
แบบบันทึกองค์ความรู้ 
                                        

         
                ชื่อองค์ความรู้  เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1  
                                                        ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ 
                                      เจ้าขององค์ความรู้  นางสาวกาญจนา  หมื่นสุข 
                                      ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                                         สังกัด  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ 
       
ความเป็นมาและความส าคัญ 
    “ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0”  ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ 
ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ 
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 และถือได้ว่าความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม   และเปลี่ ยนจากการ เน้นภาคการผลิตสินค้ า  ไปสู่ การ เน้นภาคบริการมากขึ้ น 
           ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  ปัจจุบันนี้สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตรในชุมชนมีภาวะความเสี่ยงของอาชีพภาค
เกษตรกรรมที่เกิดจากการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม เช่น ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โรคพืช ราคาผลผลิตตกต่ า การไม่
มีอาชีพหรือรายได้เสริม หลังฤดูการผลิตและยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพค่อนข้างน้อย ส่วนกลุ่มอาชีพที่มี
อยู่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนต้องเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพใน
เมือง และมีส่วนราชการที่มีสถานที่หรือศูนย์ฝึกอบรมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ/แหล่งเรียนรู้
การประกอบอาชีพได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ประกอบกับมีปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่เชี่ยวชาญและ
ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน แต่มีส่วนน้อยที่สามารถถ่ายทอดให้คน
อ่ืนน าไปท าตามให้ส าเร็จได้  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับค าว่า “ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0” กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการ
ด าเนินการในปี 2560 นี้ ทีมุ่่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นั่นคือ “รายได้” ที่ต้องท าให้ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน โดยการสร้างอาชีพจึงเป็นที่มาของ “สัมมาชีพชุมชน” ซึ่งก าหนดแผนการสร้างสัมมาชีพชุมชนบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้ โดยให้ชาวบ้าน
สอนชาวบ้านในสิ่งที่เขาอยากท า ฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถน าไปเป็นอาชีพได้ เพราะข้อเท็จจริงในทุกพ้ืนที่จะมี
คนเก่งในแต่ละอาชีพอยู่แล้ว เช่น ท านาได้ผลผลิตสูง ท าสวนเก่ง หรือทางช่างแกะสลัก และการแปรรูปอื่นๆ  
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ซึ่งจะคัดเลือกและจัดเวทีฝึกทักษะการสอนการน าเสนอให้กับคนเก่งเหล่านี้ ยกให้เป็น “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” 
หลังจากนั้นกลับไปสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเพ่ิมเติมอีกหมู่บ้านละ 4 คน แล้วเปิดรับลูก
ศิษย์ที่สนใจอยากฝึกอาชีพในแต่ละประเภทอาชีพหมู่บ้านละ 20 คน เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วขั้นพ้ืนฐานที่สุดก็
จะสามารถสร้างอาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้                    
ขณะที่ส่วนหนึ่งมีความก้าวหน้าก็จะมีแหล่งทุนสนับสนุนต่อยอดอาชีพสร้างผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเข้าสู่
ระบบ OTOP เพ่ือขยายตลาดในวงกว้างต่อไป  ดังนั้นจึงไดม้อบหมายให้ส านักงานพัฒนาชุมชนด าเนินกิจกรรม
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของประชารัฐ
โดยใช้พ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
และชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนให้ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายดังกล่าวมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
ให้เกิดสัมมาชีพชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพต่อไปและเพ่ือให้
การด าเนินการมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีเทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ/วิธีการ/เทคนิค/ข้อพึงระวัง 

การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยใช้หลักการ PDCA ดังนี้ 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑) เตรียมความพร้อมข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในการฝึกอบรมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยพัฒนากรที่

รับผิดชอบส ารวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน จัดท าทะเบียนพร้อมทั้งคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จหรือเชี่ยวชาญในหมู่บ้านเพ่ือเตรียมเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรสัมมาชีพจ านวน 10 คน ซึ่งให้
เลือก 1 คน เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดยส่งข้อมูลให้จังหวัด
ทราบเพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลต่อไป 

2) พัฒนากรจะต้องศึกษาแนวทางในการสร้างสัมมาชีพชุมชนของกราการพัฒนาชุมชน เพ่ือจะได้มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับปราชญ์ชุมชนและชาวบ้านในพ้ืนที่
เป้าหมายได้ด ี

3) ประสานผู้น าชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือเตรียมพร้อมในการด าเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

ขั้นด าเนินการ (D)  
๑) ประสานตัวแทนพ้ืนที่เป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้น าสัมมาชีพชุมชน” 

ประจ าปี 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการเป็นวิทยากรและน า
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดพร้อมทั้งจัดกระบวนการสัมมาชีพและที่ส าคัญสามารถกลับมาเป็นวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) วิทยากรสัมมาชีพกลับไปสร้างทีม โดยคัดเลือกปราชญ์ชุมชนเข้าร่วมเพ่ิมเติมอี 4 คน ต่อหมู่บ้าน 
รวมเป็น 5 คน เรียกว่า ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยก าหนดทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน 1 คน ต่อครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 4 ครัวเรือน 
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3) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการอาชีพเพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

4) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ด าเนินการฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรูเ้สริมสร้างทักษะด้านอาชีพ จ านวน 20 คน ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน 

รวบรวมผลการด าเนินงาน (C)  

           ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวบรวมผลการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ จ านวน 20 คน ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน อาจจะมีการเก็บภาพ
กิจกรรม ศึกษาดูงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สรุปและประเมินผล (A) 

           ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกันสรุปผลการด าเนินการ
และประเมินผล  

เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 
           1) สร้างการรับรู้การด าเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายผ่านเวที
ประชาคมของกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชน และผ่านผู้น าชุมชน (บอกเล่าปากต่อปาก) 
           2) เปิดโอกาสให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้ถ่ายทอดความรู้ความสารถ พร้อมทั้ง
แสดงศักยภาพในการจัดเวทีประชาคม โดยพัฒนากรเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน 
            3) ใช้กระบวนการ “ชาวบ้านสอบชาวบ้าน” หลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” และปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 4) มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย เช่น ตั้งกลุ่ม line, เพจ facebook เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละคนมีให้กันและกัน 
 

ผลของการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 
 1) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 มีผู้น าวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จ านวน 1 คน ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ จ านวน 1 ทีม และมีครัวเรือนสัมมาชีพ จ านวน 20 ครัวเรือน 
           2) ครัวเรือนสัมมาชีพ ได้รับความรู้และไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพต่อไป 
           3) หมู่บ้านมีการด าเนินชีวิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน เกื้อกูลกัน
ในชุมชน ส่วนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เกิดทักษะกระบวนการในการท างานในพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการท างานร่วมกับกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายได้ดี 
 

ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ 
1) ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเป็นอย่างดี 

           2) อาชีพที่ชุมชนเลือกเกิดจากความต้องการของชุมชนเอง ตามสภาพแวดล้อมในชุมชน 
           3) การคัดเลือกผู้น าและทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็ง  
 4) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนและคอยให้ค าแนะน าจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  
 5) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 มีความรักความสามัคคี เข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 


