำริของทุกพระองค์แล้ว ทำงด้ำนรัฐบำลก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอำชีพแก่
เกษตรกรเพื่อให้พ้นขีดควำมยำกจน ในด้ำนอำชีพปศุสัตว์ ในพื้นท่ีอ ำเภอสบเมยมีกำรส่งเสริมกำรเล้ียง
โคเนื้อเพื่อแก้จน โดยยึดตำมแบบอย่ำงของโครงกำรธนำคำรโค กระบือ เป็นต้นแบบ โครงกำรส่งเสริม
กำรเล้ียงหมูด ำ โครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงไก่แม่ฮ่องสอน ในส่วนผู้วิจักษณ์เองได้ประสำนกับ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน เมื่อปี 2560 ส่งเสริมกำรเล้ียงไก่ตะเภำทอง
เกษตรศำสตร์ ในพื้นท่ีเนื่องจำกพบปัญหำกำรเจริญเติบโตท่ีค่อนช้ำ ของไก่แม่ฮ่องสอน ซึ่งต้องใช้เวลำ
เล้ียงอย่ำงน้อย 7 – 8 เดือน เพื่อให้ได้น้ ำหนักและขนำดพอเหมำะกับกำรบริโภค ประมำณ 0.8 – 1 
กก. แต่เมื่อน ำไก่ตะเภำทองเกษตรศำสตร์มำผสมข้ำมพันธุ์กับไก่แม่ฮ่องสอน ข้อดีท่ีค้นพบก็คือ 
สำมำรถย่นระยะเวลำในกำรเล้ียงไก่ลูกผสมพันธุ์แม่ฮ่องสอนกับตะเภำทอง เหลือ เพียง 2.5 – 3 เดือน 
สำมำรถให้น้ ำหนักไก้ถึง 2.2 – 2.5 กก. โดยท่ีใช้อำหำรในกำรเล้ียงเหมือนกัน ปัจจุบันได้พัฒนำเป็นไก่
ตะเภำทองสบเมย เป็นท่ีต้องกำรของเกษตรกรในพื้นท่ีเป็นอย่ำงมำกจนผลิตป้อนตลำดไม่ทัน 
เนื่องจำกไก่ลูกผสมดังกล่ำวมีรสชำติ อร่อยมำก เนื้อไม่ยุ่ยเกินไป ถูกปำกคนไทย  ในปัจจุบันนี้ ผู้
วิจักษณ์ได้ส่งเสริมกำรเล้ียงไก่ตะเภำทองสบเมย โดยเน้นไปท่ีโรงเรียนตำมพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรีฯ น ำร่องไปแล้วที่ โรงเรียนสบเมยวิทยำคม โรงเรียนเฉลิม
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รัชวิทยำคม และโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน บ้ำนห้วยมะโอ จำกกำรติดตำมพบว่ำไก่ดังกล่ำวสำ
มำรถเจริญเติบโต ในพื้นท่ีทุรกันดำรได้เป็นอย่ำงดี 

จำกกำรได้ช่วยเหลือเกษตรท่ียำกจนให้มีอำชีพ มีรำยได้เพิ่มสูงขึ้น และได้สนองงำนต่ำง ๆ 
ตำมพระรำชด ำริ ของทุกพระองค์ โดยท่ีมุ่งเน้นให้ประชำชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีควำมอยู่ดี กินดี พ้น
ขีดควำมยำกจน ท ำให้ผู้วิจักษณ์รู้สึกมีควำมสุขในกำรท่ีได้มีส่วนขับเคล่ือนงำน และภูมิใจท่ีได้เกิดมำ
เป็นผู้ท่ีมีโอกำสในกำรรับรำชกำรในกรมปศุสัตว์เป็นอย่ำงยิ่ง และขอสนองงำนตำมพระรำชด ำริของทุก
พระองค์เพื่อให้พี่น้องชำวอ ำเภอสบเมย ท่ีเป็นเสมือนญำติของผู้วิจักษณ์เนื่องจำกเป็นชำวจังหวัด
แม่ฮ่องสอนด้วยกัน 

2.2 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 
สบเมยเป็นอ ำเภอท่ีห่ำงไกลจำกตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเดินทำงยำกล ำบำกท่ีสุด ด้วย

ลักษณะพื้นท่ี ท่ีเป็นป่ำเขำสลับซับซ้อน ส่งผลให้เศรษฐกิจของท่ีนี่มีอัตรำกำรเติบโตท่ีต่ ำ ประชำกร
ส่วนใหญ่ด ำรงชีวิตโดยกำรพึ่งพิงกำรท ำเกษตรเพื่อหำเล้ียงชีพ ปริมำณรำยได้ท่ีหมุนเวียนในอ ำเภอสบ
เมยส่วนมำกมำจำกภำคกำรเกษตรซึ่งรำยได้โดยเฉล่ียของประชำชนแล้วอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ำ โดยปลูกข้ำว
เป็นพืชหลัก รองลงมำคือ พริก บุก กำรท ำไร่นำสวนผสม กำรประมง กำรปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งกำรท ำ
กำรเกษตรโดยท่ัวไปพบว่ำมีปัญหำมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนดิน น้ ำ โรคระบำด แมลง ตลอดจน
ด้ำนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ต้ังแต่เข้ำมำปฏิบัติงำนด้ำนปศุสัตว์ในพื้นท่ีก ำเนิด ส่ิงท่ีต้องกำรจะท ำคือ ท ำ
อย่ำงไรท่ีจะยกระดับควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร  ยกระดับรำยได้ และพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดีขึ้น เพรำะด้ำนเศรษฐกิจของครัวเรือน พบว่ำ ประชำกรท่ีมีหนี้สินส่วนใหญ่ เป็นหนี้สิน
หมุนเวียนเพื่อจัดซื้อปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร และปัญหำหลักของเกษตรกรคือกำรไม่มีท่ีดินท ำ
กินเป็นของตนเอง ประกอบกับกำรผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีไม่ได้รับกำรรับรอง ท ำให้เกษตรกร
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

จำกกำรลงพื้นท่ีของผู้วิจักษณ์ บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนในพื้นท่ี ได้เสนอแนวทำงในกำร
เพิ่มรำยได้และสร้ำงควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี โดยกำร
สนับสนุนให้เกษตรกรท่ีได้รับกำรจัดสรรท่ีดินท ำกินขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงโอกำส
ในกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ และกำรพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรท้ังกำรผลิตและแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่ำ ซึ่งปัจจุบัน พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด คือ ถั่วเหลือง และกระเทียม มีกำรด ำเนินกำร
จัดต้ังสหกรณ์กำรเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีกำรจัดสรรท่ีดินท ำกิน กำรจัดต้ังวิสำหกิจชุมชน สนับสนุนอำชีพ
และกำรแปรรูปผลผลิตสินค้ำเกษตร เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและยืดอำยุผลผลิต ส่งเสริมโครงกำรเกษตร
แปลงใหญ่ สนับสนุนกำรผลิตสินค้ำปลอดภัยได้มำตรฐำน ประชำสัมพันธ์สินค้ำของดีแม่ฮ่องสอนให้
มำกขึ้น เช่น คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์จำกถั่วเน่ำ โครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนำ
เกษตรอินทรีย์และตลำดสีเขียว เพื่อสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด ตอบสนองนโยบำยของ
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รัฐบำล และแผนพัฒนำภำคเหนือ ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ต้ังแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ (Supply Chain) 
โดยค ำนึงถึงกำรพัฒนำกำรผลิตท่ีเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ตำมวิถีพื้นบ้ำน ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน  

เช่นโครงกำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนมีรำยได้จำกกำรเล้ียงไก่ เนื่องจำกผู้วิจักษณ์รู้จักสำยพันธุ์ไก่
เป็นอย่ำงดี เพรำะคลุกคลีกับไก่มำต้ังแต่ยังเด็ก ผู้วิจักษณ์สรรหำพันธุ์ไก่ท่ีเหมำะสมกับพื้นท่ี แล้ว
พบว่ำไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองน่ำจะเหมำะกว่ำเพรำะขนำดตัวไม่ใหญ่มำก แต่ปัญหำอย่ำงหนึ่ง
ของไก่พื้นเมืองคือใช้เวลำเล้ียงนำนเกินไป มีขนำดเล็ก ขณะเดียวกัน พบว่ำไก่ตะเภำทองสำมำรถ
น ำมำเล้ียงในพื้นท่ีอ ำเภอสบเมยได้ จึงมองว่ำหำกน ำไก่ท้ังสองพันธุ์มำผสมกันโดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นแม่
พันธุ์ และใช้ตะเภำทองเป็นพ่อพันธุ์น่ำจะได้พันธุ์ไก่ท่ีมีคุณลักษณะสมบูรณ์ แล้วผลท่ีออกมำก็เป็นไป
ตำมคำด ได้พันธุ์ไก่ลูกผสมท่ีเจริญเติบโตเร็ว ตอบสนองกำรเล้ียงในพื้นท่ีได้อย่ำงดี กินง่ำย แข็งแรง 
ขนำดตัวพอเหมำะ ให้ไข่เร็วและดก อัตรำกำรให้เนื้อดี ใช้เวลำเล้ียงเพื่อขำยเพียง 3 เดือน รำคำขำย
เฉล่ียกิโลกรัมละ 120 บำท ช่วยท ำให้ชำวบ้ำนมีรำยได้เร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้เรำจึงส่งเสริมให้ชำวบ้ำนใน
พื้นท่ีเล้ียงพร้อมกับต้ังช่ือว่ำ “ไก่ลูกผสมตะเภำทองสบเมย  

ผู้วิจักษณ์เล้ียงไก่และส่งเสริมกำรเล้ียงไก่ลูกผสมอยู่แล้ว จึงมอบเป็นพ่อพันธุ์ 1 ตัว และแม่
พันธุ์ 5 ตัว พร้อมกับลูกไก่อีก 100 กว่ำตัว โดยได้จ่ำยแจกลูกไก่ให้แก่สมำชิกกลุ่มไปเล้ียงรำยละ 4 ตัว 
จุดเด่นของไก่ตะเภำทองลูกผสมคือเจริญเติบโตเร็ว เนื้อนุ่ม ไขมันน้อย ขนำดน้ ำหนักถ้ำเป็นตัวผู้
ประมำณ 3 กิโลกรัม ตัวเมียประมำณ 2-3 กิโลกรัม อัตรำกำรออกไข่ดีมำก แต่มีข้อเสียคือฟักไข่ไม่เก่ง 
ดังนั้น ผู้วิจักษณ์จึงแก้ปัญหำให้ไก่พื้นเมืองฟักแทน เมื่อได้ลูกไก่แล้วพออำยุประมำณ 10 วันจะแยก
เล้ียง เพื่อปล่อยให้แม่ไก่เตรียมไข่รุ่นต่อไป โดยแนวทำงนี้เป็นกำรช่วยท ำให้ประชำกรไก่เพิ่มข้ึนอย่ำง
รวดเร็ว ช่วยหมุนเวียนกำรผลิตไข่ได้ถึงปีละ 12 ครั้ง หรือเฉล่ียเดือนละครั้ง แล้วพบว่ำได้จ ำนวนลูกไก่
ทันกับควำมต้องกำรของตลำด 

ลูกไก่ท่ีแยกไปเล้ียงในกรงอนุบำลใช้เวลำประมำณ 2 เดือนจึงย้ำยเข้ำกรงขุน เพื่อเล้ียงด้วย
อำหำรตำมธรรมชำติแนวอินทรีย์ อย่ำงหยวกกล้วย กำกน้ ำตำล และเกลือ ซึ่งน ำมำหมักไว้สัก 1 
อำทิตย์ เมื่อต้องกำรน ำไปใช้ให้ผสมกับแกลบและปลำยข้ำวในอัตรำ 1:1 ซึ่งสูตรนี้จะได้โปรตีนสูงถึง 
14-15 เปอร์เซ็นต์ แนวทำงนี้ไม่เพียงเป็นกำรลดต้นทุนได้มำก แต่ไก่ยังได้คุณค่ำอำหำรสูงด้วยโดยลอง
ค ำนวณต้นทุนกำรเล้ียงไก่ตะเภำทองลูกผสมแล้วพบว่ำใช้เงินประมำณ 105-110 บำท ต่อตัว ใช้เวลำ
เล้ียงประมำณ 3 เดือน รำยได้จำกกำรเล้ียงไก่ของเกษตรกรจะมำจำกขำยลูกไก่ ขำยไก่เนื้อ และขำย
ไข่ ท้ังนี้ ไก่ตะเภำทองลูกผสมให้ไข่ดกมำกเฉล่ียครั้งละ 18 ฟอง แล้วเคยให้มำกถึงครั้งละ 30 ฟอง 
เกษตรกรสำมำรถขำยไข่ไก่ทุกวันเฉล่ียวันละ 300-400 บำท ลูกค้ำเป็นร้ำนอำหำรหลำยแห่งแถวบ้ำน 
ส่วนตลำดขำยไก่เนื้อจะเป็นร้ำนอำหำรในพื้นท่ี หรือใช้ในพิธีกรรมของชนเผ่ำ ทำงด้ำนกำรน ำไปปรุง
อำหำรพบว่ำไก่พันธุ์นี้มีเนื้อนุ่ม ไม่แฉะ ดังนั้น เมนูท่ีเหมำะมำกคงหนีไม่พ้นข้ำวมันไก่ 
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2.3 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ผู้วิจักษณ์ได้ศึกษำเกี่ยวกับศักยภำพของไก่พื้นเมืองพันธุ์ “ตะเภำทอง” ซึ่งพบว่ำเป็น

ไก่ที่มีลักษณะสวยงำม ตัวใหญ่ เนื้อมำก มีรสชำติดี ค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกไก่พันธุ์พื้นเมืองทั่วไป 
ท ำให้ไก่พันธุ์นี้เป็นที่นิยมของคนไทยเชื้อสำยจีนที่พิถีพิถันกับอำหำรกำรกิน แต่เป็นสำยพันธุ์ท่ี
เก ือบจะสูญพันธุ ์ไปแล้ว  จึงได้มำพัฒนำสำยพันธุ ์ให ้ม ีอัตรำก ำรเจริญเติบโตที ่ด ียิ ่งขึ ้น  มี
ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรสูง ที่ส ำคัญยังพัฒนำพันธุ ์เพื่อรองรับกับรูปแบบกำรเลี้ยงในระบบ
อินทรีย์ด้วย กล่ำวคือ มีลักษณะอยู่ง่ำย กินง่ำย แข็งแรง ทนโรค สำมำรถใช้วัตถุดิบอำหำรที่มี
อยู่ในพื้นท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำเป็นพืชผัก หรือสมุนไพรต่ำง ๆ ส่งผลให้นอกจำกคงเนื้อ
สัมผัสของไก่พื้นเมืองไว้ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ยังมีรสชำติท่ีเป็นเอกลักษณ์ด้วย 

ตำมข้อมูลที่พอหำได้ ระบุว่ำมีกำรน ำไก่ตะเภำหรือไก่ตะเภำทองมำเลี้ยงในประเทศ
ไทยเมื่อกว่ำ 200 ปีก่อน สมัยที่คนไทยมีกำรค้ำขำยกับประเทศจีน ซึ่ ง เร ือส ำเภำที่แล่นมำ
นอกจำกใช้ขนสินค้ำแล้วก็มักติดสัมภำระและสัตว์เพื่อน ำมำใช้เป็นอำหำรระหว่ำงกำรเดินทำงท่ี
ใช้เวลำเป็นเดือนด้วย และไก่ตะเภำก็คำดว่ำติดมำกับเรือส ำเภำเข้ำมำ (ซึ่งเป็นมำของค ำว่ำไก่
ตะเภำ) เพรำะเห็นได้ว่ำแหล่งพันธุ์ของไก่ตะเภำส่วนใหญ่มักเป็นจังหวัด ท่ีติดชำยทะเล 

 

 
 
ไก่ตะเภำท่ีว่ำนี้น่ำจะเป็นไก่พันธุ์เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองของจีน เมื่อน ำเข้ำมำ

เลี้ยงก็มีกำรผสมข้ำมสำยพันธุ์กับไก่ไทย เพรำะปกติไก่เซี่ยงไฮ้มีลักษณะหงอนเป็นหงอนจักร 
ตัวใหญ่ ขนฟู แต่เมื่อมีกำรผสมกับไก่ไทยหลำยชั่วรุ่นจนกลำยพันธุ์ แท้ขึ้นมำ หงอนกลำยเป็น
หงอนหินเหมือนกับไก่พื้นเมือง แต่ยังคงลักษณะของกำรเจริญเติบโตท่ีดีเอำไว้ มีขนำดตัวใหญ่ 
อกกว้ำงและมีเนื้อมำก ส่วนสีขน ในอดีตไก่ตะเภำมีสีสันท่ีหลำกหลำยเช่นเดียวกับไก่พื้นเมือง
ท่ัวไป แต่สีที่เป็นที่นิยมก็คือ สีเหลืองทอง เพรำะมีควำมสวยงำมและคนไทยเช้ือสำยจีนที่นิยม
บริโภคไก่พันธุ์นี้ เพรำะเช่ือว่ำเป็นสีท่ีเป็นมงคล เป็นสีแห่งควำมเจริญรุ่งเรือง มั่งค่ังและร่ ำรวย 
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ท ำให้เกษตรกรมักคัดเลือกไก่ที่มีลักษณะดีและสีดังกล่ำวไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ พร้อมกับเรียกไก่
ตะเภำท่ีมีสีเหลืองทองท้ังตัวนี้ว่ำ “ไก่ตะเภำทอง” 

ผู้วิจักษณ์ท ำงำนด้ำนสัตว์ปีกอยู่แล้ว จึงต้องกำรพัฒนำกำรเลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์ 
ซึ่งเป็นระบบกำรเลี้ยงที่ท ำให้ไก่อยู่อย่ำงสุขสบำยและแสดงพฤติกรรมตำมธรรมชำติได้อย่ำง
อิสระ เพื่อรองรับกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

ครั้งแรกมองไปที่ไก่พื ้นเมืองทั่วไป เพรำะเกษตรกรของไทยส่วนใหญ่เลี้ยงกันใน
ลักษณะอินทร ีย์อยู ่แล้ว  แต่ไก ่พื ้นเมืองมีอัตรำกำรเจริญเติบโตไม่ส ูงมำก และกำรเพำะ
ขยำยพันธุ ์ท ำได้ค่อนข้ำงช้ำ จึงมองมำที่ไก่ตะเภำทอง เพรำะมีศักยภำพกำรให้ผลผลิตสูง 
คุณภำพของเนื้อดี อีกทั้งยังเลี้ยงง่ำย ทนต่อโรคและควำมร้อนแล้งของสภำพแวดล้ อม ซึ่งถือ
เป็นต้นทุนทำงธรรมชำติท่ีส ำคัญ จึงได้เริ่มรวบรวมและน ำมำเพำะขยำยพันธุ์  

กำรพัฒนำไก่พันธุ ์ตะเภำทองสบเมยและรูปแบบกำรเลี้ยง เป็นแนวควำมคิดไม่ไ ด้
สลับซับซ้อนอะไรมำกนัก เป็นแนวควำมคิดง่ำย ๆ จำกกำรท่ีไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมี
กำรเพำะปลูกพืชผักที่หลำกหลำย และโดยปกติเกษตรกรก็ได้ผลประโยชน์จำกพืชหลักที่ปลูก
อยู่แล้ว แต่กำรเกษตรก็มักมีผลผลิตบำงส่วนที่ส่งจ ำหน่ำยไม่ได้ เช่น มะเขือเปำะที่มีแมลงเจำะ
ท ำลำย พืชผักที่ไม่ตรงตำมเกรดที่ตลำดต้องกำร รวมถึงผักใบต่ำง ๆ ที่ต้องมีกำรตัดแต่งก่อน
จ ำหน่ำย ซึ่งวัสดุเหล่ำนี้สำมำรถน ำมำสับคลุกเคล้ำกับร ำ ท ำเป็นอำหำรของไก่ตะเภำทองได้
ท้ังส้ิน เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรก่อเกิดเป็นรำยได้ให้อีกทำง   

 
2.4 ผลกระทบของการจัดการความรู้ในการบริหารงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสบเมย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ไก่ท่ีเรำกินกันในปัจจุบันจะถูกเล้ียงด้วยอำหำรส ำเร็จรูปจำกโรงงำนซึ่งปรนเปรอสำรพัดท่ีจะ

ให้โตเร็ว ๆ เพื่อก ำไรของเจ้ำของโดยไม่ค ำนึงถึงผู้บริโภค ในระยะส้ันเรำอำจไม่เห็นผลเหมือนสำร
บำงอย่ำงท่ีใช้ในสัตว์ เช่น สำรเร่งเนื้อแดงท่ีใช้ในหมู  และต้องยอมรับว่ำมีกำรใส่สำรเคมีท่ีผ่ำนกำร
รับรองว่ำปลอดภัยใช้ในอำหำรสัตว์เช่นกัน สำรเร่งนี้อำจส่งผลในระยะยำวแต่เรำก็ยังไม่มีงำนวิจัยว่ำมี
โทษ แต่สำรพัดโรคท้ังหลำยของเรำได้มำจำกกำรบริโภคทำงปำกเป็นหลัก จะเห็นได้ว่ำคนอำยุยังน้อย
ก็เริ่มเป็นมะเร็ง ซึ่งยังหำสำเหตุท่ีแน่ชัดไม่ได้ แต่กำรกินอำหำรจำกแหล่งอุตสำหกรรมเกษตรเป็นเรื่อง
ท่ีน่ำพิจำรณำ กำรเล้ียงไก่เพื่อกำรบริโภคในบ้ำนเป็นแนวคิดตำมรอยของพ่อเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเรำ
สำมำรถมีลูกไก่ได้เองจำกพ่อแม่ท่ีออกไข่และฟักตำมธรรมชำติ ไม่ต้องซื้อหำ ซึ่งปัจจุบันต้ังแต่เกิด
เหตุกำรณ์ไข้หวัดนก คนเล้ียงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นฟำร์มคอนแทร็กต์ อุตสำหกรรมผลิตไก่จึงผลิต
เพื่อเฉพำะป้อนลูกเล้ำของตัวเอง ฟำร์มไก่อิสระหำยไป จึงไม่ค่อยมีลูกไก่ออกมำขำย 
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หลังจำกมีกำรเล้ียงไก่เป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตร กำรปรับปรุงพันธุ์ก็เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของกำรเล้ียงไก่แบบนี้ คือโตเร็ว มีอัตรำแลกเนื้อดี นี่คือกำรตอบสนองต่อวงกำรธุ รกิจ ไก่
พื้นบ้ำนไม่ได้รับกำรส่งเสริม ดีว่ำยังมีกำรอนุรักษ์ไก่ชนอยู่ ไก่พื้นบ้ำนจึงยังมีเหลืออยู่บ้ำง แต่มุ่งไปทำง
ไก่ชนมำกกว่ำ จึงเห็นว่ำควรจะพัฒนำพันธุ์ที่เหมำะกับกำรเล้ียงบริโภคในครัวเรือน 

เกษตรยั่งยืนหรือพอเพียงในท่ีนี้คือกำรท่ีเกษตรกรสำมำรถเพำะพันธุ์สัตว์เล้ียงโดยไม่ต้อง
พึ่งพำภำยนอก มีอำหำรซึ่งมำจำกในแปลงของเกษตรกรเองไม่ต้องซื้อหำ และผลผลิตท้ังตัวไก่และไข่ก็
สำมำรถน ำมำเป็นอำหำรในครัวเรือนหรือจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริม  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้องกำรให้เกษตรกรยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง  
 
3 การสงัเคราะห์ข้อมูล  

3.1 รูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.1.1 มีการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถ่ิน  ในสังคมชนบทอ ำเภอสบเมย
แทบทุกครัวเรือนจะมีกำรเล้ียงไก่ โดยเฉพำะไก่พื้นเมือง นิยมเล้ียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน เพื่อควำม
สวยงำม เพื่อกีฬำชนไก่ และขำย เพรำะใช้เงินทุนน้อย ดูแลจัดกำรง่ำย ทนทำนต่อกำรเปล่ียนแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศ และทนต่อกำรเป็นโรคได้ดี ดังนั้น กำรคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์เป็นส่ิงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
เพื่อให้ได้ไก่ท่ีมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้วิจักษณ์มีประสบกำรณ์ในกำรเลือกสำยพันธุ์ที่เหมำะสม โดยใช้
องค์ควำมรู้ท่ีส่ังสมมำนำน โดยกำรใช้ไก่พื้นเมืองเป็นแม่พันธุ์ และใช้ไก่ตะเภำทอง ท่ีพัฒนำแล้วได้พันธุ์
ท่ีแข็งแรง ทนโรคเช่นเดียวกับไก่พื้นเมืองของไทย สำมำรถเล้ียงในท่ีช้ืนแฉะได้ มีเนื้อนุ่ม หวำนกรอบ 
อันเป็นเอกลักษณ์ประจ ำพันธุ์มำเป็นพ่อพันธุ์ ซึ่งในเชิงปฏิบัติเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจในกำรคัดเลือกสัตว์ท่ีจะใช้เป็นพ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์ที่ตนเองมีอยู่ ส ำหรับกำรผลิตลูกรุ่น
ต่อไปให้มีควำมสำมำรถในกำรผลิตสูงกว่ำสัตว์รุ่นปัจจุบัน เกษตรกรจึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้พื้นฐำนใน
กำรเลือกใช้น้ ำเช้ือพันธุ์สัตว์เหล่ำนั้น เพื่อให้กำรผสมพันธุ์สัตว์ที่ตนเองมีอยู่แต่ละครั้งนั้นได้มำซึ่งสัตว์ท่ี
เรำพึงประสงค์มำกท่ีสุด  

ผู้วิจักษณ์ประสบควำมส ำเร็จในกำรผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองจนได้ไก่พันธุ์ตะเภำทองสบ
เมย ตอบสนองกำรเล้ียงในพื้นท่ีได้อย่ำงดี กินอำหำรง่ำย แข็งแรง ขนำดตัวพอเหมำะ ให้ไข่เร็วและดก 
อัตรำกำรให้เนื้อดี ใช้เวลำเล้ียงเพียง 3 เดือนขำยได้แล้ว เหมำะแก่กำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนเล้ียงสร้ำง
รำยได้   

3.1.2 การลดต้นทุนการผลิตอาหารโดยน าระบบเกษตรกรรมเชิงนิเวศมาใช้   
ชำวบ้ำนส่วนใหญ่เล้ียงไก่พื้นเมือง แบบปล่อยให้หำกินตำมธรรมชำติ เนื่องจำกเป็นกำรเล้ียงแบบ
ด้ังเดิมท่ีมีกำรปฏิบัติมำนำน ต้นทุนกำรผลิตส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่ำอำหำร ผู้วิจักษณ์คลุกคลีกับไก่
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มำนำนจึงแนะน ำให้เกษตรกรเปล่ียนระบบอำหำร ด้วยกำรสนับสนุนกำรท ำเกษตรกรรมเชิงนิเวศ รวม
ไปถึงกำรเล้ียงปศุสัตว์ในระบบขนำดเล็ก ซึ่งไม่แต่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของเรำ แต่ยัง
ช่วยให้สุขภำพของเรำดีขึ้นด้วย โดยรูปแบบกำรให้ควำมรู้โดยกำรฝึกอบรมกำรน ำวัสดุเหลือท้ิงน ำมำ
ประยุกต์ใช้เป็นอำหำรสัตว์ ลดต้นทุนด้วยกำรหมักอำหำรจำกวัสดุทำงธรรมชำติท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี อย่ำง
หยวกกล้วย มะละกอ ข้ำวโพด พืชผักต่ำง ๆ โดยให้ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค จัดหำวัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังโรคท่ีมีผลต่อสุขภำพไก่ และส่งเสริมให้ชำวบ้ำนหันมำเล้ียงไก่พื้นเมืองอย่ำงเป็น
ระบบมำกขึ้น มีกำรวำงแผนเล้ียง จดบันทึก ควบคุมโรค ตลอดจนกำรสร้ำงโรงเล้ียงท่ีได้มำตรฐำน 
รวมถึงมีกำรใช้สมุนไพรบำงชนิด เช่น ใบกระเพรำ ใบมะกรูด ใบตะไคร้หอม หรือ ใบน้อยหน่ำ รองพื้น
คอก ช่วยในกำรก ำจัดไรเหำไก่ และมีกำรใช้สมุนไพรในกำรถ่ำยพยำธิภำยใน ได้แก่ เนื้อในหมำกสุก มี
กำรเสริมด้วยอำหำรข้นบ้ำง ท ำให้เกษตรกรเกิดองค์ควำมรู้ในกำรใช้สมุนไพรชนิดต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถ
น ำมำใช้เล้ียงไก่พื้นเมือง กำรจัดกำรให้อำหำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมุนไพรท่ีสำมำรถน ำมำใช้
เล้ียงไก่พื้นเมือง 

3.1.3 การจัดการสุขาภิบาลสัตว์   โดยท่ัวไป กำรเล้ียงไก่แบบชำวบ้ำนแต่ละปีจะ
เกิดโรคระบำดท ำให้ไก่ตำยปีละมำก ๆ บำงครั้งอำจตำยเกือบท้ังหมู่บ้ำนท้ัง ๆ ท่ีไก่บ้ำนเป็นพันธุ์ท่ี
ค่อนข้ำงจะทนทำนต่อโรคเมื่อเทียบกับพันธุ์แท้อื่น ๆ แม้ว่ำจะมีกำรสุขำภิบำลท่ีดี แต่โดยปกติ
ส่ิงแวดล้อมจะมีเช้ือโรคอยู่ สำมำรถท ำให้ไก่พื้นเมืองเป็นโรคได้ทุกเวลำเพรำะเกษตรกรเล้ียงแบบ
ปล่อยให้ไกหำกินตำมธรรมชำติ ท ำใหเกิดโรคระบำด สงกล่ินเหม็นร ำคำญ ก่อควำมเดือดร้อน อัน
เนื่องมำจำกไมมีกำรเล้ียงแบบเป็นระบบ ไมมีกำรท ำวัคซีนปองกันโรค หรือซื้อยำปฏิชีวนะท่ีมีขำยใน
ร้ำนขำยยำสัตว์ หรือร้ำนขำยอำหำรสัตว์ทั่วไป  

ครอบครัวผู้วิจักษณ์เป็นเกษตรกรได้เห็นคุณพ่อน ำภูมิปัญญำมำรักษำไก่พื้นเมือง 
เช่นน ำใบกระเพรำ ใบมะกรูด ใบตะไคร้หอม หรือ ใบน้อยหน่ำ รองพื้นคอก ช่วยในกำรก ำจัดไรเหำไก่ 
และมีกำรใช้สมุนไพรในกำรถ่ำยพยำธิภำยใน ได้แก่ เนื้อในหมำกสุก เกลือ กะปิ น้ ำตำลปี๊บ น ำมำปั้น
เป็นลูกกลอนขนำดเท่ำปลำยนิ้วก้อยและน ำไปป้อนให้ไก่กินตัวละหนึ่งลูก และปล่อยให้กินน้ ำมำก ๆ 
ซึ่งสำมำรถถ่ำยพยำธิภำยใน เช่น พยำธิตัวกลม พยำธิ ไส้เดือน พยำธิเส้นด้ำย หรือน ำมำทุบละลำยน้ ำ
ให้ไก่กินเพื่อขับถ่ำยพยำธิในไก่ ผู้วิจักษณ์จึงได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรใช้สมุนไพรนี้แก่เกษตรกร 
ท ำให้เกษตรกรรู้จักสมุนไพรท่ีสำมำรถน ำมำเล้ียงไก่พื้นเมืองมำกขึ้น และสำมำรถหำได้ในท้องถิ่น เช่น 
ขมิ้นชัน ฟ้ำทะลำยโจร ท่ีมีสำรออกฤทธิ์ท่ีส ำคัญในกำรป้องกันโรคทำงเดินอำหำรหรือโรคทำงเดิน
หำยใจ กวำวเครือขำว ท่ีมีฤทธิ์ในกำรกระตุ้นกำรเจริญเติบโต หรือกำรถ่ำยพยำธิภำยในได้ วิธีกำรใช้
สมุนไพรเป็นรูปแบบกำรผสมแบบแห้งบดในอำหำรโดยกำรโรยให้กิน ซึ่งเตรียมได้ง่ำย ท ำให้ไม่มีกำร
ใช้ยำปฏิชีวนะเลย เมื่อผู้วิจักษณ์ถ่ำยทอดโดยกำรอบรมและจัดกำรควำมรู้ท ำให้เกษตรกรได้รับควำมรู้
มำกขึ้น 
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หลังจำกท่ีเกษตรกร ได้ทดลองใช้สมุนไพรผสมในอำหำร พบว่ำ ไก่พื้นเมืองมี
สมรรถภำพกำรผลิตดี เป็นไปตำมมำตรฐำน กำรเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อยำ
ปฏิชีวนะหรือถ่ำยพยำธิทำงกำรค้ำ สมุนไพรท่ีเตรียมได้ง่ำย และสำมำรถเก็บไว้ใช้ได้นำน และให้กิน
ร่วมกับอำหำรปกติได้ โดยไม่ต้องมีระยะหยุดยำก่อนฆ่ำช ำแหละ เพิ่มควำมมั่นใจให้กับเกษตรกร และ
เป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรพัฒนำกำรผลิตไก่พื้นเมือง เกษตรกรมีกำรยอมรับกำรใช้สมุนไพรเล้ียงไก่
พื้นเมืองได้เร็ว เนื่องจำก มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมุนไพรท่ีสำมำรถน ำมำใช้เล้ียงไก่พื้นเมืองได้ 
และยังได้ทดลองเล้ียงด้วยตนเอง จนเกิดควำมมั่นใจในกำรใช้ รวมไปถึงกำรเกิดทัศนคติท่ีดีต่อกำรใช้
สมุนไพรในกำรเล้ียงไก่พื้นเมือง ซึ่งถือว่ำเป็นนวัตกรรมทำงกำรเกษตรอันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
โดยรวม 

3.1.4 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  แต่เดิมชำวบ้ำนเล้ียงไก่พื้นเมืองด้วยเหตุผลเพื่อเป็นไก่
ต่อไก่ต้ัง เป็นไก่สวยงำม เป็นไก่ชน และเพื่อกำรบริโภค แนวทำงกำรเล้ียงของชำวบ้ำนเป็นแบบ
ธรรมชำติ ใช้พืชผักท่ีประกอบเกษตรกรรมเป็นอำหำร ขำดกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงจริงจังท้ังกำรสร้ำง
โรงเรือน อำหำร กำรป้องกันโรค ตลอดจนสภำพแวดล้อมโดยรอบ และข้อจ ำกัดในกำรเล้ียงไก่
แม่ฮ่องสอนของชำวบ้ำนท่ีผ่ำนมำพบว่ำ เมื่อไก่ฟักไข่แล้วไม่ได้คุณภำพ ลูกไก่มักไม่รอดบ้ำง สุขภำพไม่
สมบูรณ์บ้ำง เพรำะสำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกปัญหำสภำพอำกำศท่ีเปล่ียนแปลง จึงท ำให้ประชำกรของ
ไก่แม่ฮ่องสอนมีน้อย ไก่พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนมีจุดเด่นคือเล้ียงง่ำย กินอำหำรตำมธรรมชำติ มีควำม
แข็งแรง อดทน ท ำให้ผู้เล้ียงประหยัดต้นทุน วิธีกำรเล้ียงของสมำชิกแตกต่ำงกัน บำงรำยเล้ียงในเล้ำท่ี
มีบริเวณ บำงรำยเล้ียงปล่อยแบบมีอำณำเขต หรือเล้ียงแบบผสม 

ผู้วิจักษณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมำเล้ียงไก่พื้นเมืองอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น โดย
รูปแบบกำรส่งเสริมให้มีกำรวำงแผนเล้ียง จดบันทึก ควบคุมโรค ตลอดจนกำรสร้ำงโรงเล้ียงท่ีได้
มำตรฐำน อบรมให้ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค จัดหำวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังโรคท่ีมีผลต่อ
สุขภำพไก่ นอกจำกนั้นแล้ว ยังจัดหำตลำดรองรับให้ด้วย ท้ังนี้ มีเป้ำหมำยเพื่อต้องกำรฟื้นฟูไก่
แม่ฮ่องสอนให้กลับมำเป็นสัตว์เล้ียงอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีสร้ำงรำยได้
ให้แก่ชำวบ้ำน ในช่วงเริ่มต้นสมำชิกท่ีเล้ียงไก่พื้นเมืองจะมีรำยได้จำกกำรขำย 2 ทำง คือขำยเป็นไก่
เนื้อ และใช้ส ำหรับพิธีกรรม  

รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเล้ียงไก่พันธุ์เรำมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสร้ำงลูกไก่สำยพันธุ์
ผสมระหว่ำงพ่อไก่พันธุ์พื้นเมือง ของจังหวัดท่ีมีคุณสมบัติเล้ียงง่ำย แข็งแรง หำกินอำหำรตำม
ธรรมชำติ มำผสมกับไก่ตะเภำทองท่ีพัฒนำแล้วได้พันธุ์ท่ีแข็งแรง ทนโรคเช่นเดียวกับไก่พื้นเมืองของ
ไทย สำมำรถเล้ียงในท่ีช้ืนแฉะได้ มีเนื้อนุ่ม หวำนกรอบ อันเป็นเอกลักษณ์ประจ ำพันธุ์ จนได้พันธุ์ไก่
ลูกผสมท่ีตอบสนองกำรเล้ียงในพื้นท่ีได้อย่ำงดี กินอำหำรง่ำย แข็งแรง ขนำดตัวพอเหมำะ ให้ไข่เร็ว
และดก อัตรำกำรให้เนื้อดี ใช้เวลำเล้ียงเพียง 3 เดือนขำยได้แล้ว ท่ีส ำคัญเป็นกำรขยำยผลทำงด้ำน
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อำชีพแก่เกษตรกร ในยุคของกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด และยังสอดคล้องกับนโยบำย “ไทยแลนด์ 
4.0” โมเดลพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำลไทย นอกจำกนี้ยังจัดให้มีจุดเทคโนโลยีกำรเกษตรในเรื่องของ
กำรสำธิตกำรเล้ียงไก่พื้นเมืองขึ้น เพื่อจะให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ กำร
เล้ียง ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภำพในเรื่องของกำรตลำด ซึ่งจะช่วย
ผลักดันให้เกิดอุตสำหกรรมไก่พื้นเมืองอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศให้มำกยิ่งขึ้น และท่ีส ำคัญยังจะช่วยให้สำมำรถรักษำสำยพันธุ์ลักษณะดีไว้อย่ำงยั่งยืนอีก
ด้วย  

จำกกำรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมำเล้ียงไก่พื้นเมือง ท ำให้เกษตรกรเข้ำใจรูปแบบกำร
เล้ียงไก่ท่ีถูกต้องชัดเจนมำกขึ้น จำกเมื่อก่อนเล้ียงไว้กินในครอบครัวอย่ำงเดียว แต่ตอนนี้มีบำงส่วน
น ำไปขำยสร้ำงรำยได้เสริมด้วย จนคิดว่ำอีกไม่นำนจะมีควำมช ำนำญพร้อมกับก้ำวไปสู่มืออำชีพได้ 
 

3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและด าเนินการต่อไป 
ไก่พื้นเมืองเป็นต้นทุนทำงธรรมชำติท่ีส ำคัญ เป็นพันธุ์ท่ีเล้ียงง่ำย ทนทำนต่อสภำพแวดล้อม มี

ควำมสำมำรถในกำรทนทำนโรคต่ำง ๆ โดยไม่ใช้ยำปฏิชีวนะในกำรเล้ียง ท้ังยังมีรสชำติท่ีดีด้วย ในอนำคต
หำกละท้ิงพันธุกรรมท่ีดีเหล่ำนี้ไปก็เป็นเรื่องท่ีน่ำเสียดำยอย่ำงมำก อยำกให้เกษตรกรไทยกลับมำให้
ควำมส ำคัญเรื่องของอำชีพกำรเกษตรแบบผสมผสำน รู้จักใช้ทรัพยำกรท่ีมีให้คุ้มค่ำและเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งกำรเล้ียงไก่แบบอินทรีย์ควบคู่กับกำรเกษตรอย่ำงอื่น ก็เป็นอีกช่องทำงหนึ่งท่ีน่ำสนใจ เพรำะ
นอกจำกเป็นกำรใช้วัสดุท่ีมีมำเพิ่มรำยได้จำกกำรเล้ียงไก่แล้ว ผลผลิตท่ีได้จำกกำรเล้ียงในระบบอินทรีย์ ยัง
เป็นผลดีต่อผู้บริโภคด้วย กล่ำวได้ว่ำ กำรเล้ียงในรูปแบบนี้ท ำให้คุณภำพชิวิตท้ังของเกษตรกรและผู้บริโภค
ดีขึ้น 
 

3.3 หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อิทธิบำท 4 เป็นแนวทำงกำรท ำงำน ให้ประสบควำมส ำเร็จ 
พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่ำงแยบคลำย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ 

วิริยะ จิตตะ วิมังสำ เป็น 4 ขั้นตอนท่ีต่อเนื่องหนุนเสริมกัน จะขำดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ด้วยว่ำมันเป็น
กระบวนกำรท่ีเช่ือมโยงกันท้ัง 4 ข้อ จึงจะท ำให้เรำประสบผลส ำเร็จในชีวิตและกำรงำนได้ตำมควำม
มุ่งหวัง อธิบำยดังต่อไปนี้ 

1) ฉันทะ คือ กำรมีใจรักในส่ิงท่ีท ำ ใจท่ีรักอันเกิดจำกควำมศรัทธำและเช่ือมั่นต่อส่ิง
ท่ีท ำ จึงจะเกิดผลจริงตำมควร เรำคงเคยได้ยินค ำว่ำ "ขอฉันทำมติจำกประชุม" บ่อยๆ หรือ "มีฉันทะ
ร่วมกัน" ก่อนเลิกกำรประชุมบำงอันเป็นเสมือนสัญญำระหว่ำงกันว่ำเรำจะท ำส่ิงนั้นส่ิงนี้ร่วมกันหรือละ
เว้นบำงส่ิงร่วมกัน ซึ่งควำมเข้ำใจในข้อนี้คิดว่ำถูกเพียงครึ่งเดียว เพรำะควำมหมำยของ "ฉันทะ" นั้น 
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ไม่ใช่แปลว่ำเป็นสัญญำภำษำกระดำษหรือสัญญำท่ีให้ไว้กับมวลหมู่สมำชิกเท่ำนั้น หำกแต่เป็นสัญญำ
ใจและเป็นใจท่ีผูกพัน เป็นใจท่ีศรัทธำและเช่ือมั่นต่อส่ิงนั้นอยู่เต็มเป่ียม จึงจะเกิดควำมเพียรตำมมำ  

หลำยคนคงเคยได้ยินประโยคท่ีว่ำ Where there is the will, there is the way. 
ท่ีใดมีควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำ ท่ีนั่นย่อมมีหนทำงเสมอ ขอเพียงแต่ให้มีควำมต้ังใจแน่วแน่ ท่ีจะ
ประสบควำมส ำเร็จในเรื่องนั้น ๆ ให้ได้ ด้วยควำมมุ่งมั่ น ไม่ท้อถอย ย่อมมีหนทำงน ำเรำไปสู่
ควำมส ำเร็จได้เสมอ 

กำรมีใจรัก ถือว่ำส ำคัญมำก ไม่ใช่ท ำใจให้รักเพื่ออะไรสักอย่ำง หรือ ห้ำมใจไม่ให้รัก 
มันก็ยำกยิ่งพอ ๆ กัน เพรำะรักดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำกควำมรักควำมศรัทธำของเรำจริง ๆ ขืนท ำไปก็มี
แต่จะทุกข์ทรมำนแม้จะได้บำงส่ิงท่ีมุ่งหวังแล้วก็ตำม ประกำรส ำคัญเป็นกำรแอบแฝงมำจำกควำมคิด
อื่นศรัทธำอื่นหรือควำมเป็นอื่นท่ีเรำพยำยำมหำเหตุและผลมำอธิบำยว่ำ มันคือส่ิงเดียวกันเพื่อให้
สำมำรถด ำเนินไปได้หรือเพื่อให้ตัวเองสบำยใจท่ีสุด แต่ถ้ำเรำมีใจศรัทธำอันแรงกล้ำแล้ว พลัง
สร้ำงสรรค์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเรำอย่ำงมหัศจรรย์ทีเดียว 

เรำจะสร้ำงฉันทะให้เกิดขึ้นได้อย่ำงไร พระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่ำ มนุษย์เรำต้อง
เลือกท่ีจะศรัทธำบำงอย่ำงและหมั่นตรวจสอบศรัทธำของตัวเองว่ำดีต่อตัวเองและดีต่อผู้อื่นอันรวมถึง
สังคมโดยรวมหรือไม่ เมื่อดีท้ังสองอย่ำงก็จงมุ่งมั่นท่ีจะท ำด้วยควำมต้ังใจ และหำกไม่ดีก็จง
เปล่ียนแปลงศรัทธำเสียใหม่ ซึ่งเรำต้องเลือก ไม่เช่นนั้นเรำจะกลำยเป็นคนท่ีสับสนไม่มีแก่นสำรและ
เป็นคนไร้รำกในท่ีสุด เมื่อเป็นคนไม่มีแก่นสำรก็จะถูกชักชวนไปในทำงท่ีไม่ดีได้ง่ำยนั่นเอง 

หำกจะฝึกฝนตนเอง อำจเริ่มจำกกำรต้ังค ำถำมกับตัวเองว่ำเรำศรัทธำอะไรอยู่ 
เพรำะคนเรำเมื่อศรัทธำอะไรก็จะได้พบกับส่ิงนั้นเข้ำถึงส่ิงนั้น ศรัทธำในเทคโนโลยีเรำก็จะเข้ำถึง
เทคโนโลยี ศรัทธำต่อชำวบ้ำนเรำก็จะเข้ำถึงชำวบ้ำน ศรัทธำต่อวัตถุก็จะเข้ำถึงวัตถุ ศรัทธำต่อลำภยศ
สรรเสริญก็จะเข้ำถึงลำภถึงยศเข้ำถึงต ำแหน่ง ศรัทธำต่อควำมรู้ก็จะเข้ำถึงควำมรู้ หรือศรัทธำต่อ
หลักธรรมก็จะเข้ำถึงธรรม หรือไม่ศรัทธำอะไรเลยก็ไม่เข้ำถึงก็ไม่เข้ำถึงอะไรเลย เพรำะควำมศรัทธำ
น ำมำซึ่งมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อท ำทุกอย่ำงให้ได้มำซึ่งส่ิงท่ีเรำศรัทธำนั่นเอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบ
ตัวเองดูว่ำส่ิงท่ีเรำศรัทธำกับส่ิงท่ีองค์กรของเรำศรัทธำนั้นตรงกันหรือไม่ หำกตรงกันก็เรียนรู้ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตนหรือหำกไม่ตรงกันก็เรียนรู้ท่ีจะให้โอกำสตัวเองไปสู่แห่งท่ีท่ีเหมำะสมกว่ำ 

2) วิริยะ คือ ควำมมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นควำมมุ่งมั่นทุ่มเทท้ังกำยและใจ ท่ีจะเรียนรู้และ
ท ำให้เข้ำถึงแก่นแท้ของส่ิงนั้นเรื่องนั้น ถ้ำหำกกระท ำก็จะท ำจนเช่ียวชำญจนเป็นผู้รู้ ถ้ำหำกศึกษำก็จะ
ศึกษำให้รู้จนถึงรำกเหง้ำของเรื่องรำวนั้น ๆ ดังนั้น ค ำว่ำ "วิริยะ" จึงหมำยถึงควำมเพียรพยำยำมอย่ำง
สูงท่ีจะท ำตำมฉันฑะหรือศรัทธำของตัวเอง หำกเรำไม่มีควำมเพียรแล้วก็อนุมำนได้ว่ำเรำมีฉันทะ
หลอก ๆ หรือศรัทธำหลอก ๆ ท้ังโกหกตัวเองและหลอกผู้อื่น เพื่ออะไรนั้น ผลงำนท่ีเขำท ำจะช้ีชัด
ออกมำเองว่ำท ำเพื่ออะไร  
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วิริยะนี้มำคู่กับควำมอดทนอดกล้ัน เป็นควำมรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหำและมีควำมหวัง
ท่ีจะเอำชนะอุปสรรคท้ังปวง โดยมีศรัทธำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น ำใจ และเตือนใจ ควำมอดทน
เป็นเครื่องมือส ำหรับคนใจเย็นและใจงำมด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้ำและรุ่มร้อน เพรำะมันจะท ำให้มี
โอกำสผิดพลำดได้ง่ำย หรือสูญเสียควำมอดทนในท่ีสุด ดังนั้น ควำมวิริยะอุสำหะ จึงเป็นวิถีทำงของ
บุคคลท่ีหำญกล้ำและทำยท้ำต่ออุปสรรคใดๆท้ังมวล 

ควำมวิริยะเกิดจำกอะไร ค ำตอบก็คือ เกิดจำกศรัทธำหรือฉันทะนั่นเอง และเป็น
ศรัทธำท่ีมั่นคงด้วยไม่ว่ำจะมีอุปสรรค์ใด ๆ มำกระทบก็ตำมก็จะไม่เปล่ียนแปลง แต่อำจปล่อยวำงหรือ
วำงเฉยในบำงเวลำบำงสถำนกำรณ์บ้ำง เพื่อรอสภำวะท่ีเหมำะสมกว่ำ ควำมวิริยะไม่ใช่ควำมดุดัน
อย่ำงเอำเป็นเอำตำยหรือต้องให้ได้เสมอ แต่มันคือควำมแยบยลและเลือกท่ีจะท ำบำงอย่ำงเพื่อรักษำ
ศรัทธำไว้หรือเพื่อรอวำระท่ีเหมำะสมอันหมำยถึงกำรบรรลุผลแห่งศรัทธำ 

ถ้ำจะฝึกฝนเรื่องควำมวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจำกควำมคิดท่ีว่ำ ต้องหมั่นฝึกฝนตนเอง
บ่อย ๆ หมั่นท ำหมั่นคิดหมั่นเขียนหมั่นน ำเสนอและอย่ำขี้เกียจ อย่ำกลัวควำมผิดพลำดและจงกล้ำ
แสดงออกซึ่งควำมรับผิดชอบต่อควำมล้มเหลวของตัวเอง อย่ำท้อต่องำนหนักและงำนมำกให้คิดว่ำท ำ
มำกรู้มำกเก่งมำกขึ้น อย่ำบ่นว่ำไม่มีเวลำเพรำะเวลำมีเท่ำเดิม ฯลฯ 

3) จิตตะ คือ ใจท่ีจดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจท่ีจดจ่อแล้วก็จะเกิดควำมรอบคอบ
ตำม ค ำนี้ยิ่งใหญ่มำกปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีส่ิงใหม่ ๆ เกิดข้ึนมำกมำย แต่ละคนมีภำระหน้ำท่ี ท่ีต้อง
ท ำมำกมำย ไม่รู้จะท ำอะไรก่อน เวลำอ่ำนหนังสือก็คิดถึงงำนท่ีรับผิดชอบ เวลำอ่ำนท ำงำนก็คิดว่ำต้อง
อ่ำนหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ไม่สำมำรถมีจิตจดจ่ออยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้นำน ผลคือ ท ำอะไรก็ไม่ดี
สักอย่ำงท ำผิดๆถูกๆอยู่อย่ำงนั้น 

แต่ถ้ำเรำมีใจท่ีจดจ่อต่อส่ิงท่ีเรำคิดเรำท ำและรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียน
หรือกำรงำนก็ตำม ทุกอย่ำงก็จะดีขึ้นไปเอง เรำก็จะมีควำมรอบรู้มำกขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยใจท่ีจดจ่อตั้งมั่น
และใฝ่เรียนรู้ของเรำ เมื่อมีควำมรอบรู้มำกขึ้นก็จะเกิดควำมรอบคอบตำมมำ เมื่อมีควำมรอบคอบแล้ว
กำรตัดสินใจท ำอะไรก็จะเกิดควำมผิดพลำดน้อยตำมไปด้วย 

ควำมรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหำกไม่รอบรู้ ดังนั้น กำรท่ีคนจะรอบรู้ได้นั้น ต้อง
หมั่นศึกษำเรียนรู้อยู่เป็นเนื่องนิจ ติดตำมข่ำวสำรบ้ำนเมืองสม่ ำเสมอ ต้องอ่ำนหนังสืออย่ำให้ขำดและ
หลำกหลำยโดยไม่ยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกำรส ำคัญต้องฝึกต้ังค ำถำมกับตัวเองกับเรื่องรำว
ต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเรำพร้อมกับค้นหำค ำตอบให้ได้ กำรฝึกสนทนำกับผู้รู้บ่อย ๆ ก็เป็นส่ิงจ ำเป็น ซึ่ง
เมื่อเรำท ำได้อย่ำงนี้แล้ว เรำก็จะเป็นผู้ท่ีเข้ำใกล้ควำมรอบรู้ไปโดยปริยำย 

เมื่อเรำเข้ำใกล้ควำมรอบรู้แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยำกท่ีจะวิเครำะห์สังเครำะห์เนื้อแท้ของ
เรื่องรำวนั้นๆ ออกมำสู่กำรตัดสินใจของหมู่คณะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเรำเอง ดังนั้น ควำม
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รอบคอบจึงแฝงไปด้วยควำมรอบรู้ตำมสภำพจริงของมัน อันเป็นแนวปฏิบัติท่ีคนรุ่นใหม่ต้องสร้ำงให้
เกิดเป็นนิสัยแก่ตนเอง 

ควำมรอบคอบนอกจำกจะด ำรงอยู่คู่กับควำมรอบรู้แล้ว ยังต้องอำศัยควำมดีงำมเป็น
เครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสำมำรถใช้จิตของเรำพินิจพิจำรณำและตรึกตรองในเนื้อแท้ของส่ิงต่ำง ๆ นั้น
ได้อย่ำงเหมำะสม เพรำะควำมดีงำมตำมแบบอย่ำงของคุณธรรมตำมหลักศำสนำและจริยธรรมของ
สังคมนั้นเป็นส่ิงเดียวที่จะท ำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่ำงปรกติสุข 

4) วิมังสำ คือ กำรทบทวนในส่ิงท่ีได้คิดได้ท ำมำ อันเกิดจำกกำรมีใจรัก (ฉันทะ) แล้ว
ท ำด้วยควำมมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่ำงใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบรู้
และรอบคอบ จึงน ำไปสู่กำรทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวน ขบวนกำรทบทวนในส่ิงท่ี
ได้คิดส่ิงได้ท ำผ่ำนมำว่ำเกิดผลดีผลเสียอย่ำงไร ท้ังท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวของเรำเองและเป็นเรื่องท่ีร่วมคิด
ร่วมท ำกับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

กำรทบทวนเรื่องรำวจำกภำยในของตัวเองเป็นส่ิงส ำคัญมำกในยุคปัจจุบันท่ีผู้คนเริ่ม
สับสนวุ่นวำยอย่ำงเข้มข้น ทบทวนควำมคิดเพื่อตรวจสอบควำมคิดและกำรกระท ำของเรำว่ำเรำคิด
หรือท ำจำกควำมคิดอะไร พร้อมกับถำมตัวเองว่ำเรำคิดอย่ำงนั้นเพื่ออะไร เรำท ำส่ิงนี้ เพื่ออะไร เพื่อ
ควำมสุขของตัวเองหรือเพื่อควำมสงบสุขของสังคม ฯลฯ ซึ่งจะท ำให้เรำรู้ว่ำเรำควรจะอยู่ ณ จุดไหน
ของสังคมหรือเปล่ียนแปลงตนอย่ำงไรไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ตนเองและสังคมท่ีงดงำม 

กำรสรุปบทเรียนนั้น คนส่วนใหญ่ยังเข้ำใจว่ำ สรุปเมื่องำนเดินทำงมำได้ครึ่งทำงหรือ
ส้ินสุดกำรท ำงำน หรืออย่ำงดีท่ีสุดมีกำรท ำแผนงำนรำยไตรมำส คือทุก 3 เดือน จึงสรุปบทเรียนครั้ง
หนึ่ง แต่จริงๆ แล้วกำรสรุปบทเรียนควรจะท ำให้อย่ำงสม่ ำเสมอ อำจเป็นกำรพูดคุยกันหลังเสร็จส้ิน
กำรท ำกิจกรรมทุกครั้ง หรือหลังเลิกงำนแต่ละวัน หรือใช้วิธีกำรแบบไม่เป็นทำงกำร เพื่อสรุปบทเรียน
ของแต่ละคนให้ได้มำกท่ีสุด หรือพูดคุยกับตัวเองบ้ำง กำรท่ีเรำคุยกับตัวเอง ด้วยสติ ควำมรู้เนื้อ รู้ตัว 
จะท ำให้เรำมองตัวเองชัดเจนขึ้น รู้ว่ำขณะนี้ปัญหำของเรำคืออะไร และจะแก้ไขยังไง เพรำะธรรมชำติ
ของคนเรำ สำยตำเรำมองทอดมองออกไปข้ำงนอก ท ำให้ไม่เห็นตัวเองและส่ิงใกล้ตัว ถ้ำจะมองตัวเอง
ต้องส่องกระจก ...ดังนั้น เรำต้องหมั่นถำมตัวเองว่ำ เรำรู้อะไรบ้ำงไม่รู้อะไรบ้ำง เป้ำหมำยชีวิตเรำคือ 
อะไร แล้วเรำจะมีวิธีไปถึงจุดนั้นได้ยังไง ค ำถำมท่ีดีหนึ่งค ำถำม ดีกว่ำค ำตอบร้อยค ำตอบ ถ้ำเรำต้ัง
ค ำถำมกับตัวเองบ่อยๆ จิต เรำก็จะหำค ำตอบให้เรำได้ ไม่งั้นเรำก็มีชีวิตอยู่แบบไม่มีจุดหมำยปลำยทำง 
มีแต่ควำมทุกข์ใจหำทำงออกให้กับชีวิตไม่ได้ หรือ ถ้ำมีคนอื่นอยู่ด้วยเรำก็คุยในใจ  สร้ำงเสียงในใจ 
(inner voice ) แต่ว่ำวิธีที่ได้ผลคือ ปิดประตูห้องอยู่คนเดียวเงียบแล้วคุยกับตัวเองดังๆ หรือจะคุยกับ
หมำกับแมวก็ได้ แต่ช่วงท่ีเหมำะสมท่ีสุดคือช่วงท่ีรู้สึกว่ำงและปลอดโปร่งจำกเรื่องรำวท้ังปวง ซึ่งควร
ท ำให้เป็นนิจสิน 
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ดังนั้น อิทธิบำท 4 จึงมีควำมหมำยกับคนรุ่นใหม่ท่ีต้องกำรจะเดินทำงไปในสู่
ควำมส ำเร็จในชีวิตและกำรงำน เพรำะหำกท ำได้ตำมกระบวนควำมแล้ว สังคมควำมรู้  ชุมชนควำมรู้ 
และปัจเจกชนควำมรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประกำรส ำคัญ อิทธิบำท 4 ไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงโดดเด่ียวจำก
หลักธรรมข้ออื่น ๆอันเป็นองค์รวมและเช่ือมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบำยคนละบทบำทเท่ำนั้น ส่ิงส ำคัญ 
เรำได้ใคร่ครวญในเรื่องเหล่ำนี้มำกน้อยเพียงใด เพรำะ ในโลกปัจจุบัน โลกท่ีส่ังสม อวิชชำมำมำกจน
เกินล้น จึงกลำยเป็นโลกท่ีฉำบฉวยและวุ่นวำยสูงสุด นั่นแปลว่ำเรำต้องฝึกฝนตนเองหลำยเท่ำตัวเพื่อ
จะเข้ำใจและเข้ำถึงหลักธรรมท่ีก่อก ำเกิดกำรพัฒนำท่ีจุดเริ่มต้นของตนเองอย่ำงแท้จริง 
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Abstract  

The result of the study of the performance of Thai Asset Sales Executive 
Development Capability, found that there is a form of potential development as 
follows. (1) Clearly defining work assignments, that is determining authority 
Responsibility coordination of work principles and unity in the work of supervisors (2) 
There is a sales management model (3) Skill development for personnel to educate 
and change in various fields. (4) Information system development There will be a 
meeting at our executive level, for example, there will be a director who is the regional 
director, in which Thai Asset Company has a central region. Will control the central 
region, etc. (5) have a policy to issue a car unit to knock on the door straight away in 
order to reach customers well (6) have a summary of sales Total monthly sales, how 
many units can be sold, how many can be sold, how many percent can be collected 
as per the target or not. (7) The date for the first payment is due, since the first 
appointment is not followed in the same way. The company has a policy to sell the 
first payment collection date for no more than 4- 5 days. (8) There is a policy for 
weekly-monthly stock counting. (9) Blocking cash from branches Due to the fact that 
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at the branch, there is no branching of cash at the branch, it is found that there are 
insufficient expenses and guidelines for branch managers to count petty cash every 
time. 
 
บทคัดย่อ 
 จำกกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำรกำรขำยของบริษัทไทย 
แอส เซ็ท พบว่ำ มีรูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพดังต่อไปนี้  (1) กำรก ำหนดกำรท ำงำนให้ชัดเจนท่ีขัด
เจน คือก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ ควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำ กำรประสำนงำน 
หลักของกำรท ำงำน และเอกภำพในกำรท ำงำนของผู้บังคับบัญชำ  (2) มีรูปแบบบริหำรกำรขำย (3) 
กำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรให้ควำมรู้พร้อมสู่กำรเปล่ียนแปลงในด้ำนต่ำงๆ (4) กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ จะมีกำรประชุมระดับผู้บริหำรของพวกเรำ เช่น จะมีผู้อ ำนวยกำร ดูแลพนักงำนแต่ละ
ภูมิภำค ซึ่งบริษัท ไท แอส เซ็ท เป็นต้น (5) มีนโยบำยออกหน่วยรถไปเคำะประตูบ้ำนเพื่อให้เข้ำถึง
ลูกค้ำได้ดี (6) มีกำรสรุปยอดขำย ยอดเก็บได้ต่อเดือน มีรถกี่หน่วย ขำยได้กี่แสน เปอร์เซ็นต์เก็บได้
ตำมเป้ำหมำยหรือไม่ (7) มีกำรก ำหนดวันนัดเก็บเงินงวดแรก เนื่องด้วยในกำรนัดเก็บเงินงวดแรกยังไม่
ปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรขำยวันนัดเก็บเงินงวดแรกไม่เกิน 45 วัน (8) มี
นโยบำยในกำรตรวจนับสต๊อกสัปดำห์-รำยเดือน (9) กำรกันเงินสดย่อยของสำขำ เนื่องด้วยปัจจุบันท่ี
สำขำ ไม่มีกำรกันเงินสดย่อยประจ ำสำขำ จึงท ำให้พบว่ำมีปัญหำเรื่องค่ำใช้มีไม่เพียงพอ และแนวทำง
ปฏิบัติผู้จัดกำรสำขำต้องตรวจนับเงินสดย่อยทุกครั้ง 
   
1. ความเป็นมาและส าคัญของเร่ือง  
 กำรบริหำรงำนในทุกองค์กำรในยุคปัจจุบันต้องกำรนักบริหำรมืออำชีพมำท ำหน้ำท่ีผู้บริหำร
จัดกำรให้ก้ำวทันโลกท่ีมีควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลท่ีสืบเนื่องมำจำกควำมเจริญด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีท ำให้เกิดกำรแพร่กระจำยข้อมูลข่ำวสำรท้ังภำยในและภำยนอกองค์กำร อัน
เป็นภำวกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจฐำนควำมรู้เพื่อกำรแข่งขันและควำมร่วมมือ นักบริหำรมือ
อำชีพเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถน ำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จได้ 
 โดยภำพรวมค ำว่ำ “มืออำชีพ” หรือ “Professional” มีคุณลักษณะท่ีส ำคัญ ดังนี้ (1) ต้อง
เป็นคนท่ียังชีพด้วยงำนนั้น คือ ต้องมีรำยได้หลักจำกกำรงำนในวิชำชีพท่ีท ำและทุ่มเทเวลำให้กับงำน
ในอำชีพนั้นจริงๆ (2) ต้องมีกำรศึกษำและอบรม เพื่อให้มีควำมรู้ มีศำสตร์ มีหลักกำร มีทฤษฎี มีกำร
วิจัยค้นคว้ำจนรู้ชัดและรู้จริง และมีกำรพัฒนำทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง (3) ต้องน ำศำสตร์ไปใช้ในกำร
บริหำร มีกำรฝึกฝนอย่ำงจริงจังในอำชีพนั้นๆ จริงๆ จนเกิดควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ท่ีมำก
พอ (4) ต้องมีกำรรับรองมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ โดยมีกำรออกใบรับรองหรือใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
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ซึ่งในกำรตัดสินใจกำรวิเครำะห์ และกำรด ำเนินกำรในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำชีพดังกล่ำว จะต้องใช้ผู้มี
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเท่ำนั้น (5) ต้องมีจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ส ำหรับยึดถือและปฏิบัติโดย
เคร่งครัด (6) มีองค์กำรหรือสมำคมวิชำชีพให้กำรรับรอง โดยกำรออกใบประกอบวิชำชีพ เพื่อควบคุม
ก ำกับดูแลคุณภำพ มำตรฐำน และจรรยำบรรณ รวมท้ังมีมำตรกำรลงโทษเมื่อมีกำรกระท ำท่ีผิด
จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ (พระมหำนภดล  ดีไทยสงค์, 2558) 
 ดังนั้น กำรท่ีจะได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้บริหำรมืออำชีพ และมีคุณลักษณะครบท้ัง 6 
ประกำรเป็นเรื่องยำกยิ่ง โดยเฉพำะกำรรับรองเป็นมืออำชีพนั้นล้วนแต่อำศัยทฤษฎีหลักกำรและองค์
ควำมรู้ท่ีร่ ำเรียนมำ แต่นักบริหำรกำรขำยของเรำน้อยรำยนักท่ีจะใช้ศำสตร์ในกำรบริหำร ส่วนมำกมัก
บริหำรโดยไม่ใช้ทฤษฎี ซึ่งอำจจะเป็นเพรำะกำรศึกษำอบรมไม่เข้มข้น ไม่มีกำรเช่ือมโยงทฤษฎีกับชีวิต
กำรท ำงำน และขำดกำรฝึกฝนอย่ำงเพียงพอ ท ำให้กำรบริหำรงำนโดยไม่มีแบบแผนเป็นส่วนใหญ่  
 Sergiovanni et.al. (1987) ได้ศึกษำแนวคิดของอำร์กีริส และพำร์สันส์ เห็นว่ำ ควำม
รับผิดชอบของผู้บริหำรองค์กำรใดก็ตำมมีอยู่ 4 ประกำร คือ (1) กำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กำร 
(Organizational Goal attainment) หมำยถึง กำรไปถึงจุดหมำยปลำยทำงควำมรับผิดชอบส ำคัญ
ประกำรแรกของผู้บริหำร คือ กำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร (2) กำรบูรณำกำรภำยใน (Internal 
Integration) หมำยถึง กำรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกำรประสำนงำนในแผนกและหน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยในองค์กร ส่วนในด้ำนจิตวิทยำ กำรรักษำบูรณำกำรภำยในองค์กร (3ป กำรปรับตัวให้เข้ำกับ
สภำพแวดล้อมภำยนอก (Adapting to external environment) คือ กำรปรับตัวองค์กรให้เข้ำกับ
ส่ิงแวดล้อมภำยนอก ถ้ำสังคมเปล่ียนไป องค์กรต้องเปล่ียนไปด้วย และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
และกำรวิวัฒนำกำรทำงกำรเมืองมีผลต่อองค์กำรเหมือนกัน ในกรณีของกำรขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำจะต้อง
เผชิญเกี่ยวข้องกับปัญหำด้ำนกำรเมือง ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม และด้ำนสังคมจิตวิทยำ (4) กำร
อนุรักษ์แบบแผนทำงวัฒนธรรม (Maintaining cultural pattern) เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองป้องกัน
และกำรหล่อหลอมปรุงแต่ง ขนบธรรมเนียมและปทัสสถำนทำงวัฒนธรรมขององค์กำร 
 ซึ่งกำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีคุณลักษณะผู้บริหำรมืออำชีพมีควำมส ำคัญเป็นอันดับแรกๆ อันจะ
ก่อให้เกิดแกนน ำในกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะไปผลักดันกำรปฏิรูปกำรท ำงำนน ำพำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย
ให้ส ำเร็จได้ ท่ำมกลำงกำรเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นกระแสแห่งควำมเป็นโลกำภิวัตน์ 
(Globalization) เป็นสังคมท่ีต้องอำศัยองค์ควำมรู้ เศรษฐกิจฐำนควำมรู้  (Knowledge Based 
economy) ซึ่งมีผลให้กำรบริหำรงำนต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของกำรแข่งขัน ดังนั้นในกำรบริหำรงำน
จึงต้องมีกำรปรับเปล่ียน และพัฒนำให้สอดคล้องกับกระแสดังกล่ำว ผู้บริหำรจะต้องสนใจใฝ่เรียนรู้
และต้องพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ เพื่อท่ีจะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ 
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร ดังนั้นผู้วิจัยในฐำนะกรรมกำรบริหำรบริษัทไท แอสเซ็ท จึงมี



๔๔ 

 

ควำมสนใจท่ีจะศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรมีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร โดยผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. กำรวิเครำะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหำรมืออำชีพของผู้บริหำร ผู้วิจัยได้ศึกษำ
องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหำรมืออำชีพ จำกกำรศึกษำเอกสำร งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสัมภำษณ์
ผู้บริหำรองค์กรธุรกิจท่ีประสบผลส ำเร็จ จ ำนวน 5 ท่ำน ท่ีเป็นผู้บริหำรองค์กรท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมธุรกิจ และหรือได้รับรำงวัลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 2. กำรวิเครำะห์ตัวแปรท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหำรมืออำชีพของผู้บริหำร จำกกำรศึกษำ
เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เอกสำร (Document Analysis)  
 3. รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ผู้วิจัยน ำผลกำรศึกษำ
องค์ประกอบและตัวแปรท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหำรมืออำชีพ มำสรุปโดยใช้กำรสนทนำกลุ่ม 
(Focus group) 
 4. ผู้วิจัยน ำผลกำรศึกษำวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรด ำเนินกำรวิจัย มำปรับปรุงและ
สรุปเขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ เพื่อกำรน ำเสนอและเผยแพร่ต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 บริษัทไท แอส เซ็ท เป็นบริษัทท่ีจ ำหน่วยเครื่องใช้ไฟฟ้ำท้ังเงินสดและเงินผ่อน ประกอบด้วย
ผู้จัดกำรสำขำ หัวหน้ำหน่วยรถ และพนักงำนขำย ดูแลด้ำนงำนขำยสินค้ำตำมเกณฑ์กำรขำยท่ีทำง
บริษัทก ำหนดเป้ำหมำย ในส่วนของพนักงำนบัญชี ดูแลด้ำนบัญชีรับ-จ่ำย กำรส่ังสินค้ำ สต๊อกสินค้ำ 
และงำนบุคลำกร โดยผู้วิจัยจะไปตรวจเยี่ยมงำน ให้ข้อคิด เสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติงำน และเป็น
ก ำลังใจให้กับพนักงำนในกำรสร้ำงองค์กร ซึ่งกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกอบด้วย 
 1. กำรสมัครงำนของพนักงำน เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ก ำหนดเอกสำรในกำรสมัครงำนของ
พนักงำนทุกต ำแหน่งเพื่อให้เป็นแนวทำงเดียวกัน จึงก ำหนดเอกสำรดังต่อไปนี้ รูปถ่ำย 1 นิ้ว หรือ 2 
นิ้ว จ ำนวน 2 รูป, วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ชุด, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประชำชน อย่ำงละ 2 
ชุด, ใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์, ใบอนุญำตขับข่ีรถจักรยำนยนต์ อย่ำงละ 2 ชุด, หลักฐำนทำงกำรทหำร 
อย่ำงละ 2 ชุด, เอกสำรผู้ค้ ำประกัน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประชำชน อย่ำงละ 2 ชุด และ
ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือใบรับรองเงินเดือน อย่ำงละ 2 ชุด โดย ชุดท่ี 1 จัดส่งส ำนักงำนส่วนกลำง ชุดท่ี 
2 จัดเก็บไว้ที่สำขำ 
 2. อัตรำว่ำจ้ำงพนักงำนทุกต ำแน่ง ประกอบด้วย 
  2.1. ต ำแหน่งธุรกำร 
  2.2. ต ำแหน่งพนักงำนเก็บเงิน 
  2.3. ต ำแหน่งช่ำง 
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  2.4. ต ำแหน่งเช็คเกอร์ 
  2.5. ต ำแหน่งผู้จัดกำร 
  ทุกต ำแหน่งทดลองงำนไม่เกิน 120 วัน 

3. กำรขำด ลำ มำสำย ทำงบริษัทฯ ได้ก ำหนดสิทธิกำรลำของพนักงำน ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  3.1. พนักงำนท่ีได้รบกำรบรรจุแล้วลำพักร้อนได้ไม่เกิน 6 วัน 
  3.2. ลำกิจไม่เกิน 6 วัน 
  3.3. ลำบวชได้ไม่เกิน 15 วัน โดยแจ้งล่วงหน้ำ 45 วัน 
  3.4. ลำคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน (ถ้ำลำคลอดเกิน 30 วัน จะไม่พิจำรณำเงินเดือน
และโบนัส) 
  3.5. มำสำยไม่เกิน 15 วัน (ถ้ำเกินจะมีผลต่อส้ินปี) 
  3.6. กำรลำทุกครั้งจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชำทุกครั้ง 
  3.7. ถ้ำขำดงำนจะไม่พิจำรณำผลงำนส้ินปี 
  3.8. ลำพักร้อนได้แต่ไม่เกิน 3 วัน (โดยแจ้งล่วงหน้ำ 15 วัน) โดยรวมวันหยุด 
  3.9. ลำป่ำยได้ 10 วัน (ถ้ำเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์) 
 4. กฎระเบียบของบริษัท บริษัทได้ก ำหนดกฎระเบียบของบริษัท ดังนี้ 
  4.1. เด็ดขำดลงเวลำห้ำมเกินเวลำ 08.30 น. ห้ำมลงเวลำแทนกันโดยเด็ดขำด 
  4.2. ทุกสำขำต้องช่วยกันท ำควำมสะอำดภำยในสำขำ และอุปกรณ์ส ำนักงำนให้
เรียบร้อยรวมทังหน่วยรถขำยด้วย (5 ส) 
  4.3. ห้ำมเล่นกำรพนันในบริษัท และส่ิงผิดกฎหมำยทุกชนิด 
  4.4. ห้ำมบุคคลอื่นเข้ำบริษัทก่อนได้รับอนุญำต ห้ำมทะเลำะวิวำทในบริษัทและ
บ้ำนพัก 
  4.5. ห้ำมขับรถหน่วยออกนอกพื้นท่ีกำรขำย และห้ำมน ำรถกลับบ้ำนก่อนได้รับ
อนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ 
  4.6. ห้ำมด่ืมสุรำในเวลำท ำงำน ถ้ำถูกจับบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
  4.7. ห้ำมขับรถเร็วเกิน 90 กม./ชม. ตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดเพื่อลดอุบัติเหตุ 
  4.8. กำรเติมน้ ำมันรถยนต์ ให้เติมน้ ำมันท่ีปั้ม ปตท. เท่ำนั้น 
  4.9. ห้ำมให้ตัวแทนขำยเป็นคนขับรถออกหน่วย 
 5. พนักงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรใช้ยำนพำหนะ (รถยนต์-รถจักรยำนยนต์) บริษัทมีกำร
ด ำเนินกำรดังนี้ 
  5.1. พนักงำนเก็บเงินต้องมีใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์ท่ีไม่หมดอำยุ 
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  5.2. เช็คเกอร์ต้องมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลท่ีไม่หมดอำยุ ถ้ำหำกพนักงำน
คนใดท่ีไม่มีใบอนุญำตขับขี่ให้ไปจัดกำรต่อมำให้เรียบร้อยก่อนวันท่ี 1 สิงหำคม 2561 มิฉะนั้น ท่ำนจะ
ถูกระงับเงินเดือน และให้ผู้จัดกำรสำขำไปตรวจสอบพนักงำนทุกคน และส่งเอกสำรใบขับข่ีถึงผู้จัดกำร 
ภำยในวันท่ี 1 สิงหำคม 2561 
  6. หน้าท่ีรับผดิชอบของธรุการ บริษัทก าหนดแนวทางหน้าท่ีความรับผดิชอบของธรุการ ดงันี  ้

ธุรการบัญช ี ธุรการสต๊อก 
1. ใบสมัครงำน 1. ควบคุมสินค้ำทุกประเภท 
2. เงินรับ-จ่ำยทุกประเภท 2. ดูแลกำร์ดเล็ก-กำร์ดใหญ่ 
3. คีย์สัญญำเช่ำซื้อ 3. ดูแลใบเสร็จรับเงินและคีย์ใบเสร็จรับเงิน 
4. ปิดงบก ำไรขำดทุน ส้ินเดือน 4. ค่ำคอมมิชช่ัน และโบนัส 
5. ใบส่งยอดประจ ำวัน 5. ค่ำคอมมิชช่ันและเก็บเงิน 

ธุรการบัญช ี ธุรการสต๊อก 
6. สรุปใบค่ำใช้จ่ำยประจ ำวัน 6. ใบรำยเดือน 
7. ควบคุมทรัพย์สินของบริษัท 7. จัดชุดสัญญำ 
8. น ำเงินค่ำขำยไปฝำกประจ ำวัน 8. คุมสินค้ำส่งซ่อม 
9. อื่นๆ (ถ้ำมี) 9. ยืมสินค้ำระหว่ำงสำขำ 

  10. ควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
  11. อื่นๆ ถ้ำมี 

  
  งำนประจ ำทุกอย่ำงต้องน ำส่งให้ผู้จัดกำรสำขำตรวจทุกวน และธุรกำรต้องเรียนรู้ 

และสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีแทนกันได้ ถ้ำหำกคนใดคนหนึ่งลำ ธุรกำรต้องท ำหน้ำท่ีแทนได้ 

  7. กำรตรวจนับสต๊อกสัปดำห์-รำยเดือน เนื่องด้วยปัจจุบันสต๊อกสินค้ำ หมำยเลข

เครื่อง และรุ่นไม่ตรงกัน และสินค้ำสูญหำญ จึงมีนโยบำยให้ธุรกำรสต๊อกและธุรกำรบัญชีให้เช็คสต็อก

ทุกวันเสำร์และวันเสำร์สุดท้ำยของเดือน ให้ธุรกำรสต๊อก ธุรกำรบัญชีและผู้จัดกำรสำขำ เช็คสต๊อก

พร้อมกัน แล้วลงช่ือให้ครบท้ัง 3 คน เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรเช็คสินค้ำและจัดส่งโดยแสกนทำงเมล์ให้

ส่วนกลำง 

8. กำรกันเงินสดย่อยของสำขำ เนื่องด้วยปัจจุบันท่ีสำขำ ไม่มีกำรกันเงินสดย่อย

ประจ ำสำขำ จึงท ำให้พบว่ำมีปัญหำเรื่องค่ำใช้มีไม่เพียงพอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบำยให้สำขำกัน

เงินสดย่อยสำขำ 2,500 บำท ถ้ำมีเงินค่ำขำยเก็บมำต้องน ำมำฝำกธนำคำรท้ังหมด แต่เงินสดย่อยให้
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เบิกจำกเงินค่ำขำยให้ครบ 2,500 บำท และแนวทำงปฏิบัติผู้จัดกำรสำขำต้องตรวจนับเงินสดย่อยทุก

ครั้ง 

9. วันนัดเก็บเงินงวดแรก เนื่องด้วยในกำรนัดเก็บเงินงวดแรกยังไม่ปฏิบัติใน

แนวทำงเดียวกน บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรขำยวันนัดเก็บเงินงวดแรกไม่เกิน 45 วัน นับจำกวันท่ี

ขำยสินค้ำ ถ้ำเกิน 45 วัน บริษัทฯ จะไม่จ่ำยค่ำคอมมิชช่ันให้ และห้ำมนัดเก็บเงินงวดแรกภำยในวันท่ี 

20 ขึ้นไป เพรำะพนักงานเก็บเงินจะไม่มีเวลาในการติดตามลกูค้า เพราะถ้าหากนัดข้ามเดือนจะเกิดความ
เสียหาย มีผลกระทบกบัเปอร์เซ็นต์ เก็บเงินต ่าไมไ่ด้ตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ได้ตัง้ไว้ 

10. กำรต้ังรหัสทรัพย์สินของบริษัท ปัจจุบันในกำรปฏิบัติแต่ละสำขำยังไม่ชัดเจน 

บริษัทฯ จึงมีนโยบำยจัดต้ังรหัสทรัพย์สินทุกอย่ำงของแต่ละสำขำ โดยมีแบบฟอร์มให้จัดต้ังและ

จัดเก็บเข้ำแฟ้มไว้ในสำขำ 1 ชุด และจัดส่งมำยังส ำนักงำนกลำง 1 ชุด วิธีท ำคือ ให้ใช้กระดำษกำวติด

ทรัพย์สินโดยใช้รหัสตำม TAS01/61 เป็นต้นไป โดยมีกำรตั้งรหัสทรัพย์สินไว้ชัดเจน 

11. กำรก ำหนดสินค้ำรับคือ ปัจจุบันกำรก ำหนดสินค้ำรับคืนยังไม่ชัดเจน เพื่อ

ระบำยสินค้ำมือสอง ให้ได้อย่ำงรวดเร็ว บริษัทจึงมีนโยบำยดังต่อไปนี้ 

11.1 หมวดสินค้ำ TV LCD, TV LED, DVD,  พัดลม หรือหมวดสินค้ำ

ใกล้เคียงกัน 

1) ผู้จัดกำรสำขำ ลดได้ไม่เกิน 20% 

2) ผู้จัดกำรเขต ลดได้ไม่เกิน 30% 

3) ผู้จัดกำรภำค ลดได้ตำมสภำพ 

11.2. หมวดสินค้ำ สเตอริโอ, ล ำโพง, แอมป์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้ำ, เตำแก๊ส, 

เครื่องปั่นผลไม้,หม้อหุงข้ำว, เตำไมโครเวฟ หรือหมวดสินค้ำใกล้เคียง 

1) ผู้จัดกำรสำขำ ลดได้ไม่เกิน 30% 

2) ผู้จัดกำรเขต ลดได้ไม่เกิน 40% 

3) ผู้จัดกำรภำค ลดได้ตำมสภำพ 

จำกกำรลดรำคำสินค้ำให้ยึดถือใบรำคำใหม่เท่ำนั้น เช่น ยึดสินค้ำรำคำเก่ำต้องลดจำกใบรำคำใหม่ 

12. กำรคิดค ำนวณรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เนื่องจำกทำงบริษัทฯ 

จ ำเป็นให้สำขำคิดค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนเพื่อส่งมำยังส ำนักงำนกลำงไม่เกินวันท่ี 5 

ของเดือน โดยให้ผู้จัดกำรสำขำตรวจสอบควำมถูกต้อง ท ำควำมเข้ำใจให้ดี ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

12.1. ยอดขำย คือ ยอดขำยประจ ำเดือนรวมท้ังหมดยกเว้นขำยสด รับคือ 

คือ รับคืนประจ ำเดือนท้ังหมด คิดเปอร์เซ็นต์ คือ เอำรับคืนท้ังหมด ÷ ยอดขำยท้ังหมด x 100 
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12.2 ยอดขำยเช่ือสุทธิ คือ เอำรับคืน – ยอดขำยท้ังหมด ยกเว้นขำยสด 

12.3. ยอดขำยสด/ ของแถม/ ในเครื่อง คือ ยอดขำยสดประจ ำเดือนรวม

ของแถมและกำร์ดโอนรับเข้ำจำกสำขำอื่น 

12.4. ยอดขำยสุทธิ คือ เอำยอดขำยเช่ือสุทธิ + ขำยสด/ ของแถม/ ใน

เครื่อง 

12.5. ต้นทุนขำยสด คือ ต้นทุนจำกใบรำยงำนสินค้ำ (สต๊อก) ÷ ยอดขำย

สุทธิ x 100 

12.6. ต้นทุนขำยเช่ือ คือ ต้นทุนจำกใบรำยงำนสินค้ำท่ี....... มีกำรขำยใน

เดือน ถ้ำสินค้ำรับคิด 50% น ำไป ÷ ยอดขำยเช่ือสุทธิ x 100 

12.7. ค่ำใช้จ่ำย คือ ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำน้ ำมัน เงินเดือน ค่ำ

คอมฯ ท้ังหมด รวมกัน ÷ ยอดขำยสุทธิ x 100 

12.8. ก ำไรขำดทุน คือ ต้นทุนขำยสด/ เช่ือ ค่ำใช้จ่ำยรวม ÷ ยอดขำยสุทธิ 

x 100 

12.9. เร่งรัด คือ เอำยอดคงเหลือท่ีส่งเร่งรัดมำส่งแผนกกฎหมำยของเดือน

ท่ีผ่ำนมำ (ห้ำมเอำเดือนปัจจุบัน) 

12.10. ลูกหนี้ทุจริต คือ ยอดลูกหนี้ท่ีพนักงำนทุจริตประจ ำเดือนท่ีบันทึก

ในเครื่องคอมฯ แล้ว 

12.11. โอนกำร์ดลูกหนี้ คือ สำขำโอนกำร์ดไปให้สำขำอื่นแบบถำวร 

12.12. ส่วนลด คือ ลูกค้ำมีควำมประสงค์จะปิดบัญชี ลดให้ลูกค้ำ 10% 

แล้วเอำส่วนลดให้ลูกค้ำมำลง 

12.13. ก ำไรสุทธิก่อนคิดเปอร์เซ็นต์ คือ เอำเร่งรัด, ลูกหนี้ทุจริต, โอนกำร์ด

, ส่วนลด รวมกัน – ก ำไรขำดทุน 

12.14. เปอร์เซ็นต์เพียว + เงิน คือ ผลงำนเก็บเงินประจ ำเดือนท้ังเพรียว + 

เงิน 

12.15. ก ำไรสุทธิ คือ เอำเพียว + เงิน x ก ำไรสุทธิก่อนคิดเปอร์เซ็นต์ 

  13. กำรเร่งรัด หรือ NPL  เนื่องด้วยบริษัทไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องกำรส่งเร่งรัด จึง

ให้ปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน คือ กำร์ดลูกค้ำท่ีผู้จัดกำรสำขำไม่สำมำรถติดตำมได้ จึงส่งให้แผนก

กฎหมำยไปตำมนัดคือ ผู้จัดกำรต้องน ำกำร์ดและสัญญำ และใบรำยงำนส่งเร่งรัดแล้วขออนุมัติกับ
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ผู้จัดกำรเขต เพื่อจะตัดออกในเดือนต่อไปห้ำมตัดในเดือน หลังจำกนั้นส่งต่อให้แผนกกฎหมำยเซ็นต์รับ 

สัญญำจะเปล่ียนรหัส N สำขำต้องเอำไปรำยงำนกลับแล้วเข้ำแฟ้มเร่งรัดให้เรียบร้อย 

  14. กำรจัดเก็บใบเสร็จรับเงินและกำรปฏิบัติ เนื่องด้วยปัจจุบันกำรปฏิบัติออก

ใบเสร็จรับเงินยังไม่ชัดเจน บริษัทฯ จึงมีนโยบำยกำรใช้ใบเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

   14.1. ใบเสร็จใบแรก (ใบสีขำว) ให้ลูกค้ำ 

   14.2. ใบเสร็จใบท่ีสอง (ใบสีเหลือง) ให้น ำกลับมำรำยงำนรับเงินประจ ำวัน 

   14.3. ใบเสร็จใบท่ีสำม (ใบสีฟ้ำ) ให้เก็บไว้กับธุรกำรจัดเก็บ 

  มิฉะนั้น พนักงำนท่ีใช้ใบเสร็จเวลำเคลียร์ต้องดึงออกจำกเล่มท้ัง 3 ใบ และให้

ผู้จัดกำรตรวจสอบทุกครั้ง ท่ีพนักงำนมำเคลียร์งำนแต่ละวัน และเซ็นซื่อใบแรก และลงวันท่ีด้วย และ

ต้องคืนซำกให้กับธุรกำรเพื่อเป็นหลักฐำน 

  15. กำรส่งใบรำยงำนเงินเดือน เนื่องด้วยทำงส ำนักงำนกลำงจะส่งใบรำยงำน

เงินเดือนให้สำขำตรวจไม่เกินวันท่ี 28 ของทุกเดือน มิฉะนั้น ทำงสำขำต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง ซึ่งใน

กำรปฏิบัติให้ธุรกำรเซ็นช่ือผู้ตรวจสอบ และให้ผู้จัดกำรเซ็นช่ืออนุมัติ แล้วส่งคืนส ำนักงำนกลำงภำยใน

วันท่ีได้รับเอกสำร ถ้ำสำขำไม่ตรวจสอบ และไม่เซ็นช่ือ เงินเดือนจะไม่โอนให้ทุกคนของสำขำนั้นๆ 

เพรำะพนักงำนมีกำรเข้ำออกจะเกิดกำรผิดพลำดได้ และถ้ำสำขำใดท่ีมีพนักงำนมีปัญหำ ให้ผู้จัดกำร

สำขำแจ้งด้วยกำรโทรแจ้งส ำนักงำนกลำงก่อน และเอกสำรตำมทีหลัง 

  16. เงื่อนไขกำรจ่ำยคอมมิชช่ันตัวแทนขำย เนื่องด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีกำรปรับ

รำคำเช่ำซื้อขึ้นตำมควำมเหมำะสม มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ จึงขอมีกำรปรับเปล่ียนกำรจ่ำยค่ำคอมมิชช่ัน

ให้กับพนักงำน เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำน และเป็นกำรกระตุ้นยอดขำยให้ดีขึ้น ซึ่งมี

รำยละเอียด ดังนี้ 

  ตำรำงอัตรำเงินดำวน์ 

ดำวน์ 100% จ่ำย 8% 

ดำวน์ 50% จ่ำย 4% 

  ตำรำงจ่ำยรำยช้ินและเงินรำงวัล 

รำคำรวมไม่ถึง 10,000 จ่ำย 50 

รำคำรวมตั้งแต่ 10,000 ข้ึนไป จ่ำย 100 

หมำยเหตุ สินค้ำมือสองจ่ำยรำยช้ินเพิ่มขึ้น 2 เท่ำ และขำยมำในวันเดียว 3 ช้ิน ได้อีก 100 บำท 
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  17. ระเบียบกำรขำยสด เนื่องด้วยปัจจุบันมีหลำยสำขำท่ีมีกำรสดให้กับลูกค้ำ ซึ่ง

ระเบียบในกำรปฏิบัติยังไม่ชัดเจน จึงท ำให้สำขำปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตำมท่ีบริษัทฯ ได้ก ำหนดรำคำเงินสด

ท่ีขำยให้กับลูกค้ำ จึงให้ทำงสำขำปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   17.1. ในกรณีขำยสดสำมำรถลดได้ไม่เกิน 28% แต่ต้องลดเป็นส่วนสัด โดย

ลด 20% ก่อน แล้วค่อยมำลดอีก 8% แต่พนักงำนขำยจะไม่ได้ค่ำคอมฯ แต่จะได้ยอดขำยโบนัสกำร

ขำยของยอดส้ินเดือน 

   17.2. กรณีขำยสดลดได้ 20% บริษัทฯ จะจ่ำยค่ำคอมมิชช่ัน 8% และได้

ยอดขำยไปคิดโบนัสส้ินเดือน 

   17.3. กรณีกำรขำยสดจ ำนวนเต็ม บริษัทฯ จ่ำยคอมมิชช่ัน 8% และได้

ยอดขำยคิดค ำนวณเต็มในรำคำขำยสด 

   17.4. ถ้ำในกรณีขำยสดลดมำกกว่ำ 28% พนักงำนต้องรับผิดชอบในส่วนท่ี

ขำยผิดรำคำ 

  18. ระเบียบเงินสะสมของพนักงำนประจ ำ และพนักงำนขำย เนื่องด้วยปัจจุบันทำง

บริษัทฯ ได้มีกำรหักเงินสะสมพนักงำนประจ ำ และพนักงำน ซึ่งตัวแทนขำยได้มีกำรหักสะสมให้ครบ 

10,000 บำท โดยหักจำกค่ำคอมมิชช่ัน 10% และพนักงำนประจ ำหักเงินสะสม 3% ของเงินเดือนโดย

ได้มีก ำหนดในกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 

   18.1. ตัวแทนขำยท่ีพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำน หรือเล่ือนต ำแหน่ง จำก

วันท่ีเปล่ียนสภำพให้ครบ 90 วัน มีสิทธิเบิกเงินสะสมได้เต็มจ ำนวนท่ียอดสะสมคงเหลือ แต่ไม่เกิน 

10,000 บำท 

   18.2. พนักงำนประจ ำทุกต ำแหน่งท่ีพ้นสภำพ หรือลำออก โดยไม่มี

ควำมผิดใดๆ เมือ่ลำออกครบ 30 วัน พนักงำนสำมำรถมำรับเงินสะสมได้เต็มจ ำนวน 

   ระบบในกำรจ่ำย บริษัทฯ จะโอนเงินเข้ำบัญชีของพนักงำน โดยให้พนักงำน

เข้ำไปติดต่อท่ีสำขำ และสำขำต้องด ำเนินเรื่องมำให้ส ำนักงำนกลำงเพื่อโอนเงินให้พนักงำน 

  19. กำรโอนสินค้ำระหว่ำงสำขำ เนื่องด้วยปัจจุบันสินค้ำในบริษัทฯ ไม่พอขำย ทำง

บริษัทฯ จึงได้ให้สำขำมีกำรยืมสินค้ำระหว่ำงสำขำ แต่ทำงสำขำปฏิบัติไม่ถูกต้อง และเอกสำรในกำร

ยืมสินค้ำยังไม่ชัดเจน ทำงบริษัทฯ จึงให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

   19.1. สำขำท่ีโอนออก (สำขำท่ีถูกยืม) ให้น ำใบโอนระหว่ำงสำขำ ระบุ รุ่น 

ยี่ห้อ หมำยเลขเครื่อง ไปให้สำขำท่ีถูกยืม ให้ผู้จัดกำรอนุมัติในกำรยืม ถ้ำหำกผู้จัดกำรไม่อยู่ให้ธุรกำร

เซ็นแทนด้วย และให้ระบุรำคำต้นทุนมำด้วย ถ้ำหำกเป็นสินค้ำมือสอง ให้ลดจำกรำคำต้นทุน 50% 



๕๑ 

 

เมื่อพนักงำนน ำสินค้ำไปแล้วให้ธุรกำรสต๊อกตัดออกจำกสต๊อกทันที แล้วน ำเอกสำรจัดเก็บเข้ ำแฟ้ม

โอนออกเพื่อเป็นหลักฐำนว่ำมีสำขำนั้นๆ มำยืมสินค้ำ 

   19.2. สำขำท่ียืมสินค้ำ (สำขำรับเข้ำ) เมื่อได้ใบยืมระหว่ำงสำขำแล้ว ให้

ผู้จัดกำรเซ็นอนุมัติในกำรไปยืมสินค้ำ แต่ถ้ำหำกผู้จัดกำรไม่อยู่ก็ให้ธุรกำรสต๊อกเซ็นแทน แล้วให้

ธุรกำรสต๊อกน ำไปบันทึกเข้ำในสต๊อก และให้วงเล็บในระบบด้วยว่ำยืมมำจำกสำขำใด และถ้ำเป็น

สินค้ำมือสอง ให้บันทึกด้วยว่ำเป็นสินค้ำรำคำต้นทุนลด 50% แต่ถ้ำหำกได้ภำยในวันท่ียืมสินค้ำ ไม่

ต้องบันทึกเข้ำสต๊อก และเอกสำรต้องเก็บเข้ำแฟ้มโอนสินค้ำระหว่ำงสำขำทุกครั้ง 

   19.3. กำรยืมสินค้ำระหว่ำงสำขำให้ผู้จัดกำรสำขำโทรเช็คสินค้ำท่ีเรำจะไป

ยืมนั้นมีหรือไม่ จึงให้สำขำปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดถ้ำหำกสำขำไหนไม่ปฏิบัติจะต้องมีบทลงโทษ 

  20. กำรเบิกจ่ำยอุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เนื่องด้วยปัจจุบันทำง

สำขำได้มีกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ท่ีสำขำ แต่เนื่อง

ด้วยอุปกรณ์บำงอย่ำงเป็นอุปกรณ์ส้ินเปลือง ทำงบริษัทฯ จึงมีนโยบำยให้ทำงสำขำห้ำมเบิกจ่ำยในกำร

ซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งหำกมีกำรเบิกจ่ำยให้ผู้จัดกำรและธุรกำรเคลียร์เงิน

คืนทันที และให้ทำงสำขำส่ังเบิกจ่ำยอุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องเขียนแบบพิมพ์จำกส่วนกลำงเท่ำนั้น 

โดยกำรเบิกให้ธุรกำรส่ังอุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ลงในแบบฟอร์ม และส่ังมำพร้อม

กับกำรส่ังสินค้ำทุกสัปดำห์ โดยให้ส่ังเดือนละ 1 ครั้ง ทำงส่วนกลำงจะจัดส่งไปให้พร้อมกับสินค้ำท่ีส่ัง 

หรือไม่ก็จะฝำกให้ผู้จัดกำรเขตน ำไปให้สำขำ 

  21. กำรจ่ำยเงินเป้ำยอดขำยของพนักงำนเช็คเกอร์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียน

กำรจ่ำยเป้ำกำรขำยให้กับพนักงำนเช็คเกอร์ เพื่อให้มีคุณภำพในกำรตรวจสอบสินเช่ือในปัจจุบัน และ

แก้ไขปัญหำยอดรับคืนสินค้ำสูง ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

   21.1. เช็คเกอร์ที่มีอำยุงำนไม่ถึง 6 เดือน 

    1) ยอดขำยหักรับคืนแล้ว 400,000 ข้ึนไปจะได้รับเป้ำ 1,500 บำท 

    2) ยอดขำยหักรับคืนแล้วไม่ต่ ำ 360,000 จะได้รับเป้ำ 1,000 บำท 

    3) ยอดขำยหักรับคืนแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 300,000 โดนหัก 500 บำท 

    4) เปอร์เซ็นต์เพียว + เงิน จะต้องได้ 90% ขึ้นไป 

   21.2. เช็คเกอร์ที่มีอำยุงำนเกิน 6 เดือน ขึ้นไป 

    1) ยอดขำยหักรับคืนแล้ว 380,000 ข้ึนไป จะได้เป้ำ 1,500 บำท 

    2) ยอดขำยหักรับคืนแล้วไม่ต่ ำ 340,000 จะได้รับเป้ำ 1,000 บำท 

    3) ยอดขำยหักรับคืนแล้วต่ ำกว่ำ 280,000 โดนหักเงิน 500 บำท 
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    4) เปอร์เซ็นต์ เพียว + เงิน จะต้องได้ 85% ขึ้นไป 

  ถ้ำจะได้รับเป้ำกำรขำยต้องผ่ำนท้ังเปอร์เซ็นต์ เพียว + เงิน และยอดขำยหักรับคืน

แล้ว ให้เบิกจ่ำยท่ีสำขำได้เลย ถ้ำหำกถูกหักทำงส ำนักงำนจะหักจำกเงินเดือน มิฉะนั้นให้สำขำจัดส่งให้

ไม่เกิน วันท่ี 5 ของเดือน 

  22. กำรคิดเปอร์เซ็นต์เพียวในกรณีท่ีเก็บไม่เต็มงวด เนื่องด้วยปัจจุบันหลำยสำขำ

เก็บค่ำงวดไม่เต็มงวด และในกำรปฏิบัติยังผิดพลำด ท ำให้กำรคิดเปอร์เซ็นต์เพียว + เงิน ไม่ถูกต้อง ใน

กรณีเก็บกำร์ดไม่เต็มงวดจะคิดเพียวให้ แต่ต้องเก็บเกินครึ่งงวดถึงจะคิดเพียวให้ ถ้ำไม่ถึงไม่ครึ่งงวดจะ

ไม่คิดเปอร์เซ็นต์เพียวให้ แต่ถ้ำพนักงำนไปเก็บงวดเพิ่มอีก (เก็บให้เต็มงวด) จะไม่คิดเปอร์เซ็นต์เพียว

ให้อีก จะคิดเฉพำะส่วนของเปอร์เซ็นต์เงินให้เท่ำนั้น เปอร์เซ็นต์เพียวเก็บมำเท่ำไรก็ไม่เกิน 100% แต่

ถ้ำหำกมีกำรเก็บเงินล่วงหน้ำหรือเก็บก่อนวันนัดข้ำมเดือน ต้องบอกจ ำนวนกำร์ดท้ังหมดด้วย และคิด

เปอร์เซ็นต์เงินให้ด้วย ดังนั้นจึงแนะน ำให้สำขำเก็บค่ำงวดให้เต็มงวด เปอร์เซ็นต์เพียว และเงินก็จะไม่

ห่ำงกันมำก ถ้ำเปอร์เซ็นต์เพียวมำกกว่ำเปอร์เซ็นต์เงิน ต้องสรุปว่ำ เก็บไม่เต็มงวดจ ำนวนมำก แต่ถ้ำ

หำกเปอร์เซ็นต์เงินมำกกว่ำเปอร์เซ็นต์เพียว สรุปว่ำ ลูกค้ำจ่ำยปิดบัญชีก่อนก ำหนด หรือไม่ก็จ่ำย

ล่วงหน้ำ ให้ผู้จัดกำรดูสถำนะกำร์ดแต่ละใบด้วยว่ำลูกค้ำขำดส่งกี่งวด และเก็บไม่เต็มงวด ต้องเอำ

กำร์ดให้เก็บเงินไปตำมเก็บอีก 

3. สรุปรูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  

 จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทไท แอส เซ็ท สำมำรถสรุปรูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร

กำรขำย ให้สำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังนี้ 

  1. ลักษณะขององค์กำร ผู้บริหำรมืออำชีพจะมีผู้บริหำร กรรมกำร ผู้จัดกำรเขต 

บริษัทมีสำขำคือ ภำคเหนือ ภำคกลำง โดยหลักส ำคัญขององค์กำร คือ มีวัตถุประสงค์ในกำรท ำงำนให้

ชัดเจน อ ำนำจหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ ควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำ กำรประสำนงำน หลักของ

กำรท ำงำน และเอกภำพในกำรท ำงำนของผู้บังคับบัญชำ 

  2. ประเภทขององค์กำร รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรขำย ขำยไปได้

เท่ำไรรับต่อรถ 1 หน่วยของไท แอส เซ็ท ต้ังไว้ที่ 400,000 บำทต่อเดือน 

  3. กำรจัดกำรองค์กำร มีกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรให้ควำมรู้พร้อมสู่กำร

เปล่ียนแปลงในด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำย, บริหำรกำรขำย กำรเก็บเงิน ต้องเก็บให้ได้ 

85-100% ขำยได้ก็ต้องเก็บได้ คนขำยก็มี เช็กเกอร์ คือคนตรวจสอบลูกค้ำให้สินเช่ือลูกค้ำ เซลล์จะ

เป็นคนขำย แล้วก็มีแผนเก็บเงินอีก มีผู้จัดกำรสำขำในกำรควบคุม 
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  4. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ จะมีกำรประชุมระดับผู้บริหำรของพวกเรำ เช่น จะมี

ผู้อ ำนวยกำร คือ ผอ.จะคุมพวกภำค ซึ่งบริษัท ไท แอส เซ้ท เรำก็มีภำคกลำง ก็จะคุมพวกเขตภำค

กลำง เป็นต้น (หัวใจหลักในกำรบริกำรต้องมีกำรประชุมย่อย จะได้รู้กำรท ำงำนและปัญหำ ถ้ำเกิด

ปัญหำจะได้แก้ไขได้ทัน 

  5. ท่ำมกลำงกำรเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบันนี้เป็นกระแสแห่งควำมเป็น      

โลกำภิวัฒน์ กำรแข่งขันสูง ถ้ำเรำขำยอยู่กับท่ีจะสู้พวกห้ำงใหญ่ไม่ได้ ซึ่งทุกวันนี้ปำกใหญ่กินปลำเล็ก 

บริษัทจึงมีนโยบำยออกหน่วยรถไปเคำะประตูบ้ำนเลยเพื่อให้เข้ำถึงลูกค้ำได้ดี 

  6. จะมีกำรสรุปยอดขำย ยอดเก็บได้ต่อเดือน มีรถกี่หน่วย ขำยได้กี่แสน เปอร์เซ็นต์

เก็บได้ตำมเป้ำหมำยหรือไม่ 

  7. มีกำรก ำหนดวันนัดเก็บเงินงวดแรก เนื่องด้วยในกำรนัดเก็บเงินงวดแรกยังไม่

ปฏิบัติในแนวทำงเดียวกน บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรขำยวันนัดเก็บเงินงวดแรกไม่เกิน 45 วัน นับ

จำกวันท่ีขำยสินค้ำ ถ้ำเกิน 45 วัน บริษัทฯ จะไม่จ่ำยค่ำคอมมิชช่ันให้ และห้ำมนัดเก็บเงินงวดแรก

ภำยในวันท่ี 20 ขึ้นไป เพรำะพนักงำนเก็บเงินจะไม่มีเวลำในกำรติดตำมลูกค้ำ เพรำะถ้ำหำกนัดข้ำม

เดือนจะเกิดควำมเสียหำย มีผลกระทบกับเปอร์เซ็นต์ เก็บเงินต่ ำไม่ได้ตำมมำตรฐำนท่ีบริษัทฯ ได้ต้ังไว้ 

  8. มีนโยบำยในกำรตรวจนับสต๊อกสัปดำห์-รำยเดือน เนื่องด้วยปัจจุบันสต๊อกสินค้ำ 

หมำยเลขเครื่อง และรุ่นไม่ตรงกัน และสินค้ำสูญหำญ จึงมีนโยบำยให้ธุรกำรสต๊อก และธุรกำรบัญชีให้

เช็คสต็อกทุกวันเสำร์ และวันเสำร์สุดท้ำยของเดือน ให้ธุรกำรสต๊อก ธุรกำรบัญชี และผู้จัดกำรสำขำ 

เช็คสต๊อกพร้อมกัน แล้วลงช่ือให้ครบท้ัง 3 คน เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรเช็คสินค้ำและจัดส่งโดยแสกน

ทำงเมลล์ให้ส่วนกลำง 

  9. กำรกันเงินสดย่อยของสำขำ เนื่องด้วยปัจจุบันท่ีสำขำ ไม่มีกำรกันเงินสดย่อย

ประจ ำสำขำ จึงท ำให้พบว่ำมีปัญหำเรื่องค่ำใช้มีไม่เพียงพอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบำยให้สำขำกันเงิน

สดย่อยสำขำ 2,500 บำท ถ้ำมีเงินค่ำขำยเก็บมำต้องน ำมำฝำกธนำคำรท้ังหมด แต่เงินสดย่อยให้เบิก

จำกเงินค่ำขำยให้ครบ 2,500 บำท และแนวทำงปฏิบัติผู้จัดกำรสำขำต้องตรวจนับเงินสดย่อยทุกครั้ง 
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Abstract  

This research is a qualitative research to study the sustainable development 
of community enterprises by the Buddhist peaceful method, a case study of Sawai 
community, Prang Ku, Sisaket. By using the method of document storage and data in 
the area Use the tools as ten in-depth interviews and the focus group.  

The results of the research found that 
1) Community enterprise is a community enterprise engaged in the 

production of goods, service or other, performed by a group of persons and gather 
together to operate in the community. To promote should be support for research. 
and develop community enterprise with participation. Products development promote 
the development of community enterprise technology and promote the development 
of community enterprise network. According to the policy to support SMEs in the 4th 
SME Development Plan of the government to improve the standard of living and living 
of people in the community. Moreover, the Community Enterprise Promotion Act (No. 
2) B.E. 2560 as a guideline for community enterprise operations. 
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2) The introduction of digital innovation technology to promote the 
competitiveness of the business community by using digital innovation technology. To 
use to enhance the competitiveness of the business must be conducted step by step 
and systematically. The economic dimension is able to strengthen the domestic 
economy to balance the economy by improving and changing the context of doing 
business in the digital age more smoothly. Thus, including encouraging business groups 
that have not yet utilized much of digital technology to enter the business system that 
uses digital technology as the base especially in the small and medium enterprise 
group (SMEs) and community enterprises. 

3) The guideline according to Buddhist peaceful means principles, Buddhist 
economic concepts to be implemented as living activities and integrated with the 
principle of 7 Sappurisdharma for create the SOARNE model. The SOARNE model, 
meaning S = Strengths, community identities that use sugar palm as raw materials for 
production into various products, O = Opportunities Community wisdom of community 
sages and community enterprise members A = Aspiration Community enterprise 
growth, R = Results Palm sugar products, including palm stalk baskets, palm stalk 
brooms, palm stalk caps, palm stalk dyed shirts, Dok Jok mixed with palm balls, pollen 
Lumjiak candy with young palm balls, N = Needs want to develop the people in the 
community by economic as a community enterprise, E = Empathy The cooperation of 
the community enterprise members. This model is able to development of community 
enterprises to grow sustainably and strengthen the local economy and society at a 
sustainable level, self-reliant. Moreover, this can develop into small and medium 
enterprises and economy that encourages the development of sustainable 
competitiveness in the future. 

 
บทคัดย่อ 

บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ ๑) สภำพปัญหำ และอุปสรรคในกำรพัฒนำวิสำหกิจ
ชุมชน ๒) หลักธรรมท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนโดยพุทธสันติวิธี และ ๓) เพื่อน ำเสนอกำร
พัฒนำวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยพุทธสันติวิถีของต ำบลสวำย อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะ เกษ 
เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลเชิงเอกสำรและเชิงพื้นท่ี วิธีกำรท่ีใช้ในกำรศึกษำใช้แบบ
สัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่มย่อย  
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ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

๑) วิสำหกิจชุมชนเป็นกิจกำรของชุมชนในกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำรหรืออื่นๆ ท่ีมีวิถี
ชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกำรในชุมชน กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ควรมีกำรส่งเสริมและ
พัฒนำวิสำหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน ตำมนโยบำยกำรสนับสนุนวิสำหกิจในแผนกำรพัฒนำ SME ฉบับท่ี ๔ ของรัฐบำล เพื่อยกระดับ
มำตรฐำนกำรครองชีพและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีพระรำชบัญญัติส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน กำรผลิต
สินค้ำชุมชนภำยใต้กำรท ำงำนของวิสำหกิจชุมชนต ำบลสวำยพบว่ำ ชุมชนเองมีศักยภำพเพียงพอใน
กำรท่ีจะผลิตสินค้ำออกสู่กำรตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด ในพื้นท่ีมีวัตถุดิบซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์
ของชุมชน จำกต้นตำลซึ่งมีอยู่เป็นจ ำนวนมำกในพื้นท่ี โดยมีร้อยต ำรวจตรีวิชัย สุระยุทธิ์ สำมำรถเป็น 
Brand Ambassador ซึ่งเป็นจุดแข็ง และโอกำสของชุมชนต ำบลสวำย จะน ำไปสู่กำรออกแบบสินค้ำ
และผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นศักยภำพของชุมชนเพื่อให้ตอบโจทย์ของกลุ่มคนต่ำงๆ ในสังคมบนฐำนท่ี
เป็นจุดขำยของตัวเอง จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืน  

๒) หลักธรรมสัปปุริสธรรม เหมำะสมอย่ำงยิ่ง ต่อกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร และสัมพันธ์
กับกำรออกแบบสินค้ำและผลิตภัณฑ์ เป็นธรรมท่ีท ำให้เกิดกำรวิเครำะห์สภำพบริบทได้ดีท่ีสุด 
สำมำรถมองได้ว่ำ อะไรคือเหตุ ผล ตน ประมำณ กำล ชุมชน และบุคคล เพื่อจะค้นหำสภำพท่ีแท้จริง 
ต้นเหตุท่ีจะท ำให้ชุมชนสำมำรถเกิดระบบเศรษฐกิจ และจะส่งต่อกำรพัฒนำสินค้ำเพื่อควำมเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น อัตลักษณ์ท่ีแท้จริงของชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สัปปุริสธรรมเป็นธรรมท่ีจะท ำให้สัตตบุรุษ 
หรือคนท่ีจะผลิตสินค้ำและผลิตภัณฑ์ได้ตระหนักรู้ท่ีจะวิเครำะห์ตัวแปรดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกนั้น
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน เมื่อบูรณำกำรร่วมกับหลักพุทธสันติวิธี
สำมำรถขับเคล่ือนงำนทุกอย่ำงจนบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในมิติด้ำน
เศรษฐกิจ สำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศ เพื่อปรับสมดุลทำงเศรษฐกิจ
ด้วยกำรปรับปรุง และปรับเปล่ียนบริบทในกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้นและมีควำมยั่งยืน 

๓) กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์ตำมแนวทำงของวิสำหกิจชุมชนสังคมเป็นเรื่อง
ท่ีส ำคัญและค่อนข้ำงใหม่ในบริบทของชุมชน  มีลักษณะท่ีส ำคัญก็คือกำรมุ่งหวัง ผลตอบแทนในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นกำรสร้ำงกลไกทำงกำรตลำดท่ีมีคุณธรรมและเกิดควำมยั่งยืน ในกำรพัฒนำ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งท ำให้ชุมชน ได้ช่วยเหลือตัวเองและสร้ำงอนำคตของทรัพยำกรบุคคล     
กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์ตำมแนวทำงของวิสำหกิจชุมชน เป็นกำรสร้ำงกลไกทำง
กำรตลำดท่ีมีคุณธรรมและเกิดควำมยั่งยืน ในกำรพัฒนำชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำม
เช่ือมั่นโดยผสมผสำนวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับเทคโนโลยีนวัตกรรม และพัฒนำรูปแบบของ



๕๘ 

 

สินค้ำ เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม กำรเข้ำใจอัตลักษณ์ของชุมชนจึงมีควำมส ำคัญมำก ท่ีจะสำมำรถ
แข่งขันกับชุมชนอื่นๆ ได้ โดยจะผลิตสินค้ำท่ีแตกต่ำงกันออกไป โดยใช้พื้นฐำนจำกหลักสัปปุริสธรรม 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑.๑  สภำพปัจจุบัน อุปสรรคในกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนของต ำบลสวำย อ.ปรำงค์กู่ จ.
ศรีสะเกษ วิสำหกิจชุมชน เกิดขึ้นหลังจำกท่ีรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับ
เศรษฐกิจกระแสหลัก เนื่องมำจำกเศรษฐกิจกระแสหลักนั้น ก่อให้เกิดควำมเหล่ือมล้ ำระหว่ำงรำยได้ 
ของประชำชน อีกท้ังเกิดปัญหำสังคมตำมมำมำกมำย วิสำหกิจชุมชนเกิดขึ้น จำกกำรน ำแนวทำง
เศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง มำพัฒนำเป็นระบบ โดยวิสำหกิจชุมชนถือว่ำเป็นกลุ่ม
กิจกรรมของชุมชนท่ีชุมชนคิดได้จำกกำรเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเด่ียวๆ ท่ีท ำเพื่อมุ่ งสู่ตลำดใหญ่ และ
ไม่ใช่กิจกรรมท่ีซับซ้อนอะไร ล้วนแล้วแต่เป็นกำรท ำกิน ท ำใช้ ทดแทนกำรซื้อจำกตลำดได้ เป็นกำร
จัดกำรระบบกำรผลิต และบริโภคท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ ำวันท่ีชุมชนสำมำรถท ำได้เอง กำรท ำกินท ำใช้
ทดแทนกำรซื้อ เป็นกำรลดรำยจ่ำย และยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งขึ้น นอกจำกนี้ยังเป็นกำร
จัดระบบเศรษฐกิจใหม่ ให้เป็นฐำนท่ีเป็นจริงในชุมชน เพรำะหำกชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้ มีส่วน
ส ำคัญในกำรสร้ำงฐำนมั่นคงให้กับประเทศได้ วิสำหกิจชุมชนจึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรำกหญ้ำ
ให้เข้มแข็ง และกระจำยโอกำสกำรประกอบอำชีพให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยให้ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ สำมำรถพึ่งตนเองได้มำกขึ้นด้วย 

๑.๒ สภำพพื้นท่ีของต ำบลสวำย อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนท่ีท ำในด้ำนของตะกร้ำก้ำนมะพร้ำว เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน 
ต ำบลสวำย อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  ดังนี้ 

 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

ช่ือหมู่บ้ำน หมู่ท่ี  ช่ือหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 
บ้ำนแสนแก้ว ๑ บ้ำนกระโพธิน์้อย ๖ 

บ้ำนขำม ๒ บ้ำนไผ่ ๗ 
บ้ำนทับขอน ๓ บ้ำนสนิท ๘ 

บ้ำนท่ำคอยนำง ๔ บ้ำนขำมเหนือ ๙ 
 ๕ บ้ำนน้ ำอ้อม ๑๐ 

ต ำบลสวำยเนื้อท่ี มีท้ังส้ิน ประมำณ ๒๓.๒๑ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ ๑๔,๕๐๖.๒๕ 
ไร่ มีโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ (ศูนย์เด็กวัดสวำย) จ ำนวน ๑ แห่ง โรงเรียนประถม จ ำนวน ๓ แห่ง 
โรงเรียนมัธยม จ ำนวน ๑ แห่ง ศำสนำ วัด/ส ำนักสงฆ์จ ำนวน ๓ แห่ง สำธำรณสุข สถำนีอนำมัยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล จ ำนวน ๑ แห่ง ผลิตภัณฑ์ของต ำบลคือ ข้ำวหอมมะลิ และตะกร้ำก้ำนมะพร้ำว 



๕๙ 

 

๑.๓ วิเครำะห์สภำพปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนของต ำบลสวำย จากการศึกษา
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต าบลสวาย และการสนทนากลุ่มย่อย ผู้วิจัยน าหลักการ SWOT มาใช้ใน
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของวิสาหกิจชุมชน ได้ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ ๑ กำรลงพื้นท่ีส ำรวจปัญหำของชุมชน 
 
ตารางที่ ๑ วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของวิสำหกิจชุมชน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ควำมสำมำรถของก ำลังคน 
๒. ควำมได้เปรียบด้ำนวัตถุดิบท่ีมีรำคำต่ ำ 
๓. วัตถุดิบเพื่อกำรผลิตหำได้ในท้องถิ่น 
๔. ต้นทุนในกำรผลิตต่ ำ 
๕. ช่ือเสียงด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
๖. ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยต่ ำ 
๗. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงก ำไรสูง 
๘. ร้อยต ำรวจตรีวิชัยสำมำรถเป็น  
    Brand Ambassador ได้ 

๑. อุปกรณ์ขำดควำมทันสมัย 
๒. ทักษะด้ำนเทคนิคและกำรผลิต 
๓. กลุ่มเป็นที่เช่ือถือและรู้จักของบุคคลไม่มำก
นัก 
๔. ขำดควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรระบบ
บัญชีและกำรเงิน 
๕. ส่วนแบ่งกำรตลำดไม่สูง 
๖. กำรขำดควำมมีประสิทธิภำพของหน่วยงำน
ขำย 
๗. กำรขำดกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม
ด้ำนผลิตภัณฑ์ 



๖๐ 

 

โอกาส อุปสรรค 
๑. จ ำนวนลูกค้ำมีมำก 
๒. ควำมสม่ ำเสมอของวัตถุดิบท่ีมีจำกผู้ขำย
วัตถุดิบ 
๓. ควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐบำลท่ี 
    เกี่ยวข้องกับ โครงกำรวิสำหกิจชุมชน 
๔. กระแสนิยมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจำก
วัสดุธรรมชำติ 
๕. กระแสควำมนิยมท่ีเกิดจำกสินค้ำท่ีผลิต
ด้วยฝีมือแรงงำน (Handicraft) 
๖. ควำมสนใจของบุคคลท่ัวไปท่ีมีต่อสินค้ำ
จำกโครงกำรวิสำหกิจชุมชน 
๗. กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของ
รัฐบำลท่ีเกี่ยวข้อง 

๑, กำรขำดบุคคลหรือสถำนท่ีในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรตลำดของสินค้ำจำกกลุ่ม 
๒. ทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงชำติและกำร 
    ติดต่อส่ือสำร 
๓. รำยได้ของประชำกรท่ีเป็นกลุ่มลูกค้ำไม่สูง 
๔. กำรขำดควำมรู้และทักษะแรงงำนขั้นสูง 
๕.กำรเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีท่ีใช้ประโยชน์แก่ 
   ผู้ผลิตวิสำหกิจชุมชนมีน้อย 
๖.กำรขำดกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนจำก
หน่วยงำนของรัฐ 
๗. กำรขำดกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำจำก 
    หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

เมื่อวิเครำะห์สภำพจริงของกำรผลิตสินค้ำชุมชนภำยใต้กำรท ำงำนของวิสำหกิจชุมชนนั้น 
จะพบว่ำ ตัวชุมชนเองมีศักยภำพเพียงพอในกำรท่ีจะผลิตสินค้ำออกสู่กำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำด ในขณะเดียวกัน ในพื้นท่ีต ำบลสวำยมีวัตถุดิบซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ดังจะเห็นได้จำก
ต้นตำลซึ่งมีอยู่ในเต็มพื้นท่ีของอ ำเภอปรำงค์กู่ โดยมีร้อยต ำรวจตรีวิชัย สุระยุทธิ์ สำมำรถเป็น Brand 
Ambassador  

กำรค้นหำจุดแข็ง และโอกำสของตัวเองท่ีปรำกฎในชุมชน จะน ำไปสู่กำรออกแบบสินค้ำ
และผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นศักยภำพของชุมชนเพื่อให้ตอบโจทย์ของกลุ่มคนต่ำงๆ ในสังคมบนฐำนท่ี
เป็นจุดขำยของตัวเอง จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

๑.๔  กำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธีของต ำบลสวำย อ.ปรำงค์กู่       จ.
ศรีสะเกษ 

จำกบทท่ี ๒ และบทท่ี ๓ นั้น ผู้วิจัยได้น ำมำออกแบบเป็นกระบวนกำรพัฒนำวิสำหกิจ
ชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธี อย่ำงไรก็ตำม ล ำพังเพียงแง่มุมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีของ
นักวิชำกำรตำมท่ีปรำกฏในหนังสือ ต ำรำ และงำนวิจัยนั้น เป็นข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง ฉะนั้น เพื่อให้ได้
แง่มุมท่ีสอดรับกับงำนวิจัยมำกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นท่ีต ำบลสวำยท้ังส้ิน ๔ ครั้ง โดยเริ่มจำกกำรเข้ำ
ไปท ำหน้ำท่ีวิเครำะห์สภำพพื้นท่ีจริงของต ำบลสวำย กลุ่มคนท่ีมีศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำ และ
ผลิตภัณฑ์  ดังจะเห็นได้จำกแผนภำพท่ี ๔ 



๖๑ 

 

 
 
ภาพที ่๔ ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลในพื้นท่ีชุมชน 

 
ภาพที ่๕  ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลในพื้นท่ีชุมชน 

 

เมื่อได้ข้อมูลท่ีพร้อมแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น ำเสนอกำรออกแบบ (ร่ำง) กระบวนกำรพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน โดยมุ่งประเด็นไปท่ีสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นของใช้สอยและเครื่องอุปโภคบริโภค  
จะเห็นว่ำ กรอบคิดท่ีผู้วิจัยน ำมำเป็นฐำนในกำรออกแบบคือ “หลักสัปปุริสธรรม” ดังจะเห็นได้จำก
รูปภำพ 



๖๒ 

 

 
แผนภาพที่ ๖ รูปแบบกำรพัฒนำสินค้ำวิสำหกิจชุมชนตำมแนวพุทธสันติวิถี 

จำก (ร่ำง) ดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น เป็นกำรน ำหลักธรรมว่ำด้วยสัปปุริสธรรมมำช่วยสร้ำง
กระบวนกำรในกำรวิเครำะห์สภำพพื้นท่ีท่ีแท้จริง เพื่อให้เข้ำใจตัวแปรท่ีแท้จริง ท้ังส่ิงท่ีเป็นวัสดุ หรือ
วัตถุดิบ อัตลักษณ์ของพื้นท่ี เวลำของวัตถุดิบท่ีจะออกสู่ท้องตลำด ซึ่งกรอบดังกล่ำวเป็นกำรอธิบำยให้
ทรำบถึงเหตุ ผล ตัวตน ประมำณ กำล ชุมชน และบุคคล เพื่อให้เข้ำใจลมหำยใจ หรือวิถีของชุมชนใน
มิติต่ำงๆ อย่ำงรอบด้ำนมำกยิ่งขึ้น 

หลังจำกนั้น จึงเข้ำสู่กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของลูกค้ำว่ำมีควำมต้องกำรสินค้ำชุมชน
ในประเด็นใดบ้ำง มีรำยละเอียดข้อปลีกย่อยอะไรบ้ำง ตำมด้วยกำรส ำรวจสินค้ำในชุมชนว่ำสำมำรถ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภคหรือไม่ จนน ำไปสู่กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำสินค้ำ จน
ไปถึงกำรน ำเสนอสินค้ำต่อกลุ่มผู้บริโภคในขั้นตอนสุดท้ำยให้เหมำะสมกับจริตและควำมต้องกำรต่อไป 

๑.๕  กระบวนกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธีของต ำบลสวำย   
อ.ปรำงค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 

หลังจำกนั้น ผู้วิจัยจึงได้น ำเสนอ (ร่ำง) กระบวนกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดย
แนวทำงพุทธสันติวิถีของต ำบลสวำย อ.ปรำงค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันท่ี ๒๔ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช่อสะอำด วัดท่ำคอยนำง ต.สวำย อ.ปรำงค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วยองค์ควำมรู้ และแง่มุมของกำรปฏิบัติท่ีหลำกหลำย  จนในท่ีสุด ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ให้
ข้อสังเกตท่ีเป็นประโยชน์ท้ังมิติของตัวสินค้ำ ท้ังผลิตภัณฑ์ ท้ังวัตถุดิบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อัตลักษณ์ท่ี
ถือได้ว่ำเป็นแกนหลักท่ีจะน ำมำออกแบบสินค้ำ 

 

หลักสัปปุริสธรรม
ควำมต้องกำร
สินค้ำในชุมชน

ส ำรวจสินค้ำใน
ชุมชน

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

พัฒนำสินค้ำ

น าเสนอสนิค้า

กลุ่มผู้บริโภค



๖๓ 

 

 
ภาพที่ ๗ กำรจัดสนทนำกลุ่มย่อย ณ วัดท่ำคอยนำง ต ำบลสวำย อ.ปรำงค์กู่ ศรีสะเกษ   

ท้ังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอประเด็นท่ีน่ำสนใจ เอำไว้ ๒ ประเด็นใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ วัตถุดิบ
ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ ต.สวำย อ.ปรำงค์กู่ และภำพลักษณ์ของท่ีมำของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ี
สังคมไทยให้กำรยอมรับและให้ควำมเช่ือถือ  

(๑) ปรำสำทปรำงค์กู่ และต้นตำล : อัตลักษณ์เฉพำะของพื้นท่ี ศำสนสถำนอันได้แก่
ปรำสำทปรำงค์กู่จัดเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญของปรำงค์กู่ เพรำะปรำงค์กู่นี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศำสน
พรำหมณ์ท่ีเป็นอโรคยำศำลำ ส ำหรับกำรบ ำบัดของกลุ่มคนท่ีมีควำมเช่ือทำงศำสนำ ฉะนั้น สัญลักษณ์
นี้ จึงก่อให้เกิดพลังท่ีจะน ำไปสู่กำรบ ำบัดและรักษำสุขภำพกำยใจของผู้บริโภคสินค้ำ และใช้ผลิตภัณฑ์
ท่ีผลิตออกจำกพื้นท่ีนี้ 

 
ภาพที่ ๘ ปรำสำทปรำงค์กู่   

(๒) ต้นตำล และร้อยต ำรวจตรีวิชัย สุรยุทธิ์  สัญลักษณ์ท้ังสองนี้ จัดได้ว่ำเป็นจัดแข็งของ
อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีปรำกฎต่อสังคมไทยและสังคมโลก โดยเริ่มจำกร้อยต ำรวจตรีวิชัย 
ได้รับรำงวัลด้ำนส่ิงแวดล้อม และบุคคลทรงคุณค่ำจำกสังคม ถือไ ด้ว่ำ เป็น Brand Ambassador 
ฉะนั้น เมื่อทุกคนรู้จักร้อยต ำรวจตรีวิชัย จึงเป็นกำรง่ำยท่ีจะเช่ือไปหำส่ิงท่ีได้ปลูกเอำไว้ นั่นคือ “ต้น



๖๔ 

 

ตำล” ในพื้นท่ีข้ำงถนนของอ ำเภอปรำงค์กู่  ต้นตำลจึงกลำยเป็นสัญลักษณ์ทำงกำรค้ำท่ีส ำคัญของ
พื้นท่ีแห่งนี้ ท่ีสำมำรถน ำไปสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเป็นสินค้ำและผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่ำงๆ  

 

 
ภาพที่ ๙ ต้นตำล และร้อยต ำรวจตรีวิชัย สุรยุทธิ์    

๑.๖  กำรพัฒนำ และผลลัพธ์กำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธีของต ำบล
สวำย อ.ปรำงค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 

หลังจำกท่ีผู้วิจัยได้ปรับกระบวนกำรดังท่ีได้กล่ำวแล้ว จึงได้เริ่มจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำร
น ำหลักกำรและกระบวนกำรดังกล่ำวไปสู่กำรพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ โดยผู้วิจัยได้ลงไปในพื้นท่ี
ท ำงำนร่วมกับกลุ่มคนในชุมชนต ำบลสวำย อ ำเภอปรำงค์กู่ตลอดระยะเวลำ ๔ เดือน จนท ำให้ได้ผล
ลัพธ์เป็นสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ดังมีรำยละเอียดของรำยกำรดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรแสวงหำวัตถุดิบจำกพื้นท่ีจริง หลังจำกท่ีลงพื้นท่ีท ำงำนศึกษำและสัมภำษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ำ วัตถุดิบในพื้นท่ีท่ีส ำคัญมำกท่ีสำมำรถน ำมำต่อยอดเป็นสินค้ำชนิดต่ำงๆ คือ “ต้น
ตำล” และ “หวำย” เพื่อน ำมำประกอบร่ำงเป็นสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มคน
ในชุมชนจึงน ำมำแปรรูป ดังภำพ 

 
 

ภาพที่ ๑๑  วัตถุดิบในชุมชนน ำมำผลิตเป็นหมวก จำกใบตำลและเถำวัลย์  



๖๕ 

 

(๒) ผลิตภัณฑ์ตะกร้าก้านตาล  ผู้วิจัย และกลุ่มผู้ผลิตในชุมชน ได้ร่วมกันออกแบบ และ
ผลิตตะกร้ำ เพื่อใช้งำนในชุมชน และเพื่อพัฒนำให้สอดรับกับควำมต้องกำรของชุมชนอื่นๆ ในประเทศ
ไทย เพื่อน ำไปใช้บรรจุส่ิงของส ำหรับไปวัด กำรแปรรูปเป็นตะกร้ำใส่หมำก รวมไปถึงใส่ของท่ีจ ำเป็น
อื่นๆ 

 
ภาพที่ ๑๒ ผลิตภัณฑ์ หมวกสำน และตะกร้ำก้ำนตำล  

(๓) การผลิตไม้กวาดจากก้านตาล  โดยได้ใช้ก้ำนตำลท่ีแห้งแล้ว มำแปรรูปเป็นไม้กวำด
ส ำหรับใช้ในชุมชน จ ำนวนให้แก่วัด บ้ำนและโรงเรียน ตำมท้องท่ีต่ำงๆ โดยท่ีไม่ต้องไปซื้อหำจำกพื้นท่ี
อื่นๆ ซึ่งกำรพัฒนำจำกก้ำนตำล ท ำให้สำมำรถได้ต้นท่ีถูกกว่ำวัสดุจำกพื้นท่ีอื่นๆ จึงท ำให้ได้รำคำ
ต้นทุน กำรขำยจึงสำมำรถขำยในรำคำท่ีชุมชนสำมำรถซื้อหำได้ รวมถึงกำรจ ำหน่วยในพื้นท่ีต่ำงๆ 
สำมำรถสู้รำคำได้เช่นกัน 

 

 
ภาพที่ ๑๓ ไม้กวำดจำกก้ำนตำล    

(๔) หมวกท าจากใบตาล  นอกจำกก้ำนตำลท่ีน ำไปใช้ท ำไม้กวำดแล้ว ยังสำมำรถน ำใบ
ไปสำนเป็นก้ำนตำลได้ด้วยเช่นกัน ท้ังนี้ ผู้วิจัยร่วมกับชำวบ้ำนในชุมชนได้ออกแบบรูปแบบท่ีเหมำะสม
กับควำมต้องกำรของคนสมัยใหม่ ท้ังเป็นข้ำรำชกำรและนักธุรกิจ ท่ีเน้นควำมสวยงำม หลังจำกนั้น จึง



๖๖ 

 

ได้ร่วมกันผลิต จะเห็นว่ำ มีกลุ่มคนมำกมำยให้ควำมสนใจและส่ังจอง เพรำะมีจ ำนวนจ ำกัด อีกท้ังมีอัต
ลักษณ์เฉพำะกลุ่มคนในพื้นท่ีและสำมำรถอ้ำงอิงกับต้นตำลท่ีร้อยต ำรวจตรีวิชัยได้ปลูกขึ้นมำ 

 

 
ภาพที่ ๑๔  หมวกจำกใบตำล   

(๕) ผ้าย้อมด้วยแก่นต้นตาล  วัตถุหรืออุปกรณ์ในกำรย้อมผ้ำนั้น  มีอัตลักษณ์ท่ีแตกต่ำง
กันในแต่ละพื้นท่ี อีกท้ัง สำมำรถอ้ำงอิงประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีได้ ในพื้นท่ีนี้ 
มีต้นตำลจ ำนวนมำก เรำสำมำรถน ำก้ำนตำลท่ีตำล หรือต้นตำลท่ีตำยยืนต้นมำตัดเป็นช้ินๆ แล้ว น ำไป
ต้มย้อมเป็นผ้ำท่ีสะท้อนอัตลักษณ์เฉพำะพื้นท่ี และมีควำมทน สีไม่ตก ดังภำพ 

 
ภาพที่ ๑๕ ผ้ำย้อมด้วยแก่นต้นตำล   

(๗) ถุงผ้าลดโลกร้อน  ในยุคปัจจุบัน มีควำมต้องกำรถุงผ้ำจ ำนวนมำก อันเป็นกำรลดกำร
ใช้ขยะพลำสติก ถุงผ้ำนี้ สำมำรถน ำไปใช้ได้หลำยครั้ง ฉะนั้น จึงมีกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้อัต
ลักษณ์ของพื้นท่ีมำช่วยท ำให้เกิดกำรตระหนักรู้ในตัวสินค้ำมำกยิ่งขึ้น โดยน ำท้ังปรำสำทปรำงค์กู่ และ
ต้นตำลมำช่วยเสริมคุณค่ำให้แก่สินค้ำและผลิตภัณฑ์ 

 



๖๗ 

 

 
ภาพที่ ๑๖ ถุงผ้ำลดโลกร้อน   

(๘) ขนมเกษรล าเจียก ขนมชนิดนี้ เป็นกำรผลิตจำกเกษรดอกไม้ในพื้นท่ีท่ีเรียกว่ำดอก
ล ำเจียก แต่ส่ิงท่ีน่ำสนใจคือ กำรน ำเอำลูกตำลอ่อนมำเป็นวัสดุส ำหรับใช้ประกอบปรุงในขนมชนิดนี้
ด้วย จึงท ำให้รสชำตินุ่ม ได้กล่ินลูกตำลอ่อน อันเป็นกำรสร้ำงเสน่ห์ท่ีเกิดจำกกำรผสมผสำน นอกจำกนี้ 
ผู้วิจัยจึงได้ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ท่ีสวยงำมและเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะให้
เหมำะสมในฐำนะท่ีเป็นต ำบลช่อสะอำดด้วย 

 
 

 
ภาพที่ ๑๘ ขนมเกษรล ำเจียกผสมลูกตำลอ่อน 

ภาพที่ ๑๗ ขนมเกษรล ำเจียกผสมลูกตำลอ่อน 
 



๖๘ 

 

(๙) ขนมดอกจอกจากส่วนผสมลูกตาลอ่อน   ผู้วิจัยและชำวบ้ำนในชุมชน ได้น ำลูกตำล
อ่อนมำร่วมผสมเพื่อให้เกิดรสชำติท่ีกลมกล่อมมำกยิ่งขึ้น นอกเหนือจำกขนมดอกจำกท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี 
แต่ส่วนใหญ่จะผสมแป้งจ ำนวนมำก แต่กำรผสมผสำนลูกตำลอ่อนจะท ำให้ได้รสชำติ และกล่ินตำล 
โดยเฉพำะลูกตำยสุกจะได้รสชำติและกล่ินท่ีดึงดูดให้ซื้อหำและรับประทำนมำกยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ ๑๙ ขนมดอกจอกผสมลูกตำลอ่อน    

กล่ำวโดยสรุปแล้ว กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์ตำมแนวทำงของวิสำหกิจ
ชุมชนสังคมเป็นเรื่องท่ีค่อนข้ำงใหม่ในบริบทของชุมชน แต่มีแนวโน้มว่ำวิสำหกิจชุมชนจะเติบโต เพื่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมเพิ่มจ ำนวนขึ้น ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนควำมยำกจน 
กำรศึกษำหรือด้ำนส่ิงแวดล้อม มีลักษณะท่ีส ำคัญก็คือกำรมุ่งหวัง ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นกำรสร้ำงกลไกทำงกำรตลำดท่ีมีคุณธรรมและเกิดควำมยั่งยืน  ในกำรพัฒนำชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ซึ่งท ำให้ชุมชน  ได้ช่วยเหลือตัวเองและสร้ำงอนำคตของทรัพยำกรบุคคล  ให้กับ
ประเทศ 

ขณะเดียวกันก็ได้สร้ำงเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ปัญหำของวิสำหกิจชุมชน คือ กำรไม่มีแหล่งทุนท่ี
ให้กำรสนับสนุนมำกนัก จำกภำครัฐและสถำบันเงินทุนต่ำงๆ ก็ไม่ได้มีกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจัง มี
ข้อจ ำกัดในกำรจัดหำแหล่งเงินทุน นอกจำกนี้ปัญหำในกำรพัฒนำสินค้ำ ท้ังด้ำนคุณภำพและมำตรฐำน
ระดับสำกล เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นโดยผสมผสำนวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับเทคโนโลยีนวัตกรรม
และพัฒนำรูปแบบของสินค้ำ เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  ปัญหำด้ำนกำรตลำด กำรประสำน
เช่ือมโยงและกำรขยำยกำรตลำดยังน้อย อำศัยตลำดในชุมชนเป็นหลัก กำรวำงแผนกำรตลำดและกำร
ผลิตยังไม่ชัดเจน ขำดกำรประชำสัมพันธ์ ประกำรสุดท้ำยด้ำนกำรผลิตขำดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต 
กำรพัฒนำรูปแบบสินค้ำ และบรรจุภัณฑ์สินค้ำ ในประเด็นควำมเห็นด้วยเป็นอย่ำงมำกในกำรน ำหลัก
พุทธสันติวิถี เข้ำมำเป็นแนวทำงต่อยอดในกับวิสำหกิจชุมชน เห็นว่ำเป็นกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิด
ควำมเข้มแข้งและมีคุณธรรม เป็นรูปแบบท่ีดีในกำรน ำไปประยุกต์ใช้ ส่งเสริมในวิสำหกิจชุมชนอื่นๆ 
เพื่อสังคมยั่งยืนในอนำคต ควรมีกำรส่งเสริมให้มีกำรรวมวิสำหกิจชุมชนเป็นกลุ่มหรือเป็นเครือข่ำย



๖๙ 

 

อย่ำงชัดเจนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม ซึ่งมีกำรส่งเสริมรูปแบบกำรจัดกำรตำมสมรรถนะของ
กลุ่ม โดยเน้นกระบวนกำรพัฒนำจำกกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมให้มีกำรจัดกำรท่ีดี เป็น
ส ำคัญกำรท ำงำนร่วมกันจะช่วยให้เกิดกำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำด เพื่อกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร
ร่วมกัน ดังจะเห็นได้จำกภำพท่ีบูรณำกำรองค์ควำมรู้ และสะท้อนควำมต้องกำรของกลุ่มในชุมชน
ก่อนท่ีจะขยำยออกไปพื้นท่ีอื่นๆ 

 
ภาพที่ ๒๐ กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ ณ ปรำงเคียงนำรีสอร์ท ศรีสะเกษ  
๑. องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย 

จำกกำรท่ีผู้วิจัยได้น ำกระบวนพัฒนำวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธีของต ำบล
สวำย อ.ปรำงค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงจำกผู้ทรงคุณวุฒิลงสู่กำรพัฒนำในพื้นท่ีเป็น
ระยะเวลำ ๔ เดือนนั้น ท ำให้ได้องค์ควำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรต่อยอดกำรพัฒนำกระบวนกำรท่ีน่ำสนใจท่ี
สำมำรถเกิดควำมรู้ใหม่ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ ๒๑ องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย 



๗๐ 

 

จำกองค์ควำมรู้ดังกล่ำว ได้สะท้อนแง่มุมให้เห็นว่ำ แนวโน้มกำรเติบโตของวิสำหกิจเพื่อ
สังคมเริ่มมี บทบำทส ำคัญควบคู่ไปกับกระแสกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable development) 
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำท่ีไม่ท่ีไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นด้ำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเพียงด้ำน  เดียว แต่ยัง
ครอบคลุมถึงควำมรับผิดชอบทำงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำลอีกด้วย ต้องมีกำรน ำหลักทำง
พระพุทธศำสนำเข้ำมำร่วมเป็นกำรส่งเสริม เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน  ท ำให้วิสำหกิจ
เหล่ำนี้มีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ เครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชน จึงควรเน้นกำรวิเครำะห์สภำพจริงโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ในท่ีสุดจะค้นพบควำม
ต้องกำร จนน ำไปสู่กำรส ำรวจสินค้ำ ออกแบบสินค้ำ และน ำเสนอในท่ีสุด 

กระบวนกำรดังกล่ำว เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ คุณภำพรูปแบบ และ
มำตรฐำนท่ีต้องด ำเนินกำรควบคู่กันไปกับกำรจัดกำรตลำดท่ีมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ เงินทุนจึงเป็น
ส่ิงส ำคัญส ำหรับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน ให้มีศักยภำพและมีควำมพร้อมท่ีจะ
ด ำเนินงำนในลักษณะเครือข่ำยเชิงพื้นท่ีและเครือข่ำยกิจกรรม ในขณะเดียวกันเครือข่ำยท่ีมีเงินทุน
น้อยควรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรพันธมิตรอื่นๆ อีกทำงหนึ่ง  

นอกจำกนี้ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ คือ กำรแลกเปล่ียนทรัพยำกรระหว่ำงกัน หรือกำรน ำเอำ
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่มำใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดกำรผสมผสำนระหว่ำงกันขึ้นเป็นกำรแลกเปล่ียนท่ีก่อให้เกิด
ภำวะท่ีต่ำงต้องเติมเต็มให้แก่กันและกันก่อให้เกิดควำมมีคุณภำพในระยะยำว ตลอดจนกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำและกำรมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และควำมยั่งยืนของกลุ่มเครือข่ำยธุรกิจชุมชนหรือวิสำหกิจชุมชนจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องสนับสนุน
และส่งเสริมต้ังแต่ควำมเข้มแข็งภำยในกลุ่ม ด้ำนควำมสำมำรถของผู้น ำกลุ่ม ควำมสำมัคคี และกำรมี
ส่วนร่วมของสมำชิกภำยในกลุ่มให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อเอื้อประโยชน์ส ำหรับเครือข่ำยทำงธุรกิจโดยกำร
น ำแนวคิดของกลุ่มและเครือข่ำยมำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำร
จัดกำรด้ำนกำรผลิต วัฒนธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกรักชุมชนของตนเอง 

๓. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
๓.๑  รูปแบบของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนต าบลสวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะ
เกษ  

วิสำหกิจชุมชน เป็นกิจกำรท่ีเกิดขึ้นเพื่อแก้ไข ปัญหำสังคม ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีกำรน ำ
นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) เข้ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นกำร สร้ำงควำมยั่งยืนในกำร
แก้ปัญหำจำกกำรด ำเนินงำนทำง ด้ำนธุรกิจ และกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนสังคม ส่ิงแวดล้อม ควบคู่กัน
ไป นอกจำกนี้ กำรด ำเนินกิจกำรในรูปแบบวิสำหกิจชุมชน ยังเป็นกำรลดกำรพึ่งพำกำรแก้ไขปัญหำ  



๗๑ 

 

จำกหน่วยงำนภำครัฐท่ีไม่ท่ัวถึงและไม่ครอบคลุม ลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินโครงกำรท่ีไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จของภำคสังคมและภำคประชำชนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรขำดเงินทุน  ในกำรสนับสนุน กำร
พัฒนำหน่วยงำนเฉพำะส ำหรับดูแลวิสำหกิจชุมชน กำรพัฒนำงำนวิจัยในกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรให้
เงินทุนสนับสนุนเพื่อให้วิสำหกิจชุมชนสำมำรถเริ่มต้นได้ ตลอดจนกำรมีมำตรกำรต่ำงๆ  เข้ำมำ
ช่วยเหลือด้วย อำทิ กำรจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือธุรกิจ ในด้ำนต่ำงๆ กำรจัดต้ังกองทุนต่ำงๆ กำรให้
ค ำปรึกษำโดย ไม่มีค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนกำรแก้ไขกฎระเบียบท่ีเอื้ออ ำนวย และเป็นแรงจูงใจให้เกิดกำร
จัดต้ังวิสำหกิจชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง เครื่องมือเหล่ำนี้มีควำมจ ำเป็นต่อกำรสร้ำงเสริมวิสำหกิจชุมชน
อย่ำงเป็นระบบและเป็นองค์รวมท ำให้  กำรสร้ำงเสริมวิสำหกิจชุมชนนั้นประสบผลส ำเร็จ 
องค์ประกอบส ำคัญของกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนอย่ำงเป็นระบบให้ได้ผลคือ กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์
ระยะยำวของภำครัฐท่ีจะผลักดันวิสำหกิจชุมชน กำรพัฒนำนโยบำยวิสำหกิจ ชุมชนให้มีกำรสร้ำงแผน
กลยุทธ์ระยะยำว 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ช้ีให้เห็นถึงควำมส ำคัญ ได้แก่ 
ชุมชนเป็นเจ้ำของ และผู้ด ำเนินกำร ผลผลิตมำจำกกระบวนกำรในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยำกร 
ทุน แรงงำนในชุมชน เป็นหลัก ริเริ่มสร้ำงสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน เป็นฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผสมผสำนภูมิปัญญำสำกล มีกำรด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร เช่ือมโยงกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ มี
กระบวนกำรเรียนรู้เป็นหัวใจ และมีกำรพึ่งพำตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้ำหมำย วิสำหกิจ
ชุมชนมีเป้ำหมำยหลักอยู่ ๔ ประกำรคือ ประกำรแรกสนับสนุนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
ของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน แก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ให้ชุมชนใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรและทุน
ทำงสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ประกำรท่ีสอง กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และระบบกำร
พัฒนำเพื่อพึ่งตนเองของชุมชนท่ีครอบคลุมกำรจัดกำรทุกด้ำน ให้มีระบบกำรจัดกำรกำรผลิต กำรแปร
รูป กำรตลำด กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กำรจัดกำรสวัสดิกำรชุมชน ซึ่งด ำเนินกำรโดยองค์กรชุมชน 
หรือเครือข่ำยองค์กรชุมชนในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร และประสำนควำมร่วมมือกับภำครัฐและ
เอกชนอื่น ๆ ประกำรท่ีสำม กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนท่ีมีอิสระพึ่งตนเองได้ ระบบ
กำรจัดกำรท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน มีต้นทุนกำรจัดกำรต่ ำ และเป็น
สถำบันทำงสังคมท่ีชำวบ้ำนพึ่งพำอำศัยได้ และสุดท้ำยคือ กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีกระจำย
กำรพัฒนำไปสู่ทุกส่วนของชุมชน ไม่ใช่ระบบท่ีให้โอกำสกับผู้ท่ีเหนือกว่ำทำงด้ำนเศรษฐกิจหรือ
กำรเมือง เป็นฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ผสมผสำนภูมิปัญญำสำกล  มีกำรด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร 
เช่ือมโยงกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ มีกระบวนกำรเรียนรู้เป็นหัวใจ และมีกำรพึ่งพำตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนเป็นเป้ำหมำย  

กำรแก้ไขปัญหำจุดอ่อน เสริมจุดแข็งให้ชุมชน ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร  และทุนทำง
สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และ  ระบบกำรพัฒนำ เพื่อกำรพึ่งพำ
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ตนเองของชุมชนท่ีครอบคลุมกำรจัดกำรทุกด้ำน พัฒนำระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีมีอิสระ 
พึ่งตนเองได้ มีระบบกำรจัดกำร ท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน และพัฒนำ
ระบบเศรษฐกิจ ชุมชนท่ีกระจำยกำรพัฒนำไปสู่ทุกส่วนของชุมชน กำรพัฒนำ วิสำหกิจชุมชน มีกำร
ด ำเนินกำรจำกระดับเล็กและพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ๔ ระดับ ดังนี้ ระดับครอบครัว เป็นกำรแปรรูปเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภคของตนเองในครัวเรือน  เป็นหลัก เพื่อลดรำยจ่ำยท่ีจะต้องซื้อภำยนอก ท ำให้
สำมำรถออมทุนได้ ระดับชุมชน ผลผลิตท่ีเหลือใช้สำมำรถขยำยตัวไปสู่เพื่อนบ้ำนผู้ผลิตเอง ไม่ได้เกิด
กำรซื้อขำยกันเองในชุมชนในลักษณะพึ่งพำอำศัยกันเอง เงินจึงไม่ไหลออก ไปจำกชุมชน ระดับ
เครือข่ำย ผลผลิตเพื่อกำรพึ่งพำตนเองบำงอย่ำง ไม่สำมำรถด ำเนิน กำรได้โดยล ำพังชุมชนเดียว หลำย
ชุมชนจึงต้องร่วมมือกันด ำเนินกำรเพื่อตอบสนอง  ต่อควำมต้องกำรของทุกชุมชน หรือผลผลิต
บำงอย่ำงหลำยชุมชนเหลือใช้ จึงน ำมำร่วมกันผลิตเพิ่มมูลค่ำ และแลกเปล่ียนกับเครือข่ำยชุมชนอื่นท่ี
ไม่สำมำรถผลิต ได้เอง เป็นกำรพึ่งพำกันเองระดับเครือข่ำยท่ีมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำง
ทรัพยำกร ท้องถิ่นและภูมิปัญญำ ระดับนอกชุมชนและเครือข่ำย เป็นกำรใช้ทรัพยำกรหรือผลผลิตท่ีมี
มำกเกิน ควำมต้องกำรของชุมชนและเครือข่ำย เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพิ่มมูลค่ำตอบสนอง 
กำรตลำดนอกชุมชนและเครือข่ำย   
๓.๒  ข้อเสนอแนะ 

๓.๒.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑.  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกำร  ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน 

ควรมีกำรเช่ือมโยงกำรท ำงำนร่วมกัน อย่ำงบูรณำกำรและต่อเนื่อง โดยใช้กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมกับ 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน เพื่อรับทรำบปัญหำและหำแนวทำงกำร แก้ไขแบบชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น  

๒. รัฐท ำหน้ำท่ีเป็นตัวเช่ือมระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะภำคเอกชนท่ีเป็นผู้ให้
กำรสนับสนุน กลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำกับวิสำหกิจชุมชน โดยจัดให้มีเวทีแลก เปล่ียนพูดคุย หรือกำรสร้ำง
บรรยำกำศทำงกำรค้ำ กิจกรรมนัดพบระหว่ำงผู้ประกอบกำรท่ีเป็นกลุ่มวิสำหกิจกับ กลุ่มเป้ำหมำยท่ี
เป็นลูกค้ำท้ังคนไทยและชำวต่ำงชำติ  

๓ . หน่วยงำนท่ีเป็นสถำนศึกษำควรมีรำยวิชำหรือหลักสูตร สอนวิธี คิดแบบ
ผู้ประกอบกำรให้กับเยำวชน คนรุ่นใหม่หรือผู้ท่ีสนใจเพื่อให้เข้ำใจและปลูกฝังจิตวิญญำณ ของกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

๔. หน่วยงำนภำครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
ต้นแบบในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะทำงเทคโนโลยี 
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๓.๒.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. วิสำหกิจชุมชนควรต้ังขึ้นมำจำกควำมต้องกำรของ สมำชิกทุกคนในกลุ่ม มี

เป้ำหมำยเดียวกัน อันจะท ำให้เกิด ควำมเต็มใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง  
๒. วิสำหกิจชุมชนต้องมีกำรร่วมกันก ำหนดโครงสร้ำง บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

กฎเกณฑ์และระเบียบต่ำงๆ ในกำรเป็นสมำชิก รวมถึงกำรจัดสรรปันส่วนผลก ำไรให้ ชัดเจน จัดให้มี
กำรประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอ พัฒนำวิธีคิดและ กำรท ำงำนของกลุ่มให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

๓. วำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและมีแผนกำร สืบทอดวิสำหกิจชุมชนให้กับ
สมำชิกรุ่นต่อๆ ไป  

๔. วิสำหกิจชุมชนควรมีกำรเช่ือมโยงกันเองท้ังภำยใน พื้นท่ีเดียวกันและต่ำงพื้นท่ี ท้ัง
ท่ีเป็นวิสำหกิจชุมชนประเภท เดียวกันและต่ำงประเภทกัน เพื่อสร้ำงเครือข่ำยให้เกิดขึ้น โดยอำจเป็น
เครือข่ำยแลกเปล่ียนควำมรู้เครือข่ำยทำงกำรค้ำ เครือข่ำยด้ำนกำรท่องเท่ียว  

๕. วิสำหกิจชุมชนมีควำมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และ มีพื้นฐำนมำจำกภูมิปัญญำใน
ท้องถิ่น ควรเน้นกำรสร้ำง ควำมแตกต่ำงเพื่อดึงดูดผู้บริโภค 

๓.๒.๓  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
๑. ควรมีกำรด ำเนินกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน แบบแยกประเภท เพื่อให้

เห็นผลกำรวิจัยในแต่ละรูปแบบ อย่ำงชัดเจน 
๒. กำรศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและบริบทของ

วิสำหกิจชุมชนนั้น จะส่งผลให้ผลกำรศึกษำแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด 
๓. ควรมีกำรศึกษำถึงประโยชน์ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่วิสำหกิจชุมชน เพื่อให้

สำมำรถด ำเนินกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำดผ่ำนระบบออนไลน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  

กรุงเทพมหำนครมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๓๙. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
กรมกำรพัฒนำชุมชน, แนวทางการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ. กรุงเทพมหำนคร: สไตล์ครีเอทีฟ

เฮ้ำส์, ๒๕๖๐. 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร. วิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพมหำนคร: ม.ป.พ., ๒๕๔๘. 
ชมพูนุท ศรีพงษ์. กำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนทหำรกองทัพภำคท่ี ๔ กองทัพบกไทยในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้. ๒๕๕๙. 
ณรงค์ เพชรประเสริฐ และพิทยำ ว่องกุล. วิสาหกิจชุมชน: กลไกเศรษฐกิจฐานราก. พิมพ์ครั้งท่ี 6 

กรุงเทพมหำนคร: ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๖. 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพมหำนคร: กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรส่ือสำร. ๒๕๕๙. 
พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหำนคร: สุขภำพใจ. ๒๕๔๙. 
________. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งท่ี ๙.(กรุงเทพมหำนคร: ๒๕๔๘). 
พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส (นิธิบุณยำกร). พุทธสันติวิธี: การบูรณาการและเครืองมือจัดการความ

ขัดแย้ง. กรุงเทพมหำนคร: ๒๑ เซ็นจูรี่. ๒๕๕๔. 
เสรี พงศ์พิศ. คู่มือท าวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพมหำนคร: พลังปัญญำ, ๒๕๕๒.  
________. วิสาหกิจชุมชน: แผนแม่บท แนวคิด แนวทางร่างพระราชบัญญัติ. กรุงเทพมหำนคร: 

เจริญวิทย์กำรพิมพ์, ๒๕๕๐.  
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
ชัชชนก เตชะวณิช . บุพปัจจัยควำมส ำเร็จของวิสำหกิจชุมชนในประเทศไทย . ดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ. คณะวิทยำกำรจัดกำร: มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร, ๒๕๖๑. 
นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน. กำรสร้ำงตัวช้ีวัดองค์กรสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖. ดุษฎีบัณฑิตสาขา

สันติศึกษา. บัณฑิตวิทยำลัย: มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๖๒. 
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นิภำพร ปำนสวัสด์ิ. คุณลักษณะของผู้น ำชุมชนเพื่อสันติภำพท่ีพึงประสงค์ในสังคมไทยปัจจุบัน.ดุษฎี
บัณฑิตสาขาสันติศึกษา. บัณฑิตวิทยำลัย: มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย , 
๒๕๖๒. 

(๓) รายงานวิจัย: 
กันต์กนิษฐ์ พงศ์กระพันธุ์ . “ปัญหำกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน”. รายงานวิจัย. บัณฑิต

วิทยำลัย: มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี, ๒๕๕๒.  
ขวัญกมล ดอนขวำ และคณะ. “กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงาน

วิจัย. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี. ๒๕๕๕. 
ชมพูนุท ศรีพงษ์ และคณะ. “กำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนทหำรกองทัพภำคท่ี ๔ กองทัพบกไทย

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้”. รายงานวิจัย. คณะวิทยำกำรจัดกำร: มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ, ๒๕๕๙. 

ธงพล พรหมสำขำ ณ สกลนคร. และ อุทิศ สังขรัตน์. “แนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจ
ชุมชนในเขตลุ่มทะเลสำบสงขลำ”. รายงานวิจัย. สถำบันสันติศึกษำ: มหำวิทยำลัยสงขลำ 
นครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่, ๒๕๕๖. 

บ ำรุง สุขพรรณ์ และบัว พลรัมย์. “กลยุทธ์ควำมส ำเร็จในกำรเผยแผ่ธรรมะท่ีแฝงอยู่ในปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระสังฆำธิกำรในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงานวิจัย. 
คณะนิเทศศำสตร์: มหำวิทยำลัยเกริก, ๒๕๕๒. 

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, บรรจง โสดำดี, ธนู ศรีทอง และพลนภัส แสงศรี. “กำรใช้หลักพุทธศำสนำใน
กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนพึ่งตนเองลุ่มแม่น้ ำมูล อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์”. รายงาน
วิจัย. วิทยำเขตสุรินทร์: มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๐. 

พรชัย พันธุ์ธำดำพร. “กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ”.
รายงานวิจัย. คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิ, ๒๕๕๘. 

พลตรี จักรพงษ์ นวลช่ืน. “แนวทำงกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนให้ยั่งยืนด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น ศึกษำ
กรณี วิสำหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร”. รายงานวิจัย. วิทยำลัย
ป้องกันรำชอำณำจักร: สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ, ๒๕๖๑. 

(๔) บทความ: 
กฤษณะ ดำรำเรือง. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทำงกำรตลำดวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเขำแหลม . 

จังหวัดนครสวรรค์. สุทธิปริทัศน์. ปีท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๑๐๐ (ตุลำคม-ธันวำคม. ๒๕๖๐). หน้ำ 
๑๓๐-๑๔๓. 



๗๖ 

 

โกสินทร์ ช ำนำญผลและสุดำใจ โล่ห์วนิชชัย. กำรพัฒนำรูปแบบเทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภำพ
ผู้ประกอบกำร. วารสารราชพฤกษ์. ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภำคม - สิงหำคม ๒๕๖๒).
หน้ำ ๑๓๐ - ๑๓๘. 

ชญำภัทร์ กี่อำริโย และคณะ. รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัด
ภำคกลำง. วารสารวิชาการพระจอมเกล้พระนครเหนือ. ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑ (มกรำคม-
เมษำยน ๒๕๕๙). หน้ำ ๑๔๑-๑๕๒. 

โชติกำ ปงแปง . พรชนก ทองลำด และบุญฑวรรณ วิงวอน . กระบวนกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์แคบหมูบ้ำนหม้อ ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง. วารสารการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (มกรำคม-
มิกุนำยน ๒๕๕๗). หน้ำ ๑๐๖-๑๑๖. 

ณัฐวดี พัฒนโพธิ์. กำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกต้นกก บ้ำนโนนนำค ต ำบลบัวบำน 
อ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 
ปีท่ี ๖ ฉบับพิเศษ (๒๕๖๐).หน้ำ ๑๒๐ - ๑๓๒. 

ธนันท์ธร โสภณดิลก. สัปปุริสธรรม ๗ กับกำรพัฒนำในยุคไทยแลนด์ ๔.๐. วารสาร มจร นครน่าน
ปริทรรศน์. ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎำคม- ธันวำคม ๒๕๖๐), ๙๑-๙๙. 

นิมิตร บุญเป็ง. ชมภูนำฏ ชมพูพันธ์. เชิดเกียรติ กุลบุตร และเสำวภำ สุขประเสริฐ. กำรขับเคล่ือน
วิสำหกิจชุมชนสู่วิสำหกิจเพื่อสังคม อ ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น . วารสารวิชาการ
ธรรมทรรศน์. ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๓ ฉบับพิเศษ (กันยำยน - ธันวำคม ๒๕๖๑). หน้ำ ๑๙๕-
๒๐๓.  

บุญทวี เทียมวัน และปำริชำติ เปิ้นวงษ์. กำรปรับเปล่ียนมโนทัศน์ต่อผู้สูงอำยุ สู่สังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ. วารสารเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ” ปีท่ี ๕๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎำคม - ธันวำคม ๒๕๖๒). หน้ำ ๕๒-๖๐. 

พระประภำส ปญฺญำคโม , พระครูภำวนำโพธิคุณ และอุดม บัวศรี . กำรบูรณำกำรหลักพุทธ
เศรษฐศำสตร์กับทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ของอี เอฟ ชูเมกเกอร์ . วารสารวิชาการธรรม
ทรรศน์. ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภำคม - สิงหำคม ๒๕๖๑), หน้ำ ๖๓-๗๒. 

พระปรำโมทย์ วำทโกวิโท และพระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส.  รูปแบบกำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ
สันติภำพโดยพุทธสันติวิธี . วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีท่ี ๗ (ฉบับเพิ่มเติม 
๒๕๖๒). หน้ำ ๒๕๓-๒๖๕. 

ภิศักด์ิ กัลยำณมิตร . กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก . วารสารรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎำคม-ธันวำคม ๒๕๕๘). หน้ำ 
๑๗ – ๓๗. 
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แม่ชีจิณรกำญจน์ ธัมมะรักขิตำ. กำรบูรณำกำรหลักธรรมในพระไตรปิฎกตำมหลักพุทธวิธีกำรสอนของ
พระพุทธเจ้ำ. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ปีท่ี ๘ 
ฉบับท่ี ๑ (มกรำคม-มิถุนำยน ๒๕๖๒). ๑๗๙-๑๘๗. 

ศรีปริญญำ ธูปกระจ่ำง . ทิศทำงกำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน . พัฒนาชุมชน. ปีท่ี ๔๒ ฉบับท่ี๑๐ 
(ตุลำคม ๒๕๔๖). หน้ำ ๑๔-๑๘. 

(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอื่น ๆ: 
ประกำศยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๒ ก (๑๓ 

ตุลำคม ๒๕๖๑).  
ส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ . ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

ฉบับย่อ. กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, ๒๕๖๑. 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ. สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘. 

ส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้เทนรำษฎร . การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจาก
ภาครัฐ. เอกสำรวิชำกำรอิเล็กทรอนิกส์. (สิงหำคม ๒๕๖๑).  

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
เกี่ยวกับกรม. [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ: http://www.cdd.go.th/related-link/บริกำรภำยใน/about-

us [๑๐ ธันวำคม ๒๕๖๒]. 
ขับเคล่ือน ๔ ยุทธศำสตร์จัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม หนุน EEC เติบโตยั่งยืน. [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ: 

https://www.eeco.or.th/pr/news/EnvironmentStrategicPlanningForSustain 
ableGrowth [๕ ธันวำคม ๒๕๖๒] 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และกำรต่อทะเบียน ของ
วิสำหกิจชุมชน” รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง. หน้ำ ๑๕-๑๖.. 

พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒. [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ:  http:// 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0032.PDF [๑ ธั นวำคม 
๒๕๖๒] 

วิสำหกิจชุมชน ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนรำก . [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ: https://www.Bangkok 
banksme.com/en/community-otop [๕ มกรำคม ๒๕๖๓] 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ . แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔.. [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ: http://www. 
nesdb.go.th/ewt_dl_link. php?nid=6422 [๕ ธันวำคม ๒๕๖๒]. 

http://www.cdd.go.th/related-link/บริการภายใน/about-us
http://www.cdd.go.th/related-link/บริการภายใน/about-us
https://www.eeco.or.th/pr/news/EnvironmentStrategicPlanningForSustain%20able
https://www.eeco.or.th/pr/news/EnvironmentStrategicPlanningForSustain%20able
http://www/
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ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน. [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ: http://www. 
sceb.doae.go.th/Sscem2.htm# ลักษณะส ำคัญของวิสำหกิจชุมชน [๑ ธันวำคม 
๒๕๖๒] 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) , [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ: http://nscr. 
nesdb.go.th/ยุทธศำสตร์ชำติ/  [๔ ธันวำคม ๒๕๖๒] 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม. [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ: www.dip.go.th {๓ 
ธันวำคม ๒๕๖๒} 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน , [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ: http://www. 
sceb. doae.go.th/Ssceb2.htm [๑๐ มกรำคม ๒๕๖๓] 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ. สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น ส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรในสถำนประกอบกำร พ.ศ. ๒๕๕๘. 

ส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้เทนรำษฎร . การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจาก
ภาครัฐ. เอกสำรวิชำกำรอิเล็กทรอนิกส์. (สิงหำคม ๒๕๖๑).  

พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒, [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ:  http://www. 
ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0032.PDF [๑ ธันวำคม ๒๕๖๒] 

วิสำหกิจชุมชน ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนรำก , [ออนไลน์] แหล่งท่ีมำ: https://www.Bangkokbank 
sme.com/en/community-otop [๕ มกรำคม ๒๕๖๓] 

(๗) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม: 
สัมภำษณ์ นำยสุพัฒน์ ยงกุล. นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ

ปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๓.  
สัมภำษณ์ นำยสุวรรณภูมิ นำคนวล. ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวำย อ ำเภอ

ปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๓.  
สัมภำษณ์ นำงสำวสิดำวรรณ ไชยทำ. นักพัฒนำชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวำย อ ำเภอ  

ปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๓.  
สัมภำษณ์ คุณกฤษฎำวัลย์ สุริยุทธ. ประธำนวิสำหกิจชุมชนป่ำครอบครัว ต ำบลพิมำย อ ำเภอปรำงค์กู่ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
สัมภำษณ์ คุณกรรญดำ ไชยสิทธิ์. อำจำรย์โรงเรียนสวำยพิทยำคม อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ. 

๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
สัมภำษณ์ นำงสำวธนวรรณ บุญร ำ. พนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ, ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
สัมภำษณ์ นำยมำนิตย์ บูรณะ. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนท่ำคอยนำง ต ำบลสวำย อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัด 

ศรีสะเกษ, ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

http://www.sceb/
http://www.sceb/
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สัมภำษณ์ คุณสุภำ พันธมำศ. ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำคอยนำง ต ำบลสวำย อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ , 
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Abstract  

Dissertation work, to be presented Style Management dried longan flesh, 

golden quality Case Study of Community agricultural products processing. Ban Wang 

Than Gold Principles of Business Administration from the students focused on the 

management of human resources is key. Creating a system to quickly build 

relationships with people in the greater community. This is the key to success in 

business and in the management of the organization. Community Enterprise, processed 

agricultural products. Ban Wang Than Gold This is proof that the organization has grown 

steadily each year, the organization achieved with the form below. 1) The 

development model plant longan flesh, golden, the group has brought new 

technology used at the plant to develop a product that yields more. And 

controlled Buy Power transformer and adjacent to the plant. Making it possible to 

continue the introduction of machinery. And innovations used in the plant. 2) To form 



๘๒ 

 

a network group of students had gathered group. Alliance longan to come up with a 

solution that will happen. Market of fruits including sharing. As well as the marketing 

of raw materials for any innovation to solve a pressing charges of foreigners 3) 

Development Model skilled staff group of students, taking into account the quantity, 

quality and time, all of which have to be taken. included in the development of skilled 

labor. The planning and control of the core activities in the production system, the 

group has developed a method to produce. And adjusted to match the number of the 

flap to come to work every summer fruits. 4) The management style well-being of its 

employees. Taking into account the mental health of employees in factories. The 

employees at the plant will employ local people and workers from all sectors of Iraq 

has been organized. Employees to take gifts to the children on the plateau. Or to visit 

a variety of locations. To enhance the intimacy of employees and reduce controversy 

in the plant 5) Model management market. The group of students to develop the 

market by increasing the online channel. Participation in government programs and 

attending to the various associations 6) Bake the formula of the group. The dried longan 

flesh, golden onions are larger than the color than the market. 

 
บทคัดย่อ 

งำนดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อน ำเสนอ รูปแบบการบริหารธุรกิจล าไยอบแห้ง เนื้อสีทอง อย่ำงมี
คุณภำพ กรณีศึกษำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนวังธำรทอง หลักกำร
บริหำรธุรกิจโดยตรงจำก นักศึกษำ ท่ีมุ่งเน้นกำรบริหำรบุคคลำกรเป็นหลัก กำรสร้ำงระบบกำรท ำงำน
ให้สะดวก รวดเร็ว กำรสร้ำงสัมพันธ์กับคนในชุมชนมำกขึ้น ซึ่งเป็นหลังส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ
ตลอดมำ 

ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรองค์กรของ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำน
วังธำรทอง ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ได้ว่ำองค์กรมีควำมมั่นคงเติบโตขึ้นทุกปีโดยทำงองค์กรประสบผลส ำเร็จได้
ด้วยรูปแบบดังต่อไปนี้ 1)กำรพัฒนำโรงงำนอบล ำไยเนื้อสีทองของทำงกลุ่มได้น ำเทคโนโลยีใหม่เข้ำมำ
ใช้ในโรงงำนเพื่อพัฒนำสินค้ำให้ได้ผลผลิตท่ีมำกขึ้น และสำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้ และได้ซื้อหมอ
แปลงไฟฟ้ำมำติดในโรงงำน ท ำให้สำมำรถต่อยอดในกำรน ำเครื่องจักร และนวัตกรรมใหม่ๆมำใช้ใน
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โรงงำนได้ 2) กำรสร้ำงเครือข่ำย กลุ่มฯ ของนักศึกษำได้มีกำรรวมตัวจัดต้ังกลุ่ม พันธมิตรผู้อบล ำไย 
ขึ้นมำเพื่อร่วมกันแก้ปัญหำท่ีจะเกิด กับตลำดของล ำไยรวมถึงกำรแชร์ กันทำงด้ำนช่องทำงกำรตลำด 
ด้ำนวัตถุดิบ ด้ำนข่ำวสำร นวัตกรรมใหม่ ร่วมถึงกำรแก้ปัญหำกำรโดนกดรำคำของชำวต่ำงชำติ 3) 
กำรพัฒนำฝีมือพนักงำน กลุ่มฯ ของนักศึกษำค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนปริมำณ คุณภำพ และเวลำ ซึ่ง
ท้ังหมดนี้จะต้องน ำมำรวมไว้ในระบบกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยมีกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต
เป็นแกนกลำง กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในระบบกำรผลิตนั้นทำงกลุ่มได้คิดค้นวิธีกำรผลิต และปรับปรุง
เพื่อให้เข้ำกับจ ำนวนของพนังงำนจะเข้ำมำท ำงำนของทุกช่วงฤดูล ำไย 4) กำรจัดกำรควำมเป็นอยู่ของ
พนักงำนกลุ่มฯ ค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนสุภำพจิตของพนักงำนในโรงงำน เพรำะพนักงำนในโรงงำนจะมี
พนักงำนท่ีเป็นคนพื้นท่ีและแรงงำนจำกภำค อีสำร จึงได้มีกำรจัดกิจกรรม พำพนักงำนไปแจกของให้
เด็กตำมพื้นท่ีรำบสูง หรือพำไปเท่ียวตำมสถำนท่ีต่ำง ๆเพื่อเพิ่มควำมสนิทสนมของพนักงำนและลด
ปัญหำกำรทะเลำะวิวำทในโรงงำนได้ 5) กำรจัดกำรตลำด ทำงกลุ่มฯของนักศึกษำได้พัฒนำตลำดโดย
กำรเพิ่มช่องทำงออนไลน์ กำรเข้ำร่วมโครงกำรของรัฐบำล และกำรเข้ำร่วมกับสมำคมต่ำง ๆ 6) คิดค้น
สูตรกำรอบเฉพำะของทำงกลุ่มฯ ท่ีท ำให้ล ำไยอบแห้ง เนื้อสีทองมี ขนำดท่ีใหญ่กว่ำ หอมกว่ำ สีสวย
กว่ำในตลำด 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1  ความเป็นมาสถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป (Statement of the problems) 

เริ่มแรกล ำไยเป็นผลไม้ท่ีอยู่ใน ฤดูฝน ท่ีคนไทยจะสำมำรถรับประทำนได้ในช่วง เวลำ 
กรกฎำคม – กันยำยน ของทุกปี ล ำไยในช่วงนั้นจึงมี กล่ินและรสชำติท่ี หอม หวำน และมีขนำดใหญ่
มำก แต่ช่วง ตุลำคม – มิถุนำยน ไม่ใช้ว่ำไม่มีล ำไยขำยแต่พวกล ำไยสดนอกฤดูมีรสชำติแย่กว่ำในฤดู
เพรำะ ควำมหอมหวำน และขนำด ใหญ่ไม่เท่ำกับในฤดู จึงท ำให้ล ำไยท่ีมีขำยในตลำด แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ล ำไยสด ล ำไยอบท้ังเปลือก ล ำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ข้อแตกต่ำงของ ล ำไยท้ัง 3 
ประเภทนี้ได้แก่  

1. ล ำไยสด 
2. ล ำไยอบแห้งท้ังเปลือก 
3. ล ำไยอบแห้งเนื้อสีทอง 
นักศึกษำได้สังเกตกำรณ์และวิเครำะห์ได้ว่ำในประเทศไทยตลำดสินค้ำประเภทล ำไยอบแห้ง

เนื้อสีทอง เกรด  Premium เป็นสินค้ำท่ีมีคู่แข่งทำงตลำดน้อยมำก เพรำะมีต้นทุนในกำรท ำท่ีรำคำสูง 
จึงท ำให้เป็นสินค้ำหำยำกและยังเป็นท่ีต้องกำรของในตลำดจ ำนวนมำก ครอบครัวของนักศึกษำยัง
ประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นกลุ่มผู้ปลูกล ำไยและยังเป็นวิสำหกิจชุมชนแปลรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
ท ำให้ได้รับกำรปลูกผังแนวคิดอยู่อย่ำงพอเพียงและได้รับสนับสนุน กำรอบรม สัมมนำ ออกแสดง
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สินค้ำ จำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอจึงท ำให้มีช่องทำงและแนวคิดใหม่ๆน ำมำใช้
อยู่เสมอ 

นักศึกษำเกิดในครอบครัวใหญ่ท่ีคุณพ่อมีพี่น้องท้ังหมด 16 คน โดยมีอำกง อำม่ำ เป็น
แกนกลำงรวมจิตใจของทุกคน และเป็นต้นแบบ ควำมขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ควำมเสียสละ 
แบ่งปัน ควำมมีน้ำใจ เป็นครอบครัวที่ยึดมั่นในศีล 5 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนตัวเองด้วย
อบำยมุขต่ำง ๆ ทำงแม่มีพี่น้องท้ังหมด 3 คนเป็นเกษตรกร ผู้ปลูกล ำไย ต้ังแต่สมัย ตำกับยำย แต่ใน
ยุคของ ตำกับยำย ยังไม่ค่อยมีผู้ปลูกล ำไยมำกนัก จึงไม่มีปัญหำในแข่งขันเรื่องรำคำมำกมำยเท่ำไหร่
นัก จึงท ำให้ในช่วงเวลำนั้น แค่ท ำสวนล ำไยเพียงอย่ำงเดียวก็สำมำรถเล้ียงครอบครัวได้  แต่ยุคสมัย
และควำมต้องกำรของผู้คนยิ่งมำกขึ้น เลยท ำให้มีเกษตรกรผู้ปลูกล ำไยมีจ ำนวนมำกขึ้น จึงเกิดปัญหำ
สินค้ำล้นตลำด เกษตรกรส่วนมำกโดนพ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ สินค้ำ ท ำให้เกิดปัญหำขำดทุน 
ครอบครัวของนักศึกษำ จึงตระหนักถึงกำรหำช่องทำงกำรค้ำใหม่ โดนเริ่มจำกกำรไปศึกษำเรียนรู้จำก 
โรงงำนล ำไยอบแห้ง และได้รู้ถึงปัญหำ อุปสรรค ของกำรท ำล ำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ได้ร่วมงำนกับ
หน่วยงำนพัฒนำชุมชน แต่ส่ิงท่ีครอบครัวของนักศึกษำได้รับมำจำกกำรเรียนรู้ศึกษำดูงำนในครั้งนั้น
คือแนวคิดแบ่งปันควำมรู้ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนำควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อีกท้ังยังสำมรถสอนแนวคิดท่ีดี
ประกอบอำชีพสุจริต ลดปัญหำอำชญำกรรมในท้องถิ่นได้ 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ 

จำกกำรรวบรวมข้อมูลปัจจุบันปี พ.ศ. 2562 พบว่ำล ำไยเนื้อท่ีให้ผลในไทยท้ัง 8 จังหวัด รวม 
851,814 ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปี 2561 ร้อยละ 1.35 ผลผลิตรวม 703,335 ตัน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.42 แยก
เป็นล ำไยในฤดู 436,801 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 และล ำไยนอกฤดูจะมีผลผลิตรวมประมำณ 266,534 
ตันลดลงร้อยละ 2.31 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 826 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 โดยแยกเป็นล ำไย
ในฤดู 691 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.74 และล ำไยนอกฤดูประมำณ 1 ,213 กิโลกรัม/ไร่ ลดลง
ร้อยละ 11.78 

ขณะนี้ล ำไย อยู่ในช่วงแทงช่อประมำณร้อยละ 5  และคำดว่ำจะแทงช่ออย่ำงชัดเจนในช่วง
เดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งปีนี้กำรติดช่อจะล่ำช้ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เนื่องจำกหลังจำกเกษตรกรรำดสำรเร่งกำร
ออกดอกแล้วมีฝนตก ท ำให้ล ำไยแตกใบอ่อนแทนกำรติดช่อ อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำ ผลผลิตล ำไยจะ
เพิ่มขึ้นไม่มำกนัก เนื่องจำกเกษตรกรหันไปผลิตล ำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น   ซึ่งเกษตรกรบำงส่วนเป็น
เกษตรกรมือใหม่ท่ียังขำดควำมช ำนำญในกำรบ ำรุงดูแลสวนล ำไยนอกฤดู โดยผลผลิตล ำไยในฤดู      
จะออกมำกในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม 
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1.3 สถานการณ์ปัจจุบันของผลผลิตล าไยในท้องถ่ิน 
ปี เนื้อทีใ่ห้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 

2560 1,090,605 1,027,493 942 
2561 1,138,561 1,076,939 947 
ผลต่ำง 47,956 49,446 5 

กำรเปล่ียนแปลง 4.40 4.81 0.53 
(ข้อมูลจำกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรเกษตร) 

1.3.1 สถานการณ์การผลิตของปัจจุบัน 
เนื้อท่ีให้ผลรวมท้ังประเทศเพิ่มข้ึน จำกต้นล ำไยท่ีปลูกในปี 2558 ในภำคเหนือและภำคกลำง 

ซึ่งปลูกเพิ่มแทนต้นล ำไยท่ีอำยุมำกให้ผลผลิตต่ ำ ล้ินจ่ี ยำงพำรำ และมันส ำปะหลัง เริ่มให้ผลผลิตในปี
นี้ ส ำหรับผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวมคำดว่ำเพิ่มขึ้น เนื่องจำกเกษตรกรปรับเปล่ียนมำผลิตล ำไย
นอกฤดูเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภำพภูมิอำกำศเอื้ออ ำนวยเกษตรกรดูแลเอำใจใส่มำกขึ้น 

ภำคเหนือ เนื้อท่ีให้ผลเพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้วเล็กน้อย จำกล ำไยท่ีปลูกในปี 2558 เริ่มให้ผลผลิต
ปีนี้ ซึ่งเกษตรกรปลูกเพิ่มแทนล ำไยท่ีอำยุมำก และปลูกแทนต้นล้ินจ่ี ส่วนผลผลิตต่อไร่ และผลผลิต
รวมคำดว่ำเพิ่มขึ้นเนื่องจำกเกษตรกรปรับเปล่ียนมำผลิตล ำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภำพ
ภูมิอำกำศเอื้ออ ำนวย มีน้ ำเพียงพอกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อท่ีให้ผลลดลง เกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่น เช่น แก้ว
มังกร ขิง อ้อยโรงงำน เป็นต้น ส่วนผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวมคำดว่ำเพิ่มขึ้น จำกสภำพภูมิอำกำศ
เอื้ออ ำนวยต่อกำรติดดอกออกผล 

ภำคกลำง เนื้อท่ีให้ผลเพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว จำกล ำไยท่ีปลูกใหม่ในปี 2558 เริ่มให้ผลได้ในปีนี้ 
ซึ่งปลูกแทนในพื้นท่ียำงพำรำ เช่นจังหวัดชลบุรี ตรำด เป็นต้น และปลูกแทนพื้นท่ีมันส ำปะหลัง ได้แก่
จังหวัดจันทบุรีส่วนผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง เนื่องจำกเกษตรกรบำงพื้นท่ีลดกำรผลิตล ำไยนอกฤดู 
โดยกำรไม่รำดสำบังคับกำรออกดอก เพื่อพักต้นล ำไยไม่ให้ต้นโทรม เช่นในแหล่งผลิตจังหวัดจันทบุรี 
และสระแก้ว ประกอบกับมีต้นล ำไยท่ีเริ่มให้ผลได้ในปีนี้ เป็นปีแรกซึ่งยังให้ผลผลิตต่อไร่ต่ ำ อย่ำงไรก็
ตำมภำพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นตำมกำรเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ให้ผล 
1.3.2 สถานการณ์การที่เกิดขึ้นปัจจุบัน 

จำกกำรส ำรวจพบว่ำมี 8 จังหวัดภำคเหนือท่ีปลูกล ำไย ได้แก่ เชียงใหม่ ล ำพูน พะเยำ แพร่ 
น่ำน เชียงรำย ล ำปำง และตำก ปี 2561 มีเนื้อท่ียืนต้น 862,220 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 0.49 
เนื่องจำกกำรปลูกใหม่แทนล้ินจ่ี เนื้อที่ให้ผล 839,985 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33 จำกต้นล ำไยท่ีปลูกในปี 
2558 ในภำคเหนือ ซึ่งปลูกเพิ่มแทนต้นล ำไยท่ีอำยุมำกให้ผลผลิตต่ ำ ผลผลิตรวม 659,173 ตัน (ล ำไย
ในฤดู 386,342 ตัน ล ำไยนอกฤดู 272,831 ตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 เนื่องจำกสภำพอำกำศ
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เอื้ออ ำนวย ปริมำณน้ ำฝนเพียงพอต่อกำรออกดอกติดผล และเกษตรกรปรับเปล่ียนมำผลิตล ำไยนอก
ฤดูเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ผลผลิตต่อไร่ 785 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.08 เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้ออ ำนวย 
ต้นล ำไยออกดอกติดผลมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เพรำะถึงแม้ว่ำในพื้นท่ี ต.ร่มเย็น อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ จะ
ได้รับผลกระทบจำกวำตภัยหลำยรอบในช่วงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน ท ำให้ผลผลิตบำงส่วนร่วง
เสียหำย รวมท้ังใน อ.วังเจ้ำ และ อ.สำมเงำ จ.ตำก ประสบพำยุเช่นเดียวกันมีพื้นท่ีเสียหำยจ ำนวน 25 
ไร่ แต่ในภำพรวมผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้น และจะออกสู่ตลำดมำกสุดในช่วงเดือนสิงหำคม 2561 

ขณะนี้ชำวบ้ำนสวนล ำไยในพื้นท่ี ต่ำงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำปีนี้รำคำเริ่มต้นก็ตกต่ ำแล้ว 
ประกอบกับผู้ซื้อจำกต่ำงประเทศหลักๆ อย่ำงจีน และเวียดนำม เข้ำมำต้ังจุดรับซื้อช้ำกว่ำทุกปี  
ประกอบกับปีนี้ผลผลิตมีมำกกว่ำทุกปี และอำจล้นตลำดได้  ข้อมูลจำกส ำนักงำนเกษตร ประเมินว่ำ
ปลำยเดือนนี้ ล ำไยจะออกสู่ตลำดเป็นจ ำนวนมำกอำจส่งผลต่อรำคำอย่ำงแน่นนอน เนื่องจำกปริมำณ
ผลผลิตออกสู่ตลำดในเดือนกรกฎำคมนี้ ร้อยละ 30-40 ของปริมำณล ำไยท้ังหมด เดือนสิงหำคม 
ประมำณร้อยละ 60 ของปริมำณล ำไยท้ังหมด โดยจังหวัดล ำพูน มีพื้นท่ีเพำะปลูกล ำไยประมำณ 
272,255 ไร่ ซึ่งปลูกมำกท่ีสุดล ำดับต้นๆ คำดว่ำผลผลิตปีนี้ประมำณ 182,000 ตัน ล่ำสุด ล ำไยสดมัด
เป็นพวงใส่ตะกร้ำกิโลกรัมละ 20 บำท ส่วนล ำไยร่วงน ำไปอบแห้งรำคำตกต่ ำสุดๆเริ่มต้นปีนี้ เกรด AA 
16 บำท เกรด A รำคำ 12 บำท เกรด B รำคำ5 บำท ส่วนเกรด C ร่วงไม่มีรำคำ คำดว่ำผลผลิตล ำไย
ในจังหวัดล ำพูนจะมำกกว่ำทุกปีจนล้นตลำด ท ำให้รำคำต่ ำสุดๆ ในรอบ 10 ปีอีกด้วย 
1.4 ความสนใจ 

ธุรกิจผลิตล ำไยอบแห้งเนื้อสีทอง จัดอยู่ในธุรกิจผลไม้อบแห้งประกอบกับท่ีบ้ำนเป็นเกษตรกร
ผู้ปลูกล ำไยและเป็นวิสำหกิจชุมชนแปลรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรท ำให้ตัวของนักศึกษำมีควำมรักและ
ควำมผูกพันในองค์กรจึงอยำกจะศึกษรูปแบบธุรกิจ ผลิตล ำไยอบแห้ง เนื้อสีทอง บ้ำนวังธำรทอง 

ปัจจุบันตลำดของล ำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ยังเป็นท่ีต้องกำรในตลำดจ ำนวนมำก และยังมีรำคำ
สูงกว่ำ ล ำไยสด หรือ ล ำไยอบแห้งท้ังเปลือก แต่วิธีกำรผลิตล ำไยอบแห้งเนื้อสีทอง มีข้ันตอนกำรผลิต
ยำกกว่ำ และกำรดูแลรักษำล ำไยอบแห้งเนื้อสีทองจ ำเป็นต้องเก็บไว้ในในสถำนท่ีมีอุณหภูมิต่ ำถึง 5 
องศำ เพื่อรักษำสี ของเนื้อล ำไยให้สวยงำมพร้อมส่งอยู่เสมอ แต่โดยส่วนมำกสินค้ำประเภทนี้ จะมีคน
มำติดต่อส่ังซื้อท่ีโรงงำนเสมอ 

ซึ่งในช่วงเริ่มแรกพบว่ำ มีกลุ่มผู้คนในประเทศไทย ท่ีมีควำมสนใจอยู่มำก และเป็นกลุ่มท่ีมี
ก ำลังซื้อสูงแต่ล ำไยอบแห้งเนื้อสีทองยังเป็นส่ิงท่ีหำยำกเนื่องจำกสินค้ำล ำไยอบแห้งเนื้อสีทองเกรด 
Premium ท่ีวำงขำยในประเทศไทยมีน้อยมำก และต้องส่ังจองล่วงหน้ำ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับสินค้ำ จึงท ำ
ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทำงของธุรกิจผลไม้อบแห้งนี้ 

สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและส่วนรวมได้โดยกำรน ำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ
ช่องทำงกำรตลำด ได้เสนอแนวคิดท่ีทุ่มเทและมุ่งมั่นในส่ิงท่ีชอบ กำรฝึกฝน กำรศึกษำ กำรทดลองท ำ 
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และประสบกำรณ์ท่ีได้นั้นไม่มีคำว่ำสูญเปล่ำ หำกเรำเข้ำใจและน ำส่ิงนั้นมำสร้ำงเป็นแนวทำงหำรำยได้ 
อยู่อย่ำงพอเพียง เนื่องจำกกำรได้ท ำในส่ิงท่ีชอบและไม่มีควำมทะยำนอยำกท่ีเกินตัวก็จะสำมำรถมี
ชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถแบ่งปันควำมสุขนั้นให้แก่คนรอบข้ำงได้ สำมำรถสร้ำงรำยได้ท่ีมั่นคง
และยั่งยืนให้กับชุมชนได้ 
1.5 วิธีการศึกษา 

นักศึกษำได้ท ำกำรศึกษำหำข้อมูลจำกทำง กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 
บ้ำนวังธำรทอง ได้ศึกษำเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในโรงงำนโดยมีคุณ สมพร วรรณเถิน เป็นผู้ดูแล
และให้ควำมรู้ ต้ังแต่แรกเริ่มที่ตัว นักศึกษำ ได้เข้ำไปท ำงำนกับทำงกลุ่มฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง
ปัจจุบัน 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1    ข้อมูลที่ต่ัง 

ช่ือกลุ่ม “วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรบ้ำนวังธำรทอง”  ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี
 53/183 หมู่ท่ี 22 บ้ำนวังธำรทอง ต ำบลดอยหล่อ อ ำเภอดอยหล่อ  จังหวัด เชียงใหม่  
รหัสไปรษณีย์ 50160  หมำยเลขโทรศัพท์ 081-9848867 
2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่าย กรรมการบริหารงานทั่วไปภายในวิสาหกิจชุมชนฯ 

1.ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ กำรบริหำรจัดกำรภำยใน  วิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรบ้ำน วังธำรทอง เช่น กำรพัฒนำกระบวนงำน กำรจัดท ำคู่มือ  เพื่อให้กำรบริหำรมี
ประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

2.ศึกษำ วิเครำะห์ กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน  วิสำหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำน วังธำรทอง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง  และบรรลุตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

3.ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ อำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม
ภำยใน วิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำน วังธำรทอง  และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำน มีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีบรรยำกำศท่ี ดีในกำร
ท ำงำน 

4.ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนถ่ำยทอดควำมรู้และ
แก้ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในสำยงำน เกิดขึ้นให้แก่คนงำน เพื่อให้มีควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภำพ 

5.ศึกษำ พัฒนำ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพในด้ำนกำรผลิต 
ให้ได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น 
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6.ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกท่ำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
 
2.1.2 แนะน าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง 

 

 
 
สินค้ำแบรนด์ “KHON MUANG” (ตรำฅนเมือง) เป็นแบรนด์ท่ี วิสำหกิจชุมชนแปรรูป

ผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนวังธำรทอง จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นกำรกระจำยสินค้ำแบบปรีย่อย เพื่อให้คน
ท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำได้โดยง่ำย สินค้ำของแบรนด์ “KHON MUANG” ท่ีมีขำยอยู่ดังนี้ 
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แนะน าผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้ง เนื้อสีทอง 
โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง 

 
 
สรรพคุณของล าไยอบแห้งเนือ้สีทองมีดังนี้  คือ ให้ควำมอบอุ่นแก่ร่ำงกำย บ ำรุงหัวใจ ในกำรรักษำ
โรคช่วยลดอำกำรปวดท้องท่ีเกิดจำกควำมเย็น ช่วยบรรเทำปวดประจ ำเดือน  ช่วยบรรเทำปวดโรคบิด 
ยับยังแก้ไอหรือเจ็บคอ ลดควำมดันโลหิตได้ 
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2.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิตล าไยอบแห้งสีทองคัดเกรด พรีเม่ียม AAA วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง 
 

การผลิตล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง คัดเกรด พรีเม่ียม AAA 

    
 

ส่งให้ลูกค้า 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1  การบริหารธุรกิจล าไย อบแห้งเนื้อสีทอง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านวังธารทอง ที่ผ่านมาผู้ศึกษาพบว่ามีรูปแบบในการบริหาร ดังนี้ 

1. น ำระบบเตำอบลมร้อนมำใช้ในกระบวนกำรผลิต  โรงงำนอบล ำไยเนื้อสีทองของวิสำหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนวังธำรทอง ในช่วงเริ่มแรกทำงกลุ่มฯ ยังใช้เตำฟืนในกำรอบ
ล ำไย แต่ในปัจจุบันได้น ำเตำไฟฟ้ำเข้ำมำใช้ในโรงงำนเพื่อพัฒนำสินค้ำให้ได้ผลผลิตท่ีมำกขึ้น และ
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้ แต่ส่ิงท่ีตำมมำคือปัญหำไฟฟ้ำไม่พอ ทำงกลุ่มจึงตัดสินใจแก้ปัญหำโดยกำร
ซื้อหมอแปลงไฟฟ้ำมำติดในโรงงำน ท ำให้สำมำรถต่อยอดในกำรน ำเครื่องจักร และนวัตกรรมใหม่ๆมำ
ใช้ในโรงงำนได้ 

2. สร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรผู้อบล ำไยพันธมิตรเกษตรกรผู้ปลูกล ำไย  วิสำหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนวังธำรทอง ของนักศึกษำได้มีกำรรวมตัวจัดต้ังกลุ่ม พันธมิตรผู้อบล ำไย 
ขึ้นมำเพื่อร่วมกันแก้ปัญหำท่ีจะเกิด กับตลำดของล ำไยรวมถึงกำรแชร์ กันทำงด้ำนกำรตลำด ด้ำน
วัตถุดิบ ด่ำนข่ำวสำร นวัตกรรมใหม่ ร่วมถึงกำรแก้ปัญหำกำรโดนกดรำคำของชำวต่ำงชำติ ร่วมถึงปีท่ี
เกิดภัยแล้งท ำให้เกิดปัญหำขำดแคลนผลผลิต ล ำไยสด หรือเกิดปัญหำล ำไยล้นตลำดจนท ำให้รำคำ



๙๓ 

 

ล ำไยถูกลง ท ำให้เกษตรผู้อบล ำไยต้องรับสินค้ำมำกขึ้นตำมท ำให้ต้องเจอปัญหำขำดทุน  เนื่องจำก
ต้นทุนสูงกว่ำก ำไร ท ำให้เกษตรกรผู้ปลูกล ำไยขำดทุนได้ 

3. พัฒนำฝีมือแรงงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
ทำงกำรเกษตร บ้ำนวังธำรทอง ค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนปริมำณ คุณภำพ และเวลำ ซึ่งท้ังหมดนี้จะต้อง
น ำมำรวมไว้ในระบบกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยมีกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิตเป็นแกนกลำง 
กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในระบบกำรผลิตนั้นทำงกลุ่มได้คิดค้นวิธีกำรผลิต และปรับปรุงเพื่อให้ เข้ำกับ
จ ำนวนของพนังงำนจะเข้ำมำท ำงำนของทุกช่วงฤดูล ำไย 

4. คืนสู่เหยืท ำดีเพื่อสังคม  กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนวังธำร
ทอง ค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนสุภำพจิตของพนักงำนในโรงงำน เพรำะพนักงำนในโรงงำนจะมีพนักงำนท่ีเป็น
คนพื้นท่ีและแรงงำนจำกภำค อีสำน จึงได้มีกำรจัดกิจกรรม พำพนักงำนไปแจกของให้เด็กตำมพื้นท่ี
รำบสูง และให้ทุนกำรศึกษำแก่แรงงำน เพื่อให้แรงงำนได้น ำทุนกำรศึกษำนี้ไปแจกจ่ำยท่ีถิ่นบ้ำนเกิด
ของแรงงำนอีกด้วย 

5. ใช้ช่องทำงกำรตลำดด้วยระบบออนไลน์  ปัจจุบันพ่อค้ำชำวจีนได้มีกำรมำลงทุนเปิด โรง
รับล ำไยส่งออกนอก/โรงอบล ำไยแบบท้ังเปลือก จ ำนวนมำก ท ำให้เกิดกำรแข่งขันสูง ทำงกลุ่มฯของ
นักศึกษำได้พัฒนำตลำดโดยกำรเพิ่มช่องทำงออนไลน์ กำรเข้ำร่วมโครงกำรของรัฐบำล และกำรเข้ำ
ร่วมกับสมำคมต่ำง ๆ 

6. คิดค้นสูตรกำรอบเฉพำะของทำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชนฯ บ้ำนวิงธำรทอง   กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนวังธำรทอง ของนักศึกษำได้มีกำรคิดค้นสูตรกำรอบเฉพำะ
โดยกำรผ่ำนควำมล้มเหลวมำกมำยแต่กำรท่ีจะได้สูตร หรือขั้นตอนพิเศษมำก็ต้องผ่ำนกำรฝึกฝนให้
เข้ำใจในวิธีกำรอบและควำมเข้ำใจในอุปกรณ์ท่ีใช้งำน ร่วมถึงกำรไปศึกษำดูงำนตำมท่ีต่ำง ๆกำรหำ
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต กำรไปเรียนรู้กับผู้สูงอำยุ เพื่อหำสูตรกำรอบเฉพำะ ท่ีท ำให้ล ำไยอบแห้ง เนื้อสี
ทองมี ขนำดท่ีใหญ่กว่ำ หอมกว่ำ สีสวยกว่ำในตลำด 
3.2  ข้อเสนอแนะและต่อยอดในอนาคต 

- เพิ่มรำยกำรผลไม้อบแห้ง เช่น สับประรส มะม่วง ทุเรียน แอปเป้ิล มะระกอ 
- เพิ่มเทคโนโลยีฟรีสดรำย 
- ใช้เครื่องจักรเพื่อให้ผลผลิตคงท่ีและขยำยตลำดขำยส่ง รับ OEM สู่ระดับโลก 
- สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรท่ัวโลกโดยกำร เข้ำไปร่วมกับองค์กร ระดับโลก เช่น สมำคมไลน์

ออนส์ 
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Abstract  

The objective of research of “Model of Success of knowledge management in housing 

loan administration of the Government Housing Bank” is to study the Model of Success 

of knowledge management in housing loan administration of the Government Housing 

Bank. Organize a system for managing housing loans in a systematic way so that the 

organization can apply and be in line with the organization's objectives. This process is 

called the Development for housing loan management model (DHLMM), which has 

been used to test the operation of the housing loan management in their own 

department. Appears to be effective The critical thing in this story The actors have 

collected information from real work experience. From direct experience Therefore 

makes it possible to divide the process of experience and learn according to the 

following concepts: Finding the right person Creating good behavioral models Building 

relationships with humans 
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The savvy has a knowledge management model for housing loan management. 

Consisting of 1. Analytical thinking 2. Business understanding 3. Influence on others 4. 

Decision making 5. Counseling 

 

บทคัดย่อ 
งำนวิจักษณ์เรื่องรูปแบบของกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรบริหำรงำนสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อำศัยของ

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ จัดกระบวนกำรจัดกำรงำนสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อำศัยให้เป็นระบบเพื่อเป็น
แนวทำงให้องค์กรน ำไปใช้ได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรมำกท่ีสุด เรียกกระบวนกำรนี้
ว่ำ Development for housing loan management model (DHLMM) ผู้วิจักษณ์ได้น ำไปทดลอง
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในส่วนบริหำรงำนสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อำศัยในหน่วยงำนตนเอง ปรำกฏว่ำได้ผลดี กำร
วิจักษณ์ในเรื่องนี้ ผู้วิจักษณ์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริง จำกประสบกำรณ์
ตรง จึงท ำให้สำมำรถแบ่งขั้นตอนประสบกำรณ์และเรียนรู้ตำมแนวคิดดังนี้คือ กำรค้นหำบุคคลท่ี
เหมำะสม กำรสร้ำงแบบอย่ำงพฤติกรรมท่ีดี กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับมนุษย์ 

ผู้วิ จักษณ์มีรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรบริหำรงำนสินเช่ือเพื่อ ท่ีอยู่อำศัย  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1. มีควำมคิดเชิงวิเครำะห์ 2. เข้ำใจในธุรกิจ 3. กำรมีอิทธิพลต่อผู้อื่น 4. กำรตัดสินใจ 5. 
กำรให้ค ำปรึกษำ 
 
ความสนใจของผู้ศึกษา 

จำกประสบกำรณ์ท ำงำนของผู้วิจักษณ์พบว่ำ มีอุปสรรค/ข้อจ ำกัดท่ีพบระหว่ำงปฏิบัติงำน 
ได้แก่ ควำมล่ำช้ำของกำรอนุมัติสินเช่ือ ช่องทำงกำรให้บริกำรด้ำนดิจิตอล (ATM CDM/LRM/QRP 
และ GHB All) ลูกค้ำยังใช้งำนด้วยตนเองน้อย ต้องมีพนักงำนคอยแนะน ำกำรบริกำรประจ ำตู้ และ
ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในขณะท ำงำนหลำย ๆ ปัญหำของลูกหนี้ท่ีไม่มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้จนบ้ำนถูก
ยึดทรัพย์และอยู่ระหว่ำงขำยทอดตลำดหรือลูกหนี้ท่ีมีหนี้สินหลำยสถำบันกำรเงินรวมท้ัง ธอส. ลูกหนี้
ถูกสถำบันกำรเงินอื่นฟ้องล้มละลำยและถูกอำยัดเงินเดือน ซึ่งเป็นปัญหำของลูกหนี้ท่ีต้องหำท่ีพึง
ช่วยเหลือ กำรพูดคุยอย่ำงเป็นกันเองและให้ก ำลังใจ เข้ำใจในปัญหำท่ีเกิดขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของกำร
แก้ไขปัญหำ จนบรรเทำควำมเดือดร้อนได้นั้น ท ำให้เกิดควำมสุขท้ังผู้ให้และผู้รับ 

กำรจัดกำรควำมรู้เป็นปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ ควำมรู้เป็นส่ิงท่ีผูกพันอยู่กับงำนของแต่ละบุคคล
ในองค์กร ถูกสร้ำงขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงำน อำจเป็นควำมรู้เชิงทฤษฎีหรือควำมรู้จำกประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนก็ได้ ดังนั้น ควำมรู้ท่ีจะน ำมำใช้เพื่อให้องค์กำรบรรลุตำมเป้ำหมำยนั้น ผู้วิจักษณ์เห็นว่ำควร 
จะต้องมีกระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ หำกเรำใช้กระบวนกำรจัดกำร
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ควำมรู้ เพื่อค้นหำวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศได้โดยมีกำรแลกเปล่ียน เรียนรู้ และเมื่อเรำมีวิธีท่ีปฏิบัติเป็นเลิศ
แล้วนั้น ก็จะท ำให้เกิดผลกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นเลิศ และท้ำยท่ีสุดจะท ำให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งกำรจัดกำรควำมรู้ท้ังหมดต้องตอบสนองยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยขององค์กร 
วิธีการศึกษา 

ผู้วิ จักษณ์ศึกษำเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน มีกำรเก็บรวบรวมข้อ มูลจำก
ประสบกำรณ์ตรง รวมถึงได้ศึกษำระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อำศัยท้ังระบบ และผู้วิจักษณ์ได้น ำมำเป็นแนวทำงท่ีจะช่วยเหลือลูกหนี้ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดท้ังของธนำคำรและของผู้มีส่วนได้เสีย สำมำรถแบ่งประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ได้แรงบันดำลใจ  
2. ควำมมีระเบียบวินัย และควำมรับผิดชอบ 
3. รู้จักปรับตัวเข้ำกับคนอื่น 
4. รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
5. ให้ควำมส ำคัญกับผู้อื่น 
จำก 5 ขั้นตอนของประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ ท ำให้ผู้วิจักษณ์เช่ือว่ำ กระบวนกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ท่ีได้ด ำเนินมำตลอดหลำยปี เกิดจำกกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำถึงกำรเข้ำมำใช้บริกำร 
รวมถึงกำรน ำข้อปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นของลูกค้ำมำปรับปรุงผลิตภัณฑ์
สินเช่ือและผลิตภัณฑ์เงินฝำกให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยมีแนวคิด
หลักธรรมในพระพุทธศำสนำท่ีได้น ำมำประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติมำกขึ้น จึงเกิดควำมรู้สึกช่วยเหลือผู้ท่ี
ได้รับควำมเดือดร้อนให้เขำเหล่ำนั้นได้มีควำมสุขและมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผู้วิจักษณ์ท ำงำนเป็นหัวหน้ำต้องมอบหมำยงำน ให้พนักงำน อย่ำงมีควำมสอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรมำกท่ีสุด และต้องรู้ว่ำ กลวิธีแบบใด ท่ีจะช่วยให้งำนออกมำดี และจับต้องได้ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม ส่วนพนักงำนจะต้องมีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรต้ังแต่ระดับพื้นฐำน 
จนถึงขั้นประยุกต์ใช้ เข้ำใจถึงวิธี ท่ีจะท ำงำนร่วมกันอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนให้สูงขึ้นกว่ำเดิม เน้นย้ ำให้พนักงำนเข้ำใจในเรื่องจรรยำบรรณและบทบำทซึ่งพนักงำนปฏิบัติได้ 

 
ผลการศึกษา  
รูปแบบของการจัดการความรู้ในการบริหารงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์
งำนสินเช่ือเป็นกลไกท่ีส ำคัญในกำรดูแลควำมยั่งยืนให้กับองค์กร ช่วยให้ธุรกิจของธนำคำร

ด ำเนินไปโดยรอบคอบ ค ำนึงถึงผลกระทบรอบด้ำน ในขณะเดียวกันก็ยังสำมำรถตอบสนองต่อกำร
เปล่ียนแปลงของตลำดได้อย่ำงทันท่วงที ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีทักษะกำรวิเครำะห์  เข้ำใจธุรกิจธนำคำร
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และกลไกท่ีเกี่ยวข้อง มีทัศนคติในกำรมองหำโอกำสพร้อม ๆ กับกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนิ น
ธุรกิจท่ียั่งยืน โดยควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อำศัยของผู้วิจักษณ์ในฐำนะเป็น
หัวหน้ำมีดังนี้ 

(1) มีความคิดเชิงวิเคราะห์   ในกำรท ำงำนผู้วิจักษณ์ต้องวิเครำะห์สินเช่ือ เพื่อพิจำรณำถึง
ควำมเส่ียงหรือโอกำสท่ีจะได้รับกำรช ำระคืนท้ังเงินต้นและดอกเบี้ยว่ำมีมำกน้อยเพียงใด เนื่องจำกกำร
ให้สินเช่ือเป็นสินทรัพย์ท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในงบดุลและเป็นกิจกรรมหลักในกำรประกอบกำรของ
ธนำคำร ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อฐำนะทำงกำรเงินของธนำคำร โดยจะพิจำรณำลักษณะ 
คุณสมบัติของลูกหนี้ ตลอดจนควำมต้ังใจจริงและควำมน่ำเช่ือถือท่ีจะช ำระคืนหนี้ ท้ังนี้อำจดูจำก
ฐำนะหน้ำท่ีกำรงำน กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ คุณภำพของผู้บริหำร ฐำนะทำงสังคม ประวัติกำรช ำระ
หนี้เดิม เป็นต้น  

(2) เข้าใจในธุรกิจ งำนธนำคำร หลำย ๆ คนอำจจะเข้ำใจว่ำ เป็นงำนของพนักงำนธนำคำร
ท่ีให้บริกำร รับฝำก-ถอน หรือเปิดบัญชีเพียงอย่ำงเดียว แต่งำนธนำคำรยังมีอีกหลำยต ำแหน่งท่ี
ให้บริกำร ตำมลักษณะกำรให้บริกำรของธนำคำร เช่น งำนบริกำรด้ำนกำรเงิน งำนบริกำรลูกค้ำ งำน
บริกำรด้ำนบัตรเครดิต สินเช่ือบุคคล สินเช่ืออสังหำริมทรัพย์ งำนบริกำรรับฝำกเงิน งำนบริกำรด้ำน
กำรบริหำรสินทรัพย์ งำนสินเช่ือพำณิชย์ งำนบริกำรบริหำรเงินสด งำนกำรบริกำรเงินทุน งำนบริกำร
ด้ำนหลักทรัพย์ และงำนบริกำรด้ำนเงินกู้ ส ำหรับธุรกิจ ธอส. จะมีธุรกิจหลักคือ สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อำศัย  

(3) การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น  กำรเป็นหัวหน้ำต้องอำศัยในเรื่องของควำมรู้ควำมสำมำรถ มี
ควำมมั่นใจและมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้ำงไกล ท้ังนี้ก็เพื่อน ำพำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยและประสบควำมส ำเร็จ 
แต่กำรเป็นหัวหน้ำท่ีดีนั้นจะเก่งอย่ำงเดียวไม่พอ ต้องบริหำรคนให้เป็นด้วย ไม่ว่ำจะเกี่ยวกับกำรพบปะ
ผู้คน ประสำนงำน ติดต่อส่ือสำรต่ำง ๆ นั้น ก็ล้วนต้องใช้หลักของกำรเป็นผู้บริหำรท่ีดีเข้ำมำช่วย ไม่ว่ำ
เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เช่น เมื่อมอบหมำยหน้ำท่ีงำนให้ใคร จะส่ังงำนให้ชัดเจน และให้อิสระแก่
พนักงำนในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ โดยไม่คอยจ้ ำจ้ีจ้ ำไชอยู่ตลอดเวลำ เพรำะกำรท ำแบบนี้จะเป็นกำร
สร้ำงควำมไว้เนื้อเช่ือใจและลดควำมเครียดส ำหรับพนักงำนและตัวเรำเอง กล่ำวชมพนักงำนผู้ท ำงำน
ได้ดีทุกครั้งหลังจำกงำนส ำเร็จ เพรำะพนักงำนจะมีผลกำรท ำงำนท่ีดีขึ้น ท้ังนี้ต้องคอยควบคุมให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของธนำคำร และท ำให้ลูกค้ำพึงพอใจในกำรบริกำร  

(4) การตัดสินใจ  ส่ิงท่ีเรียนรู้จำกกำรท ำงำนจนได้เป็นหัวหน้ำ คือ ต้องตัดสินใจเด็ดขำด
ภำยใต้เหตุผล แม้ว่ำกำรตัดสินใจนั้นอำจไม่ได้ถูกท้ังหมดก็ตำม เพรำะเคยเจอคนท่ีไม่ตัดสินใจมำแล้ว 
กลำยเป็นเรื่องเยอะขึ้นและงำนไม่เดิน ระหว่ำงตัดสินใจผิดกับไม่ตัดสินใจเรำต้องตัดสินใจอย่ำงมี
เหตุผล ถ้ำผิดก็ต้องแก้ไขต้องยอมรับแก้ไขได้ ผู้วิจักษณ์มีควำมคิดท่ีเป็นแบบ Proactive คือ "ท ำให้
ก้ำวไกลเกินกว่ำท่ีได้รับค ำส่ัง" (ให้แม้แต่ท่ีคนส่ังเรำยังคิดไม่ถึง) ซึ่งถ้ำท ำได้บ่อยๆ ก็จะสร้ำงควำม
ประทับใจ และควำมเช่ือมั่นในฝีมือกำรท ำงำนของเรำให้มำกขึ้น  
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(5) การให้ค าปรึกษา  เนื่องจำกกำรให้บริกำรสินเช่ือเป็นนำมธรรมจับต้องได้ยำก และ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้ำนสินเช่ือมีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำก ผู้กู้ส่วนมำกยังขำดควำมเข้ำใจในตัวผลิตภัณฑ์ 
หำกผู้กู้จะศึกษำรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองก็เป็นไปได้ยำก ดังนั้น หำกมีเจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือคอย
ให้บริกำรอธิบำยให้ข้อมูล แก่ผู้กู้ได้อย่ำงชัดเจน ผู้กู้ย่อมเกิดควำมไว้วำงใจและมั่นใจ เจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือ
จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขององค์กร มีผู้กู้จ ำนวนไม่น้อยท่ีตัดสินใจใช้บริกำร เนื่องจำกควำมไว้เนื้อ
เช่ือใจและควำมประทับใจในตัวเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร  

 
ธรรมะท่ีใช้ในการบริหารงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

พันธกิจ : ท ำให้คนไทยมีบ้ำนของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ โดยมีสัญลักษณ์คือ บ้ำน 
เปรียบได้กับหลักธรรมะ คือ ศีล เหมือน พื้นดิน ส่วนควำมสำมัคคีคือ ฝำประตูหน้ำต่ำงบ้ำน ขณะท่ี
สัจจะ คือ ควำมจริงใจด่ังหลังคำบ้ำน และควำมกตัญญู คือ เสำบ้ำน ดังนั้น หำกบ้ำนเรำครบ ด้วย
ธรรมะ 4 ข้อนี้ในจิตใจ กำรด ำเนินกิจกำรก็จะเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติให้เจริญรุ่งเรือง
สืบไป  

(1) ศีล มนุษย์ต้องมีศีล คือ ศีลธรรม ศีลนั้นดุจแผ่นดินท่ีรองรับบ้ำน จึงเป็นแผ่นดินท่ีมีควำม
เป็นอุดมมงคลควรแก่กำรปลูกบ้ำนอำศัย เหมือนกำรท่ีเรำต้องดูท ำเลท่ีต้ังแห่งกำรเลือกท่ีต้ังปลูกบ้ำน ต้อง
ดูทิศทำงลม ทิศทำงแดด ต้องดูควำมสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมท้ังหลำย เรียกว่ำท ำเลนั้นต้องเป็นอุดมมงคล 
ก็คือ ศีล 

(.2) สัจจะ เมื่อมีแผ่นดินแล้ว ก็ต้องหำองคำพยพของบ้ำน บ้ำนนั้นมีส่วนของพื้นบ้ำน พื้น
ของบ้ำนในพระศำสนำก็คือ กำรท ำให้มนุษยชำติมีสัจจะในควำมหมำยก็คือกำรพูดจริง ท ำจริง เป็นไป
เพื่อประโยชน์โดยธรรม คนท่ีมีสัจจะคือคนท่ีมีธรรมะในชีวิตจึงเรียกว่ำมีสัจธรรม เป็นผู้ท่ีถือควำมสัตย์ 
ท ำควำมดี จึงเห็นได้ว่ำเรื่องสัจจะนี้ จะน ำไปสู่ควำมสำมัคคีในหมู่ชน คนมีสัจจะจึงเป็นเครื่องหมำย
ของสัตบุรุษ มีในสังคมใดสังคมนั้นจะเจริญดังค ำบำลีกล่ำวว่ำ เนสำสภำ ยัตถะ นะ สันติ สันโต แปลว่ำ 
คนมีสัตย์ไม่มีในสภำใด สภำนั้นไม่ช่ือว่ำสภำ 

(3) ควำมกตัญญูกตเวทิตำ นอกเหนือสัจจะแล้ว ส่ิงส ำคัญ คือบ้ำนนั้นต้องมีเสำ เสำบ้ำนนั้น
ส ำคัญยิ่งนัก เพรำะต้องรองรับโครง หลังคำ ฝำ เพดำน หน้ำต่ำง ประตูท้ังหลำย เสำแห่งชีวิตของ
มนุษย์ ก็คือ ควำมกตัญญูกตเวทิตำ พระพุทธศำสนำยกย่องควำมกตัญญูเป็นควำมเป็นท้ังส้ินแห่ง
พระพุทธศำสนำ หำกมีคนท่ีมีควำมกตัญญูอยู่ในบ้ำนเรือนใด ในสังคมใด ในประเทศใด ประเทศนั้น
ย่อมน ำมำสู่ควำมสันติสุขได้อย่ำงแท้จริง 

(4) ควำมสำมัคคีธรรม หลังคำ ฝ้ำ หน้ำต่ำง เพดำน ประตูท้ังหลำย นั่นก็คือ ควำมสำมัคคี
แปลว่ำควำมพร้อมเพรียง, สำมัคคีธรรมแปลว่ำควำมพร้อมเพรียงโดยธรรม เปรียบองค์ประกอบส่วน
ต่ำง ๆ ของควำมเป็นบ้ำนเรือนเข้ำกับหลักธรรมะท่ีเรียกว่ำควำมสำมัคคี หำกจะกล่ำวเป็นควำม
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สำมัคคีในชีวิตของแต่ละบุคคล ก็ด้วยควำมพร้อมเพรียงด้วยกำย วำจำ เรียกว่ำกำยสำมัคคี ควำม
พร้อมเพรียงทำงจิตเรียกว่ำจิตสำมัคคี กำยวำจำพร้อมเพรียงต้ังมั่นในกุศลกรรมบถ 10 เป็นพื้นฐำน
ของควำมเป็นพุทธศำสนิกชนสู่ควำมเป็นคนท่ีดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

(1) ควรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร ให้เป็นทิศทำงเดียวกันท่ัวทั้งองค์กร  
(2) ควรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลำกร 

เพื่อเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมรู้และกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(3) ควรสร้ำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ท่ีบุคลำกรทุกระดับสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย เพื่อเป็น

ศูนย์กลำงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในองค์กร ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสนับสนุนต่อพันธกิจของธนำคำรท่ี “ท ำให้คนไทยมีบ้ำน” และ 
วิสัยทัศน์ในกำรเป็น “ธนำคำรท่ีดีทีสุดส ำหรับกำรมีบ้ำน” 
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Abstract 
 The Rescue team or Rescue volunteer is a group of people who sacrifice their 
time, the body and the mind.   There devote to humans or world’  animals in the 
society.  They don’t regardless of class, caste, parentage or religion of those who need 
help without expecting a return. 
 The Rescuer team management of Prathom Borommarajanusorn Foundation in 
Ratchaburi province is an organization that consists of the volunteer person who has 
the volunteerminds. They come in to work for help the people who suffering from 
various disasters. The Rescuer team doestheir duties even without salary or 
compensation.  But what every volunteer receives is the charity and friends who know 
during their duties. Organizational management emphasizes sacrifice, to share together 
suffering with happiness with volunteers in order to give everyone the morale and 
encouragement of their work and ensuring that the disaster victims can be saved.  
 The important thing of working with rescuevolunteers is they must have a great 
sacrifice. At the same time must have knowledge that can train new volunteers, those 
who start workingto be confident and to have the skills to helppeople who suffer from 
accidents effectively. 
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บทคัดย่อ 
 หน่วยกู้ภัยหรืออำสำสมัครกู้ภัยคือ กลุ่มคนผู้ท่ีเสียสละเวลำกำยและใจเพื่ออุทิศให้แก่มนุษย์
หรือสัตว์ร่วมโลกในสังคม โดยไม่ค ำนึงถึงชนช้ันวรรณะเช้ือชำติหรือศำสนำ และไม่หวังผลตอบแทน 
 หน่วยกู้ภัยของมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ในจังหวัดรำชบุรี เป็นองค์กรท่ีประกอบด้วย
อำสำสมัครผู้มีจิตอำสำเข้ำมำท ำงำนเพื่อช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ กำรได้ท ำหน้ำท่ี
หน่วยกู้ภัย แม้ไม่มีเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนแต่ส่ิงท่ีทุกคนได้รับคือ บุญกุศลและมิตรสหำยท่ีรู้จักกัน
ระหว่ำงร่วมมือปฏิบัติหน้ำท่ี กำรบริหำรจัดกำรองค์กรเน้นกำรเสียสละร่วมทุกข์สุขกับอำสำสมัคร
เพื่อให้ทุกคนมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงทุ่มเทเอำใจใส่ และสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะช่วย
ให้ผู้ได้รับอุบัติภัยรอดพ้นจำกภยันตรำยไปได้ 
 ส่ิงส ำคัญของกำรท ำงำนร่วมกับอำสำสมัครกู้ภัยคือจะต้องมีควำมเสียสละอย่ำงมำก ใน
ขณะเดียวกันต้องมีควำมรู้ท่ีสำมำรถฝึกอบรมแก่อำสำสมัครกู้ภัยใหม่ผู้ท่ีเริ่มต้นเข้ำมำปฏิบัติงำนให้มี
ควำมมั่นใจ และมีทักษะในกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
1.  ความเป็นมาและแรงบันดาลใจ 
 1.1 ความเป็นมา  
 ผู้ศึกษำจบกำรศึกษำจำกวิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย ท ำงำนกำรพยำบำลเกี่ยวกับผุ้ป่วย
ท่ีประสพอุบัติเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน เผชิญสถำนกำรณ์สำธำรณภัย อุทกภัย อุบัติเหตุหมู่ เกิดวิกฤติ
ทำงกำรเมือง เช่นเหตุกำรณ์ พฤษภำทมิฬ และอีกหลำยครั้ง ต่อมำได้มีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำต่อ
ปริญญำโท ทำงกำรบริหำรโรงพยำบำล คณะสำธำรณะสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ด้ำนชีวิต
ครอบครัวได้สมรสกับคุณเชำวริน ลัทธศักย์ศิริ อดีตสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ 
จังหวัดรำชบุรี 
 ในฐำนะ ส.ส. รำชบุรี  คู่สมรสของผู้ศึกษำได้คิดริ เริ่มสร้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก ท่ีจังหวัดรำชบุรี พร้อมท้ังจัดต้ังมูลนิธิเพื่อเป็นหลักในกำร
ด ำเนินงำนสร้ำง และเพื่อเป็นกำรท ำนุบ ำรุงดูแลรักษำหลังจำกโครงกำรส ำเร็จแล้ว ให้พระบรมรำชำนุ
สำวรีย์ด ำรงควำมสง่ำงำม สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติยศแห่งพระมหำกษัตริย์ผู้ทรง
เป็นปฐมบรมมหำชนกแห่งรำชวงศ์จักรี  
 พระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก ท่ีจังหวัดรำชบุรี ได้เริ่ม
ด ำเนินกำรต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปี พ.ศ. 2525 จึงแล้วเสร็จตรงกับวโรกำสเฉลิมฉลองครบรอบ 
200 ปีแห่งรำชวงศ์จักรี   ‘ต่อมำผู้สร้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ได้ด ำเนินกำรขอพระรำชทำนต้ังช่ือ
มูลนิธิฯ เพื่อให้เป็นองค์กรหลักในกำรก่อสร้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลก และเป็นองค์กรจัดกำรระดมทุนในกำรด ำเนินกำร โดยกำรเริ่มต้นจำกกำรขอพระรำชทำนช่ือ
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มูลนิธิ ซึ่งได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
รัชกำลท่ี 9 โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนช่ือ ‘มูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ’ 
 
1.2 แรงบันดาลใจ 

ประกอบกับในขณะนั้นได้มีกลุ่มเยำวชนในจังหวัดรำชบุรีรวมตัวกันช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบน 
ถนนทำงหลวงโดยจิตอำสำท่ีไม่หวังผลตอบแทนแต่ยังไม่มีสถำนท่ีเป็นหลักแหล่ง ผู้ศึกษำมี
ประสบกำรณ์ด้ำนพยำบำลผู้ป่วยฉุกเฉินมำนำนเกิน ๒๐ ปี มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
ทำงด้ำนกำรพยำบำลเป็นอย่ำงดี จึงมีควำมคิดท่ีจะรวมกลุ่มเยำวชนเหล่ำนั้นเข้ำมำท ำงำนอย่ำงมี
ระบบ ประกอบกับได้รับกำรสนับสนุนจำกประธำนมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ในกำรช่วยสนับสนุน
เยำวชนกลุ่มนี้ในกำรท ำงำน อีกท้ังยังเป็นกำรช่วยเหลือประชำชนผู้เดือดร้อนชำวรำชบุรีตำมก ำลัง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ จึงเกิดเป็นแรงบันดำลใจให้ก่อตั้งหน่วยกู้ภัยข้ึนมำ  

 
1.3 ความสนใจที่น าหน่วยกู้ภัยมาเขียนเปน็ดุษฎีนิพนธ์งานวิจักษณ์                                        
กำรน ำหน่วยกู้ภัยมำเขียนงำนวิจักษณ์ เพื่อขอเทียบโอนประกอบกำรศึกษำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตนั้น 
เป็นเพรำะผู้ศึกษำได้คลุกคลีมีส่วนร่วมกับงำนในด้ำนนี้มำต้ังแต่เริ่มต้นและต้องกำรพัฒนำให้งำนของ
หน่วยกู้ภัยเป็นระบบ มีรูปแบบมำตรฐำน เสริมสร้ำงขวัญ ก ำลังใจแก่บุคลำกรจิตอำสำผู้ปฏิบัติงำน
กู้ภัย ให้ท ำงำนด้วยจิตใจกำรุณย์ มีน้ ำใจเมตตำและใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฐมพยำบำล
ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัยด้วยประสิทธิภำพสูงสุด 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง 

ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบของ ‘กำรบริหำรจัดกำรหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ใน
จังหวัดรำชบุรี’ ผู้ศึกษำน ำเสนอสถำนท่ีต้ัง สำยงำนกำรบริหำรของมูลนิธิ ขอบข่ำยหน้ำท่ีของแต่ละ
ฝ่ำย กระบวนกำรท ำงำน กิจกรรม สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ปัญหำอุปสรรคและกำรแก้ไข ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลเร่ืองราว ข้อเท็จจริง 
หลังจำกได้รับพระรำชทำนนำมมูลนิธิว่ำ “มูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์” โดยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติอนุญำตให้ด ำเนินกำรได้ (เอกสำรหน้ำ 7 ) คู่สมรสของผู้ศึกษำจึงได้
จดทะเบียนล ำดับท่ี 2023 สถำนท่ีต้ัง ณ อำคำรเลขท่ี 182/31ถนนสุริยวงศ์ อ ำเภอเมือง จังหวัด
รำชบุรี ต่อมำเดือนกันยำยน พ.ศ. 2540 ได้ย้ำยไปอำคำรเลขท่ี 291/2-4 ถนนเพชรเกษม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดรำชบุรี ฝ่ังตรงข้ำมพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช
(เอกสำรหน้ำ8) 

 



๑๐๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือพระรำชทำนช่ือมูลนิธิ 
 

 
 
 



๑๐๕ 

 

2.2 กิจกรรมและข้ันตอนการท างาน                   
ผู้ศึกษำมีต ำแหน่งรองประธำนมูลนิธิ ท ำหน้ำดูแลหน่วยกู้ภัยงำนฝึกอบรมทีมอำสำสมัครท้ัง

ภำคทฤษฎีและปฏิบัติในกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทุกรูปแบบ 
 

แผนผังสำยงำนบริหำรจัดกำรมูลนิธิ 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
ตรำสำรของมูลนิธิฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 4 ปี และเมื่อได้ด ำเนินกำร

ครบ 2 ปีให้จับสลำกออกไปกึ่งหนึ่ง แต่อำจได้รับแต่งต้ังกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรอีกก็ได้ โดย
ก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปนี้ 

2.2.1ประธำนมูลนิธิเป็นประธำนในกำรประชุม ส่ังกำร เรียกประชุม เป็นผู้แทน
มูลนิธิในกำรติดต่อกับบุคคลภำยนอก เป็นผู้ท ำนิติกรรม กำรปฏิบัติกำรอื่น ๆ ตำมตรำสำร 
และมติของท่ีประชุม 

2.2.2 รองประธำนมูลนิธิ ท ำหน้ำท่ีแทนประธำนมูลนิธิ เมื่อประธำนไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีได้ หรือกรณีท่ีประธำนมูลนิธิมอบหมำยให้ท ำกำรแทน 

2.2.3 เลขำนุกำรมูลนิธิ ท ำหน้ำท่ีควบคุมกิจกำรและด ำเนินกำรประจ ำ ติดต่อ
ประสำนงำนท่ัวไป รักษำระเบียบวินัย ข้อบังคับ นัดประชุมกรรมกำรตำมค ำส่ังของประธำนมูลนิธิและ
จัดท ำรำยงำนกำรประชุม รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ของมูลนิธิ 

2.2.4 เหรัญญิกมูลนิธิ ท ำหน้ำท่ีดูแลควบคุมกำรเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ท ำบัญชี
และเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

2.2.5 กรรมกำรอื่น ๆ ท ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนตำมคณะกรรมกำรก ำหนด โดยค ำส่ังท่ี
ระบุอ ำนำจหน้ำท่ีไว้ชัดเจน และมีสิทธิ์เข้ำร่วมประชุมใกรรมกำรและอนุกรรมกำรอื่นๆ ได้ 

กรรมการกลาง 

เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิกมูลนิธิ 

รองประธานมูลนิธิ รองประธานมูลนิธิ

มูลนิธิ 

กรรมการกลาง กรรมการกลาง 

ประธานมูลนิธิ

มูลนิธิ 

 



๑๐๖ 

 

  กระบวนการท างาน 
  ผู้ศึกษำน ำเสนอรำยงำนเฉพำะหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิฯ โดยท่ีงำนอำสำสมัครเป็นหน่วยงำน
หนึ่งท่ีปฏิบัติกำรของมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ซึ่งเป็นองค์กรท่ีได้กำรรับรองจำกภำครัฐ มีพื้นท่ี
รับผิดชอบชัดเจน ด้วยกำรก ำหนดขอบเขตโดยส่วนรำชกำรต ำรวจ สำมำรถติดต่อเครือข่ำยงำนผ่ำน
วิทยุส่ือสำรเพื่อให้กำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัยได้อย่ำงรวดเร็วทันเหตุกำรณ์ ผู้ศึกษำจึงได้
จัดกำรฝึกอบรมทีมอำสำสมัครกู้ภัย 
 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนโดยตรงให้มีควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกำรกู้ชีพ กู้ภัย เช่น 
 1. กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น  
 2. กำรเคล่ือนย้ำยผู้บำดเจ็บและส่งต่อผู้บำดเจ็บไปโรงพยำบำลท่ีใกล้ท่ีสุดโดยเร็ว 
 3. กำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำน กำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุสนับสนุนกำรท ำงำนของ
พนักงำนสอบสวน 
 4. ควำมซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
 5 บันทึกกำรปฏิบัติงำนหน่วยปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐำน (เอกสำรภำคผนวก) 
 
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ปฏิบัติกำรกู้ภัย โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
  1. เพื่อสนับสนุนในกำรจัดสร้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ของพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำช ประดิษฐำน ณ เชิงเขำแก่นจันทน์ อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 
 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในกำรบ ำรุงรักษำปูชณียสถำนและในกำรจัดบริเวณเขำแก่นจันทน์ 
อันเป็นกำรส่งเสริมสันทนำกำรหรือกำรท่องเท่ียวของพสกนิกรผู้ร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
 3. เพื่อสนับสนุนกำรสงวนรักษำและส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้หรือพืชเศรษฐกิจในบริเวณเขำ
แก่นจันทน์ หรือสถำนท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพระรำชประวัติ และอนุรักษ์ต้นไม้และพืชเศรษฐกิจนั้น 
 4. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังกำรจัดกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ควำมผำสุกของมวลมนุษยชำติ 
 5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดตลอดถึงกำรบ ำบัดผู้ติดยำ 
 6. กำรด ำเนินกิจกรรมทำงศีลธรรม กำรศึกษำ ศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนอื่นอันเป็นกำร
เทิดทูนพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชและพระมหำจักรี
บรมรำชวงศ์  
 7. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยหรือกำรสังคมสงเครำะห์ 
8. เพื่อร่วมมือกับมูลนิธิ องค์กำรกุศล หน่วยรำชกำรหรือสถำนศึกษำในกำรกระท ำหรือส่งเสริม
สำธำรณะประโยชน์ 



๑๐๗ 

 

 9. ไม่ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรเมือง และไม่แสดงออกอื่นใดอันไม่เหมำะสมกับท่ีมูลนิธิได้รับ
พระมหำกรุณำพระรำชทำนนำมอันเป็นมหำมงคล 
 
 2..3 สถานการณ์ในปัจจุบัน ผลส าเร็จ 
 กำรท่ีหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนกว่ำ 3 
ศตวรรษ ท ำให้เพิ่มพูนประสบกำรณ์ แม้กำรท ำงำนจะมีปัญหำอุปสรรคอยู่บ้ำง แต่ก็สำมำรถแก้ไข
คล่ีคลำยลงได้โดยรำบรื่น กำรแก้ไขปัญหำเป็นขั้นตอน ระยะ ตำมหลักวิชำกำรท่ีได้ฝึกอบรมให้แก่
บรรดำอำสำสมัครกู้ภัยอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอเป็นเหตุให้สำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
มีจ ำนวนอำสำสมัครมำกกว่ำ  300 คน ทุกคนเป็นจิตอำสำท ำงำนเพื่อประชำชนไม่หวังผลตอบแทน
และทุกคนมีควำมรู้ในกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นบันทึกเอกสำรทำงรำชกำรได้ถูกต้อง 

ภำพกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนทำงหลวง 
รับคนไข้ผู้ป่วยฉุกเฉินตำมสำยด่วน 

 
 
 
 



๑๐๘ 

 

ช่วยผู้พลัดหลงกลับบ้ำน 

 
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนและอำสำสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรใช้อุปกรณ์ 
    

 



๑๐๙ 

 

                       จับสัตว์เล่ือยคลำน 

 
กำรเก็บผู้เสียชีวิต 

 
 

อุปกรณ์ด ำน้ ำเพื่อค้นหำผู้สูญอุหำยในน้ ำและช่วยทำงรำชกำรหำของกลำง 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 
รับบริจำคส่ิงของ 

 
ช่วยเหลือผู้แบตเตอร์รี่หมด เปล่ียนยำง 

 



๑๑๑ 

 

กำรใช้อุปกรณ์ตัดถ่ำงช่วยผู้ประสบเหตุ 
 

 
 
2.4ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 
ปัญหำ อุปสรรค กำรแก้ไข 
1 พื้นท่ีปฏิบัติกำรของหน่วยกู้ภัยครอบคุมพื้นท่ี
ท้ังจังหวัด 

-ประสำนงำนเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจเชิญประธำนทุก
มูลนิธิประชุมร่วมก ำหนดเวลำ พื้นท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อไม่ให้ซ้ ำซ้อน) 

2. ยำนพำหนะ ในกำรปฏิบั ติกำรปัจจุบันมี
กระทรวงสำธำรณสุขเข้ำมำดูแลเคล่ือนย้ำย
ผู้ประสบภัยด้วยกำรช่วยเหลือ เน้นควำม
ปลอดภัย อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

-ได้เสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวจัดซื้อรถพยำบำล
ตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข มี

เครื่องช่วยกู้ชีพ เตียงขนย้ำยมำตรฐำน เจ้ำหน้ำ
กู้ชีพผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 

3. มู ล นิ ธิ ป ฐ ม บ ร ม ร ำ ช ำ นุ ส ร ณ์ เ ป็ น ช่ื อ
พระรำชทำน รำชวงศ์จักรีเป็นสถำบันสูงสุด 
เป็นเกียรติยศท่ีอำสำสมัครทุกคนพึงตระหนัก 

-ได้สอน ให้ควำมรู้ กำรฝึกอบรมให้อำสำสมัคร
ทุกคนภูมิใจท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีในพระปรมำภิไธย 
และเทอดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

4.หน่วยกู้ภัยท ำงำนโดยไม่มหวังผลตอบแทน 
ควำม  

- จัดกำรฝึกอบรมควำมรู้ ทักษะกำรปฏิบัติงำ
อย่ำงสม่ ำเสมอให้ 

 
ผลการแก้ไข 
 1. ได้มีกำรก ำหนดพื้นท่ีรับผิดชอบและเวลำกำรท ำงำนของแต่ละมูลนิธิอย่ำงชัดเจน 
หน่วยกู้ภัยของมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์จะรับผิดชอบ เขตอ ำเภอเมือง อ ำเภอปำกท่อ อ ำเภอวัด
เพลง อ ำเภอบ้ำนคำ อ ำเภอสวนผ้ึง และเหตุกำรณ์อุบัติภัยท่ีเกิดขึ้นตลอด 24 ช่ัวโมงของวันเลขค่ี (1 3 
5 7 9..31) ของทุกเดือน 
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 2. ได้รับบริจำครถยนต์ท่ีใช้เป็นรถพยำบำลจำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น โรงพยำบำลรำชบุรี 
 3. หน่วยกู้ภัยของมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ได้รับควำมร่วมมือและกำรยอมรับจำก
หน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชน ได้แก่ 
   3.1 กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี 
   3.2 กองก ำกับกำรต ำรวจภูธรรำชบุรี 
   3.3 บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประกันภัยจำกรถ จ ำกัด 
 4. มีเงินตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง มีสวัสดิกำรและเงินช่วยเหลืออำสำสมัคร กรณีงำนบวช 
งำนแต่งงำน เงินช่วยเหลือผู้ป่วย เงินค่ำท ำศพ พ่อ แม่สำมีหรือภรยำของอำสำสมัครกู้ภัย 
 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ 
 1. ก่อต้ังมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ซึ่งเป็นองค์กรหลักของหน่วยกู้ภัย มีแผนผังกำร
บริหำรงำนชัดเจน 
 2. มีสถำนท่ีต้ังติดถนนใหญ่ สะดวกกับกำรออกปฏิบัติงำน 
 3.จัดหำรถพยำบำลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ เครื่องมือตัดถ่ำง เพื่อช่วยผู้ประสบภัย 
 4. มีเยำวชนจ ำนวนมำกมำสมัครเป็นอำสำสมัครกู้ภัย ล้วนแต่มีจิตอำสำท่ีมำช่วยเหลือมูลนิธิ
ด้วยควำมศรัทธำและมีเมตตำต่อเพื่อนมนุษย์ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนด้วยกันโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 5.จัดฝึกอบรมอำสำสมัครกู้ภัยในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 6.ส่งอำสำสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นฝึกสอนกำรเคล่ือนย้ำย
ผู้บำดเจ็บ ตำมหลักวิชำกำรกู้ชีพและกำรช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบเหตุคนตกน้ ำ 
           7. จัดอบรมวิธีกำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำน กำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุสนับสนุนกำรท ำงำน
ของพนักงำนสอบสวน 
 8. บันทึกกำรปฏิบัติงำนหน่วยปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐำน (เอกสำรภำคผนวก) 
 9. มีดำรำงก ำหนดเวลำท ำงำนอย่ำงชัดเจน เวลำท ำงำนตลอด 24 ช่ัวโมงเฉพำะวันเลขค่ี 
ในเวลำปกคติ ยกเว้นวันหยุดเทศกำลเช่นวันปีใหม่ วันหยุดสงกรำนต์  อำสำสมัครเข้ำท ำงำน
ตลอดเวลำไม่มีวันหยุด 
 3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการต่อยอดภารกิจ 
 ผู้ศึกษำมีแผนงำนท่ีจะปฏิบัติต่อไปในอนำคต ได้แก่ 
 1. จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อช่วยจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนหน่วยกู้ภัยของ
มูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ เช่น เครื่องมือตัดถ่ำงกู้ภัย ประจ ำรถกู้ชีพของมูลนิธิฯลฯ  
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 2. กำรฝึกอบรมอำสำสมัครมูลนิธิมุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้ในด้ำนกำรช่วยเหลือผู้บำดเจ็บตำม
หลักวิชำกำรท่ีทันสมัยในปัจจุบัน 
 3. กำรรับสมัครผู้มีจิตอำสำของหน่วยกู้ภัย เพิ่มกำรพิจำรณำคุณสมบัติบุคลำกรอย่ำงพิถีพิถัน
เพื่อคัดกรองเลือกเฉพำะผู้ท่ีพร้อมเสียสละกำยและใจ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 4. วำงแผนกำรส่งอำสำสมัครกู้ภัยไปฝึกอบรมกระบวนกำรลูกเสือ เพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์
ควำมเสียสละ ควำมซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
5. จัดหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก สวัสดิกำรให้แก่ทีมอำสำสมัครของมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ ให้
สำมำรถในกำรด ำรงชีพอย่ำงมีคุณภำพชีวิตท่ีดีเท่ำผู้อื่นในสังคม 
 จนมำถึงปัจจุบันมูลนิธิปฐมบรมรำชำนุสรณ์ ยังคงด ำรงสถำนภำพเป็นองค์กรกำรกุศล 
นอกจำกกำรท ำนุบ ำรุงดูแลรักษำพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกให้
สะอำดเป็นระเบียบสง่ำงำมสมพระเกียรติแล้ว หน่วยกู้ภัยของมูลนิธิยังท ำหน้ำท่ีขับเคล่ือนภำรกิจกู้ภัย
อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนพระบำรมีองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมมหำจักรีวงศ์ให้แผ่
ไพศำลยั่งยืนตลอดไป 
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Abstract  
 
 Piyapong Thaithatgoon presents a "Model of Managing Business for Imported 

Miniature Product Distribution of Legendarium ltd." This is the study of how to publicize 

both the experienced hobby and product passion to generate revenue. It covers the 

study of organization Management of Legendarium ltd. since the 4th quarter of 2014 

until the 1st quarter of 2019 by analyzing the business records during the period. The 

conclusion is the following: the passion for the products that will be imported, 

research, experiment, experience, reliable manufacturers and a good team that knows 

and understands the products, their given tasks, passionate and are committed to the 

organization, communication, contact channel, and documentation must be clear and 

easy to understand, reducing errors that may occur and increases customer 

satisfaction, more importantly, supported by fast delivery, good product quality and 

price are all important. 
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 Meanwhile, the price must make a profit and create a stable income. But 
above all, passion and dedication make the business successful. 
 
Keywords: Miniature, Legendarium 
 
บทคัดย่อ 
 รูปแบบกำรบริหำรองค์กรเพื่อจัดจ ำหน่ำยสินค้ำน ำเข้ำประเภทโมเดลย่อส่วน หจก.ลีเจนดำ
เรี่ยม เป็นกำรศึกษำรูปแบบงำนวิจักษณ์ เพื่อเผยแพร่กำรน ำงำนอดิเรกท่ีถนัด และมีใจรักมำประกอบ
เป็นธุรกิจสร้ำงรำยได้ โดยศึกษำจำกกำรจัดกำร และกำรบริหำรองค์กร หจก.ลีเจนดำเรี่ยม ต้ังแต่ไตร
มำสท่ี4 ปีพ.ศ.2557 ถึง ไตรมำสแรก ปี พ.ศ.2562 โดยวิเครำะห์ และสังเครำะห์จำกบันทึกต่ำงๆทำง
ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลำดังกล่ำว ได้ผลสรุป คือ  กำรมีควำมช่ืนชอบในผลิตภัณฑ์ท่ีจะน ำเข้ำ 
กำรศึกษำ ทดลองท ำ และประสบกำรณ์  บริษัทผู้ผลิตท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือมั่นคง  กำรน ำเข้ำท่ีมี
ประสิทธิภำพ และมีทีมผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสินค้ำ และงำนท่ีท ำ มีใจรัก มีควำมผูกพัน
กับองค์กร นอกจำกนี้กำรส่ือสำร ช่องทำงกำรส่ือสำร และเอกสำรท่ีจะใช้จะต้องมีควำมชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำย  ลดควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดขึ้น   กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ  ท้ังด้ำนควำมเร็วใน
กำรจัดส่ง  คุณภำพของสินค้ำ และรำคำ ก็มีส่วนส ำคัญเช่นกันในขณะเดียวกัน  รำคำนั้นจะต้อง
สำมำรถท ำก ำไร ก่อให้เกิดรำยได้มั่นคงได้  และควำมทุ่มเทนั่นเอง 
 
ค ำส ำคัญ: ลีเจนดำเรี่ยม 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 

1.1 ความเป็นมา สถานการณ์  
กำรท ำธุรกิจ ท ำกำรค้ำให้ประสบควำมส ำเร็จ คือต้องมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งในส่ิงท่ีท ำ ใน

ทุกๆแง่มุม รวมถึงกำรมีควำมช่ืนชอบ (Passion) ในส่ิงนั้นด้วย จะท ำให้สำมำรถทุ่มเทเวลำ และควำม
สนใจกับกำรท ำธุรกิจนั้นได้อย่ำงมีควำมสุขและยั่งยืนนอกจำกนั้นกำรมุ่งเน้น (Focus) ไปท่ีกำร
ตอบสนองอุปสงค์ (Demand) และอุปทำน (Supply) ของตลำด ของกลุ่มคนท่ีถูกต้อง ณ สถำนท่ีท่ี
ถูกต้อง เวลำท่ีถูกต้อง เช่นในกรณีนี้คือกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ท่ีเป็นสินค้ำชนิดใหม่ และ
เป็นประเภทท่ีไม่มีขำยในประเทศ  กำรซื้อขำยท่ีเกิดขึ้นจึงประสบผลส ำเร็จได้ผลก ำไรตำมเป้ำหมำย 
และผู้ซื้อเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด  เกิดเป็นธุรกิจท่ีมีควำมมั่นคงได้ 



๑๑๗ 

 

กำรบริหำรธุรกิจน ำเข้ำสินค้ำ Games Workshop.Ltd, UK ซึ่งเป็นสินค้ำประเภทโมเดล
พลำสติกย่อส่วนท่ี สำมำรถน ำมำใช้ประกอบกำรเล่นเกมกระดำนได้ และกำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำง
สัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำย ต้องท ำกำรศึกษำวิธีกำรส่งออก และน ำเข้ำสินค้ำในทุกขั้นตอน เรียนรู้ปัญหำ
ต่ำงๆท่ีจะเกิดข้ึน และวิธีกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวนั้นๆ ในแบบท่ีรวดเร็วท่ีสุด ได้ผลท่ีสุด ใช้ทรัพยำกร
น้อยท่ีสุด ซึ่งอำจไม่ใช่กำรเรียนรู้จำกกำรศึกษำในระบบแต่เพียงอย่ำงเดียว เช่น อำศัยกำรช่วยธุรกิจ
ของครอบครัว กำรได้มีประสบ กำรณ์ตรง จำกของจริง  

กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ Games Workshop.Ltd, UK แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
นั้น เกิดจำกกำรใช้เวลำว่ำงจำกกำรท ำธุรกิจ ทุ่มเทกับงำนอดิเรกจำกสินค้ำชนิดต่ำงๆของ Games 
Workshop.Ltd, UK ท ำให้มีควำมเข้ำใจในตัวสินค้ำอย่ำงลึกซึ้ง ท ำให้มองเห็นโอกำสทำงกำรตลำดท่ี
เกิดขึ้น กำรเลือกสินค้ำจำกทำงผู้ผลิตนี้มำท ำเป็นธุรกิจ นอกจำกควำมช่ืนชอบแล้ว สินค้ำของทำง
ผู้ผลิตรำยนี้ มีควำมโดดเด่นท้ังทำงด้ำน กำรออกแบบ คุณภำพ กำรให้บริกำร และกำรพัฒนำตัวสินค้ำ
อยู่เสมอ นอกจำกนี้ ยังมีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นกำรต่อเนื่องจำกสินค้ำเดิม หรือ
เป็นสินค้ำท่ีคิดและผลิตขึ้นใหม่ท้ังหมด   จำกกำรท ำธุรกิจ กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ ได้อย่ำงมั่นคง และต่อเนื่องยั่งยืนได้ ขึ้นอยู่กับควำมเข้ำใจในตัว
สินค้ำนั้นอย่ำงลึกซึ้ง  มีควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรจัดกำรต่ำงๆให้ได้ผล ทันท่วงที  
 Games Workshop .Ltd ก่อต้ังขึ้นในปีค.ศ.1975 โดย ชำวอังกฤษ  John Peake, Ian 
Livingstone และ Steve Jackson ผู้มีควำมช่ืนชอบในเกม (game enthusiast) ท้ัง3เริ่มจำกกำร
ผลิต และจ ำหน่ำยเกมกระดำน และเกมบทบำทสมมุติ (Role play game-RPG) จำกนั้นก็ก่อตั้งเป็น
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และในปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่ำงประเทศท่ีมีพนักงำนท้ังหมดกว่ำ 2 ,000 คน มี
สำขำในหลำยประเทศท่ัวโลกและมีผลประกอบกำรในครึ่งปี 2018-2019 กว่ำ £125.2 Million หรือ 
฿5,274 ล้ำนบำท 

1.2 สถานการณ์ในประเทศไทย 
 กำรท ำธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำGames Workshop นี้  เนื่องด้วยกำรมีผู้ท่ีมีควำม
ช ำนำญในตัวสินค้ำ รวมถึงกำรมีควำมรู้ ประสบกำรณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้ำนส่งออก-น ำเข้ำ และมีแนวคิด
ด้ำนธุรกิจท่ีสอดคล้องกับบริษัทผู้ผลิต เมื่อข้ำพเจ้ำน ำเสนอแผนธุรกิจ จึงได้รับกำรตอบรับท่ีดีมำกจำก
ทำงผู้ผลิต และได้ตกลงท ำสัญญำร่วมธุรกิจกันในทันที 
 กำรท ำธุรกิจนี้ เริ่มจำกำรเป็นร้ำนตัวแทนจ ำหน่ำย (Product Stock Retailer-Stockist) ท่ี
รับสินค้ำเข้ำมำขำย จำกนั้นก็มีกลุ่มร้ำนค้ำมำกมำยให้ควำมสนใจ  และจำกกำรศึกษำโอกำสทำง
กำรตลำดภำยในประเทศ จึงเสนอแผนธุรกิจไปยังบริษัทผู้ผลิตในประเทศอังกฤษ  และได้รับกำรตอบ
รับเป็นอย่ำงดี  และได้ลงนำมสัญญำเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรของประเทศไทย
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(Thailand’s Official Distributor) ต้ังแต่ปีค.ศ.2015 จนถึงปัจจุบัน  และมีร้ำนค้ำมำกมำยจำกท่ัว
ประเทศรับสินค้ำไปจ ำหน่ำยยังร้ำนค้ำปลีกของตนซึ่งได้รับควำมสะดวกรวดเร็ว และบริกำรเป็นอย่ำง
ดี  ให้ค ำปรึกษำท้ังในด้ำนตัวสินค้ำ กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำร  ซึ่งธุรกิจชนิดนี้เป็นธุรกิจท่ีใหม่
มำกส ำหรับประเทศไทย 

1.3 ความสนใจของผู้ศึกษา 
ธุรกิจกำรน ำเข้ำและ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ Games Workshop ซึ่งเป็นสินค้ำประเภท

โมเดลจ ำลองสงครำมย่อส่วน(Miniature Wargame) ท่ีนับว่ำเป็นรูปแบบของธุรกิจท่ีใหม่ และยังไม่
เคยมีใครท ำได้ส ำเร็จให้เป็นกรณีศึกษำมำก่อน จึงนับเป็นควำมท้ำทำย และเป็นโอกำสท่ีดีอย่ำงหนึ่งท่ี
จะได้บุกเบิกและเปิดตลำดในประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร   
 กำรเริ่มต้นธุรกิจตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำงำนอดิเรกน ำเข้ำจำกอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ของ Games 
Workshop คือควำมชอบ ควำมหลงใหล (Passion) ในงำนอดิเรกประเภทโมเดล  
 โดยใช้เวลำว่ำงจำกกำรท ำธุรกิจของครอบครัว เพื่อศึกษำ สะสม ประกอบ และท ำสี เป็น
ระยะเวลำนับ 10 ปี จนมีควำมช ำนำญ  สำมำรถวำงขำยผลงำนโมเดลท่ีลงสีแล้ว ทำงOnline  ให้กับ
กลุ่มลูกค้ำ ท้ังในไทย และหลักๆในต่ำงประเทศท่ีซึ่งงำนอดิเรกประเภทนี้เป็นท่ีรู้จัก และเป็นท่ีนิยม
อย่ำงกว้ำงขวำงมำก ท่ัวโลก  ซึ่งในช่วงเริ่มแรกพบว่ำ มีกลุ่มผู้คนในประเทศไทย ท่ีมีควำมสนใจอยู่
มำก  และเป็นกลุ่มท่ีมีก ำลังซื้อสูง  แต่กำรท่ีจะสำมำรถเข้ำถึงตัวสินค้ำนั้นยังคงยำกล ำบำกอยู่  
เนื่องจำกเป็นกลุ่มสินค้ำท่ียังไม่มีวำงขำยในประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร  และต้องส่ังจองล่วงหน้ำ 
รอนำนกว่ำ1-2 เดือน หรือมำกกว่ำ จึงจะได้รับสินค้ำ กำรริเริ่ม สร้ำง และด ำเนินธุรกิจนี้  ข้ำพเจ้ำ
สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ โดยกำรน ำเสนอแนวคิดใหม่ เกี่ยวกับงำนอดิเรกว่ำ 
ควำมชอบ ควำมทุ่มเท และมุ่งมั่นในส่ิงท่ีชอบ กำรฝึกฝน กำรศึกษำ กำรทดลองท ำ และประสบกำรณ์
ท่ีได้นั้นไม่มีค ำว่ำสูญเปล่ำ  หำกเรำเข้ำใจท่ีจะน ำส่ิงท่ีชอบนั้นมำสร้ำงรำยได้สร้ำงธุรกิจของตัวเอง  
เนื่องจำกกำรได้ท ำในส่ิงท่ีชอบ ก็จะสำมำรถท ำได้นำน ท ำได้ดี และมีควำมสุข สำมำรถแบ่งปัน
ควำมสุขนั้นให้แก่คนรอบข้ำงได้  สำมำรถสร้ำงรำยได้ท่ีมั่นคง  และยั่งยืน 

1.4 วิธีการศึกษา 
 กำรได้เล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจนี้  และเนื่ องด้วยประสบกำรณ์กำรท ำธุรกิจค้ำขำยกับ
ต่ำงประเทศ น ำเข้ำ-ส่งออก ท ำให้รู้และเข้ำใจ ขั้นตอนกำรจัดกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ - จ ำหน่ำย 
จึงสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ มีสินค้ำพร้อมส ำหรับอุปสงค์ หรือลูกค้ำสำมำรถได้รับ
สินค้ำอย่ำงรวดเร็ว และนอกจำกนี้ กำรมีควำมรอบรู้ ช ำนิช ำนำญท่ีส่ังสมมำอย่ำงยำวนำน และกำร
ทุ่มเทเวลำส่วนใหญ่ให้กับควำมช่ืนชอบในตัวสินค้ำ ตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มงำนอดิเรกนี้  สำมำรถให้
ค ำปรึกษำท้ังในด้ำนกำรสะสม ประกอบ ลงสี หรือวิธีกำรเล่นให้กับลูกค้ำได้อย่ำงเป็นท่ีน่ำพึงพอใจ  
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และเนื่องด้วยสินค้ำชนิดนี้ไม่มีคู่แข่งทำงตรงในตลำดประเทศไทยเลย  ท ำให้ส่วนแบ่งกำรตลำดใน
ธุรกิจนี้ยังมีอยู่สูงมำก ต้ังแต่ปี2557-ปัจจุบัน ได้สังเกตกำรณ์ จนสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำในประเทศ
ไทย ตลำดสินค้ำประเภทโมเดลย่อส่วน จ ำลองสงครำม (Miniature Wargame) เป็นสินค้ำท่ีไม่มี
คู่แข่งทำงตรงในตลำดเลย  และแนวโน้มของตลำดเกมในประเทศไทยพบว่ำมีกระแสควำมนิยม ให้
ควำมสนใจกับงำนอดิเรกในรูปแบบดังกล่ำวนี้มำกยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ธุรกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำน ำเข้ำ ท่ีได้เริ่มก่อตั้งขึ้นใน เดือนสิงหำคม ปีพ.ศ.2557 ใน
นำม “ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดลีเจนดำรี่วอร์เกม” ภำยหลังในปีพ.ศ.2559 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดลีเจนดำเรี่ยม” นับระยะเวลำจนถึงปัจุบันนี้ (พฤษภำคม 2562) กว่ำ 5ปี ในขณะนี้มีร้ำนค้ำปลีก
ท่ีจัดจ ำหน่ำยกว่ำ 17 ร้ำนค้ำท่ัวประเทศ และก ำลังเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ภาพ กล่อง และสินค้ำภำยในกล่องกล่องสินค้ำ “Adeptus Titanicus : The Horus Heresy Grand 

Master Edition” รำคำขำย 10,250 THB.-/กล่อง    
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 มีประวัติกำรก่อตั้งโดยคร่ำวๆดังนี้ ธุรกิจกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ Games 
Workshop.Ltd ได้ท ำกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ในวันท่ี 26 สิงหำคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
0123557004421 
 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นท้ังหมด 500,000 บำท มีหุ้นส่วนท้ังหมด 4 คน ดังนี้ 
 นำยปิยะพงศ์  ไทยทัตกุล 
 นำยศุภสินธุ  ศรีอโนนันทกิจ 
 นำยกอปรธรรม  ไทยทัตกุล 
 นำยศุเมธำงค์  ศรีอโนนันทกิจ 
มีหุ้นส่วนผู้จัดกำร 2 คนคือ นำยปิยะพงศ์  ไทยทัตกุล และ นำยศุภสินธุ  ศรีอโนนันกิจ 
ส ำนักงำนใหญ่ต้ังอยู่ท่ี 55/9 หมู่ 9 ถ.กำญจนำภิเษก ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ โลโก้ “ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดลีเจนดำเรี่ยม” 
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ภำพ  ตัวอย่ำงส่วนหนึ่งของ เครื่องหมำยกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ลิขสิทธิ์ของ Games Workshop 
ท่ีได้ลง นำมสัญญำ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
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เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่น าเข้ามาจ าหน่าย 

 ธุรกิจจ าหน่ายสินค้างานอดิเรกส าหรับการ  สะสม – ประกอบ และลงสี – เล่น  (Collect 
- Build & Paint – Play) ซึ่งรูปแบบกำรเล่นของสินค้ำหลักท่ีจ ำหน่ำย จะมีลักษณะคล้ำยกับ
กำรเล่นหมำกรุก แต่จะมีควำมซับซ้อน  ท้ังในส่วนของ กระดำนเล่น(ฉำก) ตัวหมำก(โมเดล) และกฏ
กำรเล่น  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่บรรยำกำศกิจกรรมลงสีโมเดลท่ี B2S 
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ภาพ บรรยำกำศภำยใน Distribution Center และ Showroom หจก.ลีเจนดำเรียม บำงใหญ่ 

ภำพท่ี1 กำรเล่น “หมำกรุก”    
ภำพท่ี2-6 กำรเล่น “Warhammer 40000” : Table top Miniature Wargame (เกมกระดำนสงครำมย่อส่วน) 
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ภาพ ตัวอย่ำงกล่องผลิตภัณฑ์ Warhammer 40000 Imperial Knights : Knight Castellan    
ราคาขาย 5,500 บาท/กล่อง  
ภำยในกล่องประกอบด้วย ช้ินส่วน 141 ช้ิน และฐำนวงรี ขนำด 170x105 มม. และแผ่นลำยImperial Knight 
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ภาพ แผงพลำสติกช้ินส่วนของโมเดล แผงท่ี 1 
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ภาพ แผงพลำสติกช้ินส่วนของโมเดล แผงท่ี 2 
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ภาพที่1, 2, 3 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ ท่ีประกอบ และลงสีเสร็จแล้ว ในมุมต่ำงๆ 
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3. สรุปผลการศึกษา 
3.1 รูปแบบการบริหารองค์กรเพื่อจัดจ าหน่ายสนิค้าน าเข้าประเภทโมเดลย่อส่วน หจก.ลเีจนดา
เร่ียม 

(1) การเลือกสินค้าที่จะน าเข้า  ต้องมั่นใจได้ว่ำ สินค้ำชนิดท่ีจะน ำเข้ำมำจ ำหน่ำย เป็นท่ี
ต้องกำรของตลำด มีคุณภำพ ไม่มีคู่แข่งทำงตรง มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ำ บริษัทผู้ผลิตมีควำม
มั่นคง น่ำเช่ือถือ ควำมช่ืนชอบ และควำมสนใจในตัวสินค้ำท่ีจะน ำเข้ำมำจ ำหน่ำย มีผลอย่ำงมำกใน
กำรส่งเสริมให้ กำรน ำเข้ำ และกำรจัดจ ำหน่ำยเป็นไปได้อย่ำงรำบรื่น 

(2) การน าเข้าที่มีประสิทธิภาพ กำรน ำเข้ำให้ส ำเร็จต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในขั้นตอน 
และกำรประสำนงำนต่ำงๆ เพื่อท่ีจะท ำให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว และรำบรื่นตลอดสำยกำร
ด ำเนินงำน ท้ังในส่วนกำรจัดส่ง (Shipping) พิธีกำรทำงศุลกำกร(Customs Clearance) เป็นต้น 
บริษัทขนส่งท่ีดี มีมำตรฐำน ทีมติดต่อประสำนงำนท่ีคล่องแคล่ว สำมำรถส่งผลช่วยให้งำนรำบรื่น
รวดเร็วขึ้นได้ 

(3) การสั่งสินค้าที่รวดเร็ว การสื่อสารประสานงานถูกต้อง และการจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพกำรส่ังสินค้ำจะต้องเป็นไปได้รำบรื่นท่ีสุด เกิดข้อผิดพลำดน้อยท่ีสุด มีแบบฟอร์มกำรส่ัง
ท่ีมีคุณภำพ และมีผู้ปฏิบัติงำนท่ีรู้หน้ำท่ีของตัวเองชัดเจน ท ำหน้ำท่ีของตนได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
และรวดเร็ว ท้ังกำรส่ังซื้อจำกลูกค้ำ และกำรส่ังซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิต  กำรค ำนวนรำคำขำยในใบส่ัง
สินค้ำ และรำยกำรต่ำงๆ ต้องมีควำมถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุกำรณ์ และทรำบท่ัวถึงโดยพร้อมกัน 

(4) การจัดจ าหน่ายที่น่าพึงพอใจต่อผู้ซ้ือ และผู้ขาย ในทุกด้าน  เช่นด้ำนรำคำ คุณภำพ 
ควำมสะดวก ควำมรวดเร็ว ปริมำณ และควำมถูกต้อง      รูปแบบของกำรบริหำรธุรกิจท่ีท ำให้กำรจัด
จ ำหน่ำยประสบควำมส ำเร็จ คือ รำคำขำยต้องครอบคลุมต้นทุน สำมำรถท ำก ำไรได้ และอยู่ในเกณฑ์
ท่ีลูกค้ำพึงพอใจ จ ำนวนสินค้ำ กำรจัดส่ง และกำรให้บริกำรต้องสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดี  

กำรมีทีมขำยท่ีช ำนำญกำร มีใจรักบริกำร สุภำพเรียบร้อย  รอบรู้ในสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย  รวมถึง
กำรดูแลเอำใจใส่ลูกค้ำ สำมำรถส่งผลในกำรดึงดูดลูกค้ำเก่ำไว้ และเพิ่มลูกค้ำใหม่ๆ ไปได้พร้อมๆกัน 

(5) ความเอาใจใส่ และทุ่มเท ศึกษา และรอบรู้ให้มากที่สุด รูปแบบท่ีจะบริหำรองค์กร
ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำน ำเข้ำให้เกิดควำมมั่นคง ยั่งยืนคือ ควำมเอำใจใส่ และทุ่มเท ศึกษำ และรอบรู้
ให้มำกท่ีสุด ซึ่งส่ิงนี้สำมำรถสร้ำงได้โดยไม่ต้องอำศัยเงินลงทุน และเป็นส่ิงท่ีสำมำรถสร้ำงได้ด้วย
ตนเองเท่ำนั้น 

(6) ความชอบ(Passion) คือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดส ำหรับกำรท ำธุรกิจกำรน ำเข้ำและ เป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ Games Workshop ควำมชอบนั้นเป็นพื้นฐำนท่ีท ำให้มีควำมสุขกับงำน  และ
ควำมสุขนั้นก็ส่งต่อให้ทุกคนรอบๆข้ำง  ท้ังบุคลำกร ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือแม้แต่ผู้ผลิต 
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3.2 ข้อเสนอแนะ 
(1) สินค้ำท่ีจะน ำเข้ำมำจ ำหน่ำยจะต้องเป็นสินค้ำท่ีไม่มีคู่แข่ง และผู้ผลิตมีก ำลังกำรผลิต ท่ีจะ

สำมำรถสนองควำมต้องกำรของตลำด 
(2) กำรศึกษำระบบกำรน ำเข้ำ และขั้นตอนต่ำงๆให้เข้ำใจ ท ำให้ข้ันตอนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำง

รวดเร็ว ช่วยลดเวลำท่ีจะต้องรอสินค้ำของลูกค้ำได้ ท ำให้ลูกค้ำพึงพอใจ ส่งผลดีกับธุรกิจน ำเข้ำเป็น
อย่ำงมำก 

(3) ส่ิงส ำคัญท่ีสุดของกำรส่ังสินค้ำ คือกำรส่ือสำรกับลูกค้ำ และกำรส่ือสำรกับผู้ผลิต 
เครื่องมือส่ือสำร แบบฟอร์ม และบันทึกต่ำงๆ ต้องถูกต้องชัดเจน มีคุณภำพ 

(4) ให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรในกำรขำย  ซึ่งมีควำมส ำคัญมำกเทียบเท่ำ กับคุณภำพ
ของสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย ท ำให้สำมำรถท ำกำรขำยได้ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำ โดยหำกไม่มีคู่แข่งก็จะได้
เป็นผู้ครองตลำด หรือหำกมีคู่แข่งเกิดขึ้น ก็จะได้เป็นผู้ครองใจลูกค้ำ สำมำรถได้ส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดสูงสุดเช่นเดียวกัน 

(5) เพียงแค่เอำใจใส่ในงำนท่ีท ำ ให้เวลำ ศึกษำ สอบถำมจำกผู้รู้ และเพ่งมองทุกแง่มุมให้รู้
ชัดเจน งำนนั้นก็จะประสบผลส ำเร็จได้ ถึงแม้จะไม่ใช่งำนท่ีชอบก็ตำม 
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Abstract  

 This dissertation of the event prepared to present the pattern of Model of Rice 

Distribution Management Kodung rice shop Burirum province. From the experience of 

working directly with rice for over 1 5 years of students who have been transferred to 

work. Procurement, production, quality inspection, delivery and selling. 

 The successful management style of the Godung rice shop Prakhon Chai 

Subdistrict, Prakhon Chai District, Buriram Province In an organization that requires a 

marketing approach to help manage. Because the marketing work is not a job that is 

only relevant to the sale of advertising or Public relations only But also including 

Searching for real consumer needs What needs from the products or services that the 

organization will offer to consumers Organizations must assess potential risks. Along 

with taking action on that risk To be within acceptable criteria. As the Godung rice shop 

traders conducted an analysis. Assess the risks and opportunities of the organization. 
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Including responding to that risk When the organization has taken risks to solve and 

develop Will result in a successful management model, which is 1) QCD management 

2) Marketing creation through social media 3) Control of dust and insects in the 

warehouse 4) Receiving and returning products 5) Build relationships with customers 

and 6) Warehouse stores, rice shops, traveling, meet target groups. 

 

Key Word : rice distributors, distribution management, Innovative fresh germinated 

brown rice. 

 
บทคัดย่อ 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  จัดท ำขึ้นเพื่อน ำเสนอรูปแบบของกำรบริหำรกำรจ ำหน่ำยข้ำวสำร  ของ
ร้ำนโกดังค้ำข้ำว จังหวัดบุรีรัมย์ จำกประสบกำรณ์มำกกว่ำ 15 ปี ในกำรท ำงำนโดยตรงเกี่ยวกับ
ข้ำวสำรของ นักศึกษำท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดในหน้ำท่ีกำรท ำงำน ด้ำนกำรจัดซื้อ กำรผลิต กำรตรวจสอบ
คุณภำพ ระบบกำรจัดส่งและกำรจัดจ ำหน่ำย  
 รูปแบบกำรบริหำรงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จของร้ำนโกดังค้ำข้ำว ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในองค์กรท่ีประกอบธุรกิจต้องอำศัยหลักกำรทำงด้ำนกำรตลำดเข้ำมำช่วย
ในกำรบริหำร เพรำะงำนด้ำนกำรตลำดไม่ใช่งำนท่ีเกี่ยวข้องเฉพำะกับกำรขำยโฆษณำหรือ กำร
ประชำสัมพันธ์เท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึง กำรค้นหำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีแท้จริง ว่ำต้องกำรส่ิง
ใดจำกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรท่ีองค์กรจะน ำเสนอแก่ผู้บริโภค องค์กรต้องประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดขึ้นได้ พร้อมท้ังด ำเนินกำรต่อควำมเส่ียงนั้นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ดังท่ีร้ำนโกดังค้ำข้ำวได้
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ ประเมินควำมเส่ียงและโอกำสขององค์กร รวมท้ังตอบสนองต่อควำมเส่ียงนั้นๆ 
เมื่อองค์กรได้น ำควำมเส่ียงมำด ำเนินกำรแก้ไขและพัฒนำแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดเป็นรูปแบบของกำร
บริหำรท่ีประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งได้แก่ 1) กำรบริหำรกิจกำรในรูปแบบQCD 2) กำรสร้ำงตลำดผ่ำนส่ือ 
Social 3) กำร    ควบคุมฝุ่นและแมลงในคลังสินค้ำ 4) กำรรับคืนสินค้ำเข้ำและขำยออก 5) สร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และ 6) ร้ำนโกดังค้ำข้ำวสัญจรพบกลุ่มเป้ำหมำย   
   
ค ำส ำคัญ : ผู้แทนจ ำหน่ำยข้ำวสำร, กำรบริหำรกำรจ ำหน่ำย , นวัตกรรมข้ำวกล้องงอกสด 
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1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 

1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป   
ข้ำว ช่ือวิทยำศำสตร์: Oryza sativa ข้ำวของประเทศไทยเป็นพืชอำหำรประจ ำชำติท่ีมี

ประวัติศำสตร์มำยำวนำน ปรำกฏเป็นร่องรอยพร้อมกับอำรยธรรมไทยมำไม่น้อยกว่ำ 5,500 ปี ซึ่งมี
หลักฐำนกำรค้นพบแกลบข้ำวที่เป็นส่วนผสมของดินใช้ท ำเครื่องปั้นดินเผำท่ีบ้ำนเชียง อ ำเภอโนนนก
ทำ ต ำบลบ้ำนโคก อ ำเภอภูเวียง สันนิษฐำนได้ว่ำเป็นเมล็ดข้ำวที่เก่ำแก่ท่ีสุดของประเทศไทยรวมทั้งยัง
พบหลักฐำนเมล็ดข้ำวท่ีขุดพบท่ีถ้ ำปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแกลบข้ำวท่ีพบนี้มีลักษณะของข้ำว
เหนียวเมล็ดใหญ่ท่ีเจริญงอกงำมในท่ีสูง นอกจำกนี้ยังมีกำรค้นพบเมล็ดข้ำวเถ้ำถ่ำนในดินและรอย
แกลบข้ำวบนเครื่องปั้นดินเผำท่ีโคกพนมดี อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นถึงชุมชนปลูก
ข้ำวสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในแถบชำยฝ่ังทะเล รวมท้ังยังพบหลักฐำนคล้ำยดอกข้ำวป่ำท่ีถ้ ำเขำทะลุ 
จังหวัดกำญจนบุรี อำยุประมำณ 2,800 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อของยุคหินใหม่ตอนปลำยกับยุคโลหะ
ตอนต้น 

ส ำหรับประเทศไทย “ข้ำว” เป็นส่วนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจส ำคัญของประเทศ ท้ังในด้ำนกำร
บริโภค กำรเป็นสินค้ำเกษตรส่งออกอันดับต้นๆ และยังมีควำมส ำคัญต่อภำวะเศรษฐกิจภูมิภำค 
เนื่องจำกเป็นพืชเกษตรหลักของประเทศ มีพื้นท่ีเพำะปลูกมำกท่ีสุด คิดเป็น 45% ของพื้นท่ีกำรเกษตร
ท้ังหมดและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจ ำนวนมำกกว่ำ 17.5 ล้ำนคนหรือเกือบ 1 ใน 5 ของ
ประชำกรท่ัวประเทศ  

ในปี 2560 ไทยมีพื้นท่ีปลูกข้ำวทั้งส้ิน 68 ล้ำนไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง 
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำรปลูกข้ำวของไทยเน้นพึ่งน้ ำฝน มีช่วงเวลำเพำะปลูกส ำคัญในฤดู
ฝนช่วงเดือนกรกฎำคม -เดือนกันยำยนของทุกปี และเก็บเกี่ยวในช่วงปลำยปี เรียกว่ำ “ข้ำวนำปี” มี
ผลผลิตท้ังข้ำวขำว ข้ำวหอมมะลิ และข้ำวเหนียว ซึ่งมีปริมำณรวมกันกว่ำ 80% ของผลผลิตข้ำว
รวมท้ังประเทศ ส่วนท่ีเหลือประมำณ 20% เป็นข้ำวท่ีปลูกในฤดูแล้งซึ่งต้องอำศัยน้ ำจำกระบบ
ชลประทำน เรียกว่ำ “ข้ำวนำปรัง” ปลูกในภำคเหนือและภำคกลำง ประเทศไทยมีผลผลิตข้ำวมำก
เป็นอันดับ 6 ของโลก โดยปริมำณผลผลิตข้ำวสำรของไทยคิดเป็น 3.9% ของผลผลิตข้ำวท่ัวโลก รอง
จำกจีน 29.8%, อินเดีย 22.5%, อินโดนีเซีย 7.5%, บังคลำเทศ 7.0%  และเวียดนำม 5.6% และไทย
เป็นผู้ส่งออกข้ำวอันดับ 2 ของโลก มีส่วนแบ่งตลำดคิดเป็น 24.3% รองจำกอินเดียซึ่งมีส่วนแบ่งตลำด 
25.7% และยังมีคู่แข่งอื่นๆ อำทิ เวียดนำม ปำกีสถำน เมียนมำ สหรัฐอเมริกำ เป็นต้น  

รูปแบบกำรจ ำหน่ำยข้ำวสำรในท้องตลำดมีกำรแข่งขันสูง จึงจ ำเป็นท่ีจะต้องศึกษำด้ำน
กำรตลำดก่อนเสมอ กำรตลำด คือกระบวนกำร กำรศึกษำควำมต้องกำรควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำร
ซื้อ และพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มคน และองค์กรท่ีต้องกำร กำรตอบสนองโดยอำศัยกำรสร้ำง
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ผลิตภัณฑ์ท่ีมี คุณค่ำ กำรต้ังรำคำท่ีเหมำะสม กำรจัดจ ำหน่ำยอย่ำงถูกต้อง และกำรส่ือสำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงควำมรู้ทำงด้ำนกำรตลำดเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่
ธุรกิจ แต่ เมื่อเกิดสภำวะกำรแข่งขัน ผู้ประกอบกำรธุรกิจ มักจะใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดในกำร
แก้ปัญหำ เช่น เมื่อ ยอดขำยตก ผู้ประกอบกำรบำงรำยใช้กำรแข่งขันเรื่องรำคำเป็นหลัก จนท ำให้เกิด
สงครำมรำคำ ผู้บริโภคได้ประโยชน์แต่ผู้ประกอบกำรเสียต้นทุน นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรต้องต่ืนตัว
และตระหนักเสมอว่ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ก้ำวเข้ำมำแทนท่ี วิธีกำรเดิมๆ ท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยอื่ น
สำมำรถลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ง่ำย ท้ังกำรผลิตและกำรกระจำยสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
ในระยะเวลำส้ันๆ ประกอบกับผู้บริโภคในปัจจุบัน มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล มีทำงเลือกของ
ผลิตภัณฑ์ มีอ ำนำจต่อรองมำกขึ้น และมีพฤติกรรม กำรบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตำมกำลเวลำ กำร
ส่ือสำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตและกำรสร้ำงสังคมออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภค กำรสร้ำง
ช่องทำงกำรตลำดแบบใหม่ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงทัศนคติแง่บวก แง่ลบ ข่ำวจริงและข่ำวเท็จได้
โดยง่ำย  ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบกำรต้องพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ  

ปัจจุบันธุรกิจค้ำปลีกข้ำวสำรมีอัตรำเติบโตส่งผลให้มีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำมำกขึ้น จึงจ ำเป็นท่ี
จะต้องปรับตัวและด ำเนินกิจกำรเพื่อให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมท้ังกำรคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ยังคงเป็นส่ิงจ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรกระตุ้นกำรเพิ่มศักยภำพ กำรเพิ่มมูลค่ำแก่
ผลิตภัณฑ์และสร้ำงควำมแตกต่ำงกับผลิตภัณฑ์ต่อข้ำวประเภทอื่นๆ ผู้บริโภคมีควำมเช่ือมำกขึ้นว่ำ
อำหำรเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภำพ โดยอำหำรไม่ใช่ส่ิงท่ีบริโภคเพียงเพื่อลดควำมหิวหรือกระหำย แต่
ยังให้คุณค่ำสำรอำหำรท่ีจ ำเป็นต่อร่ำงกำยและยังป้องกันโรคท่ีเกี่ยวข้องกับภำวะโภชนำกำร กำร
คิดค้นนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่ิงส ำคัญ ท่ีผู้ให้บริกำรควรตระหนักอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ 

1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน  

 1.2.1 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ 
 ผลผลิตข้ำวของไทยมีปริมำณเฉล่ียปีละ 30-32 ล้ำนตัน ข้ำวเปลือกน ำไปสีเป็นข้ำวสำรได้

ประมำณ 20-21 ล้ำนตัน ในสัดส่วนของผลผลิตข้ำวสำรท่ีผลิตได้ท้ังหมดแบ่งเป็นข้ำวเพื่อใช้เป็น
วัตถุ ดิบในภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมอำหำร สัตว์ อุตสำหกรรมกำรผลิตแป้งข้ำว 
อุตสำหกรรมกำรผลิตขนมขบเค้ียว อุตสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำชีวมวล อุตสำหกรรมกำรผลิตเอทำ
นอล เป็นต้น สัดส่วน 30-40% ท่ีเหลือประมำณ 60-70% เป็นข้ำวส ำหรับบริโภค (ท่ีมำ : 
https://www.krungsri.com)  

  
 

https://www.krungsri.com/
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1.2.2 สถานการณ์เฉพาะในท้องถ่ิน 
 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง โดยมีพื้นท่ี 10 ,322,885 

ตำรำงกิโลเมตร หรือ 6,451,178,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และร้อยละ 2.01 ของพื้นท่ีประเทศ และมีพื้นท่ีอันดับท่ี 17 ของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งกำร
ปกครองออกเป็น 23 อ ำเภอ 189 ต ำบล 2,212 หมู่บ้ำน มีจ ำนวนประชำกร 1,579,248 คนและมำก
เป็นอันดับท่ี 5 ของประเทศไทย มีพื้นท่ีปลูกข้ำว 827,741 ไร่  ประมำณร้อยละ 18 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
หรือประมำณร้อยละ 35 ของพื้นท่ีทำงกำรเกษตร (ท่ีมำ : https://th.wikipedia.org/wiki) 

 อ ำเภอประโคนชัยมีพื้นท่ี 890.121 ตำรำงกิโลเมตร เป็นอันดับท่ี 1 ของจังหวัดบุรีรัมย์ และ
มีประชำกร 136,232 คน เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งพื้นท่ีกำรปกครองออกเป็น 16 ต ำบล 
182 หมู่บ้ำน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง มีพื้นท่ีส ำหรับท ำ
ก ำ ร เ ก ษ ต ร จ ำ น ว น  3 1 2 ,2 1 2  ไ ร่  พื้ น ท่ี ป ลู ก ข้ ำ ว จ ำ น ว น  2 9 8 ,0 9 0  ไ ร่   ( ท่ี ม ำ  : 
https://th.wikipedia.org/wiki) 

 อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงมำกขึ้น ท ำให้เป็น
เป้ำหมำยของร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ท่ีตัดสินใจขยำยสำขำมำสู่อ ำเภอประโคนชัย และเหตุผลส ำคัญนี้จึง
ส่ง ผลกระทบต่อผู้บริโภคและร้ำนค้ำย่อยต่ำงๆ ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม คือ ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ท ำ
ให้พฤติกรรมกำรบริโภคของผู้บริโภคเปล่ียนไป จำกท่ีเคยซื้อสินค้ำจำกร้ำนค้ำใกล้บ้ำน แต่เมื่อร้ำนค้ำ
ปลีกสมัยใหม่เกิดขึ้นท ำให้เปล่ียนมำใช้บริกำรร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่เป็นจ ำนวนมำก กำรบริหำรกิจกำร
จึงต้องมีกำรปรับเปล่ียน เปิดมุมมอง วิสัยทัศน์รวมท้ังสร้ำงคุณค่ำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ท่ีมีควำม
สร้ำงสรรค์ หรือกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่ำ (Values) จำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์
หรือบริกำรนั้นสูงขึ้น ไม่ว่ำจะสัมผัสได้ทำงกำยภำพ ( Physical) หรือ อำรมณ์ควำมรู้สึก (Emotional) 
โอกำสในกำรสร้ำง มูลค่ำเพิ่มมิใช่มีแค่เพียงกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เท่ำนั้น แต่โอกำสนั้นอยู่ในทุก
กระบวนกำร บำงกรณีอำจจะเน้นในจุดเดียว แต่บำงกรณีอำจต้องกระท ำในหลำยๆ จุดไปพร้อมๆ กัน 
เพื่อให้ผลส ำเร็จ สุดท้ำย คือกำรได้ผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีมีคุณค่ำเพิ่ม   

1.3 ความสนใจ  
จำกสภำวะกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจส่งผลให้ควำมต้องกำรในเรื่องของ “นวัตกรรม” ได้รับกำร

กล่ำวถึงกันอย่ำงกว้ำงขวำง ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ ตลอดจนถ่ำยทอดแนวคิด วิธีกำร ผลิต
ต่ำงๆ  ท่ีเป็นส่ิงใหม่ๆไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยหรือ สังคมโดยรอบอย่ำงมีระบบได้กลำยมำเป็นประเด็นหลัก
ท่ีช่วยสนับสนุนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ กล่ำวคือกำรด ำเนินธุรกิจ
ในปัจจุบันแทบทุกหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำนวัตกรรมท้ังในรูปแบบของนวัตกรรมท่ี
แตกต่ำงหรือต่อยอดจำกนวัตกรรมเดิม ซึ่งครอบคลุมท้ังในส่วนท่ีเป็นนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki
https://th.wikipedia.org/wiki
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และนวัตกรรมประเภทบริกำร อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนโกดังค้ำข้ำว ผู้ท ำดุษฎี
นิพนธ์ให้ ควำมส ำคัญกับนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ โดยกำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่ำงเหมำะสม จึงมีควำมสนใจท่ีจะด ำเนิน
กำรศึกษำ “นวัตกรรมกำรจ ำหน่ำยข้ำวกล้องงอกสด ในเขตอ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริโภคและกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ
กระบวนกำรในกำรจ ำหน่ำยข้ำวกล้องงอกสดเพื่อสุขภำพท้ังในแง่ของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำร
พัฒนำรูปแบบกำรตลำดเชิงบูรณำกำรท่ีเหมำะสม   และเป็นอีกหนึ่งแนวทำงท่ีจะช่วยขับเคล่ือนใน
เรื่องรำยได้ และควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของกำรบริหำรร้ำนขำยข้ำวสำรอย่ำงเป็นภำพธรรม
ในเชิงพำณิชย์ต่อไป 

1.5 วิธีการศึกษา  
ผู้ท ำดุษฎีนิพนธ์ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ โดยศึกษำจำกร้ำนโกดังค้ำข้ำว (ร้ำนของผู้ท ำ

ดุษฎีนิพนธ์) ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลจำกประสบกำรณ์กำร
ด ำเนินกิจกำรตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2555 (เปิดด ำเนินกิจกำร) จนถึงปัจจุบัน                 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ข้อมูลร้านโกดังค้าข้าว 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการ 
 ร้ำนโกดังค้ำข้ำวจัดต้ังเมื่อปีพุทธศักรำช 2555 ต้ังอยู่เลขท่ี 294 หมู่ 9 ต ำบลประโคนชัย 

อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และเริ่มด ำเนินกิจกำรในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2555 บนพื้นท่ี 65 
ตำรำงเมตร เจ้ำของกิจกำรคือ นำงสำวพศิกำนต์ รุ่งศิริกิติพงษ์ ด ำเนินธุรกิจขำยปลีก-ส่งข้ำวสำร 

 
 2.1.2 ข้อมูลทั่วไปสถานประกอบการ 
 ช่ือบริษัท (ภำษำไทย) : ร้ำนโกดังค้ำข้ำว 
 ช่ือบริษัท (ภำษำอังกฤษ) : Kodung rice shop 
 ท่ีต้ังส ำนักงำน : 294 หมู ่9 ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   
     31140 
 โทรศัพท์ : 088-3442424, 088-3665099 
 ปีก่อต้ังขึ้น :  ปี พ.ศ. 2555  และเริ่มด ำเนินกำรผลิตในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 

2555 
 ทุนจดทะเบียน :  100,000 บำท 
 ผลิตภัณฑ์ : ขำยปลีก-ส่งข้ำวสำร 
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 จ ำนวนพนักงำน :  4 คน 
 เนื้อที ่  :  65 ตำรำงเมตร 
 

2.2.3 สรรพคุณของข้าวแต่ละชนิด 
(1) ข้ำวเจ้ำท่ีถูกขัดสีไปค่อนข้ำงมำก โดยจมูกข้ำวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้ำวท่ีมี ประโยชน์จะลด

น้อยลงไป คงเหลือไว้แต่คำร์โบไฮเดรตท่ีได้รับจำกแป้ง ให้พลังงำน มีคำร์โบไฮเดรตสูงถึง 71-77% มี
โปรตีน 5-8% ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิท่ี 1 (ใหม่,เก่ำ) ข้ำวหอมจังหวัด (ใหม่, เก่ำ) ข้ำวหอมมะลิท่ี 2 (ใหม่
,พิเศษ) ข้ำวหอมมะลิท่ี 3 (ใหม่) ข้ำวเสำไห้ และข้ำวหอมญี่ปุ่น 

(2) ข้ำวกล้อง 3 สี 
 - ข้ำวหอมมะลิกล้อง คุณสมบัติทำงด้ำนโภชนำกำรมีจมูกข้ำวและใยอำหำรเป็นประโยชน์ต่อ

กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่ำงกำย และระบบขับถ่ำย ป้องกันโรคเลือดออกตำมไรฟัน อ่อนเพลีย 
ร่ำงกำยไม่มีแรง ใยอำหำรช่วยดูดซับของเสีย และสำรพิษต่ำงๆ ออกจำกร่ำงกำย ป้องกันกำรเกิด
มะเร็งล ำไส้ 

 - ข้ำวไรซ์เบอร์รี่ คุณสมบัติทำงด้ำนโภชนำกำรของข้ำวไรซ์เบอร์รี่ คือ มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
สูง ได้แก่ เบต้ำแคโรทีน แกมมำโอไรซำนอล วิตำมินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน้ ำตำล
ต่ ำ-ปำนกลำง นอกจำกนี้เส้นใยอำหำร (Fiber) ท่ีมีอยู่มำกในข้ำวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ช่วยลดระดับไขมัน
และคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ ควบคุมน้ ำหนัก และระบบขับถ่ำยอีกด้วย 

 - ข้ำวกล้องแดง คุณสมบัติทำงด้ำนโภชนำกำรมีวิตำมินบี 1 ป้องกันเหน็บชำ วิตำมินบี 2 
ป้องกันปำกนกกระจอด วิตำมินบี 6 ป้องกันโรคเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ไอโอดีนป้องกันคอหอยพอก ใย
อำหำรช่วยกำรขับถ่ำย 

 (3) ข้ำวหอมมะลิซ้อมมือ คุณสมบัติทำงด้ำนโภชนำกำรมีวิตำมินบี 1 บี 2 ป้องกันโรค
ปำกนกกระจอกและอำกำรเบ่ืออำหำร วิตำมินบีรวมป้องกันระบบประสำทอักเสบ บ ำรุงสมอง   

 แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส เสริมสร้ำงกระดูกป้องกันกำรเป็นตะคริว แมงกำนีสช่วยกระตุ้น
เอนไซม์ และกำรเจริญเติบโต 

 2.2.4 ฤดูกำลเก็บเกี่ยวของข้ำวแต่ละชนิด 
  ข้ำวท่ีมีควำมไวต่อช่วงแสง หมำยถึง พันธุ์ข้ำวจะออกดอกในวันท่ีกลำงคืนยำวกว่ำ

กลำงวันเท่ำนั้น  
  (1) ข้ำวหอมมะลิ เป็นข้ำวเจ้ำท่ีมีควำมไวต่อช่วงแสง ลักษณะเด่น เมื่อหุงหรือนึ่งสุก

แล้วเมล็ดข้ำวสุกจะอ่อนนิ่มมำกกว่ำข้ำวเจ้ำท่ัวไป แต่ร่วนน้อยกว่ำและมีกล่ินหอมข้ำวท่ีปลูกเพื่อใช้
เป็นข้ำวหอมมะลิมี 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 และกข.15 ซึ่งข้ำว กข. 15 อำยุเก็บเกี่ยว 
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ข้ำวจะออกดอกประมำณวันท่ี 20 ตุลำคม และสุกแก่เก็บเกี่ยวได้ประมำณวันท่ี 20 พฤศจิกำยนของ
ทุกป ี

 (2) ข้ำวเสำไห้ เป็นข้ำวเจ้ำท่ีมีควำมไวต่อช่วงแสง ลักษณะเด่น หุงขึ้นหม้อ ร่วนเป็นตัวไม่เกำะ
กัน เนื้อสัมผัสค่อนข้ำงแข็ง แต่มีควำมนุ่ม ไม่แข็งกระด้ำง สำมำรถน ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นและ
ขนมได้ดี อำยุเริ่มกำรเก็บเกี่ยววันท่ี 10 ธันวำคม ของทุกปี 

 (3) ข้ำวเหนียว กข.6 เป็นข้ำวเหนียวท่ีมีควำมไวต่อช่วงแสง ลักษณะเด่น เหนียวนุ่ม มีกล่ิน
หอม อำยุเริ่มกำรเก็บเกี่ยววันท่ี 21 พฤศจิกำยน ของทุกปี  

 (4) ข้ำวหอมญี่ปุ่น เป็นข้ำวเจ้ำท่ีมีควำมไวต่อช่วงแสง ลักษณะเด่น มีควำมเหนียวนุ่ม หอม
คล้ำยกล่ินถั่วเหลือง อำยุเริ่มกำรเก็บเกี่ยววันท่ี 20 กุมภำพันธ์ ของทุกปี 

 2.2.5 ผลิตภัณฑ์ข้ำวแต่ละชนิดของร้ำนโกดังค้ำข้ำว 
 (1) ข้ำวกล้องหอมมะลิ  คือ ข้ำวหอมมะลิพันธุ์  105 และ กข.15 ท่ีปลูกในเขตภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือฤดูกำรเก็บเกี่ยวปี 2561/ 2562 น ำมำกะเทำะเอำเปลือกออกและไม่ผ่ำนกำรขัด
สีของเมล็ดข้ำว  

 (2) ข้ำวกล้องรวม 3 สี คือข้ำวกล้องหอมมะลิ ข้ำวกล้องมะลิแดง และข้ำวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 
เอำมำผสมกันในอัตรำส่วน 1 : 1 : 1  

 (3) ข้ำวกล้องหอมมะลิ (หัก) คือ ข้ำวกล้องหอมมะลิ แต่มีขนำดหักของเมล็ด 2.5-4.9 ส่วน
  

 (4) ข้ำวหอมมะลิท่ี 1 (ใหม่) คือ ข้ำวกล้องหอมมะลิท่ีผ่ำนกำรขัดสีจนขำวมีขนำดเต็มเมล็ด 
 (5) ข้ำวหอมมะลิท่ี 1 (เก่ำ) คือ ข้ำวหอมมะลิพันธุ์ 105 และ กข.15 ท่ีผ่ำนกำรขัดสีจนขำว

และอยู่ในฤดูกำลเก็บเกี่ยวปี 2560/2561  
 (6) ข้ำวหอมจังหวัด (ใหม่) คือ ข้ำวหอมมะลิพันธุ์ 105 และ กข.15 ท่ีปลูกอยู่ในเขตภำคกลำง

ของประเทศฤดูกำลเก็บเกี่ยวปี  2561/ 2562  
 (7) ข้ำวหอมจังหวัด (เก่ำ) คือ ข้ำวหอมมะลิพันธุ์ 105 และ กข.15 ท่ีปลูกอยู่ในเขตภำคกลำง

ของประเทศฤดูกำลเก็บเกี่ยวปี 2560/ 2561  
 (8) ข้ำวหอมมะลิท่ี 2 (ใหม่) คือ ข้ำวหอมมะลิ แต่มีขนำดหักของเมล็ด 5–5.9 ส่วน 
 (9) ข้ำวหอมมะลิท่ี 2 (พิเศษ) คือ ข้ำวหอมมะลิ แต่มีขนำดหักของเมล็ด 6–7.9 ส่วน 
 (10) ข้ำวหอมมะลิท่ี 3 (ใหม่) คือ ข้ำวหอมมะลิ แต่มีขนำดหักของเมล็ด 2.5-4.9 ส่วน  
 (11) ข้ำวหอมมะลิ (ซ้อมมือ) คือ ข้ำวกล้องหอมมะลิ ผ่ำนกำรขัดสีของเมล็ดข้ำว 2 ใน 4 ส่วน  
 (12) ข้ำวเหนียว (ใหม่) คือ ข้ำวเหนียวพันธุ์ กข 6 ปลูกในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฤดูกำลเก็บเกี่ยวปี 2561/2562  
 (13) ข้ำวเสำไห้ คือ พันธุ์ข้ำวเจ้ำท่ีปลูกอยู่ในเขตภำคกลำง  
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 (14) ข้ำวหอมญี่ปุ่น คือ ข้ำวหอมญี่ปุ่น พันธุ์ ก.วก.1(ซำซำนิชิกิ)  ก.วก. 2 (อกิตะมำชิ) ปลูก
ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฤดูกำลเก็บเกี่ยวปี 2561/2562  

 (15) ข้ำวกล้องงอกสด คือ ข้ำวกล้องรวม 3 สี น ำมำสู่กระบวนกำรผลิตของร้ำนโกดังค้ำข้ำว 
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3. การสังเคราะห์ข้อมูล  
3.1 รูปแบบความส าเร็จการบริหารการจ าหน่ายข้าวสารร้านโกดังค้าข้าว จังหวัดบุรีรัมย์  
   การบริหารที่ประสบผลส าเร็จของร้านโกดังค้าข้าว อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

3.1.1 การบริหารกิจการในรูปแบบ QCD  ผู้ด ำเนินกิจกำรร้ำนโกดังค้ำข้ำว ยึดหลัก QCD 
ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบข้ำวสำรแต่ละชนิดก่อนวำงจ ำหน่ำย รวมท้ังรำคำของผลิตภัณฑ์มีควำม
สมเหตุสมผลและจัดส่งให้ลูกค้ำได้ทันตำมความต้องกำร รวมทั้งกำรสร้ำงโปรโมช่ันต่ำงๆ    
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3 . 1 . 2 ก า ร ส ร้ า ง ต ล า ด ผ่ า น สื่ อ  Social ร้ า น โ ก ดั ง ค้ า ข้ า ว ไ ด้ ส ร้ า ง 
www.google.co.th/business เป็นช่องทางช่วยในการท าประชาสัมพันธ์สินค้าและรับออร์เดอร์
จากลูกค้าของร้านโกดังค้าข้าว โดยให้ลูกค้าค้นหาต าแหน่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของร้านในชื่อ 
(ร้านโกดังค้าข้าว )  

3.1.3 การควบคุมฝุ่นและแมลงในคลังสินค้า  ร้านโกดังค้าข้าวติดต้ังพัดลมระบายอากาศ 
จ านวน 4 ตัว และติดต้ังระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาของคลังสินค้าช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ใน
คลังสินค้าจะช่วยควบคุมแมลงและฝุ่นแทนวิธีการรมยาด้วยสารเคมี (อลูมิเนียมฟอสไฟล์) โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปราศจากสารเคมี  

3.1.4 การรับคืนสินค้าเข้าและขายออก  ร้ำนโกดังค้ำข้ำวได้รับประกันกำรซื้อข้ำวให้กับลูกค้ำ
เมื่อบริโภคไม่หมดในระยะเวลำ 1 ปี สำมำรถน ำมำเปล่ียนสินค้ำใหม่ได้ โดยน ำหลักฐำนกำรซื้อขำย 
(ใบเสร็จรับเงิน) และด ำเนินกำรตำมข้ันตอนท่ีทำงร้ำนได้ก ำหนดไว้ 

3.1.5 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  ร้ำนโกดังค้ำข้ำวใช้วิธีกำรส่งข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ทำง
ช่องทำงไลน์ และ Facebook ในการขอบคุณและสอบถำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำรวมถึงแจ้ง
โปรโมช่ันต่ำงๆ สินค้ำใหม่ๆ และติดต่อลูกค้ำประจ ำทุก 6 เดือน เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้ำ เพื่อกำรอับเดทข้อมูลต่ำงๆ ให้ลูกค้ำ จะช่วยรักษำฐำนข้อมูล กำรอวยพรวันเกิด หรือวันส ำคัญ
ต่ำงๆตำมท่ีลูกค้ำให้ข้อมูลไว้ เป็นกำรมอบควำมส ำคัญและสร้ำงคุณค่ำทำงใจให้กับลูกค้ำ  มีผลท ำให้
ลูกค้ำประทับใจและผูกพันกับร้ำนโกดังค้ำข้ำวมำกยิ่งขึ้น  

3.1.6 ร้านโกดังค้าข้าวสัญจรพบกลุ่มเป้าหมาย  ร้ำนโกดังค้ำข้ำวน ำสินค้ำไปวำงขำยท่ี
ตลำดคลองถมจังหวัดบุรีรัมย์ หรือเขตพื้นท่ี ท่ีก ำหนด  เพื่อเป็นกำรท ำให้ร้ำนโกดังค้ำข้ำวได้สร้ำง
ควำมสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักของลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น  เพื่อสร้ำงช่ือเสียงและสร้ำงภำพลักษณ์ทำงกำรตลำด 
โดยทำงร้ำนโกดังค้ำข้ำวได้ก ำหนดแผนกำรออกตลำด และจัดตำรำงขำยนอกพื้นท่ีทุกวัน โดยไม่มี
วันหยุด 

3.2 ข้อเสนอแนะในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต  
1. ขอใบรับรองระบบมำตรฐำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) เพื่อเป็นกำรรับประกันด้ำน

คุณภำพสินค้ำ ภำยในปี พ.ศ. 2563 
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Abstract 
 

The objectives of research, "The Model of Success of Dr. Parinya's Beauty Clinic 

Business Management" is to study the model of success of Dr. Parinya's Beauty Clinic 

business management. The researcher has been collecting data by herself since 1999. 

It has been collected in every function in the clinic and from both personnel inside 

the organisation and outside as well. Then it was analysed and synthesised by 

qualitative methodology and examined the validity by triangulation technique.  

The research shows that there are 6 findings from the model of success of Dr. 

Parinya's Beauty Clinic business management as follows: 1) the executive manages by 

working side by side with the personnels in the organisation, 2) all personnels works 

happily that cause good quality services, 3) physicians have privilege to diagnose the 

treatment, and in the discretion of the physician, 4) create the organisational culture 

that can work harmoniously as family with love and understanding, 5) giving the 

treatment to the customers only needed to solve particular problems and needs, to 
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not force unneeded treatment to them, 6) the inventory is managed by Just-in-time 

technique. 

 
Keywords: Beauty Clinic  Dr. Parinya's Clinics, 
 
บทคัดย่อ 
 งำนวิจักษณ์เรื่อง รูปแบบควำมส ำเร็จของกำรบริหำรธุรกิจคลินิกควำมงำมแพทย์ปริญญำ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ  รูปแบบควำมส ำเร็จของกำรบริหำรธุรกิจคลินิกควำมงำมแพทย์ปริญญำ ซึ่งผู้
วิจักษณ์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมำเป็นเวลำ 20 ปี ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2542 จนถึง ปี พ.ศ. 2562 โดยใช้กำร
เก็บข้อมูลด้วยตัวผู้วิจักษณ์เอง ในทุกขั้นตอนกำรท ำงำน กับทุกภำคส่วน ท้ังบุคลำกรภำยในองค์กร 
และจำกบุคคลนอกองค์กร แล้วจึงน ำมำวิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรเชิงคุณภำพ และ
ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลสำมเส้ำ 
 จำกผลกำรวิจักษณ์พบว่ำรูปแบบควำมส ำเร็จของกำรบริหำรธุรกิจคลินิกควำมงำมแพทย์
ปริญญำ มี 6 ประกำร คือ  1. ผู้บริหำร บริหำรงำนเคียงข้ำงกับพนักงำนในองค์กร 2. บุคลกรท ำงำน
ด้วยควำมสุข จึงท ำให้เกิดกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ 3. แพทย์มีเอกสิทธิ์ในกำรวินิจฉัยกำรรักษำได้ ด้วย
ดุลยพินิจของแพทย์ 4. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรท ำงำนร่วมกันด้วยควำมรัก ควำมเข้ำใจ ท ำงำน
กันแบบครอบครัว 5. ให้กำรรักษำลูกค้ำตรงตำมปัญหำ และควำมต้องกำรไม่ยัดเยียดขำยในส่ิงท่ีไม่
สมควรขำยแก่ลูกค้ำ 6. กำรบริกำรระบบคลังสินค้ำด้วยวิธี Just in time 
 
ค าส าคัญ: คลินิกควำมงำม, คลินิกแพทย์ปริญญำ 
 
1. ความเป็นมา  ความส าคัญของเร่ือง  และวิธีการศึกษา 

1.1 ความเป็นมา  สถานการณ์ทั่วไป  
 ปัจจุบันธุรกิจด้ำนสุขภำพ และควำมงำมได้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว และมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องท่ัวทุกมุมโลก เพรำะท้ังนี้มนุษย์ทรำบว่ำสุขภำพท่ีดีมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับกำรด ำรงชีวิต  
เพรำะหำกสุขภำพร่ำงกำยไม่แข็งแรง  กำรจะท ำส่ิงใด ๆ ก็ย่อมมีอุปสรรคและท่ีมนุษย์ในปัจจุบันต้อง
ดูแลสุขภำพกันมำกขึ้น  เพรำะปัจจุบันมีสำรพิษมำกมำยท้ังท่ีมำกับอำกำศ  อำหำร  น้ ำ  และสำรพิษ
ตกค้ำงก็มีมำกขึ้นเรื่อย ๆ  พร้อมกับกำรเจริญเติบโต และควำมทันสมัยของโลก  ดังนั้นคนในปัจจุบัน
จึงเกิดควำมตระหนักถึงโรคร้ำยแรงท่ีเพิ่มขึ้นมำกเรื่อย ๆ  จึงมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะดูแลสุขภำพ
ร่ำงกำยของตนเองให้ดีขึ้น  จึงท ำให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภำพเติบโตขึ้น  และเมื่อมีกำรดูแลสุขภำพ
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แล้วก็จะเกิดควำมรักตัวเองมำกขึ้น จึงน ำมำสู่ควำมใส่ใจท่ีจะดูแลตัวเองท้ังองค์รวมให้มีรูปร่ำง หน้ำตำ 
บุคลิกภำพท่ีดีไปด้วย  จึงท ำให้ธุรกิจควำมงำมในปัจจุบันได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง  ซึ่งธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กับควำมงำมในปัจจุบันมีมำกมำยหลำยอย่ำง  จนท ำให้ผู้บริโภคมีทำงเลือกท่ีจะท ำควำมงำม และดูแล
เรื่องควำมงำมของตัวเองได้อย่ำงสะดวก ประหยัด มำกขึ้น 
 ธุรกิจคลินิกควำมงำมก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่ง ท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และมีผู้ประกอบกำรท่ี
เป็นท้ังคนในประเทศ และต่ำงประเทศ  จึงท ำให้เกิดกำรแข่งขันที่สูงมำก   แต่ละคลินิกก็จะน ำกลยุทธ์
ต่ำง ๆ เข้ำมำแข่งขันกัน  โดยแต่ละคลินิกก็จะมีควำมสำมำรถ และมีควำมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
คลินิกควำมงำมในปัจจุบันมีมำกมำยหลำยแบรนด์  ท้ังท่ีประกอบธุรกิจมำนำน และเพิ่งเกิดขึ้น  บำง
แบรนด์ก็มีกำรเปล่ียนช่ือคลินิก ย้ำยสถำนท่ี  บำงคลินิกก็ใช้ช่ือเดียวกันมำตลอด  คลินิกควำมงำมจะมี
กระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้ควบคุมดูแล แต่ในปัจจุบันเนื่องจำกมีคลินิกเกิดขึ้นมำกมำย จึงมีข้อก ำหนด
กำรประกอบกำรคลินิกเกิดขึ้นมำกมำย  แต่ก็มิได้ท ำให้คลินิกควำมงำมมีจ ำนวนลดลงแต่อย่ำงใด  
และจำกสภำวะกำรแข่งขันกันสูงขึ้นนี้ท ำให้คลินิกแต่ละท่ีต้องงัดกลยุทธ์ต่ำง ๆ มำใช้  ท้ังชูด้ำน
คุณภำพกำรรักษำ รำคำค่ำบริกำรท่ีถูก คุณภำพบริกำรต่ำงๆ  ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำเลือกท่ีจะมำใช้บริกำรท่ีคลินิก 
 คลินิกแพทย์ปริญญำนั้น ต้ังขึ้นมำต้ังแต่ พ.ศ.2529 ซึ่งเป็นช่วงท่ีคลินิกควำมงำมมีน้อยมำก  
และในตอนนั้นบริกำรหลักของทำงคลินิกแพทย์ปริญญำ คือ กำรลดควำมอ้วน โดยกำรใช้ยำลด
น้ ำหนักเป็นตัวหลักในกำรรักษำ รวมถึงกำรวำงแผนโภชนำกำรเป็นตัวควบคู่กำรรักษำ ซึ่งในขณะนั้น
ไม่มีคลินิกใดใช้วิธีแบบนี้  จึงท ำให้ลูกค้ำท่ีมำรับกำรรักษำเห็นผลดี  ท ำให้เกิดกำรบอกต่อในเวลำ
อันรวดเร็ว  ท ำให้คลินิกแพทย์ปริญญำเป็นท่ีรู้จักในศรีรำชำ จ.ชลบุรี อย่ำงกว้ำงขวำง เพรำะท่ีนี่คือ 
สำขำแรกที่ท ำธุรกิจ  หลังจำกนั้นจึงเริ่มท ำกำรขยำยสำขำเข้ำท่ี อ.เมือง จ.ชลบุรี และสำขำนี้ก็ได้มีกำร
ลงเครื่องมือท ำหน้ำเพิ่มขึ้น  โดยกำรท ำหน้ำก็จะเป็นในส่วนของกำรรักษำ สิว ฝ้ำ กระ ซึ่งกระแสตอบ
รับดีมำก เนื่องจำกสมัยนั้นกำรไปหำหมอท่ีโรงพยำบำลจะเป็นอะไรท่ีล ำบำกและใช้เวลำ แต่พอมี
คลินิกมำให้บริกำร รวมทั้งค่ำรักษำในตอนนั้นก็ถูกกว่ำไปรักษำท่ีโรงพยำบำลมำก  จึงท ำให้เป็นท่ีนิยม
ของลูกค้ำ ลูกค้ำส่วนใหญ่มำโดยเห็นป้ำยโฆษณำหน้ำคลินิกกับกำรท่ีลูกค้ำบอกต่อกัน  และอีก
ช่องทำงท่ีใช้คือวิทยุ ซึ่งในสมัยนั้นคนจะฟังวิทยุกันเป็นส่วนใหญ่  จึงท ำให้คลินิกแพทย์ปริญญำเป็นท่ี
รู้จักของคนในจังหวัดชลบุรีเป็นอย่ำงมำก 
 หลังจำกนั้นเรื่อยมำก็เริ่มท ำกำรขยำยสำขำไปจังหวัดใกล้เคียงในภำคตะวันออก  และขยำย
ต่อไปยังจังหวัดส ำคัญ ๆ ท่ีเป็นเมืองหลักเมืองใหญ่  และต่อมำกำรขยำยตัวของคลินิกแพทย์ปริญญำก็
เพิ่มมำกขึ้น  และคู่แข่งท่ีเป็นรูปแบบเดียวกันก็เพิ่มมำกขึ้นด้วย  จนกลำยเป็นแข่งขันแย่งลูกค้ำกัน  
ดังนั้นทำงคลินิกแพทย์ปริญญำจึงหำแนวทำงแก้ปัญหำเรื่องกำรแข่งขัน โดยคิดขยำยคลินิกไปใน
ประเทศเพื่อนบ้ำนกลุ่ม CLMV  เป้ำหมำยท่ีวำงไว้  มีประเทศลำว  เนื่องจำกใกล้ประเทศไทย และ
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ภำษำเข้ำใจได้ง่ำย  จึงเปิดคลินิกท่ีสำขำเวียงจันทน์ ประเทศลำว  แต่เนื่องจำกท่ีประเทศลำวมีจ ำนวน
ประชำกรน้อยและมีคลินิกท่ีเป็นเจ้ำใหญ่เปิดอยู่แล้ว จึงท ำให้กำรลงทุนไม่คุ้มค่ำ และในระหว่ำงนั้นก็
เปิดท ำกำรท่ีประเทศเมียนมำร์พร้อม ๆ กันไปด้วย  และเห็นถึงศักยภำพของประเทศเมียนมำร์ท่ีมี
ประชำกรจ ำนวนมำก และคลินิกควำมงำมท่ีมีอยู่ก็เป็นแบบคลินิกเก่ำ ๆ โบรำณ ไม่ทันสมัย  จึงเป็น
โอกำสให้ทำงคลินิกแพทย์ปริญญำมำเปิดสำขำ โดยใช้ช่ือว่ำ  DR.PARINYA  เริ่มท ำกำรเปิดสำขำแรก
ในวันท่ี 5 ธันวำคม พ.ศ. 2555  โดยได้รับกระแสตอบรับท่ีดีมำกจำกคนเมียนมำร์  ดังนั้นในช่วงต่อมำ
จึงมีกำรขยำยสำขำเพิ่มขึ้น จนในปัจจุบันมี 3 สำขำ ท่ีเมืองย่ำงกุ้ง 2 สำขำ และท่ีเมืองมัณฑะเลย์ 1 
สำขำ 

1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน 
 ส ำหรับธุรกิจคลินิกควำมงำมในกลุ่ม AEC นี้ มีกำรขยำยตัวสูง ท้ังจำกประเทศไทยเอง และ
ต่ำงประเทศ  โดยเฉพำะประเทศสิงคโปร์ท่ีมีควำมต้องกำรท่ีจะเป็น  Medical Hub เพื่อตอบรับ
กระแส Medical Tourism ดังนั้นจะมีท้ังนักลงทุนจำกต่ำงประเทศเข้ำมำลงทุนในประเทศไทยจ ำนวน
มำกขึ้น และนักลงทุนท่ีมำนี้ก็มีศักยภำพมำก ท้ังด้ำนกำรเงิน ควำมรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จึงท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรคลินิกไทยเองจะหยุดพัฒนำตัวเองไม่ได้  และนักลงทุนไทยเองก็เห็นโอกำสในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้ำน AEC ก็เริ่มท ำกำรขยำยตลำดไปแล้ว และเป็นท่ีรู้กันจำกกำรส ำรวจว่ำอำเซียนเป็น
ตลำดใหญ่ท่ีมีกำรเติบโตของธุรกิจควำมงำมอย่ำงต่อเนื่อง  โดยเฉล่ียเติบโตปีละ 15-20%  มูลค่ำ
ตลำดของอำเซียนมำกถึง 500,000 ล้ำนบำท  ในด้ำนตลำดคลินิกควำมงำมนั้น จะค่อนข้ำงแข่งขันกัน
สูงมำก  เพรำะเป็นคลินิกประเภทไม่ได้ท ำศัลยกรรม ไม่ต้องพึ่งพำแพทย์เฉพำะทำงมำกเกินไป ซึ่ง
ขยำยกำรลงทุนได้ยำก แต่คลินิกท่ีไม่ได้มีศัลยกรรมนั้นจะท ำทรีทเม้นต์และใช้เครื่องมือเป็นส่วนใหญ่  
จึงเป็นกลุ่มท่ีสำมำรถขยำยสำขำได้เร็วกว่ำ เพรำะพึ่งพำแพทย์ท่ีมีทักษะสูง ๆ น้อยกว่ำ 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้เดินหน้ำเข้ำสู่ศูนย์กลำงสุขภำพ  โดยวัตถุประสงค์จะผลักดันให้ได้ใน
ระยะ 10 ปี  โดยต้ังเป้ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงสุขภำพของโลก  และกำรท่ีคนไทยหันมำใส่ใจ
กับควำมสวยควำมงำมมำกขึ้น  โดยเฉพำะกลุ่ม Millennials อำยุ 23-39 ปี  ท่ีมีกำรเข้ำมำใช้บริกำร
คลินิกกลุ่มควำมงำมเพิ่มมำกขึ้น  จำกเมื่อ 3-5 ปีก่อน  กลุ่มนี้อยู่ในระดับ 20% จำกลูกค้ำท้ังหมดของ
ตลำด  แต่ปัจจุบันเพิ่มข้ึนเป็นท่ี 45-50% ของลูกค้ำท้ังหมดของตลำด โดยธุรกิจควำมงำมในประเทศ
ไทยเองก็มีอัตรำกำรเจริญเติบโตสูงขึ้นทุกปี  มูลค่ำกำรตลำดก็เพิ่มขึ้นทุกปี  โดยข้อมูลจำกศูนย์
พยำกรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ระบุว่ำ ธุรกิจด้ำนสุขภำพ และควำมงำม
เป็นธุรกิจดำวรุ่งยอดนิยมต่อเนื่องกันมำ 6 ปี  มูลค่ำตลำดควำมงำมในประเทศไทยมำกถึง 250,000 
ล้ำนบำท  มีผู้ประกอบกำรรำยเก่ำ รำยใหม่ ท่ัวประเทศกว่ำ 1,800 รำย (อ้ำงอิง taokaemai.com)  
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ในส่วนของคลินิกควำมงำม และคลินิกศัลยกรรมควำมงำมจะเติบโตได้ในระดับ 20% (อ้ำงอิง 
marketeeronline) 
 ตลำดคลินิกควำมงำมมีกำรเปล่ียนแปลงกลุ่มเป้ำหมำยไปจำกอดีต โดยจำกเดิมผู้ท่ีจะมำใช้
บริกำรคลินิกควำมงำมจะมีอำยุ 35 ปีขึ้นไป  แต่ปัจจุบันมีท้ังกลุ่ม  Baby Boomer, Gen X, Gen Y, 
Gen Z และกลุ่ม Millennials ตลำดท่ีส ำคัญของกลุ่มคลินิกควำมงำมอีกตลำดท่ีน่ำสนใจคือ ตลำด
ทำงคนกลุ่ม Baby Boomer  ซึ่งจะมีมำกขึ้นในประเทศไทย และเป็นกลุ่มท่ีมีก ำลังซื้อท่ีต้องกำรดูแล
ตัวเอง 

1.3 ความสนใจของผู้ศึกษา 
 ควำมสนใจของผู้วิจักษณ์ท่ีต้องกำรศึกษำวิจัย คือ ผู้วิจักษณ์ได้เข้ำมำบริหำรกิจกำรคลินิก
ควำมงำมแพทย์ปริญญำ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 และได้มีกำรพัฒนำ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง รูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรคลินิกแพทย์ปริญญำให้ทันต่อยุคสมัย และเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์ตลอดเวลำ  ใน
กำรด ำเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2542 จนกระท่ังถึงปี พ.ศ.2562 มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน  ท่ีชัดเจน
ท่ีสุดคือกำรท ำกำรตลำดท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมำก ลูกค้ำสมัยเมื่อ พ.ศ.2542 ยังรับข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้
น้อยกว่ำยุคสมัยในปัจจุบัน กำรหำเทคโนโลยี เครื่องมือ ตลอดจนสินค้ำต่ำง ๆ ก็ต้องทันสมัย ทันต่อ
ควำมต้องกำรของคนในยุคปัจจุบันที่รับรู้ข่ำวสำรได้รวดเร็วขึ้น 
 ดังนั้นผู้วิจักษณ์จึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำพฤติกรรมกำรเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค  และ
แนวโน้มในกำรรับมือกับผู้บริโภคในอนำคต  เพื่อให้คลินิกควำมงำมแพทย์ปริญญำท่ีมีอยู่อย่ำง
ยำวนำนกว่ำ 30 ปี จะยังคงอยู่ต่อไปได้อย่ำงมั่นคง และเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ 

1.4 วิธีการศึกษา 
 เป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ โดยผู้วิจักษณ์ได้ศึกษำเก็บข้อมูลจำกประสบกำรณ์ท่ีเป็นผู้บริหำร
จัดกำรคลินิกควำมงำมแพทย์ปริญญำมำเป็นเวลำ 20 ปี  จึงได้มีกำรรวบรวมปัญหำ  อุปสรรคต่ำง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจ  รวมท้ังวิธีกำรจัดกำรกับปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ เหล่ำนั้น  ปัญหำท่ี
เกิดขึ้นรวบรวมได้จำกทีมแพทย์  พนักงำนผู้ปฏิบัติกำร  และพนักงำนส ำนักงำนท่ีเป็นผู้สนับสนุนกำร
ท ำงำนให้กับคลินิกฯ   รวมถึงกำรใช้วิธีกำรสังเกตกำรท ำงำนจำกผู้ปฏิบัติงำนทุกส่วน  และน ำองค์
ควำมรู้ท่ีได้มำท ำสังเครำะห์ข้อมูลใหม่  เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1  แรงบันดาลใจ 
 กำรท ำธุรกิจคลินิกควำมงำม แพทย์ปริญญำของผู้วิจักษณ์นั้น เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมี
ผู้บริหำรก่อตั้งเป็นผู้แนะน ำ สอนกำรท ำงำน และธุรกิจควำมงำมเป็นธุรกิจท่ีผู้วิจักษณ์มีควำมชอบโดย
ส่วนตัวอยู่แล้ว ในกำรเข้ำมำบริหำรงำนช่วงแรก ท้ังก็เริ่มลองผลิตภัณฑ์ เครื่องมือต่ำง ๆ ด้วยตัวเอง 
และพบว่ำมีประสิทธิภำพในกำรดูแลรักษำ  ผลกำรรักษำท่ีได้ก็เห็นชัดเจน มีควำมเปล่ียนแปลงหลัง
กำรท ำอย่ำงเห็นได้ และเมื่อมีควำมมั่นใจในสินค้ำ และบริกำรแล้ว กำรท ำงำนก็ยิ่งสนุกมำกขึ้น เพรำะ
กล้ำท่ีจะแนะน ำขำยให้กับลูกค้ำ และเมื่อลูกค้ำได้ท ำตำมท่ีผู้วิจักษณ์แนะน ำก็เกิดควำมพึงพอใจใน
ผลกำรรักษำเช่นเดียวกัน จึงท ำให้มีกำรบอกต่อกัน นั่นยิ่งท ำให้ผู้วิจักษณ์รู้สึกสนุก และอยำกหำ
ผลิตภัณฑ์ สินค้ำ และบริกำรใหม่ๆเข้ำมำใช้รักษำในคลินิกฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้วิจักษณ์ได้ใช้ตัวเอง
เป็นคนทดลองผลิตภัณฑ์ เครื่องมือต่ำงๆ ท้ังหมดก่อนจะน ำมำใช้ และขำยในคลินิกแพทย์ปริญญำ 
 ดังนั้นลูกค้ำท่ีเข้ำมำใช้บริกำรจะทรำบ และรู้แนวทำงกำรรักษำของทำงคลินิกฯก่อน ว่ำจะมี
ควำมรู้สึกเป็นแบบใด มีอำกำรข้ำงเคียงใด ๆ รวมถึงระยะเวลำในกำรรักษำ และผลกำรรักษำท่ีลูกค้ำ
จะได้รับ ท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจในกำรเลือกรับกำรรักษำว่ำจะรักษำแบบท่ีทำงคลินิกฯ ได้เสนอให้
ไหม จะทนต่อควำมเจ็บปวด หรืออำกำรข้ำงเคียงได้ไหม จึงท ำให้กำรรักษำชัดเจน ลูกค้ำก็มีควำม
สบำยใจมำกขึ้น และผู้วิจักษณ์ก็ใช้แนวทำงในกำรบริหำรดูแลจัดกำรแบบนี้มำตลอด ท ำให้ลูกค้ำเกิด
กำรยอมรับ มีควำมไว้ใจ และบอกต่อ คลินิกแพทย์ปริญญำจึงอยู่ได้อย่ำงมั่นคง แม้ไม่ได้ใช้กำรโฆษณำ
แบบเต็มรูปแบบเหมือนคลินิกอื่น ลูกค้ำส่วนใหญ่ของคลินิกจะเป็นแบบแนะน ำกันมำ ท ำให้คลินิก
แพทย์ปริญญำยังคงอยู่ได้มำนำนกว่ำ 30 ปี จนถึงปัจจุบัน 

2.2 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์การเริ่มต้น 
 ในช่วงแรกของกำรเข้ำมำบริหำรจัดกำรคลินิกแพทย์ปริญญำ ปัญหำหลักในขณะนั้นคือ กำร
ควบคุมจำกสำธำรณสุขจังหวัด เพรำะคลินิกควำมงำมเพิ่งเริ่มมี และเติบโต ดังนั้นกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีมี
ในขณะนั้น ไม่สอดคล้องกับกำรเติบโตท ำให้ผู้ประกอบกำรคลินิกกับสำธำรณสุขจังหวัดมีปัญหำกัน 
เรื่องท่ีเป็นปัญหำมำกคือ สินค้ำใด ผลิตภัณฑ์ใด และกำรโฆษณำแบบใด จึงจะถูกต้อง ตำมกฎหมำย
บ้ำง ค ำโฆษณำใดใช้ได้ และค ำโฆษณำใดท่ีถือว่ำโอ้อวดเกินไป เมื่อใช้ไปจะเสียค่ำปรับ ในช่วงเริ่มต้น
ของกำรบริหำรของผู้วิจักษณ์นั้น ปัญหำท่ีท ำให้ผู้วิจักษณ์ท ำงำนยำก คือเรื่องระเบียบข้อบังคับของ
กระทรวงสำธำรณสุข 
 ปัญหำนี้เป็นปัญหำหลักอยู่ประมำณ 1 ปี ธุรกิจคลินิกควำมงำมก็เติบโดแบบก้ำวกระโดดจน
ทำงกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดรูปแบบข้อบังคับชัดเจนขึ้น จึงท ำให้กำรบริหำรงำนง่ำยขึ้น และ
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ชัดเจนขึ้น เมื่อปญัหำนี้จบไป กำรขยำยตัวของสำขำก็ท ำได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ท ำให้จำกนั้นคลินิก
แพทย์ปริญญำก็เริ่มขยำยตัวไปตำมจังหวัดหลัก ๆ ตำมภำคต่ำง ๆ  ดังนี้ 

ภำคเหนือ มีท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรำย 
ภำคกลำงตอนบน มีท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีท่ีจังหวัดขอนแก่น 
ภำคใต้ มีท่ีจังหวัดสงขลำ 
ภำคตะวันออก มีท่ีจังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัดระยอง 

 โดยศูนย์กลำงของส ำนักงำนอยู่ท่ีจังหวัดชลบุรี โดยในจังหวัดชลบุรีก็มีสำขำถึง 3 สำขำ โดย
กำรบริหำร ณ ตอนนั้น ใช้วิธีกำรเดินทำงไปดูแลตรวจสอบด้วยตัวผู้วิจักษณ์เอง โดย 1 เดือนจะ
เดินทำงไปดูแลแต่ละสำขำ 1 ครั้ง โดยอยู่แต่ละสำขำ ประมำณ 2 วัน เพื่อท ำกำรตรวจสอบบัญชี 
ประชุมทีมงำน แก้ปัญหำกำรท ำงำนต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังประชุมกำรท ำโปรโมช่ันต่ำง ๆ เนื่องจำก
ในสมัยปี พ.ศ.2542 นั้น ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลำย จึงยังคงไว้วิธีกำรไปดูแลด้วยตัวผู้วิจักษณ์
เอง เป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ท่ีผู้วิจักษณ์ใช้แนวทำงกำรท ำงำนแบบนี้ จนเมื่อระบบอินเทอร์เน็ต
เติบโตขึ้น และเมื่อสำขำเริ่มอยู่ตัวแล้ว ก็เริ่มมีกำรน ำระบบต่ำง ๆ เข้ำมำใช้งำน ท ำให้กำรท ำงำยง่ำย
ขึ้น กำรส่งข้อมูลรำยงำนต่ำง ๆ สะดวกขึ้น และประกอบกับในช่วงปี พ.ศ. 2555 ผู้วิจักษณ์ได้ขยำย
ธุรกิจคลินิกควำมงำมไปสู่ตลำด AEC จึงท ำให้ผู้วิจักษณ์ลดกำรเดินทำงไปสำขำลง และไปเน้นบุก
ตลำดต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น  ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ตลำดคลินิกควำมงำมในประเทศไทยก็มีกำรแข่งขัน
กันสูงมำก คลินิกควำมงำมเติบโตจนเกินควำมต้องกำร จึงท ำให้ผู้วิจักษณ์ต้องลดสำขำท่ีไม่ท ำก ำไรลง 
เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร และลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยลง และไปพัฒนำสำขำท่ีมี
ควำมสำมำรถท ำรำยได้ได้ จึงท ำให้เสถียรภำพทำงกำรเงินไม่มีปัญหำ และเกิดควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรจัดกำรมำกขึ้น จำกประสบกำรณ์ท่ีเรียนรู้ ท้ังปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จึงท ำให้ผู้วิจักษณ์แตกฉำน
ในงำนกำรบริหำรคลินิกควำมงำม เข้ำใจถึงปัญหำต่ำง ๆ ท่ีจะเกิดล่วงหน้ำได้ จึงท ำให้สำขำใน
ต่ำงประเทศบริหำรงำนง่ำยข้ึน และโดยเฉพำะกับตลำดประเทศเมียนมำร์ท่ียังไม่มีรูปแบบคลินิกควำม
งำมแบบนี้เลย เนื่องจำกคลินิกแพทย์ปริญญำ เป็นคลินิกแรกของประเทศไทยท่ีเข้ำไปเปิดท ำธุรกิจ  
โดยใช้ช่ือว่ำ คลินิก Dr. Parinya จึงท ำให้ลูกค้ำท่ีเมียนมำร์เกิดควำมสนใจ และอยำกทดลองใช้บริกำร 
และเมื่อได้เข้ำมำรับกำรบริกำรแล้วก็ท ำให้เกิดควำมชอบ และถูกใจกับผลกำรรักษำท่ีได้ ท่ีเห็นผลเร็ว 
ชัดเจน ปลอดภัย   จึงท ำให้ลูกค้ำเพิ่มขึ้นตลอด  และท ำให้คลินิก Dr. Parinya ในประเทศเมียนมำร์
ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นคลินิกไทยท่ีมีมำตรฐำนกำรรักษำ และกำรบริกำรท่ีดี จนถึงปัจจุบัน 
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2.3  กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน หรือแต่ละเร่ือง 
 กำรด ำเนินกำรคลินิกควำมงำมต้องมีกำรด ำเนินงำนโดยวิธีกำรตำมข้ันตอน ดังนี้ 

2.3.1  จัดหำสถำนท่ีท่ีจะเปิดบริกำรคลินิกควำมงำม โดยเลือกแหล่งชุมชนเป็นหลัก และ
สถำนท่ีท ำกำรต้องมีท่ีจอดรถในกำรบริกำรลูกค้ำ หรืออยู่ในแหล่งท่ีมีรถสำธำรณะวิ่งผ่ำน ก็จะยิ่งดีมำก 
โดยยึดหลักให้ลูกค้ำมำได้สะดวก ไม่ว่ำจะเป็นในช่วงเวลำใด เพรำะลูกค้ำในปัจจุบันไม่สำมำรถเข้ำมำ
ได้ตำมเวลำนัด จึงต้องให้ควำมสะดวกต่อลูกค้ำได้ตลอดเวลำ 

2.3.2 กำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำยในกำรขออนุญำตเปิดคลินิกกับสำธำรณสุขจังหวัด โดยท ำ
กำรขออนุญำตไปพร้อม ๆ กับกำรตกแต่งคลินิก และเมื่อตกแต่งคลินิกเสร็จแล้ว ก็ให้เจ้ำหน้ำท่ี
สำธำรณสุขจังหวัดเข้ำมำตรวจสอบว่ำคลินิกได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยหรือไม่ หำกผ่ำน
ข้อก ำหนดทุกอย่ำง ก็จะได้ใบประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลขนำดเล็ก ออกมำเพื่อใช้เปิดคลินิกได้
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร 

2.3.3 กำรคัดเลือกรับสมัครแพทย์ และพนักงำนก็จะท ำไปพร้อม ๆ กับกำรตกแต่งคลินิก โดย
ให้แพทย์ และพนักงำนไปอบรมกับสำขำท่ีท ำกำรเปิดอยู่แล้ว ให้ได้ลงท ำกับลูกค้ำจริง ได้ฝึกอบรมกับ
เหตุกำรณ์จริง ก่อนจะลงท ำงำนจริงท่ีคลินิกเปิดใหม่ 

2.3.4 กำรท ำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ก่อนกำรเปิดคลินิก เพื่อให้ลูกค้ำ หรือคนในชุมชนรู้ว่ำ
จะมีคลินิกควำมงำมแพทย์ปริญญำมำเปิดให้บริกำร ให้บริกำรด้ำนใดบ้ำง และในวันเปิดจะมีโปรโมช่ัน
พิเศษใด ๆ ให้กับลูกค้ำ 

2.3.5 ก่อนวันเปิดจริง ประมำณ 1 สัปดำห์จะทำกำร Soft Openning ให้กับลูกค้ำเข้ำมำ
ทดลองท ำฟรี เพื่อวัดผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และเป็นกำรทดสอบระบบกำรท ำงำน  ควำมพร้อม
เพียงของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อหำกมีอะไรท่ีสะดุดหรือต้องแก้ไขปรับปรุง ก็จะท ำกำร
จัดกำรให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อในวันเปิดตัวจริง จะได้ไม่เกิดปัญหำท่ีไม่ควรเกิด 

2.4 การบริหารจัดการภายในองค์กรแบ่งเป็นเร่ือง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. กำรบริหำรจัดกำรสำขำในประเทศ เนื่องจำกคลินิกแพทย์ปริญญำได้เปิดสำขำท ำกำรใน

ประเทศ ในปัจจุบันมี 3 สำขำ คือ สำขำพระยำสัจจำ จ.ชลบุรี,  สำขำศรีรำชำ จ.ชลบุรี และสำขำ
ช้ำงเผือก จ.เชียงใหม่ ซึ่งกำรบริหำรในประเทศไทยท้ัง 3 สำขำ ก็มีควำมแตกต่ำงกัน โดยสำขำใน
จังหวัดชลบุรีนั้นใกล้กัน ลักษณะของลูกค้ำก็จะมีควำมเหมือนกันบ้ำง ในด้ำนควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์
ต่ำง ๆ แต่ในแง่ของกลุ่มลูกค้ำก็จะแตกต่ำงกันพอสมควร กำรท ำกำรตลำด และกำรขำยของสำขำพระ
ยำสัจจำ และสำขำศรีรำชำ 

สำขำช้ำงเผือก จ.เชียงใหม่ เป็นสำขำพิเศษท่ีท ำกำรร่วมหุ้นกับแพทย์ประจ ำสำขำ โดยให้
แพทย์เป็นผู้บริหำรจัดกำร และน ำส่งผลตอบแทนกลับคืนสู่บริษัทฯ ทุกส้ินเดือน โดยกำรบริหำร
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ท้ังหมดแพทย์เป็นผู้จัดกำร โดยมีกำรส่ังซื้อสินค้ำจำกคลินิกส ำนักงำนใหญ่ เสมือนเป็นลูกค้ำคนหนึ่ง 
และเมื่อถึงส้ินเดือนจะมีกำรท ำบัญชี มีก ำไรเท่ำไหร่ก็แบ่งครึ่งกันระหว่ำงแพทย์ประจ ำคลินิกกับบริษัท  
ดร.ปริญญำ กรุ๊ป   

2. กำรบริหำรจัดกำรสำขำในต่ำงประเทศ  สำขำในต่ำงประเทศนั้นท่ีเปิด คือ ประเทศเมียน
มำร์ กำรบริหำรจัดกำรก็เป็นบริษัทฯ ดูแลเองท้ังหมด รับผิดชอบเองท้ังหมด ดังนั้นจึงท ำงำนตำมระบบ
ท่ีเหมือนกับทำงประเทศไทย คือ เริ่มต้ังแต่รับสมัครทีมแพทย์, ผู้จัดกำรสำขำ, พนักงำนขำย และ
พนักงำนทรีทเม้นท์ ช่องทำงกำรรับสมัครท้ัง 4 ต ำแหน่ง ใช้แบบเดียวกันท้ังหมดคือ 

 ช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์ท่ีรับสมัครงำน ซึ่งทำงบริษัทได้ซื้อกับบริษัทฯ ออนไลน์ใน
ประเทศเมียนมำร์ เป็นเว็บไซต์ท่ีใช้รับสมัครพนักงำนอย่ำงเดียว 

 รับสมัครผ่ำนทำงหน้ำคลินิก 

 รับสมัครโดยใช้วิธีให้แพทย์ พนักงำน แนะน ำเพื่อนมำสมัคร 
ส ำหรับแพทย์เมื่อรับสมัครได้แล้วก็นัดท ำสัญญำ สัญญำของแพทย์เมียนมำร์จะเป็น

แบบ 2 ปี ถ้ำหำกครบ 2 ปี ท้ัง 2 ฝ่ำยตกลงท ำต่อ ก็ท ำสัญญำต่ออีก ถ้ำไม่มีเจตนำจะท ำร่วมกันก็
ยกเลิกสัญญำ โดยจะมีกำรต่อสัญญำก่อนหมดสัญญำ 2 เดือนล่วงหน้ำ เพื่อท ำกำรหำแพทย์ใหม่ และ
ฝึกอบรมแพทย์ใหม่ก่อนลงสำขำ หลังจำกแพทย์ท ำสัญญำแล้ว ก็ส่งแพทย์เมียนมำร์ท่ีได้มำท ำกำร
ฝึกอบรมท่ีประเทศไทยเป็นเวลำ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถ และกำรเรียนรู้ของแพทย์  แต่โดย
ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีประมำณ 7 วัน โดยควำมรู้ท่ีจะฝึกอบรมควำมรู้ให้แพทย์เมียนมำร์ เช่น หัตถกำร 
หลักำรใช้ตัวยำ กำรท ำเคส และข้อควรระวังต่ำง ๆ 

เมื่อแพทย์อบรมเสร็จก็ให้กลับประเทศ และลงสำขำเพื่อท ำงำนได้เลย และใน
ระหว่ำงท่ีท ำงำน หำกเกิดปัญหำขึ้นก็จะท ำกำรแก้ปัญหำร่วมกันกับทีมแพทย์ทำงไทย โดยส่งรูป 
อำกำร และวิธีกำรรักษำเบื้องต้นมำให้แพทย์ทำงไทยช่วยกันวิเครำะห์หำสำเหตุ และช่วยแนะน ำ
วิธีกำรแก้ไขกำรรักษำ  ส ำหรับทำงมียนมำร์เอง ก็ได้จัดท ำ กลุ่มไลน์ของแพทย์เมียนมำร์ไว้  เพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  ข่ำวสำรข้อมูล และปัญหำต่ำง ๆ ร่วมกัน และเป็นช่องทำงท่ี
ทำงผู้บริหำรจะส่งข้อมูล รำยละเอียดต่ำง ๆ ของกำรรักษำ  เทคนิคกำรรักษำใหม่ ๆ ให้แพทย์ได้รับรู้
ไปพร้อม ๆ กัน 

และในส่วนของควำมรู้ทำงกำรแพทย์ใหม่ ๆ ก็จะมีกำรให้แพทย์ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
เสมอ โดยวิธีเพิ่มเติมควำมรู้ของแพทย์ คือ ส่งแพทย์มำเรียนรู้กับแพทย์ท่ีประเทศไทย หรือมีกำรน ำ
อุปกรณ์เครื่องมือใหม่ ๆ ไปสอนท่ีเมียนมำร์ โดยให้แพทย์ทุก ๆ ท่ำนมำร่วมกัน จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนกันเป็นทีม โดยมีผู้เช่ียวชำญจำกทำงประเทศไทยไปจัดกิจกรรมนี้ให้ 

ผู้จัดกำรสำขำ, พนักงำนขำย และพนักงำนทรีทเม้นท์ เมื่อได้ท ำกำรสัมภำษณ์ และ
ลงปฏิบัติกำรท่ีสำขำ 5 วัน จนเป็นท่ีเรียบร้อย ก็จะเข้ำสู่กระบวนกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำงงำนเป็นเวลำ 2 
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ปี และเข้ำสู่ระบบกำรฝึกอบรมเป็นเวลำ 14 วัน เมื่อผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้ว ก็จะลงสำขำปฏิบัติงำน
ทันที โดยหน้ำท่ีงำนส ำหรับต ำแหน่งผู้จัดกำร ก็จะมีฝ่ำยบุคคล และฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้แนะน ำกำร
ท ำงำนและสอนงำนให้ ส่วนต ำแหน่งพนักงำนขำยก็จะมีผู้จัดกำรฝ่ำยขำย และผู้จัดกำรสำขำเป็นผู้
แนะน ำกำรท ำงำน และสอนงำนให้  และต ำแหน่งทรีทเม้นท์ก็จะมีหัวหน้ำทรีทเม้นท์ท่ีอยู่ในระดับซิล
เวอร์เป็นผู้แนะน ำกำรท ำงำนให้ 

ส ำหรับงำนของส ำนักงำนทุกแผนกจะมีเป้ำหมำยเดียวกัน คือ ช่วยสนับสนุนให้กำรท ำงำน
ของคลินิกเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว รำบรื่น และช่วยให้พนักงำนสำขำสำมำรถสร้ำงยอดได้อย่ำงเต็มท่ี 

 
2.5 การบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งแบ่งเป็น 
  1. แพทย์ แพทย์จะเป็นบุคลำกรท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสุดในกำรท ำคลินิก โดยจะมีวิธีกำรรับ
แพทย์มำร่วมงำน โดยใช้ช่องทำงกำรรับสมัครจำก 
  -  ลงรับสมัครในเว็บไซต์ของแพทย์โดยตรง 
  -  จำกกำรให้เพื่อนแพทย์แนะน ำมำ 
  -  รับสมัครผ่ำนหน้ำคลินิก 
  -  ลงรับสมัครผ่ำนส่ือส่ิงพิมพ์ซึ่ง เป็นหนังสือพิมพ์ หรือหนังสือรับสมัครงำนของแพทย์  
  เมื่อได้แพทย์แล้วก็ท ำสัญญำท ำงำน โดยใช้รูปแบบเป็นสัญญำต่ำงตอบแทน แพทย์จะไม่ใช่
พนักงำน แต่เป็นผู้ร่วมหุ้นกับทำงคลินิก จำกนั้นก็ท ำกำรฝึกอบรมแพทย์ ตำมแนวทำงรักษำของคลินิก
ควำมงำม โดยรำยละเอียดในกำรฝึกอบรมแพทย์ก็มีเรื่องของ 
  -  หัตถกำรต่ำง ๆ ท่ีแพทย์ต้องเป็นผู้กระท ำกำรเอง 
  -  ตัวยำท่ีใช้รักษำลูกค้ำ ท้ังยำฉีด ยำทำน ยำทำ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีใช้ในคลินิก 
  - ทรีทเม้นท์ต่ำง ๆ ท่ีมีใช้ในคลินิก โดยในส่วนทรีทเม้นท์นี้ แพทย์จะทรำบถึงขั้นตอนกำรท ำ 
ตัวยำ ตัวครีมท่ีใช้ท ำ และหลักกำรท ำงำนท่ีให้ได้ผล และประสิทธิภำพของคุณสมบัติของแต่ละ
เครื่องมือท่ีใช้ท ำให้กับลูกค้ำ 
  ระยะเวลำในกำรฝึกอบรมแพทย์ขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถของแพทย์แต่ละ
ท่ำน ส่วนใหญ่จะอยู่ประมำณ 7-10 วัน และจำกนั้นหำกมีผลิตภัณฑ์ใดใหม่ ๆ เข้ำมำ ก็จะให้ทำง
บริษัทฯ ตัวแทนท่ีขำยผลิตภัณฑ์เข้ำมำท ำกำรฝึกอบรมให้แพทย์เฉพำะเรื่องไป 
  เมื่อแพทย์ได้รับกำรฝึกอบรมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แพทย์ก็จะลงสำขำ เพื่อท ำกำรตรวจรักษำ
ลูกค้ำได้เลย และในช่วงระยะเวลำสัญญำท่ีท ำงำนร่วมกัน แพทย์ประจ ำจะไม่สำมำรถไปท ำกำรรักษำ
ท่ีอื่นได้ ในคลินิกท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน 
  2.  ผู้จัดการสาขา เริ่มจำกกำรรับสมัครผู้จัดกำรสำขำก็จะมีช่องทำงกำรรับสมัครดังนี้ 
  -  สมัครทำงออนไลน์ท่ีคลินิกเป็นสมำชิก 
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  -  ประกำศรับสมัครหน้ำคลินิก 
  -  จำกกำรแนะน ำของคนในองค์กร 
  เมื่อท ำกำรสัมภำษณ์และเริ่มเรียนรู้งำน ก็จะใช้เวลำในกำรเข้ำมำท ำควำมรู้จักกับคลินิก โดย
ผู้จัดกำรต้องอยู่ท่ีคลินิกเป็นเวลำ 5 วัน เพื่อได้เรียนรู้นิสัย และองค์รวมของกำรท ำงำนของคลินิก โดย
ผู้จัดกำรสำขำต้องติดต่อท ำงำนกับแพทย์ และพนักงำนทุกต ำแหน่ง ดังนั้น กำรประเมินของผู้จัดกำร
สำขำก็ต้องถูกประเมินงำนจำกทุกต ำแหน่งในคลินิกเช่นกัน หำกเมื่อครบ 5 วันแล้ว ก็จะมีกำร
สอบถำมตัวผู้จัดกำรท่ีจะมำท ำงำน  แพทย์  และพนักงำนในคลินิกว่ำ สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้หรือไม่ 
หำกท้ัง 2 ฝ่ำย สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ หรือต้องกำรเปิดโอกำสให้ลองท ำงำน ก็จะตกลงท ำสัญญำ
ว่ำจ้ำงท ำงำนกัน 

3.  พนักงานฝ่ายขาย พนักงำนต ำแหน่งนี้ ก็จะใช้วิธีกำรรับสมัครโดยใช้ช่องทำงดังนี้ 
-  สมัครทำงออนไลน์ท่ีคลินิกเป็นสมำชิก 
-  ประกำศรับสมัครหน้ำคลินิก 
-  จำกกำรแนะน ำของคนในองค์กร 

   เมื่อมีกำรสัมภำษณ์ และตกลงเงื่อนไขกำรท ำงำนเรียบร้อยแล้ว ก็ท ำสัญญำทดลองงำน 4 
เดือนเพื่อดูว่ำพนักงำนชอบงำนนี้ และสำมำรถอยู่กับองค์กรคลินิกได้หรือไม่ และทำงคลินิกก็จะดูว่ำ 
พนักงำนคนนี้เหมำะกับงำนหรือไม่อย่ำงไร   เป็นระยะเวลำ 5 วัน หำกเมื่อผ่ำนไป 5 วันแล้ว ก็จะมี
กำรเจรจำตกลงกันว่ำท ำงำนได้หรือไม่  ชอบงำนในลักษณะของคลินิกควำมงำมหรือไม่  หำกพนักงำน
พร้อมท่ีจะท ำงำน กับทำงคลินิก  และผู้จัดกำรสำขำเห็นว่ำพนักงำนมีอุปนิสัยดี ขยัน มีควำมอดทน มี
ลักษณะเหมำะท่ีจะท ำงำนได้ ก็จะท ำกำรตกลง ท ำสัญญำจ้ำงงำน และเข้ำสู่กระบวนกำรฝึกอบรม
อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยกำรฝึกอบรมพนักงำนฝ่ำยขำยจะใช้ระยะเวลำ 14 วัน ในกำรเรียนรู้ข้อมูลต่ำง ๆ 
ดังนี้ 

1. ข้อมูลรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ท้ังหมด ทุกอย่ำงท่ีมีใช้ในคลินิก 
2. รำคำของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดในคลินิก  
3. ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงกำรแพทย์ของระบบกำรรักษำ 
4. กำรทดลองท ำทรีทเม้นต์ของทำงคลินิก เพื่อให้รับรู้ถึงควำมรู้สึก และผลลัพธ์ของทรีท -

เม้นต์นั้น ๆ  เพื่อท่ีจะสำมำรถอธิบำยคุณลักษณะให้กับลูกค้ำเข้ำใจได้ 
  เมื่อผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้วก็ส่งลงสำขำ โดยเมื่อลงสำขำแล้วก็จะมีรุ่นพี่ระดับสูงกว่ำช่วยเป็นผู้
แนะน ำกำรท ำงำนให้  และทำงผู้จัดกำรสำขำ ก็จะท ำกำรแบ่งรำยช่ือลูกค้ำให้พนักงำนขำยคนใหม่ได้
รับผิดชอบ โดยจะมีผู้จัดกำร และพนักงำนขำยท่ีดูแลลูกค้ำก่อนหน้ำนี้ ท ำกำรอธิบำยลักษณะนิสัย 
ควำมต้องกำร ควำมชอบ ไม่ชอบ ท่ีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำให้กับทำงพนักงำนขำยคนใหม่ได้รับรู้ 
และสำมำรถต่อยอดกำรขำย  และดูแลบริกำรได้โดยไม่ท ำให้ลูกค้ำรู้สึกไม่คุ้นชิน 
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  ส ำหรับพนักงำนขำยนั้น ทุก ๆ ปี ก็จะมีเพิ่มเติมควำมรู้ใหม่ ๆ และเทคนิคใหม่ ๆ โดยอำจท ำ
กำรประชุมเป็นทีมใหญ่ หรือบำงทีก็ใช้กำรประชุมทีมท่ีสำขำ เพื่อพูดคุยและแลกเปล่ียนปัญหำ 
อุปสรรคท่ีพบเจอ และหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำร่วมกัน 
  4. พนักงานทรีทเม้นท์ เริ่มจำกกำรรับสมัคร โดยใช้ช่องทำงท่ีเหมือนกันกับพนักงำนขำย 
และเงื่อนไขก่อนจะท ำสัญญำว่ำจ้ำงก็คือ ให้ลงท ำงำนท่ีสำขำ 5 วัน เพื่อทดสอบฝีมือเบื้องต้นว่ำ 
พนักงำนมีควำมสำมำรถในกำรท ำเครื่องมือ  เรียนรู้เครื่องมือได้หรือไม่ และได้ลองอยู่กับเพื่อน
ร่วมงำน ว่ำจะเข้ำกับวัฒนธรรมองค์กร  และผู้ร่วมงำนได้หรือไม่ หำกพนักงำนผ่ำนเงื่อนไขตำมท่ี
ก ำหนด และท่ีส ำคัญคือ พนักงำนทรีทเม้นท์ต้องมีควำมชอบในกำรดูแลผู้อื่น มีควำมอดทน เพรำะอำจ
ต้องมีกำรใช้งำนเครื่องมือเป็นเวลำยำวนำนต่อเนื่องหลำยช่ัวโมง หำกผ่ำน และชอบงำนเหล่ำนี้ก็จะท ำ
สัญญำจ้ำงงำน และอบรมกันต่อไป ช่วงเวลำในกำรฝึกอบรมก็จะใช้เวลำประมำณ 14 วัน โดยผู้อบรม
ก็เป็นพนักงำนระดับซิลเวอร์ของคลินิกแพทย์ปริญญำ 
  พนักงำนของคลินิก แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  1.  ระดับ Basic เป็นพนักงำนใหม่ท่ีผ่ำนกำรทดลองแล้วท ำงำนประมำณ 1 ปีขึ้นไป   จำกนั้น
จะท ำกำรสอบข้ึนระดับ เพื่อขึ้นต ำแหน่งงำนให้อยู่ในระดับสูงต่อไป 

2.  ระดับ Silver เป็นพนักงำนท่ีท ำงำนครบ 1 ปีแล้ว มีควำมสำมำรถท่ีจะท ำได้ทุกทรีท-
เม้นท์ ก็จะมีกำรสอบปรับระดับให้สูงขึ้นไปอีก 
  3.  ระดับ Gold เป็นพนักงำนระดับขั้นสูงสุด ท่ีจะสำมำรถสอบเป็นผู้ช่วยแพทย์ได้ มีควำม
เข้ำใจในทุกทรีทเม้นท์ และทุกกำรรักษำของแพทย์ โดยในส่วนของผู้ท่ีจะเป็นผู้ช่วยแพทย์ จะต้อง
ได้รับกำรยอมรับจำกแพทย์ก่อน หำกพนักงำนสอบระดับได้เป็นระดับ  Gold แล้ว แต่แพทย์ให้
ควำมเห็นว่ำยังไม่สำมำรถท ำงำนเข้ำทีมกับแพทย์ได้ พนักงำนระดับ Gold คนนั้นก็ต้องฝึก และปฏิบัติ
ให้ได้จนกว่ำแพทย์จะยอมรับ จึงจะสำมำรถข้ึนเป็นต ำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ได้ 
2.6 การบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์  คลังสินค้า  
  กำรจัดกำรด้ำนคลังสินค้ำ  จะมีส ำนักงำนใหญ่ท่ีประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงในกำรส่ง และเก็บ
สินค้ำไว้  สินค้ำท่ีส่ังซื้อ และเก็บเพื่อกระจำยจะมีจ ำนวนเพียงพอในปริมำณ 2 เดือน  ส่วนสินค้ำใดท่ี
ในตลำดมีผู้จัดจ ำหน่ำยมำก ๆ เป็นสินค้ำท่ีมีขำยท่ัวไป  ก็จะใช้วิธีแบบไม่สต็อกสินค้ำไว้ แต่เป็นแบบ
ซื้อ และจัดส่งเลย  แต่จะซื้อในปริมำณมำก ๆ เพื่อให้ได้รำคำท่ีถูก  กำรบริหำรจัดกำรเวชภัณฑ์ และ
คลังสินค้ำแบ่งเป็นกำรบริหำร 2 แบบ 2 วิธี คือ 
  1. กำรจัดกำรในประเทศไทย  ในส่วนกำรสต็อกสินค้ำ จะมีเฉพำะสินค้ำบำงประเภทท่ีเป็น
สินค้ำเฉพำะเจำะจง  ต้องส่ังล่วงหน้ำหลำยวันถึงจะได้ของ  เพื่อแก้ปัญหำสินค้ำไม่พอใช้  โดยหลักกำร
ก็คือ 
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  - ฝ่ำยจัดซื้อจะหำผู้แทนจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีประมำณ 3-4 รำย  เพื่อท ำกำรเทียบรำคำ และ
เงื่อนไขของกำรช ำระเงิน  เมื่อเลือกได้แล้ว ก็ท ำกำรติดต่อส่ังซื้อ  โดยเปิดใบส่ังซื้อ  เมื่อมีกำรส่งมอบ
สินค้ำก็ส่งบิลมำเก็บเงินตำมรอบกำรจ่ำยเงินของบริษัทฯ 
  -  สินค้ำท่ีมีในคลังก็จะถูกส่งไปตำมสำขำต่ำง ๆ ท้ังใน และต่ำงประเทศตำมท่ีสำขำเบิกมำ  
โดยกำรเบิกจ่ำยในแต่ละเดือนจะต้องไม่เกินยอดขำยท่ีท ำได้  เพื่อให้ไม่เกิดกำรน ำสินค้ำไปเก็บไว้ใน
คลังสำขำจ ำนวนมำกเกินไป  ในกรณีท่ีมีสินค้ำในคลังสำขำอยู่นำนเกินไป  ทำงสำขำต้องหำวิธีกำรใน
กำรแก้ปัญหำนั้น  โดยปรึกษำกับทำงคลังสินค้ำใหญ่ว่ำจะท ำวิธีกำรใด และเงื่อนไขใด  จึงจะเหมำะสม 
และได้ผลประโยชน์กับทำงบริษัทฯมำก  
  กำรบริหำรคลังสินค้ำในต่ำงประเทศ ก็จะมีลักษณะรูปแบบท่ีแตกต่ำงจำกประเทศไทยบ้ำงใน
บำงกรณี โดยวิธีกำรของต่ำงประเทศคือ  
  -  ฝ่ำยบริหำรคลังสินค้ำต่ำงประเทศ  ท ำใบส่ังสินค้ำให้ทำงบริษัทฯแม่ท่ีประเทศไทย 
เพื่อให้ทำงบริษัทฯ แม่ท ำกำรเตรียมสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ และท ำกำรจัดส่งไปท่ีต่ำงประเทศ  
  - เมื่อสินค้ำส่งถึงคลังสินค้ำกลำงท่ีต่ำงประเทศแล้ว ก็เก็บเข้ำคลังกลำง เพื่อรอแจกจ่ำย
ให้กับสำขำ โดยจะไม่มีเก็บสินค้ำไว้ที่ส่วนกลำง 
  -  เมื่อสำขำได้รับสินค้ำแล้วก็ท ำกำรตรวจเช็ค หำกไม่มีปัญหำสินค้ำขำดหำย หรือช ำรุด ก็
น ำไปด ำเนินงำนต่อได้เลย แต่ถ้ำหำกสินค้ำมีช ำรุดเสียหำย หรือได้ไม่ครบตำมจ ำนวน ก็ท ำกำรแจ้งมำ
ท่ีคลังสินค้ำกลำงของประเทศนั้น เพื่อท ำกำรตรวจสอบหำสำเหตุอีกครั้งหนึ่ง 
2.7 การบริหารการตลาด และการขาย 
  กำรท ำกำรตลำดของคลินิกควำมงำมในปัจจุบัน จะเน้นหนักไปท่ีส่ือออนไลน์ โดยมีช่อง
ทำงกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ท้ังเว็บไซต์ เพจเฟสบุ้ค อินสตรำแกรม เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำแต่ละ
กลุ่มท่ีแตกต่ำงกัน และมีกำรท ำกำรตลำดโดยใช้วิธีกำรแบบเพื่อนแนะน ำ หรือร้ำนค้ำท่ีมีควำมสัมพันธ์
ท่ีดีกับธุรกิจคลินิกควำมงำม ก็ใช้เป็นแบบหุ้นส่วนทำงกำรค้ำท่ีแนะน ำหรือร่วมธุรกิจส่งลูกค้ำให้แก่กัน
และกัน 
  ในงำนด้ำนกำรขำยซึ่งเป็นงำนหัวใจหลักขององค์กร ก็จะมีกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมองค์ควำมรู้
ใหม่ เทคนิคกำรขำย แนวคิด พลังบวก กำรเข้ำถึงลูกค้ำ ให้กับพนักงำนขำยอย่ำงต่อเนื่อง  และมีกำร
แลกเปล่ียนควำมรู้ เทคนิคกำรขำย และกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนระหว่ำง สำขำแต่ละสำขำ เพื่อให้มีกำร
พัฒนำแนวกำรขำยใหม่ ๆ ให้เกิดเป็นกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้ได้เทคนิคกำรขำยใหม่ท่ีมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น และทันต่อเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพรำะบำงสำขำท่ีมียอดขำยจ ำนวนมำก มีลูกค้ำมำก 
จะมีปัญหำท่ีเกิดขึ้นมำกตำมมำด้วย ดังนั้นเมื่อปัญหำเกิดขึ้น และมีแนวทำงแก้ปัญหำแล้วก็จะน ำมำ
แลกเปล่ียนกันเพื่อรับรู้ตรงกันของทุกคนในทุกสำขำ หรือหำกเมื่อเกิดปัญหำแบบเดียวขึ้นมำอีก จะได้
รู้วิธี และแนวทำงในกำรแก้ปัญหำนั้นๆ 



๑๖๒ 

 

  ผลิตภัณฑ์ท่ีมีใช้ในคลินิกควำมงำมแบ่งเป็น  
1. บริกำรกำรรักษำท่ีเกี่ยวกับหัตถกำรทำงกำรแพทย์ โดยแบบนี้จะขำยแบบเป็นครั้ง ๆ ไป 

ท ำครั้งเดียวเห็นผลได้เลยโดยผู้ท่ีท ำกำรรักษำนี้จะต้องเป็นแพทย์วิชำชีพเท่ำนั้น 
2. บริกำรท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือต่ำง ๆ ท้ังเครื่องมือท่ีใช้ในกำรดูแลรูปร่ำง และสัดส่วน 

เครื่องมือท่ีดูแลใบหน้ำ ผิวพรรณ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรรักษำปัญหำด้ำนผิวพรรณต่ำง ๆ เครื่องมือนี้ก็
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทท่ีแพทย์ต้องเป็นผู้ท ำกำรรักษำ กับประเภทท่ีพนักงำนเช่ียวชำญ
สำมำรถใช้ท ำได้ 

3. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีไว้เพื่อขำย  ในส่วนนี้จะเป็นสินค้ำส ำเร็จรูปพร้อมขำยให้ลูกค้ำน ำกลับไปใช้
ท่ีบ้ำน  เพื่อช่วยส่งเสริมกำรดูแลรักษำหลังจำกกำรท ำหัตถกำรหรือทรีทเม้นต์ต่ำง ๆ  ผลิตภัณฑ์ใน
ส่วนนี้มีท้ังท่ีเป็นอำหำรเสริม  เวชภัณฑ์  เครื่องส ำอำง  และยำเม็ด  ในส่วนท่ีเป็นยำเม็ด และเวชภัณฑ์
จะมีแพทย์เป็นผู้จ ำหน่ำยจ่ำยให้ลูกค้ำ  สินค้ำท่ีเป็นอำหำรเสริม และเครื่องส ำอำง  พนักงำนสำมำรถ
แนะน ำขำยให้ลูกค้ำได้เลย 

หัวใจหลักของกำรขำยท่ีทำงคลินิกแพทย์ปริญญำใช้  จะยึดหลัก “Best Service Best 
Result”  นั้นหมำยควำมว่ำ  จะยึดหลักกำรบริกำรลูกค้ำท่ีมีประสิทธิภำพ  โดยจะต้องส ำรวจถึง
ปัญหำ และควำมต้องกำรท่ีลูกค้ำจะรักษำเป็นหลักก่อนเสมอ  และหำกแก้ปัญหำได้แล้วจึงจะแนะน ำ
ให้ลูกค้ำแก้ปัญหำส่วนอื่น ๆ ต่อไป  ท่ีสังเกตเห็นได้ว่ำลูกค้ำควรจะท ำกำรดูแล  เมื่อทรำบปัญหำ และ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำแล้วก็จะให้ลูกค้ำทุกท่ำนได้เข้ำพบแพทย์  เพื่อให้แพทย์ได้วินิจฉัยปัญหำของ
ลูกค้ำ และสำเหตุของกำรเกิดปัญหำ  เพื่อวำงแนวทำงในกำรรักษำให้เหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละท่ำน  
เพรำะลูกค้ำแต่ละท่ำนมีแนวทำงกำรรักษำท่ีแตกต่ำงกัน  ดังนั้นกำรรักษำต้องเป็นแบบเฉพำะบุคคล  
เพื่อให้ได้ผลกำรรักษำท่ีดีท่ีสุด 
  เมื่อแพทย์ท ำกำรวำงแนวทำงกำรรักษำเรียบร้อยแล้ว      ก็จะท ำควำมเข้ำใจในแนวทำงกำร
รักษำนั้น ๆ รวมท้ังค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดขึ้นกับลูกค้ำ  และหำกลูกค้ำรับทรำบทุกอย่ำงแล้ว  ตกลงพร้อม
ใจรักษำตำมแนวทำงท่ีแพทย์วำงไว้ก็เริ่มท ำกำรรักษำ  โดยกำรรักษำแต่ละปัญหำจะใช้เวลำไม่เท่ำกัน  
ทุกอย่ำงจะขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย  ท้ังปัจจัยของตัวลูกค้ำเองในกำรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำได้มำกน้อยแค่
ไหน  และร่ำงกำยท่ีรับต่อตัวยำต่ำง ๆ ได้ดีไม่เท่ำกัน  บำงคนถูกกับตัวยำก็จะรักษำได้เร็ว  แต่บำงคน
อำจรับได้ดีไม่เท่ำกัน  ก็เป็นปัจจัยเวลำในกำรรักษำท่ีแตกต่ำงกัน 
  แต่ทุกกำรรักษำ และทุกวิธีกำรดูแล  ทำงคลินิกฯ จะมีกำรติดตำมผลกำรรักษำกับลูกค้ำอย่ำง
สม่ ำเสมอทุกอำทิตย์  เพื่อติดตำมว่ำลูกค้ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง  หำกผลกำรรักษำดีขึ้นก็ด ำเนินกำรโดยวิธี
เดิมต่อไป  แต่ถ้ำผลท่ีได้ไม่ดีขึ้น หรือมีอำกำรผิดปกติก็จะท ำกำรเปล่ียนแปลงกำรรักษำไปในแนว
ทำงกำรรักษำแบบใหม่ 
 



๑๖๓ 

 

2.8 การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า 
กำรดูแล และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำนั้น  ทำงคลินิกฯ ท ำอย่ำงต่อเนื่องแบบรำยบุคคล  

โดยมีวิธีกำร ดังนี้ 
1. ลูกค้ำทุกท่ำนท่ีมำรักษำท่ีคลินิกฯ นั้น  จะได้รับกำรดูแลท่ีเหมือนกัน  ทุกท่ำนจะต้องได้

พบแพทย์ และมีพนักงำนขำยดูแลเป็นรำยบุคคล  ท้ังคอยติดตำมผลกำรรักษำ และแก้ปัญหำท่ีเกิด
ขึ้นกับลูกค้ำ  รวมท้ังแจ้งสิทธิประโยชน์ดี ๆ แก่ลูกค้ำตลอดอย่ำงต่อเนื่อง  และรวมท้ังพนักงำนท่ีท ำ
ทรีทเม้นต์  ถ้ำลูกค้ำชอบหรือถูกใจพนักงำนทรีท-เม้นต์คนไหน  ก็จะจัดพนักงำนคนนั้นให้ดูแลตลอด 

2. จะมีกำรจัดโปรโมช่ันทุกเดือน  เพื่อให้ลูกค้ำได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ  ได้ซื้อสินค้ำ และ
กำรบริกำรในรำคำท่ีถูกลง  พิเศษข้ึน  ท ำให้ลูกค้ำไม่ต้องจ่ำยมำก  แต่ได้รับกำรรักษำท่ีเพิ่มขึ้น 

3. กำรจัดงำนขอบคุณลูกค้ำ  เพื่อคืนก ำไรให้กับลูกค้ำ  ในงำนนี้จะน ำสินค้ำและบริกำรท่ี
ลดลงมำกกว่ำปกติอย่ำงมำกมำขำย  และน ำเสนอให้ลูกค้ำ  และงำนนี้ก็มีอำหำร เครื่องด่ืม ขนม เกมส์ 
และควำมสนุกสนำนให้กับลูกค้ำ  มีบริกำรพิเศษให้ลูกค้ำได้ท ำ   เช่นท ำสปำมือ  ท ำเล็บ  ดูดวง และ
กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีลูกค้ำอยำกให้มี  ทำงคลินิกฯ ก็ไปหำมำเพื่อตอบแทนลูกค้ำ  โดยลูกค้ำไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เลย 

4. จะมีกำรอวยพรวันเกิดให้ลูกค้ำ  และมีกำรจัดของขวัญมอบแก่ลูกค้ำในเทศกำลปีใหม่  
เพื่อเป็นกำรท ำให้ลูกค้ำรู้ว่ำทำงคลินิกไม่ได้ลืมหรือละเลยลูกค้ำ 
 
บริษัท ดร.ปริญญำกรุ๊ป จ ำกัด สำขำพระยำสัจจำ  จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 



๑๖๔ 

 

บริษัท ดร.ปริญญำกรุ๊ป จ ำกัด สำขำศรีรำชำ  จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
บริษัท ดร.ปริญญำกรุ๊ป จ ำกัด สำขำเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

บริษัท ดร.ปริญญำกรุ๊ป จ ำกัด สำขำพม่ำ HAGL เมือง ย่ำงกุ้ง 

 
 
บริษัท ดร.ปริญญำกรุ๊ป จ ำกัด สำขำพม่ำ Waizayantar เมือง ย่ำงกุ้ง 

 
 
บริษัทดร.ปริญญำกรุ๊ป จ ำกัด สำขำพม่ำ Mandalay เมือง มัณฑะเลย์ 

 



๑๖๖ 

 

3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบการบริหารงานของคลินิกความงาม 

3.1.1 ผู้บริหำร บริหำรงำนเคียงข้ำงอยู่กับพนักงำนอย่ำงใกล้ชิด ทุกกระบวนกำรท ำงำน และ
ร่วมแก้ปัญหำกับพนักงำนในทุกปัญหำเพื่อให้แพทย์ และพนักงำนทุกคนในองค์กรมีควำมมั่นใจในกำร
ท ำงำนร่วมกัน 

3.1.2 บุคลำกรของคลินิกแพทย์ปริญญำจะท ำงำนด้วยควำมสนุก และควำมสุขโดยมีควำม
ต้ังใจท่ีจะท ำงำนออกมำให้ดีท่ีสุด จึงส่งผลต่อกำรบริกำรท่ีดีต่อลูกค้ำ จะดูแลลูกค้ำด้วยควำมสุขอย่ำง
ใกล้ชิด รวมท้ังติดตำมผลกำรรักษำกับลูกค้ำ ด้วยมีใจเป็นห่วง และอยำกให้ลูกค้ำได้ผลลัพธ์กำรรักษำ
ท่ีดี 

3.1.3 กำรให้เอกสิทธิ์แพทย์กำรวินิจฉัยกำรรักษำให้ด้วยดุลยพินิจของแพทย์เอง โดยแพทย์
จะเป็นผู้วิเครำะห์อำกำรของลูกค้ำ และวำงแนวทำงกำรรักษำให้กับลูกค้ำ ควำมดุลยพินิจท่ีแพทย์คิด
ว่ำเหมำะสมกับลูกค้ำ โดยทำงคลินิกมีตัวยำ ผลิตภัณฑ์คอยสนับสนุนแพทย์ แต่จะไม่ได้วำงเป็น
ข้อจ ำกัดกำรรักษำให้กับแพทย์ 

3.1.4 วัฒนธรรมองค์กร ของคลินิกแพทย์ปริญญำ จะอยู่กันแบบครอบครัว แต่มีกฎระเบียบ
ข้อตกลงร่วมกัน มีกำรลงโทษอย่ำงชัดเจน เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้ทรำบถึงแนวทำงในกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติ และพนักงำนกับผู้บริหำร ก็จะอยู่ใกล้ชิดกัน หำกมีควำมต้องกำรบำงอย่ำงของพนักงำนท่ีไม่
เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ก็สำมำรถน ำมำพูดคุย ปรึกษำ หำทำงออกร่วมกันได้ ทุกข้อบังคับ กฎระเบียบ 
กฎเกณฑ์ สำมำรถมีกำรยืดหยุ่นกันได้ กำรท ำงำนจึงมีควำมอบอุ่น ไม่เคร่งครัด จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรท่ีไม่มีกำรโกหกกัน และหำกใครมีปัญหำใด ๆ ก็จะพูดควำมจริงต่อกัน เพื่อหำแนวทำงออก
ร่วมกัน 

3.1.5 ในกำรให้บริกำรกับลูกค้ำของคลินิกจะให้บริกำรท่ีตรงกับปัญหำของลูกค้ำ และตรงกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก จะไม่กดดันขำยในส่ิงท่ีลูกค้ำไม่ควรท ำ หรือไม่จ ำเป็นต้องท ำ 

3.1.6 กำรบริหำรเวชภัณฑ์ท่ีระบบ Just in time ไม่มีกำรเก็บสินค้ำในสต๊อกไว้เกินควำม
จ ำเป็น หรือสินค้ำบำงชนิดท่ีมีในท้องตลำดก็จะไม่ท ำกำรสต๊อกไว้เลย เพื่อให้สินค้ำท่ีน ำมำใช้เป็น
สินค้ำใหม่ตลอดเวลำ 

 
3.2 ข้อเสนอแนะ 

3.2.1 จำกกำรศึกษำวิจักษณ์นี้พบว่ำ เนื่องจำกคลินิกควำมงำมมีกำรเปิด และแข่งขันกันสูง
มำก จึงมีกำรน ำผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มำตรฐำนมำใช้กับลูกค้ำ จึงอยำกให้ค ำแนะน ำ และข้อเสนอะแนะ
กับลูกค้ำท่ีจะใช้บริกำรคลินิกควำมงำมอยำกให้เปล่ียนมำใช้บริกำรกับคลินิกท่ีเปิดมำนำนแล้ว และมี
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ควำมน่ำเช่ือถือเพียงพอ เพื่อป้องกันกำรเกิดกำรรักษำท่ีไม่ได้มำตรฐำน จนอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่
ลูกค้ำตำมมำได้ 

3.2.2 คลินิกควำมงำมจ ำเป็นต้องมีแพทย์ประจ ำคลินิก และเป็นผู้ท ำกำรรักษำให้กับลูกค้ำ 
และ ณ ปัจจุบัน มีควำมต้องกำรแพทย์เป็นจ ำนวนมำก จึงท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ท่ีมีแพทย์ปลอมเกิดขึ้น
เป็นจ ำนวนมำก ผู้วิจักษณ์จึงอยำกมีข้อเสนอแนะให้กับผู้ประกอบกำรคลินิกควำมงำมให้มีกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติ และวุฒิกำรศึกษำ  ของแพทย์ให้ก่อนรับแพทย์เข้ำมำท ำงำน กับคลินิก เพรำะ
เนื่องจำกมีกำรปลอมใบประกอบโรคศิลป์กันเป็นจ ำนวนมำก โดยถ้ำหำกผู้ประกอบกำรตรวจสอบไม่ดี 
อำจรับสมัครแพทย์เถื่อนเข้ำมำร่วมงำนด้วย และอำจมีผลเสียต่อคลินิกได้ 
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1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 

1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป 
ประสบกำรณ์จำกอดีตผู้ให้ค ำปรึกษำเคยรับรำชกำรท่ีเรือนจ ำจังหวัดศรีสะเกษ ท ำหน้ำท่ี

หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำและพัฒนำจิตใจ รับผิดชอบดูแลด้ำนกำรศึกษำ สำยสำมัญ อำชีพ อุดมศึกษำ 
และธรรมศึกษำ แก่ผู้ต้องขังยังได้รับกำรแต่งต้ังเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำกฎหมำยแก่ผู้ต้องขังอยู่หลำยปีถึง
เกษียณอำยุรำชกำร เมื่อเกษียณอำยุรำชกำรจึงได้สมัครเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำกฎหมำยท่ีส ำนักงำน
ยุติธรรม จังหวัดศรีสะเกษปีพศ.2556  ถึงปัจจุบัน  นับได้ว่ำสังคมมีปัญหำหลำกหลำยมีควำมขัดแย้ง
สูง  ท้ังด้ำนควำมคิดและชีวิตควำมเป็นอยู่ตลอดกำรประกอบอำชีพ  กำรอยู่ร่วมกันในสังคมจึงมีกำร
เอำรัดเอำเปรียบ ข่มขู่ หรือใช้อิทธิพลของกำรได้เปรียบท้ังด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 
โดยเฉพำะประชำชนท่ีไม่รู้กฎหมำย หรือเพรำะควำมยำกจนเป็นส่วนหนึ่งท่ีท ำให้ประชำชนเหล่ำนั้นไม่
สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม  เนื่องจำกกำรด ำเนินคดี คู่ควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องจัดจ้ำงทนำยต่อสู้
คดี  ขณะเดียวกันประชำชนผู้เสียหำยจำกอำชญำกรรมและจำกกระบวนกำรยุติธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่ได้กำรช่วยเหลือเยียวยำตำมสิทธิมนุษยชนหรือละเลยต่อผู้เสียหำยและสูญเสียประโยชน์ท่ีพึงจะ
ได้รับ กระบวนกำรยุติธรรมขำดศักยภำพในกำรพัฒนำทำงเลือกควำมยุติธรรมให้กับประชำชน  สังคม
ส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะ แย่งกันกิน แย่งแผ่นดินกันอยู่  แย่งคู่สังวำส แย่งอ ำนำจกันเป็นใหญ่ใน
แผ่นดิน มีกำรต่อสู้และด้ินรนแสวงหำควำมอยำกได้  จนท ำให้คนในสังคมไม่เคำรพกฎหมำย กฎเกณฑ์ 
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กติกำ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ หรือประเพณีวัฒนธรรม หลักธรรมค ำส่ังสอนของศำสนำ คนส่วน
ใหญ่จึงแสวงหำวัตถุมำบ ำรุงควำมสุขของตนและและบริวำร มำกกว่ำยึดมั่นถือมั่นในหลักศีลธรรมอันดี 
ท ำให้จิตใจของคนเส่ือมถอยด้อยกำรพัฒนำ  จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะพบว่ำกระบวนกำรยุติธรรม 
ยังไม่มีหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำน เพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนท่ีไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรมหรือถูกล่วงละเมิดสิทธิด้วยกำรส่งต่อไปยังหน่วยงำน ท่ีเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือบรรเทำปัญหำใน
เบ้ืองต้นท้ังในเชิงรุกและรับจึงท ำให้ประชำชนท่ีถูกละเมิดสิทธิขำดท่ีพึ่ง  ในกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรม
รัฐบำลได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญประกอบกับมีกำรปฏิรูประบบรำชกำรใหม่  จึงได้มีกำรจัดต้ัง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพขึ้นเมื่อวันท่ี 3 ตุลำคม 2545  (เอกสำรประกอบกำรอบรมโครงกำร
ประสิทธิภำพและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนคลินิกยุติธรรม โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภำพ กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม)    

1.2. สถานการณ์ในประเทศ  ในท้องถ่ิน      
สถำบันครอบครัวถือว่ำเป็นสถำบันหลัก สถำนกำรณ์น่ำเป็นห่วงควำมแตกแยกระหว่ำง 

สำมี ภรรยำ มีกำรหย่ำร้ำง เลิกร้ำงแยกทำง หรือขัดแย้งในครอบครัว ส่ือสำรมวลชนน ำเสนอข่ำวของ
ควำมขัดแย้งและแตกแยกไม่เว้นแต่ละวันมีควำมทำรุณกรรมโหดร้ำย ดังข่ำวหน้ำหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันท่ี 20 มกรำคม 2562   ว่ำสถิติฆ่ำในครอบครัวพุ่งสูงเท่ำตัว  ครึ่งเดือน
แรกมกรำคม 2562 เทียบช่วงเวลำเดียวกันกับปี 2561 ตำย 33 รำย ปรำกฏฆ่ำยกครัวรวมอยู่ด้วย ซึ่ง
ครึ่งเดือนแรกของเดือนมกรำคม 2561 เกิดขึ้นเพียง 10 รำย สถำนกำรณ์จึงน่ำเป็นห่วง ทำงรัฐบำล
เองน่ำจะมีมำตรกำรป้องกันในเบ้ืองต้นเพื่อป้องกันกำรสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นอีก                                                                                    

ส่วนกรณี เด็กเล็กเพิ่งคลอดถูกทอดท้ิงตำมถังขยะหรือพื้นท่ีสำธำรณะท ำให้ผู้พบเห็นหรือผู้
ท่ีรู้จำกข้อมูลข่ำวสำรเกิดควำมสลดสังเวชใจยิ่งนัก เด็กบำงคนแม่ต้องคลอดในเรือนจ ำ หรือสถำนพินิจ  
เด็กบำงคนไร้ท่ีพึ่งพิงต้องกระท ำควำมผิดซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ และต้องเข้ำอยู่ศูนย์สงเครำะห์ และฝึกวิชำชีพ
เด็กและเยำวชน   เมื่อเติบโตขึน้จึงมีผลกระทบต่อสังคมอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้    

ส ำหรับวัยรุ่นหนุ่มสำวมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้ควำมสนใจกับแฟรนไชส์จำกต่ำงประเทศ 
หรือแฟช่ันสมัยใหม่ท่ีมีกำรยั่วยุ และมั่วสุมกับส่ิงเสพติดท้ังสำรเสพติดและเทคโนโลยี ท ำให้เกิดปัญหำ
อำชญำกรรมตำมมำมำกมำยจนท ำให้ท้ังในและนอกประเทศมองเห็นภำพคือ “ผู้ต้องขังล้นคุก”  

ส ำหรับวัยกลำงคนก็มีกำรแข่งขันท้ังหน้ำท่ีกำรงำน และฐำนะ แสวงหำทรัพย์และวัตถุมำ
สนองควำมต้องกำรของควำมอยำกท้ังท่ีชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมำย  ดังข่ำวตลำดหลักทรัพย์ซึ่งมี
เงินหมุนเวียนหลำยล้ำนบำทต่อวัน ด ำเนินคดีกับบริษัทหนึ่งโดยเรียกให้ช ำระค่ำปรับทำงแพ่งเป็นเงิน 
449.45 ล้ำนบำทกลุ่มบุคคลดังกล่ำวจับคู่ซื้อขำยหลักทรัพย์ระหว่ำงกันเองในลักษณะอ าพรางในการ
ซ้ือขาย ท ำให้บุคลท่ัวไปเข้ำใจผิดเกี่ยวกับรำคำและปริมำณซื้อขำยหุ้น ผิดไปจำกสภำพปกติของตลำด 
อันเป็นกำรกระท ำผิดของ พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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 ปัญหำหนี้นอกระบบ  ซึ่งเจ้ำหนี้นอกระบบบำงรำยจะใช้วิธีกำรต่ำงๆเอำรัดเอำเปรียบผู้กู้
ด้วยอัตรำดอกเบี้ยเกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด เมื่อลูกหนี้ไม่จ่ำยก็จะใช้วิธีกำรติดตำมทวงถำมเพื่อให้
ลูกหนี้เกิดควำมอับอำย เส่ือมเสียช่ือเสียง เกิดควำมกลัว ข่มขู่ กรรโชก มีกำรท ำร้ำยต่อร่ำงกำย โดยใช้
อิทธิพล กลุ่มหรือแก๊งอันธพำลนอกกฎหมำย ผู้มีประวัติอำชญำกรรม  ติดตำมทวงหนี้กดดันให้ลูกหนี้
เกิดควำมกลัว  จนไม่สำมำรถท ำมำหำกินได้ตำมปกติ    

นอกจำกนั้นกำรทุจริตในวงรำชกำรก็รุนแรงไม่กลัวบำปกรรมเช่นกรณีเงินทอนวัด หรือทุ
จจริตเงินของคนยำกไร้ พิกำร ตลอดเงินค่ำอำหำรกลำงวันของโรงเรียน เป็นข่ำวคึกโครมดังไปท่ัวโลก 
ของกลุ่มบุคคลเป็นเงินหลำยล้ำนบำท ข้ำรำชกำรผู้ใหญ่ถูกค ำส่ังให้ไล่ออกและด ำเนินคดีท้ังทำงแพ่ง
และอำญำ จนปรำกฏแก่ส่ือต่ำงๆท้ังในและต่ำงประเทศว่ำไทยเป็นประเทศท่ีมีกำรทุจริตระดับต้นๆ
ของโลก สูญเสียเงินงบประมำณซึ่งเป็นภำษีของประชำชนหลำยล้ำนอันเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำ
บุคลำกรและประเทศ   

ส่วนผู้สูงวัยก็ยึดโยงอยู่กับไร่นำ เรือกสวน ทรัพย์สินและมรดก จนเกิดกำรแย่งชิงทะเลำะ
วิวำทของคนท่ีเป็นทำยำทในครอบครัว แตกแยกฟ้องร้อง บำงรำยถึงมีกำรเข่นฆ่ำกันจำกรุ่ นสู่รุ่นจน
กลำยเป็นต ำนำนมรดกเลือด       

1.3 ความสนใจของผู้ศึกษา 
ผู้ศึกษำ ในฐำนะท ำหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำกฎหมำยต้ังแต่รับรำชกำรท่ีเรือนจ ำจังหวัดศรีสะเกษ

ให้กับผู้ต้องขัง  หรือท่ีบ้ำนก็มีญำติๆหรือคนท่ีรู้จักมำขอค ำปรึกษำอยู่เป็นประจ ำ  ตลอดจนท่ีคลินิก
ยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่
ปี2556 จนถึงปัจจุบันท ำให้เห็นปัญหำหลำกหลำยของประชำชนท่ีมำร้องเรียน หรือปรึกษำถึงปัญหำท่ี
เกิดขึ้นดังควำมเป็นมำในเบื้องต้น  จึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำรูปแบบกำรเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำกฎหมำย 
โดยผลของกำรศึกษำครั้งนี้จะท ำให้ ประชำชน ชุมชน สังคม ท่ีมีปัญหำได้รู้จักสำเหตุของปัญหำและ
แนวทำงแก้ปัญหำในเบื้องต้นก่อนปัญหำจะบำนปลำยน ำไปสู่กำรขัดแย้ง และทะเลำะวิวำท หรือ
ฟ้องร้องซึ่งจะเป็นสำเหตุของกำรแตกแยกของคนในครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนส้ินเปลือง
ค่ำใช้จ่ำย และเสียเวลำ   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีส ำนักงำนทุกจังหวัด  
จึงมีสโลแกนท่ีว่ำ  “เดือดร้อนเรื่องกฎหมำยเรำช่วยได้เสมอ”   
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ขั้นตอนที่ด าเนินการให้ค าปรึกษากฎหมาย                             

2.1.1 การให้ค าปรึกษาที่ไม่เป็นทางการ 
กรณีแรก เรื่องมรดก ผู้มำขอรับค ำปรึกษำเป็นหญิง สมมติช่ือนำงมี เล่ำว่ำ นำงแดง เป็น

ผู้จัดกำรมรดกของนำงเขียว ผู้เป็นมำรดำ ซึ่งถึงแก่กรรม มีท่ีนำอยู่ 10 ไร่ นำงเขียวมีบุตร 5 คน ส่วน
สำมีของนำงเขียว ถึงแก่กรรมแล้ว โดยจะมีรูปแบบดังนี้ 

- ปัญหำมีว่ำ นำงแดงผู้จัดกำรมรดก จะไม่ยอมแบ่งปันมรดกให้กับนำงมี โดยนำงแดงอ้ำง
ว่ำ นำงเขียวขณะมีชีวิตอยู่เคยโอนท่ีสวนให้แล้ว 3 ไร่ ดังนั้นนำงแดงจึงไม่ยอมแบ่งปันมรดกให้อีก และ
อ้ำงถึงอ ำนำจผู้จัดกำรมรดกว่ำจะไม่ให้ก็ได้ไม่มีใครมีอ ำนำจเหนือผู้จัดกำรมรดก เพรำะสิทธิ์เด็ดขำด
อยู่ท่ีผู้จัดกำรมรดกแต่เพียงผู้เดียว ส่วนนำงมีก็อ้ำงสิทธิ์ของตนในฐำนะทำยำทคนหนึ่งท่ีพึงจะได้รับ
มรดกของนำงเขียว นำงมีจึงมำขอรับค ำปรึกษำสรุปได้ว่ำ นำงมีมำขอค ำปรึกษำมี 2 ประเด็น 

1. นำงแดงมีอ ำนำจเด็ดขำดท่ีจะเป็นผู้จัดกำรมรดกโดยไม่ยอมแบ่งปันมรดกหรือจะยอม
แบ่งปันมรดกให้ใครก็ได้จริงหรือไม่ 

2. นำงมีอ้ำงถึงสิทธิ์ตนเองจะพึงได้รับมรดกของนำงเขียวอีกแม้จะได้รับโอนท่ีสวนจำกนำง
เขียวไปก่อน 3 ไร่ ขณะนำงเขียวมีชีวิตอยู่ นำงมีอ้ำงสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ 

ผู้ให้ค ำปรึกษำช้ีแจงตอบค ำถำมนำงมีว่ำ ประเด็นแรก ไม่จริง เพรำะผู้จัดกำรมรดกมีหน้ำท่ี
ในกำรท่ีจะดูทรัพย์มรดกของเจ้ำของมรดกท้ังหมด ตลอดจนหนี้สินด้วย และต้องรับผิดชอบในกำร
แบ่งปันทรัพย์มรดกให้กับทำยำททุกคน หำกมีกำรเสียหำยเกิดขึ้นอย่ำงใดๆ เพรำะควำมประมำท 
เลินเล่อ เพรำะไม่ท ำกำรให้เป็นไปตำมหน้ำท่ี หรือเพรำะท ำโดยไม่มีอ ำนำจ หรือนอกเหนืออ ำนำจ 
ผู้จัดกำรจะต้องรับผิด (ม.812) เว้นแต่ทำยำทคนนั้นจะถูกก ำจัดมิให้รับมรดก หรือตัดมิให้รับมรดก
ตลอดจนกำรสละมรดก (1606, 1608, 1612) 

ส่วนประเด็นท่ี 2 นำงมี ผู้มำรับค ำปรึกษำอ้ำงสิทธิ์ถูกต้องเพรำะข้อเท็จจริง นำงเขียวได้โอน
ท่ีสวนให้ขณะยังมีชีวิตอยู่เป็นสิทธิ์ของนำงเขียวจะโอนทรัพย์สินให้ใครก็ได้ แม้ไม่ใช่ทำยำทก็ตำม แต่
เมื่อนำงเขียว เสียชีวิตแล้วทรัพย์สินเหล่ำนั้นจะกลำยเป็นทรัพย์มรดก ซึ่งผู้จัดกำรมรดกโดยพินัยกรรม
หรือโดยศำลส่ังจะต้องแบ่งปันให้กับทำยำทโดยธรรมทุกคน แม้ได้รับมำก่อนหน้ำนั้นท่ีนำงเขียวยังมี
ชีวิตอยู่ ซึ่งกำรแบ่งมรดกตำมกฎหมำย วำงหลักไว้ว่ำ ถ้ำมีทำยำทหลำยคน ทำยำทเหล่ำนั้นมีสิทธิ 
และหน้ำท่ีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกร่วมกันจนกว่ำจะแบ่งมรดกกันเสร็จ ฯลฯ (ม.1745) และกำรท่ีทำยำท
คนใดได้รับทรัพย์สินอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือประโยชน์อย่ำงอื่นใดจำกเจ้ำมรดกโดยกำรให้หรือโดยกำร
อย่ำงอื่นใด ซึ่งท ำให้โดยเสน่หำในระหว่ำงเวลำเจ้ำมรดกยังมีชีวิตอยู่นั้น หำท ำให้สิทธิในกำรแบ่งปัน
ทรัพย์มรดกของทำยำทคนนั้นต้องเส่ือมเสียไปแต่โดยประกำรใด (ม.1745, 1747) 
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กรณีที่ 2 พรำกผู้เยำว์ นำงสี นำมสมมติ คนในหมู่บ้ำนมำท่ีบ้ำนผู้ให้ค ำปรึกษำ แจ้งว่ำลูก
ชำยช่ือนำยแดง อำยุ 21 ปี ด้วยคืนท่ีผ่ำนมำในหมู่บ้ำนมีงำนท ำบุญอัฐิ และเจ้ำภำพจ้ำงหมอล ำซิ่งมำ
เล่นในงำนนั้น หลังจำกงำนเลิกปรำกฏว่ำมีเด็กผู้หญิง อำยุ 14 ปี ตำมมำนอนค้ำงคืนท่ีบ้ำนของตนด้วย 
โดยเข้ำไปนอนกับนำยแดงในห้อง ต่อมำวันรุ่งขึ้นแม่ของเด็กหญิงได้มำตำมหำลูกสำว ทรำบจำกเพื่อน
บ้ำนเห็นลูกสำวของตนมำกับนำยแดง เมื่อมำถึงบ้ำนนำยแดง พบลูกสำวของตนอยู่กับนำยแดงท่ีบ้ำน 
โดยมีกำรสอบถำมถึงสำเหตุท่ีลูกสำวของตนมำนอนค้ำงคืนกับนำยแดงได้อย่ำงไร นำยแดงตอบแม่ของ
เด็กหญิงคนนั้นว่ำ เขำไม่ได้พำลูกสำวของแม่มำ แต่ลูกสำวของแม่ตำมมำด้วย หลังจำกนั้น แม่ได้พำลูก
สำวของตนกลับบ้ำน  นำงสีจึงเล่ำข้อเท็จจริงดังกล่ำวให้ฟัง และถำมว่ำ นำยแดงของตนจะมีควำมผิด
หรือไม่ เพรำะฝ่ำยหญิงเป็นผู้ตำมนำยแดงมำไม่ได้หลอกลวงแต่ประกำรใด ซึ่งแม่ของฝ่ำยหญิงพูดว่ำ
จะไปแจ้งควำมกับต ำรวจ 

ผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ ตำมท่ีนำงสีเล่ำมำท้ังหมดนั้น นำยแดงย่อมมี
ควำมผิดฐำนพรำกผู้เยำว์เพื่ออนำจำร และกระท ำช ำเรำหญิง เนื่องจำกเด็กผู้หญิงอำยุยังไม่เกิน 15 ปี 
ถือว่ำยังไม่บรรลุนิติภำวะ แม้เด็กจะยินยอม ดัง ป.อำญำ วำงหลักไว้ว่ำ ผู้ใดโดยปรำศจำกเหตุอัน
สมควร พรำกเด็กอำยุยังไม่เกิน 15 ปี ไปจำกบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลต้องระวำงโทษจ ำคุก
ต้ังแต่สำมปีถึงสิบห้ำปี และปรับต้ังแต่หกพันบำทถึงสำมหมื่นบำท ฯลฯ (ม.317)  

ป.อำญำ ม.277 วำงหลักไว้ว่ำ ผู้ใดกระท ำช ำเรำเด็กอำยุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยำหรือ
สำมีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตำม  ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ัง
แต่แปดพันถึงส่ีหมื่นบำท ฯลฯ ดังนั้น นำยแดงจะต้องรับผิดแม้เด็กผู้หญิงจะมำด้วยควำมสมัครใจก็
ตำม  ได้แนะน ำนำงสีว่ำ นำยแดงย่อมได้รับเหตุบรรเทำโทษด้วยกำรให้นำยแดงรับสำรภำพแก่
เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ ตลอดจนช้ันศำล เมื่อกระท ำควำมผิดจริง ตลอดจนนำยแดงยังเป็นเยำวชนและเป็น
นักศึกษำ ก ำลังศึกษำอยู่ ประกอบกับนำยแดงไม่เคยต้องโทษมำก่อน ย่อมเป็นเหตุให้ศำลปรำณีลด
โทษให้ตำมกฎหมำย และดุลยพินิจของศำล ต่อมำทรำบว่ำนำยแดงถูกศำลตัดสินจ ำคุกและลดโทษ
ตำมสมควรแก่เหตุ 

กรณีที่ 3 ผู้ขอรับค ำปรึกษำร่ำงทรงเพื่อให้ท่ำนช่วยเหลือ แต่ร่ำงทรงไม่รู้จะให้ค ำปรึกษำ
ช่วยได้อย่ำงไร เนื่องจำกเป็นเรื่องข้อกฎหมำย หลังจำกออกจำกร่ำงทรงแล้วได้ให้ผู้ข้อรับค ำปรึกษำ
โทรศัพท์มำปรึกษำว่ำ สมมติช่ือนำยมำ ได้นำงสำวมี เป็นเมีย โดยท้ังสองอำศัยอยู่บ้ำนของนำงด ำ ซึ่ง
เป็นแม่ของนำงมำ ท้ังสองอยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต่อมำนำงสำวมีได้คลอดลูกเป็นชำย 
หลังจำกผ่ำนไป 3 เดือน นำงสำวมีพร้อมนำยมำไปท ำงำนรับจ้ำง 2 – 3 สัปดำห์ จึงจะกลับโดยให้
นำงด ำเป็นผู้เล้ียงดูลูกของท้ังสอง ต่อมำปรำกฏว่ำนำยมำและนำงสำวมี มีเรื่องทะเลำะและแยกทำง
กัน โดยนำงสำวมีไปท ำงำนท่ีกรุงเทพฯ ส่วนนำยมำ ท ำงำนท่ีเดิม เวลำผ่ำนไป 1 ปี ขณะท่ีนำงด ำเล้ียง
ลูกให้นั้น นำงสำวมีได้ส่งเงินมำให้ค่ำนมลูกอยู่เป็นระยะ ต่อมำนำงสำวมี มำเยี่ยมบ้ำนแวะมำเยี่ยมลูก 
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และจะเอำลูกไปให้แม่ของตนเล้ียงท่ีบ้ำน ซึ่งอยู่คนละหมู่บ้ำน นำงด ำไม่ยอมให้อ้ำงว่ำสงสำรหลำน
เล้ียงมำแล้ว ฝ่ำยนำงสำวมีก็ไม่ยอมเช่นกันอ้ำงว่ำเป็นลูกของตนจะต้องให้ ถ้ำไม่ให้จะไปแจ้งควำม นั่น
คือสำเหตุครั้งนี้ 

ประเด็นอยู่ท่ีว่ำนำงด ำกับนำงสำวมี ใครจะมีสิทธิ์ดีกว่ำกัน  ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำและ
ค ำแนะน ำว่ำ เมื่อนำยมำกับนำงสำวมีอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อเลิกกันลูกย่อมอยู่ใน
กำรปกครองของหญิง ดังนั้นนำงด ำจะอ้ำงสิทธิ์ว่ำตนเป็นคนเล้ียงและเป็นย่ำจะไม่ยอมให้หลำนชำยไป
อยู่กับนำงสำวมีไม่ได้ จะต้องให้ลูกของนำงสำวมีไปอยู่ในควำมปกครองดูแลของผู้เป็นแม่  ดัง ป.แพ่ง 
วำงหลักไว้ว่ำ เด็กเกิดจำกหญิงท่ีมิได้จดทะเบียนสมรสกับชำยให้ถือว่ำเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำยของ
หญิงนั้น (ม.1546) 

กรณีที่ 4  วิธีกำรให้ค ำปรึกษำข้ำงถนน ด้วยที่ผู้ให้ค ำปรึกษำช่วงเช้ำระหว่ำง เวลำ 06.00 – 
07.00 น. จะออกปั่นจักรยำนเป็นประจ ำ บำงครั้งอำจลงเดิน ด้วยเหตุนี้ ผู้ขอรับค ำปรึกษำท่ีเดินทำง
อยู่นั้น ได้ขอค ำปรึกษำว่ำ กรณีเช่ำซื้อบ้ำน สมมติช่ือนำยหล่อ ได้เช่ำซื้อบ้ำนรำคำ 2 ล้ำนบำทท่ี
ต่ำงจังหวัด ต่อมำนำยหล่ออยำกจะขำยให้นำยสี เพรำะนำยหล่อจะกลับมำขำยของท่ีบ้ำนศรีสะเกษ 
โดยนำยหล่อผ่อนช ำระกับธนำคำรจะด ำเนินกำรอย่ำงไร  

ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ ให้นำยหล่อพร้อมนำยสีไปขอเปล่ียนสัญญำ
ใหม่กับธนำคำร โดยมีนำยสีเป็นคนเช่ำซื้อช่วงต่อจำกนำยหล่อ ส่วนเงินดำวน์ หรือส่วนหนึ่งของค่ำงวด
ได้ช ำระไปบ้ำงแล้ว เป็นเรื่องส่วนตัวท่ีนำยหล่อและนำยสีจะตกลงกันเป็นท่ีพอใจของท้ังสองฝ่ำย 
ธนำคำรไม่เข้ำมำเกี่ยวข้อง  ดัง ป.แพ่งวำงหลักไว้ว่ำ อันว่ำเช่ำซื้อนั้น คือ สัญญำซึ่งเจ้ำของเอำ
ทรัพย์สินออกให้เช่ำ และให้ค ำมั่นว่ำจะขำยทรัพย์สินหรือว่ำจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แต่ผู้เช่ำ 
โดยเงื่อนไขท่ีผู้เช่ำได้ใช้เงินเป็นจ ำนวนเท่ำนั้น เท่ำนี้ครำวสัญญำเช่ำซื้อนั้นถ้ำไม่ท ำเป็นหนังสือ ท่ำนว่ำ
เป็นโมฆะ (ม.572)  ผู้เช่ำจะบอกเลิกสัญญำในเวลำใดเวลำหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่
เจ้ำของโดยเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเอง (ม.573) 

กรณีที ่5 เรื่องเจ้ำของนำท ำคันกั้นน้ ำเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับควำมเดือดร้อน สมมติช่ือ นำย
แสง มีนำอยู่ด้ำนเหนือน้ ำซึ่งน้ ำจะไหลจำกท่ีสูงลงท่ีต่ ำเสมอตำมธรรมชำติ ข้ำวในนำของนำยแสงก ำลัง
เจริญเติบโต ฝนตกติดต่อกันหลำยวันท ำให้น้ ำในนำระดับน้ ำสูงท่วมข้ำวบำงส่วน ท ำให้นำยแสงพร้อม
ด้วยเพื่อนบ้ำนท่ีนำข้ำวก ำลังถูกน้ ำท่วมจะเสียหำย จึงได้ร่วมกันมำตรวจดูทำงน้ ำไหลตำมปกติ เมื่อ
มำถึงนำของนำยด ำ ปรำกฏว่ำนำของนำยด ำอยู่ทำงปลำยน้ ำซึ่งน้ ำจะต้องไหลผ่ำน แต่นำยด ำได้ท ำคัน
กั้นน้ ำใหญ่กั้นน้ ำไม่ให้ไหล ท ำให้น้ ำทำงเหนือเกิดน้ ำท่วมข้ำวนำยแสง พร้อมเพื่อนบ้ำนได้มำบอกให้
นำยด ำเปิดคันกั้นน้ ำให้น้ ำไหลตำมปกติ แต่นำยด ำอ้ำงว่ำน้ ำไหลผ่ำนนำข้ำวของตนเองท ำให้เกิด
เสียหำย จึงท ำคันกั้นน้ ำ ถึงอย่ำงไรนำยด ำก็ไม่ยอมเปิดจนเกิดเหตุทะเลำะกัน 



๑๗๕ 

 

ประเด็นมีว่ำน้ ำตำมธรรมชำติจำกทำงเหนือสู่ด้ำนล่ำงมำโดยตลอด นำยแสงและชำวบ้ำนมี
สิทธิจะให้นำยด ำเปิดคันกั้นน้ ำได้หรือไม่ ส่วนนำยด ำ มีสิทธิอันชอบท่ีจะท ำคันกั้นน้ ำท่ีนำตนได้หรือไม่ 

ผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำ และค ำแนะน ำแก่นำยแสงว่ำตำมธรรมชำติของน้ ำย่อมไหลลง
สู่ท่ีต่ ำเสมอ และทำงน้ ำสำยนี้เป็นทำงน้ ำท่ีไหลผ่ำนเป็นประจ ำมำโดยตลอดหลำยช่ัวอำยุคน เป็นส่ิงท่ี
ถูกต้องท้ังหลักธรรมชำติ และหลักของกฎหมำย นำยแสงพร้อมเพื่อนบ้ำนมีสิทธิท่ีจะบอกให้นำยด ำ
เปิดคันน้ ำท่ีปิดกั้นไว้นั้นโดยชอบ เพรำะได้รับควำมเดือดร้อนเกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของตนเอง
และเพื่อนบ้ำน 

ส่วนนำยด ำใช้สิทธิ์ไม่ชอบ เพรำะปิดกั้นน้ ำท่ีก ำลังเกิดท่วมนำข้ำวท ำให้คนอื่นได้รับควำม
เสียหำย นำยด ำจะต้องเปิดคันกั้นน้ ำนั้น ขณะเดียวกันหำกปีไหนสถำนกำรณ์น้ ำอำจไม่มำก ในลักษณะ
เช่นนี้ นำยแสงและเพื่อนบ้ำนท่ีมีพื้นท่ีนำอยู่ด้ำนเหนือจะปิดกั้นน้ ำไว้ไม่ให้นำยด ำได้ใช้น้ ำอันเกิดจำก
กำรไหลมำตำมธรรมดำ นั้นไม่ได้เช่นกัน จะกั้นน้ ำเพียงไม่ให้นำข้ำวของตนเสียหำยเท่ำท่ีจ ำเป็น ถ้ำไม่
ยอมปล่อยน้ ำให้นำด้ำนล่ำงใช้น้ ำ ย่อมไม่ได้เช่นเดียวกัน 

กรณีที่ 6  ผู้มำขอค ำปรึกษำท่ีบ้ำน เรื่องอุทธรณ์ค ำส่ังโทษไล่ออกจำกรำชกำร สมมติช่ือ
นำยขำว นำยขำวเล่ำให้ฟังพร้อมยื่นเอกสำรค ำส่ังไล่ออกให้ดู เรื่องมีอยู่ว่ำ นำยขำวถูกกล่ำวหำว่ำ 
กระท ำผิดวินัยในกรณีท ำเงินฝำกผู้อยู่ในกำรควบคุมดูแลเข้ำใหม่ เข้ำบัญชีเงินฝำกไม่ครบจ ำนวน และ
รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ อันเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขท่ีทำงรำชกำรได้ก ำหนดให้จนท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำร
อย่ำงร้ำยแรง โดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนประชุมกันแล้ว ได้มีมติเห็นชอบกับ
กำรสอบสวน จึงมีค ำส่ังลงโทษให้ไล่ออกจำกรำชกำร 

ด้วยเหตุท่ีนำยระแวง ร้องเรียนต่อนำยใหญ่ผู้เป็นหัวหน้ำนำยขำว ด้วยวำจำว่ำ วันก่อนตน
ได้น ำเงินติดตัวมำ 1,000 บำท แล้วจะต้องฝำกเข้ำบัญชีตำมระเบียบ โดยมีนำยขำวเป็นคนรับและ
น ำเข้ำบัญชี แต่นำยขำวขอยืมใช้ก่อน 500 บำท จะฝำกเข้ำบัญชี 500 บำท จะส่งคืนวันส้ินเดือน นำย
ระแวงกลัวว่ำจะไม่ได้คืนจึงมำร้องเรียน เพื่อให้ติดตำมทวงถำมกับนำยขำวให้ด้วย 

นำยขำว เล่ำว่ำ ตนได้เอ่ยปำกขอยืมเงินนำยระแวงจริง 500 บำท จะฝำกเข้ำบัญชี 500 
บำท นำยระแวงรับทรำบและยินยอมให้ยืม จะคืนให้ส้ินเดือน ต่อมำวันส้ินเดือนนำยขำวได้น ำเงิน 500 
บำทไปให้ นำงพินแม่ของนำยระแวงท่ีบ้ำน เนื่องจำกว่ำบ้ำนของ นำงพินอยู่ในหมู่บ้ำนเดียวกันกับ
ภรรยำของนำยขำว นำยขำวจึงมีฐำนะเป็นลุงด้วย โดยนำยขำวต้ังข้อสังเกตว่ำตนกับนำยใหญ่เคยมี
เรื่องโกรธเคืองกันก่อนด้วย ถูกข่มขู่หลำยครั้ง จึงเป็นสำเหตุหนึ่งท่ีนำยใหญ่ต้ังเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ
ระดับสูง แทนท่ีจะเรียกนำยขำวมำสอบถำมข้อเท็จจริง และให้นำยขำวรำยงำนหรือช้ีแจงก่อนใน
เบ้ืองต้นตำมระเบียบ 



๑๗๖ 

 

ผู้บังคับบัญชำระดับสูงท้ังกรรมกำรสอบสวนกล่ำวหำนำยขำวว่ำ เบียดบังเอำทรัพย์สินของ
บุคคลอื่นไปโดยทุจริตและไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร หลังจำกกรรมกำรสอบสวนผู้
กล่ำวหำ ผู้ถูกกล่ำวหำตลอดพยำนบุคคล พยำนเอกสำรประกอบจึงสรุปไล่ออกจำกรำชกำรดังกล่ำว 

นำยขำวรู้สึกว่ำคนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม จึงขออุทธรณ์ค ำส่ังภำยใน 15 วัน 
ผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ มีประเด็นท่ีจะแก้อุทธรณ์อยู่ 3 ประเด็น คือ 
1. นำยขำวขอยืนเงินนำยระแวงจริงหรือไม่ 
2. นำยระแวงรับทรำบและยินยอมให้ยืมจริงหรือไม่ 
3. นำยขำวได้คืนเงินให้กับแม่ของนำยระแวงจริงหรือไม่ 
ผู้ให้ค ำปรึกษำสอบถำมทำงนำยขำวพร้อมกับพยำนบุคคลให้กำรตรงกัน เป็นจริงท้ัง 3 

ประเด็น คือ ขอยืมเงินจำกนำยระแวง 500 บำทจริง และนำยระแวงยินยอมให้ยืม ตลอดจนเมื่อวันส้ิน
เดือน นำยขำวได้น ำเงิน 500 บำท ไปคืนให้แม่นำยระแวงจริง 

ผู้ให้ค ำปรึกษำแนะน ำว่ำ กำรท่ีกรรมกำรสอบสวนต้ังข้อกล่ำวหำว่ำเบียดบังเอำทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นนั้นไม่เป็นจริง เพรำะค ำว่ำเบียดบัง หมำยควำมถึง นำยขำวจะต้องมีเจตนำทุจริต อัน
เป็นเจตนำพิเศษของกำรเบียดบังเอำทรัพย์ของบุคคลอื่น แต่ข้อเท็จจริงนำยขำวขอยืม นำยระแวง
ยินยอมและคืนเงินนั้นแล้ว จึงขำดองค์ประกอบของกำรกระท ำควำมผิดโดย 1. องค์ประกอบภำยนอก
คือแย่งกำรครอบครองทรัพย์สิน 2. องค์ประกอบภำยใน ซึ่งเป็นเจตนำพิเศษคือกำรทุจริต ข้อกล่ำวหำ
ว่ำเบียดบังทรัพย์ของบุคคลอื่นจึงไม่เป็นจริงแต่ประกำรใด ดังนั้นให้นำยขำวเรียนแก้อุทธรณ์ตำม
ค ำแนะน ำนี้ 

เมื่อนำยขำวส่งเรื่องแก้อุทธรณ์ไปยังหน่วยเหนือแล้ว หลังจำกนั้นประมำณ 10 เดือน 
กระทรวงได้แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ว่ำ กำรลงโทษนำยขำวไล่ออกจำกรำชกำรนั้น ไม่ถูกต้อง
เหมำะสมกับควำมผิด จึงวินิจฉัยให้มีค ำส่ังลดโทษจำกไล่ออกจำกรำชกำรเป็นลงโทษภำคทัณฑ์ กำรท่ี
จะลงโทษภำคทัณฑ์ เพรำะนำยขำวแก้ไขเอกสำรโดยไม่เซ็นช่ือก ำกับ กำรลงโทษภำคภัณฑ์ก็โดยว่ำ
กล่ำว ตักเตือน ถือว่ำเป็นโทษเล็กน้อย นั้นเอง 

กรณีที่ 7  กำรให้ค ำปรึกษำ เรื่องทำงจ ำเป็น สมมติเรื่องนำงแขก มำขอรับค ำปรึกษำท้ัง
ปรับทุกข์ด้วย เนื่องจำกเป็นญำติห่ำงๆ โดยนำงแขกเล่ำให้ฟังว่ำท่ีบ้ำนของตนมีรถยนต์อยู่ 1 คัน 
ส ำหรับขำยหอม กระเทียมต่ำงจังหวัด วิ่งเข้ำ – ออกผ่ำนท่ีดินของนำงเหนียวมำประมำณ 5 ปี เพื่อ
ออกสู่ทำงสำธำรณะ ต่อมำนำงเหนียวได้ขำยท่ีดินให้กับนำยทุน นำยทุนเมื่อซื้อแล้วก็ท ำรั้วลวดหนำม
ปิดท่ีดินแปลงนั้น ท ำให้นำงแขกไม่สำมำรถขับรถเข้ำ – ออกได้ นำงแขกได้ไปขอร้องให้นำยทุนนั้น
เปิดทำง แต่นำยทุนนั้นก็ไม่ยอม นำงแขกไปอีกวันใหม่เพื่อขอซื้อในรำคำ 120,000 บำท ควำมกว้ำง 4 
เมตร ยำว 15 เมตร นำยทุนไม่ขำย นำงแขกจ ำต้องน ำรถยนต์ของตนฝำกเพื่อนบ้ำน บำงวันจอดริม
ถนน ท ำให้นำงแขกได้รับควำมเดือดร้อน ส่วนทำงเดินออกมีทำงออกหลังบ้ำนโดยผ่ำนท่ีดินและบ้ำน
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ของคนอื่น ท ำให้นำงแขกได้รับควำมเดือดร้อน จึงมำขอรับค ำปรึกษำจะท ำอย่ำงไรถึงจะน ำรถผ่ำน   
เข้ำ – ออกหน้ำบ้ำนได้ 

ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำในเบื้องต้นให้นำงแขกไปพบผู้ใหญ่บ้ำนเล่ำ
ควำมเดือนร้อนให้ทรำบ และช่วยเจรจำนำยทุนให้เปิดทำงเข้ำ – ออก จะโดยวิธีใดก็ได้ ซึ่งผู้ใหญ่บ้ำนก็
รับปำก และรู้ดีว่ำนำงแขกเดือดร้อนเพรำะท่ีดินแปลงนี้อยู่หน้ำบ้ำนผู้ใหญ่นั้นเอง หลังจำกนั้น 2 วัน 
ผู้ใหญ่บ้ำนมำบอกนำงแขกว่ำนำยทุนไม่ตกลงด้วย  จึงแนะน ำให้นำงแขกไปท่ีศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ 
ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอนัดไกล่เกล่ีย นำยทุนไม่ยอมเช่นเดิม แม้จะซื้อในรำคำนั้นก็ตำม นำยทุนซื้อมำ 
400,000 บำท ซึ่งนำงแขกไม่มีเงินท่ีจะซื้อท้ังหมด เพรำะผ่อนค่ำงวดรถยังไม่หมด และกำรค้ำขำยก็พอ
ได้เล้ียงครอบครัว นำก็ไม่ได้ท ำ 

ครั้งท่ี 3 เมื่อไม่ส ำเร็จจึงให้นำงแขกต้องจ้ำงทนำยควำมเพื่อฟ้องศำลขอทำงเข้ำ – ออก เป็น
ทำงจ ำเป็นและให้ศำลนัดไต่สวนฉุกเฉิน นำงแขกจ ำต้องจ้ำงทนำยควำม และศำลนัดไต่สวนฉุกเฉินให้
นำยทุนเปิดทำงใน 7 วัน นำยทุนจึงได้เปิดทำงให้รถยนต์เข้ำ – ออกได้  ต่อมำศำลนัดคู่พิพำทไกล่เกล่ีย 
และตกลงกันท ำสัญญำประนีประนอม โดยนำงแขกขอเปิดทำงควำมกว้ำง 4 เมตร ยำว 15 เมตร เป็น
เงิน 70,000 บำท ซึ่งสำมำรถตกลงกันได้ตำมนั้น 

กรณีที่ 8 เรื่องทำงสำธำรณะ ผู้ขอรับค ำปรึกษำสมมติช่ือนำงสมำน ปรึกษำว่ำ ตนซื้อสวน
แปลงหนึ่ง 2 ไร่ มีทำงเข้ำ – ออกประมำณ 3 เมตร แต่เมื่อวัดแล้วเหลือ 2.5 เมตร จึงได้พูดกับนำงสิน 
นำมสมมติ ก ำลังปลูกบ้ำนแต่ยังไม่แล้วเสร็จว่ำนำงสินปลูกบ้ำนรุกล้ ำทำงเข้ำ – ออก ซึ่งเป็นทำง
สำธำรณะ ปรำกฏในโฉนดท่ีดินชัดเจน แต่นำงสินอ้ำงว่ำเป็นท่ีของนำงสิน เมื่อตกลงกันไม่ได้ นำง
สมำนจึงไปติดต่อกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีดินเพื่อออกไปรังวัดยืนยันควำมถูกต้องตำมโฉนดท่ีดิน พร้อมกันนั้น
นำงสมำนได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้ำนพร้อมด้วยนำงสินทรำบ เพื่อมำรู้เห็นด้วยกัน เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีมำท ำกำร
รังวัดปรำกฏนำงสินปลูกบ้ำนรุกล้ ำเข้ำมำในทำงสำธำรณะจริง ซึ่งปรำกฏเสำเขตชัดเจน แต่นำงสินก็ยัง
ไม่ยอมรื้อบ้ำนส่วนท่ีรุกล้ ำออกไป ต่อมำนำงสินยังให้ช่ำงมำก่อก ำแพงรุกล้ ำเข้ำมำอีกด้วย ท ำให้นำง
สมำนได้รับควำมเดือนร้อน เนื่องจำกน ำรถยนต์เข้ำ – ออกล ำบำก โดยเฉพำะรถด้ัมบรรทุกดินจะเข้ำ
ไม่ได้ เพรำะนำงสมำนจะใช้พื้นท่ีส่วนปลูกผักสวนครัวขำยเพื่อเล้ียงชีพ จะต้องใช้ดินเหนียวร่วนปลูกถึง
จะได้ผลดี จ ำเป็นจะต้องจ้ำงรถด้ัมน ำดินเข้ำไปถมท่ีดินสวนดังกล่ำว 

ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำ และค ำแนะน ำว่ำในเบ้ืองต้นขอให้ผู้ใหญ่บ้ำนนัดนำงสินมำท่ีท ำ
กำรผู้ใหญ่บ้ำนเพื่อเจรจำและขอให้นำงสินรื้อถอนบ้ำนท้ังรั้วออกไปจำกทำงสำธำรณะในฐำนะคน
หมู่บ้ำนเดียวกัน และเป็นเพื่อนกันใกล้ชิด หำกนำงสินไม่ยอม ให้นำงสมำนไปร้อนเรียนนำยกเทศบำล
ต ำบลถึงควำมเดือดร้อน เพรำะพื้นท่ีสำธำรณะเทศบำลหรือ อบต.ในพื้นท่ีเป็นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
ดูแลร่วมกับอ ำเภอ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำงหลักไว้ว่ำ  อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรดูแลรักษำและ
คุ้มครองป้องกันท่ีดินสำธำรณะ ให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของนำยอ ำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ในกรณีมีข้อพิพำทหรือคดีเกี่ยวกับท่ีดิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ ำเนินกำรระงับ
ข้อพิพำท หรือร้องทุกข์กล่ำวโทษภำยในสำมสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพำทหรือคดีนั้น เว้นแต่คดีจะ
ขำดอำยุควำมให้ร้องทุกข์กล่ำวโทษได้ทันที ฯลฯ (ข้อ 6) 

ครั้งท่ี 2 นำงสมำนมำขอค ำปรึกษำว่ำหลังจำกไปร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว เทศบำลยังไม่
ด ำเนินกำรเป็นท่ีหวังได้ เพรำะระยะเวลำผ่ำนไปหลำยเดือน จะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ ให้ไปสอบถำมนำยก หรือนิติกรเทศบำล
ต ำบลเพื่อติดตำมเรื่อง หำกยังด ำเนินกำรล่ำช้ำให้ท ำหนังสือไปถึงนำยอ ำเภอเพื่อเร่งรัดให้เทศบำล
ต ำบลด ำเนินกำร 

ครั้งท่ี 3 นำงสมำนมำขอค ำปรึกษำว่ำ ได้ท ำหนังสือถึงนำยอ ำเภอแล้ว ผ่ำนไปหลำยเดือนก็
ไม่เห็นว่ำเทศบำลต ำบลจะด ำเนินกำร และปรำกฏว่ำนำงสินยังมีกำรก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่องจนทุกอย่ำง
จะแล้วเสร็จ เพรำะจำกวันท่ีมีกำรน ำเจ้ำหน้ำท่ีท่ีดินออกไปรังวัดถึงขณะนั้นระยะเป็นปี ให้นำงสมำน
ไปติดตำมทวงถำมเรื่องเดิมท่ีอ ำเภอ และต่อมำทรำบว่ำนำงสมำนได้ไปติดตำมทวงถำมท่ีอ ำเภอ ซึ่ง
ทำงอ ำเภอได้ท ำหนังสือไปยังเทศบำลต ำบลแล้วหลำยเดือน ให้นำงสมำนขอคัดหนังสือฉบับนั้นเพื่อไป
ยืนยันเทศบำลต ำบล ต่อมำเทศบำลต ำบลจึงติดป้ำยประกำศ ณ ท่ีดินแปลงพิพำทนั้น  โดยให้นำงสิน
รื้อถอนออกจำกทำงสำธำรณะภำยใน 30 วัน 

แต่เวลำผ่ำนพ้น 30 วันไปแล้ว นำงสินก็ยังไม่รื้อถอนแต่ประกำรใด กลับจ้ำงช่ำงทำสีบ้ำน
อย่ำงสวยงำม ส่วนรั้วก็ท ำอย่ำงแข็งแรง ถึงฤดูปลูกผักนำงสมำนจะให้รถเอำดินเข้ำไปถมท่ีก็ยังไม่ได้ 

ระยะเวลำผ่ำนไป 3 เดือน นิติกรเทศบำลต ำบลได้ท ำเรื่องเสนอให้อัยกำรฟ้องต่อศำล และ
ศำลได้พิจำรณำตัดสินให้นำงสินจ ำเลยด้วยกำรรอก ำหนดโทษจ ำเลยไว้ 5 ปี นับแต่วันมีค ำพิพำกษำ 
และให้จ ำเลย คนงำน ผู้รับจ้ำง ผู้แทนและบริวำรของจ ำเลยออกไปจำกท่ีดินสำธำรณะสมบัติของ
แผ่นดิน 

ครั้งท่ี 4 นำงสมำนได้มำขอค ำปรึกษำอีกว่ำ หลังจำกท่ีศำลตัดสินดังกล่ำวแล้วผ่ำนไป 2 
เดือน นำงสินก็ยังไม่มีกำรรื้อถอนตำมค ำส่ังศำลแต่ประกำรใด 

ผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำ และค ำแนะน ำว่ำ ให้นำงสมำนไปติดต่อกับนำยกเทศบำล
ต ำบล เพื่อแจ้งให้ทรำบว่ำนำงสินไม่ยอมปฏิบัติตำมค ำส่ังของศำล ซึ่งหำกนำงสินไม่ปฏิบัติตำม
เทศบำลจะต้องท ำหนังสือแจ้งไปยังอัยกำร อัยกำรท ำค ำร้องไปยังศำลเพื่อถอนกำรรอก ำหนดโทษไว้
นั้น แล้วส่ังลงโทษจ ำคุกฐำนขัดค ำส่ังศำลต่อไป 

หลังจำกนั้น เทศบำลได้มำแจ้งให้นำงสินปฏิบัติตำมค ำส่ังของศำล ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมจะ
เกิดผลประกำรใด  ต่อมำปรำกฏว่ำ นำงสินได้รื้อถอนส่ิงปลูกสร้ำงออกจำกทำงสำธำรณะแต่โดยดี 
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2.3.2 การให้ค าปรึกษาที่เป็นทางการ 
กรณีที่ 1 เรื่องขับรถประมำทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ควำมตำย ผู้มำขอรับค ำปรึกษำเล่ำ

ข้อเท็จจริงว่ำ สมมติช่ือนำยผิดหวัง เนื่องจำกนำยด ำ ลูกชำยนำยผิดหวังได้อำศัยรถเพื่อนบ้ำนไปเท่ียว
งำนต่ำงหมู่บ้ำน หลังจำกนำยด ำเดินเท่ียวงำนเหนื่อยแล้วได้มำนั่งคอยเพื่อนอยู่ด้ำนท้ำยรถยนต์ท่ีจอด 
หลังจำกรอเพื่อนอยู่พักใหญ่ ปรำกฏว่ำนำยแดงคนขับติดเครื่องยนต์ และถอยหลังอย่ำงแรง นำยด ำท่ี
นั่งอยู่ด้ำนท้ำยรถท่ีจอดลุกหนีไม่ทัน เป็นเหตุให้รถยนต์เหยียบนำยด ำเข้ำท่ีศีรษะเสียชีวิต ต่อมำต ำรวจ
ได้จับกุมนำยแดงฐำนขับรถประมำณเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ควำมตำย เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 10 
ธันวำคม 2561 เมื่อวันท่ี 30 ธันวำคม 2561 ต ำรวจได้เรียกนำยผิดหวังพร้อมพยำนในเหตุกำรณ์ไป
สอบสวน นำยผิดหวังเรียกค่ำเสียหำยทำงแพ่ง 100,000 บำท นำยด ำจะจ่ำยให้เพียง 40,000 บำท ไม่
สำมำรถตกลงกันได้ นำยผิดหวังไม่ทรำบว่ำต ำรวจจะด ำเนินกำรไปอย่ำงไร กลัวว่ำนำยด ำลูกชำยท่ี
เสียชีวิตจะไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 

ผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ กระบวนกำรยุติธรรมเบื้องต้นได้แก่ต ำรวจ 
เมื่อต ำรวจรวบรวมพยำนหลักฐำนเพียงพอแก่กำรฟ้องแล้ว จะส่งเรื่องให้อัยกำรฟ้องนำยด ำผู้ต้องหำ 
เมื่อศำลรับฟ้องแล้ว จะเป็นกระบวนกำรในช้ันศำลจะพิจำรณำคดี และตัดสินคดี ในกรณีท่ีผู้เสียหำย
ได้แก่นำยผิดหวังเรียกค่ำเสียหำยทำงแพ่งโดยให้อัยกำรฟ้องเรียกไปกับคดีอำญำ เป็นคดีต่อเนื่อง ศำล
อำจส่งเรื่องให้ศูนย์ไกล่เกล่ียของศำลไกล่เกล่ียค่ำเสียหำยท่ีนำยผิดหวังเรียกร้องจำกนำยด ำ 100,000 
บำท หำกตกลงกันได้ก็จะมีกำรบันทึกสัญญำประนีประนอมยอมควำม คดีทำงแพ่งก็จะยุติลงโดยศำล
จะส่ังตำมสัญญำนั้น ส่วนคดีอำญำศำลก็จะพิจำรณำตัดสินต่ำงหำกจำกคดีแพ่ง โดยนำยผิดหวังไม่ต้อง
จ้ำงทนำยแต่ประกำรใด เพรำอัยกำรจะเป็นโจทก์แทนผู้เสียหำย หำกเรื่องล่ำช้ำให้ไปติดตำมท่ีต ำรวจ
ร้อยเวรเจ้ำของเรื่อง ซึ่งข้อควำมดังกล่ำวนั้น ผู้ให้ค ำปรึกษำจะบันทึกควำมเห็นของกำรให้ค ำแนะน ำลง
ในแบบฟอร์ม และลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนทุกครั้งไป 

กรณีที่ 2 เรื่องหมำยนัดศำลไกล่เกล่ีย ผู้มำขอรับค ำปรึกษำ สมมติช่ือนำยชัย ข้อเท็จจริงว่ำ
ตนถูกนำยสมหมำยฟ้องฐำนยักยอกทรัพย์ 200,000 บำท ศำลมีหมำยถึงนำยชัยนัดไกล่เกล่ีย นำยชัย
สอบถำมว่ำจะไม่ไปได้หรือไม่ เมื่อมีกำรไกล่เกล่ียจะมีผลดีประกำรใด 

ผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ กำรไกล่เกล่ียเป็นกระบนกำรหนึ่ง เพื่อระงับ
ข้อพิพำทชองคู่กรณีท่ีศำลน ำมำใช้ทุกศำล นอกจำกกำรพิจำรณำตัดสินคดี ซึ่งคดีท่ีนัดไกล่เกล่ียวจะ
เป็นคดีแพ่งทุกคดี หรือคดีอำญำท่ียอมควำมได้ และหรือคดีแพ่งต่อเนื่องคดีอำยำ เช่น กรณีของนำย
ชัยท่ีถูกนำยสมหมำยฟ้องยักยอกทรัพย์โดยเรียกเงินคืนเป็นทำงแพง ซึ่งผลดีของกำรไกล่เกล่ีย    ใน
ศำล 

1. สะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
2. มีบุคคลท่ีสำมผู้มีควำมรู้ในกำรไกล่เกล่ียเป็นคนกลำง 
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3. รักษำควำมสัมพันธ์ของคู่พิพำท เช่น ควำมเป็นญำติ ควำมเป็นผู้บังคับบัญชำ กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ควำมเป็นนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง ควำมเป็นนักธุรกิจด้วยกัน ควำมเป็นสำมี – ภรรยำ 
ควำมเป็นพ่อ แม่ ลูก เป็นต้น 

4. พึงพอใจท้ังสองฝ่ำยไม่มีฝ่ำยใดชนะหรือแพ้หำกสู้คดีกันค ำพิพำกษำจะต้องมีฝ่ำยใดฝ่ำย
หนึ่งชนะและแพ้คดี 

5. หำกตกลงกันได้จะมีเจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำม ศำล
จะส่ังหรือพิพำกษำตำมสัญญำประนีประนอมนั้น หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดสัญญำสำมำรถบังคับได้ 

ดังนี้ นำยชัยจะต้องไปแลยังสำมำรถจะต่อรองในบำงเรื่อง เช่น นำยชัยจะขอผ่อนช ำระเป็น
งวดได้หรือไม่ เรื่องดอกเบี้ยเป็นอย่ำงไร ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ท่ีสำมำรถจะต่อรองกันได้โดยจะมีผู้
ประนีประนอมเป็นคนกลำงในกำรไกล่เกล่ีย และหำข้อยุติร่วมกัน จะไม่ต้องเสียเวลำในกำรมำศำลอีก 
ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ค่ำน้ ำมันรถ ค่ำอำหำร และไม่ต้องเสียเวลำในกำรประกอบอำชีพประจ ำวันด้วย 
หำกไม่ไปถ้ำศำลนัดสืบในวันนั้นด้วยจะเสียเปรียบคู่กรณี ศำลอำจได้ข้อมูลหรือพยำนหลักฐำนเฉพำะ
ฝ่ำยโจทย์ แล้วตัดสินคดีจะเป็นฝ่ำยเสียเปรียบมำก หำกมีคดีอำญำร่วมด้วยอำจถูกศำลตัดสินจ ำคุก 

กรณีที่ 3 ขอเปล่ียนผู้อนุบำล นำยมำ ผู้มำขอค ำปรึกษำ เล่ำข้อเท็จจริงว่ำ นำยเดชมีอำกำร
สติฟั่นเฟือน ควบคุมตัวเองไม่ได้โดยมีอำกำรเช่นนี้ 15-16 ปี แล้ว ต้องเข้ำรักษำตัวที่โรงพยำบำลพระ
ศรีมหำโพธิ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประจ ำ โดยนำยเดชมีช่ือในกรรมสิทธิ์ท่ีดินด้วย ไม่สำมำรถ
จัดกำรทรัพย์สินของตนเองได้เพรำะมีอำกำรวิกลจริต 

นำงสำ ผู้เป็นแม่ของนำยเดช จึงได้ให้ทนำยท ำค ำร้องขอให้ศำลส่ังให้นำยเดชเป็นคนไร้
ควำมสำมำรถ โดยให้นำงสำเป็นผู้อนุบำล เมื่อศำลน ำสืบแล้วเช่ือได้ว่ำนำยเดชเป็นผู้มีอำกำรสติฟั่น
เฟือน ควบคุมตัวเองไม่ได้จริง โดยมีหนังสือของแพทย์และใบตรวจรักษำ และนำงสำเป็นมำรดำ ซึ่ง
เป็นผู้ปกครองดูแลจริง ศำลจึงส่ังให้นำยเดชเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ และให้นำงสำเป็นผู้อนุบำลต่อไป 
โดยมีกำรประกำศค ำส่ังของศำลในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อปี พ.ศ.2534 

จำกปี พ.ศ.2534 นำงสำได้ปกครองดูแลนำยเดชมำตลอดจนถึงปัจจุบันยี่สิบกว่ำปี นำงสำ
อำยุ 86 ปี สุขภำพร่ำงกำยไม่แข็งแรง มีโรคประจ ำตัว ไม่สำมำรถดูแลนำยเดชได้ แต่จะมีนำยช่วย ซึ่ง
เป็นพี่ชำยเป็นผู้ดูแลแทนมำหลำยปี เช่น พำไปพบแพทย์ท่ีโรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ จ.อุบลรำชธำนี 
และเอำยำให้กิน ตลอดจนชีวิตควำมเป็นอยู่อื่น 

ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ เมื่อนำงสำผู้อนุบำลอำยุมำก สุขภำพร่ำงกำย
ไม่แข็งแรง ไม่สำมำรถดูแลนำยเดชได้ ก็ให้นำยช่วยซึ่งเป็นพี่ชำยและเป็นผู้ดูแลแทนทำงสำในปัจจุบัน
ท ำค ำร้องให้ศำลถอดถอนนำงสำแล้วให้นำยช่วยเป็นผู้อนุบำลแทน เมื่อศำลมีค ำส่ังให้นำยช่วยเป็นผู้
อนุบำลนำยเดชแล้ว ย่อมมีสิทธิในกำรปกครองดูแล และจัดกำรทรัพย์สินของนำยเดช โดยชอบด้วย
กฎหมำยทุกประกำร 
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กรณีที่ 4 ภรรยำของฟ้องหย่ำ ผู้มำรับค ำปรึกษำ นำงปรีเปรม นำมสมมติ เล่มให้ฟังว่ำ นำย
มั่วเป็นสำมีอดีตเคยรับรำชกำรครูอยู่กินฉันสำมีภรรยำมำ 20 ปี ได้จดทะเบียนสมรถมีลูกด้วยกัน 1 
คน เมื่อปี พ.ศ.58 ทรำบว่ำนำยมั่วไปมีควำมสัมพันธ์ฉันชู้สำวกับเมียภำรโรงในโรงเรียน นำยมั่วถูก
ด ำเนินกำรทำงวินัยท่ีมติจำกกรรมกำรไล่ออกจำกรำชกำร จำกนั้นนำยมั่วไปอยู่กับเมียใหม่ไป – มำหำ
นำงปรีเปรมบำงวัน เมื่อปี พ.ศ.59 ปรำกฏว่ำนำยมั่วหำยไปเลยเข้ำใจว่ำคงอยู่กับเมียใหม่นั่นเอง นำง
ปรีเปรมจึงอยู่กับลูกชำยอำยุ 15 ปี และเล้ียงแม่ของตัวเองท่ีบ้ำน เมื่อปี พ.ศ.58 นั้นนำงเปรมปรีเคย
ชวนนำยมั่วไปหย่ำท่ีส ำนักทะเบียนอ ำเภอ แต่นำยมั่วไปยอมไปหย่ำ ตนจึงอยำกจะฟ้องหย่ำ แต่มี
ปัญหำไม่มีเงินเพรำะไม่มีรำยได้  จึงอยำกจะมำขอให้กองทุนยุติธรรมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดศรีสะ
เกษช่วยเหลือจัดหำทนำยฟ้องหย่ำ 

ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ กรณีนำงปรีเปรมสำมำรถฟ้องหย่ำขำดจำก
กำรเป็นสำมี – ภรรยำได้ด้วยสำเหตุท่ีนำยมั่วไปอุปกำระเล้ียงดูหรือยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยำหรือ 
เป็นชู้ หรือนำยมั่วได้ท้ิงร้ำงนำงปรีเปรมไปเกินกว่ำ 1 ปี ฉะนั้นนำงปรีเปรมสำมำรถฟ้องหย่ำนำยมั่วได้ 
(ป.แพ่ง ม.1516)  แต่ยังไม่อยำกให้นำงปรีเปรมฟ้องหย่ำ เพรำะเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน จึงอยำกจะให้นำงปรีเปรมและนำยมั่วได้พูดคุยกันก่อน โดยจะให้นิติกรส ำนักงำนท ำ
หนังสือเชิญนำยมั่วมำพูดคุยและสอบถำมข้อเท็จจริง หำกสำมำรถตกลงกันได้ด้วยกำรกลับมำเป็นสำมี
ภรรยำกันเหมือนเดิมก็เป็นข้อตกลงและควำมต้องกำรของท้ังสองฝ่ำย ถ้ำตกลงกันไม่ได้และท้ังคู่พร้อม
จะหย่ำก็สำมำรถไปจดทะเบียนหย่ำท่ีส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภอได้ แต่ถ้ำหำกนำยมั่วไม่ยอมไปจด
ทะเบียนหย่ำ จึงให้นำงปรีเปรมท ำค ำร้องขอกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือ จัดหำทนำยฟ้องพย่ำกับนำยมั่ว
ต่อไป 

กรณีที่ 5 ขอหย่ำกับสำมี ผู้มำขอค ำปรึกษำนำงผิดหวัง เล่ำให้ฟังว่ำตนกับสำมีนำยด ำจด
ทะเบียนสมรส เมื่อปี 2549 มีลูกด้วยกัน 1 คน โดยนำงผิดหวังและนำยด ำไปท ำงำนต่ำงจังหวัด เมื่อ 3 
ปีท่ีผ่ำนมำปรำกฏว่ำนำยด ำไปชอบพอกับหญิงอื่นเป็นเหตุให้นำงผิดหวังทะเลำะกันบ่อยครั้ง จึงชวน
กันไปจดทะเบียนหย่ำท่ีส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภอ โดยไปพบกับปลัดอ ำเภอ ผู้ท ำหน้ำท่ีแทนนำยอ ำเภอ 
ปลัดอ ำเภอสอบถำมควำมสมัครใจแล้ว ท้ังสองพร้อมจะหย่ำขำดจำกกันเป็นสำมี – ภรรยำ แต่เมื่อ
ปลัดอ ำเภอตรวจสอบหลักฐำนแล้วไม่สำมำรถจัดกำรหย่ำให้ได้ เนื่องจำกเอกสำรไม่ถูกต้อง เพรำะนำง
ผิดหวังยังใช้นำมสกุลเดิมคือ สีแดงของตน ปลัดอ ำเภอจึงให้กลับบ้ำนไปด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง 

ผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ ตำมท่ีปลัดอ ำเภอแนะน ำ นำงผิดหวังก็ยังไม่
เปล่ียนแปลงแก้ไขจะเป็นเพรำะไม่เข้ำใจหรืออย่ำงไร จึงขอดูบัตรประจ ำตัวประชำชนเมื่อดูแล้วนำมสุ
กลของนำงผิดหวังยังใช้นำมสกุลเดิมคือสีแดง ค ำเต็มคือนำงสำวผิดหวัง สีแดง ส่วนนำยด ำนำมสกุลสี
เขียว เพื่อควำมชัดเจนจึงได้พำนำงผิดหวังไปท่ีส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อตรวจทำง
ทะเบียนสมรสวันท่ีจดทะเบียนสมรสเมื่อปี พ.ศ.2549 ณ ท่ีส ำนักทะเบียนอ ำเภอสำมพรำน จ.
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นครปฐม มีเงื่อนไขอะไรหรือไม่  เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีทะเบียนอ ำเภอเมืองศรีสะเกษตรวจสอบแล้ว ปรำกฏว่ำ 
ตำม ตร.2 ข้อ 2 ก ำหนดไว้ว่ำ นำงสำวผิดหวังบันทึกข้อใช้นำมสกุลของนำยด ำ สีเขียว ดังนั้น นำงสำว
ผิดหวังจะต้องเปล่ียนนำมสกุลแก้ไขจำกสีแดง เป็นสีเขียว เมื่อแก้ไขแล้ว จะเป็นนำงผิดหวัง สีเขียว 
โดยนำงสำวผิดหวัง จะต้องไปแก้ไขท่ีส ำนักทะเบียนอ ำเภอรำษีไศลท่ีตนมีภูมิล ำเนำปรำกฏตำม
ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัวประชำชนยังต้องกำรท่ีจะไปจดทะเบียนหย่ำพำนำยด ำไปจดทะเบียน
หย่ำท่ีส ำนักทะเบียนอ ำเภอต่อไป 

กรณีที่ 6 เรื่องทรัพย์สินส่วนตัว ผู้มำขอรับค ำปรึกษำ นำงแบ่ง นำมสมมุติ  เล่ำว่ำ ตนมี
ท่ีดินแปลงหนึ่ง เนื้อท่ี 1 ไร่ โดยแม่โอนให้ก่อนจะแต่งงำน และจดทะเบียนสมรสกับนำยสี ในช่วงท่ีอยู่
กับนำยสี สำมีนั้นปลูกบ้ำน 1 หลังในท่ีดินแปลงนี้ และมีลูกกับนำยสี 1 คน ต่อมำต่ำงตนแยกกันอยู่
นำยสีไปมีภรรยำใหม่ ส่วนนำงแบ่งก็มีสำมีใหม่เช่นกันแต่ท้ังคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ำ เมื่อ 2 เดือนท่ี
ผ่ำนมำนำงแบ่งจะขำยท่ีดินแปลงนั้นพร้อมบ้ำน ทรำบถึงนำยสี นำยสีขู่ว่ำถ้ำขำยจะฟ้องท ำให้นำงแบ่ง
กลัวว่ำจะถูกฟ้องและตนจะมีควำมผิดเพรำะทะเบียนสมรสยังไม่ได้หย่ำ 

ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ นำงแบ่งมีสิทธิท่ีจะขำยท่ีดินแปลงนั้นได้ 
เนื่องจำกไม่ใช่สินสมรสจะมีก็เพียงแต่บ้ำนหลังนั้นเมื่อขำยแล้วประเมินรำคำเท่ำไรสมมุติว่ำขำยได้ 
20,000 บำท ก็ท ำกำรแบ่งได้คนละ 10,000 บำท 

กรณีที่ 7 กำรครอบครองปรปักษ์ ผู้มำขอค ำปรึกษำ นำงสม นำมสมมุติ เล่ำว่ำตนได้รับ
มรดกจำกนำงโม้ พื้นท่ี 80 ตำรำงว่ำ เมื่อหลำยปีท่ีผ่ำนมำได้มีนำงเท่ียง บ้ำนใกล้กันท ำเป็นท่ีเก็บของ
โดยปลูกรุกล้ ำเข้ำมำในท่ีของนำงสม โดยนำงสมเคยพูดกับนำงเท่ียงว่ำระวังจะรุกล้ ำเข้ำมำในท่ีของตน
จนบำงครั้งมีกำรทะเลำะ  ต่อมำเดือนสิงหำคม 60 นำงเท่ียงได้น ำเจ้ำพนักงำนท่ีดินออกมำรังวัดเพื่อ
แยกโฉนด โดยมีกำรรังวัดเข้ำไปในท่ีของนำงสม ส่วนนำงสมก็ได้คัดค้ำน และไม่ยอมเซ็นท่ีดินข้ำงเคียง
ในวันนั้นมีผู้ใหญ่บ้ำนมำเจรจำด้วยแต่ตกลงกันไม่ได้ เมื่อเดือนมกรำคม 62 นำงเท่ียงให้ทนำยยื่นค ำ
ร้องขอต่อศำลเพื่อให้ศำลส่ังว่ำตนมีกรรมสิทธิ์ในท่ีตรงพิพำท ด้วยกำรครอบครองปรปักษ์ ศำลมีหมำย
นัดให้นำงสมไปศำลในเดือนกุมภำพันธ์ 62 และยื่นค ำให้กำร 

ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ ตำมข้อเท็จจริงท่ีนำงสมเล่ำมำนั้นว่ำมีกำร
คัดค้ำน มีกำรโต้แย้ง บำงครั้งมีกำรทะเลำะกันถึงพื้นท่ีปลูกท่ีเก็บของรุกล้ ำเข้ำมำ แม้วันท่ีมีกำรรังวัด
จำกพนักงำนท่ีดินก็คัดค้ำน กำรท่ีนำงเท่ียงฟ้องศำลจึงไม่เข้ำองค์ประกอบของควำมผิดว่ำด้วยกำร
ครอบครองปรปักษ์ กล่ำวคือ ต้องเข้ำครองครองโดยสงบและเปิดเผย นอกจำกกำรแสดงตนเป็น
เจ้ำของหำเพียงพอไม่ ตลอดจนระยะเวลำครอบครองก็ไม่แน่ว่ำจะถึง 10 ปี หรือไม่ จึงแนะให้นำงสม
ไปศำลตำมหมำยนัดนั้น และควรต้ังทนำยยื่นค ำให้กำรเพื่อคัดค้ำนและน ำพยำนหลักฐำนในกำรน ำสืบ
ของศำลในขั้นพิจำรณำต่อไป 
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กรณีที่ 8 จ่ำยค่ำสินไหมแก่สมำชิกท่ีเสียชีวิต ผู้มำขอรับค ำปรึกษำนำงสำย นำมสมมุติ เล่ำ
ให้ฟังว่ำนำงสำยในฐำนะทำยำท (ภรรยำ) ของนำยชำติสำมีเสียชีวิตแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2557 ในช่วงท่ี
นำยชำติมีชีวิต และรับรำชกำรอยู่นั้นได้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงำน นำงสำยเองก็ไม่รู้ว่ำ
นำยชำติกู้เงินไปเท่ำไร มำรู้เมื่อเสียชีวิตแล้วมีหนี้คงเหลือ 500,000 บำท สหกรณ์ออกทรัพย์จะหักหนี้
คงค้ำงดังกล่ำวจะคงเหลือเงินค่ำสินไหมแทนท่ีจะต้องจ่ำยให้นำงสำยภรรยำ 450,000 บำท แต่เงิน
จ ำนวนนี้สหกรณ์ออมทรัพย์จะทยอยคืนให้เป็นงวดๆ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ได้จ่ำยให้นำงสำยต้ังแต่
เดือนมีนำคม 2560 – ธันวำคม 2561 เป็นเงิน 300,000 บำท คงเหลือท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้อง
จ่ำยอีก 150,000 บำท 

แต่เมื่อนำงสำยไปติดต่อสอบถำม เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินสหกรณ์แจ้งว่ำช ำระคืนให้หมดแล้ว โดย
วิธีกำรช ำระคืนสหกรณ์จะโอนเงินเข้ำธนำคำรตำมบัญชีธนำคำรของนำงสำย ท ำให้นำงสำยได้รับควำม
เดือดร้อน จึงมำขอค ำปรึกษำว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไรในเมื่อสหกรณ์ปฏิเสธที่จะจ่ำยอย่ำงนั้น 

ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำให้นำงสำยไปติดต่อกับธนำคำรท่ีมีสมุดเงิน
ฝำกตำมท่ีสหกรณ์เคยโอนเงินเข้ำบัญชีเล่มนั้น โดยขอให้เจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรตรวจสอบสเตทเม้นท์ คือ
รำยกำรข้อมูลจ ำนวนเงินฝำก – ถอน ย้อนหลังแล้วปริ้นท์ออกมำเป็นเอกสำรเพื่อน ำไปยืนยันกับทำง
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทรำบ วิธีกำรคือให้นำงสำยท ำหนังสือน ำส่งพร้อมด้วยส่ิงท่ีส่งมำด้วย คือ สเตท
เม้นท์ของธนำคำรซึ่งจะปรำกฏเงินฝำก – ถอนยืนยันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ควำมถูกต้อง หำกปรำกฏ
ว่ำสหกรณ์ยังจ่ำยเงินไม่ครบตำมจ ำนวนคงเหลือ สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องรับผิดชอบต่อไป 

กรณีที่ 9 บุกรุกขับไล่ (สัญญำประนีประนอม) ผู้มำขอรับค ำปรึกษำ นำยสด นำมสมมุติ 
เล่ำว่ำตนเป็นโจทก์ฟ้องนำงสวยเป็นจ ำเลยกับพวก 3 คน เนื่องจำกนำงสวยกับพวกรุกล้ ำเข้ำมำในท่ีดิน
ของนำยสด ซึ่งนำยสดเคยแจ้งให้นำงสวยกับพวกทรำบแล้ว แต่ท้ังสำมคนก็ยังไม่ยอมออกไปจำกท่ีดิน
ของตน นำยสดจึงให้ทนำยยื่นฟ้องศำล ต่อมำเมื่อเดือนมีนำคม 2561 ศำลนัดประนีประนอม โดยใช้
ข้อตกลงจะไปด ำเนินกำรแบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนท่ีทับซ้อนกันให้แก่กันและกัน  หำกโจทก์และ
จ ำเลยท้ังสำมไม่ไปด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอรังวัดให้ถือเอำสัญญำประนีประนอมยอมควำม และค ำ
พิพำกษำของศำลแทนกำรแสดงเจตนำของอีกฝ่ำยหนึ่ง และยินยอมให้อีกฝ่ำยไปยื่นค ำร้องขอรังวัด
และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเองได้ฝ่ำยเดียว   ต่อมำเมื่อเดือนมกรำคม 2562 นำงสวยพร้อม
พวก 3 คน ติดต่อพนักงำนท่ีดินออกมำรังวัดท่ีดินตรงท่ีทับซ้อน ปรำกฏว่ำยังมีกำรรังวัดตรงท่ีมีปัญหำ
เหมือนเดิมจะรังวัดเข้ำไปในท่ีดินของนำยสดๆ จึงได้คัดค้ำน และแจ้งท่ีดินให้ทรำบ นำยสดจึงน ำ
ปัญหำมำปรึกษำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ผู้ให้ค ำปรึกษำให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำให้นำยสดท ำหนังสือคัดค้ำนรังวัดไว้ที่ส ำนักท่ีดิน 
แล้วให้พนักงำนท่ีดินออกไปรังวัดสอบแนวเขตของตนให้ชัดเจน หำกคู่กรณีไม่ยอม พนักงำนท่ีดินจะ
เชิญคู่กรณีไกล่เกล่ียอีกครั้ง แต่หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งติดใจในท่ีตรงอ้ำงว่ำทับซ้อนหรืออีกฝ่ำยรุกล้ ำเข้ำ
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ไปให้ยื่นฟ้องต่อศำลอีกครั้ง เพื่อให้ศำลพิจำรณำช้ีขำดให้ชัดเจนต่อไป กรณีไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม
สัญญำประนอมได้เป็นข้อตกลงตำมท่ีเข้ำใจ แต่ไม่มีกำรสอบแนวเขตเอกสำรประกอบท่ีชัดเจน 
พนักงำนท่ีดินจึงไม่สำมำรถจะด ำเนินกำรตำมสัญญำนั้นได้ ดังนั้นฝ่ำยใดติดใจจ ำต้องให้ทนำยฟ้องศำล
เพื่อให้ศำลตัดสินเด็ดขำดและสำมำรถปฏิบัติได้ 

กรณีที่ 10 เรื่องขำยฝำก ผู้มำขอรับค ำปรึกษำ นำยมี เล่ำให้ฟังว่ำตนได้น ำโฉนดท่ีดินเนื้อท่ี 
5 ไร่ ไปท ำสัญญำขำยฝำกไว้กับนำยรวย เจ้ำหนี้ในรำคำ 500,000 บำท โดยจดทะเบียนขำยฝำกท่ี
ส ำนักงำนท่ีดินพร้อมจ่ำยเงินโดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ก ำหนดไว้ 2 ปีในกำรไถ่ถอนคืน 
เมื่อครบก ำหนดในสัญญำ 2 ปีแล้ว นำยมียังไม่น ำเงินมำไถ่ถอนคืน เวลำผ่ำนไปปีท่ี 3 จะน ำเงินไปไถ่
ถอนท่ีดินคืน ปรำกฏว่ำนำยรวยไม่ยอมให้ไถ่ถอนคืนอ้ำงว่ำหมดเขตต้ังแต่ 2 ปีแล้ว ท ำให้นำยมีต้อง
เสียท่ีดิน ไม่ทรำบจะท ำอย่ำงไร 

ผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำว่ำ กำรขำยฝำกท่ีดินเป็นสัญญำซื้อขำย ซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่ำผู้ขำยได้แก่นำงมี อำจไถ่ท่ีดินคืนจำกนำยรวยได้
ภำยในก ำหนดท่ีตกลงกันคือ 2 ปี หำกไม่ไปไถ่ถอนคืนท่ีดินขำยฝำกไว้นั้นย่อมหมดสิทธิ์ เว้นแต่จะขอ
ขยำยเวลำออกไปอีกโดยจดทะเบียนท่ีส ำนักงำนท่ีดิน  หรือหำกครบก ำหนดเวลำแล้วผู้ซื้อฝำกบิดพล้ิว
ไม่ยอมไปจดทะเบียนไถ่ถอนให้ ผู้ขำยฝำกสำมำรถน ำเงินไปวำงท่ีส ำนักงำนวำงทรัพย์ในส่วนภูมิภำคไป
ท่ี ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด  หลักจำกนั้นให้น ำหลักฐำนวำงทรัพย์มำแสดงต่อพนักงำนท่ีดินเพื่อกลัด
ติดไว้ในโฉนดท่ีดินและลงบัญชีอำยัดไว้ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ซื้อฝำกท ำกำรจดทะเบียนสิทธิและท ำนิติ
กรรมต่อไป แต่กรณีของนำงมีปล่อยให้เวลำล่วงเลยเกินก ำหนดในสัญญำคือ 2 ปี ย่อมท ำให้เสียสิทธิใน
กำรไถ่ถอนคืนจำกนำยรวยผู้ซื้อฝำก 

3. การสังเคราะห์ข้อมูล 

3.1.รูปแบบของการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

3.1.1 รูปแบบการให้ค าปรึกษาที่เป็นทางการ 
สถานที่ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
ขั้นตอนท่ี 1 กำรลงทะเบียนผู้มำใช้บริกำรตำมระเบียบของส ำนักงำนยุติธรรม  จังหวัด     

ศรีสะเกษ 
ขั้นตอนท่ี 2 กำรสร้ำงสัมพันธภำพ เป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะท ำให้กำรให้ค ำปรึกษำด ำเนินไปได้

ด้วยดี เพื่อให้ผู้มำขอรับค ำปรึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล ท้ังหมดและจริง  โดยเฉพำะกำร
แสดงออกถึงควำมใส่ใจต่อผู้ขอรับค ำปรึกษำด้วยค ำพูดน้ ำเสียง ท่ำทำงกำรแสดงออก รอยยิ้มกำร
ประสำนสำยตำเป็นต้น      
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ขั้นตอนท่ี 3 กำรซักถำมปัญหำท่ีมำขอค ำปรึกษำ และเน้นให้ผู้มำขอค ำปรึกษำให้ข้อมูลท่ี
เป็นจริง ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นจริงจะท ำให้กำรอธิบำยและค ำแนะน ำผิดเพี้ยนไปด้วย จะไม่
เป็นประโยชน์ท้ังผู้ให้และผู้รับค ำปรึกษำ 

ขั้นตอนท่ี 4 ผู้มำขอรับค ำปรึกษำให้ข้อเท็จจริง กับปัญหำท่ีเกิดขึ้นเช่น สำเหตุของปัญหำ 
เนื้อหำของปัญหำ โดยล ำดับเหตุกำรณ์ ผู้เกี่ยวข้องหรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องต่ำงๆให้ข้อมูลครบถ้วน ถ้ำข้อมูล
ครบถ้วนและเป็นจริงจะท ำให้ผู้มำขอรับค ำปรึกษำได้รับค ำแนะน ำท่ีถูกต้อง 

ขั้นตอนท่ี 5 กำรเข้ำใจปัญหำถึงสำเหตุของปัญหำและควำมต้องกำรเป็นขั้นตอนท่ีผู้ให้
ค ำปรึกษำจัดเรียงและเช่ือมโยงข้อมูลต่ำงๆท่ีได้จำกกำรให้ข้อเท็จจริงจำกผู้ขอรับค ำปรึกษำ  ซึ่งจะท ำ
ให้ผู้ขอรับค ำปรึกษำเข้ำใจปัญหำถึงสำเหตุ หรือตอบข้อซักถำม เพื่อควำมต้องกำรอย่ำงกระจ่ำงชัด   

ขั้นตอนท่ี 6 สรุปประเด็น หลังจำกผู้ขอรับค ำปรึกษำเข้ำใจปัญหำ สำเหตุปัญหำและควำม
ต้องกำรของตนเองแล้ว  กำรสรุปประเด็นจะท ำให้ผู้รับค ำปรึกษำมีควำมชัดเจนมำกขึ้นถึงปัญหำท่ีตน
ต้องกำรวำงแผนแก้ไขต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นกำรวำงแผนแก้ปัญหำและแนะน ำ  เป็นขั้นตอนท่ีผู้ให้ค ำปรึกษำช่วยให้ผู้รับ
ค ำปรึกษำได้ใช้ควำมสำมำรถของตนค้นหำวิธีแก้ปัญหำ โดยผู้รับค ำปรึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำยแล้ว
แนะน ำทำงเลือกวิธีกำรต่ำงๆ  ให้ผู้รับค ำปรึกษำได้เรียนรู้ท่ีจะเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้ให้
ค ำปรึกษำเป็นเพียงผู้ให้กำรสนับสนุนช้ีแนะทำงเลือกถึงข้อดีและข้อเสีย  ขั้นสุดท้ำยผู้รับค ำปรึกษำ
เลือกวิธีกำรใดท่ีมีควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้มำกท่ีสุด สำมำรถท ำได้จริงและมีโอกำสประสบ
ผลส ำเร็จ  มิใช่ผู้ให้ค ำปรึกษำบังคับแต่ประกำรใด 

ขัน้ตอนท่ี 8 กรอกข้อมูล ให้ผู้รับค ำปรึกษำกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของส ำนักงำนถึงช่ือ 
นำมสกุล  เลขประจ ำตัวสิบสำมหลัก วันเดือนปีเกิด อำยุ ท่ีอยู่ กำรศึกษำ อำชีพ ศำสนำ หมำยเลข 
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ เรื่อง ท่ีมำขอค ำปรึกษำ ข้อเท็จจริงของรำยละเอียด  วัตถุประสงค์ท่ีมำปรึกษำ ลง
ลำยมือช่ือ จำกนั้นจะเป็นส่วนควำมเห็นของผู้ให้ค ำปรึกษำกฎหมำย ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี3.ถึงขั้นตอนท่ี6.  

ขั้นตอนท่ี 9 ยุติกำรให้ค ำปรึกษำ เป็นกำรส้ินสุดกำรให้ควำมช่วยเหลือกำรให้ค ำปรึกษำ
กฎหมำย ทบทวนควำมเข้ำใจและสรุป เพิ่มเติมในประเด็นท่ีขำดหำย บำงรำยอำจมีกำรส่งต่อไปพบ
กับงำนหรือผู้เช่ียวชำญอื่นๆต่อไป  พร้อมท้ังให้ก ำลังใจแก่ผู้รับค ำปรึกษำ ก่อนยุติกำรให้ค ำปรึกษำ 
พร้อมลงลำยมือช่ือของผู้ให้ค ำปรึกษำ แล้วส่งแบบฟอร์มข้อมูลนั้นให้เจ้ำหน้ำท่ีเก็บรวบรวมเพื่อ
รำยงำนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพต่อไป 
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3.1.2.รูปแบบการให้ค าปรึกษาที่ไม่เป็นทางการ 
สถานที่ ไม่แน่นอน 
ขั้นตอนท่ี 1 กำรสร้ำงสัมพันธภำพ เป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะท ำให้กำรให้ค ำปรึกษำด ำเนินไปได้

ด้วยดี เพื่อให้ผู้มำขอรับค ำปรึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลท้ังหมดและจริง  โดยเฉพำะกำร
แสดงออกถึงควำมใส่ใจต่อผู้ขอรับค ำปรึกษำด้วยค ำพูดน้ ำเสียง ท่ำทำงกำรแสดงออก รอยยิ้มกำร
ประสำนสำยตำเป็นต้น      

ขั้นตอนท่ี 2 กำรซักถำมปัญหำท่ีมำขอค ำปรึกษำ และเน้นให้ผู้มำขอค ำปรึกษำให้ข้อมูลท่ี
เป็นจริง ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นจริงจะท ำให้กำรอธิบำยและค ำแนะน ำผิดเพี้ยนไปด้วย จะไม่
เป็นประโยชน์ท้ังผู้ให้และผู้รับค ำปรึกษำ 

ขั้นตอนท่ี 3 ผู้มำขอรับค ำปรึกษำให้ข้อมูล กับปัญหำท่ีเกิดขึ้นเช่น สำเหตุของปัญหำ 
เนื้อหำของปัญหำ โดยล ำดับเหตุกำรณ์ ผู้เกี่ยวข้องหรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องต่ำงๆให้ข้อมูลครบถ้วน ถ้ำข้อมูล
ครบถ้วนและเป็นจริงจะท ำให้ผู้มำขอรับค ำปรึกษำได้รับค ำแนะน ำท่ีถูกต้อง 

ขั้นตอนที 4 กำรเข้ำใจปัญหำถึงสำเหตุของปัญหำและควำมต้องกำรเป็นขั้นตอนท่ีผู้ให้
ค ำปรึกษำจัดเรียงและเช่ือมโยงข้อมูลต่ำงๆท่ีได้จำกกำรให้ข้อเท็จจริงจำกผู้ขอรับค ำปรึกษำ  ซึ่งจะท ำ
ให้ผู้ขอรับค ำปรึกษำเข้ำใจปัญหำถึงสำเหตุ หรือตอบข้อซักถำม เพื่อควำมต้องกำรอย่ำงกระจ่ำงชัด   

ขั้นตอนท่ี 5 สรุปประเด็น หลังจำกผู้ขอรับค ำปรึกษำเข้ำใจปัญหำ สำเหตุปัญหำและควำม
ต้องกำรของตนเองแล้ว  กำรสรุปประเด็นจะท ำให้ผู้รับค ำปรึกษำมีควำมชัดเจนมำกขึ้นถึงปัญหำท่ีตน
ต้องกำรวำงแผนแก้ไขต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นกำรวำงแผนแก้ปัญหำและแนะน ำ  เป็นขั้นตอนท่ีผู้ให้ค ำปรึกษำช่วยให้ผู้รับ
ค ำปรึกษำได้ใช้ควำมสำมำรถของตนค้นหำวิธีแก้ปัญหำ โดยผู้รับค ำปรึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำยแล้ว
แนะน ำทำงเลือกวิธีกำรต่ำงๆ  ให้ผู้รับค ำปรึกษำได้เรียนรู้ท่ีจะเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้ให้
ค ำปรึกษำเป็นเพียงผู้ให้กำรสนับสนุนช้ีแนะทำงเลือกถึงข้อดีและข้อเสีย  ขั้นสุดท้ำยผู้รับค ำปรึกษำ
เลือกวิธีกำรใดท่ีมีควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้มำกท่ีสุด สำมำรถท ำได้จริงและมีโอกำสประสบ
ผลส ำเร็จ  มิใช่ผู้ให้ค ำปรึกษำบังคับแต่ประกำรใด 

ขั้นตอนท่ี 7 ยุติกำรให้ค ำปรึกษำ เป็นกำรส้ินสุดกำรให้ควำมช่วยเหลือกำรให้ค ำปรึกษำ
กฎหมำย ทบทวนควำมเข้ำใจและสรุป เพิ่มเติมในประเด็นท่ีขำดหำย บำงรำยอำจมีกำรแนะน ำให้ไป
ติดต่อกับหน่วยงำนหรือผู้เช่ียวชำญอื่นๆต่อไป  พร้อมท้ังให้ก ำลังใจแก่ผู้รับค ำปรึกษำ ก่อนยุติกำรให้
ค ำปรึกษำ  
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3.2.ข้อเสนอแนะ 
องค์กร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ควรจัดให้มีอำสำสมัครติดตำมประเมินผลโดย

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ ติดตำมผลในแต่ละปีในรำยท่ีส ำคัญ เนื่องจำกผู้มำขอรับ
ค ำปรึกษำจะแจ้งช่ือท่ีอยู่ไว้ในแบบสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่ำผลเป็นประกำรใด ปัญหำ/อุปสรรค แนว
ทำงแก้ไข แล้วเสนอไปท่ีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ เพื่อประกอบกำรวำงแผนในอนำคตท้ังเรื่อง
งบประมำณ บุคลำกร กำรบริหำรจัดกำร และตรงกับวัตถุประสงค์ของกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประชำชนท่ีมำขอรับค ำปรึกษำ ต่อไป 

 บุคคล ควรจัดอบรมเป็นหลักสูตรของผู้ให้ค ำปรึกษำเข้ำใหม่ก่อนท ำหน้ำท่ีถึงรูปแบบ 
วิธีกำร ข้ันตอน ของกำรให้ค ำปรึกษำ ท้ังเรื่องแพ่ง อำญำ และอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนกำร
ไกล่เกล่ียไม่น้อยกว่ำ 3 วัน เพื่อผู้ให้ค ำปรึกษำมีควำมมั่นใจ และประสิทธิภำพ ประโยชน์จะเกิดแก่
ประชำชน สังคม และประเทศชำติ 
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Abstract  

This research was conducted and developed according to the qualitative 

research process. The population was the elderly, the caretakers, the community 

leaders, the public health staff and the relevant agencies. Objective to study and 

analyze the elderly care model in the community Wang Nam Khiao District Nakhon 

Ratchasima. Method 1) Study District Information annual Plan to care for the elderly in 

the District. 2) In-Depth Interview, group discussion, participatory and non-participant 

observation in the management group, leader, local, people and government agencies 

involved total 100 persons. Qualitative analysis using content analysis. Compare story 

Table analysis And a triangular data check. 
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้ด ำเนินกำรศึกษำและพัฒนำตำมกระบวนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  ( Qualitative 

research ) ประชำกรท่ีร่วมให้ข้อมูล คือ ผู้บริหำร ผู้สูงอำยุ ผู้ดูแล อำสำสมัครสำธำรณสุข แกนน ำใน
ชุมชน เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและวิเครำะห์รูปแบบ
กำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน อ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ วิธีกำร 1) ศึกษำจำกเอกสำรข้อมูล
อ ำเภอ รำยงำนประจ ำปี โครงกำร แผนงำนในกำรดูแลผู้สูงอำยุระดับอ ำเภอ 2)กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
กำรสนทนำกลุ่ม กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกลุ่มผู้บริหำร แกนน ำ ท้องถิ่น ท้องท่ี 
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วิเครำะห์เชิงเนื้อหำ  เปรียบเทียบเรื่องรำว วิเครำะห์แบบตำรำง และมีกำรตรวจสอบข้อมูลแบบสำม
เส้ำ 
 
ค าส าคัญ :  ผู้สูงอำยุ, กำรดูแลระยะยำว,ชุมชนมีส่วนร่วม 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป (Statement of the problems)  

ประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่สภำวะท่ีเรียกว่ำ “สังคมสูงอำยุ” (Ageing society) เนื่องจำกมี
ประชำกรอำยุ 60 ปีข้ึนไปเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2556 มีผู้สูงอำยุร้อยละ 15 ของประชำกรท้ังหมด
ถือว่ำเป็นสังคมสูงวัย ในปี พ.ศ.2564  มีผู้สูงอำยุร้อยละ 20 ของประชำกรท้ังหมดถือว่ำเป็นสังคมสูง
วัยอย่ำงสมบูรณ์ และคำดว่ำในปี พ.ศ.2574 มีผู้สูงอำยุร้อยละ 28 ของประชำกรท้ังหมดถือว่ำเป็น
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด  (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ , 2561) ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรสูงอำยุ
เนื่องจำกมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงทำงอำยุของประชำกรประเทศไทย เกิดจำกปัจจัยหลัก 2 
ประกำร คือ กำรลดภำวะเจริญพันธุ์  และกำรลดกำรตำย (ลัดดำ ด ำริกำรเลิศ , 2551) จำกจ ำนวน
ประชำกรผู้สูงอำยุท่ีเพิ่มขึ้นเท่ำนั้น ยังพบว่ำ เกณฑ์กำรมีอำยุขัยเฉล่ียของประชำกรผู้สูงอำยุก็มีอัตรำท่ี
เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย คือ เพศหญิงมีอำยุขัยเฉล่ียท่ี 78.1 ปี และเพศชำยมีอำยุขัยเฉล่ียท่ี 71.1 ปี 
(สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2560) 
 ผู้สูงอำยุเป็นวัยที่มีกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสังคม กำรเส่ือมสภำพตำมวัย
ส่งผลให้ประสบกับปัญหำต่ำง ๆ มำกมำยท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม รวมทั้งปัญหำด้ำน
ครอบครัวและเศรษฐกิจ ซึ่งท ำให้ผู้สูงอำยุมีโอกำสเกิดกำรเจ็บป่วยด้วยโรคต่ำง ๆ ได้ง่ำยกว่ำวัยอื่น ๆ 
และกำรเจ็บป่วยนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และบทบำทกำรท ำหน้ำท่ีทำง
สังคมของผู้สูงอำยุ และพบว่ำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม Miller (2009) ได้สรุปไว้ว่ำอำยุขัยเฉล่ียของ
ผู้สูงอำยุท่ียืนยำวขึ้นนั้นจะมีควำมเช่ือมโยงถึงกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในระยะยำวมำกขึ้น กำรเจ็บ
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ด้วยโรคเรื้อรังจึงเป็นปัญหำส ำคัญของผู้สูงอำยุ ดัง Eliopoulos (2005) ได้ช้ีว่ำโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อ
บุคคลเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุมักจะมีโรคเรื้อรังอย่ำงน้อย 1 โรคซึ่งโรคเรื้อรังเป็นโรคท่ีท ำให้ผู้สู งอำยุต้อง
เผชิญและจัดกำรตัวเองกับควำมเจ็บป่วยเป็นระยะยำวนำนและโรคมักมีกำรด ำเนินต่อไปอย่ำงช้ำ ๆ 
แบบไม่หยุดยั้ง จำกสถิติโลกโรคเรื้อรัง ตัวอย่ำงเช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง โรคเรื้อรังใน
ระบบหำยใจ และเบำหวำน เป็นสำเหตุกำรตำยในอันดับต้น ๆ อย่ำงต่อเนื่องมำยำวนำน ซึ่งองค์กำร
อนำมั ย โลกไ ด้ เผยแพร่ ข้อมูลของ  WHO GLOBAL Status Report om Noncommunicable 
Disease-NCDs 2010 (GSR 2010) ว่ำในปี ค.ศ. 2008 มีผู้ท่ีเสียชีวิตจำกโรคเรื้อรังถึง 36 ล้ำนคน โดย
ส่วนใหญ่เป็นโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 48 โรคมะเร็ง ร้อยละ 21 โรคเรื้อรังในระบบ
ทำงเดินหำยใจ ร้อยละ 12 และโรคเบำหวำน ร้อยละ 3 อีกท้ัง หน่วยงำน GSR 2010 ได้สนับสนุน
กรอบในกำรท ำงำนเพื่อติดตำม ลดปัจจัยเส่ียง และสร้ำงผลลัพธ์ทำงสุขภำพ รวมทั้งควำมสำมำรถและ
ควำมรับผิดชอบในกำรประเมินและจัดกำรโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเบำหวำน โรคมะเร็ง 
และโรคเรื้อรังในระบบทำงเดินหำยใจ (WHO, 2011, 2013)  
 จำกปัญหำกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรผู้สูงอำยุ  ท ำให้ประชำกรสูงอำยุเมื่อผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น
จ ำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็มำกขึ้น  ท ำให้รัฐบำลเล็งเห็นควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุท่ีรับกำรรักษำท่ี
โรงพยำบำล และกำรดูแลต่อเนื่องท่ีบ้ำน จำกสถิติในปี พ.ศ. 2557 พบว่ำมีกลุ่มผู้สูงอำยุติดสังคมร้อย
ละ 79.5  กลุ่มผู้สูงอำยุติดบ้ำนร้อยละ 19.0 และผู้สูงอำยุติดเตียงร้อยละ 1.5 แต่ในปี พ.ศ. 2560 พบ
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิงร้อยละ 10 หรือประมำณ 1 ล้ำนคน แบ่งเป็นติดบ้ำน 8.5 แสนคน และติดตียง 
1.5 แสนคน มีกำรอำศัยอยู่คนเดียวร้อยละ 8.7 อำศัยอยู่กับคู่สมรสร้อยละ 18.8 แต่พบว่ำ แหล่ง
รำยได้หลักของผู้สูงอำยุจำกบุตรลดลง มีรำยได้จำกกำรท ำงำนเพิ่มขึ้น ประกอบกับจังหวัด
นครรำชสีมำมีผู้สูงอำยุเพิ่มข้ึนเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2556 มีจ ำนวนผู้สูงอำยุ ร้อยละ 12 แต่ในปี พ.ศ. 
2560 พบผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17 และอ ำเภอวังน้ ำเขียวเป็นอ ำเภอท่ีมีจ ำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น
แบบก้ำวกระโดด โดยกำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุของอ ำเภอวังน้ ำเขียวเกิดมำจำก 1)ผู้สูงอำยุเดิม คือ
ผู้สูงอำยุท่ีมีภูมิล ำเนำเดิมเป็นคนพื้นท่ีวังน้ ำเขียว 2)ผู้สูงอำยุท่ีย้ำยมำอำศัยท่ีวังน้ ำเขียวเมื่อเกษียณอำยุ
กำรท ำงำน เช่น กลุ่มข้ำรำชกำรบ ำนำญ  เมื่อจ ำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น ควำมเจ็บป่วยและโรคเรื้อรังก็
เพิ่มขึ้นตำมมำด้วย  ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อกำรดูแลขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรด้ำนกำร
สำธำรณสุขก็มีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น เนื่องจำกผู้สูงอำยุเป็นวัยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ และสังคม  เพรำะกำรเส่ือมสภำพตำมวัยของผู้สูงอำยุส่งผลให้ประสบกับปัญหำต่ำงๆมำกมำย
ท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม รวมท้ังปัญหำด้ำนครอบครัวและเศรษฐกิจ ซึ่งท ำให้ผู้สูงอำย
มีโอกำสเกิดกำรเจ็บป่วยด้วยโรคต่ำงๆได้ง่ำยกว่ำวัยอื่น และกำรเจ็บป่วยนั้นก็จะส่งผลโดยตรงต่อ
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และบทบำทหน้ำท่ีส ำคัญทำงสังคมของผู้สูงอำยุ 
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1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน  
 จำกกำรท่ีดิฉันนำงสำวศตพร  เทยำณรงค์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร ประจ ำกลุ่มงำนเวช
ปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ประจ ำโรงพยำบำลวังน้ ำเขียว ต้ังแต่ พ.ศ. 2555-2560  ได้รับมอบหมำย
ให้รับผิดชอบงำนเย่ียมบ้ำนต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 ซึ่งในงำนเยี่ยมบ้ำนนั้น จะเป็นออกไปเยี่ยมผู้ป่วยให้ให้
กำรพยำบำลท่ีบ้ำน โดยจะเยี่ยมผู้ป่วยในเขตท่ีโรงพยำบำลรับผิดชอบจ ำนวน 8 หมู่บ้ำนในช่วงบ่ำย
ของทุกวัน  และมีกำรออกเยี่ยมบ้ำนท่ัวอ ำเภอวังน้ ำเขียวในวันพฤหัสบดี  จำกกำรได้ปฏิบัติงำนใน
พื้นท่ีอย่ำงใกล้ชิดและเข้ำถึงชุมชนท ำให้มีควำมเข้ำใจชุมชน และเห็นกำรเปล่ียนแปลงในชุมชน ว่ำใน
ปัจจุบันนี้มีผู้สูงอำยุในชุมชนหลำยรำยท่ีเข้ำไม่ถึงระบบสุขภำพ ท ำให้ถูกมองข้ำมจำกระบบสุขภำพ   
จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุในพื้นท่ี พบว่ำ อ ำเภอวังน้ ำเขียวมีประชำกรเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ โดยแบ่งกลุ่มดังนี้ 
 

จ ำนวนผู้สูงอำยุ/จ ำนวน พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคม (คน) 4,327 4,300 3,800 3,750 
ผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำน (คน) 100 120 130 120 
ผู้สูงอำยุกลุ่มติดเตียง (คน) 28 34 33 30 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนผู้สูงอำยุอ ำเภอวังน้ ำเขียว พ.ศ.2558-พ.ศ.2561(กลำงปี) 
  
จำกข้อมูลในตำรำงด้ำนบนแสดงให้เห็นควำมเป็นมำของจ ำนวนผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคม ท่ีมีจ ำนวนมำก
ในปี พ.ศ. 2558 และมีจ ำนวนลดลงทุกปี จำกปี พ.ศ.2558-พ.ศ.2561 จ ำนวนผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคม
ลดลงจ ำนวน 577 รำย ในระยะเวลำ 4 ปี แต่ผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำนและติดเตียงมีจ ำนวนไม่แตกต่ำงกัน
ทำงสถิติ แต่จ ำนวนผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคมกลับลดลงแสดงให้เห็นว่ ำผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคม มีกำร
เดินทำงไปย้ำยไปอยู่ต่ำงถิ่นหรือย้ำยกลับภูมิล ำเนำเดิม(ในกลุ่มท่ีย้ำยมำประกอบอำชีพ/ประกอบธุรกิจ
รีสอร์ทหรือโฮมสเตย์/กลุ่มเกษียณรำชกำร) สืบเนื่องมำจำกปัญหำทำงท่ีดินท่ีเป็นท่ีทับซ้อนกันระหว่ำง
แนวเขตอุทยำนและเขต สปก. ท ำให้ผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคมท่ีอพยพหรือย้ำยมำจำกท่ีอื่นบำงกลุ่ม
กลับไปภูมิล ำเนำเดิมในช่วงเกิดข้อพิพำทและก ำลังหำข้อสรุปของชุมชน และอีกส่วนหนึ่งผู้สูงอำยุเข้ำ
ไม่ถึงระบบบริกำรสำธำรณสุขของอ ำเภอวังน้ ำเขียวและบำงส่วนรับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลเอกชนใน
ตัวจังหวัดนครรำชสีมำหรือกรุงเทพมหำนคร จึงท ำให้ขำดข้อมูลในผู้สูงอำยุกลุ่มนี้  จำกปัญหำเหล่ำนี้
ท ำให้ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำเรำต้องพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนและศึกษำในเรื่องกำรดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวตำมบริบทพื้นท่ี เพื่อให้ผู้สูงอำยุท่ีอยู่นอกระบบสำธำรณสุข ผู้สูงอำยุท่ีรับบริกำรท่ี
โรงพยำบำลเอกชน หรือผู้สูงอำยุท่ีเข้ำไม่ถึงระบบบริกำรในพื้นท่ีได้ใช้บริกำรสำธำรณสุขเบื้องต้นใน
สถำนพยำบำลใกล้บ้ำนได้ เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำล และกระทรวงสำธำรณสุขในกำรดูแล



๑๙๓ 

 

ผู้สูงอำยุในระยะยำว และประกอบกับผู้วิจัยมีควำมสนใจและมีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรพยำบำล
และกำรดูแลผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงดี    จำกงำนประจ ำท่ีท ำงำนด้ำนกำรพยำบำลผู้สูงอำยุประจ ำทุกวันท ำ
ให้เกิดแนวคิดว่ำ เรำควรมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
เพื่อให้เกิดระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพิ่มคุณภำพชีวิตให้ผู้สูงอำยุและเป็น
กำรดูแลต่อเนื่องจำกชุมชนจะเกิดควำมยั่งยืนและต่อเนื่อง 
1.3 ความสนใจ ประเด็นเฉพำะท่ีต้องกำรศึกษำ  
ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของชุมชนในกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในชุมชน เพรำะชุมชนจะเป็นส่ือกลำงในกำรดูแลผู้สูงอำยุได้ยั่งยืน  

โดยมีวัตถุประสงค์กำรวิจัยดังนี้  
 1) เพื่อศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของชุมชนในกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนอ ำเภอวังน้ ำ
เขียว จังหวัดนครรำชสีมำ 
 2) เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
1.4 วิธีการศึกษา   

กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ  (Quanlitative  research) เพื่อศึกษำ
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ  โดยเป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงโรงพยำบำล  ชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ อำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.)  แกนน ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้ำน  ภำคีเครือข่ำยท้ังภำครัฐและเอกชน   

โดยพื้นท่ีท ำกำรศึกษำวิจัยคืออ ำเภอวังน้ ำเขียว  จังหวัดนครรำชสีมำ  ประชำกรท่ีร่วมวิจัย 
คัดเลือกแบบเจำะจง  จ ำนวนท้ังส้ิน  100  คน ได้แก่  

1) ผู้บริหำร ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล  สำธำรณสุขอ ำเภอ นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลฯ ปลัดต ำบลฯ ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอ ประธำนกลุ่มผู้สูงอำยุ 

2) แกนน ำจำกภำคท้องถิ่น  คือ สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ 
3) แกนน ำภำคท้องท่ี คือ ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน 
4) ภำคประชำชน คือ ผู้สูงอำยุ ท้ังเพศหญิงและเพศชำยท่ีมีอำยุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ครอบครัว

ผู้สูงอำยุ เยำวชน กลุ่มคนต่ำงๆ ประชำชนท่ัวไปและ Caregiver ในชุมชนท่ีผ่ำนกำรอบรม 
5) หน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง คือ เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ทีมเยี่ยมบ้ำนของโรงพยำบำล (ซึ่งเป็น

ทีมสหสำขำวิชำชีพ) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) พยำบำลประจ ำ รพ.สต. 
วิทยำกรชุมชน และผู้ท่ีมำเกี่ยวข้องส ำคัญ 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แรงบันดาลใจ 
 จำกกำรท่ีดิฉันนำงสำวศตพร  เทยำณรงค์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร ประจ ำกลุ่มงำนเวช
ปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ประจ ำโรงพยำบำลวังน้ ำเขียว ต้ังแต่ พ.ศ. 2555-2560  ได้รับมอบหมำย
ให้รับผิดชอบงำนเย่ียมบ้ำนต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 ซึ่งในงำนเยี่ยมบ้ำนนั้น จะเป็นออกไปเยี่ยมผู้ป่วยให้ให้
กำรพยำบำลท่ีบ้ำน โดยจะเยี่ยมผู้ป่วยในเขตท่ีโรงพยำบำลรับผิดชอบจ ำนวน 8 หมู่บ้ำนในช่วงบ่ำย
ของทุกวัน  และมีกำรออกเยี่ยมบ้ำนท่ัวอ ำเภอวังน้ ำเขียวในวันพฤหัสบดี  จำกกำรได้ปฏิบัติงำนใน
พื้นท่ีอย่ำงใกล้ชิดและเข้ำถึงชุมชนท ำให้มีควำมเข้ำใจชุมชน และเห็นกำรเปล่ียนแปลงในชุมชน ว่ำใน
ปัจจุบันนี้มีผู้สูงอำยุในชุมชนหลำยรำยท่ีเข้ำไม่ถึงระบบสุขภำพ ท ำให้ถูกมองข้ำมจำกระบบสุขภำพ    
จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุในพื้นท่ี พบว่ำ อ ำเภอวังน้ ำเขียวมีประชำกรเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ  
 จำกสถิติของจ ำนวนผู้สูงอำยุในอ ำเภอวังน้ ำเขียวมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น ตำมสถิติของประเทศนั้น
ท ำให้ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำเรำต้องศึกษำในเรื่องกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในชุมชนตำมบริบทพื้นท่ีนี้ 
เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำล และกระทรวงสำธำรณสุขในกำรดูแลผู้สูงอำยุ และประกอบกับผู้วิจัยมี
ควำมสนใจและมีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรพยำบำลและกำรดูแลผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงดี    จำกงำน
ประจ ำท่ีท ำงำนด้ำนกำรพยำบำลผู้สูงอำยุประจ ำทุกวันท ำให้เกิดแนวคิดว่ำ เรำควรมีรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ดังนั้นในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ เป็น
กำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวโดยชุมชนมีส่วนร่วม  กรณีศึกษำ
อ ำเภอวังน้ ำเขียว   ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในกำรศึกษำดังนี้  1) ควำมหมำยงำน
เย่ียมบ้ำน 2) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 3) แนวคิดเกี่ยวกับกำรดูแลผู้สูงอำยุในระยะยำว  และ 4) 
ระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน 
 
2.2 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 
 กำรศึกษำในครั้งนี้เริ่มต้นมำจำกกำรเป็นกำรพยำบำลชุมชน และได้ดูแลผู้สูงอำยุต่อเนื่องใน
ชุมชน ได้เรียนรู้ลักษณะ บริบท ควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมถึงกำรดูแลตนเองหรือควำม
เจ็บป่วยของผู้สูงอำยุ พบว่ำ ผู้สูงอำยุไม่ชอบกำรมำโรงพยำบำลถ้ำไม่เจ็บป่วยหนักก็จะไม่ไป
โรงพยำบำล และบำงส่วนมีควำมเช่ือในภูมิปัญญำของท้องถิ่น เมื่อเกิดกำรเจ็บป่วยก็จะรักษำตนเอง
ด้วยสมุนไพรบ้ำง ควำมเช่ือแบบโบรำณบ้ำง แล้วแต่ควำมเช่ือด้ังเดิมของชุมชนนั้นๆ อีกส่วนหนึ่งคือ
ผู้สูงอำยุท่ีเข้ำไม่ถึงระบบบริกำรสุขภำพ เพรำะเป็นผู้สูงอำยุท่ีอยู่ตำมล ำพัง ไม่มีบุตรหลำนดูแล และ
บ้ำนอยู่ห่ำงไกลโรงพยำบำล (ด้วยลักษณะภูมิประเทศของอ ำเภอวังน้ ำเขียวเป็นพื้นท่ีภูเขำเป็นส่วน
ใหญ่ บ้ำนเรือนประชำชนจะห่ำงไกลจำกโรงพยำบำลเนื่องจำกบำงส่วนสร้ำงบ้ำนเรือนตำมพื้นท่ีเกษตร 
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ท ำไร่บนภูเขำ)  ไม่มีรถ ไม่มีรำยได้พอท่ีจะจ้ำงรถพำมำโรงพยำบำล ดังนั้นผู้สูงอำยุเหล่ำนี้จะหลุดจำก
ระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ และเลือกท่ีจะรับบริกำรทำงเลือก เช่น กำรซื้อยำชุดรับประทำนเอง กำร
ไปคลินิก และกำรรักษำตำมควำมเช่ือ  
2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน หรือแต่ละเร่ือง   
 กำรศึกษำในครั้งนี้เริ่มต้นมำจำกกำรแนวคิด R2R (Routine to Research) ท่ีจะพัฒนำ
งำนประจ ำท่ีปฏิบัติประจ ำทุกวัน ให้เป็นงำนวิจัย โดยกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจั ยเชิงคุณภำพ  
(Quanlitative  research) เพื่อศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม อ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยเป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงโรงพยำบำล  
ชุมชน ภำคีเครือข่ำยท้ังภำครัฐและเอกชน โดยวิธีกำรด ำเนินวิจัย ดังนี้ 

1. ด้านพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ ทีมนักวิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพนักวิชำกำรต ำบล เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขประจ ำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล  
อำสำมัครสำธำรณสุข (อ.ส.ม.)  แกนน ำภำคประชำชน ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care giver) จ ำนวน 30 คน  
ซึ่งเข้ำกระบวนกำรวิจัยชุมชน และใช้เครื่องมือประเมินชุมชนแบบเร่งด่วนเชิงชำติพันธุ์วรรณำ 
(ขนิษฐำ นันทบุตร และคณะ, 2556) ได้ โดยสำระกำรประชุมคือ เรียนรู้กระบวนกำรวิจัยชุมชนบน
ฐำนของทุนทำงสังคมและศักยภำพของชุมชน โดยกำรสอบทำนข้อมูลทุนทำงสังคมและศักยภำพของ
ชุมชน  โดยกำรสอบทำนข้อมูลทุนทำงสังคมและศักยภำพชุมชนท้องถิ่นกับกำรจัดกำรตนเองในระดับ
บุคคล กลุ่ม แหล่งเรียนรู้ หรือองค์กรชุมชน พร้อมท้ังหน่วยงำนต่ำงๆในพื้นท่ี ซึ่งมี 5 ปฏิบัติกำรคือ 1) 
ศักยภำพชุมชนท้องถิ่นและกำรจัดกำรตนเองของชุมชนท้องถิ่น 2) กำรวิเครำะห์ปัญหำ ประชำกรท่ี
ได้รับผลกระทบและกำรแก้ปัญหำของชุมชน 3) กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรต่อยอด และควำมพร้อม
ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ 4)กำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรตอบสนองภำรกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบำยสำธำรณะ ผลกระทบ 5) กำรรำยงำนวิจัยชุมชน หลักสูตรชุมชน และกำรต่อยอด
เสริมหนุนทำงวิชำกำรเกิดกระบวนกำรกำรน ำใช้ทุนและศักยภำพทุนทำงสังคมเดิมในอ ำเภอวังน้ ำ
เขียว เพื่อให้เกิดกระบวนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระบวนกำรปรับเปล่ียนวิธีคิดสู่กำรปฏิบัติ และ
น ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนอย่ำงครอบคลุม 

 
2. ด้านกระบวนการ 

 ลงพื้นท่ีในชุมชนใช้กระบวนกำรชุมชนและเครื่องมือประเมินชุมชน ร่วมกับกำรใช้เครื่อง 7 
ช้ิน ในกำรประเมินชุมชนเพื่อถอดบทเรียน โดยมีกระบวนกำรจัดกำร ดังนี้ 

2.1 ต้นน้ ำ 
2.1.1 ส ำรวจข้อมูลสถิติของผู้สูงอำยุในอ ำเภอ จำกนั้นแบ่งผู้สูงอำยุ ออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ ผู้สูงอำยุกลุ่ม 1, ผู้สูงอำยุกลุ่ม 2  และผู้สูงอำยุกลุ่ม 3 
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2.1.2 ภัยคุกคำมสุขภำพของผู้สูงอำยุ อันประกอบไปด้วย ภัยคุกคำมสุขภำพ
ทำงตรง ได้แก่ ควำมเส่ือมตำมวัย ภัยทำงอ้อม และภัยทำงสังคม 

2.1.3 วำงแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกำรดูแลขณะปกติ ขณะป่วย 
และขณะฟื้นฟูสภำพร่ำงกำย 

2.1.4 แผนปฏิบัติกำร 
2.1.5 ชุดควำมรู้ และกำรถอดบทเรียน 
2.1.6 กองทุนส ำหรับผู้สูงอำยุ 

2.2  กลำงน้ ำ 
  ในส่วนของกลำงน้ ำ บทบำทส ำคัญคือเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณะสุข ได้แก่ พยำบำลวิชำชีพ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน นักโภชนำกำร เภสัชกร นักจิตวิทยำ โดยมี
บทบำท หน้ำท่ี ส ำคัญดังนี้ 

2.2.1 Organization   
2.2.2 Planning 
2.2.3 System 
2.2.4 Controlling 

   โดยมีหน้ำท่ีสอนสำธิตกำรดูแลผู้สูงอำยุ และผู้ป่วยสูงอำยุท่ีบ้ำนสอนสำธิตหลักสูตร
ต่ำงๆเกี่ยวกับกำรดูแลผู้สูงอำยุ  กำรเป็นวิทยำกำรในหลักสูตร Caregiver ของอ ำเภอ 

  2.3 ปลำยน้ ำ 
  ในช่วงปลำยน้ ำเป็นกำรรับนโยบำยของประเทศ รัฐบำล กระทรวงสำธำรณสุขมำ
ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติในพื้นท่ี เช่น จังหวัดส่ังกำรมำ อ ำเภอ, ระดับอ ำเภอ ส่ังกำรมำ ต ำบล, ต ำบล ส่ัง
กำร รพ.สต., รพ.สต. ส่ังกำร มำชุมชน หมู่บ้ำน จำกนั้นก็ให้ข้อมูลย้อนกลับทวนเข็มนำฬิกำขึ้นไป
ด้ำนบน   

3. ด้านผลลัพธ์   
 จัดเวทีคืนข้อมูลทุนทำงสังคมและศักยภำพของอ ำเภอวังน้ ำเขียว โดยมีผู้เข้ำร่วมฟังข้อมูล
คือ นำยอ ำเภอ สำธำรณสุขอ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล เพื่อรับทรำบข้อมูลและเป็นกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล รวมท้ังสะท้อนปัญหำของชุมชน ทุนทำงสังคม ผู้น ำ แกนน ำ กลุ่ม
คน องค์กรชุมชนและแหล่งประโยชน์ท่ีมีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง 

4. ด้านผลผลิต  
 จำกกำรวิจัยท ำให้เกิดกำรรวบรวบข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ จนได้ชุดควำมรู้เรื่องกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีกำรวิ จัยเชิงคุณภำพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) กำรศึกษำเอกสำร ได้แก่ เอกสำรข้อมูลอ ำเภอ เอกสำรข้อมูลต ำบล 
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รำยงำนผลกำรประเมินต่ำงๆของอ ำเภอ  2) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสนทนำกลุ่ม กำรสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

ภำพท่ี 1  แสดงกำรระดมสมอง ร่วมกันคิด วิเครำะห์ ระบบกำรดูแลผู้ป่วยท่ีบ้ำนในชุมชน 

 
 
 
 

                                                                                           
 

ภำพท่ี 2 แสดงกำรติดตำมเย่ียมบ้ำนผู้ป่วยในชุมชน 
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2.4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ในกำรศึกษำครั้งนี้ ท ำให้ผู้วิจัยได้พัฒนำรูปแบบของกำรจัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม ได้ส ำเร็จได้ด้วยดีจำกกำรอนุเครำะห์ของทีม ผู้บริหำร ทีมผู้น ำ ทีมแกนน ำชุมชน 
อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ และผู้สูงอำยุทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือตลอดจนช่วยกัน 
วิเครำะห์ข้อมูล สังเครำะห์ข้อมูล เพื่อช่วยกันสร้ำงรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวภำยใต้บริบทของ
พื้นท่ีอ ำเภอวังน้ ำเขียว และปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ ในกำรจัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนโดยชุมชนมี
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ส่วนร่วม อ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ  เกิดขึ้นได้จำกผู้น ำท้องถิ่น แกนน ำชุมชน ญำติผู้ดูแล 
และผู้สูงอำยุในชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน ร่วมคิด วิเครำะห์ วำงแผนในกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน
ตำมบริบทพื้นท่ีชุมชน มีกำรแบ่งกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ จัดท ำเป็นแผนกำรพัฒนำ
ในระดับต ำบลระยะยำวต่อไปครอบคลุมทุกต ำบลในอ ำเภอวังน้ ำเขียว  
2.5 ผลกระทบของงานที่เกิดขึ้น  ในกำรศึกษำครั้งนี้ยังไม่เกิดผลกระทบทำงด้ำนลบตำมมำ เพรำะ
ชุมชนเข้มแข็งและยอมรับในกำรดูแลผู้สูงอำยุของชุมชนร่วมกัน จึงเกิดเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีสืบต่อกันไป
ตำมบริบทพื้นท่ีและสภำพท่ีเป็นอยู่ 
 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล  
3.1 รูปแบบการจัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้น ท ำให้ผู้วิจัยและนักวิชำกำรในอ ำเภอวังน้ ำเขียวได้ตระหนักถึงกำร
น ำข้อมูลในชุมชนมำต่อยอดกำรให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยสูงอำยุขณะอยู่โรงพยำบำลและท่ีบ้ำน โดยน ำ
ข้อมูลท่ีได้จำกชุมชนมำวิเครำะห์ เพื่อวำงแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และ
แผนกำรสนับสนุนกำรดูแลผู้สูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สปสช. สสส. แผนผู้สูงอำยุ
แห่งชำติ และนโยบำย Long term care ของกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อได้ “รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำร กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ ำเภอวังน้ ำเขียว  จังหวัดนครรำชสีมำ” ดังนี้  

 
 

ภำพท่ี 4 แสดง Model of Long Term Care management for the elderly by community 
participation 
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 จำกภำพ  Model of Long Term Care management for the elderly by community 
participation  อธิบำยได้ดังนี ้

1. Elderly in community คือ ผู้สูงอำยุท่ีมีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ท้ังเพศชำยและเพศหญิงท่ี
อำศัยอยู่ในชุมชน ท้ังท่ีเจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วย ได้มำจำกกำรส ำรวจประชำกรสูงอำยุท่ีอำศัยอยู่จริงจำก
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

2. Community คือ ชุมชน หมู่บ้ำนท่ีมีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ และในท่ีนี้หมำยควำมรวมถึง ผู้น ำ
ชุมชน แกนน ำชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3. Hospital คือ โรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล โดยมี
เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข พยำบำลวิชำชีพ นักวิชำกำรสำธำรณสุข เป็นตัวแทนในกำรเช่ือมต่อกำรดูแลรักษำ
ทำงกำรแพทย์ท่ีเหมำะสมในกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในชุมชน และเข้ำไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรท ำ
แผนปฏิบัติกำร กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในชุมชน 

4. Community conference คือ กำรประชุมหำรือร่วมกันระหว่ำงทุกคนในทีม/ชุมชน  
5. Planing of care คือ กำรวำงแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในชุมชน โดยสมำชิกในชุมชน

ร่วมกับญำติผู้ดูแล แกนน ำ และผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคม วำงแผนร่วมกันโดยมีเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขคอยให้
ค ำปรึกษำตลอดกำรวำงแผนและกำรดูแลต่อเนื่อง 

6. Intervention/Hoem visit/home care by community participation คือ กำรดูแล/
กำรพยำบำลท่ีบ้ำน ท่ีทีมอบให้กับผู้สูงอำยุ หรือกำรดูแลท่ีเหมำะสมกับผู้สูงอำยุเฉพำะรำยตำมท่ีชุมชนมี
ควำมเห็นพ้องกัน ตำมมำตรฐำนกำรดูแลท่ีบ้ำน โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้สูงอำย ุ

7. Post conference คือ กำรสรุปผลกำรดูแลผู้สูงอำยุเฉพำะรำย และร่วมกันวิเครำะห์
แนวทำงในกำรดูแลระยะยำวและต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน 
 จำกนั้นเมื่อ  post conference สำมำรถย้อนกลับมำท่ี community เพื่อท่ีจะ community 
conference ร่วมกันอีกครั้ง และร่วมกัน planing of care เพื่อท่ีจะให้ Intervention /Hoem visit 
/home care  
3.2 สรุปและอภิปรายผล 
 รูปแบบกำรจัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ  ซึ่งผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ต้ังแต่กำรระดมสมอง คิดวิเครำะห์ ค้นหำ
แนวทำงในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีเหมำะสมกับบริบทพื้นท่ีของตนเอง  

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ ำเภอวังน้ ำเขียว  
จังหวัดนครรำชสีมำ  ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรท่ีแกนน ำในชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) 
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ และตัวผู้สูงอำยุ เอง ท่ีมีส่วนช่วยในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
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3.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) ด้ำนกำรพยำบำล สำมำรถน ำผลกำรวิจัยมำเป็นข้อมูลสนับสนุนบุคลำกรทำงกำร
พยำบำล ในกำรน ำมำวิเครำะห์และวำงแผนให้กำรดูแลและบริกำรผู้สูงอำยุโรคเรื้อรังท่ีมำรับบริกำรท่ี
โรงพยำบำล และน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรติดตำมดูแลต่อเนื่องในชุมชนได้อีกด้วย 
 2) ด้ำนกำรวิจัย นักวิจัยสำมำรถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำรวิจัย เพื่อกำรพัฒนำ
รูปแบบ    
หรือวิธีส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุโรคเรื้อรังมีกำรปรับตัวที่เหมำะสมต่อไป 
 3) ด้ำนกำรศึกษำ อำจำรย์พยำบำลสำมำรถใช้ข้อมูลจำกกำรศึกษำครั้งนี้เป็นแนวทำงใน
กำร    
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรดูแลส่งเสริมผู้สูงอำยุโรคเรื้อรัง 
 4) ด้ำนกำรบริหำรกำรพยำบำล ผู้บริหำรสำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรส่งเสริม
บุคลำกรทำงกำรพยำบำลให้มีกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุโรคเรื้อรังให้เหมำะสมภำยใต้บริบท
ของพื้นท่ีของชุมชน ตำมศักยภำพของชุมชนและชุมชนเป็นศูนย์กลำง เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
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Abstract  
   If you have dreams of owning real estate projects such as hotels or 

apartments or small, if you want to own a home, the better. Mold is a dream come 

true for our project. When the project is completed, we will become the 

wealthy. But everything will be based on the fact that I tolerated everything. 

   The process of land allocation in the Quick Links home village. Land 

projects Perhaps because some brokers. The Bank was also talk that interested in 

doing a project on this plot (Land Bank repossessed) when you have land and have 

decided to do a home project It brings up a chart of the preliminary view that it 

would build a house back. Utility is in order to bring about the initial cost that much 

to spend. And must be set on how much home prices. When a Plan House project It 

was the budget for the construction of the project. When completed, the traditional 

customer requirements. Finance officials will check to get the job done. The owner 
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Home Quick Links Has taken delivery of houses completed steps. Commensurate 

with the following customers 

   Project Management Quick Links housing, home ownership housing scheme are 

as follows: 1. The customer care fraternal 2. Family owned housing projects there. Their 

slogan is written like home prices really miss my home Quick Links. 3. Quick Links 

Home Ownership Housing Project Will make their own housing 4. Quick Links home. To 

oversee customer There's every step Since the initial reservation for house construction 

coordination with financial institutions. Offering home after construction is 

completed. Access to the residential customer. 

 
บทคัดย่อ 
    หำกมีควำมฝันอยำกเป็นเจ้ำของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์อย่ำงโรงแรมหรืออพำร์ทเมนท์เล็ก 
ๆ หรือหำกฝันอยำกจะเป็นเจ้ำของบ้ำนท่ีดีกว่ำ เอำควำมฝันนั้นมำปั้นเป็นโครงกำรของเรำให้เป็นจริง 
เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จเรำก็จะกลำยเป็นเสียนอนกิน  แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องขึ้นอยู่กับการต้ังใจ 
อดทน อดกลั้น ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นจริง 
   โครงกำร ศิริประภำโฮม เกิดขึน้ครั้งแรกท่ีจังหวัดพะเยำ เป็นโครงกำร 1 ต้ังอยู่ใกล้ตลำดแม่
ทองค ำ ย่ำนชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดของแม่ต๋ ำ โดยเริ่มจำกกำรส ำรวจจ ำนวนประชำชนในจังหวัดพะเยำ 
และจ ำนวนประชำชนในวัยท ำงำน จ ำนวนกำรเกิดของประชำชน จ ำนวนของกำรขยำยงำนของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐบำล ในจังหวัดพะเยำ และตัวของข้ำพเจ้ำเองท่ีได้เข้ำมำเรียนหนังสือในระดับ
ปริญญำตรี และปริญญำโท จำกมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยต่ำงๆ และประสำนงำน
กับอำจำรย์ และนิสิตนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำท่ีในมหำวิทยำลัยพะเยำ ท ำให้รู้ว่ำ มหำวิทยำลัยพะเยำได้
ขยำยตัวเติบโตใหญ่ขึ้น 
   ท่ีดิน เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดสรรโครงกำรหมู่บ้ำนศิรประภำโฮม ท่ีดินจะท ำ
โครงกำร อำจจะได้มำเพรำะนำยหน้ำบ้ำง ทำงแบงค์ก็เรียกเข้ำไปคุยว่ำสนใจท่ีจะท ำโครงกำรในท่ี
แปลงนี้(ท่ีดินท่ีแบงค์ยึดมำ)ไหม  เมื่อได้ ท่ีดิน และได้ตัดสินใจเลือกแบบบ้ำนท่ีจะท ำโครงกำรแล้ว ก็
น ำมำขึน้ผังโครงกำรเบ้ืองต้นดูว่ำมันจะสร้ำงบ้ำนได้กี่หลัง สำธำรณูปโภคเป็นอย่ำงไร เพื่อท่ีจะได้น ำมำ
ประมำณรำคำต้นทุนโครงกำรเบื้องต้นว่ำต้องใช้งบประมำณเท่ำไหร่ และจะต้องต้ังรำคำบ้ำนท่ีเท่ำใด   
เมื่อได้แบบผังโครงกำร บ้ำนในโครงกำร ก็มำท ำกำรหำงบประมำณค่ำก่อสร้ำงของโครงกำรกัน  เมื่อ
สร้ำงเสร็จแล้วตำมแบบบ้ำนท่ีลูกค้ำต้องกำร ทำงเจ้ำหน้ำท่ีสถำบันกำรเงินจะเป็นผู้มำตรวจรับงำนให้
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เรียบร้อยแล้ว ทำงเจ้ำของโครงกำรศิรประภำโฮม ได้ด ำเนินกำรจัดมอบบ้ำนท่ีสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตำมข้ันตอนต่ำงๆ ให้ก้บลูกค้ำต่อไป  การบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร ศิรประภาโฮม ดังนี้ 

1.  เจ้ำของโครงกำรบ้ำนจัดสรรมีควำมเอำใจใส่ลูกค้ำฉันท์พี่น้องครอบครัวเดียวกัน 
2. เจ้ำของโครงกำรบ้ำนจัดสรรมี สโลแกนของตนเอง ท่ีเขียนไว้  บ้ำนถูกใจ รำคำถูก 

จริง คิดถึงกัน คิดถึงศิรประภำโฮม  
3. เจ้ำของโครงกำรบ้ำนจัดสรรศิรประภำโฮม จะเป็นผู้ท ำกำรตลำดด้วยตนเอง 
4. เจ้ำของโครงกำรบ้ำนจัดสรรศิรประภำโฮม จะเป็นผู้ดูแลลูกค้ำเอง เอำใจใส่ทุก 

ขั้นตอน  ต้ังแต่เริ่มต้นจองบ้ำน หำแบบบ้ำน กำรก่อสร้ำง กำรประสำนกับสถำบันกำรเงิน กำรมอบ
บ้ำนหลังจำกกำรก่อสร้ำงเสร็จ จนถึงกำรเข้ำอยู่อำศัยของลูกค้ำ  
 
1. ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป  

หำกมีควำมฝันอยำกเป็นเจ้ำของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์อย่ำงโรงแรมหรือ 
อพำร์ทเมนท์เล็ก ๆ หรือหำกฝันอยำกจะเป็นเจ้ำของบ้ำนท่ีดีกว่ำ   เคยถำมตัวเองหรือเปล่ำว่ำก้ำวก้ำว
แรกสู่กำรเป็นเจ้ำของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ท่ีจะฝันเอำไว้ไม่ว่ำจะฝันเล็ก ๆ หรือฝันใหญ่คุณต้องรู้
อะไรบ้ำงบ้ำง   ใครจะเป็นเจ้ำของโครงกำรได้เมื่อเรำเห็นท่ีดินโครงกำรเรำรู้ว่ำควรจะท ำอะไรบนที่ดิน
เรำสำมำรถวำดผังโครงกำรโดยคร่ำวๆได้แบบสถำปนิกรู้สึก   โครงกำรท่ีได้รับเมื่อเรำวำดผังโครงกำร
ของเรำเสร็จเรำสำมำรถออกแบบอำคำรบนผังโครงกำรท่ีเรำวำดขึ้น มำได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ สถำปนิกรู้สึกสงสัยในควำมสำมำรถของเรำ ท่ีจะเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนกำรเงิน
หรือกระแสเงินสดเพื่อดูว่ำควรจะท ำอย่ำงไรหรือไม่ในแผนกำรเงิน บริษัท ของเรำควรจะมีเงินเหลืออยู่
เท่ำท่ีเรำจะต้องใช้เงินทุนเพื่อกำรลงทุน  กำรกู้เงินเพื่อให้ได้เงินมำลงทุนแล้วเอำมำปั้นฝันโครงกำรของ
เรำให้เป็นจริงกำรท่ีจะกู้เงินธนำคำรท่ีได้รับกำรพัฒนำเพื่อน ำมำท ำโครงกำรก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่เรำก็รู้
ว่ำเรื่องระบบบัญชีเพื่อกำรออกงบกำรเงินของ บริษัท ท่ีถูกต้องเข้ำใจและแลกเปล่ียนกับบัญชีท่ีเรำ
ได้รับมำแล้วว่ำต้องท ำกำรวำงระบบบัญชีเงินฝำกแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่ำงไร ให้เสียภำษีน้อยอย่ำง
ถูกต้องตำมข้อกฎหมำย    แผนกำรก่อสร้ำงกับเงิน (กระแสเงินสด) สอดคล้องกันทุกรูปแบบ
ควำมก้ำวหน้ำของงำนกำรก่อสร้ำง   เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จเรำก็จะกลำยเป็นเสียนอนกิน  แต่ทุกสิ่ง
ทุกอย่างก็จะต้องขึ้นอยู่กับการต้ังใจ อดทน อดกลั้น ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นจริง 
 
ก่อนจะเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้าน ศิริประภาโฮม 

1. เร่ิมจากการเป็น  นำยหน้ำอสังหำ เป็นอำชีพจับเสือมือเปล่ำท ำเงินได้เร็ว รวยได้จริง 
สำมำรถรับเงินก้อนใหญ่สร้ำงรำยได้เป็นกอบเป็นก ำ ด้วยผลตอบแทนท่ีสูงส่วนใหญ่รับกันอยู่ท่ี 3% 
บำงเคสอำจถึง10%  ส่วนใหญ่หมดไปกับช่องทำงโฆษณำ ค่ำน้ ำมัน ค่ำโทรศัพท์ เพื่อติดต่อหำผู้จะซื้อ 
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และมีควำมเส่ียงท่ีต่ ำ ไม่จ ำเป็นต้องซื้อทรัพย์เป็นเจ้ำของทรัพย์เพียงแค่ท ำกำรตลำดเอำทรัพย์ผู้อื่นไป
ประกำศหำผู้จะซื้อหรือจะขำยท่ีมีควำมต้องกำรท่ีตรงกัน เพียงแค่นี้ก็สร้ำงรำยได้รับเงินล้ำนกันได้แล้ว 
ด้วยเหตุนี้เองจึงท ำให้หลำยคนกระโจมเข้ำสู่วงกำรนี้เป็นจ ำนวนมำก  

2. นำยหน้ำนั้นส่ิงแรกท่ีต้องท ำคือหำข้อมูลของทรัพย์เพื่อมำขำยสำมำรถหำได้จำกป้ำย
ประกำศ  อินเตอร์เน็ต  ญำติพี่น้องเพื่อนๆ แต่ส ำหรับนำยหน้ำมือใหม่แนะน ำให้เริ่มหำจำกแหล่งท่ี
ตนเองรู้หรือเช่ียวชำญ เช่นเริ่มจำกแถวบ้ำนแถวท่ีท ำงำน เพรำะมีควำมรู้ควำมช ำนำญในพื้นท่ีนั้นๆ
เป็นอย่ำงดี เริ่มจำกทรัพย์เล็กๆก่อนเพื่อฝึกฝนควำมรู้ควำมสำมำรถเมื่อช ำนำญแล้วค่อยขยับเริ่มจับ
ทรัพย์ใหญ่ จะว่ำไปแล้วด่ำนนี้ถือเป็นด่ำนแรกท่ีวัดใจว่ำคุณกล้ำพอท่ีจะเดินในเส้นทำงนี้หรือเปล่ำ 
เพรำะเมื่อหำทรัพย์ได้ต้องยกสำยเพื่อตกลงเจรจำกับเจ้ำของทรัพย์ซึ่งในวงกำรนำยหน้ำจะเรียกขั้นนี้
ว่ำ หำ Listing อำจต้องลงแรงหน่อยในช่วงแรกเพรำะยังไม่มีนักลงทุนท่ีรู้จักแต่พอท ำไปสักพักคุณเริ่ม
มีเครือข่ำยรู้จักนักลงทุนครำวนี้กำรปิดจ๊อบไม่ยำกเลย  นำยหน้ำ (brokerage) เป็นสัญญำประเภท
หนึ่ง ซึ่งบุคคลฝ่ำยหนึ่งตกลงจะให้ค่ำบ ำเหน็จแก่บุคคลอีกฝ่ำยหนึ่งเรียกว่ำ "นำยหน้ำ" (broker) เพื่อ
ตอบแทนกำรท่ีนำยหน้ำได้ช้ีช่องหรือจัดกำรให้เขำได้เข้ำท ำสัญญำกับบุคคลอีกฝ่ำย [1] สัญญำนำยหน้ำ
อยู่ในบังคับแห่ง ป.พ.พ. บรรพ 3 เอกเทศสัญญำ ลักษณะ 16 นำยหน้ำ ซึ่งต ำรำบำงเล่มเรียก 
"กฎหมำยลักษณะนำยหน้ำ" 

3. กำรท่ีจะเป็นเจ้ำโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรร ศิริประภำโฮม นั้น ข้ำพเจ้ำได้เรียนรู้ทุกส่ิงทุก
อย่ำงมำจำกกำรเป็นนำยหน้ำ โดยเริ่มกำรเป็นนำยหน้ำท่ีบ้ำนเกิด อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อปี พ.ศ. 2533 มีกำรประสำนงำนค้ำขำยท่ีดินในอ ำเภอสันก ำแพง เชียงใหม่ เป็นระยะเวลำนำน
เหมือนกัน และเริ่มรู้กลุ่มคน กลุ่มผู้ซื้อ กลุ่มนำยท่ีดินเหมือนกัน ขยำยวงกว้ำงขึ้นไป จำกอ ำเภอ ไป
จังหวัด และต่ำงจังหวัด และได้พัฒนำตัวเองจำกกำรเป็นนำยหน้ำเปล่ียนเป็นผู้จัดกำรจัดสรรท่ีดินขำย 
ซึ่งครั้งแรกจัดสรรท่ีดินขำยในจังหวัดชลบุรี ได้เรียนรู้กำรเป็นผู้จัดกำรจัดสรรท่ีดินขำย ส ำหรับคนจะ
ซื้อบ้ำน คงเคยได้ยินกันบ่อย ๆ เกี่ยวกับข้อแนะน ำให้ซื้อบ้ำนจัดสรร หรือโครงกำรบ้ำนจัดสรรท่ีได้รับ
อนุญำต ท้ังนี้เพรำะซื้อบ้ำนในโครงกำรท่ีได้รับอนุญำตนั้น จะได้รับกำรคุ้มครองหลำยประกำร ดังท่ีจะ
กล่ำวต่อไปนี้ กำรขออนุญำตจัดสรรท่ีดินในปัจจุบัน อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติต่ำง ๆ ครอบคลุมหลำยเรื่อง แต่ในท่ีนี้จะยกมำเฉพำะท่ีส ำคัญ ๆ และ
เกี่ยวข้องหรือมีผลโดยตรงกับผู้ซื้อโดยตรง เช่น “การจัดสรรที่ดิน” คือ กำรจ ำหน่ำยท่ีดินท่ีได้แบ่งเป็น
แปลงย่อยรวมกันต้ังแต่สิบแปลงขึ้นไป ท้ังนี้ ไม่ว่ำจะแบ่งจำกท่ีดินแปลงเดียวหรือหลำยแปลงท่ีมีพื้นท่ี
ติดต่อกัน และให้หมำยควำมรวมถึงกำรแบ่งแปลงย่อยท่ีไม่ถึงสิบแปลงแต่ต่อมำแบ่งแยกเพิ่มเติม
ภำยในสำมปีจนมีจ ำนวนต้ังแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย เนื่องจำกนิยำมกำรจัดสรรท่ีดินตำมกฎหมำยนี้ไม่มี
เรื่อง ส่ิงปลูกสร้ำงหรือบ้ำนเข้ำมำเกี่ยวข้อง จึงต้องใช้กำรแบ่งท่ีดินเป็นหลัก ดังนั้น หำกท่ีดินแปลง
เดียว แต่ปลูกบ้ำนรวมกันกว่ำสิบหลัง ขำยแก่ คนท่ัวไปแล้วให้แต่ละคนถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ก็ไม่เป็น

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2#cite_note-RoyinDict-1
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กำรจัดสรรท่ีดินตำมนิยำมนี้ “ผู้จัดสรรที่ดิน” หมำยควำมว่ำ ผู้ท่ีได้รับใบอนุญำตจัดสรรท่ีดิน และ
ผู้รับโอนใบอนุญำตด้วย ซึ่งอำจเป็นบุคคลธรรมดำหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ กฎหมำยก ำหนดให้กำร
จัดสรร ต้องแสดงหลักฐำนไว้ที่โครงกำรด้วย 

4. จำกกำรท่ีคลุกคล่ีอยู่ในวงกำรอสังหำริมทรัพย์ มีกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์มำกพอจะ
ด ำเนินกำรโครงกำรของตนเอง ตำมสภำวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันท่ีมีครอบครัวแยกออกมำใช้ชีวิต
เป็นของตนเองของคนในยุคปัจจุบัน  จึงได้เดินทำงมำจังหวัดพะเยำเพื่อมำท่องเท่ียว และดู
สถำนกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของตนเองในจังหวัดเล็กๆ และได้มำเห็นพื้นท่ีของจังหวัดพะเยำ เป็น
พื้นท่ีสวยงำมมำก ติดถนนใหญ่ จ ำนวน 40 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบสูงและภูเขำ มีระดับควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเล มีเทือกเขำอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ
ตอนกลำงของพื้นท่ีจังหวัด มีพื้นท่ีขนำดใหญ่เป็นล ำดับท่ี 15 ของภำคเหนือ 

5. จำกกำรศึกษำพื้นท่ีจังหวัดพะเยำ ท ำให้รู้ถึงว่ำจังหวัดพะเยำเป็นเมืองเล็กๆ ยังไม่มี
โครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรอะไรมำกนัก และมีมหำวิทยำลัยพะเยำมำเปิด ท ำให้เศรษฐกิจในจังหวัด
พะเยำดีขึ้น และเริ่มจะเจริญขึ้น ท ำให้มองเห็นว่ำสำมำรถท ำหมู่บ้ำนจัดสรรได้ และมีเจ้ำหน้ำท่ีของ
มหำวิทยำลัยพะเยำก็เพิ่มขึ้น และส่วนมำกก็จะเป็นคนท่ีจังหวัดอื่นๆ เข้ำมำท ำงำนในจังหวัดพะเยำ  

 

 
 

6. หลังจำกกำรเสร็จจำกกำรจัดสรรท่ีดินขำยแล้ว ยังมีหน้ำท่ีเป็นนำยหน้ำเงินกู้ นอกระบบ 
เพื่อส ำหรับผู้ท่ีต้องกำรใช้เงินกู้นอกระบบแบบด่วนๆ ในระยะเวลำต่อมำได้รับจ้ำงเป็นผู้จัดท ำโครงกำร
บ้ำนจัดสรร ท ำทุกกระบวนกำรด ำเนินงำนในกำรท ำบ้ำนจัดสรร  ต้ังแต่กำรดูท่ีดิน กำรวำงระบบ กำร
ประสำนงำนกับท่ีดิน กำรยื่นเรื่องร้องขอกำรสร้ำงบ้ำน กำรสร้ำงโดยวิศกรกำรออกแบบบ้ำนต่ำง ๆ 
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รวมท้ังกำรติดต่อประสำนงำนกลุ่มลูกค้ำท่ีต้องกำรบ้ำนในแต่ละแบบ รวมท้ังกำรประสำนงำนกลุ่ม
นำยทุน กลุ่มลูกค้ำ ท้ัวประเทศ ภำคเหนือ ภำคใต้ เกือบทุกภำคของประเทศไทย 

 

 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จำกกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ ตำมปัจจัยส่ีมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะ ท่ีอยู่อำศัย 
หรือบ้ำน ในปัจจุบันจ ำนวนประชำกรมีกำรเพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลำ แต่ทรัพยำกรมีอยู่จ ำนวนจ ำกัด จำก
สภำพเศรษฐกิจในปัจจุบันประชำกรมีกำรโยกย้ำยท่ีอยู่กันมำก   ท ำให้เห็นว่ำกำรขยำยตัวของจ ำนวน
ประชำกรในจังหวัดพะเยำ  มีโอกำสขยำยตัวได้อีกเป็นจ ำนวนมำก ประกอบกับจังหวัดพะเยำเป็น
จังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวอยู่เป็นจ ำนวนมำก และอยู่ไม่ไกลจำกจังหวัดเชียงรำย  ด้วยเหตุผลนี้จึงท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจบ้ำนจัดสรรมองเห็นโอกำส และมีกำรลงทุนท ำโครงกำรบ้ำนจัดสรร     เพิ่ม
มำกขึ้นในเขตรอบเมืองพะเยำ และในสังคมปัจจุบันนี้ ประชำชนก็จะไม่ได้สนใจมำกเท่ำไหร่กับกำรท่ี
จะต้องแยกย้ำยกำรมีครอบครัว และประชำชนส่วนใหญ่ท่ีเข้ำมำท ำงำนในจังหวัดพะเยำนั้นก็มำจำก
ต่ำงจังหวัดและมีกำรย้ำยครอบครัวมำอยู่เป็นกำรถำวร มำเพื่อท ำงำน เพื่อเรียนหนังสือ เพื่อท ำธุรกิจ 
เพรำะมีถนนสำย R3A เช่ือมโยงไปยังอ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย  
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จังหวัดพะเยำ เป็นจังหวัดชำยแดนตั้งอยู่ทำงภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
อยู่ระหว่ำงเส้นรุ ้ง ที่  18 องศำ 44 ลิปดำ เหนือ ถึง  19 องศำ 44 ลิปดำ เหนือ และเส้น
แวงที่ 99 องศำ 40 ลิปดำ ตะวันออก ถึง  100 องศำ 40 ลิปดำ ตะวันออก อยู่ห่ำงจำก
กรุง เทพมหำนครคิดตำมระยะทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมำณ 
735 กิโลเมตร           

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขำ ท้ังทำงด้ำนตะวันออก ด้ำน
ตะวันตก ด้ำนใต้และตอนกลำงของจังหวัด เทือกเขำเหล่ำนี้  จะทอดตัวเป็นแนวยำวจำก
เหนือลงใต้ มี ท่ีรำบเหมำะแก่กำรเพำะปลูกอยู่สองข้ำงเทือกเขำ และระหว่ำง ล ำน้ ำ มีเนื้อท่ี
ภูเขำสูงและสูงมำกที่สุด ประมำณร้อยละ 47 ของพื้นที่ จังหวัด มีพื้นที่ เนินเขำผสมที่รำบ
ประมำณร้อยละ 35 และมีท่ีรำบลุ่มน้อยท่ีสุด ประมำณร้อยละ 18 ระดับควำมสูงของพื้นท่ี
จังหวัดพะเยำ มีควำมสูงระหว่ำง 300 - 1,550 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  

จังหวัดพะเยำ มีพื้นที่ 6,335.06 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่ ในปี พ.ศ. 
2555 พื้นท่ีจังหวัดพะเยำ เป็นเนื้อท่ีป่ำไม้ 3,287.20 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,054,496 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของพื้นท่ีท้ังหมด เป็นเนื้อท่ีถือครองทำงกำรเกษตร 2,403.13 ตำรำง
กิโลเมตร หรือ 1,501,955 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.9 ของพื้น ท่ีทั้งหมด และเป็นเนื้อที่นอก
กำรเกษตร 644.74 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 402,962 ไร่ คิด เป็นร้อยละ 10.2 ของพื้น ท่ี
ท้ังหมด 

 

โครงกำร ศิริประภำโฮม  เกิดขึ้นครั้งแรกท่ีจังหวัดพะเยำ เป็นโครงกำร 1 ต้ังอยู่ใกล้ตลำดแม่
ทองค ำ ย่ำนชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดของแม่ต๋ ำ โดยเริ่มจำกกำรส ำรวจจ ำนวนประชำชนในจังหวัดพะเยำ 
และจ ำนวนประชำชนในวัยท ำงำน จ ำนวนกำรเกิดของประชำชน จ ำนวนของกำรขยำยงำนของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐบำล ในจังหวัดพะเยำ และตัวของข้ำพเจ้ำเองท่ีได้เข้ำมำเรียนหนังสือในระดับ
ปริญญำตรี และปริญญำโท จำกมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยต่ำงๆ และประสำนงำน
กับอำจำรย์ และนิสิตนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำท่ีในมหำวิทยำลัยพะเยำ ท ำให้รู้ว่ำ มหำวิทยำลัยพะเยำได้
ขยำยตัวเติบโตใหญ่ขึ้น โดยมีกำรรับนักศึกษำเพิ่มขึ้น เจ้ำหน้ำท่ีมหำวิทยำลัยก็เพิ่มขึ้น และได้มีกำร
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สร้ำงโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยข้ึน ท ำให้ในรั้วมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถรองรับเจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรได้
มำกนัก ท ำให้ข้ำพเจ้ำเล็งเห็นผลประโยชน์ตรงนี้ขึ้น จึงได้ตัดสินใจซื้อท่ีดินผืนแรก จ ำนวน 40 ไร่  

โครงกำรศิริประภำโฮม โครงกำร1 เป็นโครงกำรแห่งแรกท่ีลูกค้ำเป็นเจ้ำหน้ำท่ี อำจำรย์ใน
มหำวิทยำลัยพะเยำ เป็นโครงกำรท่ีได้มำตรฐำน มีกำรขออนุญำติจัดสรรท่ีดินเปล่ำ ให้กับลูกค้ำ มีแบบ
บ้ำนให้ลูกค้ำได้ดูและสนใจ ตำมงบประมำณท่ีมีอยู่ ซึ่งเป็นกำรวำงแผนกำรเลือกท ำเลท่ีต้ังในธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้ำนจัดสรร ถือเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรให้
ประสบควำมส ำเร็จ  หลังจำกโครงกำรศิรประภำโฮม 1 ประสบผลส ำเร็จ ก็ได้ด ำเนินกำรโครงกำรท่ี 2 
ตำมมำ โดยท่ีเป็นควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งมีกำรไปส ำรวจพื้นท่ีท่ีใกล้ๆ กับโครงกำรศิรประภำโฮม
โครงกำรท่ี1  อยู่ท่ีบ้ำนสันดอยงำม ต ำบลจ ำป่ำหวำย อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ ซึ่ง เป็นเส้นทำงไป
ทำงเดียวกัน มีชุมชนอำศัยอยู่หนำแน่น และสำมำรถสร้ำงได้ประมำณ 50 หลังคำ  
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กระบวนการด าเนินงานในการจัดสรรโครงการหมู่บ้านศิรประภาโฮม  
1. ล าดับแรกเลยก็ต้องหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบท่ีว่ำก็คือ ท่ีดิน ท่ีจะท ำโครงกำร อำจจะได้มำเพรำะนำยหน้ำบ้ำง หำเองบ้ำง หรือไม่

ถ้ำพวกเซียนๆหน่อย ทำงแบงค์ก็เรียกเข้ำไปคุยว่ำสนใจท่ีจะท ำโครงกำรในท่ีแปลงนี้(ท่ีดินท่ีแบงค์ยึด
มำ)ไหม เด่ียวจะสนับสนุนเรื่องเงินให้ ไปเขียนโครงกำรมำว่ำจะท ำอะไร แล้วก็ทำงแบงค์ก็ค่อยชงเรื่อง
ไปให้บอร์ดอีกที 

เมื่อได้ท่ีดินแล้วก็เริ่มมำดูกันว่ำเรำใส่อะไรลงท่ีแปลงนั้น เช่นจะสร้ำงบ้ำนรำคำประมำณ
เท่ำไหร่ เป็นบ้ำนเด่ียว บ้ำนแฝด หรือว่ำทำวน์เฮ้ำส์ ควำมเหมำะสมของสินค้ำก็ต้องให้เหมำะกับท่ีดิน
แปลงนั้นๆ เรื่องควำมเหมำะสมก็เป็นเทคนิคเฉพำะ 

ก็จะลงพื้นท่ีไปส ำรวจรัศมีโดยรอบๆ ซัก 10-15 กม. ว่ำมีโครงกำรไหนท่ีขึ้นอยู่ก่อนแล้วบ้ำง 
ยอดขำยเค้ำเป็นยังไง ไม่ใช่ว่ำโครงกำรเค้ำท ำบ้ำนแฝด ขำยยังไม่หมด แล้วเรำยังจะไปท ำบ้ำนแฝดดัน
เข้ำไปอีก อย่ำงนั้นก็เขียนโครงกำรไปยื่นแบงค์ๆถำมกลับมำเรำก็ แบ๊ะๆแล้วล่ะ  ไม่รู้จะยกหำเหตุผล
อันใดไปช้ีแจงแบงค์ อีกเรื่องหนึ่งท่ีดูก็คือ สถำนท่ีส ำคัญๆท่ีอยู่ใกล้กับโครงกำร เช่นสถำนท่ีรำชกำร
หรือโรงงำนขนำดใหญ่ อันนี้ส ำคัญนะเรำจะได้มีข้อมูลไปบอกทำงแบงค์ได้ว่ำ เรำเจำะลูกค้ำกลุ่มนี้ ถ้ำ
เป็นรำชกำรก็ดี เพรำะเป็นงำนท่ีมีควำมมั่นคง สำมำรถผ่อนบ้ำนได้  

เมื่อได้ ท่ีดิน และได้ตัดสินใจเลือกแบบบ้ำนท่ีจะท ำโครงกำรแล้ว ก็น ำมำขึ้นผัง โครงกำร
เบื้องต้นดูว่ำมันจะสร้ำงบ้ำนได้กี่หลัง สำธำรณูปโภคเป็นอย่ำงไร เพื่อท่ีจะได้น ำมำประมำณรำคำ
ต้นทุนโครงกำรเบ้ืองต้นว่ำต้องใช้งบประมำณเท่ำไหร่ และจะต้องต้ังรำคำบ้ำนท่ีเท่ำใด 

หลักง่ำยๆในกำรขึ้นผังก็คือ ท ำยังไงก็ได้ให้มีพื้นท่ีขำยมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได้ แ ต่ต้องผ่ำน 
พรบ.จัดสรรญท่ีดินด้วยนะ จะว่ำง่ำยก้ง่ำย จะว่ำยำกก็ยำก เพรำะว่ำแต่ละสถำนท่ีมันเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมี
มำตรฐำนไม่เหมือนกัน ท้ังท่ีอ่ำนพรบ.เล่มเดียวกัน ท่ำนก็ตีข้อควำมท่ีระบุใน พรบ.ได้ไม่เหมือนกัน 
โดยเฉพำะจังหวัดท่องเท่ียวดังๆ มักจะมีข้อก ำหนดพิเศษๆเพิ่มขึ้นมำ (ตำมแต่คนตรวจ) เคยมีนะ
โครงกำรแรก ตีผังส่งไปขออนุญำติจัดสรรญท่ีดิน ผ่ำนหมดไม่มีปัญหำ ขำยบ้ำนจนหมดโครงกำร 
จำกนั้นจึงซื้อท่ีติดกับโครงกำรขยำยได้จึงขึ้นโครงกำรท่ี 2 ตีผังยื่นไปเหมือนเดิน แต่คนตรวจไม่ใช่คน
เดิม แทงเรื่องกลับมำเฉยเลยว่ำตีผังผิด พรบ. ท่ีมีประจ ำก็เรื่องทำงกลับรถในซอยตันนี่แหละ พรบ.
เขียนไว้ว่ำ ถนนท่ีเป็นถนนปลำยตัน ต้องจัดให้มีท่ีกลับรถทุกระยะ 100 เมตร ข้อควำมส้ันๆแค่นี้ 

หลักในกำรตีผังเบื้องต้นเลยก็คือ ต้องมีพื้นท่ีส่วนกลำง ไม่น้อยกว่ำ 5% ของพื้นท่ีขำย ถ้ำ
อยำกได้ก ำไรเยอะ  ท่ำนต้องตีผังให้มีพื้นท่ีขำยไม่ต่ ำกว่ำ 65% บำงคนสงสัยว่ำ แล้วอีก 30 % ท่ีเหลือ
ล่ะมันหำยไปไหน มันไม่หำยไปไหนหรอก มันเป็นพื้นท่ีท่ีไม่สร้ำงรำยได้ แต่มันสร้ำงรำยจ่ำยให้
โครงกำร มันคือ ถนนในโครงกำร  ส่วนเรื่องตีเอำสวยงำมแบบท่ีมีสวนเยอะ น้ ำพุกลำงถนน นั้นเลิกคิด
ไปได้เลย  
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ผังทั้งโครงการหมู่บ้าน 
   กำรออกแบบบ้ำน ซึ่งบำงโครงกำรบ้ำนจัดสรร มักจะมีท่ีดินเปล่ำขำยให้กับลูกค้ำ และก็มี
แบบบ้ำนให้กับลูกค้ำได้เลือกโดยอำศัยก ำลังส่งธนำคำร ตำมท่ีวงเงินท่ีจะกู้มำเพื่อสร้ำงบ้ำน หรือบำงท่ี
ลูกค้ำมีแบบบ้ำนมำแล้ว แต่จะมำซื้อแต่ท่ีดินเปล่ำเท่ำนั้น และให้ทำงโครงกำรฯ ประสำนงำนกับ
ธนำคำรท่ีจะกู้เงินมำเพื่อสร้ำงบ้ำน ก็จะสะดวกแก้ทำงโครงกำรฯท่ีจะยื่นกู้เงินให้กับลูกค้ำ  
แยกโครงการออกเพื่อยื่นจัดสรรให้ผ่าน พรบ. 
   จริงแล้วยังมีเทคนิคอีกหลำยอย่ำงท่ีจะท ำ  ท่ีว่ำต้องมีท่ีว่ำงเว้นระหว่ำงทำวน์เฮ้ำส์ทุก 10 หลัง 
(พรบ.ฉบับล่ำสุด ก ำหนดไว้ว่ำทุกๆระยะ 40 ม.ของส่ิงปลูกสร้ำง ต้องมี พท.ว่ำงอย่ำงน้อย 4 ม.  จริงๆ
แล้วก็มีวิธีที่แยบยลกว่ำนั้นอีก  รวมท้ังบำงครั้งจ ำเป็นต้องยกพื้นท่ีบำงส่วนให้เป็นพื้นท่ีของสำธำรณะ 
เพื่อท่ีจะให้ไม่เข้ำกฎข้อห้ำมของ พรบ. เมื่อออกแบบผังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเขียนรำยงำนผล
ประกอบกำรของโครงกำรเพื่อยื่น ธนำคำร ว่ำเขียนยังไงให้ดูมีก ำไร เขียนยังไงให้ธนำคำร ปล่อยเงินให้
ท ำโครงกำร บำงครั้งได้เงินซื้อท่ีดินแล้วยังมีเงินเหลือไว้ท ำทุนอีก ( ไม่รู้จริงๆว่ำเค้ำเรียกรำยงำนนี้ว่ำ
อะไร แต่เรียกกันว่ำ   Cash Flow  
   เมื่อได้แบบผังโครงกำร บ้ำนในโครงกำร ก็มำท ำกำรหำงบประมำณค่ำก่อสร้ำงของโครงกำร
กัน หลักๆท่ีพอนึกได้และสำมำรถช้ีแจงให้กับทำงแหล่งเงินทุนเป็นรำยกำรได้ก็ได้แก่ ค่ำท่ีดิน  ค่ำ
ก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำเป็นแบบบนดินหรือใต้ดิน ระบบระบำยน้ ำลงไหน มีระบบ cctv ไหม
ฯลฯ วำงแผนก่อสร้ำงยังไง กี่เดือนเสร็จแบ่งงวดกำรเบิกเงินกี่งวด ค่ำก่อสร้ำงบ้ำน ,สโมสร(ถ้ำมี) ใช้
วัสดุเกรดไหน รำคำเท่ำไหร่ สร้ำงบ้ำนล๊อตแรกส่วนไหนของโครงกำร จ ำนวนกี่หลัง ล๊อตต่อไปอีกกี่
หลัง คำดว่ำจะสร้ำงกี่เดือนกี่งวด แล้วมีร้ำนค้ำท่ีจะซื้อขำยวัสดุก่อสร้ำงแล้วหรือยัง เพรำะตรงนี้ถ้ำมี
กำรช้ีแจงแบงค์ดีๆ ว่ำจ ำเป็นต้องซื้อวัสดุมำสต๊อกไว้ ป้องกันกำรขึ้นรำคำของสินค้ำ เรำก็สำมำรถขอ
อำวัลได้อีก 
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   ค่ำบริหำรโครงกำร (ค่ำบริหำรนี้ยุบยิบเลยล่ะครับ) หลักท่ีช้ีแจงได้ก็มี ค่ำ พนง.ท้ังหลำย เช่น 
พนง.ขำย ,โฟร์แมน,วิศวกรควบคุมงำน,เจ้ำหน้ำท่ีต่ำงๆ / ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำโครงกำร / ค่ำภำษี 
และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ส่วนท่ีช้ีแจงไม่ได้ก็มีค่ำดอกเบ้ียเงินกู้ อันนี้ก็ต้องดูว่ำขอแหล่งเงินทุนไหนอัตรำ
ดอกเบ้ียจะไม่เท่ำกัน 

วำงเงินจอง    
เงินท ำสัญญำ    
เงินดำวน์   
เงินโอน (หลังจำกบ้ำนเสร็จแล้ว ส่วนมำกกู้แบงค์กัน) 

   จำกนั้นก็ท ำรำยกำรว่ำจะเริ่มใช้คืนเงินกู้ได้เมื่อใด โดยหลักแล้วพอเริ่มมีกำรโอนบ้ำนท่ีสร้ำง
เสร็จแล้ว ทำงแหล่งเงินกู้ก็จะ ให้ปลอดหนี้ 80% ของรำคำขำย อำจจะมีกำรฝำกค้ ำนิดหน่อย แล้วแต่
ตำมตกลงกันในสัญญำ ตรงนี้ถ้ำท ำได้ไม่ตำมแผนงำนท่ีเขียนไป ก็อำจจะมีกำรปรับดอกเบ้ียขึ้นอีก เมื่อ
ได้ตัวเลขท้ังหมดแล้วก็มำขึ้นตำรำงให้เห็นเพื่อสะดวกในกำรดูรำยรับรำยจ่ำยของโครงกำรได้ง่ำยขึ้น 
จำกนั้นก็ไปให้ บ.ประเมิณ(ท่ี กลต.รับรอง) มำท ำกำรประเมิณมูลค่ำโครงกำรพร้อมท้ังรับรอง เพื่อยื่น
เล่มพร้อมกันกับเล่มของให้กับแหล่งเงินกู้ 
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การจองบ้านจัดสรรหรือการจองที่ดินเปล่า 
 

 
 
 บ้ำนคือทรัพย์สินท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นหนึ่งในส่ิงท่ีทุกคนใฝ่ฝันว่ำอยำกจะมี แต่กว่ำจะมีบ้ำนสัก
หลังนั้นไม่ง่ำยเหมือนซื้อรถยนต์ หรือมือถือท่ีพร้อมจะเปล่ียนเมื่อไหร่ก็ได้ เพรำะบำงคนมีโอกำสซื้อ
บ้ำนได้แค่หลังเดียวและครั้งเดียวในชีวิต  
   นอกจำกบ้ำนแล้วสภำพแวดล้อมของบ้ำนท่ีอยู่ก็ส ำคัญ ชอบโครงกำรท่ีมีส่วนกลำงแบบไหน 
ระบบรักษำควำมปลอดภัยถูกใจหรือยัง ก็เลือกเอำท่ีสบำยใจจะอยู่ อย่ำงไรก็ตำมเหตุผลในกำรเลือก
บ้ำนเพื่ออยู่อำศัยของแต่ละคนค่อนข้ำงต่ำงกัน ดังนั้นตอบตัวเองให้ชัดเจนว่ำเรำจะมีบ้ำนเพื่ออะไร 
แล้วค่อยมำเลือกบ้ำนท่ีเหมำะกับแผนกำรในอนำคตท่ีจะใช้ชีวิตในบ้ำนหลังนี้ 
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 ทำงโครงกำรหมู่บ้ำนศิรประภำโฮม  มีเจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรตลำดท่ีให้ค ำปรึกษำส ำหรับลูกค้ำท่ี
ต้องกำรจะซื้อบ้ำนท่ีอยู่อำศัย โดยท่ีลูกค้ำจะต้องมีโจทย์ให้กับทำงเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดของโครงกำรศิร
ประภำโฮม ดังนี้ 

1 ลูกค้ำท่ีต้องกำรบ้ำนพักในโครงกำรฯ จะต้องมำปรึกษำกับทำงโครงกำรศิรประภำ 
โฮม เรื่อง รำยได้ของลูกค้ำเองท่ีต้องกำรจะยื่นกู้กับธนำคำร โดยต้องกำรแบบบ้ำนแบบไหน หลังเล็ก
หรือบ้ำนหลังใหญ่  มีงบท่ีจะต้องกำรใช้เท่ำไหร่ จะต้องกำรกู้จำกธนำคำรเท่ำไหร่ 

2 ลูกค้ำจะต้องเลือกแบบบ้ำนแล้ว ลูกค้ำท่ีต้องกำรยื่นกู้กับธนำคำรนั้นจะต้องเตรียม 
เอกสำรตำมท่ีสถำบันกำรเงินต้องกำร ซึ่งทำงเจ้ำของโครงกำรฯ จะเป็นผู้ดูแล ช้ีแนะ แนะน ำ และกำร
ท่ีลูกค้ำต้องกำรยื่นกู้กับสถำบันกำรอื่นๆ นั้นจะต้องมีทีมำทีไปของเงิน หรือรำยได้ของตัวเอง ส่ิงส ำคัญ
คือจะต้องมีสลิปเงินเดือน (ทำงโครงกำรฯจะคัดกรองเบ้ืองต้น ก่อนจะยื่นกู้กับสถำบันกำรเงิน) ซึ่งกำร
ขอสินเช่ือทำงสถำบันส่วนมำกมักจะผ่ำน ท ำให้ลูกค้ำมีเครดิตในกำรด ำเนินงำนเรื่องอื่นๆ ได้ด้วย  

3  กำรก่อสร้ำงตำมแบบบ้ำนท่ีลูกค้ำต้องกำรและถูกต้องหลังจำกกำรอนุมัติทำง 
สถำบันกำรเงินในกำรจ่ำยงบประมำณให้กับผู้รับเหมำก่อสร้ำง เป็นงวดๆ จนแล้วเสร็จงำน ทำง
สถำบันกำรเงินจะจ่ำยเป็นก้อนใหญ่ ท ำให้กำรก่อสร้ำงจะไม่ติดขัดอะไร จะแล้วเสร็จตำมก ำหนด
ระยะเวลำท่ีวำงแผนไว้  
 4  เมื่อสร้ำงเสร็จแล้วตำมแบบบ้ำนท่ีลูกค้ำต้องกำร ทำงเจ้ำหน้ำท่ีสถำบันกำรเงินจะเป็นผู้มำ
ตรวจรับงำนให้เรียบร้อยแล้ว ทำงเจ้ำของโครงกำรศิรประภำโฮม ได้ด ำเนินกำรจัดมอบบ้ำนท่ีสร้ำง
เสร็จเรียบร้อยแล้วตำมข้ันตอนต่ำงๆ ให้ก้บลูกค้ำต่อไป  
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3. สรุปสังเคราะห์ข้อมูล  
3.1 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรรศิรประภาโฮม 
   รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรบ้ำนจัดสรร ศิรประภำโฮม  อย่ำงท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรอยู่
ปัจจุบัน ก็มีอยู่ 4 วิธี ดังนี้ 

1. กำรให้ โครงกำรบ้ำนจัดสรรศิรประภำโฮม เข้ำมำดูแลบริหำรจัดกำรเหมือนเดิมต่อไป 
2. กำรจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร ตำม พรบ.จัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 ขึ้นมำบริหำร  

จัดกำรส่วนใหญ่แล้ว  เป็นวิธีใหม่ท่ีหน่วยงำนของรัฐท่ีคิดวิธีนี้คิดว่ำเป็นวิธีที่ผลักภำระได้ดูดีท่ีสุด ท้ังท่ี
เรำเสียภำษีให้กับท้องท่ี? โดยได้บรรจุไว้ใน พรบ. จัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 เพื่อให้ผู้อยู่อำศัยได้จัดต้ัง
นิติบุคคลขึ้นมำมีบทบำทและหน้ำท่ีในนำมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้มีกำร
บริหำรจัดกำรเอง เช่น กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำด กำรจัดเก็บขยะ กำรดูแลสำธำรณูปโภค 
และทรัพย์สินส่วนกลำง ตลอดจนกำรดูแลข้อระเบียบกำรอยู่ร่วมกันบริษัทบ้ำนจัดสรรได้ผลประโยขน์
อะไรจำก กำรจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร 
   3. บ้ำนจัดสรรโยนหน้ำท่ีบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะ ให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ี
ของผู้ซื้อ (นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร) เป็นฝ่ำยดูแลรับผิดชอบแทนท้ังหมด 
   4. บ้ำนจัดสรรมีหน้ำท่ีจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะ เฉพำะแปลง
ท่ีดินซึ่งยังไม่สำมำรถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลภำยนอกเท่ำนั้น 

5. เจ้ำของโครงกำรบ้ำนจัดสรรมีควำมเอำใจใส่ลูกค้ำฉันท์พี่น้องครอบครัวเดียวกัน 
6. เจ้ำของโครงกำรบ้ำนจัดสรรมี สโลแกนของตนเอง ท่ีเขียนไว้  บ้ำนถูกใจ รำคำถูก 

จริง คิดถึงกัน คิดถึงศิรประภำโฮม  
7. เจ้ำของโครงกำรบ้ำนจัดสรรศิรประภำโฮม จะเป็นผู้ท ำกำรตลำดด้วยตนเอง 
8. เจ้ำของโครงกำรบ้ำนจัดสรรศิรประภำโฮม จะเป็นผู้ดูแลลูกค้ำเอง เอำใจใส่ทุก 

ขั้นตอน  ต้ังแต่เริ่มต้นจองบ้ำน หำแบบบ้ำน กำรก่อสร้ำง กำรประสำนกับสถำบันกำรเงิน กำรมอบ
บ้ำนหลังจำกกำรก่อสร้ำงเสร็จ จนถึงกำรเข้ำอยู่อำศัยของลูกค้ำ  
 
3.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
เชิงนโยบาย 

1.  ภำครัฐบำลและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ควรจะเอื้อโอกำสให้กับผู้ท่ีต้องกำรสร้ำง 
บ้ำน ให้มีโอกำสรับรู้และเข้ำถึงโครงกำรฯต่ำงๆ  

2.  สนับสนุน SME และสนับสนุนเงินกู้ให้กับลูกค้ำท่ีต้องกำรสร้ำงบ้ำน 
3. สนับสนุนให้มีกำรแนะน ำและช้ีแนะ สถำบันกำรเงินต่ำงๆ ให้กับกลุ่มลูกค้ำ แต่ละระดับ  
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เชิงวิชาการ 
 เพิ่มพูนทักษะในกำรขำยหมู่บ้ำนจัดสรร  ให้กับพนักงำน  และกลุ่มลูกค้ำท่ีต้องกำรได้บ้ำน  
 ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำเอกสำรกำรก่อสร้ำง และแนะน ำให้บุคลำกรท่ีก่อสร้ำง (กอง
ช่ำง) ให้ชัดเจน และรวดเร็ว 
 มีกำรจัดให้ค ำปรึกษำจำกสถำปนิก วิศวะ เป็นผู้แนะน ำกำรก่อสร้ำง ตบแต่งโดยมีเจ้ำของบ้ำน
มีส่วนรวมในก่อสร้ำงและตบแต่ง 
 นโยบำยของสถำบันกำรเงิน ในกำรขอสินเช่ือบ้ำน ควรรจะมีกำรตรวจสอบรวดเร็ว 
เชิงปฏิบัติการ 
 ควรให้มีพื้นท่ีจัดบูธ เกี่ยวกับบ้ำนจัดสรร และประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนได้รับรู้ถึงวิธีกำร
เลือกซื้อบ้ำนท่ีถูกวิธี และกำรเลือกใช้อุปกรณ์ในบ้ำนให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่ำและท่ีดี 
 ระยะเวลลำกำรก่อสร้ำง ทำงท้องถิ่น ควรจะพิจำรณำให้รวดเร็ว และกองช่ำงได้เข้ำมำตรวจดู
กำรก่อสร้ำงตำมแบบท่ีขอไว้ 
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เด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาเพ่ือการแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ ” 

 
Dr. Thawat Ratyotha 

ดร.ธวัช ราษฎร์โยธา 
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Abstact  

From the results of the study on the form of training courses for the promotion 

of public minds for children and youth, the great development project for sharing. 

Found that from the success that occurred There are important forms which are (1 ) 

designing the curriculum with consideration to the benefits of the most targeted groups 

There are useful and modern theoretical references to develop new skills necessary 

for the 2 1 st century, as well as adjusting the curriculum to standard before applying 

to the target group. Tested with sample groups. And importantly, the project also 

considers the context of culture, society, and environment as In order to achieve 4 

goals at the same time. (2 )  Curriculum Core, Development Project for Large Sharing 

The objective is to focus on the young children in training to learn to develop to be a 

youth leader. And be a role model for volunteering, with a public mind in helping 

society By training oneself to have skills in various areas, both internally and externally 
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(3 )  The key to training The mind of all goodness to fellow humans The course is 

designed to enable children and youth to have volunteer spirit. Public mind means 

the mind of giving all goodness to fellow human beings by voluntarily willing, gratified, 

gratified, happy, ready to sacrifice time, energy, intellect for the benefit of public 

activities. That is beneficial to others without expecting compensation And happy to 

help others Is an unstable mind when seeing problems or misery that occur to people 

(4 )  Develop leadership skills Through learning activities It is the development of self-

leadership. This is a challenge for children and young people who still have to take 

care of themselves first. Before going to help others. (5) Establish a systematic working 

process Design the process and organize the curriculum into various steps. In order to 

have a perfect learning efficiency. (6 )  Build networking partners for work The project 

emphasizes real action in order to create knowledge and understanding in the work. 

(7 )  Build people and model projects. From the training, there are projects that have 

been selected. 

 
บทคัดย่อ 
 จำกผลกำรศึกษำเรื่องรูปแบบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะส ำหรับ
เด็กและเยำวชนโครงกำรพัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ พบว่ำจำกควำมส ำเร็จท่ีเกิดขึ้น มีรูปแบบท่ี
ส ำคัญ คือ (๑)  ออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายสูงสุด มีกำรอ้ำงอิง
ทฤษฎีท่ีเป็นประโยชน์และทันสมัยในกำรพัฒนำทักษะใหม่ๆท่ีจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ พร้อม
ปรับหลักสูตรให้ได้มำตรฐำนก่อนน ำไปใช้จริงกับกลุ่มเป้ำหมำยได้ผ่ำนกำรทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำง 
และท่ีส ำคัญโครงกำรยังค ำนึงถึง บริบท วัฒนธรรม สังคม และส่ิงแวดล้อมเป็นท่ีต้ัง เพื่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำย ๔ ประกำรไปพร้อมๆกัน (๒) แกนหลักสูตร โครงกำรพัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันท่ีใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้นให้เด็กเยำวชนท่ีเข้ำฝึกอบรมได้เรียนรู้ในกำรพัฒนำเพื่อเป็นแกนน ำเยำวชน และ
เป็นต้นแบบในกำรเป็นจิตอำสำ มีจิตสำธำรณะ ในกำรช่วยเหลือสังคม โดยกำรฝึกตนเองให้มีทักษะใน
ด้ำนต่ำงๆ ท้ังภำยใน ภำยนอก (๓) หัวใจหลักของการฝึกอบรม จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวง
แก่เพื่อนมนุษย์  หลักสูตรออกแบบให้เด็กและเยำวชน มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ หมำยถึง จิตแห่งกำร
ให้ควำมดีงำมท้ังปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจ อิ่มใจ ซำบซึ้งใจ ปีติสุข ท่ีพร้อมจะเสียสละ
เวลำ แรงกำย แรงสติปัญญำ เพื่อสำธำรณประโยชน์ในกำรท ำกิจกรรมหรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
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โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีควำมสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตท่ีไม่นิ่งดูดำยเมื่อพบเห็นปัญหำหรือ
ควำมทุกข์ยำกท่ีเกิดขึ้นกับผู้คน  (๔) พัฒนาทักษะภาวะผู้น า ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกำร
พัฒนำภำวะผู้น ำในตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องท้ำทำยในเด็กและเยำวชนท่ียังต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อน ก่อนท่ี
จะไปช่วยเหลือผู้อื่น (๕) จัดวางกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ออกแบบกระบวนกำรและจัด
วำงหลักสูตรออกเป็นขั้นตอนต่ำงๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้อย่ำงลงตัว  (๖) สร้างภาคี
เครือข่ายในการท างาน โครงกำรได้เน้นกำรลงมือท ำจริงเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ท ำงำน (๗) สร้างคนและโครงการต้นแบบ จำกกำรฝึกอบรมได้มีโครงกำรท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก  
 
๑ แรงบันดาลใจ เหตุผลและความส าคัญของปัญหา 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ   

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ทรงให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
เด็กและเยำวชน ด้ำนกำรมีจิตส ำนึกต่อส่วนรวม ด้วยกำรปลูกฝังกำรเป็น “ผู้ให้” อันเป็นหัวใจส ำคัญ
ในกำรสร้ำงประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ได้น้อมน ำพระด ำริมำ
ด ำเนินกำรภำยใต้ “โครงกำรปำฏิหำริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)” ต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมำ มีกำร
ขับเคล่ือนกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยำวชนในพื้นท่ีต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้ำงปำฏิหำริย์แห่งชีวิตสู่
กำรให้เพื่อสังคม ภำยใต้โครงกำรปำฏิหำริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตำมกรอบแนวคิด "พัฒนำ
เพื่อกำรแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ Shift and Share" ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกเด็กและเยำวชนเป็นอย่ำงดี ท ำ
ให้เกิดโครงกำรเชิงสร้ำงสรรค์สู่กำรให้เพื่อสังคม ท่ีเกิดจำกแนวควำมคิดของเด็กและเยำวชนจน
สำมำรถน ำไปปฏิบัติในพื้นท่ีจริงกว่ำ ๑๘๐ โครงกำร มีผู้ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวนกว่ำ ๘๕,๐๐๐ คน โดย
มีฐำนคิดและแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ท่ีมุ่งให้เด็กมีสุขภำวะท่ีดี เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีควำมรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้ำนสำรสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ทักษะด้ำนชีวิตและกำรท ำงำน ตลอดจนมีควำมสุขในกำร
ด ำรงชีวิต และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ เรื่องกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ ท่ีมุ่งพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิด
สร้ำงสรรค์ ทักษะกำรท ำงำน กำรใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน กำรลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพและ
ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง  และสอดคล้องกับนโยบำยตำม
พันธกิจของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
ด้ำนเด็กและเยำวชน ให้ทุกหน่วยงำนปลูกฝังค่ำนิยม ๑๒ ประกำร ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำสังคมท่ี
หลำกหลำย มีควำมสลับซับซ้อน เพื่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำค
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ส่วน รวมท้ังสอดคล้องกับภำรกิจของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ท่ีมุ่งพัฒนำระบบสวัสดิกำรและ
กำรจัดบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตและควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
เสริมสร้ำงพลังทำงสังคมให้แก่ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนเพื่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรและกำร
พัฒนำสังคม ตลอดจนพัฒนำระบบงำนและกำรจัดกำรองค์กรเพื่อกำรบริหำรนโยบำยและกำรบริกำรท่ี
มีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เป็นคน "ดี เก่ง มีสุข" เป็นกำรหนุนเสริมภำรกิจด้ำน
อำสำสมัครของ “โครงกำรยุว อพม.” เพิ่มเครือข่ำยกำรท ำงำนท่ีเป็นพลังส ำคัญอีกกลุ่มหนึ่งในสังคม 
ด้วยกำรปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ รู้จักกำรให้ กำรแบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทน สนอง
พระด ำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี สอดคล้องกับนโยบำยและแผน
ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพมนุษย์ของรัฐบำล และสอดรับกับประเด็นยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำสังคม
และสวัสดิกำร ในยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของ
กลุ่มเป้ำหมำย ด้วยกระบวนกำร Shift หรือกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กให้มีควำมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์ทำงสังคม กำรรู้จักทรัพยำกรหรือทุนทำงสังคมในชุมชน รู้จักวิธีแก้ปัญหำทำงสังคม มี
ควำมสำมำรถในกำรเช่ือมโยงทักษะองค์ควำมรู้ และทรัพยำกรหรือทุนทำงสังคมต่ำง ๆ และ
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรส่งเสริม สนับสนุนทุกภำคส่วนให้เกิดพลังขับเคล่ือนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมและ
พัฒนำสังคมท่ีเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและพื้นท่ี ด้วยกระบวนกำร Share หรือกำรแบ่งปัน กล่ำวคือ 
เด็กและเยำวชนสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในชุมชนและพัฒนำสังคมของตนได้ โดยบูรณำกำร
ควำมรู้และคุณภำพเข้ำด้วยกันเพื่อเช่ือมต่อกำรพัฒนำผู้เรียนท้ังในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ 
กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียนได้ 
 ดังนั้น กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำช
กัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี จึงได้จัดท ำโครงกำร “พัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ Shift and Share” 
ภำยใต้โครงกำรปำฏิหำริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจ ำปี ๒๕๖๑ ตำมกรอบแนวคิด “Power+plus…
อำสำพลังบวก” โดยมุ่งเน้นเด็กคิด เด็กท ำ เด็กน ำไปขยำยผล ภำยใต้กรอบสวัสดิกำรสังคม ๗ ด้ำน และ
หลักกำรทรงงำนของพ่อขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสำนต่อกิจกรรมพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนสู่กำรเป็น
ผู้ให้ตำมพระด ำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี เสริมสร้ำงควำมเป็นจิต
อำสำให้กับเด็กและเยำวชนเพื่อเป็นอำสำสมัครพัฒนำสังคม ขยำยเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกัน
ขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรช่วยเหลือ เฝ้ำระวัง ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหำสังคม และพัฒนำสังคมไปสู่
สังคมแห่งสันติสุข เอื้ออำทร น่ำอยู่ และยั่งยืนต่อไป 

เด็กและเยำวชน เป็นทรัพยำกรอันมีค่ำของสังคม ท่ีควรจะได้รับกำรท ำนุบ ำรุงอย่ำงดีท่ีสุด
ต้องช่วยกันสร้ำงโอกำสในด้ำนกำรพัฒนำทำงสรีระและสติปัญญำ ตลอดจนโอกำสทำงสังคมอื่นๆ 
ให้แก่เด็กและเยำวชนไทยให้มำกขึ้น เพรำะกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมและเกื้อกูลต่อพัฒนำกำรของมนุษย์
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ต้องมีโครงสร้ำงและกำรท ำงำนทำงร่ำงกำย จิตใจและสติปัญญำท่ีสมบูรณ์มี ประสิทธิภำพในกำร
เรียนรู้ ดังนั้นกำรสร้ำงพฤติกรรมของเด็กและเยำวชนตำมหลักคติธรรมทำงพระพุทธศำสนำถือได้ว่ำ
เป็นวัยท่ีขำดกำรยับยั้งช่ังใจ ขำดควำมอดทนอดกล้ันควำมล ำบำกตรำกตร ำต่อทุกขเวทนำ ต่อกำร
กระทบกระท่ัง ต่อควำมยั่วยวนของกิเลสตัณหำ  
  ๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑.๒.๑ เพื่อถอดบทเรียนองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร “พัฒนำเพื่อกำร
แบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ Shift and Share”  

๑.๒.๒ เพื่อถอดบทเรียนองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมหลักสูตรพลังจิต
อำสำในพื้นท่ีจริงของโรงเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือก  

๑.๒.๓ เพื่อน ำเสนอรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ ส ำหรับเด็ก
และเยำวชน โครงกำรพัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”  

๑.๓  ขอบเขตการวิจัย 
 ๑.๓.๑  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในกำรวิจัยประกอบด้วย  

(๑) ตัวแทนแกนน ำ V-Spirit ยุวอำสำท่ีได้รับคัดเลือกจำกกำรท ำกิจกรรมโครงกำรพลัง
จิตอำสำ โครงกำรท่ัวไป ประจ ำปี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๑๐ โครงกำร โครงกำรละ ๑๐ คน 

(๒) ตัวแทนแกนน ำ V-Spirit ยุวอำสำท่ีได้รับคัดเลือกจำกกำรท ำกิจกรรมโครงกำรพลัง
จิตอำสำ โครงกำรต่อเนื่อง จ ำนวน ๔ โครงกำร โครงกำรละ ๑๐ คน 

(๓) ตัวแทนแกนน ำ V-Spirit ยุวอำสำท่ีได้รับคัดเลือกจำกกำรท ำกิจกรรมโครงกำรพลัง
จิตอำสำ กลุ่มโรงเรียนเพียงหลวง ประจ ำปี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๒ โครงกำร โครงกำรละ ๑๐ คน 

(๔) วิทยำกรกระบวนกำร V-Spirit Mentor ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ โครงกำร
ละ ๓ คน 

(๕) ครูท่ีปรึกษำโครงกำร จำกโครงกำรท่ีได้รับกำรคัดเลือก ท้ังโครงกำรท่ัวไป โครงกำร
ต่อเนื่อง และโครงกำรโรงเรียนเพียงหลวง โครงกำรละ ๒ คน 

ซึ่งโครงกำรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนมีดังนี้ 
กลุ่มโครงการทั่วไป (ปี ๒๕๖๑) 
๑) โครงกำรพื้นทรำยช่วยคน เยำวชนสร้ำงสุข จำกโรงเรียนท่ำศิลำบ ำรุงรำษฎร์ 

จังหวัดสตูล 
๒) โครงกำร ๒ เกำะรวมใจ สำนสำยใยสู่ชุมชน จำกโรงเรียนมัธยมเกำะหมำก 

จังหวัดพัทลุง 
๓) โครงกำรยุวอำสำน้อย สร้ำงสุขกับผู้สูงวัย จำกโรงเรียนบ้ำนรุน จังหวัดสุรินทร์ 



๒๒๖ 

 

๔) โครงกำรสบเป็ดซ่อมสร้ำง ท ำลำยยุง จำกโรงเรียนบ้ำนสบเป็ด จังหวัดน่ำน 
๕) โครงกำรออกก ำลังกำยถูกวิธี ผสำนวิถีรักษ์มวยไทย จำกโรงเรียนหกสิบพรรษำ

วิทยำคม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
๖) โครงกำร บค.พลังจิตอำสำ พัฒนำสังคม จำกโรงเรียนบ้ำนค้อ จังหวัด

อุบลรำชธำนี 
๗) โครงกำร App Society Helps จำกโรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรุงเทพฯ 
๘) โครงกำร Smart Gens จำกโรงเรียนบ้ำนกลำงพิทยำคม จังหวัดพิษณุโลก 
๙) โครงกำรสอน ซ่อม เสริม ตะลุย ๐, ร, มส. จำกโรงเรียนอนุบำลขุนหำญ (สิ) จังหวัด

ศรีษะเกษ 
๑๐) โครงกำรไม้เท้ำพลังจิต ลิขิตเส้นทำงใหม่ จำกโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ 
กลุ่มโรงเรียนเพียงหลวง 
๑) โครงกำรสร้ำงฝัน แบ่งปันห้องสมุด จำกโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ จังหวัด

อุบลรำชธำนี 
๒) โครงกำรสังคมหมดทุกข์ จิตอำสำเพียงหลวงสุขใจ จำกโรงเรียนเพียงหลวง ๗ 

จังหวัดน่ำน 
กลุ่มโครงการต่อเนื่อง 
๑) โครงกำรท ำด้วยใจ ให้ด้วยรัก ตอน ชุมชนแห่งควำมสุข จำกโรงเรียนพรหมำนุสรณ์

จังหวัดเพชรบุรี 
๒) โครงกำรเกลือกกมรดกบ้ำนดุง จำกโรงเรียนบ้ำนดุงวิทยำ จังหวัดอุดรธำนี 
๓) โครงกำร OSCC สร้ำงสุข สนุกกับหุ่นกระบอกไทย จำกโรงเรียนหนองโสนพิทยำคม 

จังหวัดพิจิตร 
๔) โครงกำรจ๋ิวแจ๋วพิทักษ์ "โรค" จำกโรงเรียนบ้ำนหินช้ำง จังหวัดระนอง 

 
  ๑.๓.๒  ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิด Revalue to Fulfill เพื่อประเมินคุณค่ำของโครงกำรท่ีท ำมำ
และเพื่อต่อยอดผลงำน ซึ่งมีท่ีมำดังนี้ 

๑)  Re คือกำร revision ในส่ิงท่ีท ำมำแล้ว โดยมีกิจกรรม ๒ ขั้นตอน คือ กิจกรรมเรียนรู้
วันวำน และกิจกรรมเล่ำขำนแบ่งปัน 

๒) Value คือกำรสร้ำงคุณค่ำผลงำน มีกิจกรรม ๒ ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง คือ กิจกรรม
ร่วมกันสร้ำงคุณค่ำ และกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้ 



๒๒๗ 

 

๓) Fulfill คือกำรต่อยอดเติมเต็ม มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ๒ ขั้นตอน คือ กิจกรรมมุ่งสู่อนำคต 
และกิจกรรมบทเรียนกำรท ำงำน 

กระบวนกำรวิจัยท้ัง ๖ ขั้นตอนมีดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี ๑ กิจกรรม “เรียนรู้วันวำน” เป็นขั้นตอนของกำรวิจัยองค์ควำมรู้จำกส่ิงท่ี

แกนน ำยุวอำสำ วิทยำกรกระบวนกำร และครูท่ีปรึกษำได้ร่วมกันปฏิบัติในกิจกรรมพลังจิตอำสำ
ตำมท่ีโครงกำรของตนได้ออกแบบไว้ โดยใช้เทคนิคเล่ำเรื่องจำกภำพ (Story Telling) และเทคนิค
กำรคิดย้อนกลับ (Backward Design) 

ขั้นตอนท่ี ๒ กิจกรรม “เล่ำขำนแบ่งปัน” เป็นขั้นตอนกำรน ำเสนอผลงำนท่ีกลุ่มของ
ตนเองได้ถอดบทเรียนไว้ เพื่อถ่ำยทอด ขยำยควำม อธิบำย และรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้อื่น โดยใช้
เทคนิคสภำกำแฟ หรือ World Café และเทคนิคกำรเรียนรู้จำกเพื่อน Peer Assist 

ขั้นตอนท่ี ๓ กิจกรรม “ร่วมกันสร้ำงคุณค่ำ” ในขั้นตอนนี้จะแยกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มแรกได้รับมอบหมำยให้ถอดบทเรียนกิจกรรมท่ีเป็นโครงกำรในดวงใจ เพื่อ
สรุปส่ิงท่ีโครงกำรในดวงใจได้เรียนรู้จำกกำรท ำกิจกรรมพลังจิตอำสำ และกลุ่มท่ีสองได้รับมอบหมำย
ให้ถอดบทเรียนองค์ควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรร่วมโครงกำร  “พัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ Shift and 
Share” เพื่อสรุปควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ส่ิงท่ีต้องกำรแก้ไข และส่ิงท่ีต้องกำรให้จัดขึ้นในครั้งต่อไป 
โดยใช้เทคนิค Think – Pair – Share และเทคนิคสุนทรียสนทนำ 

ขั้นตอนท่ี ๔ กิจกรรม “พัฒนำกำรเรียนรู้” เป็นขั้นตอนกำรน ำเสนอผลงำนในท่ี
ประชุม เพื่อเตรียมพร้อมให้แกนน ำยุวอำสำสำมำรถถ่ำยทอดผลงำนในท่ีสำธำรณะ โดยให้เทคนิคกำร
น ำเสนอ และเทคนิค SAR (Specific Action Recommendation) เพื่อปรับใช้ข้อเสนอแนะให้
สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 

ขั้นตอนท่ี ๕ กิจกรรม “มุ่งสู่อนำคต” เป็นขั้นตอนกำรวำงแผนโครงกำรต่อเนื่อง ด้วย
กำรวิเครำะห์ วำงแผนโครงกำร และก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดโครงกำรต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยใช้เทคนิค GOPP (Goal Oriented Project Planning) กำรระดมสมอง (Brain Storming) กำร 
shopping idea และกำรวิพำกษ์อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

ขั้นตอนท่ี ๖ กิจกรรม “บทเรียนกำรท ำงำน” เป็นขั้นตอนสรุปภำพรวมและผลของ
กำรวิจัยท้ังหมด โดยวิทยำกร ท้ังนี้ เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท้ังหมดได้วิพำกษ์ผลกำรวิจัย 
เพื่อให้เป็นไปตำมควำมเป็นจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และเจ้ำของ
โครงกำร 
 ๑.๓.๓  ขอบเขตระยะเวลา 
  จัดกิจกรรมกำรวิจัยจัดขึ้นในวันท่ี ๑๐ - ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัย  
สุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุรี 



๒๒๘ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กำรวิจัยรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ ส ำหรับเด็กและเยำวชน 

โครงกำรพัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ ” Shift & Share “Training Form To Strengthen the 
public mind. For children and youth Great Shift & Share Development Project”ภ ำย ใ ต้
โครงกำรปำฏิหำริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจ ำปี ๒๕๖๑ ตำมกรอบแนวคิด “Power+Plus…
อำสำพลังบวก” จัดโดยกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ โดยกำรถอดบทเรียนในครั้งนี้ใช้แนวคิด Revalue to Fulfill ซึ่งมีกำรน ำเทคนิคกำรวิจัย ๖ 
ขั้นตอน ผ่ำนกำรใช้เครื่องมือท่ีหลำกหลำย พร้อมท้ังมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม โดยมีรำยละเอียดวิธีด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 

 
กระบวนการวิจัย 

 บทเรียน (Lesson) คือ ควำมรู้ท่ีเป็น “ข้อค้นพบใหม่” ซึ่งค ำว่ำใหม่นี้ เป็นส่ิงท่ีได้มำจำกกำร
เรียนรู้ และประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติจริง ไม่ใช่จำกส่ิงท่ีเรียนมำในห้องเรียน ดังนั้น กำรวิจัยจึงเป็น
ท้ังแนวคิดและเครื่องมือเพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ โดยเป็นกระบวนกำรดึงเอำควำมรู้จำกกำรท ำงำนออกมำ
ใ ช้ 
เพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น โดยกำรสกัดควำมรู้ท่ีมีอยู่ในตัวแต่ละคน ให้ออกมำเป็นบทเรียน / ควำมรู้ท่ีชัด
แจ้ง  ผลลัพธ์ ท่ีไ ด้จำกกำรวิจัย ท ำให้ได้บทเรียนท่ีเป็นรูปธรรม และเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน  
ของผู้เข้ำร่วมท้ังหมด เพื่อกำรปรับวิธีคิด และเปล่ียนแปลงวิธีกำรท ำงำนท่ีสร้ำงสรรค์และมีคุณภำพ
ยิ่งขึน้ 

ปรัชญาของการวิจัยตามหลัก ๓ H มีดังนี้ 
๑. เมื่อใดท่ีลงมือท ำ (Hand) เมื่อนั้นต้องได้ควำมรู้ (Head) 
๒. เมื่อใดท่ีท ำเสร็จ (Hand + ทักษะ) เมื่อนั้นต้องได้ควำมรู้เพิ่มขึ้น (Head) 
๓. เมื่อใดท่ีท ำอีกครั้ง เมื่อนั้นต้องมีควำมรู้คู่กำรท ำ (Hand + ทักษะ + Head) 
๔. เมื่อใดท่ีท ำ ทุกครั้งต้องท ำได้ดีกว่ำครั้งก่อน ๆ (Hand + Head + Heart) 

 การวิจัยควรท าเม่ือใด 
๑. ถอดบทเรียน ก่อนด าเนินการ เป็นกำรเรียนรู้ก่อนท่ีจะเกิดข้อผิดพลำด 
๒. ถอดบทเรียน ระหว่างด าเนินการ เป็นกำรเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 
๓. ถอดบทเรียน หลังด าเนินการ เป็นกำรเรียนรู้เพื่อกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 

 เทคนิคการวิจัย 
  ๑) เทคนิคการเล่าเร่ือง (Story Telling) เป็นเทคนิคกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเล่ำแบ่งปัน
ควำมทรงจ ำ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ กำรท ำงำนท่ีภูมิใจ และกำรปฏิบัติท่ีประสบควำมส ำเร็จ เพื่อสร้ำง



๒๒๙ 

 

แรงบันดำลใจให้ผู้ฟัง โดยมีกลวิธีในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวได้ ท้ังกำรพูด กำรเขียน และกำรบอกเล่ำ
ผ่ำนส่ือ ซึ่งหัวใจของเรื่องควรเป็นประเด็นใหม่ท่ีผู้คนไม่เคยรับรู้มำก่อนและกระทบวงกว้ำง  
  ๒) เทคนิคการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) เป็นเทคนิคท่ีออกแบบให้ผู้ท ำ
กิจกรรมนึกถึงส่ิงท่ีคำดหวัง หรือผลลัพธ์ท่ีต้องกำรให้เกิดขึ้นเป็นล ำดับแรก แล้วจึงพัฒนำหลักฐำน
ควำมส ำเร็จและกระบวนกำรท่ีจะท ำให้เป้ำหมำยประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งกระบวนกำรท่ีจะท ำให้
โครงกำรประสบควำมส ำเร็จต้องค ำนึงถึงควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีต้องน ำมำใช้ 
  ๓) เทคนิคการเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist - PA) เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรท ำ
กิจกรรม โดยเป็นกำรเรียนรู้จำกเพื่อน และเพื่อนก็ได้เรียนรู้จำกเรำ ท ำให้เกิดควำมรู้ใหม่ จำกกำร
พูดคุย/กำรประชุม/กำรประชุมเชิงปฏิบัติ 
  ๔) เทคนิคการวิจัยหลังการปฏิบัติการ (After Action Review – AAR) เป็นกำร
เรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขกำรท ำงำน โดยให้ทุกคนร่วมกันอธิบำยภำพควำมส ำเร็จท่ีคำดหวัง ควำม
แตกต่ำงของส่ิงท่ีคำดหวังและส่ิงท่ีมี วิเครำะห์เงื่อนไข ปัจจัย และน ำเสนอกำรวำงแผนกำรท ำงำนครั้ง
ต่อไป 
  ๕) เทคนิคการวิจัยเพื่อสร้างข้อเสนอที่น าไปปฏิบัติได้ (Specific Actionable 
Recommendation – SAR) เป็นกำรให้ทีมได้น ำส่ิงท่ีเรียนรู้มำพัฒนำกิจกรรม เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนครั้งต่อไป ซึ่งควรเป็นข้อเสนอแนะท่ีระบุถึงลักษณะท่ีต้องแก้ไข และวิธีกำรแก้ไขท่ีเป็น
รูปธรรม โดยทีมทุกคนต้องเข้ำใจตรงกันต่อข้อเสนอแนะนั้น ๆ และข้อเสนอแนะเหล่ำนั้นจะถูกน ำไป
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรในครั้งต่อไป 
  ๖) เทคนิค GOPP (Goal Oriented Project Planning) เป็นเทคนิคในกำรวำงแผน
โครงกำรโดยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์โครงกำรท่ีแน่ชัดและเป็นไปได้ในแง่ปฏิบัติจริง และสำมำรถใช้ได้
ในระยะยำว ส่งเสริมให้เกิดกำรวำงแผนร่วมกัน และสร้ำงควำมชัดเจนด้วยกำรท ำเอกสำร ก ำหนด
ขอบเขตควำมรับผิดชอบของกลุ่มผู้ด ำเนินโครงกำรให้ชัดเจน และก ำหนดมำตรกำรช้ีวัดควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรเพื่อให้เป็นพื้นฐำนกำรติดตำมและประเมินผล ซึ่งมี ๓ ขั้นตอนคือ ขั้นกำรวิเครำะห์ ขั้น
กำรวำงแผนหลักของโครงกำร และขั้นกำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำน 
 ประโยชน์ของการวิจัย 

๑. ในระยะส้ัน ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงเทคนิคกำรท ำงำน เพรำะกำรวิจัยเป็นกระบวนกำร
กลุ่มท่ีทุกคนมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้เกิดกำรขับเคล่ือนงำนไปในทิศทำงเดียวกัน แนวทำงกำร
ท ำงำนปรับเปล่ียนได้ทันกับสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของโครงกำร ชุมชน สังคม และท ำให้ผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรดีข้ึน 

๒. ในระยะกลำง ท ำให้เกิดควำมเช่ือมั่นในกำรท ำงำนและกำรเผชิญปัญหำมำกขึ้น และ
เกิดควำมภำคภูมิใจเมื่อได้เห็นพัฒนำกำรท่ีดีขึ้นของโครงกำร ภำยหลังจำกกำรน ำบทเรียนไปปรับใช้ 
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๓. ในระยะยำว ท ำให้เกิดต้นแบบกำรท ำงำนท่ีดี (Best Practice) เกิดรูปแบบกระบวนกำร
ท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ เกิดควำมเข้ำใจปัญหำกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และเกิดกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำร
ท ำงำนในระยะต่อไป 

 
สรุปขั้นตอน เทคนิค และเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนในกำรวิ จัย  เทคนิค และ เครื่ อ งมื อ ท่ี ใ ช้ ในกำรวิ จัย  สำมำรถอธิบำยไ ด้ 
ตำมตำรำงท่ี ๒.๑ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนกำรวิจัย เทคนิคท่ีใช้ เครื่องมือท่ีใช้ 
กิจกรรม “เรียนรู้วันวำน” กำรเล่ำเรื่องจำกภำพ เครื่องมือท่ี ๑ แบบวิเครำะห์ควำมคิด 

mind mapping 
เครื่องมือท่ี ๒ ตำรำงบันทึกผลสรุป 
story telling รำยบุคคล 

Backward design เครื่องมือท่ี ๓ ใบงำนประสบกำรณ์
เรียนรู ้

กิจกรรม “เล่ำขำนแบ่งปัน” เทคนิคสภำกำแฟ 
หรือ World Café  

เครื่องมือท่ี ๔ แบบบันทึกสรุปส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จำกเพื่อน 
 กำรเรียนรู้จำกเพื่อน 

หรือ Peer Assist 
กิจกรรม “ร่วมกันสร้ำง
คุณค่ำ”ห้องท่ี ๑ กลุ่มโครงกำร
ในดวงใจ 

Think-Pair-Share 
และสุนทรียสนทนำ 

เครื่องมือท่ี ๕ แบบบันทึกกำรสนทนำ 

ห้องท่ี ๒ กลุ่มเสียงสะท้อน
โครงกำร 

Think-Pair-Share 
และสุนทรียสนทนำ 

เครื่องมือท่ี ๖ รำยกำรกิจกรรม Shift 
and Share และเสียงสะท้อนจำกพวก
เรำ 

กิจกรรม “พัฒนำกำรเรียนรู้” เทคนิคกำรน ำเสนอ 
และเทคนิคกำร SAR 
(Specific Action 
Recommendation) 

เครื่องมือท่ี ๗ post it พิชิตใจ  
ให้ผู้เข้ำร่วมทุกคนฟังกำรน ำเสนอและ
เขียน post it ส่ิงท่ีสำมำรถน ำไปปรับ
ใช้ได้จริง 

กิจกรรม “มุ่งสู่อนำคต” เทคนิค GOPP (Goal 
Oriented Project 
Planning) และ 

เครื่องมือท่ี ๘ Make a project with 
the end of mind 
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ขั้นตอนกำรวิจัย เทคนิคท่ีใช้ เครื่องมือท่ีใช้ 
กำรระดมสมอง 
(Brain Storming)  
กำร shopping idea 
และกำรวิพำกษ์อย่ำง
มีวิจำรณญำณ 

เครื่องมือท่ี ๙ idea นี้... พี่ชอบ 

กิจกรรม “บทเรียนกำร
ท ำงำน” 

กำรสรุปบทเรียน เครื่องมือท่ี ๑๐ แบบประเมินกิจกรรม 
กำรวิจัย 

 
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๒.๑ บริบทของกลุ่มเป้าหมาย  
 กำรวิจัยเรื่องรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ ส ำหรับเด็กและเยำวชน 
โครงกำรพัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ ” Shift & Share “Training Form To Strengthen the 
public mind. For children and youth Great Shift & Share Development Project” นี้  จำก
กระบวนกำรวิจัยครั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม จ ำนวน ๑๖ กลุ่ม แบ่ง
ออกเป็น ๕ ประเด็น ซึ่งในกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยได้แบ่งกำรน ำเสนอออกเป็น ๕ ตอนตำมแต่ละ
ประเด็นดังนี้ ตอนที่ ๑ บทเรียนจำก ๑๖ โครงกำร ตอนที่ ๒ บทเรียนบทบำทหน้ำท่ี และเคล็ดลับสู่
ควำมส ำเร็จ ตอนที่ ๓  บทเรียนเสียงสะท้อนภำพรวมโครงกำรพัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ตอนที่ ๔ บทเรียนกำรพัฒนำต่อยอดโครงกำร และ ตอนที่ ๕ ผลกำรประเมิน
กิจกรรมกำรวิจัย โดยแต่ละตอนมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ ๑  บทเรียนจาก ๑๖ โครงการ 
 ในกำรวิจัยจำก ๑๖ โครงกำร ได้ใช้ประเด็นกำรเรียนรู้เพื่อให้เกิดบทเรียนตำมประเด็นต่ำง ๆ 
ซึ่งเป็นกำรรวบรวมจำกข้อค ำตอบของกิจกรรม “เรียนรู้วันวาน” ได้แก่ เป้ำหมำยของโครงกำร 
หลักฐำนควำมส ำเร็จ ควำมภูมิใจของกำรท ำโครงกำร ควำมรู้ท่ีได้รับเมื่อท ำโครงกำร ทักษะท่ีได้รับเมื่อ
ท ำโครงกำร ทัศนคติท่ีได้รับเมื่อท ำโครงกำร เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ ปัจจัยควำมส ำเร็จ และปัญหำ
และกำรแก้ไข ซึ่งในตอนนี้จะอธิบำยแยกไปตำมแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เห็นภำพกำรท ำงำนของแต่ละ
โครงกำรประสบควำมส ำเร็จ  
 ท้ังนี้จำกกระบวนกำรวิจัย “เล่าขานแบ่งปัน” ได้มีกำรน ำเสนอโครงกำรร่วมกันด้วยเทคนิค 
world café  ซึ่งมีกำรเก็บรวบรวมส่ิงท่ีโครงกำรอื่นร่วมฟังและได้แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จำกเพื่อน ซึ่งจะมีกำรเขียนประเด็นควำมประทับใจ ส่ิงท่ีจะน ำไปปรับใช้ และข้อเสนอแนะให้
โครงกำรต่ำง ๆ แนบท้ำยไว้ในแต่ละโครงกำร  
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 โครงกำรท่ีด ำเนินกำร มีดังนี้  
๑. โครงกำรพื้นทรำยช่วยคน เยำวชนสร้ำงสุข จำกโรงเรียนท่ำศิลำบ ำรุงรำษฎร์ จังหวัด

สตูล 
๒. โครงกำร ๒ เกำะรวมใจ สำนสำยใยสู่ชุมชน จำกโรงเรียนมัธยมเกำะหมำก จังหวัด

พัทลุง 
๓. โครงกำรยุวอำสำน้อย สร้ำงสุขกับผู้สูงวัย จำกโรงเรียนบ้ำนรุน จังหวัดสุรินทร์ 
๔. โครงกำรสบเป็ดซ่อมสร้ำง ท ำลำยยุง จำกโรงเรียนบ้ำนสบเป็ด จังหวัดน่ำน 
๕. โครงกำรออกก ำลังกำยถูกวิธี ผสำนวิถีรักษ์มวยไทย จำกโรงเรียนหกสิบพรรษำ

วิทยำคม  
๖. จังหวัดอุบลรำชธำนี 
๗. โครงกำร บค.พลังจิตอำสำ พัฒนำสังคม จำกโรงเรียนบ้ำนค้อ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
๘. โครงกำร App Society Helps จำกโรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรุงเทพมหำนคร 
๙. โครงกำร Smart Gens จำกโรงเรียนบ้ำนกลำงพิทยำคม จังหวัดพิษณุโลก 
๑๐. โครงกำรสอน ซ่อม เสริม ตะลุย ๐, ร, มส. จำกโรงเรียนอนุบำลขุนหำญ (สิ) จังหวัด

ศรีษะเกษ 
๑๑. โครงกำรไม้เท้ำพลังจิต ลิขิตเส้นทำงใหม่ จำกโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ 
๑๒. โครงกำรสร้ำงฝัน แบ่งปันห้องสมุด จำกโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
๑๓. โครงกำรสังคมหมดทุกข์ จิตอำสำเพียงหลวงสุขใจ จำกโรงเรียนเพียงหลวง ๗ จังหวัด

น่ำน 
๑๔. โครงกำรท ำด้วยใจ ให้ด้วยรัก ตอน ชุมชนแห่งควำมสุข จำกโรงเรียนพรหมำนุสรณ์

จังหวัดเพชรบุรี 
๑๕. โครงกำรเกลือกกมรดกบ้ำนดุง จำกโรงเรียนบ้ำนดุงวิทยำ จังหวัดอุดรธำนี 
๑๖. โครงกำร OSCC สร้ำงสุข สนุกกับหุ่นกระบอกไทย จำกโรงเรียนหนองโสนพิทยำคม 

จังหวัดพิจิตร 
๑๗. โครงกำรจ๋ิวแจ๋วพิทักษ์ "โรค" จำกโรงเรียนบ้ำนหินช้ำง จังหวัดระนอง 

 
 ตอนที่ ๒ บทเรียนบทบาท หน้าที่ และเคล็ดลับสู่ความส าเร็จ 
 จำกกิจกรรม “ร่วมกันสร้างคุณค่า” ได้มีกำรแยกกลุ่มเพื่อท ำกิจกรรมในหัวข้อ “โครงการใน
ดวงใจ” พบว่ำ หลังจำกท่ีมีกำรลงคะแนนโครงกำรในดวงใจจำกผู้เข้ำร่วมถอดบทเรียน โดยลงคะแนน
ในช่วงท้ำยของกิจกรรมเล่ำขำนแบ่งปัน เพื่อหำโครงกำรท่ีจะเป็นตัวแทนกำรเล่ำแบ่งปันประสบกำรณ์
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ในเรื่องกำรจัดกำรบทบำท หน้ำท่ี และเคล็ดลับสู่ควำมส ำเร็จ ซึ่งมีผลกำรลงคะแนนโครงกำรในดวงใจ 
๔ อันดับแรกดังนี้ 
 อันดับท่ี ๑ โครงกำร Smart Gens โรงเรียนบ้ำนกลำงพิทยำคม ได้ ๓๑ คะแนน 
 อันดับท่ี ๒ โครงกำรท ำด้วยใจให้ด้วยรัก ตอน ชุมชนแห่งควำมสุข โรงเรียนพรหมำนุสรณ์ ได้ ๒๖ 
คะแนน 
 อันดับท่ี ๓ โครงกำร ๑๓๐๐ สร้ำงสุข สนุกกับหุ่นกระบอกไทย โรงเรียนหนองโสนพิทยำคม ได้ 
๒๑ คะแนน 
 อันดับท่ี ๔ โครงกำรออกก ำลังกำยถูกวิธี ผสำนวิถีรักษ์มวยไทย โรงเรียนหกสิบพรรษำ
วิทยำคม ได้ ๑๙ คะแนน 
 ซี่งจำกกำรคัดเลือกโครงกำรในดวงใจท ำให้ได้โรงเรียนท่ีเป็นตัวแทนกำรเล่ำประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และได้ผลสรุปกำรจัดกำรบทบำทหน้ำท่ีของแกนน ำ V-Spirit ยุวอำสำ หน้ำท่ีของครูท่ีปรึกษำ
และผู้บริหำร หน้ำท่ีของ V-Spirit mentor เครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้องในกำรท ำงำน เคล็ดลับสู่ควำมส ำเร็จ 
และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรโครงกำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 ตอนที่ ๓ ผลการประเมินกิจกรรมการวิจัย 
 จำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำรวิจัยตลอดท้ัง ๖ กิจกรรม วิทยำกรได้ใช้กิจกรรม “บทเรียนการ
ท างาน” ในกำรสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ท้ังหมด และได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมกำรวิจัย 
โดยใช้แบบสอบถำมจ ำนวน ๑๒ ข้อในกำรประเมิน  
 ท้ังนี้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉล่ีย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ซึ่งมีเกณฑ์ในกำร
ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของกำรประเมินควำมเหมำะสมแบ่งเป็น ๕ ระดับ ตำมแนวคิดของ Likert ดังนี้ 

 ๕  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ๔  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

 ๓  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 
 ๒  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

  ๑  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
และมีเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย ดังนี้ 

  ๔.๒๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ๓.๔๐ – ๔.๑๙ หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ๒.๖๐ – ๓.๓๙ หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ๑.๘๐ – ๒.๕๙ หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ๑.๐๐ – ๑.๗๙ หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 



๒๓๔ 

 

๒.๒ สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จำกกำรตอบแบบสอบถำม มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน ๒๒๒ คน ได้แก่ แกนน ำ V-Spirit  
ยุวอำสำจ ำนวน ๑๖๐ คน (ร้อยละ ๗๒.๐๗) ครูท่ีปรึกษำโครงกำรจ ำนวน ๓๐ คน (ร้อยละ ๑๓.๕๑) 
และ V-Spirit Mentor จ ำนวน ๓๒ คน (ร้อยละ ๑๔.๔๒)  

 
 

ความพึงพอใจในกิจกรรมถอดบทเรียน 
 กิจกรรมในภาพรวม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดในทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีมีควำม
พึงพอใจมำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดับได้ดังนี้ มีโอกำสในในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ (ค่ำเฉล่ีย ๔.๔๕) มี
ควำมรู้/เทคนิคท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ (ค่ำเฉล่ีย ๔.๔๑) วิทยำกรสำมำรถตอบค ำถำมและ
แก้ปัญหำได้ (ค่ำเฉล่ีย ๔.๔๐) วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและถ่ำยทอดเนื้อหำได้ดี (ค่ำเฉล่ีย 
๔.๓๗) และเนื้อหำควำมรู้มีควำมน่ำสนใจ (ค่ำเฉล่ีย ๔.๓๐) 
 ความพึงพอใจแต่ละกิจกรรม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดในทุกกิจกรรม โดยมี
กิจกรรมท่ีมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดับได้ดังนี้ กิจกรรมบทเรียนกำรท ำงำน (ร้อยละ 
๔.๓๙) กิจกรรมมุ่งสู่อนำคต (ร้อยละ ๔.๓๘) กิจกรรมร่วมกันสร้ำงคุณค่ำ (ร้อยละ ๔.๓๔) กิจกรรม
เตรียมควำมพร้อม (ร้อยละ ๔.๓๒) กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้ (ร้อยละ ๔.๒๘) กิจกรรมเล่ำขำน
แบ่งปัน (ร้อยละ ๔.๒๕) และกิจกรรมเรียนรู้วันวำน (ร้อยละ ๔.๒๑) 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
กิจกรรมในภาพรวม ๔.๓๙ มำกท่ีสุด 
๑. เนื้อหำควำมรู้มีควำมน่ำสนใจ ๔.๓๐ มำกท่ีสุด 
๒. ควำมรู้/เทคนิคท่ีได้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ๔.๔๑ มำกท่ีสุด 
๓. วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และถ่ำยทอดเนื้อหำได้ดี ๔.๓๗ มำกท่ีสุด 

ยุวอาสา

ครูที่ปรึกษา

mentor

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม



๒๓๕ 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
๔. วิทยำกรสำมำรถตอบค ำถำมและแก้ปัญหำได้ ๔.๔๐ มำกท่ีสุด 
๕. มีกำรเปิดโอกำสในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๔.๔๕ มำกท่ีสุด 
ความพึงพอใจแต่ละกิจกรรม ๔.๓๑ มำกท่ีสุด 
๖. กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม: กล่ำวต้อนรับ/ช้ีแจงกิจกรรม/
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

๔.๓๒ มำกท่ีสุด 

๗. กิจกรรมเรียนรู้วันวำน: ถอดบทเรียนกิจกรรมในพื้นท่ี  ๔.๒๑ มำกท่ีสุด 
๘. กิจกรรมเล่ำขำนแบ่งปัน: น ำเสนองำนในรูปแบบ world 
café  

๔.๒๕ มำกท่ีสุด 

๙. กิจกรรมร่วมกันสร้ำงคุณค่ำ: แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรมโครงกำรใน
ดวงใจ และเสียงสะท้อนโครงกำร 

๔.๓๔ มำกท่ีสุด 

๑๐. กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู:้ น ำเสนอผลงำนบนเวที ๔.๒๘ มำกท่ีสุด 
๑๑. กิจกรรมมุ่งสู่อนำคต: กำรคิดโครงกำรต่อยอดเพื่อควำม
ยั่งยืน 

๔.๓๘ มำกท่ีสุด 

๑๒. กิจกรรมบทเรียนกำรท ำงำน: สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จำกกำรเข้ำ
ร่วมถอดบทเรียน 

๔.๓๙ มำกท่ีสุด 

 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ มีดังนี้ เนื้อหำกำรวิจัยมีควำมรู้ น่ำสนใจ เนื้อหำแน่นดี อยำกให้เพิ่มเวลำ
เบรกในแต่ละช่วง อยำกให้เพิ่มนันทนำกำรมำกขึ้น มีดนตรี ขอให้เลิกไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. อยำกให้เพิ่ม
ระยะเวลำถอดบทเรียนอยำกให้มีกิจกรรมนอกสถำนท่ี อยำกให้มีโครงกำรนี้ต่อไป อยำกให้ไม่ต้อง
จ ำกัดเวลำในกำรน ำเสนอ  ระยะเวลำในกำรจัดแต่ละกิจกรรมน้อยเกินไป 
  
๓ สรุปผลวิจัย และข้อเสนอแนะ 
  กำรวิจัยเรื่อง รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ ส ำหรับเด็กและเยำวชน 
โครงกำรพัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ ผู้วิจัยได้ ใช้แนวคิด Revalue to Fulfill เพื่อประเมินคุณค่ำ
ของโครงกำรท่ีท ำมำและเพื่อต่อยอดผลงำน ซึ่งมีท่ีมำของแต่ละค ำดังนี้  Re คือกำร revision ในส่ิงท่ี
ท ำมำแล้ว โดยมีกิจกรรม ๒ ขั้นตอน คือ กิจกรรมเรียนรู้วันวำน และกิจกรรมเล่ำขำนแบ่งปัน  Value 
คือกำรสร้ำงคุณค่ำผลงำน มีกิจกรรม ๒ ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง คือ กิจกรรมร่วมกันสร้ำงคุณค่ำ และ
กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้  Fulfill คือกำรต่อยอดเติมเต็ม มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ๒ ขั้นตอน คือ 
กิจกรรมมุ่งสู่อนำคตและกิจกรรมบทเรียนกำรท ำงำน 



๒๓๖ 

 

๓.๑  สรุปผลการวิจัยตามรูปแบบกิจกรรมที่เป็นหลักสูตร ตำมท่ีได้มีกำรสรุปไว้ในวันสุดท้ำยของ
กิจกรรมกำรวิจัย ซึ่งจะน ำเสนอตำมกรอบแนวคิด Revalue to Fulfill ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑.๑) สรุปผลรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับเด็กและ
เยาวชน โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ ในรูปแบบของการ Revision ด้วยกิจกรรม 
“เรียนรู้วันวาน” และ “เล่าขานแบ่งปัน” ในกิจกรรมเรียนรู้วันวำน แต่ละโครงกำรจะได้เขียน
ทบทวนส่ิงท่ีได้ท ำโครงกำรมำ โดยมีประเด็น ในกำรคิดวิเครำะห์ผลงำนด้วยเทคนิค  story telling 
และ backward design ซึ่งมีประเด็นในกำรเขียนวิเครำะห์ได้แก่  เป้ำหมำยของโครงกำร หลักฐำน
ควำมส ำเร็จ ควำมภูมิใจของกำรท ำโครงกำร ควำมรู้ท่ีได้รับเมื่อท ำโครงกำร ทักษะท่ีได้รับเมื่อท ำ
โครงกำร ทัศนคติท่ีได้รับเมื่อท ำโครงกำร เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ปัญหำและกำร
แก้ไข  และในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์โครงกำรท่ีผ่ำนมำ และน ำเสนอในรูปแบบ world café 
โดยกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรน ำเสนอครั้งละ ๗ นำที พร้อมกำรซักถำมจำกเพื่อกลุ่มอื่นท่ีมำพูดคุย
ด้วยอีก ๒ นำที ท ำให้ได้ประเด็นในกำรสรุปกำรฟังจำกกำรน ำเสนอในประเด็นส่ิงท่ีได้เรียนรู้จำก
โครงกำรเพื่อน ท้ังควำมประทับใจจำกเพื่อนโครงกำรอื่น ส่ิงท่ีสำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงกำร สรุปในรูปแบบกำรด ำเนินงำนได้ดังนี้ (๑) ก่อนการด าเนินโครงการ 
ส่ิงท่ีได้จำกกำรเรียนรู้ คือ กำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ ใช้หลัก PDCA กำรประชำสัมพันธ์  กำร
วิเครำะห์ SWOT (๒) ระหว่างการด าเนินโครงการ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ คือ กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ วิธีกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์และกำรผลิต กำรทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนน ำไปขำย  กำรวำงขำยสินค้ำ
ให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย กำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน เทคนิคกำรน ำเสนอท่ีแตกต่ำง  
ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เช่น ใช้ Social media น ำเทคนิควิธีกำรไปปรับใช้กับโครงกำรของ
ตนเอง  ได้เรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย กำรดึงศักยภำพของตนเองออกมำใช้
ให้เกิดประโยชน์ วิธีกำรหำรำยได้ (งบประมำณ) ได้ฝึกฝนกำรท ำงำน (๓) หลังการด าเนินโครงการ ส่ิง
ท่ีได้เรียนรู้คือ  เทคนิคกำรน ำเสนอโครงกำร  กำรสร้ำงแกนน ำในรุ่นต่อไป  กำรต่อยอดโครงกำรให้
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ๓.๑.๒) สรุปผลรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับเด็กและ
เยาวชน โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ ในรูปแบบของ Value ด้วยกิจกรรม “ร่วมกัน
สร้างคุณค่า” และ “พัฒนาการเรียนรู้” กิจกรรมในช่วงนี้ได้มีกำรแบ่งห้องท ำกิจกรรม ๒ กิจกรรม 
คือ ห้องโครงกำรในดวงใจ และ ห้องเสียงสะท้อนของโครงกำร ซึ่งแต่ละห้องได้แยกย้ำยท ำกิจกรรม
ตำมโจทย์ของตนเอง และได้มีโอกำสน ำเสนอผลงำนพร้อมกันบนเวที เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง
สรุปผลกำรท ำกิจกรรมได้ดังนี้  การน าเสนอผลจากห้องโครงการในดวงใจ มีดังนี้ (๑) บทบาทหน้าที่
ของยุวอาสา เช่น มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน  ทุ่มเท เสียสละ อดทน มีควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ มี
ควำมคิดท่ีจะต่อยอดได้ มีควำมกล้ำแสดงออก มุ่งมั่นต้ังใจ  แบ่งหน้ำท่ีรับผิดชอบให้เพื่อนในกลุ่ม มี



๒๓๗ 

 

ควำมกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (๒) บทบาทหน้าที่ของ Mentor ช่วย
ประสำนงำนในกำรท ำกิจกรรม และประสำนเครือข่ำยท้ังภำครัฐและเอกชน  ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องใน
กำรท ำงำน จัดหำสปอนเซอร์ในกำรให้ทุนสนับสนุน แนะน ำถ่ำยทอดควำมรู้ กำรน ำเสนอต่อยอด ให้
ข้อคิดเห็น ติชม โครงกำรท่ีท ำ มีทัศนคติท่ีดีต่อโครงกำร (๓) บทบาทหน้าที่ของครู ช่วยแนะน ำ
แนวทำงในกำรท ำงำน เพรำะครูแต่ละท่ำนมีประสบกำรณ์มำก  มองเห็นภำพรวมของโครงกำร เอำใจ
ใส่ ให้ก ำลังใจ ช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหำ   มีควำมรู้ในส่ิงนักเรียนก ำลังปฏิบัติ มีควำมเมตตำ เอื้ออำทร 
(๔) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  ผู้บริหำรช่วยให้กำรสนับสนุนงบประมำณ ส่งเสริมโครงกำร  ให้
โอกำสในกำรท ำงำน รับฟังควำมคิดเห็นของนักเรียนและคุณครูในโครงกำร (๕) เคล็ดลับการน าไปสู่
ความส าเร็จ เช่น ใช้หลัก PDCA ในกำรบริหำรจัดกำร  ควำมไว้วำงใจคนในทีม หลักกำรทรงงำนของ
รัชกำลท่ี ๙ ใช้หลักพี่สอนน้องเพื่อช่วยกันเรียนรู้  ใช้ควำมสำมำรถท่ีมีท ำให้เกิดประโยชน์ สร้ำงช่อง
ทำงกำรส่ือสำรโดยใช้ social network ให้เกิดประโยชน์ 
 โดยสรุปแล้ว สมรรถนะท่ีต้องมีในตัวคนท าโครงการจิตอาสา ได้แก่ (๑) เป็นผู้มีควำมรู้ โดย
เรำต้องรู้ว่ำเรำมีควำมรู้เรื่องอะไรบ้ำง เรำไม่รู้เรื่องใดบ้ำง และมีอะไรท่ีเรำต้องรู้เพิ่มเติม (๒) ต้องมี
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น กำรใช้ทักษะข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะกำรส่ือสำร ทักษะกำร
สร้ำงนวัตกรรม ทักษะกำรใช้ชีวิต (๓) มีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง ยอมรับคุณค่ำของผู้อื่น ทัศนคติท่ีดีต่อ
ส่ิงรอบข้ำงว่ำสำมำรถท ำให้เรำสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 
 การน าเสนอผลจากห้องเสียงสะท้อนโครงการ มีดังนี้ (๑) ความพึงพอใจของกิจกรรม ชอบ
กำรเขียนโครงกำร เพรำะท ำให้เด็กได้แสดงศักยภำพ และควำมต้องกำรของตนเอง   ได้ควำมรู้เรื่อง
ประวัติศำสตร์ มีควำมรักชำติมำกขึ้น ซำบซึ้งใจ  ได้ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น เกิดควำมสำมัคคี และ
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีท้ังกับเพื่อนในโรงเรียนและเพื่อนต่ำงโรงเรียน เด็ก ๆ ได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ใช้
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ี  ขอช่ืนชมพี่ faci ท่ีช่วยกันปรับเปล่ียนทัศนคติให้นักเรียนมีจิตอำสำมำกขึ้น  
ขอบคุณท่ีช่วยให้เด็กได้ท ำโครงกำรให้ส ำเร็จภำยในเวลำอันส้ัน แล้วสำมำรถน ำไปปรับใช้ต่อใน
โรงเรียนได้   ช่วงกิจกรรมอ ำลำใช้เวลำส้ันไปนิด อยำกให้เกิดควำมประทับใจร่วมกับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ 
ให้มำกขึ้น (๒) สิ่งต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้เพิ่มควำมรู้ท่ีเป็นกำรเตรียมเด็กให้ทันโลกยุคใหม่ 
อยำกรู้จักบทบำทหน้ำท่ีของ พม. มำกกว่ำนี้ เทคนิคในกำรเขียนโครงกำร กำรท ำอย่ำงไรในเกิด
ประสิทธิภำพมำกท่ีสุดกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กท่ีมีควำมหลำกหลำยช่วงอำยุ อยำกให้ค ำนึงถึงกำร
ออกแบบกิจกรรม  ในขณะท่ีไปท ำจิตอำสำ ควรได้รับข้อมูลเบื้องต้นก่อน เพื่อได้วำงแผนในกำรท ำ
กิจกรรมจิตอำสำด้วยตนเอง ควรเพิ่มอุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำดให้มำกขึ้น อำจเปล่ียนสถำนท่ีใน
กำรท ำกิจกรรมนอกเหนือจำกท่ีวัด สวนสำธำรณะ  ขอเวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ให้มำกขึ้น ท้ังกำร
เตรียมตัวกำรแสดง กำรเต้นหลังจำกจบค่ำย   เพิ่มเวลำในกำรพักผ่อน และเพิ่มกิจกรรมสันทนำกำร 
ไม่ให้ง่วง อยำกให้มีวันเข้ำค่ำยเพิ่มขึ้น เพรำะจะได้รู้จักเพื่อนต่ำงโรงเรียนมำกขึ้น ต้องกำรฝึกวินัยให้
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มำกขึ้น อยำกให้มีกำรเล่ำเรื่องประสบกำรณ์ในกำรท ำจิตอำสำ (๓) ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ
คร้ังต่อไป อยำกให้มีกิจกรรมคืนสู่เหย้ำ ให้รุ่นพี่ ท่ีท ำโครงกำรไปแล้วได้เจอกับรุ่นน้อง  มีรูปแบบ
กิจกรรมท่ีต่ืนเต้นบ้ำง มีฐำนผจญภัย   เสริมควำมรู้ในส่ิงท่ีน่ำสนใจ เช่น กำรขำยของออนไลน์ โรค
ซึมเศร้ำ กำรท ำแบรนด์ให้น่ำสนใจ เทคนิคในกำรพูดกำรแสดงออก เพิ่มทักษะของกำรด ำเนินชีวิตให้
นักเรียน ต้องกำรให้มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดกับโครงกำรอื่น ๆ  กำรน ำยุวอำสำไปศึกษำนอกสถำนท่ี  
น่ำจะมีกำรจัดรวมแต่ละภำค กำรนิเทศติดตำมของโครงกำร กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำง mentor 
กับโรงเรียน  กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรดี ๆ จำก พม. และให้ไปช่วยกลุ่มโครงกำรท่ีไม่ได้เข้ำรอบแต่มี
โครงกำรน่ำสนใจด้วย ใช้เกณฑ์กำรตัดสินโครงกำรและให้กำรสนับสนุนท่ีเป็นระดับ ไม่ใช้กำรแข่งขัน 
และเพิ่มกำรสนับสนุนให้กับโครงกำรต่อเนื่อง จนเป็นโครงกำรต้นแบบต่อไป  อยำกให้มี idol ด้ำนจิต
อำสำมำให้นักเรียนได้ท ำควำมรู้จักมำกขึ้น  ให้มีกำรเปิดกว้ำงให้คนอื่นเข้ำร่วมได้ด้วย   อยำกให้มี 
กศน. เข้ำร่วมกิจกรรมต่อไป เพรำะเป็นส่ิงท่ีดี ลดจ ำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนให้น้อยลง เหลือสัก 
15-20 คน แล้วเพิ่มจ ำนวนโรงเรียนให้เข้ำร่วมมำกขึ้น กำรท ำกิจกรรมแต่ละวัน อยำกให้เลิกสัก 6 โมง
เย็น เพื่อใช้เวลำท่ีเหลือในช่วงกำรเตรียมวำงแผนโครงกำร 
 ๓.๑.๓) สรุปผลรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับเด็กและ
เยาวชน โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่  ในรูปแบบของการ Fulfill ด้วยจากกิจกรรม 
“มุ่งสู่อนาคต” และ “บทเรียนการท างาน”  ในกิจกรรมนี้ได้ให้แต่ละโครงกำรเขียนโครงกำรต่อยอด
เพื่อน ำไปใช้ 
ด ำเนินโครงกำรในช่วยต่อไป โดยแต่ละโครงกำรได้เขียนโครงกำรตำมประเด็นดังนี้ (๑) ขั้นกำร
วิเครำะห์ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ส่ิงท่ีต้องกำรท ำในปีต่อไป ควำมต้องกำรของชุมชน/กลุ่มเป้ำหมำย 
ส่ิงท่ีด ำเนินกำรอยู่อะไรพัฒนำได้ (๒) ขั้นกำรวำงแผนโครงกำร ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ก ำหนด
วัตถุประสงค์ ก ำหนดปัจจัยภำยนอกท่ีมีผลต่อโครงกำรและกำรสนับสนุน ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
(๓) ขั้นก ำหนดแผนปฏิบัติงำน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ก ำหนดแผนกิจกรรมและระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกิจกรรม ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ก ำหนดงบประมำณท่ีใช้ 
 ซึ่งหลังจำกกำรเขียนโครงกำรต่อยอด ได้มีกำรเปิดโอกำสให้เพื่อนโครงกำรอื่นได้เรียนรู้ไอเดีย 
กำรท ำงำน โดยมีกำรสรุปผลกำรเรียนรู้ต่อยอดกำรท ำโครงกำรไว้ เช่น  (๑) โครงกำรสร้ำงศูนย์
วัฒนธรรมชำติพันธุ์กะเหรี่ยง (จังหวัดเพชรบุรี) มีควำมน่ำสนใจมำก เพรำะได้น ำส่ิงท่ีเป็นองค์ควำมรู้
ของชุมชนมำต่อยอด อยำกให้มองท่ีคุณค่ำของวัฒนธรรม ส่วนรำยได้ท่ีตำมมำจำกกำรท่องเท่ียวให้
เป็นส่วนรอง แต่อย่ำงไรก็จะหำโอกำสไปเท่ียว “ชม ช้อป แชะ”  (๒)  ถ้ำเป็นไปได้อยำกให้มีกำร
แลกเปล่ียนควำมรู้และกำรท ำงำนระหว่ำงโครงกำร “พื้นทรำยช่วยคน เยำวชนสร้ำงสุข” กับโครงกำร “ยุ
วอำสำน้อยสร้ำงสุขกับผู้สูงวัย” เพรำะมีกำรท ำลูกประคบเหมือนกัน จะได้เรียนรู้ข้อดีของแต่ละ
ประเภทกัน (๓) โครงกำรแก้ ๐, ร, มส. อยำกให้ท ำเป็นรูปธรรมมำกขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้โรงเรียน
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อื่นน ำไปใช้แก้ปัญหำในโรงเรียนของตนเองได้ด้วย (๔) ชอบแนวคิดของโครงกำร ๑๓๐๐ สร้ำงสุข 
สนุกกับหุ่นกระบอก และอยำกให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูล และกำรแสดงลงใน social network ด้วย เพื่อ
เป็นกำรประชำสัมพันธ์งำนของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชำชนมำก (๕) 
โครงกำรไม้เท้ำพลังจิต ขอให้ประสบควำมส ำเร็จกับกำรพัฒนำผลงำนเป็นโซล่ำเซลล์ เพรำะผู้พิกำร
ทำงสำยตำต้องกำรรับควำมช่วยเหลือในกำรน ำไม้เท้ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตมำก  
 
๓.๒   รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับเด็กและเยาวชนโครงการ
พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ 

๓.๒.๑  ออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายสูงสุด มีกำรอ้ำงอิง
ทฤษฎีท่ีเป็นประโยชน์และทันสมัยในกำรพัฒนำทักษะใหม่ๆท่ีจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี 21 พร้อมปรับ
หลักสูตรให้ได้มำตรำฐำนก่อนน ำไปใช้จริงกับกลุ่มเป้ำหมำยได้ผ่ำนกำรทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำง และท่ี
ส ำคัญโครงกำรยังค ำนึงถึง บริบท วัฒนธรรม สังคม และส่ิงแวดล้อมเป็นที่ต้ัง เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 ประกำรไปพร้อมๆกัน ได้แก่ บรรลุเป้ำหมำยของงำน บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน บรรลุเป้ำหมำย
กำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ บรรลุควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ควำมเอื้ออำทรระหว่ำงกัน 
อีกท้ังส่ือกำรสอนต่ำงๆได้มีกำรออกแบบใหม่ให้เข้ำกับยุคสมัยเพื่อกำรเรียนรู้ต่ืนตัวตลอดเวลำเนื้อหำ
เข้ำใจง่ำยและไม่น่ำเบ่ือ  

๓.๒.๒ แกนหลักสูตร โครงกำรพัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันท่ีใหญ่ มีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้นให้เด็ก
เยำวชนท่ีเข้ำฝึกอบรมได้เรียนรู้ในกำรพัฒนำเพื่อเป็นแกนน ำเยำวชน และเป็นต้นแบบในกำรเป็นจิต
อำสำ มีจิตสำธำรณะ ในกำรช่วยเหลือสังคม โดยกำรฝึกตนเองให้มีทักษะในด้ำนต่ำงๆ ท้ังภำยใน 
ภำยนอก ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีได้ออกแบบใว้จำกผู้เช่ียวชำญ และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้เพื่อ
สร้ำงให้เกิดประโยชน์ได้จริงในพื้นท่ีของตนเอง สร้ำงเครือข่่ำยจิตอำสำให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เกิด
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง และได้สร้ำงเยำวชนรุ่นใหม่ให้เกิดกำรคิดเขียน
โครงกำรด้ำนนวัตกรรมทำงสังคมอีกมำกมำย และยังส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในประเทศไทยได้ใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ สร้ำงพฤติกรรมเชิงบวก เป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้กับสังคม และประเทศชำติ 

๓.๒.๓ หัวใจหลักของการฝึกอบรม หลักสูตรออกแบบให้เด็กและเยำวชน มีจิตอำสำ จิต
สำธำรณะ หมำยถึง จิตแห่งกำรให้ควำมดีงำมท้ังปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจ อิ่มใจ ซำบซึ้ง
ใจ ปีติสุข ท่ีพร้อมจะเสียสละเวลำ แรงกำย แรงสติปัญญำ เพื่อสำธำรณประโยชน์ในกำรท ำกิจกรรม
หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีควำมสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตท่ีไม่
นิ่งดูดำยเมื่อพบเห็นปัญหำหรือควำมทุกข์ยำกท่ีเกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตท่ีมีควำมสุขเมื่อได้ท ำควำมดี
และเห็นน้ ำตำเปล่ียนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตท่ีเปี่ยมด้วย “บุญ” คือควำมสงบเยือกเย็น และพลัง
แห่งควำมดีอีกท้ังยังช่วยลด “อัตตำ” หรือควำมเป็นตัวตนของตนเองลงได้ซึ่งส่่งเหล่ำนี้จะส่งผลให้เด็ก
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และเยำวชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรและผ่ำนหลักสูตรอบรม ให้เป็นแกนน ำเพื่อสร้ำงพลังเชิงบวกให้เกิดขึ้น
จำกภำยในตนเองและสร้ำงกำรยอมรับ มีทักษะ มีองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำของตนเอง และ
เข้ำใจในควำมแตกต่ำงท่ีผู้อื่นมีมุมมอง สำมำรถน ำไปพัฒนำปรับเปล่ียนให้เข้ำกับบริบทสังคมของ
ตนเอง ช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้น่ำอยู่ยิ่งขึ้น 

๓.๒.๔ พัฒนาทักษะภาวะผู้น า ผ่่านกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกำรพัฒนำภำวะผู้น ำในตนเอง 
ซึ่งเป็นเรื่องท้ำทำยในเด็กและเยำวชนท่ียังต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อน ก่อนท่ีจะไปช่วยเหลือผู้อื่น  โดย
โครงกำรได้ออกแบบหลักสูตรให้เด็กและเยำวชนได้ฝึกกำรพัฒนำตนเองให้มีพฤติกรรมเชิงบวก
เพื่อท่ีจะได้มีองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงจิตส ำนึกมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน และมีทักษะในกำร
เป็นผู้น ำ ท่ีสำมำรถน ำไปช่วยเหลือสังคมได้อย่ำงสมบูรณ์ โดยหลักสูตรถูกออกแบบมำเพื่อให้เด็กและ
เยำวชนได้พัฒนำ และฝึกกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมท่ีจะช่่วยท ำให้เข้ำใจบทบำทและหน้ำท่ีของตนเอง
และหน้ำท่ีของพลเมืองท่ีสำมำรถกระท ำได้  โดยฝึกจำกกิจกรรมตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ (Role Plya) และกำรศึกษำดูงำนเพื่อให้เด็กและเยำวชนเข้ำใจในบทบำทนั้นๆอย่ำงลึกซึ้ง และ
สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะมำออกแบบโครงกำรท่่ีจะน ำไปพัฒนำสังคมได้อย่ำงถูกต้องตำมควำม
ต้องกำร 

๓.๒.๕ จัดวางกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ออกแบบกระบวนกำรและจัดวำง
หลักสูตรออกเป็นขั้นตอนต่ำงๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้อย่ำงลงตัวโดยแบ่งออกเป็น กำร
คัดเลือกเด็กและเยำวชน พี่เล้ียง วิทยำกร เข้ำร่วมโครงกำร แบ่งกำรฝึกอบรมออกเป็น กำรฝึกอบรมพี่
เล้ียงให้เข้ำใจในหลักสูตรในกำรเป็นผู่้ช่วยวิทยำกรกระบวนกำร และฝึกอบรมวิทยำกรในแต่ละจังหวัด
ให้เข้ำใจเนื้่อหำหลักสูตร ท่ีจะใช้ในกำรฝึกอบรมเด็กและเยำวชน หลังจำกนั้นก็จะเป็นกำรอบรมเด็ก
และเยำวชนตำมจังหวัดต่ำงๆท่ีวำงไว้ ในระยะเวลำสำมวันสองคืน ต่อด้วยกำรปฏิบัติโครงกำรจริง
ในพื่่่นท่ีต้นแบบ และน ำโครงกำรท่ีได้รำงวัลจำกกำรประกวดมำจัดนิทรรศกำรเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่ำงต่อสำธำรณะ และน ำโครงกำรท่ีประสพ
ควำมส ำเร็จมำถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อหำข้อสรุป ผลดี ผลเสีย เพื่อกำรต่อยอดและพัฒนำรูปแบบ
หลักสูตรต่อไปในอนำคต 

๓.๒.๖ สร้างภาคีเครือข่ายในการท างาน โครงกำรได้เน้นกำรลงมือท ำจริงเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเด็กและเยำวชนท่ีผ่ำนกำรอบรม
ไปต่อยอดกิจกรรมในพื้นท่ีให้กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง สร้ำงเครือข่ำย สร้ำงโอกำสกำรท ำงำนและได้
เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรคิดเขียนโครงกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และยังสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลำ 
 ๓.๒.๗ สร้างคนและโครงการต้นแบบ จำกกำรฝึกอบรมได้มีโครงกำรท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก 
และลงไปปฏิบัติในพื้นท่ีจริงมำกกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบโครงกำรและผู้เข้ำฝึกอบรมมำกกว่ำแปดหมื่นห้ำ
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พันคน เป็นท่ีประจักษ์ต่อสำธำรณะ เด็กและเยำวชนได้ร่วมสร้ำงสรรสังคมให้เกิดประโยชน์ ท ำให้เกิด
กำรปรับปรุงเทคนิคกำรท ำงำน เพรำะกำรฝึกอบรมเป็นกระบวนกำรกลุ่มท่ีทุกคนมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง 
จึงท ำให้เกิดกำรขับเคล่ือนงำนไปในทิศทำงเดียวกัน แนวทำงกำรท ำงำนปรับเปล่ียนได้ทันกับ
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของโครงกำร ชุมชน สังคม และท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดีขึ้นท ำ
ให้เกิดต้นแบบกำรท ำงำนท่ีดี (Best Practice) เกิดรูปแบบกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ เกิดควำม
เข้ำใจปัญหำกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และเกิดกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรท ำงำนต่อไปในอนำคต 
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ภาคผนวก 

ประมวลภาพกิจกรรมถอดบทเรียน 
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รูปแบบท่ีดีของการเทศน์พระเวสสันดร วัดหนองแกใหญ่  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี* 

 
พระครูวจีสุนทร (วิจิตร  รสจันทร์) 

ต ำแหน่ง เจ้ำอำวำสวัดหนองแกใหม่   
อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 
1. ความส าคัญของการเทศน์มหาชาติ 
          กำรเทศน์มหำชำติจัดเป็นกำรท ำบุญที่ส ำคัญและมีควำมหมำยมำกท่ีสุดในสังคมไทยเนื่องจำก
เป็นประเพณีของพุทธศำสนิกชนชำวไทยท่ีท ำสืบเนื่องมำแต่โบรำณจนถึงปัจจุบันเพรำะควำมเช่ือว่ำถ้ำ
ผู้ใดได้ฟังเทศน์มหำชำติแล้วจะได้กุศลแรงและหำกใครต้ังใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้เกิดร่วมและพบ
พระศรีอริยเมตตรัยโพธิสัตว์ซึ่งจะมำตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำในอนำคต 
          ควำมส ำคัญ บุญพระเวส (บุญผะเหวด) หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่ำ บุญมหำชำติ เป็นประเพณีบุญ         
ตำมฮีตสิบสองของชำวอีสำน แต่ถ้ำถือเป็นเรื่องทำน ก็นับว่ำเป็นประเพณีกำรบริจำคทำนครั้งยิ่งใหญ่                  
ก็จะอนุมำนได้ถึงสภำพท่ัวไปของชำวอีสำนว่ำ ดอกจิก ดอกจำน บำนรำวต้นเดือน 3 พุทธศำสนิกชน
จะเก็บดอกไม้เหล่ำนี้ มำร้อยเป็นมำลัยเพื่อตกแต่งศำลำกำรเปรียญส ำหรับบุญมหำชำติ และในงำนนี้ก็
จะมีกำรเทศน์มหำชำติ ซึ่งถือว่ำเป็นงำนอันศักด์ิสิทธิ์ผู้ใดฟังเทศน์มหำชำติจบภำยในวันเดียว และ
บ ำเพ็ญคุณงำมควำมดี จะได้อำนิสงส์ไปเกิดในภพหน้ำ  

เวสสันดรชำดก เป็นชำดกเรื่องสุดท้ำยในชำดกใหญ่ 10 เรื่องท่ีเรียกว่ำ ทศชำติ เรื่องเวสสันดร
ชำดกนี้นิยมเรียกว่ำ มหำชำติ ส่วนอีก 9 เรื่องไม่เรียกว่ำมหำชำติข้อนี้สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรม
พระยำด ำรง  รำชำนุภำพ (มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ , 2550) ทรงอธิบำยว่ำ
พุทธศำสนิกชนชำวไทยตลอดจนประเทศใกล้เคียงนับถือกันมำแต่โบรำณว่ำ เรื่องมหำเวสสันดรชำดก 
ส ำคัญกว่ำชำดกอื่นๆ          ด้วยปรำกฏบำรมีของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ ในเรื่องมหำเวสสันดรชำดก 
ท้ัง 10 อย่ำง คือ ทำนบำรมี ศีลบำรมี เนกขัมมบำรมี ปัญญำบำรมี วิริยะบำรมี ขันติบำรมี สัจจะบำรมี 
เมตตำบำรมี อุเบกขำบำรมี และอธิษฐำนบำรมี 

กำรเทศน์มหำชำติในส่วนท่ีเป็นประเพณีรำษฎร์นอกจำกจะรักษำขนบแบบรำชส ำนักท่ีเน้น
ควำมศักด์ิสิทธิ์แล้ว   ยังแฝงด้วยควำมสนุกสนำนและกำรละเล่นแทรกอยู่ด้วย เช่นพระท่ีเทศน์
มหำชำติกัณฑ์ต่ำงๆ อำจว่ำแหล่เพื่อให้ผู้ฟังได้รสยิ่งขึ้นแหล่ต่ำงๆ   ท่ีมีประจ ำกัณฑ์ท่ีเรียกว่ำแหล่นอก
นี้จะแต่งเป็นพิเศษนอกเนื้อเรื่องพระเวสสันดรก็ได้หรือชำวบ้ำนในบำงท้องท่ีแถบภำคกลำงจะมีกำร
เล่นมหำชำติทรงเครื่องเวลำมีพิธีเทศน์มหำชำติ ซึ่งชำวบ้ำนจะรับมำจำกวัดและไปเล่นกันเองต่อมำ
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ชำวบ้ำนกลับไปชวนพระมำเล่นด้วยกันจึงเป็นกำรเล่นระหว่ำงแม่เพลงท่ีมีเสียงดีท่ีมักรับบทเป็นพระ
นำงผุสดี หรือพระ-นำงมัทรี กับพระท่ีมักจะรับบทพระเวสสันดรและชูชก เป็นต้น 
------------------------------   
เอกสำรเสนอเพื่อขอรับปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จำก  Bodhisastra University Florida 
United States. 

จะเห็นได้ว่ำคติธรรมต่อกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักพุทธศำสนำโดยเฉพำะคติของกำรท ำบุญให้
ทำนกำรกลับชำติมำเกิดของพระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดรควำมเช่ือเรื่องบุญ-กรรมอยู่ในส ำนึกของ
ชำวไทยท้ังสังคม ด้วยอิทธิพลของมหำ  ชำติชำดกท่ีมีบทบำทอย่ำงสูงในกำรสร้ำงบูรณำกำรทำง
ศำสนำให้เกิดขึ้นต่อชำวไทยทุกภูมิภำคมำเป็นเวลำช้ำนำนแล้วพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบำทอย่ำงยิ่งต่อกระ
บวนกำรเช่ือมต่อประเพณีหลวงสู่ประเพณีรำษฎร์ท ำให้เกิดควำมกลมกลืนในทำงวัฒนธรรมท่ีมี
พระพุทธศำสนำเป็นสัญลักษณ์แห่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันท่ำมกลำงคติควำมเช่ือในท้องถิ่นที่แตกต่ำงกัน 

 
ระเบียบประเพณีการเทศน์มหาชาติ  

งำนเทศน์มหำชำติมีระเบียบกำรจัดนับต้ังแต่สถำนท่ี เครื่องกัณฑ์เทศน์ และปี่พำทย์ท่ีจะ
บรรเลงเพลงประจ ำกัณฑ์ท้ัง 13 กัณฑ์ ซึ่งจะมีมำแต่สมัยใดก็ไม่ปรำกฏหลักฐำนแน่ชัด แต่ท่ีนิยมกัน
เป็นหลักใหญ่   มีดังนี้  

1. ระเบียบพิธใีนการเทศน์มหาชาติ  
1) ตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยำกำศคล้ำยอยู่ในบริเวณป่ำตำมท้องเรื่องเวสสันดร

ชำดก   โดยน ำเอำต้นกล้วย ต้นอ้อยและกิ่งไม้มำผูกตำมเสำและบริเวณรอบๆ ธรรมำสน์ ประดับธงทิว
และรำชวัตร ฉัตร ตำมสมควร  

2) ต้ังขันสำครใหญ่ หรือจะใช้อ่ำงใหญ่ท่ีสมควรก็ได้ใส่น้ ำสะอำดเต็ม ส ำหรับปัก
เทียนบูชำประจ ำกัณฑ์ในระหว่ำงท่ีพระเทศน์ น้ ำในภำชนะท่ีต้ังนี้เสร็จพิธีแล้วถือว่ำเป็นน้ ำพระพุทธ
มนต์ท่ีส ำคัญ ภำชนะท่ีใส่น้ ำนี้ต้ังหน้ำธรรมำสน์กลำงบริเวณพิธี  

3) เตรียมเทียนเล็กๆ จ ำนวน 1,000 เล่ม แล้วนับแยกจ ำนวนแยกเป็นมัด มัดหนึ่งมี
จ ำนวนเท่ำคำถำของกัณฑ์หนึ่ง แล้วท ำเครื่องหมำยไว้ให้ทรำบว่ำมัดไหนส ำหรับบูชำคำถำกัณฑ์ใด เมื่อ
ถึงครำวเทศน์กัณฑ์นั้น ก็จะเอำเทียนมัดนั้นออกจุดบูชำติดรอบๆ ภำชนะใส่น้ ำต่อกันไปจนจบกัณฑ์ให้
หมดมัดพอดี ครบ 13 กัณฑ์ถ้วนจ ำนวน 1,000 เล่มเท่ำจ ำนวนคำถำ บำงแห่งนิยมท ำธงเล็กๆ 1,000 
คันแบ่งจ ำนวนเท่ำคำถำประจ ำกัณฑ์อย่ำงเทียน แล้วปักธงบูชำระหว่ำงกัณฑ์บนหยวกกล้วย แต่กำรใช้
ธงไม่เป็นท่ีนิยมเช่นเทียน   กำรจุดเทียนหรือปักธงบูชำกัณฑ์เป็นหน้ำท่ีของเจ้ำภำพผู้รับกัณฑ์นั้นๆ 

ในปัจจุบันสังคมไทยมีกำรเปล่ียนแปลงไปมำก โดยเฉพำะด้ำนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนไทย 
ควำมผันแปรด้ำนเศรษฐกิจ ท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่ต้องค ำนึงเรื่องกำรใช้จ่ำย กำรท ำมำหำกิน และ
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เรื่องปำกท้องเป็นส ำคัญ อันอำจมีผลกระทบถึงประเพณีกำรเทศน์มหำชำติ ดังจะเห็นได้ในเรื่องของ
กำรใช้ปี่พำทย์บรรเลงประกอบกำรเทศน์มหำชำติ ปัจจุบันมีกำรเปล่ียนแปลงใช้เทปหรือแผ่นซีดีแทน 
บำงแห่งใช้ดนตรีไทยบรรเลงเพลงเฉพำะตอนเริ่มต้นและตอนจบเท่ำนั้น ซึ่งเป็นกำรเปล่ียนแปลงตำม
ยุคสมัย เพื่อควำมรวบรัดประหยัดเวลำ รวมท้ังประหยัดงบประมำณก็เป็นได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำเป็น
เรื่องท่ีน่ำเห็นใจพอสมควร แต่ก็เป็นเรื่องน่ำเสียดำยควำมไพเรำะนุ่มนวลของปี่พำทย์ท่ีอำจจะค่อยๆ 
เลือนหำยไปตำมกำลเวลำ  

 
2. กิจกรรมและผลงาน 
2.1 ผลงานด้านการเทศน์มหาชาติ 
 ได้เขียนกัณฑ์เทศน์ด้วยลำยมือตัวเองและถนัดเทศน์ในรูปแบบท ำนองสรภัญญะ เป็นภำษำอิ
สำน    ซึ่งมีท่วงท ำนองท่ีไพเรำะเสนำะหู เมื่อญำติโยมได้ฟังแล้วอยำกฟังต่อเนื่องจนกว่ำจะจบ  
 

ภำพตัวอย่ำงกัณฑ์เทศน์มหำเวสสันดร 
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2.2  เร่ืองราวและประวัติความเป็นมาแต่ละกัณฑ์มี ดังนี้ 

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร เป็นกัณฑ์ท่ีพระอินทร์ประสำทพรแก่พระนำงผุสดี ก่อนท่ีจะจุติลงมำเป็น
พระรำชมำรดำของพระเวสสันดร ภำคสวรรค์ พระนำงผุสดีเทพอัปสรส้ินบุญท้ำวสักกะเทวรำช สวำมี
ทรงทรำบจึงพำไปประทับยังสวนนันทวันในเทวโลก พร้อมให้พร 10  ประกำร คือให้ได้อยู่ในปรำสำท
ของพระเจ้ำสิริรำชแห่งนครสีพี ขอให้มีจักษุด ำดุจนัยน์ตำลูกเนื้อ ขอให้มีค้ิวด ำสนิท ขอให้พระนำมว่ำผุ
สดี ขอให้มีโอรสท่ีทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทังหลำยและมีใจบุญ ขอให้มีครรภ์ท่ีผิดไปจำกสตรีสำมัญ
คือแบนรำบในเวลำทรงครรภ์ ขอให้มีถันงำมอย่ำรู้ด ำและหย่อนยำน ขอให้มีเกศำด ำสนิท ขอให้มีผิว
งำม และข้อสุดท้ำยขอให้มีอ ำนำจปลดปล่อยนักโทษได้ 

กัณฑ์ที่ 2  หิมพานต์ เป็นกัณฑ์ท่ีพระเวสสันดรบริจำคทำนช้ำงปัจจัยนำค ประชำชนสีพีโกรธ
แค้นจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขำวงกต พระนำงเทพผุสดีได้จุติลงมำเป็นรำชธิดำของพระเจ้ำมัททรำช เมื่อ
เจริญชนม์ได้ 16 ชันษำ จึงได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ำกรุงสญชัยแห่งสีวิรัฐนคร ต่อมำได้ประสูติ
พระโอรสนำมว่ำ "เวสสันดร" ในวันท่ีประสูตินั้นได้มีนำงช้ำงฉัททันต์ตกลูกเป็นช้ำงเผือกขำวบริสุทธิ์จึง
น ำมำไว้ในโรงช้ำงต้นคู่บำรมี ให้นำมว่ำ "ปัจจัยนำค" เมื่อพระเวสสันดรเจริญชนม์ 16 พรรษำ รำชบิดำ
ก็ยกรำชสมบัติให้ครอบครองและทรงอภิเษกกับนำงมัทรี พระรำชบิดำรำชวงศ์มัททรำช มีพระโอรส 1 
องค์ช่ือ ชำลี รำชธิดำช่ือกัณหำพระองค์ได้สร้ำงโรงทำน บริจำคทำนแก่ผู้เข็ญใจ ต่อมำพระเจ้ำกำลิงคะ
แห่งนครกำลิงครัฐได้ส่งพรำหมณ์มำขอพระรำชทำนช้ำงปัจจัยนำคพระองค์จึงพระรำชทำนช้ำงปัจจัย
นำคแก่พระเจ้ำกำลิงคะ ชำวกรุงสัญชัย จึงเนรเทศพระเวสสันดรออกนอกพระนคร 
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กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ท่ีพระเวสสันดรทรงแจกมหำสัตสดกทำน คือ กำรแจกทำน
ครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนท่ีพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนำงมัทรี ชำลีและกัณหำออกจำกพระนคร จึงทูลขอ
พระรำชทำนโอกำสบ ำเพ็ญมหำสัตสดกทำน คือ กำรให้ทำนครั้งยิ่งใหญ่ อันได้แก่ ช้ำง ม้ำ โคนม นำรี 
ทำสี ทำสำ สรรพวัตถำภรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งสุรำบำนอย่ำงละ 700  

กัณฑ์ที่ 4  วนประเวศ เป็นกัณฑ์ท่ีส่ีกษัตริย์เดินดงบ่ำยพระพักตร์สู่เขำวงกต เมื่อเดินทำงถึง
นครเจตรำชท้ังส่ีกษัตริย์จึงแวะเข้ำประทับพักหน้ำศำลำพระนคร กษัตริย์ผู้ครองนครเจตรำชจึงทูล
เสด็จครองเมือง แต่พระเวสสันดรทรงปฎิเสธ และเมื่อเสด็จถึงเขำวงกตได้พบศำลำอำศรมซึ่งท้ำว
วิษณุกรรมเนรมิตตำมพระบัญชำของท้ำวสักกะเทวรำช กษัตริย์ท้ังส่ีจึงทรงผนวชเป็นฤๅษีพ ำนักใน
อำศรมสืบมำ 

กัณฑ์ที่ 5  ชูชก เป็นกัณฑ์ท่ีชูชกได้นำงอมิตดำมำเป็นภรรยำ และหมำยจะได้โอรสและธิดำ
พระเวสสันดรมำเป็นทำส ในแคว้นกำลิงคะมีพรำหมณ์แก่ช่ือ     ชูชก พ ำนักในบ้ำนทุนวิฐะ เท่ียว
ขอทำนตำมเมืองต่ำงๆ เมื่อได้เงินถึง 100 กหำปณะ จึงน ำไปฝำกไว้กับพรำหมณ์ผัวเมีย แต่ได้น ำเงินไป
ใช้เป็นกำรส่วนตัว เมื่อชูชกมำทวงเงินคืนจึงยกนำงอมิตดำลูกสำวให้แก่ชูชก นำงอมิตดำเมื่อมำอยู่
ร่วมกับชูชก ได้ท ำหน้ำท่ีของภรรยำท่ีดี ท ำให้ชำยในหมู่บ้ำนเปรียบเทียบกับภรรยำตน หญิงในหมู่บ้ำน
จึงเกลียดชังและรุมท ำร้ำยทุบตี นำงอมิตดำ ชูชกจึงเดินทำงไปทูลขอกัณหำชำลีเพื่อเป็นทำสรับใช้ เมื่อ
เดินทำงมำถึงเขำวงกตก็ถูกขัดขวำงจำกพรำมเจตบุตรผู้รักษำประตูป่ำ 

 
กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน เป็นกัณฑ์ท่ีพรำนเจตบุตรหลงกลชูชก และช้ีทำงสู่อำศรมจุตดำบส ชูชกได้

ชูกลักพริกขิงแก่พรำนเจตบุตรอ้ำงว่ำเป็นพระรำชสำสน์ของพระเจ้ำกรุงสญชัย จึงได้พำไปยังต้นทำงท่ี
จะไปอำศรมฤๅษี 

กัณฑ์ที่ 7  มหาพน เป็นกัณฑ์ป่ำใหญ่ ชูชกหลอกล่ออจุตฤๅษีให้บอกทำงสู่อำศรมพระ
เวสสันดรแล้วก็รอนแรมเดินไพรไปหำ เมื่อถึงอำศรมฤๅษี ชูชกได้พบกับอจุตฤๅษี ชูชกใช้คำรมหลอกล่อ
จนอจุตฤๅษีจึงให้ท่ีพักหนึ่งคืนและบอกเส้นทำงไปยังอำศรมพระเวสสันดร 

กัณฑ์ที่ 8  กัณฑ์กุมาร เป็นกัณฑ์ท่ีพระเวสสันดรทรงให้ทำนสองโอรสแก่เฒ่ำชูชก พระนำง
มัทรีฝันร้ำยเหมือนบอกเหตุแห่งกำรพลัดพรำก รุ่งเช้ำเมื่อนำงมัทรีเข้ำป่ำหำอำหำรแล้ว ชูชกจึงเข้ำเฝ้ำ
ทูลขอสองกุมำร สองกุมำรจึงพำกันลงไปซ่อนตัวอยู่ท่ีสระ พระเวสสันดรจึงลงเสด็จติดตำมสองกุมำร 
แล้วจึงมอบให้แก่ชูชก 

กัณฑ์ที่ 9  กัณฑ์มัทรี เป็นกัณฑ์ท่ีพระนำงมัทรีทรงได้ตัดควำมห่วงหำอำลัยในสำยเลือด 
อนุโมทนำทำนโอรสท้ังสองแก่ชูชก พระนำงมัทรีเดินเข้ำไปหำผลไม้ในป่ำลึก จนคล้อยเย็นจึงเดินทำง
กลับอำศรม แต่มีเทวดำแปลงกำยเป็นเสือนอนขวำงทำง จนค่ ำเมื่อกลับถึงอำศรมไม่พบโอรส พระ
เวสสันดรได้กล่ำวว่ำนำงนอกใจ จึงออกเท่ียวหำโอรสและกลับมำส้ินสติต่อเบื้องพระพักตร์ พระองค์
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ทรงตกพระทัยลืมตนว่ำเป็นดำบสจึงทรงเข้ำอุ้มพระนำงมัทรีและทรงกันแสง เมื่อพระนำงมัทรีฟื้นจึง
ถวำยบังคมประทำนโทษ พระเวสสันดรจึงบอกควำมจริงว่ำได้ประทำนโอรสแก่ชูชกแล้ว หำกชีวิตไม่
ส้ินคงจะได้พบ นำงจึงได้ทรงอนุโมทนำ 

กัณฑ์ที่ 10  สักกบรรพ เป็นกัณฑ์ท่ีพระอินทร์จ ำแลงกำยเป็นพรำหมณ์มำขอพระนำงมัทรี 
แล้วถวำยคืนพร้อมถวำยพระพร 8  ประกำร ท้ำวสักกะเทวรำชเสด็จแปลงเป็นพรำหมณ์เพื่อทูลขอ
นำงมัทรี พระเวสสันดรจึงพระรำชทำนให้ พระนำงมัทรีก็ยินดีอนุโมทนำเพื่อร่วมทำนบำรมีให้ส ำเร็จ
พระสัมโพธิญำณ เป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวสะท้ำน ท้ำวสักกะเทวรำชในร่ำงพรำหมณ์จึงฝำกนำงมัทรี
ไว้ยังไม่รับไป ตรัสบอกควำมจริงและถวำยคืนพร้อมถวำยพระพร 8 ประกำร 

กัณฑ์ที่ 11 มหาราช เป็นกัณฑ์ท่ีเทพเจ้ำจ ำแลงองค์ท ำนุบ ำรุงขวัญสองกุมำรก่อนเสด็จนิวัติ
ถึงมหำนครสีพี เมื่อเดินทำงผ่ำนป่ำใหญ่ชูชกจะผูกสองกุมำรไว้ที่โคนต้นไม้ ส่วนตนเองปีนขึ้นไปนอน
ต้นไม้ เหล่ำเทพเทวดำจึงแปลงร่ำงลงมำปกป้องสองกุมำร จนเดินทำงถึงกรุงสีพี พระเจ้ำกรุงสีพีเกิด
นิมิตฝันตำมค ำท ำนำยยังควำมปีติปรำโมทย์ เมื่อเสด็จลงหน้ำลำนหลวงตอนรุ่งเช้ำทอดพระเนตรเห็นชู
ชกพำกุมำรน้อยสององค์ ทรงทรำบควำมจริงจึงพระรำชทำนค่ำไถ่คืน ต่อมำชูชกก็ดับชีพตักษัยด้วย
เพรำะเดโชธำตุไม่ย่อย ชำลีจึงได้ทูลขอให้ไปรับพระบิดำพระมำรดำนิวัติพระนคร ในขณะเดียวกันเจ้ำ
นครลิงคะได้โปรดคืนช้ำงปัจจัยนำคแก่นครสีพี 

กัณฑ์ที่ 12  ฉกษัตริย์ เป็นกัณฑ์ท่ีท้ังหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภำพสลบลงเมื่อได้พบหน้ำณอำศรม
ดำบสท่ีเขำวงกตพระเจ้ำกรุงสญชัยใช้เวลำ  1  เดือน กับ 23 วันจึงเดินทำงถึงเขำวงกต เสียงโห่ร้อง
ของทหำรท้ัง 4 เหล่ำ พระเวสสันดรทรงคิดว่ำเป็นข้ำศึกมำรบนครสีพี จึงชวนพระนำงมัทรีขึ้นไปแอบ
ดูท่ียอดเขำ พระนำงมัทรีทรงมองเห็นกองทัพพระรำชบิดำจึงได้ตรัสทูลพระเวสสันดรและเมื่อหก
กษัตริย์ได้พบหน้ำกันทรงกันแสงสุดประมำณ รวมท้ังทหำรเหล่ำทัพ ท ำให้ป่ำใหญ่สนั่นครั่นครืนท้ำว
สักกะเทวรำชจึงได้ทรงบันดำลให้ฝนตกประพรมหกกษัตริย์และทวยหำญได้หำยเศร้ำโศก 

กัณฑ์ที่  13  นครกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ท่ีหกกษัตริย์น ำพยุหโยธำเสด็จนิวัติพระนครพระเวสสันดร
ขึ้นครองรำชย์แทนพระรำชบิดำพระเจ้ำกรุงสญชัยตรัสสำรภำพผิด พระเวสสันดรจึงทรงลำผนวช
พร้อมท้ังพระนำงมัทรี และเสด็จกลับสู่สีพีนคร เมื่อเสด็จถึงจึงรับส่ังให้ชำวเมืองปล่อยสัตว์ท่ีกักขัง 
ครั้นยำมรำตรีพระเวสสันดรทรงปริวิตกว่ำ รุ่งเช้ำประชำชนจะแตกต่ืนมำรับบริจำคทำน พระองค์จะ
ประทำนส่ิงใดแก่ประชำชน ท้ำวโกสีห์ได้ทรำบจึงบันดำลให้มีฝนแก้ว 7 ประกำร ตกลงมำในนครสีพีสูง
ถึงหน้ำแข้ง พระเวสสันดรจึงทรงประกำศให้ประชำชนขนเอำไปตำมปรำรถนำ ท่ีเหลือให้ขนเข้ำพระ
คลังหลวง ในกำลต่อมำพระเวสสันดรเถลิงรำชสมบัติปกครองนครสีพีโดยทศพิธรำชธรรมบ้ำนเมือง
ร่มเย็นเป็นสุขตลอดพระชนมำยุ 
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ภาพขณะเทศน ์

   

   
 

3. รูปแบบการเทศน์พระเวสสันดรของพระครูวจีสุนทร 
รูปแบบกำรเทศน์พระเวสสันดร ส่วนมำกจะเป็นกำรเทศน์แบบบรรยำยธรรมหรือกำร

บรรยำยกัณฑ์ เรียกว่ำ กำรบรรยำยพระเวสสันดรรูปเดียว เทศน์ท้ังหมด 13 กัณฑ์ ส ำหรับรูปแบบใน
กำรเทศน์ตำมท่ีศึกษำมำก็จะเป็นท ำนองสรภัญญะคำถำหรือร่ำยยำว ซึ่งเป็นนิทำนเล่ำเรื่องต่อกัน 
โดยเฉพำะเทศน์แบบ 3 ธรรมมำตย์ โดยเป็นกำรก ำหนดตัวละครของแต่ละธรรมมำตย์  ถ้ำหำกเป็น
กำรเทศน์ 13 กัณฑ์ ภำยในวันเดียวจบ ส่วนใหญ่ผู้ฟังจะชอบฟังแบบต่อเนื่องจนไม่อยำกลุกไปไหน
นำนๆ เพรำะกลัวขำดตอนและเรื่องรำวจะไม่ต่อเนื่องกัน เนื่องจำกเวลำเทศน์จะมีครบทุกอำรมณ์ ท้ัง
ไพเรำะ โศกเศร้ำ สนุกสนำน ฟังแล้วเพลิดเพลินและได้ข้อธรรม แต่ถ้ำท ำนองเทศน์แบบตัวธรรม ก็จะ
เป็นท ำนองอิสำนและกัณฑ์ท่ีชอบเทศน์ในรูปแบบนี้คือ กัณฑ์มัทรี เพรำะเป็นท่วงท ำนองท่ีโศกเศร้ำ 
ฟังแล้วจะคล้อยตำม นอกจำกนั้นก็จะมีท ำนองอื่นๆ อีก เช่น ท ำนองลม   พัดไผ่  กำเต้นก้อน ช้ำง
เทียมเมฆ เป็นต้น ส่วนท ำนองบรรยำย ก็จะใช้ภำษำกลำงในกำรเทศน์ แต่ไม่ค่อยได้น ำไปเทศน์บ่อย 
โดยส่วนใหญ่แล้วญำติโยมก็จะนิมนต์ให้เทศน์กัณฑ์มัทรี ซึ่งเป็นกัณฑ์ท่ีถนัดและคนชอบฟังมำกท่ีสุด  
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ลักษณะการเทศน์มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 
แต่งเป็นร่ำยยำว  ค ำประพันธ์ประเภทร่ำยยำว  หนึ่งบทจะมีกี่วรรคก็ได้  แต่ส่วนมำกมี 5 

วรรค       ขึ้นไป  วรรคหนึ่ง ๆ มีต้ังแต่ 6 ค ำขึ้นไป  ถึง 10 ค ำหรือมำกกว่ำ  มีบังคับเฉพำะระหว่ำง
วรรค คือ ค ำสุดท้ำยของวรรคจะส่งสัมผัสไปท่ีค ำท่ี 1  ถึง 5  ของวรรคต่อไป  เมื่อจบตอนมักมีค ำ
สร้อย เช่น “นั้นแล”  “นี้แล” 

ร่ำยยำวมหำเวสสันดรชำดก เป็นร่ำยยำวส ำหรับเทศน์  จะมีค ำศัพท์บำลีขึ้นก่อน  แล้วแปล
เป็นภำษำไทย  แล้วจึงมีร่ำยตำม  ในระหว่ำงกำรด ำเนินเรื่องจะมีค ำบำลีค่ันเป็นระยะ ๆ  ค ำบำลีนั้นมี
ควำมหมำยเกี่ยวเนื่องกับข้อควำมท่ีตำมมำ  

 
การอ่านค าประพันธป์ระเภทร่ายยาวหรือสรภัญญะ 

กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยกรองประเภทร่ำยหรือสรภัญญะ  นิยมอ่ำนหลบเสียงสูงให้ต่ ำลงใน
ระดับของเสียงท่ีใช้อยู่  ส่วนเสียงตรีท่ีหลบต่ ำลงนั้นอำจเพี้ยนไปบ้ำง เช่น น้อยน้อย เป็น นอยนอย  แต่
เสียงจัตวำ  แม้จะหลบเสียงต่ ำลงมักจะไม่เพี้ยน  

กำรอ่ำนร่ำยทุกชนิดจะอ่ำนท ำนองเหมือนกัน  คือ ท ำนองสูงด้วยเสียงระดับเดียวกัน และ
กำรลงจังหวะ จะอยู่ ท่ีท้ำยวรรคของทุกวรรค  ส่วนจะอ่ำนด้วยลีลำใดนั้นขึ้นอยู่กับอำรมณ์ตำม
เนื้อควำม ดังนี้ 

เนื้อความแสดงอารมณ์เศร้า     ใช้น้ ำเสียงเบำลง ส่ันเครือ และทอดเสียงให้ช้ำลงกว่ำปกติ 
เนื้อความแสดงอารมณ์โกรธ    ใช้น้ ำเสียงหนักแน่น เน้นเสียงดังกว่ำปกติ  กระชับ  ส้ัน 
เนื้อความแสดงอารมณ์ขบขัน    ผู้อ่ำนต้องพยำยำมท ำเสียงให้แสดงถึงควำมขบขัน โดยท่ี 

ตัวเองต้องไม่หัวเรำะขณะอ่ำน 
   เนื้อความบรรยายหรือพรรณนา      ต้องอ่ำนตำมอำรมณ์ของเนื้อควำมนั้น  เช่น บรรยำย
หรือพรรณนำควำมงำม ใช้น้ ำเสียงแจ่มใส ไม่ดัง หรือไม่เบำเกินไป 
   เนื้อความแสดงความศักดิ์สิทธิ์หรือยิ่งใหญ่     ใช้น้ ำเสียงหนักแน่น  เน้น แต่ไม่ห้วน 
  เนื้อความส่ังสอน              ใช้น้ ำเสียงไม่ดังหรือเบำเกินไป  เน้นค ำท่ีส่ังสอน  แต่ไม่ห้วน 

เนื้อความบรรยายการต่อสู้     ใช้น้ ำเสียงดัง  หนกัแน่น  ห้วน  กระชับ 
เนื้อความแสดงความตกใจ     ใช้น้ ำเสียงหนักเบำ  เสียงส่ันตำมเนื้อควำม 
เนื้อความตัดพ้อต่อว่า             ใช้น้ ำเสียงหนักบ้ำง  เน้นบ้ำง  สะบัดเสียงบ้ำง 
กำรอ่ำนร่ำยพยำยำมอ่ำนให้จบวรรค  เพรำะจังหวะหลักของร่ำยทุกชนิดจะอยู่ท่ีปลำยวรรค 

ซึ่งเป็นค ำส่งสัมผัส ส่วนจังหวะเสริมจะอยู่ท่ีค ำรับ  ดังนั้นเมื่ออ่ำนถึงค ำรับสัมผัสจะต้องเน้นเสียงหรือ
ทอดเสียง    ซึ่งเป็นเสมือนกำรแบ่งวรรคไปในตัว   เช่น ลูกรักเจ้ำแม่เอย เจ้ำเคยมำอำศัยนั่ง
นอน จังหวะหลักอยู่ท่ีค ำส่งสัมผัส คือ เอย จังหวะเสริมอยู่ท่ีค ำรับสัมผัส คือ เคยกำรอ่ำนตอนจบ
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ผู้อ่ำนจะต้องทอดเสียงให้ยำวกว่ำกำรทอดเสียงท้ำยวรรคอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ฟังรู้ว่ำเรื่องท่ีฟังก ำลังจะจบ
แล้ว   และเป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจให้ผู้ฟังต้องกำรฟังอีก 
 กำรเทศน์ท่ีดีนั้นจะต้องเทศน์ให้ผู้ฟังฟังแล้วเข้ำถึงอำรมณ์ของกำรเทศน์ ให้เกิดควำมคล้อย
ตำมและสำมำรถจินตนำกำรไปตำมเนื้อเรื่องได้ ต้องเทศน์ได้ครบเครื่อง รู้ขั้นตอนของกำรเทศน์ ใช้
อุเทศเป็น ท ำนิเทศได้ ปฏินิเทศได้ สรุปจบให้จับใจ กำรเทศนำจะต้องไพเรำะในเบ้ืองต้นด้วยอุเทศ คือ 
ยกหัวข้อขึ้นแสดง มัชเฌกัลยำณัง ไพเรำะในท่ำมกลำงด้วยนิเทศ อธิบำยขยำยควำม แล้วสุดท้ำย 
ปริโยสำนกัลป์ยำณัง ปฏินิเทศ สรุปจบประทับใจ ก็คือไพเรำะในท่ีสุด  
 
อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ   

กำรตั้งใจฟังเทศน์มหำชำติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์  ท้ัง 13  กัณฑ์จะเป็นเหตุให้
ส ำเร็จควำมปรำรถนำทุกประกำรดังนี้ 
          1.  เมื่อตำยจำกโลกนี้แล้วจะมีโอกำสได้พบพระพุทธเจ้ำ  พระนำมว่ำ  ศรีอริยเมตไตย  ใน
อนำคต 
          2.  เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬำร 
          3.  เมื่อตำยไปแล้วจะไม่ตกนรก 
          4.  เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้ำพระนำมว่ำ  ศรีอริยเมตไตย  จะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์ 
          5.  ได้ฟังธรรมต่อหน้ำพระพักตร์ของพระพุทธองค์  จะได้ดวงตำเห็นธรรมเป็นพระอริยบุม 
 
          มหาชาติ  หรือเวสสันดรชาดกมีคุณค่าท้ังด้านเนื้อความและด้านวรรณศิลป์เพราะแต่ละ
ส้านวนเกิดขึ้นจากความเช่ือและความศรัทธาในพุทธศาสนา  ท้ังยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ส้าคัญ
ของคนในท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 

 

แนวทางแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙  ด้วยวิทยาการสาขาปรัชญา 
 

 
รศ.ดร.วุฒิพงศ์  ถำยะพิงค์ 

นักวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพจิตด้วยสหศำสตร์   
มหำวิทยำลัยโพธิศำสตร์ USA 

 
 

กำรเกิดโรคระบำดโควิดนำยทีนท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลกในขณะนี้ เป็นปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติเกี่ยวกับโรคระบำด ท่ีส่งผลกระทบต่อท้ังสุขภำพ สวัสดิภำพ เสรีภำพท้ังในระดับบุคคล 
ครอบครัวและสังคมท่ัวโลก จนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจให้ตกต่ ำอย่ำงน่ำใจหำย มีผู้น ำบำง
ประเทศออกมำให้ควำมเห็นว่ำมีควำมรุนแรงและเสียหำยมำกกว่ำสงครำมโลกครั้งท่ี2เสียอีก ท้ังยังมี
กำรวิจำรณ์ในแง่มุมต่ำงๆท่ีส่งผลเสียต่อสภำพจิตใจของผู้คน  แต่มนุษย์เรำนั้นหำกเข้ำใจปรัชญำชีวิต
อย่ำงลึกซึ้ง จะมองทุกอย่ำงเป็นเพียงปรำกฏกำรณ์แล้วให้คุณค่ำและควำมหมำยในทำงท่ีเป็นคุณต่อ
กำรด ำรงชีวิตนั่นเอง 

คุณวิทยำหรืออรรฆวิทยำ(axiology) เป็นสำขำหนึ่งของวิชำปรัชญำ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ค่ำนิยม คุณค่ำ และควำมหมำย ท่ีเกิดจำกกำรประเมินข้อเท็จจริงท่ีเป็นเพียงปรำกฏกำรณ์หรือ
พฤติกรรมท่ีสำมำรถรับรู้ด้วยประสำทสัมผัสท้ังห้ำ ส่วนคุณค่ำและควำมหมำยนั้นมีลักษณะอำศัย
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดจำกกำรตีควำมว่ำควรเป็นอย่ำงไรและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และควรเป็นกำรตีควำม
จำกคนใน(emic) และในกำรณ์นี้เป็นกำรตีควำมท่ีประมวลมำจำกตัวผู้เขียนเองซึ่งอยู่ในบริบทของนัก
สุขภำพและในควำมเป็นคนไทย ซึ่งอยู่ในช่วงเวลำของปรำกฏกำรณ์กำรระบำดโควิดนำยทีนในครั้งนี้
ด้วยเช่นกัน 

กำรเขียนบทควำมครั้งนี้ ผู้เขียนเน้นตีควำมปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงของกำรแพร่ระบำด
โควิดนำยทีนเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น  มุ่งช้ีชวนผู้อ่ำนให้คุณค่ำและควำมหมำยตำมควำมเป็นจริง
และเป็นคุณต่อท้ังสุขภำพกำยสุขภำพจิตของคนไทยทุกคน  เพื่อให้เกิดผลดีต่อกำรปรับตัวและร่วมมือ
ร่วมใจรับมือกับปรำกฏกำรณ์แพร่ระบำดของโควิดนำยทีนด้วยจิตใจท่ีเข้มแข็ง และมองเห็น
ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวอย่ำงเป็นกลำงๆ หรือมองด้วยมุมมองท่ีเป็นคุณต่อตนเองและสังคม อย่ำงไรก็ดี
วิธีวิทยำในเชิงคุณภำพใดๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรให้คุณค่ำและควำมหมำยนั้น ย่อมมีกล่ินไอของควำมเป็น
ตัวตน(subjective)อยู่ในนั้นเสมออย่ำงเล่ียงไม่ได้ แต่ขอย้ ำว่ำส่ิงท่ีส ำคัญท่ีสุดก็คือ กำรให้คุณค่ำและ
ตีควำมในทำงท่ีเป็นคุณนั้นส ำคัญท่ีสุดในปรัชญำคุณวิทยำ กล่ำวคือพึงตีควำมดังต่อไปนี้ 
 



๒๕๖ 

 

1) ต้องตีควำมว่ำกำรออกพระรำชก ำหนดและมีค ำส่ังห้ำมออกนอกบ้ำนในบำงช่วงเวลำนั้น 
มิใช่กำรจ ำกัดเสรีภำพหำกแต่เป็นกำรจัดกำรพฤติกรรมสุขภำพในระดับมหภำคของประเทศเท่ำนั้น    
ค ำว่ำพฤติกรรมสุขภำพนั้นมีหลำยระดับ ในสถำนกำรณ์วิกฤตเช่นนี้กำรรอให้ปัจเจกบุคคลทุกๆคนมี
พฤติกรรมสุขภำพท่ีปลอดภัยและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นนั้นเป็นไปได้ยำก เพรำะมนุษย์แต่ละ
คนมีควำมตระหนักรู้ในพฤติกรรมสุขภำพและควำมรับผิดชอบท่ีต่ำงกัน  ดังนั้นจึงต้องใช้มำตรกำรทำง
กฏหมำยมำควบคุมพฤติกรรมสุขภำพนั่นเอง  ในขณะท่ีควำมเคยชินและประสบกำรณ์ในอดีตของคน
ไทยทุกคนนั้น มักจะตีควำมว่ำเป็นกำรควบคุมเสรีภำพในเชิงของกำรเมืองกำรปกครอง เพรำะ
ปรำกฏกำรณ์เช่นนี้มักจะเกิดควบคู่มำกับกำรปฏิวัติรัฐประหำรนั่นเอง  แต่ปรำกฏกำรณ์ครั้งนี้ต่ำงไป
จำกประสบกำรณ์ในอดีตโดยส้ินเชิง 

2)  ต้องตีควำมว่ำประเทศไทยป่วยไม่ใช่ปัจเจกบุคคลป่วย     กำรมองเช่นนี้เป็นกำรมองตำม
ควำมเป็นจริงในปรัชญำและแนวควำมคิดทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ  ดังเช่น ถ้ำมีผู้ป่วยติดเตียงหรือมี
ผู้ป่วยจิตเวชหนึ่งคนในครอบครัว  นักสุขภำพจะต้ังสมมุติฐำนไว้ว่ำท้ังครอบครัวป่วย   นั่นเป็นเพรำะ
คนท้ังครอบครัวจะมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป ท้ังต้องดูแลญำติท่ีผู้ป่วยให้ถูกต้องเหมำะสมตำมหลักกำรทำง
สุขภำพ และยังต้องท ำหน้ำท่ีกำรงำนอื่นๆของชีวิตควบคู่ไปด้วย     กำรมองด้วยแนวคิดนี้จ ำเป็นท่ีนัก
สุขภำพต้องเข้ำไปช่วยให้กำรปรึกษำและเป็นพี่เล้ียงในกำรจัดกำรกับครอบครัวนั้นๆรอบด้ำน  เพื่อ
ช่วยให้เขำท ำหน้ำท่ีในครอบครัวต่อไปได้นั่นเอง    และเหตุกำรณ์โควิดนำยทีนระบำดในครั้งนี้ก็ต้องต้ัง
สมมุติฐำนว่ำประเทศป่วยไม่ใช่เป็นเพียงปัจเจกบุคคลป่วยเท่ำนั้น(ประเทศคือครอบครัว) เพรำะกำร
มองเช่นนี้จะท ำให้เกิดกำรจัดกำรพฤติกรรมสุขภำพแบบองค์รวมและรอบด้ำนอย่ำงเข้มงวดท้ังใน
ระดับบุคคลและระดับชำติอย่ำงเต็มก ำลังนั่นเอง 

3) ต้องตีควำมว่ำพฤติกรรมป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิดนำยทีมครั้งนี้ เป็นเรื่องท่ียิ่งใหญ่
และส ำคัญเท่ำชีวิต     ท้ังนี้ในวิชำปรำกฏกำรณ์วิทยำ(phenomenology) ซึ่งเป็นปรัชญำอีกสำขำ
หนึ่งท่ีมุ่งเน้นศึกษำโดยให้ควำมส ำคัญต่อระดับจิตส ำนึกของมนุษย์  ซึ่งกำรแพร่ระบำดของโควิชนำยที
นในครั้งนี้คนไทยทุกคนต้องให้ระดับคุณค่ำอย่ำงสูงสุดในจิตส ำนึกจึงจะส่งผลต่อกำรเปล่ียนพฤติกรรม
ได้อย่ำงจริงจัง  และในเชิงของปรัชญำคุณวิทยำ(axiology) นั้นประชำชนทุกคนก็พึงต้องให้คุณค่ำและ
ควำมหมำยของพฤติกรรมเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดในครั้งนี้อย่ำงยิ่งใหญ่มำกๆเช่นกัน จึงจะน ำมำสู่
กำรตระหนักรู้และเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพให้เอื้อต่อกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดในครั้งนี้ ได้   
พฤติกรรมนั้นก็คือให้ใช้ชีวิตอยู่กับบ้ำน เว้นระยะห่ำงทำงสังคม 2 เมตร สวมหน้ำกำกอนำมัย ใช้ช้อน
กลำง หมั่นล้ำงมือ กระท่ังให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐโดยเฉพำะบุคลำกรทำงสำธำรณสุขท่ี
ออกมำให้ควำมรู้กันอย่ำงต่อเนื่องและมำกมำย 
 



๒๕๗ 

 

4) ต้องตีควำมว่ำทุกปรำกฏกำรณ์มีกำรเกิดขึ้นต้ังอยู่และดับไปเป็นธรรมดำ (อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตำ) กำรตีควำมเช่นนี้เป็นกำรตีควำมตำมหลักกำรแนวพุทธปรัชญำว่ำด้วยกฏไตรลักษณ์นั่นเอง    
เพรำะฉะนั้นปรำกฏกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิดนำยทีนก็เช่นกัน ก็ต้องเป็นไปตำมกฎไตรลักษณ์
นั้นเช่นกัน กล่ำวคือเมื่อมีกำรเกิดขึ้นของโรคและขณะนี้ก ำลังต้ังอยู่(แพร่ระบำด) ในท่ีสุดก็จะมีกำรดับ
ไป(หมดโรค)เป็นธรรมดำนั่นเอง   แต่กำรจะช่วยให้ปรำกฏกำรณ์แพร่ระบำดดังกล่ำวดับไปโดยเร็วนั้น 
ประชำชนคนไทยทุกคนต้องให้คุณค่ำและควำมหมำยตำมข้อหนึ่งถึงข้อสำมดังท่ีกล่ำวมำอย่ำงยิ่งยวด
และเข้มงวด   จึงจะเป็นกำรให้คุณค่ำและควำมหมำยท่ีจะเอื้อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
สุขภำพและหยุดกำรแพร่ระบำด(ดับไป)ได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง 

กำรน ำเสนอบทควำมผ่ำนกรอบแนวคิดของวิทยำกำรสำขำปรัชญำท้ังปรำกฏกำรณ์วิทยำ คุณ
วิทยำ พุทธปรัชญำ และกำรส่งเสริมสุขภำพในครั้งนี้   หวังว่ำจะช่วยให้คนไทยทุกคนตีควำม
ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆท่ีรัฐใช้แก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโควิดนำยทีนอยู่ในขณะนี้ได้ตำมควำมเป็นจริง
และเป็นฝ่ำยบวก   เพรำะกำรมองด้วยคุณค่ำและควำมหมำยเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจสงบเป็นกลำงๆ 
และเกิดสติสมำธิในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพอย่ำงมีควำมเข้ำใจและสบำยใจจนกว่ำปัญหำจะ
คล่ีคลำยในท่ีสุด  และแม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของโควิดนำยทีนจะผ่ำนไปแล้วอีกนำนเท่ำใดก็ตำม 
ผู้เขียนคงจะช่วยให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนได้มองเห็นว่ำวิทยำกำรทุกสำขำมีควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำต่ำงๆได้ท้ังส้ิน  ขึ้นอยู่กับว่ำนักวิชำกำรและนักวิชำชีพแขนงนั้นๆ จะน ำหลักกำรใน
วิทยำกำรแขนงของตนมำอธิบำยและท ำนำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ได้ลึกซึ้งครอบคลุมเหมำะสมและเป็น
คุณต่อสังคมเพียงใดและอย่ำงไร.  
 
 


