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54260906 :  สาขาวชิาพฒันศึกษา 
ค าส าคญั   :  การจดัการนวตักรรมภมิูปัญญาเศรษฐกิจพอเพยีง/ ปราชญช์าวบา้น / การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
                    อภิชาติ    กิตติศกัด์ินาวนิ :  การพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้น เพือ่เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ :  ผศ. ดร. ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ, ผศ. ดร.ลุยง  
วรีะนาวนิ, ผศ. ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม. 346 หนา้. 
                   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  2.  เพื่อศึกษาปัจจัยเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพยีงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  3.  เพื่อพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี  (Mixed Method 
Research)  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถาม   จ านวน 266  คน   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน            
5  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็นแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าการกระจาย (CV) ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product - moment Correlation Coefficient) โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural equation modeling : SEM) และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis)    

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 กระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน ไดแ้ก่   1. สาเหตุ และแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต/หรือประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   2. การ
ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (ความมีเหตุมีผล  ความพอประมาณ  และการมีภมิูคุม้กนั ร่วมกบัเง่ือนไขความรู้ และ
คุณธรรม)ในการด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพ     3. หลกัการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและประยุกต์ใชภู้มิปัญญาในการ
ด าเนินชีวติ/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง     4. วธีิการปฏิบติัท่ีดี  หรือแนวทางท่ีดีเก่ียวกบัการประกอบ
อาชีพ/ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  5.  สมรรถนะท่ีผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรมภมิูปัญญาฯโดยมีการเช่ือมโยงก่อ
เกิดนวตักรรม  6.  การแสวงหาความรู้ ขอ้มูล การน าความรู้ไปใช ้และเผยแพร่และเปล่ียนความรู้/เทคนิคเก่ียวกบัการประยกุตใ์ช้
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใหป้ระสบความส าเร็จ  7.  ทุนทางสังคมมีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญา  
8.  การจดัการความรู้มีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภมิูปัญญา  9.  ความคิดสร้างสรรคมี์บทบาทและมีความส าคญัต่อ
นวตักรรมภมิูปัญญา 
 ปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้าง
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื   ไดแ้ก่  1.การปรับและยอมรับแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ มา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต/การประกอบอาชีพ  มีการให้ความสนใจในระบบความสัมพนัธ์ของธรรมชาติ  2.การสังเกต  
และเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติจดัสัมพนัธ์กนัอยู่ตามภูมิปัญญาของชาวบา้น    3.ทุนทางสังคม  4.วิธีการเรียนรู้และแสวงหาความรู้    
5.การจดัการความรู้อย่างมีระบบ  6.การประยุกต์ใชค้วามรู้และการสร้างสรรคน์วตักรรมภูมิปัญญา  7.สมรรถนะผูน้ าปราชญ์
ชาวบา้น  8.การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  9.การถ่ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรู้ 
 ตวัแบบการจดัการนวตักรรมภมิูปัญญาเศรษฐกิจพอเพยีงของปราชญช์าวบา้นเพือ่เสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  พบว่า 

ตวัแบบสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นระดบัดีมาก โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2 = 66.47, df = 93, p = 0.98, 
RMSEA= 0.00 , RMR = 0.03, GFI= 0.97,AGFI =  0.96 ,( 2 /df)  = 0.71 
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KEY  WORDS : MANAGEMENT OF SUFFICIENT  ECONOMIC  WISDOM  INNOVATION  / FOLK   

                           PHILOSOPHER  / REINFORCE  DEVELOPMENT 

   APICHAT   KITTISAKNAWIN : DEVELOPMENT  OF  MANAGEMENT  CAPACITY  MODEL  
REGARDING  TO  SUFFICIENT  ECONOMIC  WISDOM  INNOVATION  OF  FOLK  PHILOSOPHER  TO  
REINFORCE  DEVELOPMENT : THESIS ADVISORS : ASST. PROF. THIRASAK  UNAROMLERT, Ph.D., ASST. 
PROF. LUYONG VERANAVIN,  Ph.D., ASST. PROF. CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 346 pp. 
             This research aimed to 1. Study the process in Development of management capacity model regarding to 
sufficient economic wisdom innovation of folk philosopher to reinforce development 2. Study the factors that affect 
performance of Development of management capacity model regarding to sufficient economic wisdom innovation of folk 
philosopher to reinforce development 3. Develop models of  Development  of  management capacity model regarding to 
sufficient economic wisdom  innovation  of  folk philosopher to reinforce development. This research was conducted by 
applying mixed methods research. Questionnaires and semi-structured questionnaires were applied. Population and samples 
were 266 samples and 5 educators . Data analysis were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, CV, Pearson’s 
Product - moment Correlation Coefficient, Structural equation modeling and Content  Analysis. The results of this research 
were as follows: 
            The process in Development of management capacity model regarding to sufficient economic wisdom 
innovation of folk philosopher to reinforce development were 1. Causes and inspiration in the lifestyle / career or philosophy 
of sufficiency economy 2. The application of the philosophy of sufficiency economy (Moderation, Reasonableness and Self-
Immunity) 3. Principle / learning process in the creation and application of knowledge in the life / career philosophy of 
sufficiency economy 4. Best practice or guidance about career / lifestyle philosophy of sufficiency economy 5. Performance-
driven by linking the wisdom of innovation  6. The knowledge, data, publishing, technique involves the application of the 
principles of the sufficiency economy philosophy to success 7. Social capital role  important for innovative wisdom 
8.Knowledge Management important for innovative wisdom and 9. Creative thinking important for innovative wisdom  
          The factors affecting innovation management, intellectual, economic self-sufficiency of local scholars to 
enhance sustainable development were 1. To adapt and accept the concept of sufficiency economy philosophy of His Majesty 
the King to guide the lifestyle and occupation 2. Observing and learning about the natural relationship based on the people’s 
wisdom 3.Social Capital 4. Learning and seeking knowledge 5. Knowledge Management have systematically 6. System to 
apply the knowledge, wisdom and innovation. 7. Performance in Leadership  8.Effective Management 9. Transfer and 
dissemination of knowledge.  
                  The model Innovation of wisdom sufficiency  to promote sustainable development was consistent with 

empirical data on a very good level by considering ( 2 = 66.47, df = 93, p = 0.98, RMSEA= 0.00 , RMR = 0.03, GFI= 
0.97,AGFI =  0.96 ,( 2 /df)  = 0.71) 
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วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอขอบพระคุณ  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลุยง วีระนาวิน   และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม  กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์  ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาและ
ค าแนะน า  ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีวิจัย  และเก็บรวบรวมข้อมูล          
จนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต      เขียววิชัย  ประธานกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พินดา  วราสุนนัท ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา
แนะน า  ช่วยเหลือ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง   จนท าใหว้ทิยานิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

ขอขอบพระคุณ  ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ   ท่ีกรุณาตรวจแกไ้ขและให้ค  าแนะน าใน
การปรับปรุงเคร่ืองมือ  ท าใหเ้คร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ปราชญช์าวบา้น ทั้ง 5 ท่าน  ในการสัมภาษณ์  และปราชญช์าวบา้น ทั้ง 
266 ท่าน  ในการตอบแบบสอบถาม 

สุดทา้ยน้ี  คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบเป็นความ
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  บทที ่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

สังคมโลกในยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงมากมายอยา่งรวดเร็วในทุกๆดา้นซ่ึงเป็นผล
มาจากการพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคมทาํให้เรารู้สึกวา่โลก
อันกว้างใหญ่ไพศาลท่ีเราอาศัยอยู่ทุกว ันน้ีเล็กลงๆรู้สึกแคบลงทุกวันๆเหตุท่ีเกิดหรือการ
เปล่ียนแปลงใดๆท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบน้ียอ่มส่งผลให้ส่วนต่างๆของโลกไดรั้บรู้ในการเปล่ียนแปลง
นั้นอย่างรวดเร็วด้วยอาํนาจของการเช่ือมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีการส่ือสารการคมนาคมของ
มนุษยชาติบนโลกใบน้ีการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีส่งผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบนัท่ีสังคมมนุษย์เรา
เรียกวา่“ การพฒันา” การพฒันาทางดา้นการเมืองการปกครองการพฒันาทางเศรษฐกิจการคา้การ
พฒันาทางดา้นการศึกษาการพฒันาทางดา้นคมนาคมการพฒันาทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณะ
สุขการพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯลฯทุกดา้นของการพฒันาทุกการเปล่ียนแปลงยอ่ม
ส่งผลถึงมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติท่ีอยูบ่นโลกใบน้ีในทุกสังคมนั้นๆอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดท้ั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ 

สังคมโลกพฒันาตามยุคตามสมยัเร่ือยมาจากยุคการร่อนเร่สู่ยุคเกษตรกรรมจากยุค
เกษตรกรรมเขา้สู่ยคุอุตสาหกรรมจากยคุอุตสาหกรรมสู่ยุคเทคโนโลยีการส่ือสารจากยุคเทคโนโลยี
การส่ือสารเขา้สู่ยุคฐานความรู้หรือยุคนวตักรรมแลว้แต่จะเรียกการพฒันานั้นกนัไปตามกระแสใน
แต่ละช่วงเวลานั้นๆล้วนแลว้แต่เป็นการพฒันาตามแนวกระแสหลกัคือใช้ระบบทุนนิยมบริโภค
นิยมให้มีความตอ้งการในการบริโภคอุปโภคมากๆจนบา้งคร้ังอาจมากกว่าความตอ้งการจริงผ่าน
การโฆษณาชวนใหเ้ช่ือในภาพท่ีส่ือสารออกมากระตุน้ให้เกิดความตอ้งการส่วนเกินให้ความสําคญั
กบัวตัถุมากกว่าจิตใจและความเป็นเพื่อนมนุษยค์วามสัมพนัธ์ความมีมิตรไมตรีต่อกนัและกนัเน้น
ความทนัสมยัตอ้งการใช้ชีวิตอย่างทนัสมยัตอ้งการให้สังคมเห็นความทนัสมยัในตนเองด้วยวตัถุ
ตามแฟชั่นสร้างคุณค่าของตนเองด้วยวตัถุการยอมรับในทฤษฎีภาวะทันสมัย(Modernization 
Theory) และนิยมอย่างกวา้งขวางเร่ิมตน้จากโครงการฟ้ืนฟูประเทศแถบยุโรปตะวนัตกหลงัจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตามแผน Marshall Plan สมยัประธานาธิบดี Truman ของสหรัฐอเมริกาคือการ
สร้างใหเ้กิดสังคมทนัสมยัสถาบนัทนัสมยับุคคลทนัสมยัเร่งการขยายตวัทางเศรษฐกิจเนน้การใชทุ้น
นิยมอย่างเข้มข้นการผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงสุดอย่างต่อเน่ืองจนประสบ

1 



 
2 

ความสําเร็จอยา่งงดงามเม่ือเทียบกบัในยุคก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรมซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์คาํนวณ
วา่ในช่วงเวลาราว1,000 ปี ระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 6-16 เศรษฐกิจโลกขยายตวัโดยเฉล่ียปีละ0.1%
เท่านั้นในยคุปัจจุบนัเศรษฐกิจโลกขยายตวัโดยเฉล่ียปีละไม่ตํ่ากวา่ 3% อยา่งไรก็ตามการผลกัดนัให้
เศรษฐกิจขยายตวัสูงจนดูจะลืมไปวา่เศรษฐกิจมีไวเ้พื่อรับใชค้นเท่านั้นแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
สารพดัในเบ้ืองแรกจริงอยู่การขยายตวัทางเศรษฐกิจนําไปสู่ความมัง่คัง่และการบริโภคได้ใน
ระดบัสูงแต่ความมัง่คัง่และการบริโภคได้ตามใจชอบจนเขา้ขั้นสุดโต่งนั้นมิได้นาํความสุขมาให้
สังคมมนุษยด์งัสมมติฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์การวิจยัคร้ังแลว้คร้ังเล่าในสหรัฐอเมริกาช่วงเวลา
30ปีท่ีผา่นมายืนยนัตรงกนัว่าชาวอเมริกนัมิไดมี้ความสุขเพิ่มข้ึนทั้งท่ีมีความมัง่คัง่และการบริโภค
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตรงขา้มพวกเขากลบัมีความรู้สึกวา่มีความสุขนอ้ยลงเน่ืองจากความเส่ือมทราม
ของสังคมและส่ิงแวดล้อมเช่นการหย่าร้างยาเสพย์ติดความเครียดความหงอยเหงาเศร้าซึมและ
มลพิษต่างๆการศึกษาเหล่านั้นนาํไปสู่การถกเถียงกนัอยา่งเขม้ขน้จนถึงขั้นขุดเอาการวดัค่าของส่ิง
ต่างๆข้ึนมาพิจารณาซ่ึงก็มกัพบว่ามนัเป็นหน่ึงในตวัสร้างปัญหา(ไสว  บุญมา,2551:42)  ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมก็มีจุดอ่อนและปัญหาในเร่ืองการกระจายรายไดไ้ม่เป็นธรรมเพราะระบบทุนนิยม
ของแต่ละประเทศเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุทางประวติัศาสตร์ (การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบ
ศกัดินามาสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีและทุนนิยมในท่ีสุด) ดงันั้นในตอนเร่ิมตน้ใชร้ะบบน้ีคนจึงมี
ความมัง่คัง่หรือทุนแตกต่างกนัการดาํเนินไปของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในท่ีสุดทาํให้ทรัพยากร
ของประเทศถูกจดัสรรหรือถูกโอนไปสู่การครอบครองของคนท่ีมีอาํนาจมากผลตามมาก็คือคนเก่ง
และคนร่ํารวยมัง่คัง่ก็กา้วหนา้ไปก่อนในขณะท่ีคนส่วนใหญ่ยงัลา้หลงั(ฉววีรรณ  สายบวั, 2554 :10) 

โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมืองการปกครองการเปล่ียนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจและการเงินทั้งสองด้านเป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อแสวงหาอาํนาจและผลประโยชน์ของ
ประเทศหรือผูท่ี้มีความไดเ้ปรียบมากกวา่แข็งแรงมากกวา่มีโอกาสมากกวา่ในรูปแบบท่ีแตกต่างไป
จากอดีตท่ีผา่นมาจากสงครามซ่ึงหน้าสู่สงครามเยน็จากการยึดครองสู่ความช่วยเหลือความร่วมมือ
แบบมีวาระซ่อนเร้นจากพนัธมิตรเพื่อทาํสงครามทาํลายลา้งสู่พนัธมิตรเพื่อสร้างโอกาสและอาํนาจ
การต่อรองทางการคา้ทุกการเปล่ียนแปลงย่อมทาํให้ทุกสังคมตอ้งได้รับผลของการเปล่ียนแปลง
นั้นๆนอกจากการเปล่ียนทางสังคมอยา่งรวดเร็วหลากหลายซบัซ้อนและเช่ือมโยงกนัไดท้ัว่โลกใน
ยคุน้ีการพฒันาของความดอ้ยพฒันาความรุนแรงของปัญหาทาสังคมท่ีมีความแตกต่างกนัของแต่ละ
สังคมทาํให้การพฒันาจึงไม่สามารถคิดบนฐานคิดเดียวกนัหมดทั้งโลกได้(พชัรินทร์  สิรสุนทร
,2556:3) 

ประเทศไทยก็เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลกประเทศไทยย่อมได้รับผลจากการ
เปล่ียนแปลงต่างๆดว้ยในปีพ.ศ.2501ภายใตก้ารปกครองของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตเ์สนอให้มีการ
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วางแผนพฒันาเศรษฐกิจภายใตร้ะบบทุนนิยมโดยมีคณะสาํรวจทางเศรษฐกิจจากธนาคารโลกไดรั้บ
เชิญมาเป็นท่ีปรึกษารวมทั้งแนะนาํการจดัทาํแผนการพฒันาเศรษฐกิจในปีพ.ศ.2504และในเวลา
ต่อมารัฐบาลของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตไ์ดป้ระกาศเป็นแผนพฒันาการเศรษฐกิจฉบบัท่ี1ใชใ้นปี
พ.ศ.2504-2509รัฐบาลของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์มองนกัเศรษฐศาสตร์เป็นนกัคิดไม่ไดม้องว่า
เป็นผูก่้อปัญหาหวัรุนแรงรัฐบาลยคุน้ีใชน้กัเศรษฐศาสตร์ช่วยในการวางแผนการใชง้บประมาณโดย
ท่ีนกัเศรษฐศาสตร์เหล่าน้ีก็จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาไดรั้บการศึกษาภายใตก้ารสอน
สั่งจากนกัเศรษฐศาสตร์สาํนกันีโอคลาสสิก (neo-classical) ภายใตก้ารบริหารงานของรัฐบาลทหาร
ซ่ึงมีความผูกพนัอย่างใกลชิ้ดกบัประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นรัฐบาลไดเ้ลือกท่ีจะพฒันา
ประเทศภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปิดประเทศเต็มท่ีต่อระบบทุนนิยมโลกเอ้ืออาํนวยให้
ระบบตลาดและกลไกลราคาสําแดงพลงัไดเ้ต็มท่ีการคา้ขายระหว่างประเทศได้รับการสนบัสนุน
เต็มท่ีจากรัฐบาลการวางแผนทางเศรษฐกิจไม่ใช่ศตัรูของการค้าระหว่างประเทศการวางแผน
เศรษฐกิจก็เพื่อเปิดประเทศต่อระบบทุนนิยมโลกเป็นแผนการก่อสร้างระบบกิจกรรมพื้นฐานของ
การพฒันา (infrastructure) เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบัทุนนิยมต่างเขา้มาลงทุนในประเทศได้
สะดวกข้ึนวิชาเศรษฐศาสตร์สํานักนีโอคลาสสิกท่ีสนับสนุนให้ความชอบธรรมต่อแนวคิดแบบ
ปัจเจกชนนิยม (individualism) ให้ความสําคญักบัระบบตลาดและกลไกราคาการแข่งขนัเสรีซ่ึง
สอดคลอ้งในการอธิบายสนบัสนุนแนวทางการเปิดประเทศแบบเสรีและการพฒันาประเทศแบบ
ทุนนิยม (ฉตัรทิพยน์าถสุภา,2543:5-7)  จากท่ีประเทศไทยพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ท่ีผา่นมาตลอดระยะเวลา 50 ปี....ตั้งแต่แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 1 (2504-2509) ถึง
แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 10 (2550-2554) ไดข้อ้สรุปวา่ “เศรษฐกิจดี สังคมยงัมีปัญหา การพฒันายงัไม่
สมดุล” (สรรเสริญ วงศช์อุ่ม, 2554:3) นั้นยอ่มหมายถึงวา่ เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตวั
มากข้ึน สร้างความซบัซอ้นในสังคมมากข้ึน เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม การกระจายรายไดท่ี้ไม่
ทัว่ถึง การใชท้รัพยากร ธรรมชาติอย่างขาดสติ การบุกรุกธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตวั ซ่ึงเห็นไดจ้าก
ปัญหานํ้ าท่วมใหญ่ของประเทศไทยในช่วงปลายปี ’54  ปัญหาหมอกควนัและเถ้าฝุ่ นละอองทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงตน้ปี’55  ปัญหาหน้ีส้ิน ท่ีทาํกินของทุกชุมชนในประเทศไทย 
ลว้นเกิดจากความไม่สมดุลของการพฒันาประเทศ 

การพฒันาประเทศโดยการวิง่ตามประเทศท่ีเขาเรียกตวัเองวา่เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเป็นการพฒันาท่ีมิได้แก้ปัญหาความยากจนความอยู่เย็นเป็นสุขการอยู่
ร่วมกนัอยา่งเป็นสุขตวัอยา่งเช่นปัญหาการเงินท่ีเกิดจากวิกฤตตม้ยาํกุง้ของประเทศไทยส่งผลไปทัว่
เอเชียทิ้งช่วงเวลาหน่ึงก็เกิดปัญหาวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์รุก
รามไปถึงยุโรปทาํให้หลายประเทศในยุโรปตอ้งร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจากหน่วยงาน
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ต่างๆซ่ึงประเทศเหล่าน้ีลว้นได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ละดบัหน่ึงซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการ
พฒันาตามกระแสท่ีผา่นมามิไดส้ร้างความย ัง่ยนืให้กบัประเทศชาติและสังคมโลกเลยรวมทั้งปัญหา
สังคมในประเทศไทยท่ีทวคีวามรุนแรงและมีความซบัซ้อนมากข้ึนเร่ือยๆอนัเน่ืองมาจากการพฒันา
ท่ีเนน้ท่ีทุนนิยมบริโภคนิยมจนไม่ให้ความสําคญักบัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนขาดการใช่ชีวิตอยา่งอบอุ่น
ในครอบครัวในสังคมเราตอ้งช่วยกนัสร้างความสมดุลของสังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้ง
กนัโดยไม่พฒันาส่วนใดส่วนหน่ึงแลว้ไปทาํรายลา้งส่วนต่างตอ้งพฒันาบนพื้นฐานของความสมดุล
อยา่งย ัง่ยนื 

ทัว่ทุกประเทศทุกสังคมทุกองค์กรต่างก็พยายามสร้างความไดเ้ปรียบของตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการแข่งขนัและการพฒันาจึงพยายามสรรค์สร้างคิดส่ิงใหม่ๆท่ีเป็นนวตักรรมออกสู่
สังคมในรูปแบบต่างๆทั้งในลกัษณะของการยกระดบันวตักรรมการส่งเสริมวฒันธรรมนวตักรรม
และการสร้างระบบและองค์การนวตักรรมเพื่อให้เกิดความเขม้แข็งทางดา้นความไดเ้ปรียบในเชิง
การแข่งขนัของประเทศ (สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2549:47) ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
Dorf และ Byers ท่ีกล่าววา่ธุรกิจท่ีจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัไดค้วรท่ีจะมี
ลกัษณะเป็นองคก์ารนวตักรรมหรือมีความสามารถในเชิงนวตักรรม (Dorf & Byers, 2008:24) 
อย่างไรก็ตามนวตักรรมจะต้องเน้นในเร่ืองของการทําส่ิงใหม่ท่ีต้องใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน(สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2549:50) ดงันั้นการสร้างความรู้และการจดัการ
ความรู้เพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันานวตักรรมขององคก์ารจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัอยา่งมากเพราะ
เน่ืองจากจะทาํให้ธุรกิจสามารถท่ีจะสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนได้ (Nonaka, 
1991, 1994 ; Nonaka & Toyama,2003 ; Johannessen & Olsen, 2003:41) ประเทศไทยอยูใ่นกลุ่ม
ของประเทศท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางการท่ีจะยกระดบัรายไดข้องประเทศจาํเป็นตอ้งขบัเคล่ือน
สังคมไทยของเราไปสู่สังคมฐานความรู้มีการสร้างความรู้ข้ึนมาและประยุกต์ใชค้วามรู้นั้นๆในทุก
กิจกรรมและทุกภาคส่วนของสังคมไทยเรา(พย ัตวุฒิรงค์,2555:159)การจัดการความรู้จึงมี
ความสาํคญัยิง่ต่อเสถียรภาพของประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมแต่ตอ้งทาํให้องคก์ารต่างๆ
ใหค้วามสาํคญักบัพื้นฐานความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัคือสร้างนวตักรรม(Innovation) ซ่ึงเป็นการ
ใชค้วามรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่นวตักรรมใหม่ๆ(Drucker,1993:173) โดยใชอ้งคป์ระกอบของความรู้
ท่ีเห็นอยา่งชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) ขององคก์ารท่ีมี
ความสําคญัต่อนวตักรรม(พยตั  วุฒิรงค์,2555:159) การเน้นทางดา้นนวตักรรมแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพอันเป็นส่ิงท่ีมาของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Bolwijn and 
Kumpe,1990:73) นวตักรรมเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนใหม่ผูบ้ริหารพยายามคน้หาแนวทางนาํเสนอ
นวตักรรมสินคา้หรือนวตักรรมบริการหรือปรับการการสร้างและส่งเสริมนวตักรรมกระบวนการ
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เพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่แข่งขนัและสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวมถึงแนวทางในการ
บริหารความรู้เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัผา่นทางนวตักรรม (พยตั  วฒิุรงค,์2555:160) 
สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) ไดใ้ห้นิยามวา่นวตักรรมคือส่ิงใหม่ท่ี
เกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย
ศ.นพ.ประเวศวะสีเช่ือวา่นวตักรรมสังคมเป็นแกนหลกัของการพฒันาประเทศโดยมีนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตวัเสริมเท่าท่ีจาํเป็นโดยท่านไดใ้ห้คาํนิยามนวตักรรมสังคมเป็น
กรอบกวา้งๆวา่เป็นการพฒันาโดยใชส้ังคมและการอยูร่่วมกนัเป็นตวัตั้งการพฒันาดงักล่าวเป็นการ
พฒันาท่ีทาํใหส้ังคมสามารถตั้งอยูใ่นภาวะดุลยภาพอยา่งมีพลวตัได(้ประเวศ  วะสี, 2546: 3-4) 

ดงันั้นการคิดใหม่ในการพฒันาประเทศโดยการมองจากความเขม้แข็ง มองจากจุดแข็ง
ของประเทศ มองจากบริบทของประเทศ มาเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ การกําหนด
เป้าหมาย (objective)และวิสัยทศัน์(vision) ของชาติคงตอ้งมีความเป็นไปไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัขีด
ความสามารถของชาติ ศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชาติ(Strength and Weakness Analysis) 
เพื่อใชใ้นการกาํหนดยทุธศาสตร์(ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร์, 2554:4-1) ดว้ยการนาํภาคการเกษตรกรรม
ซ่ึงมีความผูกพนักับคนไทยมาช้านาน และคนไทยเกือบคร่ึงของประเทศก็ทาํงานอยู่ในภาค
เกษตรกรรม เราตอ้งลดความไม่แน่นอนของการดาํรงชีวิตจากการเคล่ือนยา้ยของทุนขา้มชาติ ท่ีจะ
โยกยา้ยไปตามทิศทางของกระแสแหล่งท่ีใหผ้ลตอบแทนดา้นการเงินสูงกวา่อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงความ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจในช่วงท่ีเงินทุนขา้มชาติเขา้ไปในประเทศใดก็มิไดส้ร้างความย ัง่ยืน
ให้กบัประชากรในประเทศนั้นๆ ดูไดจ้ากประเทศไทยในอดีต พอประเทศจีนเปิดประเทศเงินทุน
ขา้มชาติต่างๆ ก็ยา้ยฐานการผลิตออกจากไทยไปยงัท่ีมีตน้ทุนถูกกวา่ หรือในตลาดทุนเม่ือในยุโรป
และอเมริกาประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทุนข้ามชาติก็ยา้ยทุนเข้ามาในประเทศแถบเอเชีย
รวมทั้งประเทศไทย ดูไดจ้ากตลาดหุ้นของไทยท่ีดชันีหุ้นจาก 700 จุดช่วงปี’53 สูงข้ึนเป็น1,600 จุด
ในช่วงตน้ปี’56 เป็นการโตกว่าเท่าตวัในระเวลาอนัสั้ น ซ่ึงการเคล่ือนยา้ยของทุนขา้มชาติไม่ได้
สร้างความย ัง่ยืนของรายไดอ้ะไรเลยให้กบัคนไทยดงันั้นการสร้างรายไดจ้ากภาคเกษตรให้มัน่คง
โดยใช้ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่ิงใหม่ เป็นนวตักรรมท่ีมุ่งเนน้ให้คนไทยมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและอยู่
เยน็เป็นสุข 

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกาํหนดอุดมการณ์การพฒันาของประเทศโดย
ปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งเช่นศ.นพ.ประเวศ  วะสี, ศ.เสน่ห์
จามริก, ศ.อภิชยั  พนัธเสน, และศ.ฉตัรทิพย ์ นาถสุภาโดยเช่ือมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขา้กบั
วฒันธรรมชุมชนซ่ึงเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพฒันาเอกชนจาํนวนหน่ึงนบัตั้งแต่พุทธ
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ทศวรรษ 2520 และไดช่้วยใหแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในสังคมไทยกล่าว
วา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการดาํรงชีวิตท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมีพระราช
ดาํรัสแก่ชาวไทยนบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517เป็นตน้มาและถูกพูดถึงอยา่งชดัเจนในวนัท่ี 4 ธนัวาคมพ.ศ. 
2540เพื่อเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง
และย ัง่ยนืในกระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลกัเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เป็นกรอบ
แนวคิดเป็นแนวทางในการปฏิบติั คือการพฒันาตั้งอยูบ่นทางสายกลางและความไม่ประมาท รอบ
ครอบ มีคุณธรรมประกอบการวางแผน เพื่อการตดัสินใจ เพื่อพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืนสามารถปรับ
ใช้ไดก้บัการเปล่ียนแปลงทุกดา้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ เทคโนโลยีสร้างความ
แข็งแกร่งจากชุมชนสู่เมือง จากเมืองสู่ประเทศเป็นภูมิคุม้กนัท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน จากวิกฤตตม้ยาํกุง้ 
เม่ือปี 2540 มีกลุ่มคนพยายามหันกลบัมามองท่ีทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ของตนเองเพื่อ
หาทางให้หลุดพน้จากสภาพทางเศรษฐกิจและความบีบคั้นทุกๆทิศทางทั้งปวง โดยพยายามนาํเอา
ภูมิปัญญา วิถีการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมท่ีสั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น มาผสมผสานให้เขา้กบั บริบท 
(Context) ทางสังคมยุคปัจจุบนัของตนเองท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงและการหลัง่ไหลของ
ลทัธิบริโภคนิยม วตัถุนิยม และความทนัสมยั เพื่อคน้หารูปแบบท่ีจะเป็นทางออกจากความทุกขย์าก
ของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับในนาม “ปราชญช์าวบา้น” 
(ธวชัชยั เพง็พินิจ,2550 :17) 

ปราชญช์าวบา้นหมายถึงบุคคลท่ีสั่งสมประสบการณ์จนมีความรอบรู้หรือเช่ียวชาญ
ในศาสตร์เฉพาะด้านในด้านใดด้านหน่ึงท่ีสามารถนํามาปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมและไดรั้บการยอมรับจากสังคมว่ามีความสามรถช้ีนาํสังคมไดโ้ดยกา้วขา้มขีดจาํกดัของ
การเรียนรู้ในระบบการศึกษาของสถาบนัทางสังคม(ธวชัชยั  เพง็พินิจ,2550 :10) ปราชญช์าวบา้นคือ
ผูท่ี้มีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ในดา้นต่างๆท่ีเกิดจากการดาํเนินชีวิตสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรง
และทางออ้มประกอบกบัมีความศรัทธาและความคิดวิเคราะห์ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆของตนเอง
จนหลอมรวมเป็นแนวความคิดมีการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นลกัษณะของตนเองสามารถพฒันาความรู้
ปรับปรุงจนเกิดทกัษะและความชาํนาญแลว้นาํมาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะกบัยุคเศรษฐกิจพอเพียงและ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่หก้บัชุมชน 
 ถ้ายึดหลกัพอเพียง ผมคิดว่าในระยะยาว กลบัจะได้เปรียบกว่าคนอ่ืน มนัก็เหมือน
นิทานอีสป “ เต่ากบักระต่าย ” ก็คงเป็นอยา่งนั้น มนัเหมือนกบัวา่คนน่ีวิ่งจ๋ี เราจะตามเขาไม่ทนัแต่
ในท่ีสุดในระยะยาวก็ไปได ้ผมนึกวา่ เศรษฐกิจในระบบ “ทุนนิยม” กบั “เศรษฐกิจพอเพียง” น่าจะ
เอามาเป็นหัวใจในการขบัเคล่ือน เพราะอนัหน่ึงเหมือนกับคนัเร่ง อนัหน่ึงเหมือนกับเบรก มนั
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จะตอ้งเสริมกนัไป ผมนึกไวอ้ยา่งนั้น ... ผมเช่ือวา่ถา้เราร่วมกนัทาํกนัอยา่งน้ี ก็จะไดค้วามกา้วหน้า 
และความสุขอยา่งย ัง่ยนื (อาชว ์ เตาลานนท,์2550:48) 

การพฒันาท่ีผ่านมาเน้นการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่คาํนึงถึงส่ิงแวดล้อมและ
สังคมทาํให้เกิดการแยกส่วนเป็นความไม่ย ัง่ยืนเพราะความรู้ท่ีเรียนมาเรียนเฉพาะเร่ืองทาํให้ไม่
สามารถเช่ือมโยงกนัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้งบูรณาการทั้ง 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดลอ้มการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนของสังคมในโลกท่ี3ข้ึนกบัความย ัง่ยืนของสังคมชนบทการพฒันาชนบทมีหลาย
องคป์ระกอบแต่องค์ประกอบท่ีเป็นหวัใจของความย ัง่ยืนของสังคมชนบทมี3ประการคือ1.องค์กร
ชุมชนคือองค์กรท่ีชาวบ้านก่อตั้งข้ึนเองไม่ใช่ราชการจดัตั้งให้องค์กรชุมชนทาํให้มีการบริหาร
จดัการอยา่งต่อเน่ืองโดยชาวบา้นเพื่อชาวบา้นทาํให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองแกไ้ขปัญหา
ต่างๆและเผชิญภาวะวิกฤติต่างๆได้ดี 2.ความรู้หมายถึงความรู้เก่ียวกับชุมชนชนบทเช่น
ประวติัศาสตร์ภูมิศาสตร์พืชพนัธ์ุสัตวใ์นทอ้งถ่ินการอาชีพวฒันธรรมเทคโนโลยีและการแกปั้ญหา
3. กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนตอ้งเป็นการศึกษาเรียนรู้ท่ี
ทรงพลงัอนัไดแ้ก่ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาวินิจฉัยปัญหาวิเคราะห์ทางเลือกตดัสินใจ
ทางเลือกท่ีถูกตอ้งทาํให้สามรถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและปรับตวัได้อย่างต่อเน่ืองต่อความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดตามมาความรู้เป็นส่ิงท่ีมีวิวฒันาการควบคู่กบัประวติัศาสตร์การพฒันาของ
สังคมนั้นๆผา่นการปรับปรุงตามช่วงเวลาสามารถตอบสนองความตอ้งของสังคมวฒันธรรมนั้นแลว้
ปฏิบติัสืบต่อกนัมาดังนั้นความรู้ใหม่ๆจึงเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาและการก่อเกิดขององค์ความรู้มี
พื้นฐานมาจากคนในสังคมทกัษะความเช่ียวชาญการพฒันาระบบความคิดเชิงสร้างสรรคว์างอยูบ่น
พื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติกายภาพส่ิงแวดล้อมโดยองค์ความรู้ท่ีได้นาํไปสู่การพฒันาชุมชน
สังคมในทุกระดบัอยูบ่นพื้นฐานของระบบความสัมพนัธ์ท่ีดี (พชัรินทร์  สิรสุนทร,2556:130) 

ดงันั้น การนําภาคการเกษตรกรรมซ่ึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทยด้วยนวตักรรม
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้ห้เกิดผลไดจ้ริงเป็นท่ีประจกัษ์ดว้ยการจดัการความรู้การจดัการนวตักรรม
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นจึงมีความสําคญัเป็นอย่างมากของการนาํนวตักรรมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้พื่อลดปัญหาทางสังคมการหยา่ร้างยาเสพยติ์ดความเครียดความหงอยเหงา
เศร้าซึมและมลพิษต่างๆทั้งการดาํเนินชีวิตเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
และเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีของชุมชนสังคมประเทศชาติการเรียนรู้และพยายามศึกษาถึงกระบวนการใน
การคิดการใชห้รือการปรับประยุกตใ์ช้นวตักรรมของปราชญช์าวบา้นการศึกษาตวัแบบการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งมากมากเพราะปัจจุบนัปราชญช์าวบา้นเป็นท่ียอมรับและเป็นศูนยก์ลางในการ
กระจายความรู้เป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวติซ่ึงสามารถดาํรงชีพไดจ้ริงในสังคมยุคปัจจุบนัและมี
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ปราชญ์ชาวบา้นศูนยถ่์ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญอ์ยู่ทัว่ประเทศทัว่ทุก
จงัหวดัและเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนรวมถึงบุคคลทัว่ไปเพื่อเป็นการเพิ่มจาํนวนของปราชญ์
ชาวบา้นและส่งเสริมความเขม้แข็งในการเสริมสร้างและบ่มเพราะผูน้าํนวตักรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้และเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนและระหว่างชุมชนเป็นการเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน
เสริมสร้างพลงัใหส้ังคมและประเทศชาติเป็นแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนสอดคลอ้งกลมกลืนกนั
ของสังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้มดว้ยการนาํและประสานความร่วมมือจากปราชญช์าวบา้น 
 
ข้อค าถามของการวจัิย 

จากการศึกษาสภาพและปรากฏการณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริงของปราชญช์าวบา้นจึงเกิดคาํถาม
ใน การวิจยัน้ีว่าจะพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งไรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและ
เป็นแนวทางในการพยายามหาคาํตอบของการวจิยัผูว้จิยัจึงกาํหนดขอ้คาํถามของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1.  กระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น
เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นอยา่งไร 

2.  ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

3.  ตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อ
เสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  เป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวจิยัผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั

ไวด้งัน้ี 
1. เพื่อศึกษากระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

3.  เพื่อพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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ขอบเขตของการวจัิย 
เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวผู้ว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการ

วิจยัเพื่อพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัแบบผสานวิธี  (Mixed Methodology) มีลกัษณะเป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวิจยัเอกสาร (documentary  research) เพื่อสร้างตวัแบบของงานวิจยั และ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) ปราชญช์าวบา้นท่ีมีผลงาน
เป็นท่ีประจกัษเ์ป็นท่ียอมรับในสังคม นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ดูความสอดคลอ้งกบัตวัแบบท่ี
ได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวิจยัเอกสารปรับปรุงตวัแบบ แลว้สร้างแบบสอบถามส่งไปยงั
ปราชญช์าวบา้นทัว่ประเทศ 
 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัการพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิ

ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ได้แก่  ปราชญ์
ชาวบา้นของสํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จาํนวน 300 ท่าน  (ขอ้มูลจากสํานกังาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ.2557) 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) คดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling)    คือ ปราชญช์าวบา้นท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์
เป็นท่ียอมรับในสังคม จาํนวน 5ท่าน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม  โดยทัว่ไปแล้วขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จะตอ้งมีอยา่งน้อย 200 ซ่ึงถือวา่เป็นขนาดท่ีน้อยท่ีสุดแต่ Chou (1987) ไดเ้สนอแนะวา่ขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างโดยกาํหนดเป็นอตัราส่วนระหว่างจาํนวนกลุ่มตวัอย่างต่อจาํนวนพารามิเตอร์ ท่ีถูก
ประมาณค่าเป็นอตัราส่วนระหว่าง 5:1ถึง 10:1 (Chou,1987:78-117) ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัใช้กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัไดแ้ก่ปราชญ์ชาวบา้นของสํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาํนวน 
240 คน กาํหนดจาํนวนของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากอตัราส่วน
ของผูต้อบ ต่อ parameter estimated ท่ีต ํ่าท่ีสุดคือ  10:1( Lindeman, R. H. Merenda, P. F. & Gold, 
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R. Z. ,1980:163)  จึงทาํให้การวิเคราะห์ขอ้มูลและการสรุปผลการวิจยัมีความสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ ในการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ และความเช่ือถือไดข้องผลการวเิคราะห์ 
 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาเพื่อการพฒันาตวัแบบความสามารถ

การจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื โดยมุ่งศึกษาจากปราชญช์าวบา้น 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ขอบเขตด้านระยะเวลา และพื้นท่ีศึกษาเพื่อการพฒันาตัวแบบความสามารถการ

จดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2556 -2557 ในการศึกษาเอกสารรวบรวมขอ้มูลสร้าง
แบบสัมภาษณ์ออกสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้นในพื้นท่ีต่างๆสร้างแบบสอบถามแจกแบบสอบถาม
เก็บข้อมูลประมวลผลวิเคราะห์ผลเพื่อสร้างและพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนซ่ึงเป็นแหล่งศึกษาและเก็บ
ขอ้มูลหลกัของผูว้จิยั 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของการวิจยัคร้ัง
น้ีไวด้งัน้ี 
 การจัดการนวตักรรม หมายถึง การจัดการนวตักรรมผลิตภัณฑ์หรือนวตักรรม
กระบวนการท่ีสร้างข้ึนใหม่โดยการเช่ือมโยงและประยุกตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรคส์มรรถนะบุคคล
การจดัการความรู้และทุนทางสังคมให้เกิดผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการใหม่ก่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาํเนินงาน 

นวตักรรมภูมิปัญญา หมายถึง การเช่ือมโยงความรู้ท่ีสะสมมาทั้งจากประสบการณ์
และจากเอกสารชดัเจนก่อเป็นแนวความคิดการปฏิบติัหรือส่ิงต่างๆท่ีใหม่นาํไปประยุกต์ใชอี้กทั้ง
รวมถึงการทาํกิจกรรมท่ีนาํไปสู่การแสวงหาความสําเร็จเชิงพาณิชยก์ารสร้างตลาดใหม่ผลิตภณัฑ์
ใหม่กระบวนการและการบริการใหม่การทาํส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนหรือการคิดต่อยอดส่ิงท่ีมีอยู่
แลว้โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเพื่อนาํมาสร้างเป็นโอกาสและถ่ายทอดไปสู่
แนวความคิดใหม่ท่ีทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมืองประเทศหรือภูมิภาคหน่ึงๆ
ในการผลิตสินคา้และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้นๆยึดหลกัความพอประมาณความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีภายใตเ้ง่ือนไขความรู้และคุณธรรมโดยไม่ตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่างๆท่ีเรา
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคลนั้นคือความสามารถในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง
ไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตนตามฐานะตามอตัภาพและท่ีสําคญัไม่หลงใหลไปตาม
กระแสของวตัถุนิยมมีอิสรภาพเสรีภาพไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
 การจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถในการ
จดัการนวตักรรมผลิตภณัฑห์รือนวตักรรมกระบวนการท่ีสร้างข้ึนใหม่เช่ือมโยงจากองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์ของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและพฒันารวมทั้ งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือ
กระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบตามภูมิสังคมของชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง ผูท่ี้มีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ในด้านต่างๆท่ีเกิดจากการ
ดาํเนินชีวิตสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มประกอบกบัมีความศรัทธาและความคิด
วิเคราะห์ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆของตนเองจนหลอมรวมเป็นแนวความคิดมีการแกไ้ขปัญหาท่ี
เป็นลกัษณะของตนเองสามารถพฒันาความรู้ปรับปรุงจนเกิดทกัษะและความชาํนาญแล้วนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัยคุเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่ห้กบัชุมชนในการวิจยั
น้ีผูว้ิจยัใชป้ราชญช์าวบา้นของสํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ขอ้มูลจากสํานกังาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การทาํให้เกิดความสมดุลด้านต่างๆได้แก่ 1) ความ
ตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ 2) ความตอ้งการดา้นสังคมวฒันธรรมและสุขภาพ3) ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
และไม่เป็นการลดความสามารถในการสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นรุ่นต่อๆไป 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงกระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2. ทราบปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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3. ผลจากการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างและพฒันาตวัแบบการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการ
สร้างเสริมปราชญ์ชาวบา้นให้เกิดแนวคิดนวตักรรมใหม่ๆและบ่มเพราะปราชญ์ชาวบา้นรุ่นใหม่
ข้ึนมาอยา่งต่อเน่ืองสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติเพื่อความย ัง่ยนืตลอดไป 



 
บทที ่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีต่างๆจากวรรณกรรม  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ือง  
การพฒันาตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ต ารา  เอกสาร  บทความแนวคิด
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรม 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
5.    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสังคม 
6.    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
7.    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์
8.    งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
9.    กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้องกบัการจัดการความรู้ 

 
1.1 ความหมายของการจัดการความรู้ 

พจนานุกรมฉบบับณัฑิตสถาน พ.ศ.2542 ให้ค  านิยาม “ความรู้” คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความ
เขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการ
ปฏิบติัองคว์ชิาในแต่ละสาขา (มหาวทิยาลยัศิลปากร, สถาบนัวจิยัและพฒันา, 2550: 9) 
 วจิารณ์   พานิช(2547:3) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการความรู้ หมายถึง กลุ่มผูป้ฏิบติังานภายใน
องคก์ร หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง ร่วมกนัจดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้
จากประสบการณ์ในการท างานร่วมกันส าหรับน ามาใช้ปรับปรุงงาน และเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการเฟ้นหาความรู้จากภายนอกเขา้มาใชใ้นการท างาน โดยมีเป้าหมายของงานใน
ระดบัท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างน่าภาคภูมิใจไปสู่การสร้างนวตักรรมจากการท างาน และมีการสั่งสม
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ความรู้ส าหรับการท างานไวใ้นภายในองค์กรหรือหน่วยงานหรือกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ในรูปของคลงั
ความรู้ท่ีมีระบบการจดัเก็บให้คน้หามาใช้ไดอ้ย่างสะดวก คน้หาไดต้ลอดเวลา ไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 
และมีการปรับปรุงคลงัความรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ไม่เป็นความรู้ท่ีเก่าเก็บหรือลา้สมยั  
 ประเวศ  วะสี (2548 : 31-33)ให้ความหมายของการจดัการความรู้หมายถึงการจดัการให้
คน้พบความรู้ความช านาญท่ีแฝงอยู่ในตวัคนน าออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ตกแต่งให้ง่ายต่อการ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ส าคัญคือก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนทั้ งหมดท่ีร่วมอยู่ใน
กระบวนการก่อให้เกิดปัญญาร่วม ( Collective wisdom ) ท าให้แกปั้ญหาหรือพฒันาในเร่ืองยากได้
ส าเร็จ 

เกรียงศกัด์ิ   เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547: 63) กล่าววา่การจดัการความรู้คือความรู้ท่ีเกิดจากการ
ประมวลสังเคราะห์และจ าแนกแยกแยะสารสนเทศเพื่อน าไปสู่การตีความและท าความเขา้ใจกบั
สารสนเทศเหล่านั้นจนกลายเป็นความรู้แลว้ซ่ึงความรู้น้ีครอบคลุมทั้งส่วนของความรู้โดยนยัท่ีซ่อน
อยู่ภายในความคิดของพนักงานและท่ีฝังตวัอยู่ในองค์กรกับความรู้แจ้งชัดท่ีปรากฏในเอกสาร
บนัทึกหรือรายงานต่างๆขององคก์รการจดัการความรู้ทั้งสองประเภทน้ีให้เป็นระบบระเบียบเพื่อให้
คนท่ีตอ้งการเข้าถึงได้ง่ายและดึงออกมาใช้ได้โดยสะดวกการจดัการความรู้จะเกิดข้ึนในระดับ
ทีมงานหรือระดบักลุ่มในองค์กรท่ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคนเพราะการจดัการ
ความรู้จะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งทีม 
 เบลจีสอุท (BeijerseUit, อา้งถึงในชวลิต ศุภศกัด์ิธ ารง, 2550: 14) ให้ความหมายไวว้า่ การ
จดัการความรู้ คือการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร โดยใชปั้จจยัการสร้างความรู้เพื่อ
ช่วยกระตุน้ให้พนกังานสามารถพฒันาสมรรถนะหลกั นอกจากน้ี การจดัการความรู้ช่วยให้ระบบ
ขอ้มูลภายในองคก์ารมีความง่ายต่อการจดัการและการน าไปใช ้

น ้ าทิพย ์  วิภาวิน (อา้งถึงใน สุดารัตน์  ภทัรดุลพิทกัษ์ 2548: 10)กล่าวไวว้่า การจดัการ
ความรู้ มาจากค าว่า Knowledge และ Management หมายถึงการจดัการสารสนเทศ (Information) 
และการบริหารคน (People) ในทุกองค์กรมีการใช้สารสนเทศท่ีจดัเก็บไวใ้นรูปดิจิตลั และจดัเก็บ
เป็นความรู้ใหม่ท่ีบุคคลในองค์กรมีเพื่อเผยแพร่และแบ่งปันการใช้สารสนเทศในองค์กรจึง
จ าเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น ระบบอิทราเน็ต และโซลูชัน่กรุ๊ปแวร์เป็นเคร่ืองมือ โดย
การจดัความรู้นั้นไม่เพียงเฉพาะความรู้ในองคก์ร แต่เป็นความรู้นอกองคก์รท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานขององคก์รดว้ย  
 โรโอโกะ  โตยามา (RyokoToyma, อา้งถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547:20)ไดใ้ห้
ความหมาย การจดัการความรู้ หมายถึง การจดัการเพื่อเอ้ือให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใชค้วามรู้ท่ีมีอยู่



 

 

15 
 

และประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อพฒันานวตักรรมท่ีจะท าให้มีความ
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า   การจัดการความรู้  หมายถึง  กระบวนการอย่างเป็นระบบ
เก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล  สารสนเทศ  ความคิด  การกระท า  ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล
เพื่อสร้างความรู้หรือนวตักรรม  ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรในองค์กรให้สามารถระบุ
ความรู้  แสวงหาความรู้  มีการสร้าง/พฒันาความรู้  และเกิดการแลกเปล่ียนความรู้  รวมถึงสามารถ
การจดัเก็บความรู้ได ้ ภายใตก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ ตั้งแต่ระดบับุคคล  กลุ่ม
และทัว่ทั้งองค์กร  ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้โดยอาศยัช่องทางต่างๆ  เพื่อน า
ความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันาผลผลิตขององคก์ร 
 
1.2  ประเภทของการจัดการความรู้ 
 อิคูจิโร  โนนากะ( 1994: 14-37) นกัจดัการความรู้ไดจ้  าแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภทและ
ให้ค  าจดักดัความไวเ้บ้ืองตน้ท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรมซ่ึงนกัการจดัการความรู้ใหม่ๆจะตอ้งท าความ
เขา้ใจใหลึ้กซ้ึงเพราะจะเป็นพื้นฐานในการจดัการความรู้คือ 

1. Explicit Knowledge เป็นความรู้ท่ีปรากฏและมองเห็นไดช้ดัเจนสามารถจดัท าออกมาใน
รูปแบบของเอกสารคู่มือหรือส่ือต่างๆและสามารถถ่ายทอดหรือรวบรวมไดง่้ายเช่นเอกสารหนงัสือ
วซีีดีเทปฐานขอ้มูลเรียกวา่รูปแบบรูปธรรม 

2. Tacit Knowledge เป็นความรู้ท่ีไม่ปรากฏชดัแจง้ถูกฝังลึกและซ่อนเร้นอยู่ในตวับุคคล
โดยTacit Knowledge อาจเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้หรือพรสวรรค(์Talent) การถ่ายทอดหรือ
ส่ือสารในรูปแบบของตวัเลขหรือตวัอกัษรอาจท าไดย้ากการสร้างสามารถท าไดโ้ดยการฝึกฝนหรือ
การกระท า 

น ้าทิพย ์  วภิาวนิ(2537: 19-20)กล่าวถึง ขั้นตอนการจดัการความรู้ (Managing Knowledge) 
มี 3 ขั้นตอนคือ 

1. การจดัหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ (knowledge acquisition) การจดัหาความรู้เป็น
ขั้นตอนของการพฒันาและการสร้างความรู้ใหม่เช่นการวิจยัและพฒันามีการจดัหมวดหมู่ความรู้
อยา่งเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลและคน้หาเพื่อน ามา 

2. การแบ่งปันความรู้ (knowledge Sharing) เป็นการใชค้วามรู้ร่วมกนัในองคก์รมี4ระดบั
ไดแ้ก่know what (เป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง), know how (เป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัโลกของความ
เป็นจริง), know why (เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆผลของ
ประสบการณ์แกปั้ญหาน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น) และcare why (เป็นความรู้เชิงความคิด
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สร้างสรรคริ์เร่ิมท่ีตอ้งการแกปั้ญหาและท าใหดี้ข้ึน) การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวฒันธรรมใหม่
ในองคก์ร 

3. การใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้ (Knowledge utilltization) การเผยแพร่สารสนเทศให้คนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและการด าเนินงานท่ีไม่
ผดิพลาดซ ้ าซอ้น 
 
1.3  เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 วจิารณ์  พาณิช (2549 :3-4) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการจดัการความรู้คือการใชป้ระโยชน์
จากความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์รท าให้องคก์รสามารถ
รักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืการจดัการความรู้มีเป้าหมาย3ประการหลกัๆดงัน้ีคือ 

1. เพื่อพฒันางานเป็นการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
นวตักรรมใหม่และบริการใหม่ๆให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึนสามารถวดัไดเ้ป็นตวัเลขชดัเจน
ในเชิงปริมาณหรือวดัไดด้ว้ยตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพท่ีรับรู้หรือสัมผสัได ้

2. เพื่อพฒันาคนเป็นการพฒันาคนผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับให้เป็นแรงงานความรู้
(Knowledge worker) ซ่ึงเป็นสินทรัพยท์างปัญญาหรือทุนทางปัญญาโดยอาศยัการจดัการความรู้ท่ี
เกิดจากการท างานท าใหผู้ป้ฏิบติัมีความรู้มีประสบการณ์มีความช านาญมีทกัษะและสามารถน าองค์
ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายมาใชง้านใหม่อีกได ้

3. เพื่อพฒันาฐานความรู้ขององค์กรเป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้หรือทุนทางปัญญาของ
องค์กรซ่ึงจะช่วยท าให้องค์กรมีศกัยภาพในการต่อสู้กบัความยากล าบากหรืออุปสรรคมีวิธีการ
ท างานดีข้ึน(Best practice) และสามารถท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดี้
ยิง่ข้ึน 

และยงักล่าวถึงเป้าหมายของงานท่ีส าคญั  คือ  การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไว ้ท่ีเรียกวา่  operation  effectiveness  และนิยามผลสัมฤทธ์ิ  ออกเป็น 4 ส่วน   
 1.  การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้    ของเจา้ของกิจการและสังคมส่วนรวม 
 2.  การมีนวตักรรม ทั้งท่ีเป็นนวตักรรมในการท างานและนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ 
 3. ขีดความสามารถขององคก์ร 
 4. ประสิทธิภาพ 
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 เป้าหมายสุดทา้ยของการจดัการความรู้ คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีด าเนินการจดัความรู้ร่วมกนั  มี
ชุดความรู้ของตนเอง  ท่ีร่วมกนัสร้างเอง  ส าหรับใชง้านของตน  คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้ข้ึนใชเ้อง
ตลอดเวลา  โดยท่ีการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน 
 กฤษฎา   ศรีธรรมา และคณะ (2549: 5-7) กล่าวถึง การจดัการความรู้มีเป้าหมาย 3 ประการ
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ประการแรก การจดัการความรู้เพื่อพฒันางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน 
ประการท่ีสอง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาคน คือพฒันาผูป้ฏิบัติงานในทุกระดับ แต่ท่ีจะได้
ประโยชน์มากท่ีสุด คือพนกังานระดบักลาง และพนกังานชั้นผูน้้อย ประการสุดทา้ย การจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาฐานความรู้ขององคก์รหรือหน่วยงาน ซ่ึงจะช่วยให้องคก์รมีศกัยภาพในการฟันฝ่า
ความยากล าบากหรือความไม่แน่นอนในอนาคตไดดี้ข้ึน 
 ดงันั้นเป้าหมายการจดัการความรู้จึงเป็นกระบวนการการท าให้ทุกคนมีความรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์สามารถถ่ายทอดเรียนรู้กลายมาเป็นความรู้ของกลุ่มและเป็นความรู้ของ
องคก์รน าทุนปัญญาไปสร้างคุณค่าและมูลค่า ซ่ึงอาจเป็นมูลค่าทางธุรกิจหรือคุณค่าทางสังคมได ้
 
1.4  องค์ประกอบหลกั ๆ ทั้ง 6 องค์ประกอบของวงจร KM ประกอบด้วย 

วรรณี   ทองระยา้ (2549 : 47-53) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัๆทั้ง 6 องคป์ระกอบของ
วงจร  KM  ประกอบดว้ย 
 1. การจดัการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) 
วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาส าหรับองค์กรเพราะวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนใน
องค์กรและเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ยากยิ่ง การจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเร่ิมตน้จากกการ
แลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 2. การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารเป็นหัวใจหลกัท่ีท าให้ทุกคนในองค์กรเขา้ใจ
ถึงส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน ส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งส่ือสารให้ทุกคนในองคก์รเขา้ใจก็คือ องคก์รก าลงัจะท า
อะไร ท าไปเพื่ออะไร จะเม่ือไหร่ และจะท าอยา่งไร ถา้องคก์รสามารถส่ือสารส่ิงเหล่าน้ีให้พนกังาน
ทุกคนรับทราบไดอ้ยา่งชดัเจนก็จะเป็นกา้วแรกท่ีท าให้พนกังานสนใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงเร่ิมปรับเล่ียนพฤติกรรมของพนกังานเอง องค์กรตอ้งมีการวางแผนการส่ือสารท่ีเป็นระบบ
และท าการส่ือสารอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองตราบเท่าท่ีองคก์รตอ้งการให้การจดัการความรู้และ
การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนจนกลายเป็นวฒันธรรม การส่ือสารเก่ียวกบัการจดัการความรู้จะตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัหลกั ๆ 3 อยา่ง 

2.1 เน้ือหาของเร่ืองท่ีตอ้งการจะส่ือสาร 
2.2  กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการจะส่ือสาร 
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2.3  ช่องทางในการส่ือสาร 
 3. กระบวนการและเคร่ืองมือ (Process and Tools) กระบวนการและเคร่ืองมือ
เปรียบเสมือนแกนหลกัของการจดัการความรู้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยกระบวนการและเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ท่ีจะช่วยให้เกิดพฤติกรรมของการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์กร กระบวนการและเคร่ืองมือจะ
ช่วยให้กระบวนการความรู้สามารถเกิดข้ึนไดร้วดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึนการเลือกใช้เคร่ืองมือและ
กระบวนการนั้นจะตอ้งให้ความส าคญักบัความรู้ทั้ง 2 ประเภทคือ Tacit และ Explicit กระบวนการ
และเคร่ืองมือสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลกั ๆ คือ ส่วนท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    กระบวนการและเคร่ืองมือส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความส าคญั
เป็นอย่างมากส าหรับความรู้ประเภท Tacit เน่ืองจากความรู้ท่ีอยู่ในตวัคนจะสามารถส่ือสาร
แลกเปล่ียนได้ดีท่ีสุดโดยผ่านการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้ความรู้และผูรั้บความรู้ ตวัอย่างของ
เคร่ืองมือท่ีองค์กรสามารถน ามาใช้เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ประเภท Tacit ภายใน
องคก์ร เช่น ชุมชนแห่งการเรียน (Community of Practice; CoP) การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) 
และการยืมตวับุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Forum) 
 4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and Learning) วตัถุประสงคข์ององคป์ระกอบน้ี
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดบัส าหรับการจดัการความรู้ โดยท่ีองคก์รจะตอ้งจดัให้มี
การฝึกอบรมเก่ียวกบัแนวทางและหลกัการของการจดัการความรู้แก่บุคลากรเพื่อท่ีจะสร้างความ
ความเขา้ใจและความตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการและแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์ร 
นอกจากทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้แลว้ องคก์รควรท่ีจะให้ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการ
จดัการความรู้โดยท่ีอาจจะยกตวัอยา่งในเร่ืองการจดัการความรู้และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการ
ความรู้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้บุคลากรภายในองคก์รมองเห็นส่ิงท่ีพวกเขาจะไดรั้บจากการจดัการ
และแลกเปล่ียนความรู้ชดัเจนยิ่งข้ึน ส าหรับบางองค์กรท่ีมีการน าระบบหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้
มาใช้เพื่อช่วยในการจัดการความรู้ก็อาจจะต้องให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้ระบบหรือ
เทคโนโลยดีงักล่าวแก่บุคลากร เพื่อใหส้ามรถใชเ้ทคโนโลยเีหล่านั้นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 5. การวดัผล (Measurements) การวดัผลเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะช่วยบอกถึงสถานะของ
กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ผลจาการวดัจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงให้
กระบวนการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน วตัถุประสงคข์องการวดัผลจริง ๆ จึงไม่ใช่เป็นการ
ควบคุมแต่เป็นการบริหารจดัการและการเรียนรู้พฒันา การวดัและผลจากการวดัจะเป็นปัจจยัส าคญั
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ท่ีจะช่วยให้การริเร่ิมการจดัการความรู้ภายในองค์กรประสบผลส าเร็จแบบยัง่ยืนได ้ผูบ้ริหารของ
องค์กรย่อมตอ้งการท่ีจะเห็นผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นถึงผลประโยชน์จากการแลกเปล่ียนและการจดัการ
ความรู้ถา้ตอ้งมีการลงทุนเพิ่มเติมในเร่ืองระบบต่าง ๆ หรือการตดัสินใจท่ีจะให้ความส าคญักบัการ
จดัการความรู้ 
 6. การยกยอ่งชมเชยและให้รางวลั (Recognition and Rewards) องคก์รอาจตอ้งใชก้ารยก
ยอ่งชมเชยและใหร้างวลัเป็นแรงจูงใจในช่วงเร่ิมตน้เพื่อโนม้นา้วให้บุคลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการแลกเปล่ียนความรู้และเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ แต่ในระยะยาวแลว้ส่ิงท่ีสามารถ
โนม้น้าวให้บุคลากรในองคก์รสนใจแลกเปล่ียนความรู้ไดดี้ท่ีสุดก็คือ “ประโยชน์” ท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ตนเอง 
 
1.5  กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ 
  นฤมล   พกษศิลป์ และ พชัรา หาญเจริญกิจ (อา้งถึงใน วรรณี  ทองระยา้, 2549 : 
18-19) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์ของการจดัการความรู้มีวธีิการด าเนินการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ขัดเจน การเร่ิมต้นท่ีเป็นระบบขัดเจนควรเร่ิมจากการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีจะให้มีการใช้การจดัการความรู้แลว้จึงสานวิสัยทศัน์ของสมาชิกทุกคนให้เกิด
การร่วมรับรู้และสร้างความเขา้ใจในคุณประโยชน์ท่ีได้รับเพื่อน ามาซ่ึงความร่วมแรงร่วมใจใน
ล าดบัต่อไป 
  2. ก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะด าเนินการ หวัใจส าคญัท่ีมีต่อความส าเร็จของการน าระบบ
การจดัการความรู้มาใช้ปฏิบติัอยู่ท่ีกลยุทธ์ในการด าเนินการ ความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการ
ตลอดจนการสร้างบรรยายกาศท่ีสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในองค์กรได้ร่วมมือกันมีผลต่อ
ความส าเร็จ ดงันั้น ควรมีการก าหนดกลุ่มผูดู้แลเพื่อประสานกิจกรรมให้สอดคลอ้งกนัทั้งในส่วน
ของ การช้ีน า การปลูกฝัง การปฏิรูป การปรับตวั 
  3. การพฒันาการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบดว้ยการมีวิสัยทศัน์องค์กรท่ี
ชดัเจนและปฏิบติัได ้การจดัการโครงสร้างพื้นฐานอนัประกอบดว้ยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งสถานท่ีท่ีจะเอ้ืออ านวยให้กระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคนในองค์กร มีระบบการ
บริหารจดัการและระบบการท างานท่ีดีและไดม้าตรฐาน 
  4. เขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของการพฒันาสมาชิกแต่ละบุคคลใน
องคก์รใหมี้ศกัยภาพท่ีสูงข้ึนในเร่ืองทศันคติและค่านิยม ทกัษะและความสามารถรวมทั้งความภูมิใจ
และความรู้สึกมีส่วนร่วม 
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  5. การวดัผลการเรียนรู้ สามารถวดัไดต้ามระดบัต่าง ๆ ดงัน้ีคือ วดัเป็นรายบุคคล 
วดัตามกิจกรรม วดัจากตวัระบบ 
 
1.6  กระบวนการจัดการความรู้ 
 เม่ือความรู้ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัขององคก์าร  ท่ีจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการ
แข่งขนั  ดงันั้นการพฒันาความรู้และใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นต่อองค์การ  
โดยองค์การตอ้งค านึงถึงว่า  องค์การประกอบด้วยบุคลากรท่ีแตกต่าง  และหลากหลายในความ
ตอ้งการความรู้และใช้ความรู้ในเป้าหมายของตน  ดงันั้นกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  และการ
น าไปสู่การปฏิบติัจึงตอ้งค านึงถึงความแตกต่างเหล่าน้ี  และตอ้งท าให้กลยุทธ์ในการจดัการความรู้
เม่ือมีการก าหนดกลยทุธ์อยา่งชดัเจนแลว้  การวางแผนการปฏิบติัและการจดักิจกรรมต่างๆ  ในการ
จดัการความรู้  จึงตอ้งเขา้ใจกระบวนการจดัการความรู้  (Knowledge  Managemetn  Process)  จาก
การทบทวนวรรณกรรมท่ีส าคญัเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้  อาทิ  งานของ(วิจารณ์  พานิช  
,2547:1); (Marquardt,1996 : 51); (Bennett  et  al. ,2004 : 2); ( Zack  1999:125); (Probst& 
Others,2000:89);  (Bhatt ,2001:68) ; (Birkinshaw& Sheehan,2002:75) ; (Sallies & Jones, 2002:72) 
; (Collison&Parcell, 2004:53)  และ  (Freeze,2006:94)  ท าให้มองเห็นทศันะของการจ าแนกและ
แบ่งกระบวนการจดัการความรู้  ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป  หลายทศันะก็จะกล่าวถึงทั้งส่วนท่ี
เป็นกระบวนการจดัการความรู้  และกิจกรรมในการจดัการความรู้ไวใ้นระดบัเดียวกนั  อย่างไรก็
ตามเม่ือวิเคราะห์วรรณกรรมดงักล่าวแล้ว  ท าให้สามารถสรุปกระบวนการจดัการความรู้ได้ใน
ทั้งส้ิน  4  กระบวนการดงัน้ี 
 

1.  การแสวงหาความรู้  (Knowledge  Acqusition) 
การแสวงหาความรู้  ถือเป็นกระบวนแรกของการจดัการความรู้  จะเนน้และให้ความส าคญั

ท่ีความสามารถดา้นความรู้ของแต่ละบุคคลในองคก์าร  (Individual  Knowledge)  บุคคลท่ีมีความ
เช่ียวชาญ  (Expert)  ก็จะมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ดี  (Birkinshaw&Shechan,  
2002:75)  และการแสวงหาความรู้นั้นจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์าร  ก็ควรท่ีจะมีการแสวงหา
ความรู้ท่ีมีประโยชน์  และความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร  เกิดจากการท่ีไดมี้การ
ก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์  กลยุทธ์  และทิศทางของความรู้ท่ีตอ้งการ  ในส่วนน้ีเรียกว่า  การก าหนด
ความรู้  (Knowledge  Identication) (วิจารณ์  พานิช, 2547:1)การแสวงหาและรวบรวมความรู้
สามารถท าได ้ ทั้งจากแหล่งความรู้ท่ีอยูภ่ายในองค์การ  ( Internal  Knowledge)  เช่น  ความรู้
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน  รายงาน  เอกสารความรู้ต่างๆ  เป็นตน้  และแหล่งความรู้ภายนอกองคก์าร 
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(External  Knowledge)  เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  ขอ้มูลจากลูกคา้  คู่คา้  และแหล่งอ่ืนๆ  
รวมถึง  มาตรฐานการปฏิบติัของหน่วยงานอ่ืน  (External  Benchmarking)  เป็นตน้  (Marquardt,  
1996 : 51)  จ านวนฐานขอ้มูลความรู้ท่ีมีอยา่งเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ก็จะส่งผลใน
เชิงบวกต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้  Freeze(2006:94)  หากพิจารณาในด้านของ
ทรัพยากรขององคก์ารท่ีจะมีส่วนในการสนบัสนุน  และท าให้การแสวงหาและการเขา้ถึงความรู้ท า
ได้มีประสิทธิภาพก็คือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงสร้างองค์การซ่ึงรวมถึงภาวะผูน้ า  และ
วฒันธรรมองคก์ารท่ีเป็นอยู ่ ( Hendriks,  2001:91) ; (Gold  et  al., 2001:185);  (Beveren,  2002 : 
90) ;  (Vouros,  2003:123) ;  (Peachey,  2006:95)  นอกจากน้ี (Davenport  et  al.  1998 อา้งถึงใน
ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, 2549 : 78-79)ไดใ้ห้ทศันะว่า  การใช้การปฏิบติังานท่ีดี  ( Best  
Practice)  หรือมาตรฐานการปฏิบติังาน  (Benchmarking)  เป็นบทเรียนในการเรียนรู้  (Lessons  
Learned)  ช่วยท าใหเ้กิดการเสาะหาและยดึกุมความรู้  ( Capture)  มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
2.  การสร้างความรู้  ( Knowledge  Creation) 
ท่ีผ่านมาการแสวงหาความรู้  นั้นเป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมกิจกรรมของการเข้าถึง

รวบรวม  และปรับใช้ความรู้ท่ีเสาะแสวงหามา  ในขณะท่ีการสร้างความรู้เป็นส่ิงท่ีสร้างสรรค ์ 
(Generative)  การสร้างความรู้ใหม่จึงเก่ียวขอ้งกบั  แรงผลกัดนั  การหย ัง่รู้  ความเช่ียวชาญ  และ
ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคล  (Tiwana  et  al.,  2005:68)กล่าวคือ  การสร้าง
ความรู้ต้องสร้างจากผูรู้้   และจากบทเรียนท่ีเกิดจากประสบการณ์ท างานร่วมกันของทุกคนท่ี
ปฏิบติังานในองค์การ (วิจารณ์  พานิช, 2547:1) การสร้างความรู้เป็นเร่ืองของปฏิสัมพนัธ์ของ
ความรู้  ระหว่างความรู้แฝงในตวัคน และความรู้ชัดแจ้ง (SECI  Model)  (Nonaka&  
Takeuchi,2000:53) โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถหรือความเช่ียวชาญก็จะเป็นผูท่ี้มี
ความรู้แฝงมากและมีคุณค่า  สามารถสร้างและถ่ายโอนความรู้ไดดี้  (Gurteen,  1998 :5);(Quintas  et  
al.,  1997:385)รวมถึงความรู้ชดัแจง้  ไม่ว่าจะเป็นฐานขอ้มูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ  
(Zack  1999:125)และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดีท่ีเกิดจากประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมาก็ลว้นแต่มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสร้างความรู้  (Marquardt,  1996 : 51) ;(Freeze,2006:94)  โดยผา่น
กิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้  ( Knowledge  Sharing)  และน าไปสู่การสร้าง
ความรู้  เช่น การปฏิบติั  การทดลอง  การฝึกอบรมการสัมมนา  การประชุม  การท างานเป็นทีม  
เป็นตน้  (Marquardt,  1996 : 51)  ;  (Nonaka&Takeuchi,2000:53) ;  (Roth,  2003:145) ;  (Thomas, 
2004:15)นอกจากน้ีปัจจยัดา้นทรัพยากรขององคก์าร  เช่น  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ  โครงสร้างองคก์ารท่ีมีความคล่องตวั  มีนโยบายและระบบการจูงใจท่ีดี  และ
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วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีลกัษณะเอ้ือต่อการท างานเป็นทีม  การท างานร่วมกนั  และความร่วมมือ  ก็จะ
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้  (Gold  et  al.,  2001:185);  
(Collison&Parcell ,2004:53)    ;  (Yang  &  Chen,  2007:70 ) 
 

3.การเกบ็ความรู้  (Knowledge  Storage) 
ความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนมา  ควรท่ีจะไดมี้การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่  

เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นคืนในการน าความรู้มาใช้ใหม่  (Knowledge  Retrieval)  
(Marquardt,  1996 : 51)  และการแพร่กระจายของความรู้  โดยความรู้ท่ีจะมีการจดัเก็บก็จะตอ้งท า
การคดักรอง  (Refining)  ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อองคก์าร (Zack, 1999:125);  เสมือน
หน่ึงเป็นทุนปัญญาขององคก์าร  (Organizational  Intelligence)  (Collison&Parcell, 2004:53)  ดว้ย
เหตุท่ีลกัษณะความรู้ท่ีจะถูกจดัเก็บและคน้คืนนั้นมีทั้งในส่วนท่ีเป็นความรู้แฝงท่ีตอ้งจดัเก็บในตวั
คน  และความรู้ชัดแจ้งท่ีมีการจัดเก็บในส่ือต่างๆ  ดังนั้ นการท่ีองค์การมีบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถหรือความเช่ียวชาญ  ก็จะช่วยท าให้การจดัเก็บความรู้ทั้งในส่วนของความรู้แฝงและ
ความรู้ชดัแจง้  มีประสิทธิภาพในการคน้คืนและน าไปใช้ (Freeze,2006:94)  การเรียนรู้จากบทเรียน
หรือแนวปฏิบติัท่ีผา่นมาในอดีตขององคก์ารก็จะส่งผลให้มีการพฒันาในแนวคิด  กระบวนการและ
ขั้นตอนต่างๆ  ของการจดัเก็บและคน้คืนความรู้มาใช้ใหม่ (Chatzkel, 2003:159)  รวมถึงการ
น าเสนอความรู้ให้แก่สมาชิกภายในองค์การให้สามารถเขา้ใจและรับรู้ถึงฐานขอ้มูลและความรู้ท่ีมี
อยูใ่นองคก์าร  (Bhatt,2001:68) ตลอดจนจ านวนขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีการจดัเก็บในฐานขอ้มูลก็
จะตอ้งมีการออกแบบโครงสร้างท่ีดี  และท าให้เกิดความสะดวกต่อการคน้คืนฐานขอ้มูลท่ีมีจ  านวน
เพียงพอและสะดวกต่อการน ากลบัมาใช้ใหม่  โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านอุปกรณ์และระบบก็จะส่งผลท าให้การจดัเก็บและค้นคืนความรู้เพื่อ
น าไปใชใ้หม่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั  (Marquardt,  1996 : 51)  ;  (Davenport 
&Prusak, 1998 : 2) ;  (Gold  et  al.,  2001:185);  ( Hendriks,  2001:91); (Sambamurthy  et  al.,  
2003:237)และรวมถึงวฒันธรรมองค์การท่ีเห็นความส าคญัของความรู้  มีความใฝ่รู้  ยอมรับและ
นิยมใชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน  ก็จะท าใหก้ารจดัเก็บความรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน
โครงสร้างองคก์ารท่ีมีระบบกระตุน้  ส่งเสริมให้มีการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  เพื่อให้มีความ
พร้อมต่อการน าความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  ก็จะช่วยส่งผลท าให้การจดัเก็บความรู้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  (Gold  et  al.,  2001:185) 
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4.การใช้ความรู้  (Knowledge  Application ) 
ในกระบวนการขั้นสุดทา้ยของการจดัการความรู้  ก็คือ  การใช้ความรู้ให้สามารถสร้าง

คุณค่าแก่องค์การได ้ กล่าวคือ  สามารถท าให้องค์การบรรลุประสิทธิผลของการจดัการความรู้ได้
หมายความรวมถึง  การถ่ายโอนความรู้  ( Knowledge  Transfer )  และการใชป้ระโยชน์จากความรู้  
(Knowledge  Utilization )  (Marquardt,  1996 : 51)  ;  (Zack,  (999:125);  (Freeze,2006:94)  การ
ถ่ายโอนความรู้มีไดห้ลายวธีิ  ซ่ึงอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้ เช่น  การถ่ายโอนผา่น
ส่ือต่างๆ  การประชุมการศึกษาดูงาน  การปรับเปล่ียนหนา้ท่ีต าแหน่งงาน  การมีระบบพี่เล้ียง  และ
การท างานเป็นทีม  เป็นตน้  (Marquardt,  1996 : 51)  รวมถึงการถ่ายโอนความรู้ท่ีส่งผลต่อการ
แพร่กระจายของความรู้  (Diffusion)  และการกระตุน้ให้เกิดการน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดคุณค่าแก่
องคก์าร  (Birkinshaw& Sheehan,2002:75) การใชค้วามรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดการพฒันา
นวตักรรมผลิตภัณฑ์  กระบวนการท างาน (วิจารณ์  พานิช  ,2547:1)และปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนและการใชค้วามรู้  ก็มีทั้งในส่วนของความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การ  ( Hendriks,  2001:91) โครงสร้างองค์การ  และวฒันธรรมองค์การ  
(Marquardt,  1996 : 51)  ;  (Gold  et  al.,  2001:185)  ;  ( Collison&Parcell ,2004:53)  ;  Rhodes  et  
al.,  2008:245)นอกจากน้ีการใช้ความรู้จะถูกใช้อย่างมากในสังคมของผู ้เ ช่ียวชาญ  
(Birkinshaw&Shechan,  2002:75) บทเรียนท่ีดีจะส่งผลให้การน าความรู้ไปใช้ท าให้เกิดการเพิ่ม
ระดบัคุณค่าของการปฏิบติังาน  (Zollo  et  al.,  2002:339)รวมทั้งการใชค้วามรู้เพื่อประโยชน์ใน
การสร้างคุณค่า  และการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ  
จ  าเป็นตอ้งมีฐานขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีเพียงพอและถูกตอ้งเพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์หรือ
พยากรณ์  ส าหรับใช้ในการตดัสินใจทั้ งในเร่ืองการแก้ไขปัญหา  และการก าหนดทิศทางของ
องคก์าร   

สรุปไดว้า่กระบวนการจดัการความรู้  หมายถึง  กิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าความรู้
มาใช้ประโยชน์ในองค์การ  และสร้างประสิทธิผลให้แก่องค์การตามเป้าหมาย  หรือกลยุทธ์ท่ี
องค์การไดก้ าหนดไว ้ การท่ีกระบวนการจดัการความรู้ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพลวตั  (วิจารณ์  พานิช, 
2547:1)  และในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่าย  (Network)  มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั   (Probst  et  al,  
2000  : 89)ประกอบดว้ย  4  กระบวนการ  คือ  การแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้ การเก็บความรู้  
และการใช้ความรู้  อย่างไรก็ตามกระบวนการจดัการความรู้จะมีประสิทธิภาพ  และส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การได้จะต้องเกิดจากความสามารถในการจดัการความรู้  ท่ีประกอบด้วย
ความสามารถดา้นทรัพยากร  (Resource – Based  Capability)  ประกอบดว้ย  เทคโนโลย ี 
โครงสร้าง  และวฒันธรรมองค์การ  และความสามารถด้านความรู้  (Knowledge – Based  
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Capability)  ประกอบดว้ย  ความเช่ียวชาญ  การเรียนรู้  และสารสนเทศทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

 
1.7 องค์ประกอบการจัดการความรู้ 
 ในการจดัการความรู้  จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายประการ  ซ่ึงสามารถ
น ามาประมวลไดด้งัต่อไปน้ี  
 มาร์ควอตส์(Marquardt,  1996 : 51)  กล่าวถึง  องคป์ระกอบของการจดัการความรู้  ซ่ึง
ครอบคลุมการเปล่ียนแปลงของความรู้จากแหล่งความรู้ไปสู่การใชง้าน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  การแสวงหาความรู้  ( Knowledge  Acquisition )  บุคคลมีความตอ้งการความรู้ท่ี
หลากหลายจ านวนมากจากทัว่โลก  เพื่อท่ีจะไดมี้ขอ้มูลท่ีเพียงพอในการปฏิบติังาน ซ่ึงองคก์รควรมี
การสร้างฐานความรู้ขององค์กรเองโดยการแสวงหาความรู้ท่ีมีประโยชน์  และมีผลต่อการ
ด าเนินงานจากแหล่งต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกองคก์รดงัน้ี 
 1.1 การเก็บรวบรวมความรู้จากแหล่งภายในองคก์ร  (Internal  Collection  of  Knowledge)  
องค์กรมกัจะคน้พบว่า   มีทุนทางปัญญาจ านวนมากท่ีปรากฏอยู่ภายในสมองของพนักงานของ
องคก์รเอง  ซ่ึง  (Nonaka&Takeuchi,2000:53) เรียกวา่ความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit  Knowledge)  แหล่ง
ของความรู้ท่ีเป็นนยัจะรวมถึงประสบการณ์  ความทรงจ า  และขอ้สันนิษฐานของแต่ละบุคคล  ซ่ึง
แหล่งความรู้เหล่าน้ีมีคุณค่าต่อองคก์รและยากท่ีจะส่ือสารหรือธิบาย  แต่สามารถให้ผลลพัธ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาล  ดงันั้นการไดม้าซ่ึงความรู้ภายในเหล่าน้ี  อาจไดม้าจากการดึง
ความรู้จากพนกังานตนเองดว้ยการเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์และการน าความรู้ไปใชใ้น
กระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
 1.2  การเก็บรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอกองค์กร  (External  Collection  of  
Knowledge)  การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในปัจจุบนั  ท าให้องค์กรตอ้งมีการดึงความรู้มาจาก
ภายนอกองคก์ร  ซ่ึงอาจใชว้ธีิการเปรียบเทียบ  ( Benchmarking)  กบัองคก์รอ่ืน  การเขา้ร่วมประชุม
ต่างๆ  การจา้งท่ีปรึกษา  การอ่านหนังสือพิมพ์ / วารสาร /  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การดูโทรทศัน์ / 
วิดีโอ / ภาพยนตร์  การตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์  / สังคม / เทคโนโลยี  การรวบรวม
ขอ้มูลจากลูกค้า / คู่แข่ง / ตวัแทนจ าหน่าย / แหล่งอ่ืนๆ  การจา้งพนักงานใหม่  การร่วมมือกับ
องคก์รอ่ืนๆ  เพื่อสร้างพนัธมิตร  และการร่วมทุน 

2.  การสร้างความรู้  ( Knowledge  Creation )  ความรู้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับองคก์ารเอ้ือ
การเรียนรู้  (Senge, 1990 :19)การสร้างความรู้ใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การพฒันาจากสารสนเทศภายนอก
แต่รวมถึงการสร้างจากความรู้ท่ีเป็นนยัของแต่ละบุคคลดว้ย  และเป็นหน้าท่ีของทุกๆ  หน่วยงาน
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และทุกๆ  คนในองค์กรในการสร้างความรู้  (Nonaka&  Takeuchi,2000:53) กล่าวว่าองค์กรท่ี
ประสบความส าเร็จจะต้องมีความสม ่าเสมอในการสร้างความรู้ใหม่  และมีการเผยแพร่ความรู้
ออกไปอย่างกว้างขวางตลอดทั่วทั้ งองค์กร  ซ่ึงการสร้างความรู้ใหม่เป็นรูปแบบของการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ท่ีเป็นนยั  (Tacit  Knowledge )  และความรู้ท่ีชดัแจง้  ( Explicit  
Knowledge)  ในการสร้างความรู้องคก์ร  ซ่ึงมีวธีิหลายอยา่งท่ีช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้ดงัน้ีคือ 

2.1  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  (Action  Learning )  เป็นการท างานบนปัญหาจริงซ่ึงเนน้
การได้มาของการเรียนรู้และการน าไปใช้แก้ปัญหา  สมการของการเรียนรู้จากการปฏิบติัอยู่บน
ประสบการณ์และความรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม  โดยการเพิ่มทกัษะการสะทอ้นกลบัการถาม
ค าถาม  ซ่ึงจะใหผ้ลลพัธ์คือความรู้ใหม่ 

2.2  การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  (Systematic  Problem  Solving )  ถึงแมว้า่โปรแกรม
และเคร่ืองมือการแกปั้ญหาส่วนใหญ่จะมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรงและง่ายในส่ือสาร ซ่ึงเป็นการ
ยากท่ีจะท าได้ส าเร็จ  พนักงานต้องมีวินัยอย่างมากในการคิดและให้ความสนใจในรายละเอียด
ปลีกยอ่ย  และมีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

2.3  การทดลอง  (Experimentation)  วิธีการสร้างความรู้แบบน้ีจะแตกต่างจากการเรียนรู้
จากการปฏิบติั  และการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  เพราะวา่ไม่ไดถู้กกระตุน้โดยสถานการณ์ปัจจุบนั
หรือความยาก  แต่ถูกกระตุน้โดยโอกาสและการขยายขอบเขต  ตวัอย่างของการทดลองจะรวมถึง
การพฒันาผา่นกระบวนการวิจยัและพฒันา  การใช้โครงการน าร่อง  การทดลองอาจอยู่ในรูปของ
โปรแกรมต่อเน่ืองหรือโครงการสาธิต 

2.4  การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต  (Learning  from  Past  Experience)  องคก์ารเอ้ือ
การเรียนรู้มีการสร้างความรู้โดยการทบทวนจากความส าเร็จและความลม้เหลวขององค์กร  การ
ประเมินอยา่งเป็นระบบ  การถ่ายโอนและการบนัทึกส่ิงท่ีเรียนรู้ในแนวทางท่ีจะให้ประโยชน์สูงสุด
ต่อองคก์ร 

3.  การจดัเก็บความรู (Knowledge  Storage) ก่อนท่ีองคก์รจะเร่ิมตน้จดัเก็บความรู้  เพื่อท่ีจะ
ไดค้น้คืนน ามาใช้ในภายหลงั   องค์กรตอ้งก าหนดเก่ียวกบัส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองค์ความรู้  
และจากนั้นตอ้งพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษาและน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ตามความตอ้งการ
ระบบจดัเก็บความรู้ ควรมีโครงสร้างท่ียอมให้ระบบสามารถคน้หาและส่งต่อสารสนเทศไดอ้ย่าง
รวดเร็วและถูกตอ้ง  มีการจดักลุ่มความรู้  เช่น  ความจริง  นโยบาย  ขั้นตอน  ซ่ึงแบ่งตามพื้นฐาน
ความตอ้งการของการเรียนรู้  มีความสามารถในการส่งสารสนเทศท่ีตอ้งการในรูปแบบท่ีชดัเจน
และรัดกุมรวมทั้งความถูกตอ้ง  ความทนัเวลา  และการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศได้ตรงกบัท่ี
ตอ้งการ  (Stewart ,1997:278)ไดจ้ดักลุ่มทัว่ๆ  ไปส าหรับจดัเก็บความรู้ไวด้งัน้ี 
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3.1  สมุดหนา้เหลือง (Corporte  Yellow  Pages) ความสามารถของพนกังานท่ีปรึกษา  และ
ผูใ้หค้  าแนะน าองคก์ร 

3.2 บทเรียนท่ีผา่นมา  ( Lesson  Learned) รายการความส าเร็จ  ความผิดพลาดหรือความ
ลม้เหลวท่ีสามารถน าไปใชก้บัโครงการอ่ืน 

3.3  ความสามารถของคู่แข่งและตวัแทนจ าหน่าย  (Competitor  and  Supplier  
Intelligence) :  การปรับปรุงขอ้มูลและข่าวสารขององค์กรอย่างต่อเน่ืองจากการคา้ขาย และ
แหล่งขอ้มูล  รายงานจากพนกังานขาย  การบนัทึกจากการประชุม  ท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญ 

3.4  ประสบการณ์และนโยบายองคก์ร  (Company  Experience  and  Policies) : แผนท่ี
กระบวนการ  แผนงาน  ขั้นตอน  หลกัการและแนวทาง  มาตรฐาน  นโยบาย  การวดัประสิทธิภาพ
ขอ้มูลลูกคา้ / ผลิตภณัฑ ์/ บริการ 

3.5  ผลิตภณัฑ์และกระบวนการขององค์กร  (Company  Procucts  and  Processes)  
เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์  ขอ้มูล  กลยุทธ์และวฒันธรรม  โครงสร้างและระบบ  การปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพขององคก์ร 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลและเคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis  and  Data  Mining)  การ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยมือยงัคงมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  แต่วธีิการน้ีจะลม้เหลวถา้ขอ้มูลมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือใหม่ๆ  ส าหรับวิเคราะห์ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่และแปลความหมาย
ของขอ้มูล  ดาตา้มายน่ิงเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีท าให้องค์กรสามารถคน้หาความหมายของขอ้มูล  
มีการคน้พบรูปแบบใหม่ๆ  หรือความพอดีของโมเดลกบัขอ้มูล  ท าให้พนกังานสามารถเก็บขอ้มูล
และดึงสารสนเทศออกมาใช้ในภายหลงั  เพื่อน ามาช่วยในการพฒันากลยุทธ์และตอบค าถามทาง
ธุรกิจท่ีซบัซอ้น 

5.  การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ ( Knowledge   Transfer  and  Dissemination)  
องคก์รมีการถ่ายโอนโดยไม่ตั้งใจในหลายๆ  แนวทาง  เช่น  การหมุนเวียนงาน  การเล่าเร่ือง  และ
เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ  วิธีการเหล่าน้ีจะช่วยส่งความรู้ไปยงัพื้นท่ีต่างๆ  ขององค์กร  การ
เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการเกิดข้ึนเป็นประจ าวนั  และมกัเกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ามกลางแต่ละบุคคล
โดยมิไดว้างแผนไวล่้วงหนา้  ความรู้ควรถูกเผยแพร่อยา่งเหมาะสมและรวดเร็ว  แต่อยา่งไรก็ตามมี
อุปสรรคบางประการท่ีอาจท าให้การแข่งขนั  และการถ่ายโอนความรู้ไม่มีประสิทธิภาพ  คือ  
กระบวนการทางธุรกิจท่ีวกิฤตอาจใชป้ระโยชน์ไดก้บับุคคลเพียง  2-3  คน  การท่ีความรู้ไม่สามารถ
ใชป้ระโยชน์ไดใ้นสถานท่ี / เวลาท่ีเหมาะสม  และการถ่ายโอนและการจดัโครงสร้างใหม่อาจเพิ่ม
ความล าบากในการรักษาความปลอดภยัของความรู้  ส่วนอุปสรรคในการคน้คืนและการถ่ายโอน
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ความรู้ภายในองคก์รคือค่าใชจ่้าย  ความสามารถของผูรั้บ  การส่งขอ้มูลล่าชา้อนัมีสาเหตุมาจากการ
ส่งตามล าดบัความส าคญั  และความตั้งใจ/ไม่ตั้งใจในการบิดเบือนขอ้มูล 

6. โปรแกรมความรู้และการน าไปใช้อย่างถูกตอ้ง  (Knowledge   Application  and  
Validation)  (Stewart ,1997:278)กล่าวไวว้า่ทุนทางปัญญาท่ีถูกจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบจะสร้างคุณค่า
ให้กบัผูถื้อหุ้น  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถูกท าให้ประสบความส าเร็จโดยผา่นการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  การใช้
ประโยชน์ของความรู้และประสบการณ์ขององคก์รอยา่งสร้างสรรค ์ และเทคโนโลยียงัช่วยในการ
รวบรวมความรู้จ านวนมาก  ซ่ึงตวัอย่างของโปรแกรมความรู้  และการน าไปใช้อย่างถูกตอ้งก็คือ
ความสามารถขององคก์รในการใหบ้ริการลูกคา้โดยผา่นการวนิิจฉยัและการแกปั้ญหา 

 
1.8 รูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ 

นาทาราจนัและเชคฮาร์ (NatarajanandShekhar,2000:18)ไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการ
จดัการความรู้ประกอบดว้ย 

1. การก าเนิดของความรู้  (Knowledge  Generation)  การจดัการความรู้จะช่วยองคก์รใน
การสร้างความรู้ใหม่   โดยท่ีการก าเนิดของความรู้  จะรวมไปถึงองค์ประกอบกว้างๆ  3  
องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1.1 การแสวงหาความรู้  (Knowledge  Acquisition)  เป็นกระบวนการของการแสวงหา
ความรู้ท่ีหาไดจ้ากทุกหนทุกแห่ง  ซ่ึงองค์กรสามารถแสวงหาความรู้จากเอกสารท่ีมีอยู่แลว้การดึง
เอาความรู้ท่ีเป็นนยั  (Tacit  Knowledge)  จากบุคคลเขา้มาเก็บอยูใ่นแหล่งเก็บขอ้มูลอาจเป็นการ
ก าหนดแหล่งทรัพยากรภายนอกซ่ึงอาจเป็นกระบวนการ  เทคโนโลยี  ความเช่ียวชาญหรือความรู้
ดา้นการคา้  ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีอาจซ้ือหามาได ้ นอกจากน้ีการแสวงหาความรู้อาจไดม้าจากการสร้าง
ความเช่ียวชาญโดยเฉพาะ  หรือการเช่า / ยมืความรู้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

1.2  การสังเคราะห์ความรู้  (Knowledge  Synthesis)  เป็นกระบวนการของการสังเคราะห์
ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัหลายๆ  ชนิด  หรือบุคคลมาท าใหไ้ดรู้ปแบบหรือความคิดใหม่ๆ 

1.3  การสร้างความรู้  (Knowledge  Creation)  การก าเนิดของความรู้จะรวมไปถึงการสร้าง
ความรู้  หรือแนวคิดใหม่  แต่จากประสบการณ์พบวา่เป็นการง่ายท่ีจะดึงเอาความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้  และ
ใชค้วามรู้นั้นมากกวา่การสร้างความรู้ใหม่ก็ได ้

2. การจดัเก็บความรู้  (Knowledge  Storage)  เป็นการจดัเก็บความรู้ในท่ีใดท่ีหน่ึงแต่
อย่างไรก็ตามความรู้เหล่าน้ีก็ตอ้งมีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอและเก็บอย่างมีความสัมพนัธ์กนัมิ
เช่นนั้นแลว้ก็จะส้ินสุดการเป็นความรู้  เพราะความรู้ท่ีลา้สมยัจะเป็นอนัตรายมาก  การจดัเก็บความรู้
จะเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดประเภทของความรู้  (Knowledge  Typology)  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั



 

 

28 
 

องคก์ร  การจบัความรู้  (Knowledge  Capture)  การบ ารุงรักษาฐานความรู้  (Knowledge  Based)  
และการสร้างแผนท่ีความรู้ (Knowledge  Map)  ดงัน้ี 

2.1  การก าหนดประเภทของความรู้  (Knowledge  Typology)  สามารถจ าแนกไดเ้ป็น
ความรู้ท่ีเป็นนยั  ( Tacit  Knowledge)  กบัความรู้ท่ีชดัแจง้  ( Explicit  Knowledge)  ซ่ึงองคก์รตอ้ง
วิเคราะห์ว่าความรู้ท่ีองคก์รมีอยู่ในปัจจุบนัท่ีเป็นความรู้ท่ีเป็นนยักบัความรู้ท่ีชดัแจง้มีมากนอ้ยแค่
ไหน  และความรู้ตอ้งการในอนาคตคืออะไร 

2.2  การจบัความรู้  ( Knowledge   Capture)  เป็นกระบวนการของการจบัความรู้ในรูปแบบ
บางอยา่ง  กลไกการจดัการความรู้จะข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของความรู้และเทคโนโลยีท่ีจะใชแ้นวทาง
ท่ีมีประโยชน์ในการใช้องค์ประกอบของความรู้  ก็คือ   การเก็บความรู้เหล่าน้ีในรูปวตัถุความรู้   
(Knowledge  Object)  เช่น  บทความ  หนงัสือ  บุคคลหรือหน่วยการเรียนจากโปรแกรมการ
ฝึกอบรมบนเวบ็ 

2.3 ฐานความรู้  ( Knowledge  Based)  เม่ือความรู้ถูกจบั  ( Capture )  ก็ตอ้งมีการจดัการ
น าไปใส่ไวใ้นฐานความรู้  ซ่ึงมีทั้ งเน้ือหาท่ีมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  และความรู้ต้อง
สามารถดึงออกมาใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 

2.4  แผนท่ีความรู้  (Knowledge  Map)  จะเป็นส่ิงท่ีบอกวา่ความรู้ท่ีตอ้งการนั้นจะเขา้ไปหา
ไดท่ี้ไหนและจะคน้หาอะไร  ซ่ึงผูใ้ช้จะไดค้วามรู้ในส่ิงท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ  และมีการช้ีน าทางในการ
เขา้ถึงความรู้และการคน้คืนความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. การน าความรู้ไปใช ้ (Knowledge  Utilization)  ซ่ึงสามารถไดป้ระโยชน์จากการเผยแพร่
และแบ่งปันความรู้  โดยการใชค้วามรู้ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ซ่ึงเทคโนโลยี
จะมีบทบาทท่ีส าคญัมากในการถ่ายโอนความรู้ 

เทอร์บนัและคณะ(Turban  and  others,  2001อา้งถึงใน พรธิดา  วิเชียรปัญญา, 2547 : 52 )
ไดแ้บ่งกระบวนการของการจดัการความรู้ออกเป็น  6  ประการ  ดงัแผนภาพท่ี  1 

1. การสร้างความรู้ 
2. การจบัและเก็บความรู้ 
3. การเลือกหรือกรองความรู้ 
4. การกระจายความรู้ 
5. การใชค้วามรู้ 
6. การติดตาม / ตรวจสอบ 
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แผนภาพท่ี 1   แสดงกระบวนการจดัการความรู้ของ  Turban  and  others,  2001. 
ท่ีมา  : พรธิดา  วเิชียรปัญญา,การจัดการความรู้: พืน้ฐานและการประยุกต์ใช้ (กรุงเทพฯ : ธรรม 
กมลการพิมพ,์ 2547) 52. 
 
วนัราม (Wunram2000:2)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการจดัการความรู้  ประกอบดว้ย 
 1. การก าหนด  ( Identification)  เป็นกระบวนการของการก าหนดความรู้ท่ีตอ้งการ 
 2. การแสวงหา  (Acquistion)  เป็นกระบวนการของการแสวงหาความรู้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการซ่ึง
จะรวมไปถึงกระบวนการของการสร้างความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 
 3. การสร้าง  ( Generation )  เป็นกระบวนการท่ีประกอบไปดว้ยการสร้างความรู้ใหม่กบั
การสร้างสรรค ์
 4. การจดัโครงสร้าง  ( Structuring )  มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการของการจดัเรียง
ความรู้โดยใชล้กัษณะเฉพาะ  เช่น  Taxonomy,  Ontology  เป็นตน้ 
 5.  การจดัเก็บ  (Storing)  อธิบายถึงกระบวนการของวิถีทางท่ีถูกตอ้งส าหรับแต่ละประเภท
และรูปแบบของความรู้  เพื่อท่ีจะเก็บความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 6. การเผยแพร่ (Distribution)  เป็นกระบวนการของการเลือกแนวทางและกลไกท่ีดีท่ีสุดใน
การเผยแพร่ความรู้ท่ีมีอยู ่
 7.  การประเมิน  (Assessment)  เป็นกระบวนการของการประเมินความรู้  การใชแ้ละคุณค่า
ของความรู้ส าหรับพนกังานแต่ละคน  และการก าหนดทุนทางปัญญาขององคก์ร 
 บิวเลีย  Beaulieu(2001:515)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการจดัการความรู้  ประกอบดว้ย 
 1.  การสร้างความรู้  (Create  Knowledge)  ความรู้จะถูกสร้างในแนวทาง  4  แนวทางคือ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ( Socialization)  ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมการระดมสมอง  การอภิปรายและการ
โตแ้ยง้การสกดัความรู้จากบุคคล  (Externalization)  รวมถึงการจดัความรู้ไปใชง้าน การจดัระบบ
ความรู้  (Combination) เป็นการน าความรู้ท่ีแตกต่างกนัเขา้มาร่วมกนัเพื่อสร้างความรู้ใหม่และการ
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ดึงความรู้ไปใช ้ (Internalization)  ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือแต่ละบุคคลเปิดรับความรู้ของบุคคลอ่ืนมาสร้าง
เป็นความรู้ของตนเอง 
 2.  การก าหนดความรู้  (Identify  Knowledge)  เป็นการก าหนดแหล่งของความรู้และการใช้
งาน 
 3.  การเก็บรวบรวมความรู้  ( Collect  Knowledge)  สามารถเก็บรวบรวมไดท้ั้งจาก
ภายนอกและภายในองคก์ร 
 4.  การจดัการความรู้  ( Organize  Knowledge)  ซ่ึงแนวทางการจดัการความรู้ เช่น  การท า
แผนท่ีขอ้มูล  การจดัการกบัขอ้มูลท่ีไดม้าจากหน่วยงานต่างๆ  และหน่วยงานขา้มสายงาน ซ่ึงจะ
ช่วยในการถ่ายโอนความรู้ขา้มองคก์ร 
 5.  การแบ่งปันความรู้  (Share  Knowledge)  ความรู้สามารถถูกแบ่งปันไดห้ลายทาง  อาทิ 
เช่น  ชุมชนนกัปฏิบติั  อินทราเน็ต  เวบ็  กรุ๊ปแวร์  ห้องสนทนา  การหมุนเวียนงาน  การฝึกอบรม
การประชุมภายในการสรุป  เป็นตน้ 
 6. การดดัแปลงความรู้  ( Adapt  Knowledge)  จะตอ้งมีการดดัแปลงความรู้ก่อนท่ีจะ
น าไปใช ้
 7. การประเมินความรู้  ( Knowledge  Evaluation)  ความรู้ท่ีอยูใ่นสมองมนุษยห์รือความรู้ท่ี
อยูใ่นฐานขอ้มูลไม่ไดส้ร้างคุณค่าให้กบัองค์กร  ความรู้ท่ีถูกน าไปปฏิบติัเท่านั้นท่ีจะสามารถสร้าง
คุณค่าใหก้บัองคก์ร  การเรียนรู้ท่ีมีการดูดซบั  การท าความเขา้ใจ  และการประยุกตค์วามรู้จะเป็นส่ิง
ท่ีจ  าเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแหล่งความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไปสู่ทรัพยสิ์นความรู้ท่ีแทจ้ริง 

ส่วน  Trapp (1999:105)ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ไว ้ 9  ประการดงัน้ี  
1)  เป้าหมายความรู้  2)  การระบุถึงความรู้  3)  การจดัหาความรู้  4)  การพฒันาความรู้  5)  การ
เคล่ือนยา้ย / กระจายความรู้  6)  การใช้ความรู้  7)  การเก็บรักษาความรู้  8)  การประเมินและ
ทบทวนความรู้  และ  9)  การควบคุมความรู้ 

ส่วน  Kucza(2001:92)  ไดน้ าเสนอรูปแบบกระบวนการจดัการความรู้ไว ้ 6  ประการดงัน้ี 
1.  Identification  of  need  for  knowledge  เป็นการระบุความตอ้งการความรู้ซ่ึง

ประกอบดว้ยการระบุความตอ้งการและการก าหนดตอ้งการ 
2. Knowledge  Pull  จุดประสงคห์ลกัประการหน่ึงของการจดัการความรู้คือ  “การแบ่งปัน

ความรู้”  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อนและยุง่ยากในกระบวนการจดัการความรู้ท่ีมีคุณค่าท่ีองคก์ร
คน้พบควรถูกถ่ายทอดในกระบวนการดงักล่าวประกอบด้วย  1)  การสร้างเกณฑ์การสืบคน้  2)  
คน้หาผูท่ี้มีคุณสมบติัตามเกณฑ์  3)  ประเมินผูท่ี้ไดผ้่านการคดัเลือก  4)  คดัเลือก  และ  5)  การ
ปรับตวัของผูท่ี้ถูกคดัเลือก 
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3. Knowledge  Push  เป็นกระบวนการของการส่งมอบความรู้ไปให้กบัผูท่ี้ตอ้งการ
ประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ย  2  ประการคือ  1)  การแจง้หรือประกาศให้ทราบถึงความรู้  และ  2)  
การแบ่งปันความรู้ในโอกาสต่างๆ 

4.  Creation  of  knowledge  เป็นการสร้างความรู้  มีกระบวนการยอ่ยๆ  6  ประการคือ  1)  
การระบุถึงความคิดใหม่ๆ  2)  การประเมินความคิดใหม่ๆ  3)  การรวบรวมผูท่ี้อยู่ในข่ายท่ีมี
ความคิดใหม่ๆ  4)  การประเมินผูท่ี้อยู่ในข่ายท่ีมีความคิดใหม่ๆ  5)  การคดัเลือกผูท่ี้อยู่ในข่ายท่ีมี
ความคิดใหม่ๆ  และ  6)  การสร้างความรู้ 

5.  Knowledge  collection  and  storage  เป็นการรวบรวมและจดัเก็บความรู้มีกระบวนการ
ยอ่ยๆ  6  ประการดงัน้ี  1)  การระบุความรู้  2)  การประเมินความรู้  3)  การออกแบบส่ิงท่ีใช้เก็บ
ความรู้  4)  การจดัความรู้ให้เป็นหมวดหมู่  5)  การบูรณาการความรู้และ  6)  การปรับปรุงแผนท่ี
ความรู้ใหท้นัสมยั 

6.  Knowledge  update  เป็นการปรับปรุงความรู้ให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงและ
ความตอ้งการท่ีไม่หยดุน่ิง  มีกระบวนการยอ่ยๆ  3  ประการดงัน้ี  1)  การระบุถึงความเปล่ียนแปลง  
2) การประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลง  และ  3)  การปรับปรุงความรู้ใหท้นัสมยั 

บดินทร์   วิจารณ์  (2547 : 45-46) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการความรู้ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
คือ 

1. Define การก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการ เพื่อตอบสนองกล
ยุทธ์ขององค์กรหรือการปฏิบติังาน หรือการหาว่าองค์ความรู้หลกั ๆ ขององค์กรคืออะไร (Core 
Competency) และเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถสร้างความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งไดอ้ย่าง
เด่นชดั 

2. Create การสร้างทุนทางปัญญาหรือการคน้หาใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ดว้ยการ
ส่งไปศึกษาเพิ่มเติม การสอนงานภายในองคก์ร หรือหากเป็นองคค์วามรู้ใหม่ อาจจ าเป็นตอ้งหาจาก
ภายนอกองค์กร จากท่ีปรึกษา การเ รียน รู้จากความส า เ ร็จของผู ้อ่ืนและการเ ทียบเคียง 
(Benchmarking) 

3. Capture การเสาะหา และจดัเก็บองคค์วามรู้ในองคก์รให้เป็นระบบทั้งองคค์วามรู้ท่ีอยูใ่น
รูปแบบส่ือต่าง ๆ (Explicit Knowledge) และในรูปแบบประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้เป็น
ทุนความรู้ขององคก์ร ซ่ึงพร้อมต่อการยกระดบัความรู้ และขยายความรู้ให้ทัว่ทั้งองคก์รไดโ้ดยง่าย
ต่อไป 

4. Share การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ซ่ึงมีหลายรูปแบบและ
หลายช่องทาง เช่น การจดังานสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน การสอนงาน หรือใน
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รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั หรือมีการถ่ายโอนความรู้ในลกัษณะ
เสมือน (Virtual) ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบ E-Learning เป็นตน้ 

5. Use การใช้ประโยชน์ การน าไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลสัมฤทธ์ิ
เกิดข้ึน และเกิดเป็นปัญญาปฏิบติั การขยายผลให้ระดบัความรู้และขีดความสามารถในการแขง้ขนั
ในองคก์รสูงข้ึน  

ส่วน  Probst,  Raub  andRomhardt  (2000:89)สรุปว่าการจดัการความรู้จะประสบ
ความส าเร็จไดจ้ะตอ้งมีองค์ประกอบท่ีส าคญั  6  ประการคือ  1)  การระบุถึงความรู้  2)  การจดัหา
ความรู้  3)การพฒันาความรู้  4) การแบ่งปัน / การกระจายความรู้  5) การใชค้วามรู้  และ  6)  การ
เก็บรักษา/ จดจ าความรู้  องคป์ระกอบดงักล่าวสามารถน าเสนอดว้ยภาพท่ี 2  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี   2 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ของ  Probstและคณะ 
ท่ีมา : Probst; Raub; &Romhardt. Managing  Knowledge : Building Block for Success. 
(Chichester : John Wiley & Sons, 2000) 89. 
 
 ส่วน  Turban  และคณะ  (อา้งถึงใน  สมชาย  น าประเสริฐ, 2546)  ไดแ้บ่งกระบวนการของ
การจดัการความรู้ออกเป็น  6  ประการคือ  1)  การสร้างความรู้  2)  การจบัและเก็บความรู้  3) การ
เลือกหรือกรองความรู้  4)  การกระจายความรู้  5)  การใชค้วามรู้  และ  6)  การติดตาม / ตรวจสอบ  
กรบวนการดงักล่าวสามารถแสดงไดด้ว้ยภาพท่ี   ดงัน้ี 
 
 

Knowledge  identification Knowledge  retention 

Knowledge  acquisition Knowledge  utilization 

Knowledge  development Knowledge  distribution 
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ภาพท่ี 3   องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ของ  Turban  และคณะ 
ท่ีมา :สมชายน าประเสริฐชยั. “เทคโนโลยกีบัการจดัการความรู้”.วารสารไมโครคอมพิวเตอร์. 
(กรุงเทพฯ :มป.ป.,มิ.ย. 2546) : 103. 
 
 โกศล  ดีศีลธรรม  (2546:54)  ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบหลกัของการจดัการความรู้ออกเป็น  
2  ส่วนดงัน้ี 
 1. สังคม – วฒันธรรม  และองคก์ร  ( Social – Cultural & Organizational  Components ) 
 2.  องคป์ระกอบทางเทคโนโลย ี (Technological  Components) 
 องคป์ระกอบทั้ง  2  ส่วนน้ีจะมีระบบการจดัการความรู้  (Knowledge  Management  
System – KMS)  เป็นส่วนเช่ือมโยงองคป์ระกอบทั้ง  2  ส่วนเขา้ดว้ยกนัโดยท่ีกระบวนการของการ
จดัการความรู้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  4  กระบวนการดงัน้ี 
 1.  การสร้างและจดัหาความรู้  (Knowledge   Creation &  Acquisition )  เป็นกระบวนการ
ท่ีให้ความส าคญัต่อการสร้างนวตักรรมระยะยาว  เพื่อการสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจโดย
มุ่งเนน้การพฒันาความรู้โดยนยั  ( Tacit  knowledge )  ท่ีไม่ไดแ้สดงออกในรูปของเอกสารแต่
องค์กรมกักระตุน้ให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมของ
องค์กรโดยส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความคิดและใช้สารสนเทศทางความรู้ตัวอย่างของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ญ่ีปุ่นท่ีสร้างความรู้ในการพฒันารูปแบบของรถยนต์  โดยใช้นโยบายการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างการสับเปล่ียนพนกังาน  (Rotate)  ให้ท างานในหน้าท่ีต่างๆ  เพื่อ
ก่อใหเ้กิด  Tacit  knowledge  ท่ีมุ่งพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูส้ร้างความรู้  (Knowledge  Creator) 
 2.  การจดัการและจดัเก็บความรู้  (Knowledge  Organization  &  Storage)  เป็นการจดัเก็บ
ความรู้ท่ีสร้างใหเ้ป็นหมวดหมู่และเก็บลงในฐานขอ้มูล 
 3.  การกระจายความรู้  (Knowledge  Distribution)  โดยการใช้เคร่ืองมือในการคน้คืน
สารสนเทศทางความรู้จากฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บแลว้กระจายสู่หน่วยงานต่างๆ  เพื่อการใชง้าน  
 
 

Distribute Create Capture/Store Refine Use Monitor 
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ระบบท างานร่วมกนั      เคร่ืองมือคน้หาและคน้คืน            ระบบการไหลของงาน 
(Group  Collaboration)      (Search &Retrieval  Tools)               (Work  flow  system) 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  กระบวนการจดัการความรู้ 
ท่ีมา:พรธิดา  วเิชียรปัญญา,  การจัดการความรู้: พืน้ฐานและการประยุกต์ใช้ (กรุงเทพฯ : ธรรม 
กมลการพิมพ,์ 2547) 54. 
 4.  การประยุกต์ความรู้ในการใช้งาน  (Knowledge  Application)  เป็นการเช่ือมโยง
กิจกรรมหลกัต่างๆ  ผา่นระบบการไหลของงานดว้ยระบบเครือข่ายไปยงัหน่วยงานต่างๆ 
 จากองค์ประกอบและกระบวนการของการจัดการความรู้ข้างต้น  ผูว้ิจ ัยขอสรุปเชิง
เปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการ ดังน้ีผลของการสังเคราะห์องค์ประกอบหรือ
กระบวนการของการจดัการความรู้พบวา่กระบวนการท่ีพบมากท่ีสุดคือ  “การเคล่ือนยา้ย/กระจาย/
การแบ่งปันความรู้”  และ  “การใชค้วามรู้”  รองลงมาคือ  การจดัหาความรู้  การสร้างความรู้  และ
การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ 
 คณะกรรมการมาตรฐานและการเพิ่มผลผลิตของสิงคโปร์  (Singapore   Productivity  and   
Standard  Board : PSB. 2001:38-39)ไดน้ าเสนอรูปแบบการจดัการความรู้  ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลักๆ  
2  ประการ  คือห่วงโซ่ความรู้  ( knowledge  value  chain)  และปัจจยัท่ีท าให้การจดัการความรู้
ประสบผลส าเร็จ  ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  ห่วงโซ่ความรู้  (knowledge   value  Chain)  หรือกระบวนการความรู้ท่ีเรียกวา่  GREAT  
ซ่ึงมาจากตวัอกัษรแรกขององคป์ระกอบหลกัของกระบวนการ  (Generate,  Represent,  Access  
and  Transfer)  กระบวนการ  GREAT  ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้
ในองคก์ร  ซ่ึงผลสุดทา้ยท่ีตอ้งการคือ  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์เพื่อองคก์ร 
 2. ปัจจยัท่ีท าให้การจดัการความรู้ประสบผลส าเร็จ  (Enablers)  โดยการท่ีกระบวนการ  
GREAT  จะหมุนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนั้น  จ  าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัเอ้ือหลกัๆ  4  ประการคือ 
 2.1  ภาวะผูน้ าและกลยทุธ์ 
 2.2  วฒันธรรมองคก์ร 
 2.3  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การสร้างและ
จดัหาความรู้ 

การจดัการและ
จดัเก็บความรู้ 

การกระจาย
ความรู้ 

การประยกุตค์วามรู้
ในการใชง้าน 
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 2.4 การวดัและติดตามผล 
 คมัมิง และวอร์เลยC์umming  and  Worley  (2001:10-12 )เสนอทศันะวา่  การจดัการ
ความรู้ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  คือ การก าหนดความรู้  การเก็บรวบรวมความรู้  และการ
แพร่กระจายความรู้  ดงัน้ี 
 1.   การก าหนดความรู้  (  Generating  Knowledge)  เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าแนก
ชนิดของความรู้ท่ีจะถูกออกแบบให้มีคุณค่ามากท่ีสุดส าหรับองค์การ  ซ่ึงจะเร่ิมข้ึนพร้อมกบัการ
ตดัสินใจวางกลยุทธ์การแข่งขนัท่ีมุ่งเน้นการจดัการความรู้เพื่อช้ีเฉพาะว่า  ส่วนไหนท่ีความรู้
สามารถเขา้ไปสร้างผลลพัธ์ท่ีตอ้งการไดม้ากท่ีสุด  องคก์ารจึงตอ้งออกแบบกลไกท่ีตอ้งการเก่ียวกบั
ความรู้นั้นทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร 
 2.   การเก็บรวบรวมความรู้  (Codification  Knowledge)  โดยอาศยัเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ความรู้เปิดเผย  (explicit  knowledge)  ท่ีสกดัไดจ้ากตวับุคคล  รายงานต่างๆ  และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ  
และการเก็บรวบรวมความรู้ท่ีเป็นความรู้ฝังลึกในคน  (tacit  knowledge)   ท่ีไม่สามารถน ามาจดัเก็บ
เป็นหมวดหมู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได ้ แต่จะไดจ้ากการสนทนา การติดต่อส่ือสารโดยตรง  และบท
สนทนากบัผูท่ี้มีความรู้ 
 3.   การแพร่กระจายความรู้  (Distributing  Knowledge)  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของ
กระบวนการจดัการความรู้  การแลกเปล่ียนความรู้การปฏิบติังานจะก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่าย
โอนความรู้และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยู่จะแพร่กระจายด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ซ่ึงสามารถแบ่ง
วธีิการแพร่กระจายความรู้ไดเ้ป็น  3  กลุ่ม  คือ   
  3.1   วิธี  Self-directed  methods  โดยให้สมาชิกในองคก์ารควบคุม  และริเร่ิมการ
แพร่ความรู้  ซ่ึงรวมถึงฐานขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับเก็บความรู้และระบบแหล่งท่ีตั้งท่ีจะช่วยสมาชิกคน้หา
ไดต้ามท่ีตอ้งการ  เช่น  ขอ้มูลลูกคา้  รายงานการวิเคราะห์  เป็นตน้  Locator  System  จะสามารถ
วางขอบเขตจากง่ายไปยากได ้ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการ  pull  and  push  ของระบบดว้ยคือ  สมาชิก
สามารถดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้ หรือการส่งความรู้ท่ีสมาชิกตอ้งการไปให ้
  3.2   วิธี  Knowledge  Services  and  networks  เป็นการส่งมอบความรู้และจดัหา
ผูช่้วยเฉพาะและจดัการช่องทางให้ความรู้ออกจากองคก์ารในลกัษณะของการเป็นเครือข่ายท่ีมีการ
ออกแบบให้เช่ือมโยงกบัสมาชิกทั้งในและนอกองค์การ  เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  โดยอาจใช ้ Chat  room  หรือ  intranets  ก็ได ้
  3.3   วิธี  Facilitated  Transfer  จะเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีสนบัสนุนการแพร่กระจาย
ความรู้  ซ่ึงได้รับการอบรมในการช่วยหาและถ่ายทอดความรู้เช่นเดียวกบัการเขา้ฐานขอ้มูลและ
บริการความรู้อ่ืนๆ  รวมทั้งมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงและช่วยสมาชิกในการจดัการความรู้มาใช้
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ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์การ  ทั้ งน้ี  จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานและ
โครงสร้างองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการจดัการความรู้ดว้ย 
  มาราลี (Marali, 2001: 44-45)เสนอวา่การจดัการความรู้  ประกอบดว้ย  5  ขั้นตอน  
คือ   
  ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดความรู้  ระบุ  หรือก าหนดความรู้ท่ีองค์การตอ้งการใช้
เพื่อการพฒันา  โดยเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์ารทั้งปัญหาและโอกาสท่ีจะสามารถน ามาใช้
ในการพฒันาองคก์ารได ้
  ขั้นตอนท่ี  2  การสร้างความรู้  เพื่อให้ได้กลวิธีท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหาและเพื่อ
การพฒันางาน  ความรู้ท่ีสร้างข้ึนน้ีควรเป็นความรู้ใหม่ท่ีองค์การยงัไม่เคยมี  และอาจได้มาจาก
ความรู้ท่ีฝังลึกในคน (tacit  knowledge)  โดยอาจใช้วิธีการระดมความคิด  หรือดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายท่ีใหไ้ดค้วามรู้ท่ีฝังลึกในคน   (tacit  knowledge)  ออกมาใหม้ากท่ีสุด 
  ขั้นตอนท่ี  3  การเก็บความรู้  เป็นการน าความรู้ท่ีฝังลึกในคน   (tacit  knowledge)  
ท่ีได้จากขั้นตอนท่ี  2  มาจดัเก็บในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้สะดวกต่อการใช้  การเก็บความรู้ใน
ขั้นตอนน้ีจะท าใหไ้ดค้วามรู้ประเภทความรู้เปิดเผย  ( explicit  knowledge)  ออกมา 
  ขั้นตอนท่ี  4   การแลกเปล่ียนความรู้  เป็นการน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้
บุคลากรในองค์การไดน้ าไปใช้เพื่อการแกปั้ญหา  หรือเพื่อพฒันางาน  การแลกเปล่ียนความรู้จะ
ช่วยใหอ้งคก์ารไดค้วามรู้ใหม่เพิ่มข้ึนมาอีก 
  ขั้นตอนท่ี  5  การแสวงหาความรู้ใหม่  ความรู้ท่ีองคก์ารมีอยูเ่ม่ือนานไปอาจจะเก่า
และใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ อาจไม่ทนัสมยั  หรือบริบทขององคก์ารเปล่ียนแปลงไป  ไม่เหมาะสมกบั
ความรู้ท่ีองค์การมีอยู่เดิม  การแสวงหาความรู้ใหม่  อาจเร่ิมจากความรู้ท่ีฝังลึกในคน  ท่ีอยู่ใน
องคก์าร 
 ประพนธ์  ผาสุกยืด  (2548 :19-26)  ไดน้ าเสนอโมเดลปลาทู  เป็นรูปแบบอยา่งง่ายของ
สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้สู่สังคม  ท่ีเปรียบเทียบการจดัการความรู้  เหมือนกบัปลาทูหน่ึง
ตวัท่ีมี  3  ส่วน  ดงัแผนภาพท่ี  5 โดยมีรายละเอียดขององคป์ระกอบต่างๆ  ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี   5  แสดงรูปแบบการจดัการความรู้แบบปลาทู 
ท่ีมา :  ประพนธ์ ผาสุกยดื, การจัดการความรู้ฉบับมือใหม่หัดขับ (กรุงเทพฯ: ใยไหม, 2548).19. 
 

1.องคป์ระกอบของโมเดลปลาทู 
1.1 ส่วน  “หวัปลา”  (Knowledge  Vision : KV)  หมายถึง  ส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  

หรือทิศทางของการจดัการความรู้โดยก่อนท่ีจะด าเนินการจดัการความรู้ตอ้งตอบให้ไดว้า่  “เราจะ
ท า  KM  ไปเพื่ออะไร ?” โดย “หวัปลา”  น้ีจะตอ้งเป็นของ  “คุณกิจ”  หรือผูด้  าเนินกิจกรรม KM  
ทั้งหมด  โดยมี “คุณเอ้ือ”  และ  “คุณอ านวย”  คอยช่วยเหลือ 

1.2 ส่วน “ตวัปลา”  (Knowledge  Sharing: KS) เป็นส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซ่ึงถือ
ว่าเป็นส่วนส าคัญซ่ึง “คุณอ านวย”  จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นท่ีมีอยูใ่นตวั  “คุณกิจ”  พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศ
ในการเรียนรู้แบบเป็นทีม  ใหเ้กิดการหมุนเวยีนความรู้ยกระดบัความรู้และเกิดนวตักรรม 

1.3  ส่วน  “หางปลา”  (Knowledge  Assets: KA)  เป็นส่วนของ  “คลงัความรู้”  หรือ  “ขุม
ความรู้”  ท่ีไดจ้ากการเก็บสะสม  “เกร็ดความรู้”  ท่ีไดจ้ากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  “ตวัปลา”  
ซ่ึงเราอาจเก็บส่วนของ  “หางปลา”  น้ีดว้ยวิธีต่างๆ  เช่น  ICT  ซ่ึงเป็นการสกดัความรู้ท่ีซ่อนเร้นให้
เป็นความรู้ท่ีเด่นชดั  น าไปเผยแพร่และแลกเปล่ียนหมุนเวยีนใช ้ พร้อมยกระดบัต่อไป 

2. บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีด าเนินการจดัการความรู้ 
2.1  ผูบ้ริหารสูงสุด  (CEO)  จดัได้ว่า  “โชคดีท่ีสุด”  ส าหรับวงการจดัการความรู้  ถ้า

ผูบ้ริหารสูงสุดเป็นแชมเปียน  (เห็นคุณค่าและด าเนินการผลกัดนั KM)  เร่ืองท่ีวา่ยากทั้งหลายก็ง่าย
ข้ึนผูบ้ริหารสูงสุดควรเป็นผูริ้เร่ิมกิจกรรมจดัการความรู้  โดยก าหนดตวับุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ี  “คุณ
เอ้ือ (ระบบ)”  ของ  KM   ซ่ึงควรเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง  เช่น  รองอธิบดี,  รองผูอ้  านวยการใหญ่  
(Vice  President) 
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2.2  คุณเอ้ือ  (Chief  Knowledge  Officer : CKO)  ถา้การริเร่ิมมาจากผูบ้ริหารสูงสุด  “คุณ
เอ้ือ”  ก็สบายไปเปลาะหน่ึง  แต่ถา้การริเร่ิมท่ีแทจ้ริงไม่ไดม้าจากผูบ้ริหารสูงสุด บทบาทแรกของ 
“คุณเอ้ือ”  ก็คือ  เอาหัวปลาไปขายผูบ้ริหารสูงสุด  ให้ผูบ้ริหารสูงสุดกลายเป็นเจา้ของ “หัวปลา”  
ให้ไดบ้ทบาทต่อไปของ  “คุณเอ้ือ” คือ  การหา  “คุณอ านวย”  และร่วมกบั  “คุณอ านวย”  จดัให้มี
การก าหนด  “เป้าหมาย/หวัปลา”  ในระดบัยอ่ยๆ  ของ “คุณกิจ/ผูป้ฏิบติังาน” , คอยเช่ือมโยง  “หัว
ปลา”  เขา้กบัวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  และยทุธศาสตร์ขององคก์รจดับรรยากาศแนวราบ  และ
การบริหารงานแบบเอ้ืออ านาจ (empowerment),  ร่วม  share  ทกัษะในการเรียนรู้  และแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการจดัการความรู้โดยตรงและเพื่อแสดงให้  “คุณกิจ”  เห็นคุณค่า
ของทกัษะดงักล่าว  จดัสรรทรัพยากรส าหรับใชใ้นกิจกรรมจดัการความรู้  พร้อมคอยเช่ือมโยงการ
จดัการความรู้เขา้กบักิจกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆ  ทั้งภายในและนอกองคก์ร  ติดตามความเคล่ือนไหว
ของการด าเนินการ  ใหค้  าแนะน าบางเร่ือง  และแสดงท่าทีช่ืนชมในความส าเร็จ  อาจจดัให้มีการยก
ยอ่งในผลส าเร็จและใหร้างวลัท่ีอาจไม่เนน้ส่ิงของ  แต่เนน้การสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

2.3  คุณอ านวย  ( Knowledge  Facilitator: KF)  เป็นผูค้อยอ านวยความสะดวกในการ
จดัการความรู้  ความส าคญัของ “คุณอ านวย”  อยูท่ี่การเป็นนกัจุดประกายความคิดและการเป็นนกั
เช่ือมโยง  โดยตอ้งเช่ือมโยงระหว่างผูป้ฏิบติั (“คุณกิจ”)  กับผูบ้ริหาร (“คุณเอ้ือ”) ,  เช่ือมโยง
ระหวา่ง  “คุณกิจ”  ต่างกลุ่มภายในองคก์รและเช่ือมโยงการจดัการความรู้ภายในองคก์รกบัภายนอก
องคก์รโดยหนา้ท่ีท่ี  “คุณอ านวย”  ควรท าคือ 

 2.3.1  ร่วมกบั  “คุณเอ้ือ”  จดัให้มีการก าหนด  “หัวปลา”  ของ  “คุณกิจ”  อาจจดั 
“มหกรรม หวัปลา”  เพื่อสร้างความเป็นเจา้ของ  “หวัปลา” 

 2.3.2  จดัตลาดนดัความรู้เพื่อให ้“คุณกิจ”  น าความส าเร็จมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอด
ความรู้ออกมาจากวธีิท างานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จนั้นเพื่อการบรรลุ  “หวัปลา” 

 2.3.3  จดัการดูงานหรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย”  (peer  assist)  เพื่อให้บรรลุ  
“หัวปลา”  ไดง่้าย  หรือเร็วข้ึน  โดยท่ีผูน้ั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได ้ เรียนรู้วิธีท างานจาก
เขาเชิญเขามาเล่า  หรือสาธิต 

 2.3.4 จดัพื้นท่ีเสมือนส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และส าหรับเก็บรวบรวม
ความรู้ท่ีได ้ เช่นใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศ  ซ่ึงรวมทั้งเวบ็ไซต ์ เวบ็บอร์ด  เวบ็บล็อก  
อินทราเน็ต  จดหมายข่าว  เป็นตน้ 

 2.3.5  ส่งเสริมให้เกิด ชุมชนแนวปฏิบติั  (Community  of  Practice-CoP)  ในเร่ือง
ท่ีเป็นความรู้หรือเป็นหวัใจในการบรรลุเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
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 2.3.6  เช่ือมโยงการด าเนินการจดัการความรู้ขององคก์ร กบักิจกรรมจดัการความรู้
ภายนอก  เพื่อสร้างความคึกคกัและเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภายนอก 

2.4  คุณกิจ  (Knowledge  Practitioner :  KP)  “คุณกิจ”  หรือผูป้ฏิบติังานเป็นพระเอกหรือ
นางเอกตวัจริงของการจดัการความรู้  เพราะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมจดัการความรู้  ประมาณ ร้อยละ  
90 – 95  ของทั้งหมด  “คุณกิจ”  เป็นเจา้ของ  “หัวปลา”  โดยแทจ้ริง  เป็นผูท่ี้มีความรู้ทั้ง  Explicit  
Knowledge  &  Tacit  Knowledge  และเป็นผูท่ี้ตอ้งมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใช ้ หา  สร้าง  แปลง  
ความรู้เพื่อการปฏิบติัใหบ้รรลุถึง “เป้าหมาย / หวัปลา” ท่ีตั้งไว ้

2.5  คุณประสาน  ( Network  Manager)  เป็นผูท่ี้คอยประสานเช่ือมโยงเครือข่ายการจดัการ
ความรู้ระหว่างหน่วยงาน  ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงท่ีกวา้งข้ึน  เกิดพลังร่วมมือทาง
เครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดบัความรู้แบบทวคูีณ 

แมคคีนและสมิท (McKeen& Smith, 2003,51-58)เสนอวา่  การจดัการความรู้ประกอบดว้ย
กระบวนการ  5  ขั้นตอนท่ีเร่ิมจาก 

1. การก าหนดความรู้ท่ีตอ้งการใช้ ซ่ึงตอ้งอาศยัพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
ความคิดใหม่ๆ  เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ท่ีจะสนบัสนุนความส าเร็จขององคก์ารได ้

2. การเขา้ถึงความรู้  ซ่ึงองคก์ารตอ้งรู้วา่จะเขา้ถึงความรู้ไดอ้ย่างไรซ่ึงอาจไดจ้ากผูรู้้  หรือ
เครือข่ายต่างๆ 

3. การยดึกุมความรู้  ซ่ึงส่วนมากจะไดจ้ากความรู้ท่ีฝังลึกในคน 
4. การสร้างความรู้  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จ  เพราะจะ

ไดจ้ากการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งคน  ระหวา่งกลุ่มคน  หรือระหวา่งองคก์าร 
5. การใช้ความรู้  เพื่อประโยชน์ของพนักงานและองค์การ  โดยองค์การจะต้องสร้าง

วฒันธรรมการใฝ่รู้ใหเ้กิดกบัพนกังานภายใตศ้าสตร์แห่งการจดัการความรู้ 
คอลลิสันและพาร์เซล (Collison&Parcell, 2004:53)  ได้น าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัใน

กระบวนการจดัการความรู้วา่การน าการจดัการความรู้ไปสู่การปฏิบติัจะประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ  
4  ขั้นตอน  กระบวนการเหล่าน้ีมีลกัษณะเป็นพลวตัร  ซ่ึงองคก์ารตอ้งมีการจดัการอยา่งต่อเน่ืองอยู่
เสมอ  ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี  1  เป็นขั้นตอนของการสร้าง  การคน้หาหรือคน้พบความรู้เพื่อให้ได ้ “กลวิธี”  
ในการท างานท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาองคก์าร  โดยเป็นการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีองคก์ารด าเนินอยู ่ 
เพื่อหาวธีิการท างานท่ีดีท่ีสุด  (Best  Practice) 

ขั้นตอนท่ี  2  การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตอนท่ี  1  จะต้องน ามาความรู้ท่ีได้มาสกัดหรือ
กลั่นกรองเอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นประโยชน์และทนัสมยัแล้วน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้ทัว่ทั้ ง
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ประยกุตใ์ช ้ คน้หา 

กลัน่กรอง ถ่ายโอน 

องค์การอย่างรวดเร็ว  โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการเผยแพร่ความรู้ท่ีไดใ้หม่แล้ว
น าไปจดัเก็บใหเ้ป็นระบบ  พร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 

ขั้นตอนท่ี  3  ความรู้ท่ีจดัเก็บไวน้ี้ถือเป็นสินทรัพยห์รือทุนปัญญาขององคก์าร  องคก์ารจึง
ตอ้งน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  เน่ืองจากมีการลงทุนโดยการจดัอบรม  ประชุมสัมมนา  หรือ
น าไปใชด้ว้ยวธีิการต่างๆ  ท่ีหลากหลายและหลายช่องทาง 

ขั้นตอนท่ี  4  ความรู้ท่ีได้มาทั้งหมด  อาจจะลา้สมยัเม่ือกาลเวลาผ่านไป  องค์การจึงตอ้ง
จดัการความรู้ซ ้ าใหม่ในขั้นตอนท่ี  1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6    กระบวนการจดัการความรู้ตามแนวคิดของ  Collison  and  Parcell 
ท่ีมา  : Collison  and  Parcell.  Learning  to  Fly :  Practical  Knowledge  Management 
from  some  of  the  world’s  leading  learning  Organization (Oxford : Capstone, 2004)53. 

 
1.9ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้ในองคก์รจะประสบความส าเร็จหรือไม่  ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ  ท่ีส าคญั
หลายอย่าง  อาทิเช่น  วฒันธรรมองค์กร  ภาวะผูน้ า  การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารองค์กร
ความไวว้างใจ  เทคโนโลยี  ฯลฯ  ซ่ึง  Awad  and  Ghaziri (2004)  ไดก้ล่าววา่องค์กรจะตอ้ง
พจิารณาในเร่ืองของวฒันธรรม  สังคมและการเปล่ียนแปลงองคก์รเท่าๆ  กบัการสนบัสนุนทางดา้น
เทคโนโลย ี ในการท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการจดัการความรู้ข้ึนในองคก์ร 
 คอสคิเนน (Koskinen ,2003:281)ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ของความรู้
ท่ีเป็นนยั  โดยแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม คือ  ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  โดยท่ีปัจจยัภายในจะเป็น
ส่ิงท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของแต่ละบุคคล  ซ่ึงประกอบดว้ย  1)  ระบบความจ า  (Memory  System)  
รวมถึงประสบการณ์ ,  Mental  Model ,  การรู้โดยสัญชาติญาณ  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการสร้าง

กิจกรรมการปฏิบติั 

ความรู้ 

กระบวนการฝึกอบรม การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
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และการปรากฏของความทรงจ าของแต่ละบุคคล  2)  ระบบการส่ือสาร  (Communicational  
System)  รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์  ภาษา  ความใกลชิ้ด  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการส่ือสารขอ้มูลซ่ึง
กลายมาเป็นความรู้  3)  ระบบการจูงใจ  (Motivation  System)  รวมถึงการให้ค  ามัน่สัญญาซ่ึงเป็น
การแสดงออกของแรงจูงใจของแต่ละบุคคล  และความไวว้างใจซ่ึงรวมถึงการจูงใจบุคคลในการ
แบ่งปันและการรับความรู้ท่ีเป็นนัย  ส่วนปัจจยัภายนอกจะถูกควบคุมโดยแต่ละบุคคลน้อยกว่า
ปัจจยัภายใน  ซ่ึงเรียกวา่ระบบสถานการณ์  (Situational  System)  โดยจะรวมถึงรูปแบบภาวะผูน้ า
และวฒันธรรมองคก์ร   ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีใชอ้ธิบายและก าหนดสถานการณ์การใชค้วามรู้ท่ีเป็นนยัมาก
หรือนอ้ย 
 นอกจากน้ี  APQC  and  Anderson  (1995 : 44-45) ยงัพบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการจดัการความรู้  โดยมีความเห็นวา่การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อน  ซ่ึงตอ้งไดรั้บ
การสนบัสนุนจากส่ิงท่ีอยูแ่วดลอ้ม  คือ  ภาวะผูน้ า  วฒันธรรม  เทคโนโลย ี และการวดั  ดงัน้ี 

1.  ภาวะผูน้ า  (Leadership)  คุณสมบติัของภาวะผูน้ าจะประกอบดว้ยความพอใจและการ
ตดัสินใจในการจดัการของผูบ้ริหารในองค์กร  คุณสมบติัของภาวะผูน้ าท่ีถูกก าหนดว่าเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นท่ีสุดในการจดัการความรู้  คือ  มีความเขา้ใจถึงประสิทธิภาพของการสร้างรายไดข้องแหล่ง
ทรัพยากรความรู้ขององคก์รและพฒันากลยทุธ์ส าหรับทางการตลาดและการขายความรู้  ,  มีการใช้
ความรู้และการเรียนรู้  เพื่อสนบัสนุนส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้และเพื่อสร้างความสามารถหลกัใหม่ขององคก์ร
,แต่ละบุคคลไดรั้บการแต่งตั้ง  การประเมินและไดร้างวลับนฐานของความช่วยเหลือท่ีบุคคลปฏิบติั
เพื่อก่อการพฒันาความรู้ขององคก์ร  นอกจากน้ีองคก์รตอ้งมีแนวทางท่ีท าให้การจดัการความรู้เขา้
มาเป็นส่วนหน่ึงของงานการจดัการซ่ึงบางคร้ังตอ้งมีการตั้งผูจ้ดัการความรู้  ผูซ่ึ้งมีอ านาจและแหล่ง
ทรัพยากรท่ีจะส่งเสริมการเก็บรวบรวมความรู้ขององค์กร  ท่ีจะเป็นตวัก าหนดความสามารถหลกั
ขององคก์ร 

2.วฒันธรรม (Culture)  เม่ือมีการสร้างองคก์รความรู้  วฒันธรรมองคก์รเป็นส่ิงท่ีตอ้งสนใจ
เป็นอย่างมาก  วฒันธรรมองค์กรท่ีตอ้งการมกัจะตรงขา้มกบัวฒันธรรมองค์กรท่ีมีอยู่แลว้ในอดีต  
ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รท่ีมีอยู ่ คุณสมบติัท่ีจ  าเป็นของวฒันธรรม
ท่ีถูกก าหนดไวคื้อ  มีการสนบัสนุนและท าใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้, เตม็ไปดว้ยบรรยากาศของการ
เปิดใจกวา้งและความไวใ้จ,  มีความยืดหยุ่นและความตอ้งการนวตักรรมท่ีกระตุน้กระบวนการ
เรียนรู้,  และพนกังานตอ้งมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  นอกจากน้ีการแบ่งปันความรู้
จะมีการแพร่หลายทั้งในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร  พนกังานจะมีการแบ่งปันแนวคิดและความรู้
ซ่ึงกนัและกนั  องคก์รก็จะมีการปรบวิธีการใหม่ในการเก็บรวบรวม  และ แบ่งปันความรู้เก่ียวกบั
ลูกคา้ความสามารถหลกั  และประสบการณ์อ่ืนๆ   
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3.เทคโนโลย ี (Technology)  เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการไดรั้บการแบ่งปันความรู้ในองคก์ร
แต่เทคโนโลยีไม่ใช่ตวัสร้างการแบ่งปันความรู้  ปัจจยัทั้ง  4  ด้าน  คือ  ภาวะผูน้ า  วฒันธรรม   
เทคโนโลยีและการวดั  จะตอ้งปฏิบติัไปในเวลาเดียวกนัเพื่อท่ีจะท าให้การแบ่งปันความรู้มีความ
เป็นไปไดอ้งคก์รหลายๆ  แห่งเนน้การพฒันาเทคโนโลยี  แต่จากประสบการณ์ไดแ้สดงให้เป็นส่วน
การเนน้ในดา้นเทคโนโลยเีป็นการเนน้ในดา้นเดียวมากเกินไป  องคก์รท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้ง
ใชท้ั้ง  4  ปัจจยัในการจดัการกบัการแบ่งปันความรู้ขององค์กร  คุณสมบติัท่ีจ  าเป็นของเทคโนโลยี
ในองค์กรความรู้  คือ  เป็นการเช่ือมระหวา่งแต่ละบุคคลทุกคนในองคก์ร  และเช่ือมโยงบุคคลกบั
องคก์รภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กนั,  สร้างคลงัความรู้ซ่ึงท าให้สามารถเขา้ถึงไดต้ลอดทั้งองคก์ร,  
ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศให้ใชง้านง่ายข้ึน  ,  และการสนบัสนุนความร่วมมือท าให้
มีการเผยแพร่ไปสู่พนกังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  จะเห็นไดว้า่ระบบการส่ือสารท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงกบั
องคก์รภายนอกและภายในองคก์ร  โดยเฉพาะภายในองค์กรจะมีการใชร้ะบบอินทราเน็ต  เพื่อท า
ใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ภายในองคก์ร 

4.การวดั  (Measurement)  การจดัการความรู้จ าเป็นตอ้งมีการวดั และการประเมินผลท่ี
ได้รับคุณสมบติัของการวดัท่ีพบในองค์กรความรู้  คือ  มีการระบุแนวทางของการเช่ือมโยงการ
จดัการความรู้เขา้กบัผลลพัธ์ทางการเงิน,  มีการพฒันาตวัช้ีวดัเฉพาะส าหรับการจดัการความรู้,  การ
ท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของส่ิงจบัต้องในฐานความรู้ขององค์กร,  การวดัขององค์กรจะพิจารณา
น ้ าหนกั”แข็ง”  และ “อ่อน”  เหมือนกบัตวัช้ีวดัทางการเงิน  และไม่ใช่ทางการเงิน  ซ่ึงตวัอยา่งของ
การประเมินการพฒันาขององค์กรความรู้คือ  ความสัมพนัธ์ลูกค้า  ทรัพยากรมนุษย์  กลยุทธ์  
นวตักรรม  และกระบวนการปรับปรุง 
 ดาเวนพอร์ตและพรูเซค (Davenport  andPrusak ,1999:20)ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการจดัการความรู้  พบวา่มี  9 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
 1.  วฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการจัดการความรู้  เป็นเง่ือนไขท่ีส าคัญมากท่ีสุดท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จและยงัเป็นปัจจยัท่ีสร้างไดย้ากท่ีสุด  เพราะมีองคป์ระกอบหลายอยา่ง  ดงัน้ี 
 1.1   ตอ้งมีความโนม้เอียงดา้นบวกต่อความรู้  คือ  พนกังานทุกคนตอ้งมีความฉลาดรอบรู้  
และเตม็ใจท่ีจะแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเสรี 
 1.2   ไม่มีตวัขดัขวางความรู้อยู่ในวฒันธรรมองค์กร  คือ  พนกังานไม่มีความโกรธเกลียด
บริษทั  และไม่กลวัวา่การแลกเปล่ียนความรู้จะท าใหต้นเองตอ้งตกงาน 
 1.3   การจดัการความรู้ต้องเข้ากันได้กับวฒันธรรมองค์กรท่ีเป็นอยู่  ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคัญ
ส าหรับการสร้างวฒันธรรมเชิงบวกส าหรับความรู้  ก็คือ  ประเภทของบุคลากรท่ีบริษทัจา้งเขา้มา
ท างานก็จะเป็นผลดีอยา่งมาก 
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 2.  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร  โดยโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคนิคเป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะสาร้างข้ึนมาได้  เพราะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีท่ีใช้
ส าหรับการจัดการความรู้โดยเฉพาะ  ในเร่ืองของการแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การ
แลกเปล่ียนความรู้  การเก็บความรู้  และการน าความรู้ไปใช ้ เช่น  เวิลด์  ไวต ์ เวบ็  เป็นตน้  ซ่ึงถา้มี
เคร่ืองมือทางเทคนิคและพนกังานใช้เป็น  การด าเนินการก็จะสะดวกมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งการสร้าง
อุปกรณ์พื้นฐานขององคก์รเพื่อจดัการความรู้  โดยจะตอ้งสร้างกฎ  ระเบียบขอ้บงัคบัข้ึนมา  ตอ้งมี
การก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเอ้ือต่อการน าการจดัการความรู้ไปใช้  และมี
การก าหนดทกัษะพิเศษท่ีโครงการแต่ละประเภทตอ้งการ  ซ่ึงจะช่วยให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ได ้ และตอ้งมีการตั้งต าแหน่งใหม่ข้ึนมาดูแลเป็นการเฉพาะอีกดว้ย 
 3.   ผูบ้ริหารระดบัสูงใหก้ารสนบัสนุนเตม็ท่ี  ซ่ึงวธีิการใหก้ารสนบัสนุน  มีดงัน้ี 
 3.1   แสดงใหพ้นกังานทุกคนรู้วา่  การจดัการความรู้และการเรียนรู้ภายในองคก์รเป็นปัจจยั
หลกัของความส าเร็จขององคก์ร 
 3.2   ปูทางใหแ้ละจดัสรรงบประมาณส าหรับพฒันาอุปกรณ์จ าเป็นพื้นฐาน 
 3.3   ก าหนดใหช้ดัเจนลงไปวา่  ความรู้ประเภทไหนท่ีส าคญัท่ีสุดต่อองคก์ร 
 4.   มีความเก่ียวเน่ืองกบัคุณค่าทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม  เน่ืองจากการด าเนินการ
จดัการความรู้อาจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก  และประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของความส าเร็จ  ก็คือการประหยดั
งบประมาณและเพิ่มก าไร 
 5.   มีความรู้ขั้นตอนต่างๆ  ของกระบวนการอยูบ่า้ง  เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ  ไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 6.   มีวิสัยทศัน์  และภาษาท่ีใช้มีความชดัเจนในการท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนใน
องคก์ร 
 7.  มีส่ิงล่อใจท่ีไม่ธรรมดา  เน่ืองจากความรู้เป็นส่ิงท่ีฝังแน่นในจิตของมนุษย์ไม่ให้
ไหลเวยีนไปมาอยา่งง่ายดาย  จึงตอ้งมีการกระตุน้พนกังานบริษทัให้หนัมาสร้างความรู้  แลกเปล่ียน
ความรู้และใชค้วามรู้กนั  ซ่ึงส่ิงล่อใจท่ีจะน ามาใชเ้ป็นรางวลัจะตอ้งไม่ใช่ของธรรมดา  และตอ้งมี
คุณค่าพอส าหรับความรู้สึกของพนักงาน  ซ่ึงกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมด้าน
ความรู้นั้น  ควรจะเป็นส่ิงตอบแทนระยะยาว  หรือ  อยูใ่นรูปท่ีปรากฏให้คนทัว่ไปเห็นชดัเจน  เช่น 
การมอบรางวลัผูส้ร้างความรู้ดีเด่น  เป็นตน้ 
 8.   มีโครงสร้างทางความรู้อยู่บา้งในดา้นของประเภทและการเก็บความรู้  ส าหรับในดา้น
โครงสร้างของความรู้หรือการจดัความรู้  อาจมีความเป็นระบบตายตวัได ้
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 9.   สร้างให้มีการใช้ช่องทางส าหรับการถ่ายทอดความรู้หลายช่องทางไม่เพียงเฉพาะการ
ส่ือสารผา่นเทคโนโลย ี แต่ควรมีเวลาในการพบปะพดูคุยเพื่อแกปั้ญหาใหลุ้ล่วงไป 
 
ตารางท่ี  1  ตารางสรุปการจดัการความรู้ 
 

 
 
 
 

การจดัการความรู้ 
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คว
าม
ถี่ 

1.การแสวงหาความรู้ /  / /  / / / / / / / / 11 
2.การสร้างความรู้ / / / / / / / / / / / / / 13 
3.การจดัเก็บความรู้ / /  / / / / / / / / / / 12 
4.การน าความรู้ไปใช ้ /  / / / / / / / / / / / 12 
5.การเลือกความรู้ /             1 
6.การแบ่งปัน/กระจายความรู้  /  /        / / 4 
7.เพ่ิมประสิทธิผล            /  1 
8.การสงัเคราะห์ความรู้          /    1 
9.การประเมิน           /   1 
10. การก าหนดความรู้           /   1 

 
 จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทั้งหมด สามารถสังเคราะห์ได้ว่า การจดัการ
ความรู้  หมายถึง  กระบวนการพฒันาบุคลากรให้สามารถ แสวงหาความรู้  มีการสร้าง/พฒันา
ความรู้  การจดัเก็บความรู้และเกิดการแลกเปล่ียนความรู้สู่การน าความรู้ไปใช ้ ภายใตก้ระบวนการ
เรียนรู้ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ตั้ งแต่ระดับบุคคล  กลุ่มและทัว่ทั้ งองค์กร  ซ่ึงก่อให้เกิดการ
แบ่งปันและถ่ายโอนความรู้โดยอาศยัช่องทางต่างๆ  เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันาในด้านต่างๆได้ และสามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการจดัการความรู้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้ดงัน้ี1.การแสวงหาความรู้2.การสร้างความรู้3.การ
จดัเก็บความรู้และ 4.การน าความรู้ไปใช ้
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 ภาพท่ี 7 สรุปตวัแบบการจดัการความรู้ 
 
1.10  ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
 บาชา(Bacha2000  อา้งถึงใน  นฤมล  พฤกษศิลป์  และพชัรา  หาญเจริญกิจ,  2543 62-63)  
ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการความรู้ไว ้ 8  ประการดงัน้ี 
 1.  ป้องกนัความรู้สูญหาย  การจดัการความรู้ท าให้องค์กรสามารถรักษาความเช่ียวชาญ
ความช านาญ  และความรู้ท่ีอาจสูญหายไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของบุคลากร  เช่น  การ
เกษียณอายทุ  างานหรือการลาออกจากงาน  เป็นตน้ 
 2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจ  ประเภท  คุณภาพและความสะดวกในการเขา้ถึง
ความรู้เป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจ  เน่ืองจากผูท่ี้มีหน้าท่ีตดัสินใจ
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 3.  ความสามารถในการปรับตวัและมีความยืดหยุน่การท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจใน
งานและวตัถุประสงค์ของงานโดยไม่ต้องมีการควบคุม  หรือมีการแทรกแซงมากนักจะท าให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานในหนา้ท่ีต่างๆ  และพฒันาจิตส านึกในการท างาน 
 4.  ความได้เปรียบในการแข่งขนั  การจดัการความรู้ช่วยให้องค์กรมีความเขา้ใจลูกค้า  
แนวโนม้ของการตลาดและการแข่งขนัท าใหส้ามารถลดช่องวา่งและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัได ้
 5.  การพฒันาทรัพยสิ์น  เป็นการพฒันาความสามารถขององคก์รในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู ่ ไดแ้ก่  สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ  เป็นตน้ 
 6.  การยกระดบัผลิตภณัฑ์  การน าการจดัการความรู้มาใช้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและบริการซ่ึงจะเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 7. การบริหารลูกคา้การศึกษาความสนใจและความตอ้งการของลูกคา้จะเป็นการสร้างความ
พึงพอใจและเพิ่มยอดและสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 

การจดัการความรู้ 
 

การแสวงหาความรู้ 

การสร้างความรู้ 

การจดัเก็บความรู้ 

การน าความรู้ไปใช ้
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 8.  การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัผ่านการเรียนรู้
ร่วมกนั  การจดัการดา้นเอกสาร  การจดัการกบัความรู้ท่ีไม่เป็นทางการเป็นการเพิ่มความสามารถ
ใหแ้ก่องคก์รในการจา้งและฝึกฝนบุคลากร 
 ในงานวิจยัน้ีได้ศึกษาถึงการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านซ่ึงถือว่าเป็นตัวเช่ือมประสานความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านเข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั้งในดา้นการเช่ือมโยงและใช้ความรู้ต่างๆจากภายในและ
ภายนอกน ามาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและมีกลไกท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัการท างานของ
ระบบภายใต้การน าองค์ประกอบและองค์ความรู้ต่างๆของการจัดการนวตักรรมมาใช้อย่าง
เหมาะสม 
 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้องกบันวตักรรม 
 

ปัจจุบนักระแสแห่งความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรม (Innovation) ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลและ
มีบทบาทอย่างมากต่อมนุษย์และสังคมหลายแนวคิดท่ีเก่ียวกับนวตักรรมเช่ือว่านวตักรรมเป็น
ปรากฏการณ์ทางความคิดท่ีมุ่งหมายสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆเพื่อการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจและสังคม 
ถือเป็นกลยทุธ์ขององคก์ารท่ีตอ้งการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการพฒันารวมทั้งการ
แกปั้ญหาต่างๆ  ซ่ึงกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีในองคก์ารเพราะการพฒันานวตักรรมให้
มีในองค์การไดน้ั้นจะตอ้งมาจากการพฒันานวตักรรมให้เกิดกบับุคลากรเสียก่อนจึงจะสามารถ
พฒันาให้ย ัง่ยืนไดใ้นองค์การต่อไปดงันั้นจึงตอ้งท าการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหานวตักรรม (Innovation) ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 ความหมายของนวตักรรม 

มอร์ตนั(Morton, 1971: 17) ให้ความหมายนวตักรรมว่าเป็นการท าให้ใหม่ข้ึนอีกคร้ัง 
(Renewal) ซ่ึงหมายถึงการรับปรุงส่ิงเก่าและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรตลอดจนหน่วยงานหรือ
องค์การนั้นๆนวตักรรมไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งส่ิงเก่าให้หมดไปแต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่ง
และพฒันา 

โรเจอร์ส(Rogers ,1962: 13) ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรมไดใ้ห้ค  า
นิยามความหมายว่านวตักรรมเป็นแนวความคิด (Idea) ท่ีปัจเจกบุคคลรับรู้ว่าเป็นส่ิงใหม่ซ่ึง
ความหมายในแง่น้ีนวตักรรมก็คือแนวความคิดใหม่ (New Idea) นั่นเองอีกทั้ง Rogers 
andShoemaker (1971: 13) ไดใ้ห้นิยามเพิ่มเติมอีกว่านวตักรรมเป็นความรู้วิธีปฏิบติัหรือวตัถุท่ี
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ปัจเจกบุคคลรับรู้วา่เป็นส่ิงใหม่ส าหรับตนเองถึงแมว้า่ส่ิงดงักล่าวไดรั้บการน าไปใชห้รือปฏิบติัจน
ผา่นช่วงเวลาหน่ึงไปแลว้แต่ถา้ยงัคงมีความรู้สึกวา่ใหม่ในบุคคลใดแลว้ก็ยงัคงเรียกวา่นวตักรรม 

ดรัคเคอร์(Druckerอา้งถึงในส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2549 : 4) ไดใ้ห้ความหมาย
นวตักรรมคือเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจาก
การเปล่ียนแปลงต่างๆเพื่อสร้างธุรกิจและบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งนวตักรรมเป็นความสามารถท่ี
ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการฝึกฝนศกัยภาพในการเรียนรู้และน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

แคนเชียน(Cancian ,1979: 53) กล่าววา่นวตักรรมเป็นความใหม่และความแตกต่างโดยอาจ
อยูใ่นรูปลกัษณะการปฏิบติัเทคนิคหรือเร่ืองราวท่ีใหม่และแตกต่างจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมRogers (1983: 
15) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่นวตักรรม (Innovation) วา่นวตักรรมคือความคิดการกระท าหรือวตัถุ
ใหม่ๆซ่ึงถูกรับรู้ว่าเป็นส่ิงใหม่ๆด้วยตวับุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืนๆของการยอมรับในสังคม
(Innovation is a New Idea, Practice or Object, that isPerceived as New by the Individual or Other 
Unit of Adoption)การพิจารณาว่าส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นนวตักรรมนั้น Rogers (1983) ไดช้ี้ให้เห็นว่า
ข้ึนอยู่กบัการรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นส่ิงใหม่ส าหรับเขาดงันั้นนวตักรรมของ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอาจไม่ใช่นวตักรรมของบุคคลกลุ่มอ่ืนๆก็ไดข้ึ้นอยูก่บัการรับรู้ของบุคคลนั้น
วา่เป็นส่ิงใหม่ส าหรับเขาหรือไม่อีกประการหน่ึงของความใหม่ (Newness) อาจข้ึนอยูก่บัระยะเวลา
ดว้ยส่ิงใหม่ๆตามความหมายของนวตักรรมไม่จ  าเป็นจะตอ้งใหม่จริงๆแต่อาจจะหมายถึงส่ิงใดส่ิง
หน่ึงท่ีเป็นความคิดหรือการปฏิบติัท่ีเคยท ากนัมาแลว้แต่ไดห้ยุดไประยะเวลาหน่ึงต่อมาไดมี้การร้ือ
ฟ้ืนข้ึนมาท าใหม่เน่ืองจากเห็นวา่สามารถช่วยแกปั้ญหาในสภาพการณ์ใหม่นั้นไดก้็นบัวา่ส่ิงนั้นเป็น
ส่ิงใหม่ไดด้งันั้นนวตักรรมอาจหมายถึงส่ิงใหม่ๆดงัต่อไปน้ี 1) ส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีผูใ้ดเคยท ามาก่อน
เลย 2) ส่ิงใหม่ท่ีเคยท ามาแลว้ในอดีตแต่ไดมี้การร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ 3) ส่ิงใหม่ท่ีมีการพฒันามาจาก
ของเก่าท่ีมีอยูเ่ดิม 

กีรติ  ยศยิ่งยง (2552:7) กล่าวว่านวตักรรมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์คิดคน้พฒันา
สามารถน าไปปฏิบติัจริงและมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชนในลกัษณะเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน
หรือของเก่าท่ีมีอยูแ่ต่เดิมแต่ไดรั้บการปรับปรุงเสริมแต่งพฒันาขึน้ใหม่ท าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สามารถน าไปใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้

จรูญ  วงศส์ายณัห์ (2520: 37) ไดก้ล่าวถึงความหมายของนวตักรรมไวว้า่แมใ้นภาษาองักฤษ
เองความหมายก็ต่างกนัเป็น 2 ระดบัโดยทัว่ไปนวตักรรมหมายถึงความพยายามใดๆจะเป็นผลส าเร็จ
หรือไม่มากนอ้ยเพียงใดก็ตามท่ีเป็นไปเพื่อจะน าส่ิงใหม่ๆเขา้มาเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีท าอยูเ่ดิมแลว้
กบัอีกระดบัหน่ึงซ่ึงวงการทางวทิยาศาสตร์แห่งพฤติกรรมไดพ้ยายามศึกษาถึงท่ีมาลกัษณะกรรมวิธี
และผลกระทบท่ีมีอยู่ต่อกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องค าว่านว ัตกรรมมักจะหมายถึงส่ิงท่ีได้น าความ
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เปล่ียนแปลงใหม่เขา้มาใช้ไดผ้ลส าเร็จและแผ่กวา้งออกไปจนกลายเป็นการปฏิบติัอย่างธรรมดา
สามญั 

ภาณุ  ลิมมานนท ์ ( 2548:2) กล่าววา่นวตักรรมหมายถึงความคิดและการกระท าใหม่ๆท่ี
น ามาใชใ้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2521: 14) ไดใ้ห้ความหมายนวตักรรมไวว้า่หมายถึงวิธีการปฏิบติั
ใหม่ๆท่ีแปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดม้าจากการคิดคน้พบวิธีการใหม่ๆข้ึนมาหรือมีกาปรับปรุง
ของเก่าให้เหมาะสมและส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีได้รับการทดลองพฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือได้แล้วว่า
ไดผ้ลดีในทางปฏิบติัท าใหร้ะบบกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน 

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2547: 3) ให้นิยามนวตักรรมไวว้า่นวตักรรมคือการผลิตการ
เรียนรู้การจดัการความรู้และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและ
สังคมรวมถึงการก าเนิดผลิตภณัฑ์การบริการกระบวนการผลิตใหม่การปรับปรุงเทคโนโลยีการ
แพร่กระจายเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและ
สังคมนอกจากน้ีในเชิงเศรษฐศาสตร์ถือได้ว่านวตักรรมเป็นการน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้
ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบใหม่เพื่อท าใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

จากความหมายของนวตักรรมท่ียกมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่ามีประเด็นความหมายหลกัคือ
ความใหม่ตามความรู้สึกของผูรั้บซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของแนวความคิดใหม่ส่ิงประดิษฐ์ใหม่
วิธีการใหม่การจดัการแบบใหม่เป็นตน้โดยสรุปนวตักรรมเป็นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีไม่จ  ากดัว่า
จะตอ้งเป็นในเชิงวตัถุหรือในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หากแต่นวตักรรมมีความหมายโดย
กวา้งท่ีครอบคลุมไปถึงทางดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไดเ้ช่นกนัดงันั้นการตีความบทนิยาม
ความเป็นนวตักรรมสามารถอธิบายไดท้ั้งในเชิงแคบและเชิงกวา้ง 

ความหมายเชิงแคบนวตักรรมคือผลผลิตของความส าเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยร่ีวมกบัพลวตัของกิจกรรมทางสังคม 

ความหมายเชิงกวา้งนวตักรรมคือแนวความคิดการปฏิบติัหรือส่ิงต่างๆท่ีใหม่ต่อตวัปัจเจก
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับเอาส่ิงเหล่านั้นไปประยุกตใ์ชอี้กทั้งรวมถึงการท ากิจกรรมท่ีน าไปสู่การ
แสวงหาความส าเร็จเชิงพาณิชยก์ารสร้างตลาดใหม่ผลิตภณัฑ์ใหม่กระบวนการและการบริการใหม่
การท าส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนโดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเพื่อน ามาสร้างเป็น
โอกาสและถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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2.2  ทฤษฎีนวตักรรม 
นภดล  เหลืองภิรมย ์(2550, 41-46) ไดก้ล่าวถึง  ทฤษฎีนวตักรรมวา่ 
1.ทฤษฎีนวตักรรมในแนววิศวกรรม (the engineering theory of innovation)ในยุคแรก

ทฤษฎีนวตักรรมมีรากฐานมาจากแนวการแกปั้ญหาทางวิศวกรรมรวมไปถึงกระบวนการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคทางดา้นวิศวกรรมทฤษฎีนวตักรรมท่ีมีรากฐานมา
จากวิศวกรรมนั้นการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตข้ึนอยู่กบัความสามารถในการวิจยั
พฒันา (research and development) ในระดบัพื้นฐานและการวิจยัในภาคอุตสาหกรรมหรืออีกนยั
หน่ึงทฤษฎีน้ีมองวา่นวตักรรมถูกสร้างข้ึนจากแรงขบัเคล่ือนจากวิทยาศาสตร์ (science push)แนวคิด
น้ี นวตักรรมถูกมองว่ามีลกัษณะความสัมพนัธ์ในเชิงเส้นตรงกบัการวิจยัพื้นฐานโดยมีความเช่ือว่า
การพฒันานวตักรรมนั้นควรมีจุดเร่ิมมาจากการวิจยัพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์โดยการน า
ผลการวิจยัพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการจากนั้นจะมีการพฒันา
กระบวนการผลิตและการให้บริการจนไดร้ะบบการผลิตและการให้บริการท่ีมีมาตรฐานเพื่อการ
ผลิตและการใหบ้ริการในระดบัอุตสาหกรรมหรือเพื่อให้บริการลูกคา้จ านวนมากทฤษฎีน้ีหวัใจของ
การสร้างสรรค์นวตักรรมข้ึนอยู่กับความสามารถในทางวิศวกรรมของนักวิจัยวิศวกรหรือ
นกัวิทยาศาสตร์ตวัแปรท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์นวตักรรมลว้นแลว้เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ (tangible) 
อาทิ  เช่น  ประเภทของาน 

   1.1 ทุนทางดา้นการเงิน (financial capital) ท่ีใชล้งทุนในการวิจยัและพฒันานวตักรรม
นิยมวดัออกมาเป็นเปอร์เซ็นตข์องยอดขายหรือเป็นเปอร์เซ็นตข์องรายไดป้ระชาชาติ 

  1.2 ทุนทางดา้นทรัพยากรมนุษย์ (human capital) ทฤษฎีน้ีช่ือว่าทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
การศึกษาและผา่นการฝึกอบรมมาอยา่งดีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม 

  1.3 ทุนทางดา้นกายภาพ (physical capital) อาทิเช่นอาคารสถานท่ีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัและพฒันานวตักรรมมีส่วนส าคญัในการสร้างสรรคน์วตักรรม 

2.ทฤษฎีนวตักรรมในแนวการตลาด (the market theory of innovation)ทฤษฎีน้ีริเร่ิมในปี
ค.ศ.1960 เป็นตน้มาทฤษฎีน้ีช่ือวา่ความส าเร็จของการสร้างสรรคน์วตักรรมเกิดจากขอ้มูลการตลาด
มากกว่าท่ีจะมาจากการปรับปรุงผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรม
การตลาดจะท าหน้าท่ีในการก าหนดทิศทางในการสร้างสรรคน์วตักรรมเทคนิคทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยใีหม่ๆถา้ไม่ไดก้ารยอมรับจากตลาดหรือลูกคา้มีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในการสร้างนวตักรรมทฤษฎีน้ีช่ือว่าความส าเร็จของการจดัการนวตักรรมข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ
ของตลาดไม่ใช่ความส าเร็จทางวิศวกรรมความส าเร็จทางวิศวกรรมจะไม่มีค่าในทางการคา้เลยถา้
ตลาดไม่ยอมรับทฤษฎีนวตักรรมในแนวตลาดไดร้วมเอาปัจจยัท่ีจบัตอ้งไม่ได(้intangible factor) 
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ไดแ้ก่ความตอ้งการของตลาดและขอ้มูลทางงบการตลาดมาร่วมอธิบายการสร้างสรรค์นวตักรรม
เพิ่มเติมจากปัจจยัท่ีจบัตอ้งได ้

3. ทฤษฎีนวตักรรมห่วงโซ่สัมพนัธ์ (The chain link theories of innovation)(David & 
Rosenberg,1979) ทฤษฎีน้ีพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการของตลาดและความรู้ในการ
สร้างสรรคน์วตักรรมไม่ไดมี้ลกัษณะตรงไปตรงมาตามสมมติฐานของทฤษฎีนวตักรรมและความ
ตอ้งการของตลาดนั้นมีกลไกสลบัซบัซ้อนครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรมการผลิตการ
พฒันาเทคโนโลยีการจดัซ้ือวตัถุดิบการขายตลอดไปจนถึงการส่งมอบลูกคา้และการบริการการ
ส่งผ่านข้อมูลความต้องการของตลาดโดยลูกคา้ผ่านผูผ้ลิตไปสู่ผูส่้งมอบวตัถุดิบในสายห่วงโซ่
ความสัมพนัธ์เป็นความสัมพนัธ์ท่ีละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนข้อมูลน้ีเรียกว่า “ข้อมูลทาง
นวตักรรม” นวตักรรมท่ีประสบความส าเร็จตอ้งอาศยัขอ้มูลนวตักรรมไม่ใช่เพียงแต่ขอ้มูลการตลาด
แต่เพียงอย่างเดียวขอ้มูลนวตักรรมนั้นครอบคลุมขอ้มูลเครือข่ายทางธุรกิจซ่ึงได้แก่ขอ้มูลลูกค้า
ขอ้มูลผูส่้งมอบวตัถุดิบเคร่ืองจกัรวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการผลิตนวตักรรม 

4.ทฤษฎีนวตักรรมในแนวเครือข่ายเทคโนโลยี (the technology network theory  
ofinnovation)ทฤษฎีน้ีถูกพฒันาในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และตลอดช่วงทศวรรษ 1990 จนถึง
ปัจจุบนัทฤษฎีนวตักรรมเครือข่ายเทคโนโลยีถูกพฒันาโดยกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหน่ึงภายใตช่ื้อ
“ระบบนวตักรรม” (Lundvall et al.2002) ทฤษฎีน้ีมีสมมติฐานวา่ 

    4.1 องค์การสถาบนัท่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์นวตักรรมควรจะตอ้งเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัอาทิเช่นผูส่้งมอบสถาบนั/องค์การท่ีให้ค  าปรึกษาหน่วยงานของ
ภาครัฐสถาบนัวจิยัของรัฐมหาวทิยาลยัและองคก์ารสถาบนัอ่ืนๆ 

    4.2 ความเขม้แข็งความต่อเน่ืองในการเช่ือมโยงปฏิสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนกนัและ
สถาบนัภายนอกเกิดข้ึนมากเท่าไรก็จะช่วยส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดขอ้มูลทางนวตักรรมมากข้ึน
เท่านั้นโอกาสท่ีองคก์ารและสถาบนัจะไดรั้บขอ้มูลย่อมจะมีเพิ่มข้ึนตามล าดบัซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างสรรคน์วตักรรมขององคก์ารหรือสถาบนั 

   4.3 ความเช่ือมโยงเหล่าน้ีมีตั้ งแต่ความเช่ือมโยงทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีความ
เช่ือมโยงทางการตลาดและเครือข่ายขอ้มูลทางนวตักรรมอย่างไรก็ตามทฤษฎีน้ีให้ความส าคญักา
เช่ือมโยงทางดา้นเทคโนโลยีมากกวา่ความเช่ือมโยงอ่ืนๆทฤษฎีน้ีอธิบายวา่นวตักรรมเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างทุนท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดไ้ดแ้ก่เครือข่ายเทคโนโลยีซ่ึงช่วยให้องค์การ
หรือสถาบนัมีขีดความสามารถในการดูดซบัขอ้มูลทางนวตักรรมเพิ่มสูงข้ึน 

5. ทฤษฎีนวตักรรมในแนวเครือข่ายทางสังคม (The  social  network  theory  of 
innovation) (Mashell,2000) ทฤษฎีน้ีพฒันามาจากแนวคิดของทฤษฎีนวตักรรมในแนววิศวกรรม
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ทฤษฎีนวตักรรมในแนวเครือข่ายเทคโนโลยแีละทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ทางสังคมศาสตร์ทฤษฎี
นวตักรรมในแนววิศวกรรมเช่ือวา่นวตักรรมเกิดข้ึนจากการศึกษาวิจยัในระดบัพื้นฐานและพฒันา
ต่อยอดข้ึนมาเร่ือยๆตามล าดบัส่วนทฤษฎีนวตักรรมในแนวเครือข่ายเทคโนโลยีเช่ือวา่นวตักรรมเกิด
ข้ึนมาจากความสามารถขององคก์ารหรือสถาบนัในการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางนวตักรรมดงันั้นการ
ส่งเสริมใหเ้กิดการเช่ือมโยงทางดา้นเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆจะช่วยส่งเสริมให้องคก์ารหรือสถาบนั
ในการสร้างสรรค์นวตักรรมทฤษฎีนวตักรรมในแนวทางเครือข่ายสังคมเสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตวัของเทคโนโลยีในดา้นต่างๆไปสู่สังคมนกัวิทยาศาสตร์และนกัวิจยัโดย
การใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารท าให้เกิดการแพร่กระจายความรู้ในหลากหลายสาขาอยา่งรวดเร็ว
ในหมู่นกัวิทยาศาสตร์และนกัวิจยัเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคน์วตักรรมทฤษฎีนวตักรรมใน
แนวทางเครือข่ายสังคมเน้นความส าคญัของการสร้างเครือข่ายมากกว่าท่ีจะเน้นความส าคญัของ
เทคโนโลยเีนน้การเช่ือมโยงโครงข่ายความรู้มากกวา่ท่ีจะเนน้โครงข่ายทางเทคโนโลยีและเนน้ส่ิงท่ี
มีลกัษณะจบัตอ้งไม่ไดม้ากกวา่ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดท้ฤษฎีน้ีเช่ือวา่การสร้างนวตักรรมท่ีมีองคค์วามรู้เป็น
ฐานส าคัญต้องการความสามารถในการน าเทคโนโลยี ท่ีมีอ ยู่หลากหลายไปใช้ประโยชน์
ความสามารถน้ีไม่ เพียงความรู้ในการใช้เทคโนโลยี เท่านั้ นแต่ย ังหมายรวมไปถึงความรู้
ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในการใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในเครือข่ายสังคมนวตักรรมนกัวิจยันกัวิทยาศาสตร์วิศวกรไม่เพียงแต่ตอ้งมีความรู้
ดา้นเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยงัตอ้งมีความรู้ความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่โดยอาศยัเครือข่าย
สังคมนวตักรรมและการเรียนรู้เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการสร้างสรรคน์วตักรรม 

 
2.3 ประเภทของนวตักรรม 

นวตักรรมสามารถแบ่งออกได้หลายแบบข้ึนกับกรอบการพิจารณาแวตัถุประสงค์การ
น าไปใชด้งัน้ี (ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2548: 5) 

1.นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation)เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีถูกผลิตข้ึนในเชิงพาณิชยท่ี์ได้
ปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือเป็นส่ิงใหม่ในตลาดนวตักรรมน้ีอาจจะเป็นของใหม่ต่อโลกต่อประเทศต่อ
องคก์ารหรือแมแ้ต่ต่อตวัเราเองนวตักรรมผลิตภณัฑ์แบ่งได ้ 2 แบบคือ 1)ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้
(Tangible Product) หรือสินคา้ทัว่ไป (Goods) เช่นรถยนตรุ่์นใหม่สตรอเบอร์ร่ีไร้เมล็ดโทรทศัน์
ระบบ High Definition(HDTV) เคร่ืองเล่น Digital Video Disc (DVD) เป็นตน้ 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(IntangibleProduct) หรือการบริการ (Service) เช่นแพค็เกจทวัร์
อนุรักษธ์รรมชาติระบบ Tele-Banking การใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตการให้บริการท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น
เป็นตน้ 
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ภาณุลิมมานนท ์(2548, 21-22) ไดแ้บ่งนวตักรรมออกเป็น 3 ประเภท  ดงัน้ี 
1.นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (product innovation) ตอ้งมีการคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อน าเสนอคุณค่าให้ลูกคา้อาศยัองค์ประกอบคือการพฒันาคุณสมบติัและลกัษณะของ
ผลิตภณัฑก์ารออกแบบค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บโดยให้ลูกคา้มีส่วนร่วมในการจดัการ
ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและทดสอบ 

2.นวตักรรมกระบวนการ (process innovation) อาศยัความรู้ทางเทคโนโลยีซ่ึงเป็นความรู้
ในส่วนประกอบส่วนเช่ือมต่อระหวา่งส่วนประกอบเหล่านนัค้วามรู้กระบวนการและเทคนิคเขา้มา
เก่ียวขอ้งเช่นเดียวกบันวตักรรมผลิตภณัฑ์ตอ้งอาศยัความรู้ทางเทคนิคมาพฒันาสินคา้ในนวตักรรม
กระบวนการตอ้งการสร้างการเปล่ียนแปลงการท างานในเร่ืองของขนัต้อนหนา้ท่ีรับผิดชอบลกัษณะ
งานการส่งต่อขอ้มูลเพื่อใชใ้นการผลิตใหม่ๆใหก้บัองคก์ร 

3.นวตักรรมขององคก์ร (organization innovation) นวตักรรมทางดา้นการจดัการตอ้งใช้
ความรู้ทางดา้นการบริหารจดัการมาปรับปรุงระบบโครงสร้างขององค์กรใหม่โดยการแบ่งแผนก
และหน่วยงานให้มีความชัดเจนการให้อิสระในการท างานและการมีส่วนร่วมซ่ึงท าให้เกิดความ
คิดเห็นใหม่ๆมาจากทุกๆส่วนขององคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สามารถสร้าง
รายไดแ้ละสร้างผลก าไรใหก้บัองคก์ร 

 

2.4 องค์ประกอบของนวตักรรม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2540: 10) อธิบายวา่นวตักรรมจะครอบคลุมกิจกรรม 3ขั้นตอน
คือ 

1.การประดิษฐ์คิดคน้ (Invention) ตอ้งใชก้ าลงัสมองและจินตนาการมากกลา้ท่ีจะเอาชนะ
และทุ่มเทมาก 

2.การน าไปใชใ้นเชิงพาณิชยท์  าเพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจตอ้งการเงินลงทุนมากความเส่ียง
สูงผูป้ระกอบการตอ้งใชค้วามสามารถทางการจดัการสูง 

3.การลอกเลียนแบบ (Imitation) จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูล้อกเลียนแบบแน่ใจแลว้วา่นวตักรรม
นั้นประสบความส าเร็จแน่นอนและไม่มีความเส่ียงแลว้ (อาจจะถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย) 
การลอกเลียนแบบจะตอ้งให้ค่าผลตอบแทนแก่เจา้ของนวตักรรมท่ีประเทศต่างๆไดส้ร้างเคร่ืองมือ
ในการคุม้ครองลิขสิทธ์ิแก่เจา้ของนวตักรรมนั้นๆในรูปของ “สิทธิบตัร”(Patent) นอกจากน้ี 

เสน่ห์  จุย้โต (2546: 39) องคป์ระกอบของนวตักรรมจะตอ้งให้ความส าคญักบัขอบข่ายของ
นวตักรรม 2 ประการไดแ้ก่ 
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 1.ริเร่ิมประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ (Invention) เป็นเร่ืองของความใหม่ซ่ึงไม่มีใครกระท ามา
ก่อนใครท่ีเป็นผูริ้เร่ิมเรามกัเรียกวา่บิดาหรือกูรูตวัอยา่งเช่นเจา้พ่อการตลาดไดแ้ก่ Phillip Kotlerเจา้
พอ่การบริหารกลยทุธ์ไดแ้ก่ Michael E.Porterเป็นตน้ 

2.สร้างสรรคด์ดัแปลงแต่งใหม่ (Creativity) เป็นการน าความคิดคนอ่ืนมาสร้างสรรคใ์หม่
ให้ดีกว่าเดิมมีการไปดูงานเทียบแข่ง (Benchmarking) ดดัแปลงน ามาประยุกต์ใชใ้นองค์การเพื่อ
พฒันาองคก์ารใหดี้ข้ึนนอกจากน้ีเป็นการแต่งใหม่โดยการน าของเดิมท่ีมีอยูม่าใชป้ระโยชน์ให้คุม้ค่า
โดยการน าส่ิงท่ีดูไร้ค่าเช่นเศษผา้เศษกระดาษกระป๋องขวดน ้ าท่ีไม่ใชป้ระโยชน์น ามาประดิษฐ์เป็น
ผา้เช็ดเทา้ดอกไมแ้ละส่ิงประดิษฐแ์ปลกใหม่โดยเติมความคิดและจินตนาการของผูผ้ลิตแทรกเขา้ไป
ดว้ยในองค์การไม่ควรส่งเสริมให้คนขโมยความคิดของผูอ่ื้นโดยการน ามาเป็นของตนเองไม่ควร
เนน้การลอกเลียนแบบแต่ควรส่งเสริมสร้างสรรคด์ดัแปลงแต่งใหม่การปรับปรุงทีละน้อยจะน ามา
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ียิง่ใหญ่ 

 การจดัการนวตักรรมจะน าไปสู่รูปแบบของนวตักรรมในดา้นต่างๆ  หลายดา้นแตกต่างกนั
ไป  แลว้แต่มุมมองหรือวตัถุประสงคก์ารน าไปใช ้ สามารถจ าแนกประเภทของนวตักรรมออกเป็น 
3ลักษณะคือ 1) จ  าแนกตามเป้าหมายของนวตักรรม แบ่งเป็น นวตักรรมผลิตภัณฑ์ (Product 
Innovation) และนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) 2) การจ าแนกตามระดบัของการ
เปล่ียนแปลง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ นวตักรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical 
Innovation) และ นวตักรรมในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) และ 3) จ  าแนก
ตามขอบเขตของผลกระทบ จ าแนกได ้2 ประเภท คือ นวตักรรมทางเทคโนโลยี (Technological 
Innovation) และนวตักรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) (สมนึก  เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์
,2553:23) 
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ตารางท่ี 2  ประเภทของนวตักรรม 
 

 
 

นวตักรรม 
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1. นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ / / / / / / / / 8 
2.นวตักรรมกระบวนการ / / / / / / / / 8 

3.นวตักรรมต าแหน่งธุรกิจ / /       2 
4.นวตักรรมกระบวนทศัน์ /        1 

5.นวตักรรมยทุธศาสตร์องคก์ร     /     1 

6.นวตักรรมทางทุนมนุษย ์    /     1 

7.นวตักรรมทางการตลาด    /     1 
8.นวตักรรมขององคก์ร    / /    2 
9.นวตักรรมบริการ  /      / 2 
10. นวตักรรมดา้นตน้ทุน  /       1 
11.นวตักรรมของอุตสาหกรรม  /       1 

 
 จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทั้งหมด สามารถสังเคราะห์ไดว้่า  ประเภทของ
นวตักรรมท่ีมีอยู่หลากหลายประเภทตามแต่วตัถุประสงค์หรือมิติในแต่ละมุมมองท่ีก่อให้เกิด
นวตักรรมในดา้นนั้นๆ ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะใชต้ามประเภทของวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในการ
กล่าวถึงในเอกสารและวรรณกรรม รวมทั้งจากตารางประเภทของนวตักรรมดา้นบน  จึงสามารถ
สรุปเป็นตวัแบบการจดัการนวตักรรมจะน าไปสู่ นวตักรรมในดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ์ (product 
innovation) นวตักรรมกระบวนการ (process innovation)  และสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 8  ตวัแบบการจดันวตักรรม 
 

ซ่ึงในงานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้น  เน่ืองจากองค์ความรู้ท่ีปราชญ์ชาวบา้นได้คน้พบด้วยตนเองและประสบการณ์ตรง  จึง
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่  ได้จากการทดลอง  ปรับปรุง  ผลิต  และ
ประยุกต์ใช้  ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งจต่อตนเอง  ครอบครัว  
สังคม  และประเทศชาติ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้องกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปใน  ทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ 
ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ  อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศยัความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมดัระวงัอย่างยิ่ง ในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุก
ระดบัให้มีส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต  และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  ด าเนินชีวิตดว้ย
ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุล  และพร้อมต่อการรองรับ
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  และวฒันธรรมจาก
โลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554 
:มปป) 
 
 

การจดัการนวตักรรม 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

นวตักรรมกระบวนการ 
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3.1  ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยูใ่นการด าเนินโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
มาช้านานในรูปของหลักการสร้างความ“พออยู่-พอกิน”และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรง
พระราชทานแนวคิดน้ี เพื่ อใช้ป รับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยเป็นคร้ังแรกแก่นิสิต
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2517 (พิพฒัน์  ยอดพฤติการ, 2550 : 33)ท่ีเนน้ย  ้า
แนวทาง การพฒันาบนหลกัแนวคิดการพึ่งพาตนเอง  เพื่อให้เกิดความพอมี  พอกิน  พอใช้  โดย
ค านึงถึง  หลักความพอประมาณ  ความมีเหตุ  มีผล  และมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง  และ
เตือนสติชาวไทยไม่ใหป้ระมาท  มีการพฒันาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน  ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  และ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  บนพื้นฐานการมีคุณธรรมเป็นกรอบการด าเนินชีวติ 
 วิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในช่วงปีพ.ศ. 2540  เป็นบทเรียนท่ีส าคญัของการพฒันาท่ีไม่
สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ  เกิดจากการใชยุ้ทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจทุน
นิยม  ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความมัน่คง  และรายไดม้าสู่ประเทศเป็นหลกัดว้ยความคาดหวงัวา่การเพิ่ม
ปริมาณสินคา้การบริการ  และการจา้งงาน  จ  าน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถกระจาย
ความมัน่คงไปสู่ประชาชน  เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนของประเทศให้หมดไป แต่อยา่งไรกอ้
ตาม การพฒันาเศรษฐกิจจะมีเสถียรภาพได้  ประชาชนจะต้องมีขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง  มีการพฒันาคุณภาพบุคคลทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  มีสติปัญญาและความรอบรู้  มีความ
เป็นธรรมในการจดัสรรมูลค่าเพิ่ม  ท่ีเกิดจากการผลิตและปัจจยัการผลิตมีความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อให้เกิดความ
มัน่คงและความสุขในสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 แนวทางการพฒันาสังคมให้มีความสุข  และเกิดความสมดุลอยา่งย ัง่ยืนจะตอ้งนอ้มน าแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตของประชาชน  โดยเป็นการพฒันาท่ีตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลาง  ความไม่ประมาท  และปฏิบติัตนให้เหมาะสม  โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ  ความมีเหตุมีผล  การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี  ตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ  ความ
อดทนและมีคุณธรรม  ประกอบการท าการวางแผน  และการตดัสินใจในการด าเนินชีวติ 
 
3.2  ความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัวระดบัชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ความ
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พอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัใน
ตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งน้ี
จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใชใ้น
การวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐนกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรมความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิตดว้ยความอดทนความเพียรมีสติปัญญา
และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรับรองการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้ งด้านว ัตถุสังคมส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
(คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549: 4) 

 
3.3  กรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็นปรัชญาช้ีแนะแนวทางการด ารงชีวติและการปฏิบติัในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพื้นฐาน
จากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย  สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการด าเนินชีวติของประชาชนใน
ทุกระดบั  โดยเนน้การพฒันาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน  เพื่อรอดพน้จากวกิฤติ  ไปสู่ความสมดุล  ความ
มัน่คง  และย ัง่ยนื 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2549: 12)กรอบแนวคิดของสาม
องคป์ระกอบหลกัอนัไดแ้ก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีมีดงัน้ี 

 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี  ท่ีไม่น้อยและไม่มากเกินไป  โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้น  ด าเนินการผลิตและพฒันาอยา่งสมดุล  ไม่รีบร้อน  ไม่ก่อหน้ีสินจนเกินฐานะ  ไม่
ลงทุนจนเกินตวั  ไม่โลภ  และไม่ท าตามกระแสการเปล่ียนแปลง 
 ความมีเหตุมีผล  หมายถึง  การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงตอ้งเป็นไปอยา่งมี
เหตุผล  บนพื้นฐานศกัยภาพท่ีมีอยูข่องทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  ภูมิปัญญา  และวฒันธรรม
ประเพณีท่ีมีอยู ่
 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ์ต่างๆ  ไม่ประมาท  มีระบบการผลิตท่ีหลากหลาย มีการออม
ทรัพย ์ และมีทุนทางสังคมท่ีเขม้แขง็  รวมทั้งมีทางเลือกพร้อมรับมือและปรับตวัอยา่งเหมาะสม 

 และเง่ือนไข  ประกอบดว้ย  2 เง่ือนไข  ดงัน้ี 

1.  เง่ือนไขความรู้  หมายถึง  ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการและความรอบคอบในการน า
ความรู้มาพิจารณาประกอบการวางแผนและการระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
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 2.  เง่ือนไขคุณธรรม  หมายถึง  ความตระหนักในคุณธรรม  จริยธรรม  ความซ่ือสัตย ์ 
อดทน  มีความเพียร  ส านึกรับผิดชอบ  ความตั้งใจและใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  ไม่โลภ  
และไม่ตระหน่ีจนเกินไป 

 

3.4  นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง คือนวตักรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์กระบวนการการจัดการ ใหม่ ท่ีคิดค้น และพัฒนาจากองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของชุมชนเพื่อแกปั้ญหาการประกอบอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
เสริมสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบตามภูมิสังคมของชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(สถาบนัสร้างเสริมนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552 : 114) 

 
3.5  การพจิารณาความเป็นนวตักรรม 
                      1.เป็นผลิตภณัฑ ์ กระบวนการ การจดัการ ใหม่ ๆท่ีไม่เคยมีปรากฏมาก่อน หรือ เป็น
ผลงาน ท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์ กระบวนการ การจดัการท่ีไดรั้บการปรับปรุง พฒันา อยา่งเป็นระบบ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลดีกวา่เดิม 
                       2.ผลงานและการพฒันาตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมของชุมชน 
และอยูบ่นพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม 
                       3.มีความพึงพอใจของคนในชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.6  สาขานวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีง   
 สาขานวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งออกเป็น 5 สาขา ประกอบดว้ย 
                    1.   สาขาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน ระบบการผลิตการเกษตรท่ีมีความสอดคล้อง 
สัมพนัธ์เก้ือกูลกบัระบบนิเวศน์และทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ีมีการใช้ปัจจยัการผลิตหมุนเวียน 
ภายในฟาร์มผลผลิตท่ีไดมี้ความปลอดภยัและมีความหลากหลายในแปลงเกษตรเพื่อลดความเส่ียง  
ทางเศรษฐกิจอีกทั้ งมีกระบวนการศึกษาค้นคว้า  แลกเปล่ียนความรู้ จนสามารถมีความรู้ 
ท่ีจะถ่ายทอดไดท้ั้งจากรุ่นพอ่แม่ดว้ยกนั และรุ่นพอ่แม่สู่รุ่นลูก   จ าแนกได ้5 ลกัษณะคือ 

      1.1 วนเกษตรเป็นระบบการเกษตรท่ีน าหลกัการความย ัง่ยืนของระบบป่าธรรมชาติ 
มาเป็นแนวทางเนน้การปลูกพืชหลากหลาย ให้ความส าคญักบัพนัธ์พื้นบา้นมีการลงทุนดา้นปัจจยั 
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การผลิต หรือการจดัการน้อยเก่ียวขอ้งกบัมิติทางสังคมและวฒันธรรม เช่น สวนสมรมในภาคใต้
เป็นมรดกตกทอดกนัมาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่าตายายพบทัว่ไปบริเวณพื้นท่ีลุ่มริมน ้ าหรือท่ีราบต ่ามีพืช
หลากหลายชนิดทั้งพืชดั้งเดิมและปลูกเสริมใหม่ 

     1.2 เกษตรผสมผสานเป็นระบบการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์หลายชนิดในพื้น ท่ี 
เดียวกนัและใช้ทรัพยากรในไร่นาอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างความสมดุลและ 
ความอุดมสมบูรณ์ให้กบั สภาพแวดล้อม  ซ่ึงสามารถจ าแนกไดต้ามกิจกรรมหลกั เช่น นาสวน 
ผสมผสาน สวนผสมผสาน สวนหลังบ้านส่วนใหญ่ระบบเกษตรผสมผสานจะหมายถึงระบบ 
การเกษตรท่ีมีนาข้าวเป็นหลักและมีการปลูกพืชผ ัก  ไม้ผล ไม้ยืนต้นและเ ล้ียงสัตว์เพื่อ 
ความหลากหลาย 

   1.3  เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบท่ีมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มด้วยการ
ปฏิเสธ การใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการผลิตรวมทั้งฮอร์โมนกระตุน้การเจริญเติบโตของ
พืชและสัตว ์ชนิดต่างๆเนน้การฟ้ืนฟูระบบนิเวศเกษตรโดยเฉพาะการปรับปรุงดิน 

  1.4 เกษตรธรรมชาติเป็นระบบเกษตรท่ีไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ไถพรวน ไม่ก าจดัวชัพืช ไม่ใช้
สารเคมีก าจดัแมลงศตัรูพืช 

  1.5  เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริ เป็นระบบการเกษตรท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัไดท้รงคิดคน้และค านวณตามหลกัวชิาการในการบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตใน
ดา้นการเกษตรโดยใหเ้กษตรกรท่ีมีท่ีดินจ านวนนอ้ย ท าการแบ่งสัดส่วนท่ีท าการเกษตรออกเป็น 4 
ส่วนประกอบดว้ยพื้นท่ี1) แหล่งน ้า 30% 2) พื้นท่ีปลูกขา้ว 30%    3) พื้นท่ีปลูกไมย้นืตน้ พืชไร่ พืช
สวน 30% และ  4) พื้นท่ีอยูอ่าศยั เล้ียงสัตวแ์ละอ่ืนๆ10 %   

2.   สาขาการผลิต   เทคโนโลยีการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ท่ีได้รับการปรับปรุงและ
พฒันาการผลิตจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
ได ้(ลดตน้ทุนเพิ่มปริมาณผลผลิต รักษาคุณภาพ)  ประกอบดว้ย การปรับปรุงพนัธ์ุการจดัการดินน ้ า 
ศตัรูพืช วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว การบริหารฟาร์มการท าแผนธุรกิจการผลิตพืช/ประมง/ปศุสัตว ์
โดยแบ่งเป็น 5 สาขา   1.พืชไร่/ขา้ว  2.พืชสวน   3.พืชผกัสมุนไพร ไมด้อก-ไมป้ระดบั  4.ประมง/
ปศุสัตว ์และ 5.เคร่ืองมือ-เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

3.   สาขาการแปรรูปและผลิตภณัฑ์  เทคนิคเทคโนโลยีการจดัการผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตการเกษตร แบ่งเป็น 3 ดา้นคือ  1.การแปรรูปผลิตภณัฑ์   2.หตัถกรรม ศิลปะประดิษฐ์ และ 

3.ผา้และส่ิงทอ 

4.  สาขาสถาบนัเกษตรกรเป็นสถาบนัเกษตรกรบนหลกัการพึ่งพาตนเอง  มีระบบบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึ่ งแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพด้าน
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การเกษตรและการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ  1. กลุ่ม

เกษตรกร    2. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  3. กลุ่มยวุเกษตรกร    4. กลุ่มวสิาหกิจชุมชน   

5.สาขาปราชญ์เกษตรบุคคลท่ีมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

แบบอยา่งแก่บุคคลทัว่ไปไดมี้ความสามารถโดดเด่นในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์กปั้ญหาการประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพการเกษตรจนประสบผลส าเร็จโดยบุคคล

ประกอบดว้ย   1. เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร   และ2. เกษตรกร (สถาบนัสร้างเสริมนวตักรรมภูมิ

ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงกรมส่งเสริมการเกษตร, 2552 : 115) 

ในงานวิจยัน้ี  เป็นการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้น
เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนืซ่ึงไดจ้ากการจดัการความรู้ 4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  แสวงหาความรู้  การ
สร้างความรู้  การจดัเก็บความรู้  และการน าความรู้ไปใช้เพื่อให้ไดน้วตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   ซ่ึงไดม้าจากผลิตภณัฑ์ กระบวนการการจดัการใหม่ท่ีคิดคน้ และมีการพฒันาจากองค์
ความรู้และประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบตามภูมิสังคมของชุมชน 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้องกบัการพฒันาที่ยัง่ยนื 
 

 แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดเ้ร่ิมเขา้มีบทบาทในกระแสการพฒันาของสังคมโลกนบัตั้งแต่
ปี 2515 เร่ิมตั้งแต่องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัให้มีการประชุมสุดยอดวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
(Human Environment) ณ กรุงสต๊อคโฮล์มประเทศสวีเดนซ่ึงเรียกร้องให้ชาวโลกค านึงถึง
ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากดัของทรัพยากรโลกผลจากการประชุม
ดงักล่าวท าให้ทัว่โลกหนัมาให้ความสนใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มกนัอยา่งกวา้งขวางต่อมาในปีพ.ศ.2526 
สหประชาชาติได้จดัตั้งสมชัชาโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา(World Commission on 
Environment and Development) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ“Brundland Commission” เพื่อ
ท าการศึกษาเร่ืองการสร้างความสมดุลระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันาซ่ึงไดเ้ผยแพร่เอกสารช่ือ
“Our Common Future” ท่ีไดเ้รียกร้องให้ชาวโลกเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตท่ีฟุ่มเฟือยและ
เปล่ียนวถีิทางการพฒันาประเทศเสียใหม่ในลกัษณะท่ีปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มและให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้จ ากดัของธรรมชาติมากยิ่งข้ึนรวมทั้งไดเ้สนอว่ามนุษยชาติสามารถท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืข้ึนมาได ้(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2547 : 1) 
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4.1  ความหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ไดมี้การพิจารณาความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืดงัตวัอยา่งต่อไป 

United Nation Found for Population Activities ไดร้วบรวมค าอธิบายเก่ียวกบัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืไวซ่ึ้งแบ่งออกเป็น4 ประการ(เก้ือ  วงศบุ์ญสิน, 2538: 70 - 72) 

ประการแรกการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  หมายถึง  การพฒันาท่ีตรงกบัความตอ้งการความจ าเป็นใน
ปัจจุบนัโดยสามารถรองรับความตอ้งการหรือความจ าเป็นท่ีจะเกิดแก่ชนรุ่นหลงัๆโดยมาตราฐาน
การครองชีพท่ีเลยขีดความจ าเป็นขั้นพื้นฐานต ่าสุดจะย ัง่ยืนต่อเม่ือมาตราฐานการบริโภคในทุกหน
ทุกแห่งค านึงถึงความย ัง่ยนืในระยะยาว 

ประการท่ีสองการพฒันาท่ีย ัง่ยนืครอบคลุมมาตราการรักษามรดกทางทรัพยากรท่ีจะตก 
กบัชนรุ่นหลงัโดยอยา่งนอ้ยใหไ้ดม้ากพอๆกบัท่ีชนรุ่นปัจจุบนัไดรั้บมา 

ประการท่ีสามการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีกระจายประโยชน์ของความกา้วหนา้ทาง
เศรษฐกิจได้อย่างทัว่ถึงตลอดจนเป็นการพฒันาท่ีปกป้องส่ิงแวดล้อมทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและใน
ระดบัโลกโดยรวมเพื่อชนรุ่นหลงัและเป็นการพฒันาท่ีท าใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึนอยา่งแทจ้ริง 

ประการท่ีส่ีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนหมายถึงการท าให้คุณภาพของชีวิตมนุษยดี์ข้ึนภายในระบบ
นิเวศน์ท่ีสามารถจะรองรับการด าเนินชีวติไดต่้อไปเศรษฐกิจแบบยัง่ยืน(Sustainable Economy) เป็น
เศรษฐกิจแบบน้ีจะยงัคงสามารถพฒันาควบคู่ไปกบัการรักษาแหล่งทรัพยากรได้ต่อไปด้วยการ
ปรับตวัและโดยอาศยัการยกระดบัความรู้ปรับปรุงองค์กรตลอดจนปรับประสิทธิภาพทางเทคนิค
และเชาวปั์ญญาดุลยภาพทุกมิติกล่าวคือทั้งทางดา้นเศรษฐกิจสังคมวฒันธรรมจิตใจตลอดจนปรับ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคและเชาวปั์ญญา 

ปรีชา  เป่ียมพงศส์านต์(2543: 311) พิจารณาวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นแนวคิดท่ียงัคงยึดมัน่
ในปรัชญาของความเจริญเติบโตต่อไปโดยใหเ้หตุผลวา่เศรษฐกิจตอ้งขยายตวัเพื่อเป็นพื้นฐานส าคญั
ในการแกปั้ญหาความยากจนเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถสนองความตอ้งการของผูย้ากไร้
ไดอ้ย่างน่าพอใจอยา่งไรก็ตามความเจริญเติบโตทางดา้นปริมาณยงัไม่เพียงพอความย ัง่ยืนยาวนาน
จะปรากฏไดก้็ต่อเม่ือมีการเนน้เร่ืองคุณภาพของความเจริญเติบโตนั้นหมายความวา่ 

1.ในการขยายตวัทางเศรษฐกิจจ าเป็นตอ้งมองดูว่าทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงหรือ
ไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึนมากนอ้ยแค่ไหน 

2.การขยายตวัทางเศรษฐกิจในอตัราท่ีชา้โดยมีการกระจายรายไดไ้ปยงัผูย้ากไร้ยอ่มจะดีกวา่
การขยายตวัท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมทางสังคม 
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3.การขยายตวัทางเศรษฐกิจแบบยัง่ยืนจะตอ้งรวมเร่ืองการพฒันาสังคมไวด้ว้ยการพฒันา
การศึกษาสาธารณสุขและการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีความเส่ือมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติจะเป็น
ปัจจยัส าคญัในการลดความรุนแรงของปัญหาความยากจน 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งเป็นไปเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นดา้นเศรษฐกิจดา้นสังคมแลดา้น
ส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี(สุมาลี  สันติพลวฒิุ, 2548: 4)ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคใ์นดา้นเศรษฐกิจ(Economic Objective) วตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันา 
ในทางเศรษฐศาสตร์คือการท าให้สวสัดิการของสังคมสูงสุดภายใตท้รัพยากรและเทคโนโลยีท่ีมีอยู่
โดยทัว่ไปมีเคร่ืองบ่งช้ีการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวดัออกมาไดใ้นรูปตวัเงินวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ี
ตอ้งการบรรลุดา้นเศรษฐกิจประกอบดว้ย 

1.1 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(Economic Growth) สามารถวดัไดจ้ากการขยายตวัของ
รายไดป้ระชาชาติเน่ืองจากทางเศรษฐศาสตร์ไดใ้ชร้ายไดป้ระชาชาติเป็นเคร่ืองแสดงมาตรฐานการ
ครองชีพ(Standard of Living) ซ่ึงหมายถึงระดบัความมัง่คัง่หรือทรัพยสิ์นท่ีถือครองของบุคคล
โดยทัว่ไปจะครอบคลุมถึงเพียงส่ิงท่ีจบัตอ้งไดเ้ช่นรายไดห้รือความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีบริโภคทั้งน้ี
มีหลายแนวทางท่ีได้กล่าวถึงและท าการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใน
ประเทศหน่ึงๆหรือแมแ้ต่การเปรียบเทียบมาตรฐานการด ารงชีพระหว่างประเทศต่างๆแนวทาง
ดงักล่าว  ไดแ้ก่ 

รายไดป้ระชาชาติเฉล่ียถือเป็นทางหน่ึงท่ีใช้วดัมาตราฐานการครองชีพไดโ้ดยท าการแบ่ง
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติเบ้ืองตน้ดว้ยจ านวนประชากรซ่ึงเรียกวา่ผลิตภณัฑ์ประชาชาติต่อหวั(GDP per 
head)การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ประชาชาติต่อหวัน้ีจึงมีขอ้สังเกตุท่ีน่าสนใจคือการท่ีอตัราการ
เจริญเติบโตของประชาชนต ่ากว่าอตัราการเพิ่มของระดบัGNP แสดงถึงมาตรฐานการครองชีพท่ี
สูงข้ึนแต่ถา้อตัราการเจริญเติบโตของประชาชนสูงกว่าอตัราการเพิ่มของระดบัGNP จะแสดงถึง
มาตรฐานการครองชีพท่ีต ่าลง 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ประชาชาติต่อหัวเป็นค่าเฉล่ียดังนั้ นการใช้อัตราวดั
มาตรฐานการครองชีพอาจท าให้เกิดการเบ่ียงเบนลกัษณะการกระจายรายไดเ้ช่นในหลายประเทศ
แถบอเมริกาใตผู้ค้นท่ีมัง่คัง่เป็นส่วนนอ้ยของสังคมในขณะท่ีผูค้นโดยส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ยกวา่ค่า
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติต่อหวัหรือด ารงชีพโดยการเกษตรเพียงแค่ยงัชีพเท่านั้นทางเศรษฐศาสตร์จึงได้
ค  านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงค์ในด้านความเป็นธรรมหรือเสมอภาคกันในทางเศรษฐกิจเป็น
ประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึง 

1.2 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ(Equity) จากการท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไม่
ส่งผลกระจายไปยงัคนทุกคนในสังคมอยา่งเป็นธรรมหรือเสมอภาคเท่าเทียมกนักล่าวคือคนท่ีรวย
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อยูแ่ลว้จะยิ่งรวยมากข้ึนในขณะท่ีคนท่ีจนอยู่แลว้ก็จะยิ่งจนลงท าให้มียุทธศาสตร์ของการพฒันาท่ี
มุ่งหนัใหมี้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการกระจายรายไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัท่ีเรียกวา่
growth with equity ดว้ยการสนบัสนุนให้มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจควบคู่กบัการจดัหาส่ิงจ าเป็น
เพื่อตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย(์Basic Human Needs) ดว้ยการให้บริการท่ี
ส าคญัๆไดแ้ก่อาหารน ้าการรักษาพยาบาลการศึกษาและท่ีอยูอ่าศยัโดยรัฐบาลจะตอ้งมีงบประมาณท่ี
เพียงพอในการจดัหาบริการต่างๆเหล่าน้ีเพื่อใหค้นยากจนสามารถจ่ายค่าสินคา้และบริการเหล่าน้ีได้
ในราคาท่ีต ่ารวมทั้งตอ้งมีระบบการแจกจ่ายสินคา้และบริการเหล่าน้ีในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผู ้
ท่ียากจนสามารถไดรั้บบริการเหล่าน้ีอยา่งแทจ้งั 

1.3 ประสิทธิภาพ(Efficiency) ในทางเศรษฐศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในสังคมเป็นส่ิงท่ีพึงประสงค์ค  าวา่ประสิทธิภาพหมายถึงการท่ีครัวเรือนหรือองคก์ร
ธุรกิจสามารถบริโภคสินคา้และบริการหรือผลิตภณัฑแ์ละบริการไดม้ากท่ีสุดณ.ระดบัใดระดบัหน่ึง
ของทรัพยากรท่ีมีอยู่หรืออาจกล่าวได้ว่าหน่วยเศรษฐกิจดงักล่าวมีประสิทธิภาพถ้าสามารถใช้
ทรัพยากรนอ้ยท่ีสุดโดยรักษาระดบัการบริโภคหรือระดบัการผลิตระดบัหน่ึงท่ีก าหนดไวด้งันั้นถา้
พิจารณาระบบเศรษฐกิจโดยรวมแลว้สามารถกล่าวไดว้า่ประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจจะเกิดข้ึน
ถา้สามารถท าให้สวสัดิการของแต่ละคนรวมกนัแลว้มีค่าสูงสุดโดยสวสัดิการของแต่ละคนข้ึนอยู่
กบัปริมาณการบริโภคและบริการท่ีมีคุณค่าถา้มีการผลิตและการบริโภคสินคา้และบริการเหล่าน้ี
เพิ่มมากข้ึนความมีประสิทธิภาพของสังคมจึงหมายถึงสวสัดิการของสังคมท่ีมีค่าสูงสุด(Maximum 
Social Welfare) 

2. วตัถุประสงคใ์นดา้นสังคม(Social Objectives) ในการพฒันาทางดา้นสังคมจะเนน้ท่ีการ
พฒันาประชาชนเป็นหลักจึงมีขอบข่ายของความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนเป็น
เคร่ืองช้ีวดัไดแ้ก่ชีวิตความเป็นอยู(่Well – being) ซ่ึงมกัจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได้
(Intangible) จึงมีความยุ่งยากในการวดัหรือการหาเคร่ืองบ่งช้ีแต่มิได้หมายความว่าวดัไม่ไดโ้ดย
ส้ินเชิงวตัถุประสงค์ในดา้นสังคมท่ีตอ้งการบรรลุไดแ้ก่ความเขม้แข็ง(Empowerment) การมีส่วน
ร่วม(Participation) การเล่ือนชั้นทางสังคม(Social Mobility) การมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
(Cultural Identity) และการพฒันาของสถาบนัต่างๆในสังคม(Institutional Development )ตวัอยา่ง 
ของเคร่ืองบ่งช้ีการพฒันาทางสังคมไดแ้ก่อตัราการมีส่วนร่วมในบริการชุมชนของเยาวชนอตัราการ
ก่ออาชญากรรมของวยัรุ่นและอตัราการไปใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งของประชาชนเป็นตน้ 

3. วตัถุประสงคใ์นดา้นนิเวศน์(Ecological objective) นกันิเวศน์วิทยามุ่งเนน้วตัถุประสงค์
ของการพฒันาไปท่ีการอนุรักษ์ความสมบูรณ์และคุณภาพของระบบนิเวศน์ทั้งในด้านโครงสร้าง
และหนา้ท่ีของระบบการรักษาองคป์ระกอบและปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆของระบบ
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ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อความมีเสถียรภาพของระบบนิเวศน์ของโลกเคร่ืองบ่งช้ีการอนุรักษ์หรือการ
พฒันาเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในด้านนิเวศน์จึงอยู่ในรูปเคร่ืองช้ีวดัทางกายภาพทางเคมีและทาง
ชีววิทยาเช่นปริมาณขยะเฉล่ียต่อประชากรอตัราการบริโภคสารท่ีท าลายโอโซนในบรรยากาศเป็น
ตน้ 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  9  การพฒันาย ัง่ยนื 
ทีม่า: พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทกัษ,์ การจัดการศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน: พืน้ฐานการศึกษาด้าน
เศรษฐกจิ  สังคม  และส่ิงแวดล้อม(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพไ์ทยสัมพนัธ์,2553), 16. 
 

การจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนนบัเป็นเร่ืองส าคญัเพราะความรู้เหล่าน้ีเป็นความรู้ท่ีสั่งสมมาในวิถีชีวิต อยู่ในการ
ปฏิบติั และเป็นความรู้ท่ีไดม้าจาก ”การสังเกต ” และ”การทดลอง”เป็นเวลานานจากผูรู้้ในชุมชน
ทอ้งถ่ินหรือปราชญช์าวบา้น และการจดัการความรู้ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหมี้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัคนแต่ละคน จะเป็นการสร้างปัญญาของสังคมไทย และมีนวตักรรม
ทางปัญญาเกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้อนัหลากหลายมีท่ีมาจากฐานชีวิตจริงและการ
ปฏิบติัจริง และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลายอยา่งสามารถพฒันาไปสู่ความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ของสังคมได้และเป็นการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน  พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน  ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม  สภาพแวดลอ้ม  ความรู้  และเทคโนโลยี  เป็นแนวทางในการพฒันาให้สามารถ

เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

การพฒันาสังคมทีย่ัง่ยนื การพฒันาเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื 

การพฒันาส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยนื
ยัง่ยนื 
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พึ่งตนเองในระดบัต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน  ลดความเส่ียงเก่ียวกบัธรรมชาติ   หรือการเปล่ียนแปลง
จากปัจจยัต่างๆ โดยอาศยัความพอประมาณและสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความรู้  ความเพียร และความ
อดทน สติ และปัญญา การช่วยเหลือเก้ือกูล และความสามคัคี  โดยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบั
หลักวิชาการ ใช้การพิจารณาวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างรอบคอบ  โดยตระหนักใน
คุณธรรม  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ใชส้ติปัญญาและความเพียรในการด าเนินชีวติ    

 
5. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้องกบัทุนทางสังคม 

 
 ทุนเป็นปัจจยัการผลิตทั้งปัจจยัการผลิตทางตรงและปัจจยัการผลิตทางออ้มเพราะทุนเป็น
ปัจจยัน าเขา้ในกระบวนการผลิตท่ีท าให้เกิดผลผลิตตามมาซ่ึงทุนทางสังคมเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที
ร้อยรัดผูค้นใหส้ัมพนัธ์กนัอยูร่่วมกนัเป็นพี่เป็นนอ้งเป็นครอบครัวชุมชนและเป็นหน่ึงกนั 

5.1  ความหมายของทุนทางสังคม 

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทุนทางสังคมไวด้งัน้ี 
ทุนทางสังคมเป็นลักษณะเด่นขององค์การทางสังคมท่ีประกอบด้วยความไวว้างใจ

(Trust)บรรทดัฐาน(Norm) และเครือข่าย(Network) ซ่ึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสังคม
โดยการส่งเสริมเก้ือหนุนการร่วมมือในการท างานซ่ึงกนัและกนั(Putnam, 1995: 67) 

ทุนทางสังคมคือผลรวมท่ีเกิดข้ึนจริงจากศกัยภาพของทรัพยากรท่ีฝังตรึงอยูภ่ายในองคก์าร
ไดรั้บมาจากเครือข่ายท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือสังคม(Nahapiet and Ghoshal,1998 : 1) 

ทุนทางสังคมเป็นการระบุถึงสถาบนัระบบความสัมพนัธ์และบรรทดัฐานท่ีช่วยหล่อหลอม
การมีปฏิสัมพนัธ์กนัในสังคมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงสังคมเขา้ดว้ยกนั
(World Bank, 1999, อา้งถึงในวรวฒิุ  โรมรัตนพนัธ์, 2548 : 16) 

ทุนทางสังคมคือทุนท่ีประกอบด้วยส่ิงท่ีเอ้ือให้การติดต่อระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้แก่ความไวว้างใจความไวว้างใจอันดีระหว่างกันการมีค่านิยมร่วมกันการมี
พฤติกรรมของสมาชิกอยูใ่นรูปของเครือข่ายซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั(Cohen and 
Prusak, 2001 :4) 
 ประเวศ  วะสี (2541: 26-30) ไดอ้ธิบายวา่ “ทุนทางสังคม” เป็นคาท่ีนามาใชใ้นแง่มุมและ
ลีลาท่ีต่างกนัส่ิงท่ีสาคญัตอ้งทาความเขา้ใจในเร่ืองของทุนก่อนคือทุนไม่ไดมี้แต่ทุนท่ีเป็นเงินเท่านั้น
แต่มีทุนอ่ืนๆ อีกเช่นทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางส่ิงแวดล้อมซ่ึง “ทุนทางสังคม” 
หมายถึง ความเป็นกลุ่มกอ้นกนัทางสังคมการมีการศึกษาดี การมีวฒันธรรม การมีความซ่ือสัตย์
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สุจริต การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการทางาน การมีการเมืองและ
ระบบราชการท่ีดี ทั้งน้ีทุนทางสังคมเป็นฐานท่ีทาให้เศรษฐกิจดีประเทศใดท่ีมีทุนทางสังคมมาก
ยอ่มส่งผลดีต่อการพฒันาประเทศ 
 อานนัท์  กาญจนพนัธ์(2541,อา้งถึงใน อ าภา จนัทรากาศ 2543 : 15) เสนอแนวคิดเร่ืองทุน
ทางสังคมไวด้งัน้ี ในสังคมสมยัใหม่ ผูค้นจ านวนมากมีความเป็นปัจเจกนิยมสูงจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
ทุนทางสังคมจะยิ่งมีความส าคญัมากข้ึน และมีบทบาทอยา่งยิ่งในการพฒันาสังคม ช่วยเพิ่มโอกาส
และการเสริมสร้างทางเลือกอนัหลากหลายในสังคมดว้ยการสนบัสนุนให้กลุ่มชนต่างๆ สามารถ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ดีข้ึน ในการพฒันาสังคมในอนาคตทุนทางสังคมเป็นพลังท่ี
เคล่ือนไหวและสร้างสรรคส์ังคม ซ่ึงมีเง่ือนไขช่วยส่งเสริมคุณค่าในการลงทุนทางสังคมในอนาคต
ดว้ยการปรับปรุงเง่ือนไข และกลไกอ่ืนๆเช่น นโยบายของภาครัฐ 
 นิธิ  เอียวศรีวงศ ์(2541,อา้งถึงใน อ าภาจนัทรากาศ , 2543 : 14) ทุนทางสังคมของคนไทย 
ไม่ใช่มีความหมายเพียงแต่คุณภาพของคนท่ีมีอนามยัท่ีดี การศึกษาดี และมีสมรรถภาพในการผลิต
เท่านั้นคนไทยยงัมีทุนทางสังคมอ่ืนอีกมากเพียงทุนเหล่านั้นไม่ได้โอกาสพฒันาปรับเปล่ียนให้
กา้วหนา้ตามความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม (2542 อา้งถึงในสังคมคุณคณากรสกุล,2544: 307-308)ไดก้ล่าวถึง
ทุนทางสังคมวา่หมายถึงความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ินความสามคัคีรวมพลงัมีหน่วยท่ีจะจดัการ
จดัระบบของชุมชนมีศิลปวฒันธรรมมีจุดรวมใจมีศีลธรรมมีจิตวิญญาณความสมคัรสมานสามคัคี
รักใคร่กลมเกลียวกนัซ่ึงเป็นพื้นฐานทีจะท าให้ในชุมชนมีการพฒันาทีเขม้แข็งและย ัง่ยืนทุนทาง
สังคมต่างจากทุนทางเศรษฐกิจทีเป็นวตัถุหรือตวัเงินท่ีเป็นรูปธรรมแต่ทุนทางสังคมเป็นนามธรรม
หรืออีกนยัหน่ึงทุนทางสังคมก็คือจิตวิญญาณของสังคมจิตวิญญาณมีคุณค่าและพลงัส าคญัให้แก่
บุคคลฉนัใดทุนทางสังคมก็มีคุณค่าและเป็นพลงัแก่ชุมชนและสังคมฉนันั้น 

อุไรวรรณ  พวงใจ (2545 : 1) สังคมไทยไม่วา่จะยุคสมยัใดต่างมีทุนทางสังคมอยูเ่สมอ ไม่
ว่า จะเป็นทุนทางภูมิปัญญา หรือทุนทางความคิด ทุนทางวฒันธรรม ดงันั้นถึงเวลาแล้วท่ีตอ้งน า
ทุนเดิมท่ีมีอยูอ่อกมาประยกุตเ์พื่อใหเ้กิดทางเลือกและทางออกท่ีดีส าหรับการแกไ้ขภาวะวกิฤติต่างๆ 

สุวรรณี  ค  ามัน่  และคณะ(2551 : 3)ไดศึ้กษาแนวความคิดและองคป์ระกอบของทุนทาง
สังคมตลอดจนก าหนดกรอบตวัช้ีวดัเพื่อแสดงให้เห็นความมีอยู่ของทุนทางสังคมของไทยโดย
ก าหนดว่าทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตวัร่วมคิดร่วมท าบนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจสายใย
ผูกพนัและวฒันธรรมท่ีดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพนัธ์ท่ีมีการสะสมในลักษณะ
เครือข่ายขององค์ประกอบหลกัไดแ้ก่คนสถาบนัวฒันธรรมและองค์ความรู้ซ่ึงจะเกิดเป็นพลงัใน
ชุมชนและสังคม 
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ส านักงานวิจยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกล้า (2554 : 11)สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ประวติัศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ภูมิปัญญา ผูเ้ช่ียวชาญ ความเช่ือ ความ
ไวว้างใจ บรรทดัฐาน และการรวมกลุ่ม คือส่ิงท่ีเป็นทุนทางสังคม อนัจะน าไปสู่การเอ้ือต่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

สรุปไดว้า่  ทุนทางสังคมเป็นพลงัทางสังคมในการแกปั้ญหาวิกฤตของสังคม โดยการท่ีคน
มารวมกนั มีความสัมพนัธ์ทางสังคม ระหว่างบุคคล สถาบนั และองค์กรต่างๆ ทั้งในรูปของกลุ่ม
และเครือข่าย ทั้งค่านิยม บรรทดัฐานท่ีสังคมยดึถือ ซ่ึงมีผลต่อวถีิการผลิตในระดบัครอบครัว ชุมชน 
และประชาคม เพื่อแกปั้ญหาของสังคม 

 
5.2 ความส าคัญของทุนทางสังคม 

ทุนทางสังคมมีความส าคญัดงัน้ี (Cohen and Prusak ,2001,อา้งถึงในวรวุฒิ   โรมรัตนพนัธ
,2547:34) 

1.ท าใหผู้เ้ช่ียวชาญเกิดการพฒันาความรู้เน่ืองจากการรวมตวัของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายท่ีต่าง
มีความสามารถมาท างานร่วมกันท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ช่วยกันแก้ปัญหาส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างาน 

2.ช่วยให้พนักงานสามารถคน้หากระบวนการท างานของตนเองการท างานร่วมกนัของ
พนกังานท าใหพ้นกังานเกิดความรับผดิชอบในการท าหนา้ท่ีของตนเองและคน้ควา้กระบวนการใน
การท างานของตนใหบ้รรลุผล 

3.ท าใหง่้ายต่อการแลกเปล่ียนทรัพยากรระหวา่งหน่วยทุนทางสังคมท าใหก้ารแลกเปล่ียน 
ทรัพยากรระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์ารเกิดความง่ายข้ึนเน่ืองจากพนกังานเกิดความตระหนกัใน 
การท างานร่วมกนั 

4.ช่วยสร้างทุนทางสติปัญญาสร้างนวตักรรมและประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมท่ี
หลากหลายโดยทุนทางสังคมเกิดจากการร่วมเขา้ดว้ยกนัท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเป็น
ทีมท าใหพ้นกังานมีการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัช่วยกนัคิดคน้ควา้นวตักรรมใหม่ๆ 

5.ลดการลาออกการเคล่ือนยา้ยพนักงานทุนทางสังคมท าให้พนักงานเกิดความผูกพนั
ระหวา่งกนัส่งผลต่อการด ารงอยูก่บัองคก์ารของพนกังานในหน่วยงานและองคก์าร 

6.ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ขององคก์ารจากความคุน้เคยและความไวว้างใจระหวา่งบุคคลใน
เครือข่ายท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัไดง่้ายมากข้ึนนอกจากน้ีทุนทางสังคมยงัช่วย
แกปั้ญหาความขดัแยง้ปรับปรุงความคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มขององค์การสนบัสนุนความเขา้ใจ
เก่ียวกับการบริหารสนับสนุนการพฒันากลยุทธ์ธุรกิจลดข้อผิดพลาดของข้อมูลและลดต้นทุน
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สนับสนุนทุนทางสังคมช่วยสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานและสร้างความพึงพอใจให้กับ
พนกังาน 

 
5.3 องค์ประกอบของทุนทางสังคม 

มีนกัวชิาการท่ีไดศึ้กษาแนวคิดทุนทางสังคมหลากหลายมิติดงัน้ี 
ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548: 57-58 ) สรุปวา่ทุนทางสังคมเกิดจาก

การรวมตวัร่วมคิดร่วมทาบนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจสายใยความผูกพนัและวฒันธรรมท่ีดีงาม
ของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพนัธ์ในองค์ประกอบหลกัไดแ้ก่คนสถาบนัวฒันธรรมและองค์
ความรู้ซ่ึงจะเกิดเป็นพลงัในชุมชนและสังคม 

องคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 ดา้น มีบทบาทและยดึโยงใหเ้กิดทุนทางสังคม  ดงัน้ี 
1.คนมีบทบาทหลกัในการพฒันาประเทศท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาในทุกมิติทั้งดา้นสุขภาพท่ี

มุ่งให้คนมีร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองไดด้้านจิตใจให้เป็นคนท่ีมีจิตใจดีมีน้าใจเอ้ืออาทร
เคารพกฎเกณฑข์องสังคมและรักชาติดา้นสติปัญญาให้มีศกัยภาพและมีความสามารถในการเรียนรู้
ดว้ยตนเองและเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 

2.สถาบนัมีบทบาทในการสนบัสนุนและผลกัดนัให้เกิดพลงัร่วมของคนในชุมชน/สังคม
และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุขโดยสถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานในสังคมท่ีหล่อหลอม
คนใหรู้้จกัผดิชอบชัว่ดีรู้จกัทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมสถาบนัศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของคนใน
สังคมกล่อมเกลาจิตใจให้ตั้งมัน่อยู่ในคุณความดีสถาบนัการเมืองการปกครองทาหนา้ท่ีกากบัดูแล
ให้สังคมอยู่ในระเบียบแบบแผนและให้คนในสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกาหนดร่วมกัน
สถาบนัการศึกษาเป็นแหล่งสร้างความรู้ทางวชิาการควบคู่กบัการพฒันาใหเ้กิด 

คุณธรรมจริยธรรมแก่คนในสังคมภาคธุรกิจเอกชนใช้หลักบรรษทัภิบาลในการดาเนิน
ธุรกิจท่ีมีกิจกรรมสร้างสรรคส์ังคมซ่ึงเป็นทุนทางสังคมในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมหาศาลและ
ส่ือเป็นสถาบนัท่ีสามารถช้ีนาและมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมค่านิยมของคนในสังคมในวงกวา้ง 

3.วฒันธรรมเป็นวถีิชีวติท่ีสืบทอดกนัมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆซ่ึงมีความ
หลากหลายในแต่ละพื้นท่ีโดยอยูใ่นรูปของความเช่ือความศรัทธาจารีตประเพณีท่ีดีงามค่านิยมความ
เป็นไทยนอกจากน้ียงัมีในรูปของแหล่งประวติัศาสตร์โบราณสถานฯลฯวฒันธรรมเป็นตวัยึดโยง
คนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเองเกิดความหวงแหนภูมิใจท่ีจะรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พฒันาและต่อยอดเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศองคค์วามรู้ประกอบดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดาเนิน
ชีวิตท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นฐานคิดและหลกัเกณฑ์การกาหนดคุณค่าและจริยธรรมท่ีมีการ
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สั่งสมสืบทอดกนัมายาวนานทาใหเ้กิดความหลากหลายของความรู้ท่ีนามาใชป้ระโยชน์ไดแ้ละสร้าง
สมดุลในการอยู่ร่วมกนัของคนและธรรมชาติส่วนความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่สามารถนามาใช้ในทาง
ปฏิบติัไดมี้ความหลากหลายปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนไดเ้ช่นความตอ้งการของตลาดการนาเทคโนโลยีสมยัใหม่มา
ปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมเป็นตน้ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนท่ีมีอยูใ่นชุมชนชุมชนไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกนัเช่นแม่นา้น้า
ตกถา้ป่าเขาของป่าผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนทรัพยากรทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นชุมชนเป็นส่ิงท่ีทา
ให้คนในชุมชนเกิดความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมให้คนในชุมชนมีความสัมพนัธ์เป็นกลุ่ม/ เครือข่าย
ร่วมกนัใช้ประโยชน์เพื่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้าตก
ภูเขาเพื่อจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและทาให้มีการ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่ช่นการร่วมกนัพฒันาผลผลิตของชุมชนให้มีคุณภาพหรือร่วมกนัอนุรักษใ์ห้คงไวซ่ึ้ง
ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีทาใหค้นรวมกลุ่มมีสัมพนัธภาพท่ีดีช่วยเหลือกนัและช่วยงานของส่วนรวม 

แนวคิดของNahapiet and Ghoshal (1998: 243) ซ่ึงแบ่งมิติของทุนทางสังคมเป็น3 มิติ 
ไดแ้ก่ 

1.มิติโครงสร้าง(Structural dimension) แสดงถึงภาพรวมการเช่ือมโยงกนัระหวา่งบุคคล 
มีการยอมรับความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลผา่นทางเครือข่าย(Network) การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
(Social interaction) 

2.มิติความสัมพนัธ์ (Relation dimension) แสดงถึงระดบัความสัมพนัธ์โดยการเช่ือมโยง
ระหว่างบุคคลผ่านกาลเวลาความรู้สึกไว้วางใจการตระหนักถึงหน้า ท่ีในความสัมพันธ์
(Identification) 

3.มิติการรับรู้ (Cognitive dimension) แสดงถึงส่ิงท่ีท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัภายใน
เครือข่ายความสัมพนัธ์ท าให้เกิดการตีความหมายไปในทิศทางเดียวกนัในการปฏิบติัไดแ้ก่การมี
บรรทดัฐานร่วมกนั (Norm) การใชภ้าษาเดียวกนั (Shared language) การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั 
(Shared vision) 

แนวคิดของ(Bain and Hicks 1998, อา้งอิงในวรวุฒิ  โรมรัตนพนัธ์, 2548 : 53) แบ่งทุนทาง
สังคมออกเป็น 2ระดบั  คือ  ระดบัมหภาค (Macro) และระดบัจุลภาค (Micro) 

1.ระดับมหภาคเป็นความสัมพันธ์ท่ีอยู่ภายใต้ความเป็นทางการเช่นรูปแบบของการ
ปกครองแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบักฎระดบัการกระจายอ านาจและระดบัการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย 
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2.ระดับจุลภาคเป็นการรวมตวัขององค์การในแนวนอนรวมทั้งเครือข่ายในการพฒันา
พิจารณาถึงวิธีการคิดความเขา้ใจและการเรียนรู้ของบุคคลในเครือข่ายเช่นพิจารณาท่ีความเช่ือ
(Beliefs) ทศันคติ (Attitudes) พฤติกรรม (Behavior) บรรทดัฐานทางสังคม (Social norms) ความ 
ไวว้างใจ (Trust) เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 3  สรุปแนวคิดของทุนทางสังคม 

 
 
 
 

แนวคิดของทุนทางสงัคม 
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1. ทุนทางวฒันธรรม /   / / / / / / / 8 
2.ทุนทางกายภาพ  / / / / /  /  / 7 
3.การมีส่วนร่วม / / / / /  /  / / 8 
4.เครือข่าย /        /  2 
5.ความไวว้างใจ   /      / / 3 
6.ความซ่ือสตัย ์     /      1 
7.ปรับตวัไดดี้     /      1 
8.คุณภาพของคน      /     1 
9.อนามยัท่ีดี      /     1 
10. การศึกษาดี      /     1 
11.มีศีลธรรม       /    1 

  
 จากการสังเคราะห์แนวคิดของทุนทางสังคม จากนักวิชาการและนกัคิดต่างๆ ตามตาราง
ข้างต้นจาก 11 ปัจจัย ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดเป็นปัจจัยท่ีเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (conceptual 
framework)โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากปัจจัยท่ีมีความถ่ีในระดับสูง พบว่ามี ปัจจัยคือทุนทาง
วฒันธรรมทุนทางกายภาพ และ การมีส่วนร่วมซ่ึงแสดงเป็นตวัแบบความคิดสร้างสรรคไ์ดด้งัน้ี 
 
 



 

 

71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ตวัแบบทุนทางสังคม 
  

ในงานวจิยัน้ี  ทุนทางสังคมเป็นทุนของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีส าคญัอนัไดแ้ก่  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และองค์ความรู้นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นทั้ งทุนทาง
วฒันธรรมและทุนทางกายภาพโดยผ่านการมีส่วนร่วมกลุ่มหรือเครือข่ายเหล่าน้ีมีพลังในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาของชุมชนทอ้งถ่ินในระดบัต่าง ๆ กนั ข้ึนอยูก่บัผูน้  าปราชญช์าวบา้น ผา่น
ประสบการณ์การเรียนรู้ และผลการด าเนินงานท่ีตอบสนองต่อสมาชิกในชุมชนทอ้งถ่ิน  จึงควรดึง
เอาศกัยภาพของปราชญช์าวบา้น มาปรับใชใ้นกระบวนการพฒันาให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมในบริบทของชุมชน  

โดยการศึกษา  การพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

6. แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะส่วนบุคคล 
6.1 ความหมายของสมรรถนะ 
 คุณลักษณะน้ีเป็นส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิดส่วนหน่ึงและเกิดจากการเรียนรู้ส่วนหน่ึง ได้แก่ 
ความรู้ทัว่ไป แรงจูงใจ ลกัษณะนิสัยภาพพจน์ท่ีมองเห็น บทบาททางสังคม ความเช่ียวชาญเฉพาะ 
ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหเ้กิดผลส าเร็จ  

ส านกังาน ก.พ. (2548: 6)ไดก้ าหนดนิยามของสมรรถนะ คือ“คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ี
เป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงาน
ไดโ้ดดเด่นกวา่เพื่อนร่วมงานอ่ืนๆในองคก์ร” กล่าวคือการท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะ
หน่ึงไดม้กัจะตอ้งมีองคป์ระกอบของทั้งความรู้ทกัษะ/ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืนๆ 

ทุนทางสังคม 

ทุนทางวฒันธรรม 

ทุนทางกายภาพ 

การมีส่วนร่วม 
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สเปนเซ่อร์และสเปนเซ่อร์(Spencer and  Spencer ,1993: 9)กล่าวว่าสมรรถนะเป็น
คุณลกัษณะส่วนลึกอยูภ่ายในของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีเหตุผลกบัประสิทธิผลตามเกณฑ์
มาตรฐานและหรือผลการปฏิบติังานท่ีสูงกวา่ในการท างานหรือสถานการณ์หน่ึง 

ไรแลตต์และคาซานาส (Rylattand and  Kazanas ,1994: 47) ให้ค  าจ  ากดัความของ
สมรรถนะว่าหมายถึงลกัษณะของทกัษะท่ีจ าเป็นความรู้และทศันคติท่ีตอ้งการเพื่อให้เกิดผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลในสถานการณ์การท างาน 

โดเชอร์ต้ีและมาร์กก้ิง (Docherty and  Marking ,1997: 23)กล่าววา่สมรรถนะหมายถึงความ
เก่งกาจหรือความฉลาดของบุคคลท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีงานของตนเองและเผชิญกบัความตอ้งการ
ภายนอกในการหาทางปฏิบติัและออกแบบวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ (2547:48) ได้กล่าวถึงสมรรถนะว่าคือกลุ่มของความรู้
(knowledge) ทกัษะ (skills) และคุณลกัษณะ (attributes) ท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลกั
ของต าแหน่งงานหน่ึงๆโดยกลุ่มความรู้ทกัษะและคุณลักษณะดังกล่าวสัมพนัธ์กับผลงานของ
ต าแหน่งงานนั้นๆและสามารถวดัผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นส่ิงท่ีสามารถ
เสริมสร้างข้ึนไดโ้ดยผา่นการฝึกอบรมและการพฒันา 

ณรงคว์ทิยแ์สนทอง (2547:1-3) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวด้งัน้ี   
กลุ่มท่ี 1หมายถึงบุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทกัษะ  

(Skills) ทศันคติ (Attitude) ความเช่ือ (Belief) และอุปนิสัย (Trait) 
กลุ่มท่ี 2   หมายถึงกลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะของบุคคล

(Attributes) หรือเรียกกนัว่าKSAs ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างานท่ีแสดงออกมา
ของแต่ละบุคคลท่ีสามารถวดัและสังเกตเห็นได ้

เครสช์เนอร์วิลสเตอร์มฮมัเมลและวิกแมน (Kirschner,Vilsterm,Hummel ; &Wigman. 
1977อา้งถึงใน เพญ็พิมล  ลีโนทยั,2542:89)กล่าววา่สมรรถนะ เป็นความรู้ทกัษะ ทั้งปวงท่ีซ่ึงบุคคล
มีอยู่ในตน และสามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
แน่นอนอยา่งหน่ึงในบริบท หรือสถานการณ์ท่ีหลากหลายจึงเป็นความสามารถท่ีท าให้เกิดความพึง
พอใจและตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิผลในสถานการณ์เฉพาะอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งใชว้ิจารณญาณค่านิยม 
และความเช่ือมัน่ในตนเอง 

อาภรณ์  ภู่วิทยพนัธ์ุ (2547:22) ไดอ้ธิบายความหมายของcompetency ว่าหากแปลเป็น
ภาษาไทยหมายถึงความสามารถหรือศกัยภาพหรือสมรรถนะซ่ึงเป็นตวัท่ีก าหนดรายละเอียดของ
พฤติกรรมการแสดงออกเป็นการตอบค าถามวา่“ท าอยา่งไรท่ีจะท าให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบ
ผลส าเร็จ (how)  มากกวา่การตอบค าถามวา่ อะไรเป็นส่ิงท่ีหวัหนา้งานคาดหวงัหรือตอ้งการ (what)  
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ทั้งน้ีการก าหนดความสามารถนั้นจะแบ่งออกเป็น3 มุมมองไดแ้ก่ KSA ซ่ึงมีความหมายท่ีแตกต่าง
กนัไปดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้ (knowledge) หมายถึงข้อมูลหรือส่ิงท่ีถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งใน
สถาบนัการศึกษาสถาบนัฝึกอบรม/สัมมนาหรือการศึกษาดว้ยตนเองรวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกนัและต่างสาย
วชิาชีพ 

2. ทกัษะ (skills) หมายถึงส่ิงท่ีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้เกิดข้ึนโดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลา
เพื่อฝึกปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะนั้นข้ึนมาทั้งน้ีทกัษะจะถูกแบ่งออกเป็น2 ดา้นไดแ้ก่ 

ทกัษะดา้นการบริหาร/จดัการงาน (management skills) หมายถึงทกัษะในการบริหาร
ควบคุมงานซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัระบบความคิดและการจดัการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
เช่นทกัษะในการมีวสิัยทศัน์ทางกลยทุธ์ซ่ึงทกัษะดงักล่าวจะแสดงออกถึงการจดัระบบความคิดเพื่อ
มองไปท่ีเป้าหมายในอนาคตวา่อยากจะท าหรือมีความตอ้งการอะไรในอนาคต 
 ทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน (technical skills) หมายถึงทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานตาม
สายงานหรือกลุ่มงานท่ีแตกต่างกนัไปเช่นงานจดัซ้ือจะมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ี
แตกต่างไปจากงานผลิตดงันั้นทกัษะท่ีตอ้งการของคนท่ีท างานดา้นจดัซ้ือไดน้ั้นจะตอ้งแตกต่างไป
จากงานผลิตเช่นเดียวกนั 

3. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (attributes) หมายถึงความคิดความรู้สึกเจตคติทศันคติแรงจูงใจ
ความต้องการส่วนบุคคลพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นจะเป็นส่ิงท่ีติดตัวมาและไม่ค่อยจะ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป 
 
6.2 ลกัษณะของสมรรถนะ 

สเปนเซ่อร์และสเปนเซ่อร์ (Spencer และ Spencer ,1993: 9 – 13)ไดข้ยายนิยามของ
สมรรถนะโดยแสดงลักษณะของสมรรถนะไวไ้ด้แก่ คุณลักษณะส่วนลึกภายใน (Underlying 
Characteristics) ความสัมพนัธ์อยา่งมีเหตุผล (Casually Related) และเกณฑ์มาตรฐาน (Criterion – 
referenced) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. คุณลกัษณะส่วนลึกภายใน (Underlying Characteristics) สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะ
ท่ีแฝงอยู่ภายในบุคคลและแสดงให้เห็นถึงวิธีประพฤติหรือการคิดการประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือ
แนวคิดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย และทนทานในระยะเวลานาน ประกอบดว้ยคุณลกัษณะของ
สมรรถนะ 5 ประการ คือ 
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1.1 แรงจูงใจ (Motives) เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดหรือตอ้งการท่ีเป็นสาเหตุของการกระท า
เป็นพฤติกรรมท่ีมีแรงขบัมีทิศทางและการเลือกต่อการกระท า บางอยา่งหรือเป้าหมายและหลีกหนี 
จากผูอ่้ืน เช่น บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะตั้ งเป้าหมายท่ีท้าทายส า หรับตนเอง มีความ
รับผิดชอบส่วนตวัเพื่อท า ให้ตนเองประสบความส า เร็จและใชข้อ้มูลยอ้นกลบัในการท า งานให้ดี
ข้ึน 

1.2 ลกัษณะนิสัย (Traits) เป็นคุณลกัษณะทางกายภาพและการตอบสนองท่ีมัน่คงต่อ
สถานการณ์หรือขอ้มูลข่าวสาร เช่น การควบคุมอารมณ์ของตนเอง และความคิดริเร่ิม 

1.3 แนวคิดเก่ียวกบัตน (Self-Concept) เป็นทศันคติ ค่านิยมและจินตภาพเก่ียวกบั
ตนเองของบุคคล เช่น ความมัน่ใจในตนเองจะเช่ือเขาสามารถท า งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลในเกือบ
ทุกสถานการณ์หรือคนท่ีมีค่านิยมท่ีชอบเป็นผูน้ า ก็จะแสดงพฤติกรรมภาวะผูน้ า เป็นตน้ 

1.4 ความรู้ (Knowledge) เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีขอบเขต เน้ือหา เฉพาะของบุคคล 
1.5 ทกัษะ (Skill)เป็นสมรรถนะท่ีจะปฏิบติังานทางดา้นกายภาพหรือจิตใจ สมรรถนะ

ท่ีมีทกัษะทางดา้นจิตใจ หรือการรู้ การคิด ประกอบดว้ยการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking)และ
การคิดเก่ียวกบัพื้นฐานแนวคิด (Conceptual Thinking) 

สมรรถนะท่ีเป็นความรู้และทกัษะมีแนวโน้มท่ีจะสามารถสังเกตได้และเป็นส่วน
พื้นผวิส่วนความสามารถท่ีเป็นแนวคิดเก่ียวกบัตนลกัษณะนิสัยและแรงจูงใจเป็นส่วนท่ีซ่อนเร้นลึก
กวา่และเป็นส่วนกลางของบุคลิกภาพสมรรถนะท่ีเป็นความรู้และทกัษะซ่ึงเป็นส่วนพื้นผิวสามารถ
พฒันาไดง่้ายการฝึกอบรมเป็นวิธีทางท่ีใชต้น้ทุนอยา่งมีประสิทธิผลมากท่ีสุดท่ีจะพฒันาสมรรถนะ
ของพนกังานส่วนสมรรถนะแกนท่ีเป็นแรงจูงใจหรือทกัษะซ่ึงเป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพค่อนขา้ง
ยากท่ีจะประเมินและพฒันา 

2. ความสัมพนัธ์อย่างมีเหตุผล (Casual Relationships) สมรรถนะท่ีเป็นแรงจูงใจ
ลกัษณะนิสัยและแนวคิดเก่ียวกบัตนสามารถท านายการกระท าท่ีเป็นพฤติกรรมทางทกัษะและต่อมา
สามารถท านายผลลพัธ์อนัไดแ้ก่ผลการปฏิบติังาน 

3. เกณฑ์มาตรฐาน (Criterion Reference) สมรรถนะใชท้  านายอยา่งแทจ้ริงไดว้า่ใคร
ปฏิบติังานได้ดีหรือแย่โดยการวดัเทียบจากเกณฑ์เฉพาะหรือมาตรฐานซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้กนัมากใน
การศึกษาเร่ืองสมรรถนะคือ 

3.1 ผลการปฏิบติังานท่ีสูงกวา่ (Superior Performance) ใชเ้กณฑ์ทางสถิติซ่ึงเป็นส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีสูงกวา่ผลการปฏิบติังานโดยเฉล่ีย 
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3.2 ผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล (Effective Performance) เป็นระดบัการ
ปฏิบติังานขั้นต ่าท่ีสุดท่ีจะยอมรับไดห้ากต ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนดจะไม่ถือวา่พนกังานมีความสามารถ
ในการท างานนั้น 

เทเรซ่า  อมาไบล์(Teresa  Amabile) กล่าวถึง คุณลกัษณะท่ีประกอบดว้ย การมีความรู้ 
มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญ และมีแรงจูงใจในการท างานไดอ้ธิบายไวว้า่  ความคิดสร้างสรรค์
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  3 ประการ  ไดแ้ก่  ความเช่ียวชาญ  ทกัษะในการคิดอย่างสร้างสรรค ์ 
และแรงจูงใจ 
 
6.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

ซีเวล์ล (Zwell ,2000: 26-53) ไดแ้บ่งและจดักลุ่มองคป์ระกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 
กลุ่มใหญ่ดงัน้ี 

1. สมรรถนะดา้นการใฝ่สัมฤทธ์ิในหนา้ท่ีงาน (Task Achievement Competencies) เป็น
สมรรถนะดา้นน้ีเป็นประเภทของสมรรถนะท่ีจะท าให้บุคคลเป็นผูท่ี้ท  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
และเป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย 

1.1 การมุ่งในผลลพัธ์ (Results Orientation) ประกอบดว้ยการตั้งเป้าหมายและมุ่งมัน่เพื่อ
ประสบความส าเร็จ และประสบความส าเร็จในเป้าหมายท่ีทา้ทาย และพฒันามาตรฐานการวดัได้
จากพฤติกรรมและผลการปฏิบติังาน 

1.2 การจดัการผลการปฏิบติังาน (Managing Performance) ความสามารถน้ีบุคคลจะ
วางแผนกลยุทธ์ การควบคุมและวดัผลการปฏิบติังาน และตัดสินใจท่ีจะจดัการในปัญหาจากการ
ปฏิบติังาน สมรรถนะดา้นน้ีมกัคาบเก่ียวกบัการมุ่งในผลลพัธ์แต่สามารถแยกแยะได ้เพราะวา่คนท่ี
ตั้งเป้าหมายทา้ทายอาจจะไม่มีความสามารถท่ีจะควบคุม และวดัผลการปฏิบติังานของตนเองและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

1.3 อิทธิพล (Influence) บุคคลท่ีมีอิทธิพลสามารถระบุถึงผูท่ี้ท  าการตดัสินใจท่ีส าคญัและ
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพวกเขา มีการคาดการณ์ถึงปฏิกิริยาและเหตุผลท่ีคดัคา้นเพื่อท่ีจะวางแผนถึงวิธี
ท่ีเอาชนะในส่ิงเหล่าน้ี 

1.4 ความคิดริเร่ิม (Initiative) หมายถึงแรงขบัท่ีตอ้งการให้พนกังานไดท้  าในส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะ
ท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ เป็นสมรรถนะขั้นสูงดา้นหน่ึงท่ีแยกผูท่ี้ปฏิบติังานสูงกบัต ่าได ้

1.5 ประสิทธิภาพในการผลิต (Production Efficiency) เป็นสมรรถนะท่ีจะท างานได ้รับการ
ปฏิบติัอยา่งรวดเร็ว มีมาตรฐานของคุณภาพท่ีสูง และใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุดการ
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ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงานและใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถึงแมว้า่จะอยูใ่นภาวะขาดแคลน 

1.6 การยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลสามารถปรับตวั และตอบสนองได้
อยา่งรวดเร็วเพื่อท่ีเปล่ียนแปลงสภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความยดืหยุน่สูง 

1.7 นวตักรรม (Innovation) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลริเร่ิมความคิด วิธีการแก้ปัญหา 
และผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่ีจะเป็นผูน้ าหรือยงัคงสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งขนัอ่ืน ๆ ได ้การสนบัสนุนและน าวิธีการและกระบวนการใหม่มาใช ้ปรับเปล่ียน
และปรับปรุงแนวคิดใหม่ ๆ หรือวธีิการเพื่อท าใหมี้ประสิทธิภาพเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

1.8 ความสนใจคุณภาพ (Concern for Quality) ความสนใจในคุณภาพท าให้มัน่ใจวา่
ผลผลิตจากการท างานทั้งหมดมีความถูกตอ้งและตรงกบัมาตรฐานภายในองคก์าร รวมถึงพนกังาน
และลูกคา้ 

1.9 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) การวิเคราะห์ระบบ 
แนวโน้มและกระบวนการในการปฏิบติังานเพื่อระบุถึงโอกาสส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานจดัหาเคร่ืองมือและวธีิการแกไ้ขปัญหาแก่ผูอ่ื้น 

1.10 ความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical Expertise) เป็นความเช่ียวชาญทางเทคนิค
เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลฝึกฝนทกัษะทางเทคนิคและความรู้ มีการพฒันาวิธีท่ีมีอยูใ่ห้ปรับเปล่ียนตาม
ตอ้งการเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค และบางคร้ังมีการสร้างวธีิและเทคนิคใหม่ ๆ 

2. สมรรถนะดา้นสัมพนัธภาพ (Relationship Competencies) สมรรถนะประเภทน้ี
สัมพนัธ์กบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธภาพและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น อนัไดแ้ก่ 

2.1 การท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นสมรรถนะท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นส่วนในกลุ่ม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ผูท่ี้ท  างานเป็นทีมไดอ้ยา่งดีเยี่ยมสามารถเล่ือนผลการปฏิบติังานของสมาชิก
คนอ่ืนในทีมโดยใชพ้ฤติกรรมและรูปแบบท่ีหลายกลาย พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การเติมเตม็ความ 
ผกูพนัใหแ้ก่สมาชิกในทีมคนอ่ืน ๆ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูอ่ื้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของทีมท่ีดีข้ึน 

2.2 การมุ่งในการบริการ (Service Orientation) ความผกูพนัท่ีจะให้บริการและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผูอ่ื้นเป็นส่ิงส าคญัต่อสมรรถนะทางดา้นน้ี การประยุกต์ใชน้ี้ไม่เพียงแต่กบัลูกคา้
ภายนอกเท่านั้น แต่ตอ้งมุ่งในบริการแก่สัมพนัธภาพอ่ืน ๆ ด้วยเช่น ผูบ้ริหาร ลูกคา้ภายในและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งตรงตาม
เวลาและสุภาพ พยายามดึงขอ้มูลยอ้นกลบัจากลูกคา้เพื่อจะสังเกตความพึงพอใจ 

2.3 ตระหนกัรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคล (Interpersonal Awareness) เป็นสมรรถนะ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาซ่ึงขอ้มูล การสังเกต การแปลความ และคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและ
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ความรู้สึกของผูอ่ื้น เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของเชาวน์อารมณ์ คนท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูจ้ดัการ เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและลูกคา้ได ้ประกอบดว้ย 
การรับฟังท าความเข้าใจยืนยนัช่ืนชมและยอมรับองค์ประกอบส าคัญของการตระหนักรู้ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคลคือความสามารถในการฟังอยา่งมีประสิทธิผลและความเขา้ใจในความรู้สึก
ของผูอ่ื้นพฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่รับฟังอย่างมีประสิทธิผลและความเขา้ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น
พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่รับฟังแนวความคิดและเร่ืองต่างๆของคนอ่ืนๆอยา่งตั้งใจจดัการปัญหาท่ี 
ละเอียดอ่อนท่ีมีกบัคนอ่ืนๆในทางท่ีไม่คุกคาม 

2.4 ความเขา้ใจในความเป็นไปขององค์การ (Organizational Savvy) การใช้ความรู้
ความเขา้ในองคก์ารบุคคลจะเขา้ใจและใช้พลวตัขององค์การในทางท่ีจะท าให้วตัถุประสงคส์ าเร็จ
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของสมรรถนะท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อองค์การตวัเองและผูอ่ื้น
พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่การเก็บขอ้เท็จจริงเป็นในช่องทางการส่ือสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการพฒันากลยุทธ์ท่ีจะไดม้าซ่ึงความผูกพนัต่อโครงการและกลยุทธ์ท่ีมีพื้นฐานบนความรู้จาก
วฒันธรรมองคก์าร 

2.5 การสร้างสัมพนัธภาพ (Relationship Building) ในงานส่วนใหญ่การประสบ
ความส าเร็จนั้นเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บความร่วมมือกนัของทุกคนเม่ือบุคคลสามารถพฒันาการเอาใจ
ใส่สัมพนัธภาพท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจกนัก็จะประสบความส าเร็จในดา้นบุคคลและในการท างานพฤติกรรม
ท่ีส าคัญได้แก่การพัฒนาสัมพันธภาพได้ง่ายกับผู ้คนหลากหลายปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับุคลิกภาพและวฒันธรรมของผูอ่ื้น 

2.6 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) จุดประสงค์ของการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้คือการแกปั้ญหาความขดัแยง้และความไม่เห็นดว้ยในทางท่ีทุกกลุ่มรู้สึกพึงพอใจและมี
เห็นพ้องซ่ึงกันและกันและดึงเอาความคิดท่ีดีท่ีสุดจากทุกฝ่ายมาสร้างวิธีแก้ปัญหาท่ีดีและมี
ประสิทธิผลในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่การแสดงความไม่เห็นดว้ยในทางท่ีไม่โจมตี
หรือดูหม่ินผูอ่ื้นรู้เวลาท่ีจะประนีประนอมและเวลาท่ียนืหยดั 

2.7 ความตั้งใจในการติดต่อส่ือสาร (Attention to Communication) เป็นสมรรถนะท่ี
บุคคลเก็บขอ้มูลข่าวสาระส าคญัเม่ือติดต่อกบัคนอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประจ าวนัวิกฤติการณ์
หรือความกา้วหนา้ของโครงการะยะยาวพฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่การรวมรวมและแสดงความคิดได้
อย่างชดัเจนระบุและใช้วิธีและช่องทางการส่ือสารไดอ้ย่างมีความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกไวต่อ
วฒันธรรม (Cross-Cultural Sensitivity) องคก์ารท่ีสามารถจูงใจพฒันาความฉลาดจากกลุ่มพนกังาน
จะมีขอ้ดีในการแข่งขนัไดพ้ฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่การพฒันาความรู้ความเขา้ใจความแตกต่างทาง
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วฒันธรรมและภูมิหลงัปรับเปล่ียนการติดต่อส่ือสารและพฤติกรรมท่ีมีพื้นฐานมาจากความเขา้ใจใน
ความแตกต่างทางวฒันธรรม 

3. สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute Competencies) เป็นส่ิงท่ี
อยูภ่ายในตวับุคคลสามรถสะทอ้นออกมาในรูปของคุณลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ความเช่ือ
ความรู้สึกและส่งผลต่อการท างานการรับรู้เอกลกัษณ์ของตนเองประกอบดว้ย 

3.1 ความซ่ือสัตยแ์ละความจริง (Integrity and Truth) เป็นสมรรถนะท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงความรูสึกท่ีมีต่อตวัเองการยอมรับตวัเองเป็นอิสระท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงในการลองส่ิงใหม่ๆ 
การท างานให้เสร็จส้ินบนพื้นฐานของความผูกพนัและขอ้ตกลงร่วมกนัยอมรับความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึน 

3.2 การพฒันาตนเอง ( Self-Development) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลแสดงความ
ปรารถนาท่ีจะเติบโตเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองบุคคลท่ีมีสมรรถนะดา้นน้ีสูงจะประเมินทกัษะ
ปัจจุบนัของตนเองอยา่งถูกตอ้งการคน้หาขอ้มูลยอ้นกลบัทั้งจุดอ่อนและจุดแขง็ของตนเอง 

3.3 ความสามารถในการตดัสินใจ (Decisiveness) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลสามารถ
ตดัสินใจไดแ้มว้่าจะอยู่ภายใตส้ถานการณ์ท่ีตึงเครียดมีความเส่ียงสูงและมีสถานการณ์คลุมเครือ
สามารถดึงเอาความรับผดิชอบของสมาชิกในกลุ่มไดเ้ม่ือตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการปฏิบติังาน
หรือการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 

3.4 คุณภาพในการตดัสินใจ (Decision Quality) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลสามารถ
ตดัสินใจโดยใชก้ารวิเคราะห์ผลกระทบระยะสั้นหรือผลกระทบอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนเช่นปฏิกิริยาของ
คนและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาก่อนท าการตดัสินใจโดยมองถึงผลกระทบในระยะยาว 

3.5 การจดัการความเครียด (Stress Management) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลสามารถ
จดัการกบัอารมณ์การแสดงความรู้สึกอยา่งเหมาะสมสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอยา่งสุภาพ
และอดกลั้นเม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ียุง่ยากและการแสดงออกของอารมณ์ในทางท่ีจะลดความเครียด
โดยปราศจากการท าลายมิตรภาพหรือผลผลิต 

3.6 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การวิเคราะห์แนวคิดและปัญหาออกเป็น
ส่วนๆรวมถึงการวิเคราะห์ตน้ทุนผลประโยชน์ความเส่ียงและโอกาสในการประสบความส าเร็จใน
การตดัสินใจ 

3.7 การคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) สามารถใชแ้นวคิดและความคิดทัว่ไปเพื่อ
แกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิผลระบุปัญหาหลกัและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในสถานการณ์
หน่ึงๆได ้
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4. สมรรถนะดา้นการจดัการ (Managerial Competencies) เป็นสมรรถนะท่ีจะเป็นตวั
ตดัสินใจวา่ใครจะสามารถเป็นผูจ้ดัการท่ีดีเยี่ยมไดค้วามสามารถน้ีประกอบดว้ยหน้าท่ีการท างาน
หลักท่ีส าคัญคือการจัดการโครงการการนิเทศพนักงานและการพฒันาพนักงานสมรรถนะน้ี
ประกอบดว้ย 

4.1 การสร้างทีมการท างาน (Building Teamwork) เป็นการสร้างหน่วยงานท่ีมีการ
ร่วมมือกันจดัพนักงานเขา้ด้วยกันและช่วยพวกเขาเหล่านั้นให้มีการเช่ือมโยงภายในหน่วยการ
ท างานท่ีมีประสิทธิผลและช่วยให้จดัการกับปัญหาท่ีมีสาเหตุจากความไม่ลงรอยกันและการ
แตกแยกเขา้ใจในพลวตัของกลุ่มและใชค้วามเขา้ใจนั้นเพื่อช่วยเหลือการท างานของกลุ่มและพฒันา
ผูน้ าทีมท่ีเขม้แข็งพฤติกรรมท่ีส าคญัคือการสร้างทิศทางของโครงการและมอบหมายทิศทางนั้น
ใหก้บัสมาชิกในทีมช่วยขจดัส่ิงขวางกั้นขององคก์ารและระบุทรัพยากรท่ีน ามาช่วยเหลือทีมได ้

4.2 การจูงใจผูอ่ื้น (Motivating Others) เป็นสมรรถนะท่ีจะเพิ่มความยึดมัน่ผกูพนัของ
พนักงานในงานท่ีตนเองท าโดยจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฤติกรรมท่ีส าคญัได้แก่เตรียมพร้อมท่ีจะ
ยอมรับและจดัการกบัปัญหาดา้นขวญัก าลงัใจและใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการเพิ่มพลงัและสร้าง
แรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

4.3 การสร้างพลงัจูงใจแก่ผูอ่ื้น (Empowering Others) เป็นการช่วยให้ผูอ่ื้นพฒันา
สมรรถนะโดยจะใหมี้ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีและใหค้วามเป็นอิสระโดยเพิ่มอ านาจในการท างาน
พฤติกรรมท่ีส าคญัได้แก่ยอมให้ผูอ่ื้นท างานผิดพลาดและเผชิญกบัความเส่ียงเพื่อการเรียนรู้และ
พฒันามอบหมายคามรับผดิชอบแก่ผูอ่ื้นโดยดูพื้นฐานของความสามารถและศกัยภาพ 

4.4 การพฒันาผูอ่ื้น (Developing Others) เป็นส่ิงจ าเป็นมากในการสร้างองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนพนกังานให้สมารถท างานไดดี้ท่ีสุดให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในพฤติกรรมและผล
การปฏิบติังานช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจวา่อะไรคืองานหรือไม่ใชง้านช่วยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวิเคราะห์
สถานการณ์และเสนอตวัอย่างและทางเลือกท่ีจะพฒันาความสามารถรักษาและส่ือสารความ
คาดหวงัท่ีสูงแก่พนกังานท่ีจะช่วยบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นท างานไดดี้ท่ีสุดพฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่การให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งถูกตอ้งแก่บุคคลอ่ืนทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนช่วยให้ผูอ่ื้นเขา้ใจถึงอุปสรรคขวาง
กั้นการเจริญเติบโตของเขา 

5. สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า (Leadership Competencies) เป็นสมรรถนะส าคญั
เฉพาะท่ีช่วยให้บุคคลน าผู ้อ่ืนไปในทิศทางเดียวกับวตัถุประสงค์วิสัยทัศน์และภารกิจหลัก
ประกอบดว้ย 

5.1 ภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ (Visionary Leadership) สมรรถนะท่ีผูน้ าสร้างและส่ือสาร
ภารกิจหลกัขององคก์ารท่ีมาจากแรงบนัดาลใจวิสัยทศัน์ระบบค่านิยมไดพ้ฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่
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อธิบายวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัขององคก์ารต่อคนอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอกองคก์ารท าให้แน่ใจ
วา่แผนกลยทุธ์ขององคก์ารและการปฏิบติังานสอดคลอ้งกนักบัวสิัยทศัน์และภารกิจหลกั 

5.2 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เป็นสมรรถนะท่ีผูน้ าใชพ้ฤติกรรมส าคญั
ไดแ้ก่ความเขา้ใจจุดอ่อนจุดแข็งขององค์การตนเองใช้ความรู้เก่ียวกบัแนวโน้มของอุตสาหกรรม
และตลาดเพื่อพฒันาและบริหารกลยทุธ์ระยะยาว 

5.3 การให้ความสนใจในการประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ผูน้ าจะ
คน้หาโอกาสของธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตให้แก่องค์การพฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ใช้ความรู้ใน
ดา้นการตลาดผลิตภณัฑ์และอุตสาหกรรมเพื่อระบุโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆวิเคราะห์และประเมิน
อยา่งถูกตอ้งในขอ้ดีขอ้เสียและความเส่ียงของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดริเร่ิมในธุรกิจใหม่นั้น 

5.4 การจดัการเปล่ียนแปลง (Change Management) ผูน้ าจะตอ้งเป็นผูส่ื้อสารผูจู้งใจ
เป็นนกัวิเคราะห์และมีวิสัยทศัน์พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่สามารถระบุและประเมินไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ในสถานการณ์อนัประกอบด้วยการสนับสนุนขององค์ประกอบด้านวฒันธรรมการต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงการจดัหาทรัพยากรการขจดัอุปสรรคและการลงมือปฏิบติัเสมือนเป็นผูส้นบัสนุนการ
เร่ิมตน้การเปล่ียนแปลง 

5.5 การสร้างความผูกพนัต่อองค์การ (Building Organizational Commitment )
สมรรถนะการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวในองค์การการสร้างความสัมพนัธ์กบัภารกิจหลกั
วสิัยทศัน์และวตัถุประสงคข์ององคก์ารสร้างความซ่ือสัตยแ์ละความผกูพนัต่อองคก์ารพฤติกรรมท่ี
ส าคญัคือการแสดงออกและสร้างส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขสบายในองคก์ารรับผิดชอบในการสร้าง
ความซ่ือสัตยแ์ละผกูพนัภายในองคก์าร 

5.6 การสร้างจุดรวม (Establishing Focus) ผูบ้ริหารท าให้แน่ใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
สามารถปรับทิศทางการท างานเขา้กบัวตัถุประสงค์ขององค์การและการจดัสรรทรัพยากรไดอ้ย่าง
เหมาะสมการติดต่อส่ือสารเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อความสามารถน้ีเพราะพนกังานจะสามารถ
ท างานไดดี้ข้ึนเม่ือเขา้ใจบทบาทของตนเองและเขา้ใจในความสัมพนัธ์กบัระบบขององค์การโดย
ภาพรวมพฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ช่วยให้พนกังานคนอ่ืนๆเขา้ใจวา่งานของเขามีความเก่ียวเน่ืองกบั
ความส าเร็จขององค์การท าให้แน่ใจว่าทรัพยากรเวลาและความตั้งใจได้ถูกจดัสรรในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกบัระดบัก่อนหลงัหรือระดบัความส าคญัของธุรกิจ 

5.7 วตัถุประสงคห์ลกัการและค่านิยม (Purpose, Principle and Value) ผูน้ าจะแสดง
พฤติกรรมท่ีส าคญัได้แก่การสนับสนุนพนักงานคนอ่ืนๆให้ท าการตดัสินใจและปฏิบติังานบน
พื้นฐานของวตัถุประสงคห์ลกัการและค่านิยมขององคก์ารและใชว้ตัถุประสงคห์ลกัการและค่านิยม
ในการอธิบายแรงจูงใจส่วนบุคคลและการตดัสินใจต่อผูอ่ื้น 
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แมคคีลแลนด ์( McClelland, 1973: 18) ไดอ้ธิบายความหมายขององคป์ระกอบหลกั 5 
ประการดงัน้ี 

1.ความรู้ (Knowledge) คือความรู้เฉพาะดา้นของบุคคลเช่นความรู้ดา้นภาษาองักฤษ
ความรู้ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เป็นตน้ 

2.ทกัษะ (Skill) คือส่ิงท่ีบุคคลกระท าได้ดีและฝึกปฏิบติัเป็นประจ าจนเกิดความ
ช านาญเช่นทกัษะของหมอฟันในการอุดฟันโดยไม่ท าใหค้นไขรู้้สึกเสียวเส้นประสาทหรือเจบ็ 

3.ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (Self Concept) คือทศันคติค่านิยมและความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนหรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็นเช่นความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้ป็นตน้ 

4.บุคลิกลกัษณะประจ าตวับุคคล (Trait) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลผูน้ั้นเช่น  เขาเป็น
คนท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดห้รือเขามีลกัษณะเป็นผูน้ าเป็นตน้ 
5.แรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน (Motive) ซ่ึงท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่
ความส าเร็จเช่นบุคคลท่ีมุ่งผลส าเร็จมกัชอบตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทายและพยายามท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวต้ลอดจนพยายามปรับปรุงวธีิการท างานของเขาตลอดเวลา 

องค์ประกอบของสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานประกอบด้วยความรู้ทกัษะ
ความสามารถความเช่ียวชาญ  และแรงจูงใจ ซ่ึงเป็นการจ าแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
สามารถจดัการการท างานให้ประสบผลส าเร็จซ่ึงผูว้ิจยัสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการ
วจิยั (conceptual framework)  ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 4 สรุปแนวคิดของสมรรถนะบุคคล 
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ภาพท่ี 12 ตวัแบบสมรรถนะบุคคล 
 
 

สมรรถนะบุคคล ความเช่ียวชาญ 

แรงจูงใจ 

ความรู้ 
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ในงานวิจยัน้ี  ศึกษาตวัแบบสมรรถนะบุคคลของปราชญ์ชาวบา้น  บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของภูมิ
ปัญญาชาวบา้น มีความเช่ียวชาญ  และแรงจูงใจในการน าภูมิปัญญามาใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิต
จนประสบผลส าเร็จสามารถเช่ือมโยงคุณค่าของอดีตกบัปัจจุบนัได้อย่างเหมาะสม  โดยปราชญ์
ชาวบา้นเป็นผูมี้บทบาทและภารกิจในการน าความรู้ ภูมิปัญญาไปใช้แก้ปัญหา และการถ่ายทอด
เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงในทอ้งถ่ิน 
 

7. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
 

7.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
ในปัจจุบนัการแข่งขนัมีมากข้ึนผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคสู์งยอ่มประสบผลสาเร็จและเป็นท่ี

ยอมรับกนัแลว้วา่คนทุกคนตอ้งมีความคิดสร้างสรรคแ์ต่มากนอ้ยไม่เท่ากนัซ่ึงในเร่ืองของความคิด
สร้างสรรคน์ั้นไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่านมีนกัวชิาการใหค้วามหมายของความคิดสร้างสรรค์
ไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

ทอร์แรนซ์(Torrance, 1962 : 85 – 89) ไดใ้ห้ความหมายของความคิดสร้างสรรคว์า่เป็น
ความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์หรือผลิตส่ิงแปลกใหม่ท่ีไม่มีใครท ามาก่อนส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ีอาจเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ต่างๆท่ีไดจ้ากประสบการณ์แลว้เช่ือมโยงกบัสถานการณ์
ใหม่ๆส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์อย่างแทจ้ริงอาจออกมาในรูปผลผลิตทางศิลปะ
วรรณคดีวิทยาศาสตร์หรืออาจเป็นเพียงกระบวนการเท่านั้นซ่ึงกระบวนการนั้นเป็นกระบวนการ
ของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือส่ิงบกพร่องขาดหายไปและรวบรวมความคิดหรือตั้งเป็นสมมติฐาน
การทดลองสมมติฐานและเผยแพร่ผลท่ีไดพ้บจากการทดสอบสมมติฐานนั้น 

ออสบอร์น (Osborn, 1963 : 14) ไดใ้ห้ความหมายวา่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นจินตนาการ
ประยุกต์ (Applied Imagination) ซ่ึงเป็นจินตนาการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแกปั้ญหายุง่ยากท่ีมนุษย์
ก าลงัเผชิญอยูซ่ึ่งความคิดจินตนาการเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งจะน าไปสู่การ
ประดิษฐ์คิดคน้และการผลิตส่ิงแปลกใหม่แต่ผลผลิตท่ีสร้างสรรคไ์ม่สามารถเกิดข้ึนจากความคิด
จินตนาการเพียงอย่างเดียวไดด้งันั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นความคิดจินตนาการท่ีควบคู่ไปกบั
ความอุตสาหะจึงจะท าใหง้านสร้างสรรคส์ าเร็จลงได ้

วิลเล่ียม(Williams,1996 :Abstract) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคห์มายถึงกระบวนการทาง
ความคิดหรือการประดิษฐส่ิ์งท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าใคร และจะน าไปสู่การแกปั้ญหารวมทั้งการสร้าง 
ผลผลิตใหม่ 
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กิลฟอร์ด (Guilford, 1967 : 115) ไดใ้ห้ความหมายว่าความคิดสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะ
ความคิดอเนกนยั (Divergent Thinking) เป็นความคิดหลากหลายแง่มุมคิดไดก้วา้งไกลเป็นลกัษณะ
ความคิดท่ีจะน าไปสู่การคิดประดิษฐส่ิ์งแปลกใหม่รวมถึงคน้พบวธีิการแกไ้ขปัญหาไดส้ าเร็จ 

โบโน (Bono, 1982อา้งถึงใน วนิชสุธารัตน์, 2547 : 163) ไดใ้ห้ความหมายวา่ความคิด
สร้างสรรคห์มายถึงความสามารถในการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆท่ี
จะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาไดห้ลายๆแนวคิดและน าแนวคิดเหล่าน้ีไปพฒันาต่อเพื่อให้สามารถใช้
แกปั้ญหาท่ีตอ้งการได ้

กู๊ดและโบร์ฟร่ี (ประสาทอิศรปรีดา. 2547 : 141 – 142 ; อา้งอิงมาจากGood and Brophy. 
1986 : 685) ใหท้รรศนะวา่ความคิดสร้างสรรคคื์อความคิดท่ีก่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ (Novel) และ
มีคุณค่า (Value) ค าวา่คุณค่าในท่ีน้ีอาจพิจารณาไดห้ลายแง่เช่นเป็นคุณค่าในความถูกตอ้ง (แกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งหรือเป็นคุณค่าในแง่ความสุขทางใจ) ดนตรีท าใหผู้ฟั้งมีความสุขเป็นตน้ 

อุษณีย ์ โพธิสุขและคณะ (2544 : 48) ไดใ้ห้ความหมายความคิดสร้างสรรคว์่าหมายถึง
กระบวนการทางปัญญาระดันสูงท่ีใช้กระบวนการทางความคิดหลายๆอย่างมารวมกันคือ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆหรือแกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึนความคิดสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ 
ผูส้ร้างสรรคมี์อิสระทางความคิด 
 จิรฐา   ชิตประสงค์ (2538 : 31) กล่าว ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิด
แปลกใหม่ และสามารถคิดไดห้ลายทางหรือท่ีเรียกวา่ ความคิดอเนกนยั โดยอาศยัประสบการณ์ท่ีมี
อยูม่าดดัแปลงท าให้เกิดความแปลกใหม่ต่อเน่ืองกนัไป และสามารถน าไปใช้ในการแกปั้ญหาและ
ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่างๆได ้

ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ (2546 : 7) ไดใ้ห้ความหมายว่าความคิดสร้างสรรค์หมายถึง
ความสามารถของสมองท่ีคิดได้กวา้งไกลหลายแง่มุมเรียกว่าความคิดแบบอเนกนยัซ่ึงท าให้เกิด
ความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมเป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ
รวมตวัเกิดการเรียนรู้เขา้ใจจนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการซ่ึงเป็นลกัษณะ
ส าคญัของความคิดสร้างสรรค์อนัจะน าไปสู่การประดิษฐ์หรือคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่หรือเพื่อการ
แกไ้ขปัญหาซ่ึงจะตอ้งอาศยัการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดท่ีผา่นมา 

วนิช  สุธารัตน์ (2547 : 192 – 193) ไดใ้ห้ความหมายวา่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความคิดท่ี
เกิดข้ึนต่อเน่ืองจากจินตนาการโดยมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอ่ืนความคิด
สร้างสรรคอ์าศยัพื้นฐานจากประสบการณ์เดิมคือความรู้ขอ้มูลข่าวสารการศึกษาเหตุผลและการใช้
ปัญญาในการจดัสร้างรูปแบบของความคิดในรูปแบบใหม่อาจแสดงออกมาเป็นรูปธรรมอย่าง
ประจกัษ์ชัดหรือมีลักษณะเป็นนามธรรมซ่ึงจะเป็นพื้นฐานให้มีความคิดเช่ือมโยงจนเกิดความ
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ประจกัษ์ชดัและก่อให้เกิดการคน้พบส่ิงใหม่ๆท าให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะและวิทยาการสาขา
ต่างๆรวมทั้งผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนัเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและ
มนุษยชาติ 

สุวทิย ์ มูลค า (2547 : 9) ไดใ้หค้วามหมายวา่ความคิดสร้างสรรคถื์อวา่เป็นกระบวนการทาง
ความคิดท่ีมีความส าคัญต่อเด็กท าให้เด็กสามารถสร้างความคิดสร้างจินตนาการไม่จนต่อ
สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มท่ีก าหนดไวค้วามคิดสร้างสรรคคื์อพลงัทางความคิดท่ีมาแต่ก าเนิด
หากไดรั้บการกระตุน้การพฒันาพลงัแห่งการสร้างสรรค์จะท าให้เด็กเป็นคนมีอิสระทางความคิดมี
ความคิดท่ีฉีกกรอบและสามารถหาหนทางในการท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆไดเ้สมอดงันั้นการสอน
คิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนให้เด็กสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยกระตุ้น
คุณภาพในตวัของเด็กใหม้ัน่ใจในตนเองและเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2549 : 4 – 5) ใหค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคคื์อเป็นการ
สร้างส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมส่ิงท่ีคิดสร้างสรรคอ์อกมานั้น
ตอ้งเป็นการคิดท่ีแหวกวงลอ้มความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมหรือเรียกวา่เป็นความคิดตน้แบบ(Original) 

ประพนัธ์  ศิริสุเสารัจ (2551 : 177) ไดใ้ห้ความหมายว่าความคิดสร้างสรรค์หมายถึง
ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรู้ความคิดเดิมอย่างหลากหลายและรวดเร็วแลว้
สร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่ของตนเองสามารถคิดนอกกรอบไดมี้ผลงานการคิดสามารถวิเคราะห์
และสร้างสรรคผ์ลงานหรือส่ิงใหม่ๆไดเ้ช่นงานเขียนงานศิลปะงานสร้างสรรคแ์ละผลงานอ่ืนๆ 

เกสร  ธิตะจารี (2552 : เวบ็ไซต์) ไดใ้ห้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตัวของมนุษย์เองซ่ึงบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยหรือท่ีเข้าใจว่า
ความคิดสร้างสรรค ์(Aptitude) หรือความสามารถ (Ability) ความคิดสร้างสรรคน์อกจากจะเกิดมา 
เฉพาะตวับุคคลแลว้ยงัสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการสะสมประสบการณ์และการแกปั้ญหา 

สุพฒันา  ทาวงศ ์(2552 : เวบ็ไซต)์ ไดใ้หค้วามหมายความคิดสร้างสรรคคื์อกระบวนการคิด
ของสมองซ่ึงมีความสามารถในการคิดไดห้ลากหลายและแปลกใหม่จากเดิมโดยสามารถน าไป
ประยุกต์ทฤษฎีหรือหลกัการไดอ้ย่างรอบคอบและมีความถูกตอ้งจนน าไปสู่การคิดคน้และสร้าง
ส่ิงประดิษฐท่ี์แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปความหมายของความคิดสร้างสรรคไ์ดว้า่ความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง  การคิดมาจากสมองและจากจิตใจในหลายๆอยา่งแบบอเนกนยัซ่ึงเป็นผลมา
จากพื้นฐานเดิมและประสบการณ์สภาพแวดล้อมท่ีเด็กได้รับแล้วแสดงออกเป็นการกระทาจาก
กรอบความคิดเดิมในรูปแบบของค าพดูหรือผลงานต่างๆอนัไม่ซ ้ าแบบใครทั้งแบบเดียวหรือหลายๆ
แบบและมีคุณค่าต่อตนเองผูอ่ื้นและสังคมส่วนรวมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการคิดท่ี
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อาศัยความรู้พื้นฐานจินตนาการและวิจารณญาณในการพัฒนาหรือคิดค้นองค์ความรู้หรือ
ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์หลาย
ระดบัตั้งแต่ระดบัพื้นฐานท่ีสูงกว่าความคิดพื้นๆเพียงเล็กน้อยไปจนกระทัง่เป็นความคิดท่ีอยู่ใน
ระดบัสูงมากและความคิดสร้างสรรค์ยงัเป็นความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีคิดไดห้ลายแง่มุม
สามารถคิดคน้ส่ิงใหม่ข้ึนมาไดไ้ม่ซ ้ าแบบใครมีการเช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่
ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดความคิดท่ีกวา้งไกลรวมทั้งการแกปั้ญหาต่างๆ 

 
ตารางท่ี  5 สรุปความคิดสร้างสรรค ์
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1. ริเร่ิมส่ิงใหม่ / / / / / / / / / / / /  / / 14 
2.การประยกุต/์เช่ือมโยง / /  / /   /    /    6 
3.เปิดวิสยัทศัน์     /  /  /       3 
4.แกปั้ญหา/ไวต่อปัญหา / / / / / / / / / /      10 
5.จินตนาการ/คิดอเนกนยั  /  /    / /  /    / 6 
6.คิดนอกกรอบ     /          / 2 
7.มีคุณค่า      /          1 
8.ประสบการณ์             /   1 
9.ความสามารถ             /   1 
10. ใชป้ระโยชน์ได ้              /  1 

 
 จากการสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ จากนกัวิชาการและนกัคิดต่างๆ ตามตารางขา้งตน้
จาก 10 ปัจจยั ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเป็นปัจจยัท่ีเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework)
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากปัจจยัท่ีมีความถ่ีในระดบัสูง พบว่ามี 4 ปัจจยัคือ การริเร่ิมส่ิงใหม่การ
ประยกุตแ์กปั้ญหา   และจินตนาการสามารถแสดงเป็นตวัแบบความคิดสร้างสรรคไ์ดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 12  ตวัแบบความคิดสร้างสรรค์ 
 
7.2 ความส าคญัของความคดิสร้างสรรค์ 

ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
วราภรณ์  รักวจิยั (2533: 159) กล่าววา่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีคุณค่าอยา่ง

ยิ่งส าหรับมนุษยท่ี์อยู่ในสังคมปัจจุบนัซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาผลจากความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ของมนุษยแ์ละการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมนวตักรรมและเทคโนโลยีนั้นจะให้
มนุษยอ์ยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นท่ีสามารถปรับตวัและรู้จกัคิดแกปั้ญหาต่างๆเฉพาะหน้าได้
อยา่งรวดเร็วตามลกัษณะและบุคลิกภาพของบุคคล 

บรรพต   พรประเสริฐ (2538: 86) กล่าววา่ความคิดสร้างสรรคมี์ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมซ่ึงถือวา่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 

บรอมฟายด ์(Bromfield. 2003: 143) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรคว์า่ช่วย
ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการแกปั้ญหาต่างๆไดดี้สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมรวมทั้งสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเร็วจากความส าคญัท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลกัษณะ
ส าคญัท่ีควรได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังเป็นอย่างยิ่งเพราะช่วยให้เด็กได้พฒันาศกัยภาพของ
ตนเองในการคิดการแกปั้ญหาสนใจต่อส่ิงรอบตวัและรู้จกัแสวงหาค าตอบดว้ยตนเองซ่ึงท าให้เด็ก
เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
7.3  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 

กระบวนการความคิดสร้างสรรคเ์ป็นวธีิการคิดและการท างานของสมองอยา่งเป็นขั้นตอน 
และสามารถน ามาใช้ในการแกปั้ญหาไดโ้ดยกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ท่ีนกัการศึกษา
และนกัจิตวทิยาไดเ้สนอไวห้ลายท่าน 
 

ความคิดสร้างสรรค ์

ริเร่ิมส่ิงใหม่ 

ประยกุต ์

แกปั้ญหา 

จินตนาการ 
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ฮทัซิสัน (Hutchison, 1949: 42-44) กล่าวถึงความคิดสร้างสรรคไ์วว้า่ความคิดสร้างสรรค ์
เกิดจากการหยัง่รู้ (Intuition) ซ่ึงมีขั้นตอนการคิดดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียม (The Stage of Preparation) เป็นการรวบรวมประสบการณ์เก่าๆมาลองผดิ 
ลองถูกและตั้งสมมติฐานเพื่อแกปั้ญหา 

2. ขั้นคิดแกปั้ญหา (The Stage of Frustation) เป็นระยะท่ีเกิดความกระวนกระวายใจเกิด
ความรู้สึกเครียดอนัเน่ืองมาจากการครุ่นคิดแกปั้ญหาแต่คิดไม่ออก 

3. ขั้นเกิดความคิด (The Perlod of Moment of Insight) เป็นระยะท่ีเกิดแนวความคิดแวบ
ข้ึนมาในสมองคิดค าตอบไดอ้อกมาในทนัทีทนัใด 

4. ขั้นพิสูจน์ (The Stage of Verification) เป็นระยะเวลาของการตรวจสอบประเมินผลโดย
ใชเ้กณฑต่์างๆเพื่อตรวจดูวา่ค าตอบท่ีไดถู้กตอ้งหรือไม่ 

วอลลาส (Wallas,1962: 36) ไดแ้บ่งกระบวนการคิดสร้างสรรคอ์อกเป็น 4 ขั้นคือ 
1. ขั้นเตรียม (Period of Preparation) เป็นขั้นท่ีพยายามรวบรวมขอ้เท็จจริงเร่ืองราวและ

แนวคิดต่างๆท่ีมีอยูเ่ขา้ดว้ยกนัเพื่อหาความกระจ่างของปัญหาประเมินผลถึงวธีิการท่ีจะใชแ้กปั้ญหา 
2. ขั้นเพาะความรู้ (Period of Incubation) ระยะน้ีผูคิ้ดตอ้งใชค้วามคิดอยา่งหนกัเพื่อน า

ความรู้ท่ีรวบรวมไวแ้ต่แรกเขา้ประสมกลมกลืนเข้าเป็นร่องรอยและครุ่นคิดอยู่นั้นจิตใต้ส านึก
(Unconsiou Mind) ก็มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย 

3. ขั้นเกิดความคิด (Period of lllumination) เป็นระยะท่ีเกิดการหยัง่รู้ตระหนกัถึงค าตอบท่ี
ส าคญัและจ าเป็นส าหรับการแกปั้ญหานั้น 

4. ขั้นพิสูจน์ (Period of Verification) เป็นการเก็บรวบรวมความรู้ท่ีไดจ้ากการหยัง่รู้แลว้
ทดสอบวา่ส่ิงนั้นสามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่และสรุปเป็นเกณฑต่์อไป 

ทอแรนซ์ (Torrance, 1965: 121-124) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ
แกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์หรือกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving) 
ซ่ึงแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นการคน้พบความจริง (Fact finding) ขั้นน้ีเร่ิมจากเกิดความรู้สึกกงัวลใจมีความสับสน
วุน่วายเกิดข้ึนในใจแต่ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นอะไรจากจุดน้ีพยายามตั้งสติและพิจารณาดูวา่ความ
ยุง่ยากสับวนวุน่วายหรือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความกงัวลใจนั้นคืออะไร 

2. ขั้นการคน้พบปัญหา (Problem finding) มีความเขา้ใจการกงัวลใจวา่เกิดจากปัญหา 
3. ขั้นการตั้งสมมุติฐาน (Idea finding) เม่ือรู้วา่มีปัญหาเกิดข้ึนก็จะพยายามคิดและตั้ง 

สมมุติฐานข้ึนรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพื่อน าไปใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานต่อไป 
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4. ขั้นการคน้พบค าตอบ (Solution finding) เป็นการคน้พบค าตอบจากการทดสอบ 
สมมุติฐาน 

5. ขั้นการยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance finding) เป็นการยอมรับค าตอบท่ีไดจ้าก
การพิสูจน์เรียบร้อยวา่จะแกปั้ญหาส าเร็จไดอ้ยา่งไรจากการคน้พบจะน าไปสู่หนทางท่ีท าใหเ้กิด 
แนวคิดหรือส่ิงใหม่ 

พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา (2542: 159) ไดแ้บ่งขั้นตอนของความคิดสร้างสรรคอ์อกเป็น 4 
ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) เป็นระยะของการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการคิดพิจารณา 
อยา่งระเอียดรอบคอบ 

2. ขั้นฟักตวั (incubation) เป็นขั้นตอนของการพยายามคิดมองหาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ขอ้มูลต่างๆท่ีน ามาพิจารณาเพื่อท าการเช่ือมโยงหรือผสมผสานต่อไป 

3. ขั้นการกระจ่างชดั (insight) เป็นขั้นท่ีสามารถคิดไดเ้กิดความกระจ่างชดัมองเห็น 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่างๆท่ีมีอยู ่

4. ขั้นตรวจสอบ (verification) เป็นขั้นของการลงมือตรวจสอบวา่ความคิดนั้นเป็นจริง 
หรือไม่ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เพื่อตั้งเป็นกฎเกณฑ์ต่อไปจากขั้นตอนดงักล่าว
ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่กระบวนการความคิดสร้างสรรคค์ลา้ยคลึงกบักระบวนการแกปั้ญหาแต่มีความ
แตกต่างกนัคือกระบวนการแก้ปัญหามีวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวเ้ด่นชดัเฉพาะเร่ืองส่วนกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค์จ  าเป็นท่ีบุคคลจะตอ้งรู้จกัใช้จินตนาการและการรู้จกัแก้ปัญหาทางความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้

กิลฟอร์ด (Guilford, 1967อา้งถึงใน กรมวิชาการ, 2535: 8-9) กล่าววา่คนท่ีมีความคิด
สร้างสรรคต์อ้งมีความฉบัไวท่ีจะรับรู้ปัญหาเห็นปัญหาสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดใหม่ๆได้
ง่ายมีความสามารถท่ีจะสร้างหรือแสดงความคิดเห็นใหม่ๆและปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึนซ่ึงวิธีการคิด
ของคนเราเป็นตามล าดบัขั้นดงัน้ี 

1. การรับรู้และการเขา้ใจ (cognition) หมายถึงความสามารถของสมองในการเขา้ใจส่ิง
ต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. การจ า (memory) คือความสามารถของสมองในการสะสมขอ้มูลต่างๆท่ีไดเ้รียนรู้มาและ
สามารถระลึกออกมาไดต้ามท่ีตอ้งการ 

3. การคิดแบบอเนกนยั (divergent thinking) หมายถึงความสามารถของสมองในการให้การ
ตอบสนองไดห้ลายๆอยา่งจากส่ิงเร้าท่ีก าหนดใหโ้ดยไม่ก าหนดจ านวนค าตอบ 
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4. การคิดแบบเอกนยั (convergent thinking) หมายถึงความสามารถของสมองในการให้การ
ตอบสนองท่ีถูกตอ้งและดีท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้

5. การประเมินค่า (evaluation) หมายถึงความสามารถของสมองในการตดัสินขอ้มูลท่ี
ก าหนดใหต้ามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

จากกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ข้างต้นสรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนของสมองดงัน้ีการคน้พบปัญหาหรือค าถามการวิเคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตั้งสมมุติฐานของปัญหาทดสอบสมมุติฐานจนคน้พบค าตอบคน้พบส่ิงใหม่ๆและ
น าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานหรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ 

 
7.4 องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ 

ประพนัธ์  ศิริสุเสารัจ (2551 : 177 – 180) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ลกัษณะของความคิด
สร้างสรรค์มีหลายระดบัอาจไม่ไดห้มายถึงการสร้างผลงานขั้นสุดยอดคือการคน้ควา้ส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ๆเท่านั้นแต่ผลงานการคิดอาจเป็นเพียงความกลา้แสดงออกมาอยา่งอิสระในการริเร่ิมโดยไม่ได้
ค  านึงถึงคุณภาพของผลงานสามารถคิดคน้ส่ิงใหม่ๆดว้ยตนเองไดแ้มว้า่จะมีผูอ่ื้นเคยคิดไวแ้ลว้ก็ตาม
รวมทั้งการต่อเติมเสริมแต่งงานเก่าๆให้ดีข้ึนเป็นงานใหม่ผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์จึง
เป็นความสามารถท่ีเกิดจากความรู้สึกวา่ไดท้  าส่ิงใหม่ๆนั้นข้ึนมาดว้ยตวัของตวัเองเป็นผลงานของ
ตวัเองและไม่ซ ้ าแบบใครลกัษณะของความคิดสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย 

1. คิดจินตนาการเป็นความคิดในส่ิงท่ีอาจจะยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนและอาจเป็นไปไดย้ากหรือ
เป็นไปไม่ไดเ้ลยแต่อาจเกิดเป็นจริงข้ึนมาได้หรืออย่างน้อยก็จะเป็นพื้นฐานของการคิดเร่ิมตน้ใน
ความคิดเพื่อสร้างผลงานต่างๆข้ึนมาซ่ึงจ าเป็นต้องมีความคิดแบบอ่ืนๆมาสานต่อความคิด
จินตนาการจึงจะน าไปสู่การคน้พบหรือสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ได ้

2. คิดคล่องแคล่วหรือการคิดเร็วเป็นการคิดท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าสามารถ
สังเกตเห็นรับรู้และเข้าใจใจส่ิงต่างๆได้เร็วท่ีสุดเป็นการหาค าตอบได้มากๆได้จ  านวนความคิด
เยอะๆโดยใชเ้วลานอ้ยๆ 

3. คิดกวา้งหรือคิดหลากหลายบางทีเรียกว่าคิดยืดหยุ่นเป็นการคิดได้ไกลคิดได้หลาย
ทิศทางหลายแง่มุมหลายรูปแบบในค าถามเดียวสามารถมีค าตอบหลายอย่างซ่ึงควรเน้นทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของความคิดจึงจะเป็นพื้นฐานในการไดค้วามคิดดีๆมีคุณภาพออกมา 

4. คิดริเร่ิมเป็นความสามารถในการตน้พบส่ิงแปลกๆใหม่ๆเป็นความสามารถในการคิดท่ี
ต่างจากคนอ่ืนต่างจากธรรมดาต่างจากท่ีเคยเป็นเป็นความคิดท่ีไม่เคยมีใครคิดมาก่อนคนอ่ืนคิดไม่
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ถึงหรืออาจปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้แตกต่างไปจากของเดิมบางทีการคิดง่ายๆพื้นๆท่ีแปลกใหม่ก็
อาจเป็นความคิดสร้างสรรคท่ี์มีคุณค่า 

5. คิดละเอียดลออหมายถึงการฝึกมองเห็นรายละเอียดของส่ิงต่างๆเป็นความคิดใน
รายละเอียดท่ีน ามาเพิ่มเติมเสริมแต่งความคิดคร้ังแรกใหไ้ดค้วามหมายสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

6. การสังเคราะห์หมายถึงการรวมการผสมผสานการน าเอาส่ิงเดิมๆมาประยุกต์และมา
ผสมผสานใหเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน 

องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์ดรั้บอิทธิพลพื้นฐานมาจากทฤษฎีโครงสร้างทาง 
สติปัญญาของกิลฟอร์ด(Guilford) ท่ีอธิบายวา่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิด 
ได้กวา้งไกลหลายทิศทางหรือเรียกว่าลักษณะการคิดแบบอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย
(divergent thinking) ซ่ึงอารี  พนัธ์มณี (2545: 35-42) น ามาสรุปเป็นรายละเอียดเก่ียวกับ
องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ความคิดคล่องตวั (Fluency) หมายถึงความสามารถในการคิดหาแนวทางท่ีคลา้ยกนัใน 
การแกปั้ญหาไดห้ลายแนวทางในเวลาท่ีก าหนดแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ 

1.1 ความคิดคล่องตวัในดา้นถอ้ยค า (word fluency) เป็นความสามารถในการใช ้
ถอ้ยค า 

1.2 ความคิดคล่องตวัในเร่ืองการโยงความสัมพนัธ์ (associational fluency)  
1.3 ความคิดคล่องตวัทางการแสดงออก (Expressional fluency)  
1.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (ideational fluency) คิดในส่ิงท่ีตอ้งการในช่วงนั้น 

2. ความคิดยดืหยุน่ (flexibility) หมายถึงความสามารถในการหาแนวทางท่ีไม่ซ ้ ากนัได ้
หลายแนวทางในการแกปั้ญหาเช่นใหคิ้ดวา่จะน าแกว้พลาสติกไปใชท้  าอะไรไดบ้า้งภายในเวลาท่ี 
ก าหนดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

   2.1 ความยืดหยุ่นท่ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด (spontaneous flexibility) เป็น
ความสามารถท่ีจะคิดไดห้ลายทิศทางในเวลาท่ีก าหนด 

2.2 ความยดืหยุน่ในการดดัแปลง (adapture flexibility) เป็นความสามารถในการ 
ดดัแปลงความรู้หรือประสบการณ์ใหเ้กิดประโยชน์หลายๆดา้นซ่ึงมีประโยชน์ในการแกปั้ญหา 

3. ความคิดริเร่ิม (originality) หมายถึงความคิดแปลกใหม่เป็นความคิดท่ีแปลกแตกต่าง 
จากความคิดเดิมซ่ึงไม่เหมือนใครอาจเกิดจากการน าความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิด 
เป็นส่ิงใหม่ข้ึนความคิดริเร่ิมจึงเป็นลกัษณะความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกดว้ยการอาศยัลกัษณะ 
ความกลา้คิดกลา้ลองเพื่อทดสอบความคิดของตน 
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4. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึงความคิดในรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัความเป็นไปไดท่ี้จะน าความคิดนั้นไปสู่การปฏิบติัการสร้างการกระท าใหเ้ป็นผลส าเร็จท าให ้
เกิดผลงานหรือผลิตผลสร้างสรรคข้ึ์นมาเพื่อท าใหค้วามคิดริเร่ิมนั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

กิลฟอร์ดและฮอพฟ์เนอร์ (Guilford  & Hoepfner.1971: 125-143) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมและพบว่ามีองค์ประกอบอย่างน้อย 8 อย่างคือความคิดริเร่ิม 
(originality) ความคิดคล่องตวั (fluency) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) ความคิดละเอียดลออ 
(elaboration) ความไวต่อปัญหา (sensitivity of problem) ความสามารถในการให้นิยามใหม่ 
(redefinition) ความซึมซาบ (penetration) และความสามารถในการท านาย (prediction)เยลเลน; และ
เออร์บนั (Jellen; & Urban.1986: 141) ไดศึ้กษาถึงองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคด์งัน้ี 

1. ความคิดริเร่ิม (originality) เป็นความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมไม่ซ ้ ากบับุคคล 
อ่ืนอาจจะเป็นการน าความรู้มาดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ข้ึน 

2. ความคิดคล่องตวั (fluency) หมายถึงปริมาณความคิดไม่ซ ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนัแบ่งเป็น 
4 ชนิดคือ 

2.1 ความคิดคล่องตวัในดา้นถอ้ยค า 
2.2 ความคิดคล่องตวัในดา้นการโยงความสัมพนัธ์ 
2.3 ความคิดคล่องตวัทางการแสดงออก 
2.4 ความคล่องแคล่วรวดเร็วในการคิด 

3. ความคิดยดืหยุน่ (flexibility) หมายถึงแบบหรือประเภทของการคิดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ 

3.1 ความคิดยดืหยุน่ท่ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด 
3.2 ความคิดยดืหยุน่ในการดดัแปลงความรู้หรือประสบการณ์ใหเ้กิดประโยชน์หลายๆดา้น 
4. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึงความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอนสามารถ

อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนหรือเป็นแผนงานท่ีสมบูรณ์จดัเป็นรายละเอียดท่ีน ามาตกแต่งขยาย
ความคิดริเร่ิมใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

5. ความไวต่อปัญหา (sensitivity to problem) 
6. ความสามารถในการใหนิ้ยามใหม่ (92ommunicatio) 
7. ความซึมซาบ (prenetration) 
8. ความสามารถในการท านาย (prediction) 
9. การมีอารมณ์ขนั 
10. ความมุ่งมัน่ 
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7.5  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
เดวสิ (Davis, 1983  อา้งถึงใน กรมวิชาการ, 2535: 67) ไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัความคิด

สร้างสรรคข์องนกัจิตวิทยาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรคโ์ดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได ้ 4 
กลุ่มคือ 

1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์นกัจิตวิเคราะห์หลายคนคือFroud& Krisได้
เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการเกิดของความคิดสร้างสรรค์ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมากจาก
ความขดัแยง้ภาพในจิตใตส้ านึกระหว่างแรงขบัทางเพศ (libido) กบัความรู้สึกผิดชอบทางสังคม
(social conscience) ส่วนคูบ้ีและรักกซ่ึ์งเป็นนกัจิตวเิคราะห์แนวใหม่กล่าววา่ความคิดสร้างสรรคน์ั้น
เกิดข้ึนระหวา่งการรู้สติกบัจิตใตส้ านึกซ่ึงอยูใ่นขอบเขตของจิตส่วนท่ีเรียกวา่จิตก่อนส านึก 

2. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงพฤติกรรมนิยมนกัจิตวทิยากลุ่มน้ีมีแนวความคิดเก่ียวกบั 
ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดยเน้นท่ีความส าคญัของการเสริมแรง
การตอบสนองท่ีถูกตอ้งกบัส่ิงเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์นอกจากน้ียงัได้เน้นความสัมพนัธ์ทาง
สติปัญญาคือการเช่ือมโยงสัมพนัธ์จากส่ิงเร้าหน่ึงไปยงัส่ิงต่างๆท าให้เกิดความคิดใหม่หรือส่ิงใหม่
เกิดข้ึน 

3. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมนุษยนิยมนกัจิตวิทยากลุ่มน้ีมีแนวความคิดว่าความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์ติดตวัตั้งแต่ก าเนิดผูที้ความสามารถน าความคิดสร้างสรรคอ์อกใชไ้ดคื้อ
ผูท่ี้มีสัจจะการแห่งตนคือรู้จกัตนเองพอใจตนเองและใชต้นเองเตม็ศกัยภาพของตน 

4. ทฤษฎี AUTA ทฤษฎีสุดทา้ยน้ีเป็นรูปแบบของการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึน 
ในตวับุคคลโดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษยทุ์กคนและสามารถพฒันาให้
สูงข้ึนไดก้ารพฒันาความคิดสร้างสรรคต์ามรูปแบบ AUTA ประกอบดว้ย 

4.1 การตระหนกั (Awareness) คือตระหนกัถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรค ์
ท่ีมีต่อตนเองสังคมทั้งในปัจจุบนัและอนาคตและตระหนกัถึงความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ในตนเอง
ดว้ย 

4.2 ความเขา้ใจ (Understanding) คือมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองราว 
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์

4.3 เทคนิควธีิ (Techniques) คือการรู้เทคนิควธีิในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
ทั้งท่ีเป็นเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 

4.4 การตระหนกัในความจริงของส่ิงต่างๆ (Actualization) คือการรู้จกัหรือ 
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ตระหนกัในตนเองพอใจในตนเองและพยายามใชต้นเองอยา่งเตม็ประสิทธิภาพรวมทั้งการเปิดกวา้ง
รับประสบการณ์ต่างๆโดยมีการปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมการตระหนกัถึงเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัการ
ผลิตผลงานดว้ยตนเองและการมีความคิดยดืหยุน่เขา้กบัทุกรูปแบบของชีวิต 

จากทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ท่ีกล่าวมาแล้วทั้ งหมดน้ีจะเห็นได้ว่าทุกทฤษฎีต่างให้
ความส าคญัต่อการส่งแสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ใน
บุคคลทุกคนและสามารถท่ีจะพฒันาให้สูงข้ึนได้โดยกระบวนการเรียนรู้การมีปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมการจดัสภาพบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการคิดการแก้ปัญหาและการได้รับโอกาสในการ
แสดงออกซ่ึงความรู้สึกความคิดริเร่ิมและจินตนาการจากสถานการณ์ต่างๆ 

กล่าวได้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในยุคแห่งเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์น้ี การพฒันานวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้าง
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  จึงเป็นส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์โดยเนน้
ให้ปราชญช์าวบา้นมีการริเร่ิมส่ิงใหม่  การประยุกต ์ การแกปั้ญหา   และจินตนาการถในการผลิต
ผลงานนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ได ้
 

      8. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 จากการส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแบ่งเป็น 1. งานวิจัย
ภายในประเทศ  และ2.งานวจิยัต่างประเทศ  มีดงัน้ี 
 
1.  งานวจัิยภายในประเทศ   
 ธวชัชยั  เพ็งพินิจ(2549) ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะของปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรกรรมแผน
ใหม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึง
เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงจ านวน 11 คน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาคุณลกัษณะ
เฉพาะของปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรกรรมแผนใหม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2) น าเสนอทางเลือก
เกษตรกรรมแผนใหม่ตามแนวปฏิบติัของปราชญช์าวบา้นและ 3) ศึกษาคุณลกัษณะของปราชญ์
ชาวบา้นดา้นเกษตรกรรมแผนใหม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบวา่ปราชญช์าวบา้นทั้ง 11 คนท าการ
เกษตรกรรมแผนใหม่โดยการท าเกษตรผสมผสานผา่นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณลักษณะของปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมแผนใหม่ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบดว้ย 1) ลม้แลว้ลุก 2) คิดแตกต่าง 3) สร้างทางเลือก 4) ยึดศาสนธรรม 
5) ปฏิบติัเพื่อพฒันา 6) กลา้น าเสนอและ 7) ศรัทธาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์(2553) ศึกษาเร่ืองความสามารถในการจัดการความรู้กับ
ความสามารถทางนวตักรรมของผูป้ระกอบการท่ีมีนวตักรรมในประเทศไทย  มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับความสามารถ และความสัมพันธ์ของความสามารถในการจัดการความรู้กับ
ความสามารถทางนวตักรรม พบว่าตวับงช้ีความสามารถในการจดัการความรู้ ความสามารถทาง
นวตักรรมของผูป้ระกอบการท่ีมีนวตักรรมในประเทศไทย  โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง
เท่านั้น ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการเปล่ียนแปลงของนวตักรรมท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความสามารถ
ทั้ง 2 ด้านแต่งต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ี ยงัพบว่า องค์ประกอบ
ความสามารถในการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ เทคโนโลยี โครงสร้าง วฒันธรรม ความเช่ียวชาญ การ
เรียนรู้และสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถทางนวตักรรมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาจากค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ขณะท่ีมีเพรียง ความเช่ียวชาญ การ
เรียนรู้ และสารสนเทศท่ีมีอธิพลเชิงสาเหตุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในการสร้าง
รูปแบบฯ พบว่าองค์ประกอบความสามารถในการจดัการความรู้ทั้ง6ด้าน จะตอ้งมีการเช่ือมโยง 
และบูรณาการผา่นกระบวนการจดัการความรู้ ทั้ง 4กระบวนการ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การเก็บความรู้ และการใชค้วามรู้ จึงจะน าไปสู่การสร้างความสามารถทางนวตักรรม 
 จุฬารัตน์  บุษบงก ์(2553) ศึกษาเร่ืองการพฒันาแผนกลยทุธ์การจดัการความรู้เชิงนวตักรรม
ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏั การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแผนกลยุทธ์การจดัการความรู้เชิง
นวตักรรมส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏั ใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสาน ผลการวิจยัพบวา่  1.ไม่
พบความสอดคลอ้งระหวา่งกรอบนโยบายการจดัการความรู้ ของสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสนง.กรรมการพฒันาระบบราชการกบัแผนกลยุทธ์การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
พบว่ามหาวิทยาลยัราชภฏัยงัไม่มีแผนกลยุทธ์ฯเก่ียวกบัการจดัการความรู้   2.ผูบ้ริหารระดบัสูง
มหาวทิยาลยัราชภฏัและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานดา้นการจดัการความรู้ส่วนใหญ่เห็นวา่ กลยุทธ์ท่ี
ส าคญัการจดัการความรู้ คือ ต้องมียุทธศาสตร์และมีวิสัยทศัน์ดา้นการจดัการความรู้ชดัเจน  3.แผน
กลยทุธ์การจดัการความรู้เชิงนวตักรรม ส าหรับมหาวทิยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 12 ยทุธศาสตร์ 
 อรอนงค์  โรจน์วฒับูลย ์(2553) การศึกษาเร่ืองการพฒันาตวัแบบผูน้ าเชิงนวตักรรมผล
การศึกษาพบว่าบริบทภายนอกองค์การท่ีมีความเปล่ียนแปลงมากข้ึนส่งผลกระทบต่อการปรับ
ทิศทางและกลยุทธ์ในการน าองค์การกดดนัให้ผูน้  ามุ่งเน้นการพฒันานวตักรรมมากข้ึนเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนบริบทภายในองค์การดา้นวฒันธรรม
องค์การและบรรยากาศภายในองค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผูน้ ารูปแบบองคก์ารแห่ง
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การเรียนรู้และระบบการจดัการความรู้ท่ีมีกระบวนการชดัเจนและใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างคลงั
ความรู้การส่งเสริมการเรียนรู้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันานวตักรรมโครงสร้าง
องคก์ารท่ีเหมาะสมคือโครงสร้างองคก์ารแบบทีมงานขา้มสายงานระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีการบริหารคนเก่งและมีระบบพี่เล้ียงมีการสอนงานการมอบหมายงานโครงการการมอบอ านาจ
เป็นระบบท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางการพฒันาผูน้ าเชิงนวตักรรมผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กรณีศึกษาทั้งหมดผูว้ิจยัน าเสนอตวัแบบองคป์ระกอบคุณลกัษณะของผูน้ าเชิงนวตักรรมและแนว
ทางการพฒันาผูน้ าเชิงนวตักรรมอนัประกอบดว้ยบริบทภายนอกและภายในองคก์ารท่ีมีผลต่อผูน้ า
เชิงนวตักรรมและองคป์ระกอบคุณลกัษณะของผูน้ าเชิงนวตักรรมมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ดา้นคือ 
1) ดา้นบุคลิกภาพ 2) ดา้นสมรรถนะ 3) ดา้นบทบาทหน้าท่ี 4) ดา้นลกัษณะทางสังคมเป็น
องค์ประกอบคุณลกัษณะหลกัของผูน้ าเชิงนวตักรรมขอ้เสนอของการศึกษาคร้ังน้ีคือแนวทางการ
พฒันาผูน้ าในองคก์ารให้มีองคป์ระกอบคุณลักษณะของผูน้ าเชิงนวตักรรมเพื่อพฒันานวตักรรมใน
องค์การและการศึกษาต่อไปในอนาคตเสนอให้มีการศึกษาปัจจยัหลักท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การ
นวตักรรมและกระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมเพื่อความชดัเจนในการก าหนดนโยบาย
แนวทางในการพฒันาผูน้ าในองคก์ารทุกระดบัใหเ้กิดภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 

พยตั  วุฒิรงค์ (2553)  ศึกษาเร่ืองการสร้างสรรค์นวตักรรมองค์การ :กรณีศึกษาการ

ประยุกต์ใช้การจดัการความรู้    ซ่ึงในยุคโลกาภิวฒัน์มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางดา้น

เศรษฐกิจสังคมการเมืองและสภาพแวดลอ้มองคก์ารจ านวนไม่นอ้ยให้ความสนใจกบัขอ้มูลข่าวสาร

และเทคโนโลยีสมยัใหม่มากยิ่งข้ึนมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยการ

พฒันานวตักรรมสินคา้บริการและกระบวนการใหม่ๆเพื่อรองรับกบัเศรษฐกิจฐานความรู้หลาย

องค์การมีการน าการจดัการความรู้และนวตักรรมมาใชเ้ป็นกลยุทธ์หลกับทความน้ีแสดงให้เห็นว่า

การจดัการความรู้และนวตักรรมเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและมีความส าคญัต่อองคก์าร

เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืนองค์การตอ้งมองกระบวนการทั้งสองเป็นหน่ึง

เดียวและท าควบคู่กนัเม่ือองคก์ารสามารถสร้างให้พนกังานเกิดการจดัการความรู้แลว้นวตักรรมใน

องค์การเป็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาน าไปสู่การพฒันาเป็นองค์การแห่งนวตักรรมและมีผลการ

ปฏิบติังานสูงในท่ีสุด 

องักูร  บุรินทรชาติ (2553) ) ศึกษาเร่ืองปัจจยัแห่งความส าเร็จของผลิตภณัฑ์นวตักรรมใน

องคก์รนวตักรรมการวจิยัน้ีไดท้  าการส ารวจวรรณกรรมจากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 40 ผลงาน

ท่ีเกิดข้ึนภายในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาจนได้ปัจจยัแห่งความส าเร็จต่อการสร้างนวตักรรมทั้งส้ิน 22 
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ปัจจยัแลว้น ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัปัจจยัในการสร้างองคก์รนวตักรรมจากผลงานวิจยัท่ีไดร้วม

รวมไวเ้ม่ือ 10 ปีท่ีผ่านมาหลังจากนั้นจึงน าปัจจัยด้านต่างๆท่ีสังเคราะห์ได้มาจัดท าเป็นแบบ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและน าไปสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในองคก์รนวตักรรมจ านวน 3 แห่งโดยใช้

เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซ่ึงพบวา่ในทางปฏิบติัมีความเห็นในเร่ืองปัจจยัแห่งความส าเร็จ

ต่อการสร้างนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกนัในภาพรวมหากแต่มีบางปัจจยัท่ีมีความเห็นสวนทางกนัเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผลงานทางวิชาการผูว้ิจยัจึงสรุปผลพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อน าไปบริหาร

จดัการในองคก์รโดยจดักลุ่มปัจจยัเป็นหมวดหมู่วทิยาการจดัการเป็น 6 กลุ่มเพื่อง่ายต่อการน าไปใช้

จริงพร้อมทั้งอภิปรายองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัรวมถึงขอ้เสนอแนะเพื่อการต่อยอดงานวิจยัใน

การสร้างนวตักรรมใหเ้กิดข้ึนในองคก์รต่อไป 

ศิวะนนัท์   ศิวพิทกัษ์ (2554) ศึกษาเร่ืองการจดัการนวตักรรมขององคก์รธุรกิจท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการสร้างสรรคน์วตักรรมของพนกังานผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  1.ค่าเฉล่ียพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานอยู่ในระดบัปานกลางเกือบทุกตวับ่งช้ียกเวน้ตวับ่งช้ีด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอยู่ในระดับสูง2.สมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมการ
สร้างสรรคน์วตักรรมของพนกังานมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ3์.การวิจยัพบวา่ตวัแปร
ระดบัพนกังานท่ีส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรคน์วตักรรมของพนกังานไดแ้ก่การเป็น
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าส่วนตวัแปรความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานแต่ส่งอิทธิพลผ่านตวัแปรการเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า
ส าหรับตัวแปรระดับองค์กรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนักงานได้แก่บรรยากาศการสร้างนวตักรรมและยงัพบว่าตวัแปรภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานแต่ส่งอิทธิพลผ่านตวัแปรบรรยากาศ
การสร้างนวตักรรมทั้งน้ีชุดของตวัแปรระดับพนักงานและระดับองค์กรสามารถอธิบายความ
แปรปรวนในพฤติกรรมการสร้างสรรคน์วตักรรมของพนกังานไดร้้อยละ69ทั้งสองระดบั4.ผลการ
ทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของแบบจาลองความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างพหุระดบัพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานระหว่างองค์กรธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสาขา
อุตสาหกรรมวตัถุดิบพบว่าทั้ง2 กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมมีแบบจาลองความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง
พหุระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรคน์วตักรรมของพนกังานเหมือนกนัแต่มีขนาดค่าพารามิเตอร์สัม
ประสิทธิอิทธิพลคะแนนมาตรฐาน (Factor Loading) ค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม (Intercepts) และค่า
ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (Residual Variances) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติ
แสดงว่าพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานในองค์กรแต่ละประเภทไดรั้บอิทธิพล
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จากปัจจยัต่างๆไม่เหมือนกนัดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาคญัต่อการคน้หาและพฒันาวิธีการสร้าง
พฤติกรรมการสร้างสรรคน์วตักรรมของพนกังานแต่ละคนในแต่ละองคก์ารดว้ยแนวทางท่ีแตกต่าง
กนัตามความเหมาะสมของพนกังานแต่ละคนและองคก์ารแต่ละประเภท 

อุทยั  อนัพิมพ์ (2554) ศึกษาเร่ือง  การจดัการความรู้เพื่อการท าเกษตรประณีตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการทดลองท าเกษตรผสมผสาน ในพื้นท่ีขนาดเล็ก ก่อนท่ีจะขยายสู่พื้นท่ี
ขนาดใหญ่ เป็นกรณีศึกษาจากสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นจงัหวดับุรีรัมยผ์ลการศึกษาพบว่า 
กระบวนการของการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวสมาชิก สามารถเกิดข้ึนได้ระหว่างการ
แลกเปล่ียนกระบวนคิด และการประชุม ส าหรับกระบวนการท่ีสองและสามเกิดข้ึนระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมและขั้นตอนสุดทา้ยซ่ึงเป็นกระบวนการน าความรู้ชดัแจง้เพื่อพฒันาสู่ความรู้ฝังลึก 
พบไดจ้ากการน าไปปฏิบติัจริงของสมาชิกทั้งในและนอกเครือข่าย ซ่ึงในรูปแบบของการจดัการ
ความรู้เกษตรประณีตนั้น พบวา่มี 3 รูปแบบ 1) แบบพออยูพ่อกิน รูปแบบน้ีเกษตรกรผลิตเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั 2) แบบเหลืออยู่เหลือกิน รูปแบบน้ีเน้นการผลิตเพื่อการบริโภค
ครัวเรือน และการจ าหน่าย และ3) แบบกา้วหน้า เป็นรูปแบบการผลิตท่ีตั้งอยู่บนฐานของความรู้ 
เกษตรกรจะผลิตเพื่อการบริโภค และสร้างรายได้เป็นหลักให้ครอบครัว ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะมี
ลักษณะการจัดการความรู้ในแต่ละกิจกรรมท่ีต่างกัน นอกจากนั้นยงัพบว่าหัวใจส าคญัในการ
ยอมรับความรู้ใหม่จากรูปแบบ“เกษตรประณีต” ผูป้ฏิบติัตอ้งมีความเช่ือมัน่ และศรัทธาในรูปแบบ 
อีกทั้งหากมีกิจกรรมการสร้างแรงบนัดาลใจอย่างต่อเน่ือง และมีผูน้ าท่ีเขม้แข็งจะท าให้เกิดความ
ย ัง่ยนืในอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

วุฒิพงษ์  ภกัดีเหลา (2554) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลกัษณะขององค์การนวตักรรม:
กรณีศึกษาองค์การท่ีได้รับรางวลัด้านนวตักรรมมีวตัถุประสงค์เพื่อหาคุณลกัษณะขององค์การ
นวตักรรมท่ีสะทอ้นบริบททางการบริหารจดัการสมยัใหม่ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์าร
โดยเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) 
ผูเ้ช่ียวชาญจากสานกังานนวตักรรมแห่งชาตินกัวิชาการจากหลกัสูตรการศึกษาและหน่วยงานดา้น
นวตักรรมของสถาบนัการศึกษาและนักปฏิบติัในองค์การท่ีได้รับรางวลัด้านนวตักรรมและใช้
การศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยทาการศึกษาจากบริษทัท่ีไดรั้บรางวลัสุดยอดบริษทั
นวตักรรม(Thailand Most Innovative Company) จานวน5องคก์ารไดแ้ก่บริษทับารุงราษฎร์อินเตอร์
เนชันแนลจากดั (มหาชน) บริษทัแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจากดั (มหาชน) บริษทัพฤกษาเรียล
เอสเตทจากดั (มหาชน) บริษทัปูนซิเมนต์ไทยจากดั (มหาชน ) และบริษทัเซ็นทรัลพฒันาจากดั 
(มหาชน)การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ห้ความหมายขององค์การนวตักรรมไวว้่าองคก์ารนวตักรรมหมายถึง
องคก์ารท่ีมีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์บริการกระบวนการ
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หรือการบริหารจดัการให้ดีข้ึนโดยมีระบบต่างๆภายในองค์การท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้าง
นวตักรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สร้างมูลค่าเพิ่มและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ให้กับองค์การอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืนผลการศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวตักรรมพบว่า
คุณลกัษณะขององคก์ารนวตักรรมประกอบดว้ยวิสัยทศัน์กลยุทธ์และเป้าหมายโครงสร้างองคก์าร
การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยก์ารให้รางวลัและการยอมรับการส่ือสารการจดัการความรู้และ
ขอ้มูลข่าวสารทรัพยากรการประเมินและการลาเลียงความคิดผูน้าบุคลากรเครือข่ายวฒันธรรมและ
ค่านิยมร่วม 

สุนีย ์  ภิรมยป์ระเทศ (2554) ศึกษาเร่ืองการศึกษาเพื่อส ารวจองค์กรนวตักรรมการวิจยัน้ี
เป็นการศึกษาเพื่อส ารวจสถานการณ์ขั้นตน้ของคุณลกัษณะการเป็นองคก์รนวตักรรมการศึกษาวิจยั
จะเร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัขององคก์รนวตักรรมทั้ง
แปดประการอนัไดแ้ก่โครงสร้างองค์กรการบริหารการเปล่ียนแปลงกระบวนการสร้างนวตักรรม
การประเมินผลวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมการบริหารจดัการนวตักรรมทรัพยากรบุคคลและ
แหล่งก าเนิดนวตักรรมจากการเก็บขอ้มูลของสามองค์กรใหญ่ในประเทศไทยท่ีใช้นวตักรรมเพื่อ
สร้างศกัยภาพในการแข่งขนัในธุรกิจสององคก์รแรกเป็นองคก์รท่ีมีการก่อตั้งมายาวนานแต่ยงัคงยืน
หยดัเป็นองค์กรชั้นน าของประเทศไทยและระดบัอาเซียนไดส่้วนอีกหน่ึวองคก์รนั้นเป็นท่ียอมรับ
ในดา้นการสร้างนวตักรรมการท างานแบบนวตักรรมท่ีโดเด่นผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานทั้งสามองค์กรพบปัจจยัท่ีมีในทุก
องค์กรและมีความสอดคล้องในวิธีการไดแ้ก่1) องค์กรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นขั้นตอน2) 
องค์กรใช้ปัจจยัภายนอกและความตอ้งการของลูกคา้เป็นแหล่งก าเนิดนวตักรรม3) องค์กรมีการ
ตั้งเป้าหมายท่ีจะสร้างผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ๆ4) องค์กรแสวงหาแนวคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา5) 
องคก์รก าหนดตวัช้ีวดัและประเมินผลตามตวัช้ีวดันั้นๆ6) องคก์รสร้างความร่วมมือกบัองคก์รธุรกิจ
ภายนอก7) องค์กรมีผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการบางปัจจยัพบในองค์กรส่วนใหญ่เช่นการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจไปสู่ระดบัปฏิบติัการการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองและการจดั
ระดบันวตักรรมเพื่อการจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมเป็นตน้ส่วนปัจจยัท่ีไม่พบในองค์กรส่วน
ใหญ่คือการลดสลายการบงัคบับญัชา 

ณัฐกานต์   พวงไพบูลย ์ (2555) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมในมหาวิทยาลยัราชภฏัผลการวิจยัพบวา่  
1. รูปแบบการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
มหาวทิยาราชภฏัมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีพึงประสงคสู์งกวา่สภาพปัจจุบนัในทุกดา้น 
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และทุกประเด็น 2. สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของรูปแบบการจดัการนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.053. รูปแบบการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาท่ีเหมาะสมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีผูว้ิจยักาหนดข้ึนตาม
ความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมทุกดา้น 

พรทิพยภ์า  ประทุมรัตน์  เคอร์และบุญทนั  ดอกไธสง (2557) ศึกษาเร่ืองการพฒันา
สมรรถนะภาวะผู ้น า เ ชิ งนวัตกรรม เพื่ อก า รบ ริหารก ารผ ลิตอาหารโอทอปในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยการศึกษาน้ีเป็นการวจิยัแบบผสานวธีิผลการวจิยัพบวา่1.ภาวะ
ผูน้ าเชิงนวตักรรมโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัสูงไดแ้ก่การจ าหน่ายกลยุทธ์ทางการตลาด
วตัถุดิบการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยก์ารฝึกอบรมเพื่อการผลิตท่ีมีคุณภาพ2.หลกัธรรมไตรสิกขาและตวั
แบบKSM สามารถน ามาบูรณาการกบัการพฒันาสมรรถนะภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมไดพ้บว่าดา้น
หลกัธรรมคือการปฏิบติัตนตามศีลการให้ทานดา้นการบริหารอยู่ในระดบัสูงโดยท่ีหลกัคุณธรรม
และจริยธรรมอยูใ่นระดบัสูงดา้นไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาอยูใ่นระดบัสูงและหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัสูงและการบูรณาการศีลกบัความรู้สมาธิกบัทกัษะและปัญญากบัการ
จดัการหรือKSM Model อยูใ่นระดบัสูง (3) แนวทางการพฒันาสมรรถนะภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
คือภาครัฐทอ้งถ่ินและผูป้ระกอบร่วมก าหนดนโยบายให้เป็นโอทอปชุมชนพฒันาดา้นวตัถุดิบบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและส่งเสริมอาหารพื้นเมืองพาแลงให้เป็นท่ียอมรับได้มาตรฐานเพื่อ
เตรียมพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วีรายา   อกักะโชติกุล(2557) ศึกษาเร่ืองบทบาทส่ือบุคคลในการส่งเสริมการรับรู้องค์กร
นวตักรรม  เพื่อศึกษาการรับรู้บทบาทส่ือบุคคลและวิธีการส่ือสารในองค์กรเพื่อสร้างและส่งเสริม
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรคร์วมถึงบทบาทส่ืออ่ืนๆในการสร้างและส่งเสริมความเป็นองคก์ร
นวตักรรมขององค์กรต่างๆท่ีไดรั้บรางวลัโดยเก็บขอ้มูลจากองค์กร6 แห่งซ่ึงไดรั้บรางวลับริษทั
นวตักรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยงานวิจยัน้ีใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูบ้ริหารองคก์ร
จ านวน15 คนและแบบสอบถามกบัพนกังานในองคก์รจ านวน 105 คนและประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ
จ านวน420 คนผลการศึกษาวิจยัพบวา่1. ส่ือบุคคลท่ีมีบทบาทต่อการรับรู้การเป็นองคก์รนวตักรรม
ของบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่คือตวัผูบ้ริหารซ่ึงสะทอ้นวิสัยทศัน์และให้ความส าคญักบัการ
ส่งเสริมนวตักรรมรวมไปถึงการเป็นผูริ้เร่ิมส่งเสริมและชกัจูงใหบุ้คลากรมีการเรียนรู้นวตักรรมและ
ความคิดสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ2. วธีิการส่ือสารเพื่อสร้างและส่งเสริมความเป็นองคก์รนวตักรรมท่ีพบ
มากท่ีสุดคือการรณรงคใ์ห้มีการสร้างนวตักรรมข้ึนในองคก์รโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผ่านการประกวด
และแข่งขนัผลงานทางนวตักรรมภายในองค์กรและการเปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการ
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แลกเปล่ียนความคิดผ่านเวบ็ไซต์ภายในขององค์กร3. ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ความเป็นองค์กร
นวตักรรมผ่านทั้งทางส่ือบุคคลและส่ืออ่ืนๆรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในส่วนของส่ือ
บุคคลรับรู้จากบุคลิกลกัษณะการท างานและการแต่งกายท่ีดูคล่องแคล่วและทนัสมยัในส่วนของส่ือ
อ่ืนๆและสภาพแวดล้อมทางกายภาพรับรู้ผ่านความโดดเด่นการมีเอกลกัษณ์และน าสมยัของตรา
สัญลกัษณ์ (โลโก)้ เฟอร์นิเจอร์การจดัสถานท่ีและการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆภายในองคก์ร 

 
2.  งานวจัิยต่างประเทศ   

เวรคกิง (Vrakking, 1990) ไดศึ้กษาองคก์รนวตักรรมโดยมุ่งหาความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎี
และแนวปฏิบัติของท่ีปรึกษาในการบริหารจัดการองค์กรผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ี เป็น
องค์ประกอบของการจดัการนวตักรรมในองค์กรประกอบดว้ย4 ปัจจยัส าคญัคือ1.ปัจจยัดา้นการ
จดัการทรัพยากรเทคโนโลยี (Technological Resource Management) องคก์รจะตอ้งมีการประเมิน
เทคโนโลย ี(Technology Assessment) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและเขา้กนัไดข้องเทคโนโลยีท่ี
เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ทั้ งในปัจจุบนัและอนาคตท่ีจะส่งผลกระทบต่อทกัษะขององค์กรและ
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี2.ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource 
Management) องคก์รตอ้งให้การศึกษาหรือฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ท่ีสามารถน าไปเช่ือมโยง
กบัความคิดสร้างสรรค ์(Creative) และความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) เพื่อใชใ้นการ
สร้างนวตักรรมในขณะเดียวกนัองคก์รควรจะท าให้พนกังานเกิดความผกูพนัต่อองค์กรโดยการน า
ระบบการจดัการสายอาชีพ (Career Management) เขา้มาใช้3.ปัจจยัดา้นสภาวะการณ์ขององค์กร 
(Organizational Conditions) กระบวนการของนวตักรรมนั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัปัจจยัดา้น
สภาวะเง่ือนไขขององคก์รการสร้างนวตักรรมจะข้ึนอยูก่บัวิสัยทศัน์กลยุทธ์และโครงสร้างองคก์ร4.
ปัจจยัดา้นการปฏิบติัการ (Operational Guidance) องค์กรตอ้งให้ความใส่ใจกบัการจดัการดา้น
งบประมาณ (Budget) พร้อมทั้งวางแผนและคดัเลือกโครงการ (Planning and Selection Projects) 
เพราะการควบคุมเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างนวตักรรมและประเด็นท่ีตอ้งพิจารณามากท่ีสุดคือการ
ควบคุมงบประมาณเวลา (Timing) และความเร็ว (Speed) ของการผลกัดนันวตักรรม 
 แคปแพลน(Kaplan, 1998) ท าการศึกษารูปแบบการจดัการสมยัใหม่  โดยการใช้การ
นวตักรรม  มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและประเมินรูปแบบการจดัการสมยัใหม่  ซ่ึงสามารถพฒันา
ปรับปรุงสภาพปัจจุบนัให้ดีข้ึน  เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการโดยการสร้างทางเลือก  และทดสอบ
ความเป็นไปได้  และตรวจสอบคุณสมบติัของนวตักรรมต่างๆ  โดยพฒันารูปแบบการจดัการ
สมยัใหม่  ตอ้งอาศยัหลกัการคุม้ทุนและเปิดความสมดุลขององค์กรตามแนวทางทฤษฎีของ BSC  
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ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ี  เป็นแนวทางความคิดท่ีเก่ียวชอ้งกบัการลดขอ้จ ากดัต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไป
เผยแพร่และพฒันากิจกรรมในองคก์รต่างๆ 
 ฟุคุกาวา (Fukugawa,2006) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อนวตักรรมในหน่วยธุรกิจ
เครือข่ายขนาดเล็กโดยการศึกษาจากสถานการณ์ของกลุ่มเครือข่ายขา้มอุตสาหกรรมของประเทศ
ญ่ีปุ่นซ่ึงได้ปัจจยัท่ีส าคญัออกมาคือ1.ปัจจยัภายในได้แก่เครือข่ายสาหรับการแบ่งปันความรู้การ
ร่วมมือในงานวิจยัและพฒันาการส่ือสารอย่างใกลชิ้ดความมุ่งมัน่ร่วมกนัระหว่างสมาชิกความมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการขายขององคก์รและ2.ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่แหล่งความรู้จากภายนอกองคก์ร 

โลเปซคลารอสและมาตา (Lopez-Claros  and Mata,2009) ศึกษาเร่ืองดชันีความสามารถ
ทางนวตักรรม : ปัจจัยนโยบายและสถาบันท่ีขับเคล่ือนนวตักรรมของประเทศโดยมีปัจจัย
ดงัต่อไปน้ี1. ปัจจยัภายในไดแ้ก่ทรัพยากรบุคคลการฝึกอบรมและการอยู่ร่วมกนัในสังคมการวิจยั
และพฒันา (Research & Development) การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (Usage of 
ICT)  และ2. ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่กฏระเบียบขอ้บงัคบัและกรอบการท างานสถาบนัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ซูซาน  อพัตนั (Susan Upton,2010) ท าการศึกษาเร่ือง ความทรงจ า:จินตนาการและการใช้
ชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  พบว่าวิทยานิพนธ์น้ีเป็นตัวอย่างจาก
ประสบการณ์ของชาวบ้านจากการเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีพวกเขารับรู้มันและวิธีท่ีพวกเขา
จินตนาการอนาคตของพวกเขา เป็นภาพของคนท่ียากจน  และวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นความทา้ทาย
ในเชิงลึกกลุ่มชาติพนัธ์ุและช่วยให้เราเขา้ใจความหมายท่ีมากบัประสบการณ์ของตวัเองของผูค้น  
ของการเปล่ียนแปลงและแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านจะไม่ได้เป็นเพียง 'ลืมเท้าของพวกเขา 
(veuaaleumdteen- ววัลืมตีน  สุภาษิตไทย) แต่ก าลงัเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีไม่พึงประสงคแ์ละจะ
ท าให้เกิดปลอดภยัและสุขภาพท่ีดีของครอบครัวการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ  การเมืองท่ีไม่พึง
ประสงค์และไม่สมบูรณ์  ภูมิทศัน์สถาบนัการเปล่ียนแปลงท่ีไดรั้บการเกิดข้ึนในหมู่บา้นหน่ึงใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีการอธิบายและความลม้เหลวของรูปแบบและมองไปท่ี
การเปล่ียนแปลงผา่นทางกลยุทธ์ของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัว  การวิเคราะห์การศึกษาจะใชใ้น
การส ารวจความแตกต่างในรุ่นวธีิการเรียนการสอนชีวติของแต่ละบุคคลแสดงใหเ้ห็นวา่กลยุทธ์ิของ
แต่ละคนส าหรับคุณภาพชีวิตในปัจจุบนัและอนาคตของพวกเขา     ผลการวิจยัแสดงให้เห็นการ
เจรจาต่อรองของคนยากจนในชนบทซ่ึงตัวแทนของการเปล่ียนแปลงผูว้ิจ ัยยืนยนัว่าการรับรู้
อุดมการณ์คลา้ยคลึงกนัระหว่างครอบครัวและรัฐวา่ครอบครัวควรให้สวสัดิการของตวัเองโดยไม่
ต้องพึ่ งพาจากรัฐโดยเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสวสัดิการและส่ิงท่ีครอบครัวคนยากจนจะท าให้
สวสัดิการท่ีดีข้ึนเป็นส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัครอบครัว 
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จสัมิน และคณะ (2011) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับนวตักรรม
การเกษตรในรัฐซาบาห์  ประเทศมาเลเซีย  เป็นการศึกษาการศึกษาเชิงคุณภาพการ พบว่า การ
ยอมรับนวตักรรมการเกษตรในหมู่ประชาชนในชนบทในรัฐซาบาห์ประเทศมาเลเซียไดรั้บการ
ด าเนินการในพื้นท่ีชนบทในรัฐโกตา มารุดา   รัฐซาบาห์  ประเทศมาเลเซียผลการศึกษาน้ีแสดงให้
เห็นห้าปัจจยัหลักท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองของการยอมรับนวตักรรมทางการเกษตร  คือ  
ประชากรเศรษฐกิจและสังคม  จิตวิทยาและองคค์วามรู้คุณลกัษณะท่ีเป็นผูน้ าการส่ือสารการจดัหา
ปัจจยัการผลิตและทางเทคนิคจากผลการวจิยัก็ขอแนะน าใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูมี้
ส่วนไดส่้วนไดส่้วนเสีย  มีส่วนในจดัการและยอมรับนวตักรรมการเกษตรในชนบทในรัฐซาบาห์
ประเทศมาเลเซีย 

ลอเรน และคณะ (2011) ท าการศึกษาเร่ือง การเสริมสร้างศกัยภาพนวตักรรมการเกษตร:
นายหนา้เป็นนวตักรรมคือค าตอบ? ซ่ึงงานวิจยัน้ี ตรวจสอบบทบาทของนายหนา้นวตักรรมในการ
กระตุน้การท างานร่วมกนัของระบบนวตักรรมและการสร้างขีดความสามารถในการสร้างสรรค์
นวตักรรม  โดยกรณีศึกษาเป็นของเกษตรชาวดัตช์เป็นตวัอย่างต่อจากนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทของนายหนา้ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันานวตักรรมการเกษตรของประเทศสรุปวา่บทบาทการ
เป็นนายหนา้ซ้ือขายนวตักรรมมีแนวโนม้ท่ีจะกลายเป็นท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และ
การลงทุนภาครัฐหรือผูบ้ริจาคในการเป็นนายหน้าซ้ือขายอาจจะเป็นนวตักรรมจ าเป็นท่ีจะเอาชนะ
ความตึงเครียดเก่ียวกับธรรมชาติความเป็นกลางและการระดมทุนของกลุ่มดังกล่าวในระบบ
นวตักรรมประสบการณ์ดตัช์แสดงให้เห็นว่านวตักรรมของนายหนา้จะตอ้งมีฝังตวัตามบริบทและ
ไม่น่าจะมีผลบงัคบัใช้ผา่นส่วนกลางดงันั้นเราจึงสรุปไดว้่าการกระตุน้การเกิดนวตักรรมของพวก
เขาต้องมีนโยบายท่ีสนับสนุนสถาบนัการเรียนรู้และการทดลองมีการประเมินผลการทดลอง
ดงักล่าวจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะทราบว่านายหน้ามีนวตักรรมท่ีไม่มีตวัตน  และยงัไม่ได้บนัทึกผ่าน
ตวัช้ีวดัเดิม 
 

9. กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารเอกสารงานวิจยัทั้งหมด  ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์
รูปแบบความสามารถในการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาดงัน้ี การจดัการนวตักรรมพื้นฐานมาจาก
การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive system) หรือเครือข่ายความร่วมมือ (Clustering system) ระหวา่งบุคล
และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการเช่ืองโยงระหว่างทุนทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแกปั้ญหา 
บุคคล และการจดัการความรู้เพื่อผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้ง
เศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ (ชยัธร  ลิมา
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ภรณ์วณิชย,์ ปรีดา ยงัสุขสถาพร และจารุณี  วงศลิ์มปิยะรัตน์,2547:32)  สอดคลอ้งกบักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยีรวมทั้ง เยอรมนันี และญ่ีปุ่น ระดบัทุนทางสังคมของประเทศท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มี
ระดบัเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลใหป้ระเทศเหล่าน้ีมีความเจริญกา้วหนา้สูงทั้งทางดา้นสังคม  เศรษฐกิจ 
รวมทั้งสามารถจดัการนวตักรรมในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ สู่ตลาดโลกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ปีเตอร์
มสัคาล เสนอว่า ทุนทางสังคมเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถทาง
นวตักรรมด้วยความร่วมมือกนัในทุกๆด้าน เช่น  การฝึกอบรมระหว่างกนั(นพดล เหลืองภิรมย์
,2555:110-112) การพฒันาระบบนวตักรรมนั้นมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของบุคคล ในการสร้างสรรค์นวตักรรม(ชยัธร ลิมาภรณ์วณิชย์
,ปรีดา  ยงัสุขสถาพร  และจารุณี  วงศ์ลิมปิยะรัตน์, 2547 : 31) การจดัการนวตักรรม(Innovation 
Management)ประกอบด้วย   5 ระบบย่อยท่ีเ ก่ียวข้องสัมพันธ์กัน   1)การบันทึกข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน(ทุนทางสังคม)   2)การแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การวิจัยประเมินผล
(ความคิดสร้างสรรค์)    3)แปลงความรู้หรือองค์ความรู้ท่ีได้จดัหมวดหมู่ ความรู้ดงักล่าวเรียกว่า 
ทฤษฎี (การจกัารความรู้) 4)แปลงความรู้เป็นภูมิปัญญา โดยการรู้จกัน าความารู้มาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ ภูมิปัญญาคือ การคิดใช้สติปัญญาความเฉลียวฉลาด (สมรรถนะบุคคล) 5)แปลงภูมิ
ปัญญาเป็นนวตักรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม(ความสามารถในการจดัการนวตักรรม) เช่น ภูมิปัญญา
ไทยสู่สากล น าเอาภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาสร้างมูลค่าเพิ่ม(เสน่ห์   จุย้โต, 2546 : 35-43)  นวตักรรม
อาจเร่ิมตน้จากสมรรถนะบุคคล ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลหน่ึง ในการแกปั้ญหาพื้นฐานดว้ย
ภูมิปัญญา ไปสู่การปฏิบติัผา่นกระบวนการจดัการความรู้ ผลกัดนัโดยทุนทางสังคมโดยมีขบวนการ
จดัการนวตักรรมเป็นหลกัในการพฒันาสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีเป็นการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน(นภดล  เหลืองภิรมย,์ 2555 :137-138 )   ซ่ึงสามารถสร้างเป็นกรอบความคิดในการวิจยัได้
ดงัน้ี 
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ภาพท่ี  13  กรอบแนวคิดของการวจิยั 

การจดัการ
ความรู้ 

การสร้างความรู้ การน าความรู้ไปใช ้

สมรรถนะบุคคล 

มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 

แรงจูงใจ 

ทุนทาง
สังคม 

ทุนทางวฒันธรรม 

ทุนทางกายภาพ 

การมีส่วนร่วม 

การจดัการ
นวตักรรมภูมิ

ปัญญา 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

นวตักรรมกระบวนการ 

ความคิด
สร้างสรรค ์

ริเร่ิมส่ิงใหม่ แกปั้ญหา จินตนาการ ประยกุต ์

แสวงหาความรู้ การจดัเก็บความรู้ 
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บทที ่ 3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเร่ือง  การพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้น เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย  เพื่อ
1.ศึกษากระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  2. ศึกษาปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 3.  พฒันาตวัแบบการ
จดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน                                                                                           
โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed  Method  Research) โดยมีทั้งแบบวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และแบบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 
สร้างตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้าง
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนดว้ยโมเดลสมการโครงสร้าง(Structural Equation Modeling : SEM) จากปราชญ์
ชาวบา้นท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษเ์ป็นท่ียอมรับในสังคม ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวจิยั  ดงัต่อไปน้ี  
 
ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิย 

ขั้นตอนการด าเนินการแบ่งออกเป็น  3  ระยะ  ดงัน้ี 
       ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูล งานวิจัย องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาตัวแบบ

ความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น  ไดแ้ก่  แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้  นวตักรรม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
ทุนทางสังคม  คุณลักษณะส่วนบุคคล  ความคิดสร้างสรรค์  ซ่ึงน ามาสู่การพัฒนาตัวแบบ
ความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น 
 ระยะที ่2  การศึกษากระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้นและปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                                                                                          
       ระยะที่ 3  การพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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       ระยะที่ 1 การศึกษาขอ้มูล งานวิจยั องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวัแบบความสามารถ
การจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น   
 

 ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาเอกสาร 
(Documentary study) โดยการรวบรวมจากบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รวมถึงหนงัสือและเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัท าการศึกษาเอกสาร ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้น  ไดแ้ก่  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการความรู้  นวตักรรม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ทุนทางสังคม  คุณลกัษณะส่วน
บุคคล  ความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงน ามาสู่การพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  การส ารวจและศึกษาเอกสารงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ  โดยศึกษาข้อมูล
เก่ียวกบัการพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้าน    จากการสืบค้น ส่ื อ  ส่ิ งพิ มพ์และ เอกสารอิ เลคทรอนิกส์ทางเว็บไซด์ ต่ างๆ                                                                                                                                                 
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ มีทั้งเอกสารประเภทส่ิงพิมพก์บัเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งจากต่างประเทศและ
ภายในประเทศไทย ซ่ึงแบ่งเป็นเอกสารชั้นตน้และเอกสารชั้นรอง ดงัน้ี 
  1.1  เอกสารชั้นตน้ ได้แก่ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความรู้  นวตักรรม  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ทุนทางสังคม  คุณลักษณะส่วนบุคคล  ความคิด
สร้างสรรค ์
  1.2 เอกสารชั้นรอง ได้แก่ เอกสารท่ีมาจากการสังเคราะห์งานวิจัย  เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการการจดัการความรู้  นวตักรรม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ทุน
ทางสังคม  คุณลกัษณะส่วนบุคคล  ความคิดสร้างสรรค ์
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แบบสังเคราะห์เอกสารและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อรวบรวมและสรุปเป็นประเด็น   
 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัด าเนินการโดย
น า แบบสังเคราะห์เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสม   
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาจากแบบวิเคราะห์เอกสาร ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็นผล อาศยัการตีความ (Interpretation) จากเน้ือหาขอ้มูลในเอกสาร เพื่อ
สรุปเป็นประเด็นเก่ียวกบัการพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้น เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
 

 
ระยะที่ 2  การศึกษากระบวนการการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านและปัจจัยเง่ือนไขทีส่่งผลต่อการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนื       
                                                                                    

การศึกษาคน้ควา้ในระยะท่ี 2  มีเป้าหมายเพื่อการศึกษากระบวนการการจดัการนวตักรรม
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นและปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรม
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน      โดยการน า
ขอ้มูลการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร งานวิจยัและการศึกษาความคิดเห็นจากปราชญ์ชาวบา้นท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น
เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จากระยะท่ี 1 มาด าเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี   

 
1. วธีิด าเนินการ 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการ

นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้น เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  เพื่อ
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้นโดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

  1.1 หลงัจากทบทวนความรู้ แนวคิด ทฤษฎี วิจยัเอกสาร เก่ียวกับตวัแบบการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก าหนดองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยของการ
จดัการความรู้ ทุนทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม และ
ความสามารถในการจัดการนวตักรรม แล้วสรุปแนวคิด ตัวแบบจัดการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย เพื่อน ามาใช้ก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดเบ้ืองตน้ในการวจิยั เพื่อใหท้ราบขอ้มูลในการตั้งขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ 
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  1.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนความรู้ แนวคิด ทฤษฎี วิจยัเอกสาร มาสร้างกรอบ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัการสังเกต ปราชญช์าวบา้น 5 ท่าน ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ไดข้อ้มูลตาม
ตอ้งการโดยลกัษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์  แบบ
เป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จดัท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
หลักสูตรพฒันศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงปราชญ์ชาวบ้านเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
 
 2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 

2.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์

ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ได้แก่  ปราชญ์ชาวบา้นของส านกังานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (ขอ้มูลจากส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี2557)  จ  านวน 300 
ท่าน 

 
2.2  กลุ่มตัวอย่าง 

  การคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคดัเลือก
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง       
(Purposive sampling ) คือ ปราชญช์าวบา้นท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษเ์ป็นท่ียอมรับในสังคม จ านวน  
5  ท่าน 
 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) โดย

รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและการพฒันาเคร่ืองมือ มีดงัต่อไปน้ี 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview)  เก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามและการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure)  โดยสร้างแนวค าถามแบบกวา้งๆเพื่อเป็นแนวค าถามไว้
ล่วงหนา้ซ่ึงขอ้ค าถามต่างๆสามารถยืดหยุน่ได ้ไม่ก าหนดตายตวั เพื่อให้ไดข้อ้มูลระดบัลึกท่ีเขา้ถึง
ความเป็นจริงมากท่ีสุด มีทั้งค  าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคิดเห็น 
ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือ  และเป็นผูน้ า
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แบบสัมภาษณ์เพื่อไปสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น  จ านวน 5 ท่าน  ดว้ยตนเอง  โดยมีแนวทางในการ
สัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์  ได้แก่    1. ช่ือ-นามสกุล  ต าแหน่ง               
2. อาย ุ  3. อาชีพในปัจจุบนั   รายได ้ 4. ประสบการณ์ประกอบอาชีพในปัจจุบนั  5. ขอ้มูลเก่ียวกบั
ครอบครัว   6. ระดบัการศึกษา  7. เบอร์โทรศพัท ์ 8. ประวติัส่วนตวัของปราชญ์ชาวบา้นเก่ียวกบั
การประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    9. สภาพบริบท และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปราชญ์ชาวบา้น (สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา และ
ส่ิงแวดลอ้ม) 

 
ตอนที ่2 สัมภาษณ์เกีย่วกบัการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

1.สาเหตุ และแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต/หรือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร และส่งผลดีต่อท่านและครอบครัวอยา่งไร 

2..ท่านประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ความมีเหตุมีผล  ความพอประมาณ  และ
การมีภูมิคุม้กนั ร่วมกบัเง่ือนไขความรู้ และคุณธรรม)ในการด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพ อย่างไร
บา้ง ใชห้ลกัการใด 

3. ท่านคิดคน้ส่ิงใดบา้งในดา้นวธีิการ หรือวตัถุดิบ เพื่อการด าเนินการด าเนินชีวิต/ประกอบ
อาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไรบา้ง  

4. ท่านมีขั้นตอน กิจกรรม หรือกระบวนการในการด าเนินการเก่ียวกบั การลดรายจ่าย การ
เพิ่มรายได ้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

5.ท่านมีการประดิษฐ์ คิดค้นวิธีการ วสัดุ อุปกรณ์ และสร้างผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อ
สนบัสนุนเก่ียวกบัการด าเนินชีวติ/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไรให้
ประสบความส าเร็จ 

6.ท่านมีการประยุกต์ใช้วตัถุดิบ/ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน ทรัพยากร หรือส่ิงท่ีมีอยู่ในสังคม/
ชุมชนมาใชใ้นการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งไร 

7.ท่านมีหลกัการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาดงักล่าวอยา่งไร
การด าเนินชีวติ/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 

8.ท่านมีวิธีการปฏิบติัท่ีดี วิธีดีๆ  หรือแนวทางท่ีดีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิต
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร  
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9.ในการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหน่วยงาน /
องคก์ร/บุคคลใดใหก้ารสนบัสนุนท่านบา้งและใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองใดและลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

10.ท่านมีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล การน าความรู้ไปใช้ และเผยแพร่และเปล่ียนความรู้/
เทคนิคเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระสบความส าเร็จไดอ้ยา่งไร 

11.ท่านมีการพฒันาปรับปรุงการด าเนินชีวิตของตนเองอย่างไรในการด าเนินชีวิต/การ
ประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 

12.ท่านด าเนินการประกอบอาชีพ/การด าเนินชีวิตตามหลกัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดป้ระสบความส าเร็จเพราะอะไร อะไรคือหลกัการส าคญั 

13.ท่านคิดวา่การจะด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพตามหลกัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประสบความส าเร็จ จะตอ้งมีกระบวนการ /เง่ือนไขปัจจยัใดเขา้มาสนบัสนุนบา้ง 

14.ท่านคิดว่าคุณลกัษณะท่ีส าคญัของบุคคลท่ีจะหลกัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประสบความส าเร็จควรจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร 

15.การได้มาของนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง(ส่ิงท่ีเขาคิดข้ึนมาและไดรั้บการ
ยอมรับ)เป็นมาอยา่งไร 

16.ปัจจยัและเง่ือนไขอะไรท่ีเป็นส่วนในการก่อเกิดนวตักรรมน้ี(ผลงานท่ีท าให้เขาประสบ
ความส าเร็จ) 

17.ท่านคิดวา่อะไรในตวัท่าน(สมรรถนะ)ท่ีผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมภูมิปัญญาฯโดยมีการ
เช่ือมโยงส่ิงใดบา้งในการก่อเกิดนวตักรรม(ส่ิงท่ีเขาคิดข้ึนมาและไดรั้บการยอมรับ) 

18.ทุนทางสังคมมีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งไร 
19.ทุนทางสังคมมีองคป์ระกอบอะไรบา้งต่อการก่อเกิดนวตักรรมภูมิปัญญา 
20.การจดัการความรู้มีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งไร 
21.การจดัการความรู้มีองคป์ระกอบอะไรบา้งต่อการก่อเกิดนวตักรรมภูมิปัญญา 
22.ความคิดสร้างสรรคมี์บทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งไร 
23.ความคิดสร้างสรรคมี์องคป์ระกอบอะไรบา้งต่อการก่อเกิดนวตักรรมภูมิปัญญา 
24.ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบั การจะด าเนินชีวติ/ประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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 4.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การสร้างแบบสัมภาษณ์   
การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) เพื่อใหก้ารด าเนินการศึกษา 

คร้ังน้ี   สามารถตรวจสอบวดัไดต้รงตามกรอบแนวคิดของการศึกษา  และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วาง
ไว ้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์   โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

    4.2.1  ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการ  จากหนงัสือ  ต ารา  เอกสารและงานวิจยัเพื่อ
เป็นแนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

    4.2.2   ประมวลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา  ก าหนดเป็นเคา้โครงของการสัมภาษณ์
และขอบเขตเน้ือหา  โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 

    4.2.3   น าแบบสัมภาษณ์ไปใชจ้ริง   
 

5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากจาก
ปราชญช์าวบา้นเพื่อใชใ้นการวจิยัตามล าดบัขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
     ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากปราชญช์าวบา้น  เพื่อใชใ้น
การวจิยัตามล าดบัขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
         1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบา้น  
โดยการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาก าหนดเป้าหมายปราชญ์ชาวบ้าน  จ านวน  5  คน โดยขอความ
อนุเคราะห์การเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี โดยใหป้ราชญช์าวบา้นด าเนินการตอบแบบสัมภาษณ์ 
          2. ผูว้ิจยัส่งหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  เก็บขอ้มูลตามแบบสัมภาษณ์ การพฒันา
ตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้น เพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยมีปราชญช์าวบา้น  จ านวน  5  คน  เป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยขอความร่วมมือพร้อมทั้งประเด็นสัมภาษณ์ ประสานขอนดัเวลา และ
สถานท่ีสัมภาษณ์   
       3. ผูว้ิจยัเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการสัมภาษณ์  
ดงัน้ี 
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                1.  ขั้นเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ 
   1.1 เตรียมแบบสัมภาษณ์ท่ีไดส้ร้างข้ึนใหพ้ร้อม 
   1.2 เตรียมอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือในการบนัทึกการสัมภาษณ์  ไดแ้ก่  เทป   

บนัทึกเสียง 
   1.3 ผูว้จิยัซกัซอ้มการสัมภาษณ์  รวมทั้งวธีิการบนัทึกขอ้มูล 

                   2. ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ 
     2.1 ผูว้จิยัแนะน าตนเองและบอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ 
    2.2 ผูว้จิยัสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์ตามประเด็นในแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้จิยั 

สร้างข้ึนมา   
3. ขั้นบันทกึผลการสัมภาษณ์ 
  3.1 ผูว้จิยับนัทึกผลการสัมภาษณ์ทนัทีหลงัจากสัมภาษณ์ 
  3.2 บนัทึกผลการสัมภาษณ์ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 

                             4. ขั้นปิดการสัมภาษณ์ 
เม่ือผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้  กล่าวขอบคุณ  พร้อมทั้งกล่าวอ าลา 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
   วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ตามประเด็นการ
สัมภาษณ์  โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอในรูปการบรรยายเป็นความ
เรียง 
 
ระยะที่ 3   การพัฒนาตัวแบบการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่เสริมการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 

 การศึกษาคน้ควา้ในระยะท่ี 3 มีเป้าหมายเพื่อศึกษาการพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรม
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนด าเนินการ   ดงัน้ี 
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1. วธีิด าเนินการ 
 จากการศึกษาในระยะท่ี 2  การศึกษากระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้นและปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  มาศึกษาต่อในระยะท่ี 3  เพื่อ
ตรวจสอบผลการศึกษา  ดงัน้ี 
 1.  น าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัเอกสาร และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบา้นมาท า
การปรับปรุง และพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างข้อ
ค าถามเป็นแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพแลว้ ส่งไปยงักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นปราชญ์
ชาวบา้นทัว่ประเทศ 

3. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากการตอบกลบัมาไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและโมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

4. แปลผล สร้างและพฒันาถึงตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 

2.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัการพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา

เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่  ปราชญช์าวบา้นของ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ.2557) จ านวน 300 ท่าน 
 

2.2  กลุ่มตัวอย่าง  
  ผูใ้ห้ขอ้มูลแบบสอบถาม (Questionnaire)    โดยทัว่ไปแลว้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมี
อย่างน้อย 200 ซ่ึงถือว่าเป็นขนาดท่ีน้อยท่ีสุดแต่ Chou (1987) ได้เสนอแนะว่าขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยก าหนดเป็นอตัราส่วนระหวา่งจ านวนกลุ่มตวัอยา่งต่อจ านวนพารามิเตอร์ ท่ีถูกประมาณ
ค่าเป็นอตัราส่วนระหว่าง 5:1 ถึง 10:1 (Chou,1987:78-117) ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างใน
การวิจยั ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นของส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ  านวน 300 คน 
ก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากอตัราส่วนของผูต้อบ 
ต่อ parameter estimated ท่ีต  ่าท่ีสุดคือ  10:1( Lindeman, R. H. Merenda, P. F. & Gold, 
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R.Z. ,1980:163)  จึงท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจยัมีความสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑ์เบ้ืองตน้ ในการใช้เคร่ืองมือทางสถิติ และความเช่ือถือไดข้องผลการวิเคราะห์  ซ่ึงใน
งานวจิยัน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 266 คน 
 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยรายละเอียดของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและการพฒันาเคร่ืองมือ มีดงัต่อไปน้ี 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับปราชญช์าวบา้น  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาตวัแบบ
ความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้าง
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  จากนั้นน าแบบสอบถามไปสอบถามกบัปราชญ์ชาวบา้น     โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 7 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่   เพศ  อายุ  วุฒิ
การศึกษา  สถานภาพ ระยะเวลาในการเป็นปราชญช์าวบา้น  สาขาท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบันวตักรรมภูมิ
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  การศึกษาดูงาน  ประเภทการศึกษาดูงาน  โดยมีลกัษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิด  เป็นแบบส ารวจรายการ  (Checklist)  จ านวน  8  ขอ้ 

ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการความรู้  ไดแ้ก่  การแสวงหาความรู้  : การสร้างความรู้  
การจดัเก็บความรู้  และการน าความรู้ไปใช ้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  จ  านวน  21 ขอ้ ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert' s  Rating  Scale )   มี  5  ระดบั ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน  

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่  การริเร่ิมส่ิงใหม่  จินตนาการ  การ
ประยุกต ์ และการแกปั้ญหาเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จ  านวน  
17 ขอ้ ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert' s  Rating  Scale )   มี  5  ระดบั ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
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นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
 ตอนท่ี  4  ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนทางสังคม  ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วม  ทุนทางกายภาพ  และทุน
ทางวฒันธรรม  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จ  านวน  14 ขอ้ ตาม
แบบของลิเคิร์ท  (Likert' s  Rating  Scale )   มี  5  ระดบั ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

ตอนท่ี  5  ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะบุคคล  ไดแ้ก่  มีความรู้  ความเช่ียวชาญ  และแรงจูงใจ  
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จ  านวน  16 ขอ้ ตามแบบของลิเคิร์ท  
(Likert' s  Rating  Scale )   มี  5  ระดบั ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

ตอนท่ี  6  ข้อมูลเก่ียวกับนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่  นวตักรรม
กระบวนการ   และนวตักรรมผลิตภณัฑ์   เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  จ  านวน  14 ขอ้ ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert' s  Rating  Scale )   มี  5  ระดบั ดงัน้ี 

 
  มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

ตอนท่ี  7  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด (Open  Ended)  ไดแ้ก่  ปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการการจดัการนวตักรรม
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  และแนวทางการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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 4.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การสร้างแบบสอบถาม  เพื่อให้การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ี   สามารถตรวจสอบวดัไดต้รง

ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา  และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการสร้าง
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอน  ดงัน้ี 
                          4.1  ศึกษาจากเอกสาร  ต ารา  งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัการ
พฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น
เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
                          4.1.2  น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวล  เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของ
เคร่ืองมือและขอบเขตของเน้ือหา 
                          4.1.3  สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหา  คลอบคลุมตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัและตามรายละเอียดของนิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร   

     4.1.4   น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน  5  ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมครบถว้นของเน้ือหาในประเด็นสาระส าคญั
ตรงตามเน้ือหา  การพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ความเหมาะสมของส านวนภาษา พิจารณา
ปรับปรุงแกไ้ข  หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective Congruence : IOC)   เพื่อ
น ามาปรับปรุงแกไ้ข  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี   (พวงรัตน์  ทวรัีตน์ 2543  : 117 ) 

 
  มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง ให ้    + 1  คะแนน 

  ไม่สอดคลอ้ง   ให ้   -  1  คะแนน 

  ไม่แน่ใจ   ให ้           0  คะแนน 

 

          IOC     =  
R

N

  

 

                        IOC    แทน    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
                        R    แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                         N     แทน    จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

    โดยพิจารณาเลือกประเด็นท่ีมีค่า  IOC  มากกวา่หรือเท่ากบั  0.5  แสดงวา่ขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกนัสามารถน าไปใชไ้ด ้  
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     4.1.5  น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปการหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยน า 
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มทดลอง ปราชญ์ชาวบา้น  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  
จ  านวน  30  คน  คือ  ปราชญช์าวบา้น  ในจงัหวดั สมุทรสงคราม 

   4.1.6 น าแบบสอบถามทดสอบวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability)  ของแบบสอบถาม 
ท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ในส่วนคุณลกัษณะของ
ภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผูน้ าองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbarch’s alpha coefficient) โดยใช้สูตรหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี (ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ 2548 : 69 - 70)   
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     =  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
 K    =  จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม  

2

iS     =  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
2

pS     =  ความแปรปรวนของคะแนนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยแยกแบบสอบถามแต่ละส่วน ดังนี้ 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ เท่ากบั  .968 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์เท่ากบั  .982 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัทุนทางสังคม เทา่กบั  .975 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะบุคคล เท่ากบั  .980 
 

4.1.7 จดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลต่อไป 
 

5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อใชใ้นการวจิยัตามล าดบัขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
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    5.1    การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
       5.1.1  ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย  เพื่อขอความร่วมมือจากปราชญ์
ชาวบา้น  ขอความอนุเคราะห์การเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี โดยให้ปราชญ์ชาวบา้นด าเนินการ
ตอบแบบสอบถาม 
       5.1.2  ผูว้ิจยัส่งหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงปราชญ์ชาวบา้น  เพื่อเก็บขอ้มูล
แบบสอบถาม  และรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน  ซ่ึงผูว้ิจ ัยด าเนินการเก็บข้อมูล ตั้ งแต่  เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 – เดือนมกราคม  พ.ศ. 2557 
        5.1.3  ผูว้ิจยัให้ปราชญช์าวบา้นน าแบบสอบถามส่งคืนโดยติดตามแบบสอบถาม
และท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด  300  ฉบบั  
ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจ านวน  266  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  88.66 
 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

         1.  การวเิคราะห์แบบสอบถาม  
   เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้จิยัท  าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

และด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
       1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  วุฒิ
การศึกษา  สถานภาพ ระยะเวลาในการเป็นปราชญช์าวบา้น  สาขาท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบันวตักรรมภูมิ
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  การศึกษาดูงาน  ประเภทการศึกษาดูงาน  โดยใช้ค่าความถ่ี(Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2  วเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีสังเกตไดใ้ชใ้นการวิเคราะห์ตวัแบบการ
จดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่     
ปัจจยัทุนทางสังคม  1. การมีส่วนร่วม2. ทุนทางกายภาพ  3. ทุนทางวฒันธรรม   ปัจจยัสมรรถนะ
บุคคล  1. มีความรู้  2. ความเช่ียวชาญ  3. แรงจูงใจ   ปัจจยัการจดัการความรู้  1. การแสวงหาความรู้ 
2. การสร้างความรู้  3. การจดัเก็บความรู้  4. การน าความรู้ไปใช้  ปัจจยัความคิดสร้างสรรค์  1. การ
ริเร่ิมส่ิงใหม่  2. จินตนาการ  3. การประยุกต์  4. การแกปั้ญหา  และนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  1. นวตักรรมกระบวนการ2. นวตักรรมผลิตภณัฑ์  โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการกระจาย (CV) 
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 1.3  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสังเกตได้ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตวั
แบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน  โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product - moment Correlation 
Coefficient) 

1.4  วิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยใชโ้มเดลสมการโครงสร้าง
(Structural equation modeling : SEM)โดยการพิจารณาจากค่าไคสแควร์ หากค่าไคสแควร์มีค่านอ้ย
กวา่หรือเท่ากบัสองแลว้ใหถื้อวา่ตวัแบบท่ีทดสอบมีความสอดคลอ้ง 

1.5   วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 
เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
แนวทางการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) โดยน าเสนอในรูปการบรรยายเป็นความเรียง 
  

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด ผูว้ิจยัสามารถสรุประยะและขั้นตอนของการด าเนินการวิจยัเพื่อ
ศึกษาการพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้น เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  ทั้ง 3 ระยะ ดงัตารางท่ี  6 
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ตารางท่ี  6  แสดงระยะและขั้นตอนของการศึกษา 
 

ระยะและขั้นตอน 
การศึกษา 

วธิีด าเนินการ แหล่งข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 

ระยะที่ 1 
ศึกษาขอ้มูล 
งานวิจยั องค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาตวั
แบบความสามารถ
การจดัการ
นวตักรรมภูมิ
ปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้น 

-ศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวั
แบบความสามารถการ
จดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้นไดแ้ก่  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการความรู้  
นวตักรรม  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื  ทุนทาง
สงัคม  คุณลกัษณะส่วน
บุคคล  ความคิดสร้างสรรค ์ 
ซ่ึงน ามาสู่การพฒันาตวั
แบบความสามารถการ
จดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้น 
 

-หนงัสือเอกสาร 
วารสาร   
งานวิจยั 
 
 

- การวิเคราะห์เอกสาร 
Documentary 
Analysis) 

-องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างตวัแบบความสามารถการ
จดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้น 

ระยะที่ 2 
ศึกษากระบวนการ
การจดัการ
นวตักรรมภูมิ
ปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้น
และปัจจยัเง่ือนไข
ท่ีส่งผลต่อการ
จดัการนวตักรรม
ภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อ
เสริมสร้างการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื                     

-แบบสมัภาษณ์เชิงลึกศึกษา

ปราชญช์าวบา้น 

-ปราชญ์
ชาวบา้น จ านวน  
5 คน     
1. นายประยงค ์ 
รณรงค ์
2.  นายค าเด่ือง  
ภาษี 
3.  นายพฒัน์  
อภยัมูล 
4.  นายค านึง  
ชนะสิทธ์ิ 
5.  จ่าเอกเขียน  
สร้อยสม 
 

-วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

-กระบวนการการจดัการนวตักรรม
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้น 
-ปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการ
จดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื                     
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ตารางท่ี  6  แสดงระยะและขั้นตอนของการศึกษา  (ต่อ) 
 

ระยะและขั้นตอน 
การศึกษา 

วธิีด าเนินการ แหล่งข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 

ระยะที่ 3 
การพฒันาตวัแบบ
การจดัการ
นวตักรรมภูมิ
ปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้น
เพื่อเสริมการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

-แบบสอบถามศึกษา
ปราชญช์าวบา้น 

-ปราชญ์
ชาวบา้น จ านวน  
266 คน     

-โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling : 
SEM) 

-พฒันาตวัแบบการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อ
เสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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แผนภาพท่ี 14  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 

 

ขั้นตอนการวจิัย ผลที่ได้รับ 

ระยะที ่1  
ศึกษ าข้อมู ล  ง านวิ จั ย  อ งค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ตัว แบบคว ามสาม า รถกา ร
จัดการนวัตกรรมภู มิ ปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้น 

ทบทวนและสงัเคราะห์วรรณกรรม 
การจดัการความรู้   นวตักรรม   ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
ทุนทางสังคม   คุณลักษณะส่วนบุคคล  
ความคิดสร้างสรรค ์

องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาตวัแบบความสามารถ
การจัดการนวัตกรรม ภู มิ
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้น 

ระยะที ่2 
ศึกษากระบวนการการจัดการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญ์ชาวบ้าน
และปัจจัยเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อ
การจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านเพื่ อ เสริมสร้างการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน 

สมัภาษณ์เชิงลึก  ปราชญช์าวบา้น   
จ านวน  5  คน 

1. นายประยงค ์ รณรงค ์
2.  นายค าเด่ือง  ภาษี 
3.  นายพฒัน์  อภยัมูล 
4.  นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ 
5.  จ่าเอกเขียน  สร้อยสม 
 

 

-กระบวนการการจดัการนวตักรรม
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้น 
 
-ปัจจัย เ ง่ื อนไข ท่ี ส่ งผล ต่อก า ร
จั ด ก า ร น วัต ก ร ร ม ภู มิ ปั ญญ า
เศรษฐกิจพอเพี ยงของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื                     

ระยะที่ 3 
การพฒันาตวัแบบการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้น
เพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

แบบสอบถามศึกษาจากปราชญช์าวบา้น  
จ านวน  266 คน    วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling : SEM) 
 

ตั ว แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
นวัตกรรมภูมิ ปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อ
เสริมการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

การด าเนินงาน 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ืองการพฒันาตวัแบบความสามารถการจดัการนวตักรรม

ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยใชร้ะเบียบวิธี
วิจยัแบบผสานวิธี (Mixed  Method  Research) โดยมีทั้งแบบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และแบบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสร้างตวั
แบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืดว้ยโมเดลสมการโครงสร้าง(Structural Equation Modeling : SEM) จากปราชญช์าวบา้นท่ีมี
ผลงานเป็นท่ีประจกัษเ์ป็นท่ียอมรับในสังคม  ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  มีขั้นตอนในการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการแบ่งออกเป็น  3  ระยะ และจ าแนกผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น           
3 ส่วน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ผลการศึกษากระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1 ประวติัปราชญช์าวบา้น 

  1.1  นายประยงค ์ รณรงค ์
  1.2  นายค าเด่ือง  ภาษี 
  1.3  นายพฒัน์  อภยัมูล 
  1.4  นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ 
  1.5  จ่าเอกเขียน  สร้อยสม 
 ตอนท่ี  2  ผลการศึกษากระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 ตอนท่ี 3 กระบวนการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้น 

  ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

  ส่วนท่ี 3  ผลการพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  แบ่งเป็น 3  ตอน ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรต่างๆ 
ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการ 

วเิคราะห์ตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิ 
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
     มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

ส่วนที่ 1  ผลการเพื่อศึกษากระบวนการการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ตอนที ่ 1  ประวตัิปราชญ์ชาวบ้าน 

 
1.1นายประยงค์  รณรงค์ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 15  ภาพนายประยงค ์ รณรงค ์

 

1.  ประวตัิส่วนตัว 

นายประยงค ์ รณรงค ์ เกิดเม่ือวนัท่ี  24  สิงหาคม  2480  ปัจจุบนั (2558) อายุ 77 ปี เป็นชาว
ต าบลไมเ้รียงอ าเภอฉวางจงัหวดันครศรีธรรมราชเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เม่ืออายุครบบวช
ไดอุ้ปสมบท  ศึกษาธรรมจนสอบนกัธรรมโทและลาสิกขามาประกอบอาชีพท าสวนยาง  ไดเ้ผชิญ
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กบัวิกฤตราคายางตกต ่าตลอดมา  ท าให้เกิดความคิดในการพฒันาคุณภาพของยางให้มีมาตรฐาน  
เพื่อเกษตรกรสามารถก าหนดราคายางได ้ จึงไดศึ้กษารูปแบบโรงงานบ่มยางท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ทอ้งถ่ิน  จนสามารถผลิตยางแผ่นท่ีดีมีคุณภาพดีท่ีสุดในเอเชียไดเ้ป็นผลส าเร็จ  ไดริ้เร่ิมให้มีการ
จดัตั้งศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียงหรือมหาวิทยาลยัชาวบา้น  เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้น
การเกษตรชุมชน  ในเร่ืองการศึกษา  เกษตรกรรมย ัง่ยืน  และส่ิงแวดล้อม  ด้านธุรกิจและ
อุตสาหกรรมชุมชน  ดา้นสาธารณสุขชุมชน  ด้านกองทุนชุมชน  เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ในการ
สร้างอาชีพต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชาวบา้น  นอกจากน้ียงัจดัตั้งเครือข่ายยมนา  ซ่ึงทุกกลุ่ม
ของชุมชนไดมี้โอกาสร่วมมือกนัสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การท่ีนายประยงค ์ รณรงค ์ น าความรู้ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชนท่ีตนเองศึกษา  คน้ควา้
ทดลองจนประสบความส าเร็จแล้วเผยแพร่  ถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นได้เรียนรู้  น าไปแก้ไขปัญหาและ
ปฎิบัติจนประสบความส าเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูจาก
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ส านกันายกรัฐมนตรี  ให้เป็น  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นท่ี 1  
ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน  ปีพ.ศ. 2544 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 :49)
ได้รับปริญญาบตัรกิตติมศกัด์ิจากสถาบนัการศึกษาต่างๆและท่ีสร้างความภูมิใจยิ่งคือการได้รับ
รางวลัแมกไซไซสาขาผูน้ าชุมชนในปี พ.ศ. 2547จากประเทศฟิลิปปินส์รางวลับุคคลดีเด่นของชาติ
พ.ศ. 2549และรางวลัปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาผูน้ าชุมชนพ.ศ. 2551อนัเป็นรางวลัท่ีไดรั้บ
การยอมรับในระดบัสากลจากประสบการณ์ของท่านท าให้ทุกวนัน้ีท่านไดรั้บเชิญให้เป็นท่ีปรึกษา
และวทิยากรใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาต่างๆมากมาย 

 
2.  ความช านาญเฉพาะด้าน 
 1.การปลูกตน้ยางพาราและการอบแผน่ยางพาราชนิดพิเศษแอร์ดรายชีท 
 2.การท าหวัเช้ือจุลินทรียชี์วภาพ (การท าโบกาฉิ) 
 3.การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
 
3.จุดเร่ิมต้นของการเปลีย่นวถิีชีวติเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรแบบยัง่ยนืตามแนวพระราชด าริ 

นายประยงค ์ รณรงค ์ ชอบการเรียนจึงเรียนในส่ิงท่ีอยากรู้โดยน าเอาการเอาหลกัวิชาการ
มาทดลองสู่การปฏิบติัก็ไดค้วามรู้เพิ่มเติมอยูเ่ร่ือยๆโดยอาศยัความรู้จากประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่
และช่วยเหลือสังคม 
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 นายประยงค ์ รณรงค ์ กล่าวถึงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัภายนอกทั้งฝ่ายชุมชนและฝ่าย
หน่วยงานราชการในส่วนฝ่ายนโยบายผมก็มีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องเพราะประสบการณ์ท่ีมีอยู่
สอดคลอ้งกบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

 โดยในช่วงเร่ิมตน้นั้นนายประยงคร์ณรงค์ก็ไม่ทราบว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแต่
มาชดัเจนเม่ือประมาณปีพ.ศ.2540 ไดรั้บรู้จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอยู่
บ่อยคร้ังวา่เศรษฐกิจพอเพียงตามความเขา้ใจนั้นตอ้งพึ่งตนเอง  จึงเนน้เร่ืองการพึ่งตนเองไม่คิดท่ีจะ
พึ่งหน่วยงานรัฐบาลนกัการเมืองจึงตั้งหนา้ตั้งตาในการหาวิธีพึ่งตนเองมาตลอดเวลาแลว้ก็พยายาม
จะพึ่งตนเองทีละเร่ืองท ามาไดเ้ร่ือยๆพอมาถึงปัจจุบนัน้ีเพราะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงตรัส
วา่ไม่ตอ้งท า 100% ก็ได ้แค่ 50% ก็ไม่ตอ้ง เพียงเศษ 1 ส่วน 4 ก็เอาตวัรอดแลว้ มาปัจจุบนัน้ี   จึงเอา
ตวัรอดแลว้ก็พึ่งตนเองไดเ้พิ่มมากข้ึนก็ท าให้เป็นตวัอยา่งของกระแสท่ีเน้นเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
แลว้ก็ท  าให้บุคคลต่างๆไดม้าศึกษาจากนายประยงค์รณรงค์รวมถึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในนโยบายใน
หน่วยงานราชการมากข้ึน เป็นโอกาสท่ีท าให้นายประยงคร์ณรงค์ไดเ้รียนรู้ต่อเน่ืองจากท่ีเร่ิมตน้ใน
การทดลองท าดว้ยตวัเอง ปัจจุบนัน้ีจึงก็มีโอกาสไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองหลกัวิชาการ ทฤษฎีอะไรต่าง 
ๆ เพิ่มเติมมากข้ึน 
 
 3.1   การปลูกต้นยางพาราและการอบแผ่นยางพาราชนิดพเิศษแอร์ดรายชีท 
 นายประยงค ์ รณรงค ์ กล่าวถึง  ยางพาราชนิดพิเศษแอร์ดรายชีทวา่ยางชนิดน้ีเป็นยาง
แผน่ชั้นดีเรามีความช านาญในการท าเพราะเราไดผ้า่นการฝึกการอบรมจากหน่วยงานราชการเร่ือง
การท ายางแผน่ชั้นดีซ่ึงยางชั้น1ชั้น2ชั้น3ตอ้งเป็นแบบน้ีทีน้ีเราไดท้  าแลว้คร้ังหน่ึงประมาณปี2526มี
การประกวดยางในงานเทศกาลงานปีใหม่เราก็ส่งเขา้ประกวดในระดบัอ าเภอกลุ่มของเราไดท้ั้งชั้น1
ชั้น2ชั้นทีน้ีเรามีความช านาญในการท ายางชั้นดีแลว้ 
 แต่เม่ือปี 2526 ทางองค์การสวนยางนาบอน ได้ผลิตยางอบแห้ง“ยางแอร์ดรายชีท”
ออกมาเป็นปีแรกซ่ึงไม่แตกต่างอะไรกบัยางอบแหง้ท่ีเอามาโชวแ์ต่ของเขาเป็นยางท่ีแห้งสามารถจะ
ส่งออกได ้  จึงปรึกษากบัทางองค์การสวนยาง แลว้ก็ไดข้อ้มูลไดร้ายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ จาก
องค์การสวนยาง  ว่าตอ้งมีเคร่ืองจกัรเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อให้ผลิตออกมาให้มากในท่ีสุดก็เกิด
เครือข่ายยางน้ีเกิดข้ึนในจงัหวดันครศรีธรรมราชประมาณปี 2535 ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนจาก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหง้บประมาณมาแต่ช่วงท่ีพวกเราท าเราควกักระเป๋าเองทั้งหมดไม่มีใคร
ใหเ้พราะไม่มีผลงานเม่ือปีพ.ศ.2537 มีนโยบายของรัฐบาลชุดนั้นเขาใหง้บประมาณลงมาให้มาสร้าง
โรงงานในโครงการสร้างโรงยางให้กับเกษตรกรทั้งภาคใต้ภาคตะวนัออก 1,000 โรงงาน แต่
สามารถด าเนินงานไดแ้ค่ 300 โรงงานก็เร่ิมเห็นปัญหาทนัทีและพอปีท่ี 2 ก็ท  าปรับปรุงแบบแปลน
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อะไรต่างๆแลว้ท าได ้400 โรงงานปัญหาก็ยิ่งมากข้ึนและในท่ีสุดก็สามารถด าเนินไดป้ระมาณ 700 
โรงงานซ่ึงใน 2 คร้ังนั้นยงัเหลืออีก 300 โรงงานท่ีถูกตดังบประมาณไป 
 คนท่ีมีความสามารถและก็มีความตั้งใจในการท่ีจะมาท าตรงน้ีนั้นค่อนขา้งหายากการ
บริหารจดัการท าเร่ืองคุณภาพความซ่ือสัตยสุ์จริตและส่วนความสามารถฝีมือท่ีท าให้ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จภายในระยะหลังน้ีนายประยงค์รณรงค์ก็ได้มีโอกาสท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องเร่ือง
นโยบายซ่ึงก็ยงัเป็นห่วงอยูว่า่เกษตรกรชาวสวนยางมีความไม่มัน่คงเพราะผลผลิตมนัยงัตอ้งข้ึนกบั
ดินฟ้าอากาศความมัน่คงยงัข้ึนกบันโยบายรัฐบาลซ่ึงมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่มีแน่นอนมี
ปัญหาวุน่วายแลว้ราคาก็ยงัตอ้งอิงกบัตลาดโลกอยูต่ลอดเวลาจึงตอ้งหาแนวทางในการท่ีจะท าให้มี
ความมัน่คงมากกวา่น้ี 

นายประยงค ์ รณรงค์  มีความเห็นวา่ตอ้งพฒันาตนเองให้มีความสามารถในการแกปั้ญหา
และจะใชเ้วลาตรงนั้นท าให้เกิดประโยชน์กบัชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยไม่ตอ้งการส่ิงตอบ
แทนเพราะฉะนั้นเป็นความตั้งใจไม่ใช่แรงบนัดาลใจแต่การท างานท่ีประสบความส าเร็จเพราะคิด
ล่วงหนา้แลว้ท าตามแผนไม่ท าตามกระแสแผนท่ีก าหนดไวว้า่จะท าอยา่งไร  ก็จะเดินตรงไปทางนั้น
เลย ส่ิงท่ีกระตุน้และดลใจใหท้ าไดน้ั้นคือพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ค าวา่เศรษฐกิจพอเพียงท่ีนายประยงคร์ณรงคคิ์ดวา่เป็นจุดกระตุน้ท่ีส าคญัเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัความพอประมาณตอ้งประเมินตวัเองเพราะคิด
ว่าไม่มีสูตรส าเร็จแล้วแต่เหมาะสมกับใครอาชีพอะไรอยู่ในขั้นไหนจึงต้องประเมินตนเองอยู่
ตลอดเวลาแล้วความมีเหตุผลท่ีใช้เร่ืองตนเองและใช้กบัส่วนรวมโดยการใช้ขอ้มูลท่ีจะท าให้เรา
สามารถจะวิเคราะห์ได้ข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการนายประยงค์รณรงค์จึงฝึกเร่ือง
ทางการวเิคราะห์หาจุดแขง็จุดอ่อนโอกาสขอ้จ ากดัฝึกตามหลกัวิชาการแลว้มาวิเคราะห์ทุกเร่ืองแลว้
ก็ตดัสินใจด้วยเหตุผลการใช้ขอ้มูลเป็นเหตุผลในการตดัสินใจท่ีไม่ค่อยผิดพลาด จะท าให้ไม่เคย
ลม้เหลวเพราะท าชา้ๆคิดเป็นระบบวเิคราะห์แลว้ไดข้อ้สรุปท่ีมีเหตุผล 
 การวางแผนนั้นถือว่าส าคญัท่ีสุดถ้าไปเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะเป็น
ภูมิคุม้กนัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีว่าท่ีเราวางแผนแลว้มนัจะมีเป้าหมายในทุกเร่ืองเป้าหมายคือ
อะไรขั้นตอนท่ีจะไปสู่เป้าหมายนั้นตอ้งวางเป็นระบบๆวางแผนในการป้องกนัไม่ให้มนัเกิดปัญหา
นั้นหรือว่าถา้เราวางแผนในการป้องกนัแลว้เรายงัไม่มัน่ใจ 100% วา่จะป้องกนัไดเ้ราก็วางแผนใน
การแกปั้ญหาไวด้ว้ยถา้มนัเกิดปัญหาน้ีข้ึนมาจริงเราจะแกอ้ยา่งไรมนัก็เป็นภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงนายประยงคร์ณรงคย์ึดการปฏิบติัท่ี 2 เง่ือนไขขา้งล่างเง่ือนไขความรู้ท่ีเขียน
วา่รอบรู้รอบคอบระมดัระวงัโดยใชท้ั้ง 3 ประโยคอยา่งเขม้ขน้ในทุกเร่ืองทุกขั้นตอนทั้งเร่ืองส่วนตวั
และส่วนรวมและสังคมใชทุ้กขั้นตอนถา้เรามีความรอบรู้รอบคอบระมดัระวงัก็ไม่มีความเส่ียงตรง
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นั้นแลว้คุณธรรมคือความซ่ือสัตยสุ์จริตขยนัอดทนสติปัญญาแบ่งปันเพราะฉะนั้นเวลาเรามาท าการ
ฝึกท าการอบรมต่างๆเราก็ยึดทั้ง 5 เร่ืองน้ีคือความพอประมาณการมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกัน
คุณธรรมความรู้นั้นก็ครอบคลุมหมดในทุกเร่ืองนัน่คือความเขา้ใจค าวา่เศรษฐกิจพอเพียงของผม 
 นายประยงค์  รณรงค์ ได้รับการยอมรับจากประชาชนในหมู่บ้านจึงได้รับการ
ไวว้างใจเป็นบอร์ดกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 2 วาระติดต่อกนัไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงานท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นเยอรมนัและฝร่ังเศสเพื่อน ามาพฒันาต่อยอดความรู้ใหก้บัตนเองและชุมชน 
 นายประยงค์  รณรงค ์เห็นวา่เศรษฐกิจพอเพียงหลกัคิดตอ้งเป็นแบบน้ีการพึ่งตนเอง
ของเกษตรกรชาวสวนยางน่ีผมคิดวา่ท่ีเราเป็นชาวสวนยางยางมนัเป็นพืชเด่ียวแลว้เราก็ท าพืชเด่ียว 
100% แลว้เราก็เอาชีวิตไปฝากไวต้รงนั้นไม่เหมาะค าวา่ชาวสวนยางผมเร่ิมทดลองท าให้เขาเห็นว่า
ผมเป็นชาวสวนยางก็จริงแต่ผมลดพื้นท่ีการปลูกยางลงมา 8 ไร่ไม่ปลูกยางตรงน้ีโค่นยางแลว้ปลูก
อยา่งอ่ืนผมปลูกทุกอยา่งท่ีเราตอ้งกินตอ้งใชใ้นท่ี 8 ไร่สวนของผมไดท้ั้งหมดมีพืชอยู ่42 ชนิดผมใช้
หลกัวิชาการเขา้มาเสริมดว้ยผมตอ้งดูว่าสังคมของพืชอะไรท่ีตอ้งอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างไรอะไรท่ีมนั
ตอ้งการแสงแดด 100% ก็ปลูกให้มนัอยูช่ั้นบนอะไรท่ีอยูใ่ตร่้มเงาร าไรไดก้็ปลูกขา้งล่างอะไรท่ีมนั
อยูใ่ตต้น้ไมอ่ื้นไดไ้ดก้็ปลูกเป็นระดบัๆ 
 

3.2 การท าหัวเช้ือจุลนิทรีย์ชีวภาพ (การท าโบกาฉิ) 
นายประยงค ์ รณรงค ์ กล่าวถึงปุ๋ยหมกัก็ท าจากเศษส่ิงอะไรท่ีมีเหลืออยู ่เอามูลสัตวม์าท่ีไป

ซ้ือจากภายนอกมาเพราะเราไม่ไดเ้ล้ียงสัตวก์็ไปซ้ือมูลสัตวม์า นอกจากนั้นก็มีจ  าพวกเศษหญา้ ท่ีมี

อยู่มาผสม ผมท าน ้ าจุลินทรีย ์ท่ีผลไมต่้าง และของเสียต่าง ๆ ผมเอามาหมกัหมด หมกัให้เป็นน ้ า

หมกัจุลินทรียแ์ลว้ก็เอาไปราดลงบนกองปุ๋ยเพื่อการยอ่ยสลาย แลว้ปุ๋ยหมกัน้ีผมก็ท าเดือนละคร้ัง ใน 

12 เดือนน้ี ผมก็ท าอยา่งนอ้ย 10 ตนั ท่ีเอาไปใส่ 4 ปีผมใส่แบบปูพรมเลยคือการบ ารุงดิน มนัท าให้

พอ 3-4 ปีน้ีหลงัจากนั้นเป็นตน้มาผมก็ไม่ไดท้  าแลว้ปุ๋ยน้ี เพราะตรวจสอบแลว้พบว่าดินเรามีความ

สมบูรณ์เต็มท่ี แลว้ต่อจากน้ีไปก็เติมแต่จุลินทรียล์งไปคือน ้ าหมกัผมมีถงั 1,500 ลิตรตั้งอยูแ่ลว้ก็เอา

น ้าหมกัจุลินทรียน้ี์ใส่ลงไป 3 ลิตร เติมน ้ าเขา้ไป 1,500 ลิตร ก็ 1 : 500 แลว้ป๊ัมให้ไปออกสปริงเกอร์

ท่ีตน้ไม ้

 

3.3 ระบบเกษตรผสมผสาน 
เดิมมีอาชีพเกษตรกรพึ่ งตนเองมีการปลูกป่ายางพาราคือมีต้นยางพาราและพืชอ่ืน

ผสมผสานกนัไม่ไดมี้การปลูกเป็นแถวแนวแบบวิทยาศาสตร์เหมือนปัจจุบนัต่อมาในปี 2505 เกิด
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วาตภยัแหลมตะลุมพุกท าให้ตน้ไมบ้า้นพงัทลายหมด  ตน้ยางพาราเสียหายชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิก
กองทุนสวนยางจึงขอเงินสงเคราะห์จากกองทุนสวนยางเพื่อปลูกยางทดแทนแต่การรับเงินจาก
กองทุนสวนยางท าให้ชาวบา้นตอ้งปลูกยางตามแบบท่ีทางราชการก าหนดคือปลูกพืชเชิงเด่ียวตาม
กระแสการปฏิวติัเขียวท าให้ป่ายางท่ีเคยมีหายไปกลายเป็นสวนยางแทนท าให้วิถีชีวิตชาวบา้น
เปล่ียนไปจากการพึ่งตนเองมาสู่ระบบทุนนิยมและบริเวณเขาศูนยซ่ึ์งไดรั้บผลกระทบจากวาตภยั
แหลมตะลุมพุกท าให้ตน้ไมต้ายและเกิดไฟไหมเ้ป็นเวลานานหลงัไฟดบัลงชาวบา้นก็เร่ิมเขา้ไปจบั
จองพื้นท่ีบริเวณเขาศูนยเ์พื่อปลูกยางปลูกขา้วท าให้เขาศูนยเ์ปล่ียนไปเป็นสวนยางจนกระทัง่มีการ
คน้พบแร่วลุแฟรมบนเขาศูนยท์  าใหผู้ค้นแห่กนัมาขดุแร่อยูเ่ป็นเวลากวา่ 11 ปีการขุดแร่ท าให้ท าลาย
ธรรมชาติ   และชาวบา้นจึงเร่ิมหนักลบัมาคิดทบทวนเพื่อหาแนวทางพึ่งตนเองอีกคร้ังแทนการขุด
แร่และกลบัมาปลูกยางพาราอีกในปี 2525 

นายประยงค์รณรงค์เป็นผูมี้ความช านาญดา้นเกษตรอินทรียแ์ผนแม่บทชุมชนการบริหาร
จดัการและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกระบวนการจดัการเรียนรู้ชุมชนทั้งใน /นอกระบบโดยศูนยไ์ม้
เรียงมีจุดเด่นท่ีเกษตรกรสามารถรวมตวัจดัตั้งโรงงานแปรรูปยางพารามีการบริหารจดัการภายใน
กลุ่มอยา่งงเป็นระบบและพฒันาใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคมซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัเกษตรกรใน
จงัหวดัอ่ืนๆดว้ย 
 
4.  สมรรถนะส่วนบุคคล  

นายประยงค ์ รณรงค ์ นั้นทุ่มเทประโยชนท์ั้งหมดกบัชุมชนสังคมและประเทศชาติ โดยไม่
ตอ้งการส่ิงตอบแทน เพราะฉะนั้นเป็นสมรรถนะท่ีมีความตั้งใจนั้นสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ มี
ความอดทนสูงประกอบกบัเป็นคนท่ีมีความพยายามในทุกๆ เร่ืองท่ีท าและท าอย่างจริงจงั ไม่ยอม
อ่อนขอ้ใหก้บัความลม้เหลว 

นายประยงค์  รณรงค ์  นั้นสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กถูกถ่ายทอดความรู้ความสามารรถจากพ่อแม่ 
ซ่ึงท าอาชีพสวนยางมาตั้งแต่อดีตและตอ้งการให้น้องๆของตนมีความสุขสบาย จึงเป็นโจทยใ์ห้
ตนเองนั้นท าทุกวถีิทางใหป้ระสบความส าเร็จ แต่การท างานท่ีประสบความส าเร็จส่ิงท่ีกระตุน้ให้ท า
ไดน้ั้น คือพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรู้สึกวา่สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าอยูทุ่กเร่ือง 
แล้วความภูมิใจความมัน่ใจก็จะเกิดข้ึนท าอย่างเขม้ขน้และศึกษาเพิ่มเติมมากข้ึน ค าว่าเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่ิงท่ีจุดกระตุ้นท่ีส าคัญ เพราะเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว คิดว่าความพอประมาณตอ้งประเมินตวัเองว่าพอประมาณคืออะไร 
นั้นคือสมรรถนะส่วนบุคคลท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ 
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5.  การจัดการความรู้ 
นายประยงค์  รณรงค์  มีการจัดการแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าการเรียน รู้จาก

ประสบการณ์ของตนเองตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดและน ามาสู่ขั้นตอนการ
วางแผนท่ีถ่ีถ้วน การคิดล่วงหน้าแล้วท าตามแผน ไม่ท าตามกระแส แผนท่ีก าหนดไวว้่าจะท า
อย่างไรแล้วจะเดินตรงไปอย่างสุดทางนั้ นเป็นสมรรถนะส่วนบุคคลและการจัดการความรู้
ความสามารถท่ีท าให้ประสบความส าเร็จการวางแผนนั้นถือว่าส าคญัท่ีสุด ถ้าไปเทียบกบัหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงนัน่คือภูมิคุม้กนั เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีวา่ท่าวางแผนแลว้มนัจะมีเป้าหมายใน
ทุกเร่ือง ตอ้งตั้งเป้าหมายใหช้ดัเจนวา่เราส่ิงท่ีเราตอ้งการนั้นคืออะไร ขั้นตอนท่ีจะไปสู่เป้าหมายนั้น
เราก็วางเป็นระบบ วางแผนในการป้องกนัไม่ให้มนัเกิดปัญหานั้น หรือว่าถ้าเราวางแผนในการ
ป้องกนัแลว้เรายงัไม่มัน่ใจ 100% วา่จะป้องกนัได ้เราก็วางแผนในการแกปั้ญหาไว ้ถา้มนัเกิดปัญหา
น้ีข้ึนมาจริงเราจะแกอ้ยา่งไร ลุงคุณพอ่คุณแม่สั่งสอนมาตัง่แต่เด็กในเร่ืองการท าสวนยาง การท ายาง 
สภาพแวดล้อมมันสอนเรารู้จักการการท ายาง จนเขาใจสามารถท าแอร์ดรายชีทได้ ท าหัว
เช้ือจุลินทรียชี์วภาพจดบนัทึกการท าส่วนปะสมท่ีเหมาะสม วฒันธรรมของชุมชนการรวมตวักนัใน
ชุมชน เกิดความเขม้แข็งของชุมชน สะสมความรู้ท่ีได ้ลุงประยงค์ถ่ายทอดความรู้ให้ผูส้นใจต่างๆ
มากมายทั้งในชุมชนและภายนอกจนเป็นท่ีรู้จกัของสังคมทัว่ไป 
 นายประยงค์  รณรงค ์  นั้นมีการประเมินตนเองอยูต่ลอดเวลา แลว้ความมีเหตุผลใชก้บัเร่ือง
ตวัเองจนมาใช้กบัส่วนรวมใช้ขอ้มูลมาวิเคราะห์ตามหลกัวิชาการ การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และตดัสินใจดว้ยเหตุผล การใชข้อ้มูลเป็นเหตุผลในการตดัสินใจท่ีไม่ค่อยผิดพลาด คิดเป็นระบบ
วเิคราะห์แลว้ไดข้อ้สรุปท่ีมีเหตุผล 
  นายประยงค์  รณรงค ์ มีการสร้างความรู้จากผลงานความส าเร็จของตนเอง ในการท า
ยางอบแห้งนั้นคือ   “แอร์ดรายชีท”  ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนเป็นการทดลองท่ีขยายผลในการ
สร้างโรงงานโดยผา่นการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ รวมถึงการจดัเก็บความรู้และน าความรู้
นั้นไปใช้ฝึกอบรมให้กับชุมชนท่ีสนใจในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตนเอง เป็นการสร้าง
รายไดแ้ละอาชีพท่ีมัน่คงใหก้บัชุมชน 
 นายประยงค์  รณรงค ์ ไดท้ดลองการท าแผน่ยางอบแห้ง แอร์ดรายชีทอยูห่ลายคร้ังกวา่จะได้
วธีิการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตมากท่ีสุด มีการคิดคน้หาวสัดุอุปกรณ์ท่ีประหยดั
ต่อการลงทุนอยู่หลายปี มีการดดัแปลงวิธีการผลิตอยู่หลายคร้ังเพื่อให้ไดน้วตักรรมทางภูมิปัญญา
ของผลิตภณัฑ์ของชุมชน เป็นการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ สู่ยุคปัจจุบนัท่ี
ต้องการความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวกในการผลิตสินค้าให้ได้ตามความ
ตอ้งการของตลาดโลก อีกทั้งตอ้งต่อสู้กบัตลาดโลก เช่น จีน ท่ีมีการผลิตยางพาราเขา้สู่ตลาดโลก
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เช่นเดียวกนั แต่คุณภาพทางการผลิตท่ีเราตอ้งยกระดบักระบวนการผลิตการลดตน้ทุนให้ถูกลง เพื่อ
เพิ่มก าไรในการผลิตสินคา้ เป็นการคิดคน้นวตักรรมกระบวนการจดัการทางการผลิตเพื่อเขา้สู่การ
คน้หานวตักรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างอาชีพพื้นฐานของคนในชุมชนใหย้ ัง่ยนื 
 
6. ทุนทางสังคม 
 ลกัษณะพื้นท่ีในชุมชนเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถปลูกตน้ยางพาราไดจ้  านวนมาก อีกทั้งยงัเป็นตน้
ยางพาราท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัลุงประยงคแ์ละคนในชุมชนท่ีท าอาชีพน้ีมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ ทุนทางสังคมท่ีกล่าวมาน้ีคือ ทุนทางลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการ
เพาะปลูกต้นยางพารา อีกทั้ งยงัมีหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
ช่วยเหลือในการเปิดโรงงานผลิตยางอบแห้ง หรือแอร์ดรายชีท จ านวน 1,000 โรงงานเพื่อขยาย
อตัราการผลิตและการควบคุมคุณภาพของยางอบแหง้ ท่ีนายประยงคร์ณรงคเ์ป็นผูคิ้ดคน้ในสูตรการ
ผลิตท่ีเป็นคุณภาพยางชั้นดี ท่ีสามารถขายในตลาดได้ในราคาท่ีสูงกว่าปกติ อีกทั้งนายประยงค์
รณรงคย์งัเป็นบอร์ดกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 2 วาระติดต่อกนั เป็นผูริ้เร่ิมการผลิตคุณภาพ
ของยางอบแห้งให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนทุนทางวฒันธรรมนั้นคือ คนในชุมชนมีการรักษา
ประเพณีวฒันธรรมของชุมชนไวอ้ยา่งดีงาม กล่าวคือมีการอนุรักษ ์ดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ จึงสามารถรักษายึดเหน่ียวจิตใจเป็นหน่ึงเดียวกนัได ้อีกทั้งร่วมกนัแกปั้ญหา
และสามารถร่วมกันจดัการตนเองและเรียกร้องข้อเสนอในการพฒันาพื้นท่ีชุมชนผลักดันไปสู่
นโยบายสาธารณะได ้ถือเป็นการประสบความส าเร็จทั้งในดา้นของลุงประยงคแ์ละคนในชุมชนอีก
ดว้ย 
 
7.  ความคิดสร้างสรรค์ 
 นายประยงค์  รณรงค ์  กล่าวถึง  เศรษฐกิจพอเพียงวา่เป็นการพึ่งตนเองของเกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีเป็นพืชเด่ียว 100% แลว้ก็เอาชีวิตไปฝากไวต้รงนั้นไม่เหมาะ ค าวา่ชาวสวนยางก็จริง 
แต่นายประยงค์รณรงค์ลดพื้นท่ีการปลูกยางโค่นยางแลว้ปลูกอย่างอ่ืน ปลูกทุกอย่างท่ีเราตอ้งกิน
ตอ้งใช ้ โดยใชห้ลกัวชิาการเขา้มาเสริมดว้ย ตอ้งดูวา่สังคมของพืชอะไรท่ีตอ้งอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งไร 
อะไรท่ีมนัตอ้งการแสงแดด 100% ก็ปลูกให้มนัอยูช่ั้นบน อะไรท่ีอยูใ่ตร่้มเงาร าไรไดก้็ปลูกขา้งล่าง 
อะไรท่ีมนัอยูใ่ตต้น้ไมอ่ื้นได ้ไดก้็ปลูกเป็นระดบั ๆ แต่ใชพ้ื้นท่ีท่ีมีอยูส่ร้างรายไดท้ั้งปี ซ่ึงก็ตรงกบั
เกษตรทฤษฎีใหม่ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ท่ีพระองค์ให้แบ่งท่ีดินแบ่งเป็นส่วน ใช้
ประโยชน์ในท่ีดินใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  
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นายประยงค์ รณรงค์ พยายามริเร่ิมส่ิงใหม่ตามท่ีตนเองคิด จินตนาการจากความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ประยกุตใ์ชส่ิ้งต่างๆเช่ือมโยงความคิด ความรู้ ลองผิดลองถูกตาม
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างมุ่งมัน่อีกทั้งยงัมีวิธีการแก้ไขปัญหาจากความผิดพลาดของตนเองเพื่อ
สร้างสรรคน์วตักรรมใหก้บัผลิตภณัฑใ์หย้ ัง่ยนื 
 
8.  สรุปตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของลุงประยงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ภาพท่ี   16   สรุปตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของลุงประยงค ์
 
 
 
 
 
 

ความรู้จากประสบการณ์ ลองผิดลองถูก จดบนัทึก การท าโกบาฉิ 

การจดัการความรู้ พ้ืนท่ีเหมาะต่อ
การปลูกยาง 

ร่วมกนัจดัการ
ตนเอง 

ทุน
ทาง
สงัคม ความรู้จาก

การถ่ายทอด
ของพอ่แม่ 

ประสบการณ์ 
แรงบนัดาลใจ 

สมรรถน
ะส่วน
บุคคล 

การจดัการ
นวตักรรม
ภูมิปัญญา 

แอร์ดรายชีท 

เกษตร
ผสมผสาน 

ความคิดสร้างสรรค ์

ปลูกพืชกินได้
ในสวนยาง ปลูกพืชตามความตอ้งการของพชื 

ยกระดบัความ
เป็นอยูใ่หดี้ข้ึน 
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1.2 นายค าเดื่อง  ภาษ ี
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  17  นายค าเด่ือง  ภาษี 

 
1.  ประวตัิส่วนตัว 

นายค าเด่ือง ภาษี  เกิดเม่ือวนัท่ี 19  พฤศจิกายน 2495 เป็นลูกคนท่ี 6 ในบรรดาลูกๆ 7 คน 
ของพอ่ไพร และแม่สี ภาษี แต่งงานกบันางอมร งามชดั ลูกสาวผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองแก ต าบลช่อง
สามหมออ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ มีลูกชาย 2 คน และลูกสาว 1 คน ปัจจุบนัอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 40 
หมู่ท่ี 8 บา้นโนนเขวา ต าบลหวัฝาย ก่ิงอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

นายค าเด่ือง  ภาษี  เคยเผชิญกบัความลม้เหลวหลายคร้ังในการท าการเกษตรกรรมไร่ออ้ย  
ได้น าความผิดพลาดในอดีตมาทบทวนหาสาเหตุของปัญหา  จากนั้นเร่ิมศึกษาธรรมชาติอย่าง
ใกลชิ้ดจนคน้พบวา่โดยแทจ้ริงแลว้เมล็ดพืชท่ีงอกและปล่อยให้เติบโตตามะธรรมชาตินั้นจะมีความ
แข็งแรงและให้ผลผลิตท่ีดี  จึงได้ทดลองปลูกขา้วโดยไม่ไถพรวนดิน  ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี  ไม่ใช้ยาฆ่า
แมลง  ไม่ก าจดัวชัพืช  ปล่อยใหธ้รรมชาติจดัสมดุลกนัเอง  ผลปรากฏวา่สามารถลดตน้ทุนการผลิต
ไดเ้ป็นจ านวนมาก  ผลผลิตท่ีไดมี้ความสมบูรณ์และเป็นผลดีแก่ผูบ้ริโภค  จึงเร่ิมเผยแพร่ความรู้เร่ือง
การท าเกษตรกรรมธรรมชาติให้แก่เกษตรกรเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในทอ้งถ่ินของตน  เผยแพร่
ความรู้แก่นกัเรียนในทอ้งถ่ิน  นกัศึกษา  นกัวิชาการ  และผูส้นใจเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การ
แกปั้ญหาดว้ยภูมิปัญญาไทย 
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การท่ี นายค าเด่ือง ภาษี  น าความรู้ด้านเกษตรกรรม (เกษตรธรรมชาติ)  ท่ีตนเองศึกษา  
คน้ควา้  คน้พบ  ทดลองจนประสบความส าเร็จแลว้น าไปเผยแพร่  สอน  ถ่ายทอด  ให้ผูอ่ื้นไดเ้รียนรู้  
และน าไปแกไ้ขปัญหาจนประสบความส าเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม  จึงไดรั้บการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติจากส านักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี  ให้เป็นครูภูมิ
ปัญญาไทยรุ่นท่ี 1  ด้านเกษตรกรรม (เกษตรธรรมชาติ)  ประจ าปีพุทธศกัราช  2544(ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 14) 

 
2.  ความช านาญเฉพาะด้าน 

 1.การท าแผงโซล่าเซลลเ์พื่อใชใ้นครัวเรือน 

 2.การท าเกษตรแบบผสมผสาน 

 3.การปลูกขา้ว 

 
3.จุดเร่ิมต้นของการเปลีย่นวถิีชีวติเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรแบบยัง่ยนืตามแนวพระราชด าริ 
 3.1 การท าแผงโซล่าเซลล์เพือ่ใช้ในครัวเรือน 

นายค าเด่ือง ภาษี  กล่าวถึงพลงังานทางเลือกเร่ืองโซล่าเซลล์ของโรงพยาบาลรามาฯจึงมา
ทดลองอยูห่ลายคร้ังดว้ยตนเองและจากผูมี้ประสบการณ์ท าผิดท าถูก    โดยในอนาคตมองวา่จะไม่
ใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยแต่จะใชแ้ผงโซล่าเซลลใ์นพื้นท่ีของท่ีประกอบข้ึนเองซ่ึงในตอนน้ีไฟฟ้าก็
ใช้ของโซล่าเซลล์ไปส่วนหน่ึงแลว้โดยการพึ่งตนเองคือหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัทุนนิยมไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยว์ิ่งเขา้ไปมนัเก็บอยูใ่นหมอ้ไฟโดยไม่ตอ้งเก็บพลงังานในรูปแบบของแบต
เตอรร่ีท่ีมีความจุนอ้ยและมีความเส่ือมเป็นการสร้างพลงัท่ีมากกวา่และไม่ส้ินเปลืองดว้ย 
 แต่ปัจจุบนัน้ีเราท าแผงโซล่าเซลล์แลว้เราไปเช่ือมต่อคือกลางวนัก็ส่งขายภาครัฐไป
ดว้ยแลว้ก็ถา้เกิดกลางคืนเราก็ใช้ของรัฐไปดว้ยตอนน้ียงัท าไม่ไดน้อกจากว่ารัฐบาลยงัไม่ยินยอม
แลว้ยงัใหไ้ดเ้ฉพาะรายใหญ่พอ่ค าเด่ืองจะเขา้ไปเจรากบัการไฟฟ้าเพื่อน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัชาวบา้นในชุมชน 
 
 3.2การท าเกษตรแบบผสมผสาน 

นายค าเด่ือง ภาษี  กล่าววา่  ควรปลูกทุกอยา่งท่ีคิดวา่ชีวิตจะใชแ้ต่หลกัการคือตอ้งเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาวา่ฤดูควรปลูกอะไรแลว้จะไม่ขาดทุนถา้ตอ้งการสร้างโลกเล็กๆเราจะสร้างอะไรบา้งเราก็
เตรียมไปเร่ือยๆเราอยูใ่นโลกของเราแลว้เราตอ้งท าเร่ืองปัจจยั 4 ให้สมบูรณ์ก็ใชนิ้ยามท่ีเอาไปขยาย
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ใหจ้งัหวดัก็คือตอนน้ีจะท าไงก็ไดใ้หทุ้กหยอ่มหญา้ทุกตารางน้ิวมนัอุดมสมบูรณ์ตอนน้ีโลกใหญ่มนั
จะไม่อุดมสมบูรณ์มนัจะแยล่งแต่เราตอ้งรักษาพื้นท่ีธรรมชาติไวใ้หอุ้ดมสมบูรณ์มัน่คง 

ก็คือไปจนชัว่ลูกชัว่หลานไดแ้ลว้สุดทา้ยธรรมชาติท่ีเราเรียกวา่เกษตรแบบผสมผสานน้ีตอ้ง
เติบโตข้ึนตน้ไมก้็เพิ่มทั้งมูลค่าทั้งปริมาณ จึงจะปลูกพืชและผลไมทุ้กอยา่งเท่าท่ีพื้นดินจะเอ้ือเรามี
หนา้ท่ีท าใหโ้ลกของเราอุดมสมบูรณ์เอาพลงัจากแสงแดดดวงอาทิตยม์นัจะมีพลงังานสูงสุดเท่าไหร่
บวกกบัสมองของเราท่ีจะท าใหม้นัดีแลว้เอามาประมวลกบัความตอ้งการกบัส่ิงท่ีมนัน่าจะเป็นไปได้
เช่นมีพืชอะไรบา้งท่ีปลูกแลว้มนัไดผ้ลผลิตเยอะแลว้แบ่งไปขายถา้สะสมเป็นตน้ไมต้น้หน่ึงถา้เงิน 
10 บาทเป็นตน้กลา้ไมส้ะสมแลว้โตข้ึน 10,000% ต่อปีดว้ย 

ถา้มีความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติก็คือความสมบูรณ์ในพื้นท่ีแลว้สุดทา้ยลูกหลานก็อยูไ่ดก้็
ย ัง่ยืนก็เป็นอุดมสมบูรณ์มัน่คงมัง่คัง่และย ัง่ยืนไม่ใช่ร ่ ารวยมีเงินเยอะคือถา้เราไปแย่งก็กลายเป็น
เคร่ืองมือเปรียบเหมือนถา้เราไปเป็นเกษตรกรเคา้จดัคู่ชกไวห้มดเป็นชาวนาก็ให้เราชกกบัโรงสีขา้ว
อันน้ีเราก็ไม่ชกแล้วต่างคนต่างอยู่ดีกว่า  ยงัไงมาดูกันอีก 500 ปีข้างหน้าการท าเกษตรแบบ
ผสมผสานจะท าใหชี้วติเราอยูร่อดท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ 

 
3.3  เศรษฐกจิพอเพยีง  
นายค าเด่ือง ภาษี  กล่าวว่า  เศรษฐกิจพอเพียงตอ้งมาประยุกต์ใช ้เพราะค าพวกน้ีในหลวง

เอามาพดูตอนหลงั ท่านลงเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเชิงเทคนิค จริง ๆ แลว้เศรษฐกิจพอเพียงอยาก
ยกระดบัให้เป็นคนละดา้นกบัตวัเศรษฐกิจทุนนิยมจะได้เป็นปรัชญา ปรัชญาเช่นเด็ดดอกไมด้อก
หน่ึงสะเทือนถึงดวงดาว ให้เขา้ใจวา่หลกั ๆ แก่นก็คือมีผลต่อเน่ืองถา้เด็ดดอกไมม้นัไม่ออกลูกนก
ไม่ไดกิ้นสุดทา้ย โลกน้ีจะหายโลกอ่ืนมนัก็มีแรงดึงดูดต่อกนัคือให้เขา้ใจอย่างนั้น พอไปใส่ตวัเล็ก
ลง ๆ น่ีมนัเป็นเชิงเทคนิค สุดทา้ยเหมือนตวัทฤษฎีใหม่ ท่ีใส่ตวัเลข 30:30:30:10 แต่ตอ้งอธิบายหลกั
ของมนัเศรษฐกิจพอเพียงการยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจึงตอ้งค านึงถึงเหตุผลในการตดัสินใจไม่ใช่
ท าเพียงกระแส 
 นายค าเด่ือง  ภาษีมองวา่ ในการใชชี้วติในทุกวนัน้ีตอ้งค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติใน
อนาคต จะเห็นไดว้า่มีการจดัการพื้นท่ีของตนเองอยา่งคุม้ค่า ควรปลูกทุกอยา่งท่ีคิดวา่ชีวิตตอ้งการ
ใช ้แต่หลกัการคือตอ้งเรียนรู้อยูต่ลอดเวลาวา่ การปลูกผลไมต้ามฤดูกาลท าให้มีรายไดไ้ม่ขาดมือ ถา้
ตอ้งการสร้างโลกเล็ก ๆ เราจะไม่เป็นไปตามกระแสของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เราตอ้ง
อยู่ในโลกของเราแลว้ท่ีตอ้งท าเร่ืองปัจจยั 4 ให้สมบูรณ์พฒันาตนเองให้อยู่รอด ตอนน้ีทุกหย่อม
หญา้ทุกตารางน้ิวมนัอุดมสมบูรณ์ ตอนน้ีโลกใหญ่มนัจะไม่อุดมสมบูรณ์ แต่เราต้องรักษาพื้นท่ี
ธรรมชาติไวใ้หอุ้ดมสมบูรณ์มัน่คงก็คือไปจนชัว่ลูกชัว่หลานได ้ 
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 แลว้สุดทา้ยธรรมชาติท่ีเราเรียกวา่เกษตรแบบผสมผสานน้ี ตอ้งเติบโตข้ึนตน้ไมก้็เพิ่ม
ทั้งมูลค่าทั้งปริมาณ ซ่ึงมองวา่ การปลูกพืชและผลไมทุ้กอยา่งเท่าท่ีพื้นดินจะเอ้ือ เรามีหนา้ท่ีท าให้
โลกของเราอุดมสมบูรณ์ แลว้เอามาประมวลกบัความตอ้งการกบัส่ิงท่ีมนัน่าจะเป็นไปไดถ้า้มีความ
อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ ก็คือความสมบูรณ์ในพื้นท่ี แลว้สุดทา้ยลูกหลานมนัอยูไ่ดก้็ย ัง่ยืน ก็เป็นอุดม
สมบูรณ์ มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื ไม่ใช่ร ่ ารวย มีเงินเยอะ คือถา้เราไปแยง่ก็กลายเป็นเคร่ืองมือ เปรียบ
เหมือนถา้เราไปเป็นเกษตรกรเคา้จดัคู่ชกไวห้มด เป็นชาวนาเคา้ก็ให้เราชกกบัโรงสีขา้ว ผมก็เคยชก
แล้วเวทีน้ี ไปปลูกมนัส าปะหลังก็ให้ชก อาหารสัตว์ ชกกับโรงโม่มนั ถ้าปลูกอ้อยก็ให้ชกกับ
โรงงานน ้าตาล อนัน้ีเราก็ไม่ชกแลว้ ชกยกสุดทา้ยอนัน้ีก็ขอลงไม่ข้ึนชกแลว้ เปรียบให้เห็นการต่อสู้
ดา้นกลไกตลาดสินคา้มีผลต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร ฉะนั้นเราตอ้งวางทิศทางอนาคตเพื่อ
ก าหนดความอยูร่อดของตวัเราและชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

 
4.  ความคิดสร้างสรรค์ 
 นายค าเด่ือง ภาษี  มีความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นจินตนาการท่ีน าไปสู่การริเร่ิม

ด าเนินการใชชี้วติไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ มีการประยกุตก์ารใชท้ศันคติในการใชชี้วิตอีกทั้งมีการ

เปรียบเทียบทศันคติการใชชี้วติของตวัเราไดอ้ยา่งแยบยล  เช่น “ตวัด า” คือทศันคติในดา้นลบ ท่ีพา

ไปสู่อบายมุข ความหลงผดิ ความลม้เหลว ซ่ึงตวัด าน้ีจะมีแรงจูงใจสูงใหเ้ราเดินทางไปสู่ทางท่ีผดิ 

การติดเหลา้ การมุ่งเขา้หาการพนนัจนน าไปสู่ความไม่ประสบความส าเร็จในชีวติ แต่“ตวัขาว” คือ

ทศันคติดา้นบวก การตดัสินใจ ความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี การแบ่งแยกถึงการใชเ้หตุผล การค านึกถึง

ผลเสีย นั้นคือการประเมินผลลพัธ์ท่ีตามมาวา่เราจะเป็นอยา่งไรถา้เราเลือกการตดัสินใจแบบน้ี แต่

ตวัขาวนั้นจะพาเราไปสู่เป้าหมาย นั้นคือการปลดหน้ี การสร้างครอบครัวท่ีอบอุ่น สร้างอาชีพท่ี

มัน่คง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ น าไปสู่หนทางการประสบความส าเร็จในการ

ใชชี้วติซ่ึงตวัเรานั้นจะเป็นกรรมการกลาง เราจึงมีวธีิการจะเลือกการด ารงชีวติ การริเร่ิมท าส่ิงใหม่

ไม่จมปลกักบัส่ิงเดิม เราไม่ควรยดึติดเพราะจะท าใหเ้ราไม่ไปไหน อยูท่ี่เดิมไม่กลา้ออกไปเผชิญกบั 

โลกท่ีทา้ทาย 

 เราทุกคนมีทั้ง “ตวัด าและตวัขาว”อยูภ่ายในตนเอง การยบัย ั้งชัง่ใจเป็นส่ิงท่ีเราควรท า

นั้นคือหนทางท่ีจะพิสูจน์วา่ความสัมพนัธ์ในดา้นความคิดสร้างสรรคก์บัการประสบความส าเร็จใน

ชีวติคือเราตอ้งรู้จกัตนเอง รู้จกัความตอ้งการของตนเอง นั้นคือความทา้ทายการริเร่ิมส่ิงท่ีเป็น
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ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนเพื่อน าไปสู่การประยกุตค์วามคิดสร้างสรรคส่์วนบุคคลเพื่อน าไปสู่

การพฒันาศกัยภาพของตนเองและคนในชุมชน 

 

 

5.  การจัดการความรู้ 

 นายค าเด่ือง ภาษี  ไดส้ร้างการจดัการความรู้ โดยผ่านการแสวงหาความรู้และมีการ

สร้างความรู้กระบวนการฝึกอบรมปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายศูนยป์ราชญซ่ึ์งใน

ขณะน้ีมีการเปิดการอบรมอีก 3 รุ่น ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์แต่ละรุ่นจะมีจ านวน50 

คน 5 วนั4 คืนจะมีคา้งท่ีน่ี 3คืน จะมีพกัขา้งนอก1 คืนและพกัท่ีโฮมสเตยอี์ก 3 คืนโดยมีทีมวิทยากร

โดยชาวบา้นท่ีผ่านการฝึกกระบวนการไวแ้ล้วจากการศึกษาดูงานของประเทศเกาหลีหลกัสูตร

ทั้งหลายไดเ้อามาประยุกต์ แต่หลกัก็คือจะอธิบายดา้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกั แลว้ก็จะพาไปดู

ตวัอยา่งท่ีท าใหม่ ๆ สุดทา้ยก็เกิดสร้างความรู้วา่ในท่ีนาของผูม้าอบรมนั้นอยากเห็นอะไรในโลกใบ

เล็ก ๆ เป็นการพฒันาและการจดัการความรู้ท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ในอนาคต ในการเรียนรู้ทั้ง

วทิยากรและผูม้าอบรมท่ีสามารถก าหนดการสร้างออกแบบพิมพเ์ขียวชีวติ 

 นายค าเด่ือง ภาษี  ไดก้  าหนดวา่ปีน้ีไดก้  าหนดวา่ศูนยป์ราชญท่ี์มีอยู3่ ศูนยใ์นจงัหวดัให้

มีการแลกเปล่ียนการศึกษาดูงานท่ีแลว้แกไ้ขปัญหา ปีน้ีก าลงัท าเวทีเร่ืองการขบัเคล่ือนบุรีรัมย ์เพื่อ

สร้างเมืองบุรีรัมยใ์หเ้ป็นเมืองน่าอยูท่ี่สุดในโลก ไดไ้ปทา้ทายกบัจงัหวดัขอนแก่นไวแ้ลว้ แลว้พ่อค า

เด่ืองเป็นประธานงานในปีน้ีคิดว่าจะอบรมคนบุรีรัมยใ์ห้เยอะท่ีสุด ส่วนคนในจงัหวดัอ่ืนก็จะรับ

เฉพาะคนท่ีสนใจจริง ๆ เพื่อจะเติมเต็มและก็นั้ นคืออุดมสมบูรณ์ มั่นคง ย ัง่ยืน ได้รับการ

ประสานงานจากหน่วยงานราชการ เช่น ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล สถาบนัวิจยัและพฒันาของมหา

ลยัราช ไดส้ร้างภาคีเครือข่ายอ่ืนๆและไดรั้บความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีสนใจ

ไดม้าแลกเปล่ียนประเด็นกนัทุกเดือน เพื่อจดังานเยือนถ่ินแผ่นดินปราชญ ์คือจะยกบุรีรัมยใ์ห้เป็น

แผน่ดินปราชญ ์คือก าหนดไวว้า่ 300 ปีขา้งหนา้ คือจะใหส้ าเร็จ 300 ปีขา้งหนา้ ปีน้ีฉลองเป็นปีท่ี 2  

 
6. ทุนทางสังคม 
 ทุนทางสังคมในท่ีน้ี คือนายค าเด่ืองภาษีมีความสามารถในเร่ืองพลงังานทางเลือกเร่ือง

โซล่าเซลลท่ี์ไดท้  าการทดลองอยูห่ลายคร้ังดว้ยตนเองและจากผูมี้ประสบการณ์ท าผิดท าถูก คือเรารู้
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แลว้วา่โลกมนัจะเกิดอะไรข้ึนบา้งไฟฟ้าจะข้ึนราคา ก็พฒันาการประกอบการท าแผงโซล่าเซลล์แบบ

น้ีใชใ้นครัวเรือนใชใ้นการป๊ัมน ้า สูบน ้าใชใ้นการท าการเกษตรต่างๆ  ในอนาคตมองว่า  จะไม่ใช้

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลย แต่จะใชแ้ผงโซล่าเซลล์ในพื้นท่ีของท่ีประกอบข้ึนเอง ซ่ึงในตอนน้ีไฟฟ้าก็

ใชข้องโซล่าเซลล์ไปส่วนหน่ึงแลว้ เราจะท าการพึ่งตนเอง เราพึ่งตนเอง คือหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

กบัทุนนิยมอยูแ่ลว้  

 ต่อไปโลกทั้งโลกน่ีจะสะดวกมากข้ึนรวดเร็วเร่ืองเทคโนโลยีเป็นพลงังานทางเลือก

ใหก้บัชาวบา้นในพื้นท่ีชนบทพอ่ค าเด่ืองไดแ้นะน าวา่บา้นท่ีอยากติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เบ้ืองตน้แลว้

โดยท่ีเราก็ยงัใชไ้ฟของรัฐบาลของการไฟฟ้าอยูด่ว้ยนั้นมี 2 แบบ การเก็บแผงไฟในช่วงกลางวนั แต่

ปัจจุบนัน้ีเราท าแผงโซล่าเซลล์แลว้เราไปเช่ือมต่อคือกลางวนัก็ส่งขายภาครัฐไปดว้ย แลว้ก็ถา้เกิด

กลางคืนเราก็ใชข้องรัฐไปดว้ย ตอนน้ียงัท าไม่ไดน้อกจากวา่รัฐบาลยงัไม่ยินยอมแลว้ยงัให้ไดเ้ฉพาะ

รายใหญ่ พ่อค าเด่ืองจะเข้าไปเจรากับการไฟฟ้าเพื่อน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตยใ์หก้บัชาวบา้นในชุมชนนั้นคือทุนทางสังคมในดา้นทุนทางกายภาพ ดว้ยสภาพพื้นท่ีใน

ชุมชนเป็นพื้นท่ีชนบทการใช้พลงัไฟฟ้านั้นถือเป็นทางเลือกท่ีดีในการอยู่รอดของการท าอาชีพ

เกษตรกรเป็นการลดต้นทุนในการผลิต การใช้กระแสไฟฟ้าจากรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่สร้าง

หลกัประกนัวา่เรานั้นเขม้แขง็พอ เราตอ้งจดัการตนเองร่วมถึงแสดงศกัยภาพในเร่ืองปัจจยั 4 คือเร่ือง

ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัใหมี้ความมัน่คงย ัง่ยนื เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติดว้ยพลงังานธรรมชาตินั้นคือ

การเรียกร้องความตอ้งการสู่พื้นท่ีสาธารณะเพื่อแสดงความตอ้งการพฒันาถ่ินท่ีอยู่อาศยัให้เป็น

ความมัน่คงและย ัง่ยืน นั้นคือทุนทางสังคมท่ีคนในชุมชนไดป้ระสบความส าเร็จและเป็นตน้แบบ

แห่งการพฒันาพื้นท่ีท่ีย ัง่ยืนในด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นให้ความร่วมมือในการ

ฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเอง ในเร่ืองประเพณีวฒันธรรม คนในชุมชนล้วนหวงแหน

วฒันธรรมท่ีมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจในการด าเนินวถีิชีวติอยา่งสันติสุข 

 

7.  สมรรถนะบุคคล 

 นายค าเด่ือง  ภาษี  เป็นบุคคลตวัอย่างในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในชีวิตในการแกปั้ญหาต่างไม่วา่จะเป็นเร่ืองการท า
เกษตรผสมผสาน การใช้พลงังานทางเลือกนั้นคือการใชพ้ลงังานเซลล์แสงอาทิตย ์ท่ีเป็นทางเลือก
ในการพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวติดว้ยความไม่ประมาทการลดความยุง่ยากและลดตน้ทุนการผลิต
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เพื่อสร้างนวตักรรมในทางการผลิตของเกษตรแนวใหม่ พ่อค าเด่ืองได้แสวงหาความรู้จากผูมี้
ประสบการณ์ตรงรวมกบัประสบการณ์ท่ีตนเองมีนั้นถ่ายทอดให้กบัคนในชุมชนเป็นการน าความรู้
ไปใชอ้ยา่งเป็นประโยชน์สูงสุดในการมีความรู้นั้นคือการให้ความรู้เป็นวิทยาทาน นั้นคือการสร้าง
ปราชญ์ชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการฝึกอบรมคนในชุมชนให้มีความรู้
ความสามารถการสร้างคุณค่าให้กบัตนเองอย่างสูงสุด รวมไปถึงการพฒันาพื้นท่ีการเกษตรตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นประโยชน์สูงสุด ส่วนในเร่ืองความคิดสร้างสรรคถื์อ
เป็นสมรรถนะบุคคลท่ีสามารถริเร่ิมการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ในเร่ืองการใช้ทศันคติมุมมองท่ีเป็นแง่
บวกในการด ารงชีวติ รวมถึงการคน้หาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุดใหก้บัตนเองและสังคม 
 

8.  สรุปตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพ่อค าเดื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี  18  สรุปตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อค าเด่ือง 

เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา น าความรู้มาปฏิบติั ถ่ายทอดความรู้ 

การจดัการความรู้ ความอุดม
สมบูรณ์ของ
พ้ืนท่ี 

การร่วมกลุ่ม 

ทุนทางสงัคม 

แรงจูงใจ 

เช่ียวชาญ 

ความรู้ 

เกษตร
ผสมผสาน 

ใชโ้ซ่ล่า
เซลลใ์น
ครัวเรือน 

สมรรถ
นะ
บุคคล

ใชโ้ซ่ล่าเซลล์
ในครัวเรือน 

สร้างโลกใบเลก็ เกษตรผสมผสาน ปลดหน้ี 

ความคิด
สร้างสรร
ค ์

การจดัการนวตักรรม
ภูมิปัญญา 
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1.3  นายพฒัน์    อภัยมูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  19  นายพฒัน์    อภยัมูล 

1.  ประวตัิส่วนตัว 

นายประพฒัน์  อภยัมูล เกิดวนัท่ี  4  สิงหาคม   2479  อายุ 79 ปีจบการศึกษาระดบัชั้น

ประถมศึกษาตอนตน้ป .4  อยูบ่า้นเลขท่ี 16/1 หมู่ท่ี 5  บา้นป่าน็อต  ต.แม่ทา  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่

และไดรั้บมอบดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ พ่อพฒัน์  ประกอบอาชีพ

เป็นเกษตรกรตั้งแต่อาย ุ12 ปี 

 

2.  ความช านาญ 
 1.การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 
 2.การท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก  
 

3. จุดเร่ิมของการเปลีย่นวถิีชีวติจาก (เกษตรดั้งเดิม) มาสู่การจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

นายประพฒัน์ อภยัมูล  กล่าวถึง วถีิชีวติการท าเกษตรสมยัก่อนท ากบัพอ่กบัแม่ไดเ้รียนรู้

การท าไร่ ท าสวน การปลูกผกัทุกอยา่ง พอท าวถีิชีวติในอดีตก็อยูก่นัแบบเรียบง่ายและก็เป้าหมายก็
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คือ มีเหลือกิน ถา้เหลือกินก็ขาย วถีิชีวติคือพึ่งพาตวัเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์ท าทั้งไร่ทั้งนา ปลูกฝ้าย

ปลูกอะไรท่ีเอามาท าเคร่ืองนุ่งห่ม อาหารอยูใ่นไร่ในนาหมด  

แผนพฒันาประเทศไทยฉบบัท่ี 4 แผนแรกของประเทศไทยเคา้เรียกวา่แผนปฏิวติัเขียวก็จะ

มีการส่งเสริมในแต่ละภาคของประเทศไทยว่าจะปลูกอะไร  ซ่ึงเป็นการท าเร่ืองพืชเชิงเด่ียว ผล

สุดทา้ยมาประเทศไทยเป็นหน้ีทุกแบบยัง่ยนื คือระบบการปฏิวติัเขียวบอกเลยวา่ลม้เหลวมาก ปฏิวติั

เขียวคือระบบท าลายดินท าลายเกษตรกรรายย่อย ตอ้งไปกูห้น้ียืมสินมาอีกเป็นหน้ีแบบผูกพนัเรา

ตอ้งกลบัมาเหมือนปู่ ย่าตายายกลบัมาใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายจะดีท่ีสุด  จึงกลบัไปท าเกษตรแบบ

ดั้งเดิม เราผลิตเองขายเองไม่ตอ้งมีตน้ทุน เราจะเลิกใช ้ปุ๋ยเคมีสารเคมีเลิกใชเ้ลย รถไถจะไม่จา้งเลย

จะใชแ้รงโกย คือท่ีขายทุกบาทน่ีก าไรหมด พอเราปลดหน้ีปลดสินได ้เราก็ท าต่อท าเหมือนท่ีท า เรา

เขา้ถูกทางแลว้ ก็เก็บเงินใส่ออมสิน ทุบออมสินไปซ้ือววั  

นายประพฒัน์  อภยัมูล  อธิบายวา่ เกษตรผีบา้คือ คนอ่ืนเขาปลูกขา้วโพด เขาปลูกอะไรกนั
เราไม่ปลูก เราปลูกผสมผสานอยา่งน้ี ปลูกพริก ปลูกมะเขือ เขาบอกวา่คนผบีา้หรือเปล่า ท าอะไรไม่
ท า ท าแบบน้ีไดเ้งินเป็นหม่ืนยงัไม่พอกิน จะไปท าอะไร ขายกะจ๊ิกกะจอ๊กอะไรพวกน้ี เขานินทามาก 
แต่พอปลดหน้ีไดป้ลดอะไรได ้คนก็เร่ิมเห็นมากข้ึน ก็การขยายกลุ่มเร่ืองของเกษตรเร่ืองของการ
แกปั้ญหาความยากจนขยายกลุ่มเร่ืองของกลุ่มออมทรัพย ์และก็มีกลุ่มมีเครือข่ายทั้งต าบลแม่ทา 

ปัญหาสุดทา้ย คือ ปัญหาเร่ืองน ้าไม่พอใชท้  าการเกษตรซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ เป็นโจทยใ์หญ่ท่ี
ตอ้งแกไ้ขพ่อพฒัน์เล่าวา่เม่ือก่อนมีบริษทัมาสัมปทานไมส้ักใหญ่ไปประเทศองักฤษ การสัมปทาน
ดงักล่าวท าใหเ้กิดความแห้งแลง้ ก็ถกเถียงกนัไปถกเถียงกนัมา จะให้มนัฟ้ืนคืนมาก็มนัไม่ใชห้นา้ท่ี
เรา เป็นหนา้ท่ีของป่าไมดู้แล พอสุดทา้ยอยากให้น ้ าคืนมาตอ้งรักษาผืนป่าตอ้งรักษาป่าโดยชาวบา้น 
อาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ก็เร่ิมเขา้มาให้ความรู้ ชาวบา้นตอ้งดูแลรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม
เลยท าพิธีบวชป่าห้าพนัลา้นตน้อยูท่ี่หลงัจากนั้นก็ท ากนัแบ่งเขตแบ่งแนวรับผิดชอบ และมีแนวเขต
ป่าป้องกนัการบุกรุก มีทางเลือกหน่ึงคือการท าเกษตรย ัง่ยืนเร่ืองการเลิกใชปุ๋้ยเลิกใชย้ามาปลูกแบบ
เรียบง่าย การท าเกษตรแบบยัง่ยืน สมยันั้นพระเจา้อยูห่ัวฯ พระราชด ารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
พอดีเลย เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจา้อยูห่วัฯ  นกัวิชาการพูดสองสามเง่ือนไขกนัไปตีความอะไร
กนัเยอะไปหมดความจริงมนัก็ดี พอเพียงพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุม้กนัวิถีชีวิตชาวบา้นท่ีอยู่
แบบเรียบง่ายถา้เรารู้จกัพอประมาณพอเพียงคนก็จะเกิดความสุขจะเกิดการแบ่งปันจะเกิดการให้
มากกวา่การรับจะเป็นอยา่งน้ี คือถา้ทุกคนรู้จกัค าวา่พอเพียงพอประมาณสมมุติวา่เรามีฐานเราตอ้งมา
พดูถึงทุนก่อนทุนอะไรหน่ึงคือทุนแห่งความรู้ สองทุนท่ีดิน สามทุนท่ีอยูอ่าศยั ส่ีทุนเร่ืองของความ
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หลากหลายทางชีวภาพเร่ืองอาหารการกิน ถา้เรามีทุนถา้เป็นเกษตรตอ้งมาพูดถึงทุนโดยมาก ถา้เรา
เขา้ใจทุนและเราเขา้ใจวา่ชีวติคนเราตอ้งการอะไร 

 
4. เศรษฐกจิพอเพยีง 

นายประพฒัน์  อภัยมูล กล่าวถึง เกษตรแบบยัง่ยืนจริงๆแล้วหลักการอยู่ในเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระเจา้อยู่หวัฯ เป้าหมายคือให้คนลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดค้นเราจะพูดถึงการพึ่งพา
ตวัเองลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ้เคยใชปุ๋้ยเคมีก็หนักลบัมาใชปุ๋้ยหมกัปุ๋ยคอกแทน ตวัจุลินทรียก์็ไป
หาในป่ามาผสมในปุ๋ยคอก 

เศรษฐกิจพอเพียงพูดถึงความมั่นคงทางอาหาร หน่ึงตอบเร่ืองความมั่นคงท่ีดิน ท่ีดิน
หมายถึงดินเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีท าลายดิน ดินดีปลูกอะไรก็ได้ นั้นหมายถึงคุณมีความ
มั่นคงทางอาหารดินดีแล้วจะมีความมั่นคงท่ีดีมีความมั่นคงทางอาหาร ชอบอะไรก็ปลูกได้
หลากหลายไม่ต้องซ้ือ พอเหลือกินก็ขาย ขายเป็นเร่ืองตอบเร่ืองเศรษฐกิจได้และตอบเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มไดว้่า เกษตรย ัง่ยืนตอ้งสร้างความหลากหลาย ถา้เป็นท่ีสูงก็จะปลูกไร่ยืนตน้สองสาม
ระดบัก็ได้ ถา้เป็นท่ีลุ่มปลูกผกัผลไมท้ั้งหลายไวกิ้น นั่นหมายความว่าตอบเร่ืองความมัน่คงเร่ือง
ท่ีดินตอบเร่ืองของอาหารคือเหลือพอก็เอาไปขายตอบเร่ืองเศรษฐกิจ ไปตอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้มคือไม่
ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสร้างความหลากหลายของธัญพืชทั้งหลายไม่ว่าไม่ยืนต้นหรือธัญพืช
ทั้งหลาย มนัตอบไดทุ้กเร่ืองเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจา้อยู่หัวฯ เอาไปปรับใช้กบัชีวิต ท า
บญัชีจดรายรับรายจ่ายและจะรู้ว่าปีน้ีผลิตมีตน้ทุนอะไร ถา้มีตน้ทุนสูงตอ้งลด ถ้ารายจ่ายสูงตอ้ง
ปรับให้ตรงกบัความจ าเป็นอีก จ าเป็นมากจ าเป็นนอ้ยไม่จ  าเป็นเท่าไหร่อนัไหนท่ีอุ่นไดก้็ไปอุ่นอนั
ไหนท่ีไม่ซ้ือไดก้็ไม่ตอ้งจ่ายก็เลยด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยท าอย่างไรให้เศรษฐกิจ
พอเพียงจากการใชส้ติปัญญาการใชชี้วติการบริหารครอบครัวเร่ืองเงินๆทองๆ  

ภูมิคุม้กนัเร่ืองของระเบิดภายใน ระเบิดภายในคือระเบิดอยา่งไรก็ไดใ้ห้คนรู้จกัตวัตนของ
ตัวเองรู้จักก าลังตัวเอง รู้จักก าลังตัวเองคือการรู้จักทุนทรัพย์ตัวเองมีเท่าไร  เพราะถ้าตัวเอง
ทะเยอทะยานมากเกินไปก็ไม่ใช่พอเพียง รู้จกัประมาณตวัเองตอ้งรู้จกัการใชชี้วิตแบบไหนท่ีให้เป็น
สุขไม่ตอ้งรวยก็ไดโ้ดยใช ้ คุณอิสรภาพเสรีภาพคุณสติปัญญาแบบเรียบง่าย  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯใหถ้ามตวัเอง ให้ประเมินตวัเอง ให้รู้จกัตวัเอง และหลงัจาก
นั้นการแบ่งปันการแบ่งปันอะไร คือตวัเรา โลกเรา ประเทศเรามนัตอ้งช่วยเหลือกนัรักษาป่ารักษา
ดินรักษาน ้ารักษาความเป็นธรรมทั้งหลายท่ีญาติพี่นอ้งคนชุมชนเราให้ไดรั้บความเป็นธรรมเราตอ้ง
ช่วยเขา เรามีสติปัญญาช่วยเขาเท่าไหร่ก็ช่วยเขาเท่านั้น เราจะท ายงัไงใหส้ังคมท่ีน่าอยูส่ังคมท่ีเอ้ือให้
กนั เราใหม้ากเท่าไหร่ก็ไดก้ลบัมาเท่านั้น  
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4.1   การเช่ือมโยงจากการประยุกต์ใช้ 
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อาชีพของคนไทยส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพ

เกษตรกรรม ซ่ึงการท่ีจะพฒันาประเทศนั้นควรท่ีจะเร่ิมตน้ด้วยการพฒันาทางด้านอาชีพ เพราะ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในประเทศ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น
หลกัการท่ีประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถน ามาปรับใช้ ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ทั้งทางด้าน
ความมัง่คงทางด้านอาหาร ความมัน่คงในเร่ืองของท่ีดิน ความมัน่คงด้านส่ิงแวดล้อมและความ
มัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจการท่ีจะท าให้ประเทศชาติพฒันาไดน้ั้นตอ้งเร่ิมตน้จากชุมชน เพราะชุมชน
เป็นรากฐานของสังคมและประเทศชาติ ถา้ชุมชนเขม้แข็ง สังคม ประเทศชาติก็จะพฒันาได ้เพราะ
ชุมชนท่ีเขม้แขง็จะเป็นตวัขบัเคล่ือนใหส้ังคมและประเทศชาติพฒันา 
 นายประพฒัน์  อภยัมูล  พยายามเอาชนะความยากจน  เพราะจริงๆแลว้มนุษย ์ตอ้งการ
มีอยูมี่กิน ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเคร่ืองนุ่งห่มปัจจยัส่ีก็น่าพอใจแลว้ ถา้ขืนโลภต่อไปตอ้งไปกูห้น้ียืมสิน
แลว้ถา้ลงทุนแลว้เกิดผิดพลาดก็จะกลบัไปยากจนอย่างน้ี ตอ้งหาความรู้ หาประสบการณ์ให้มากๆ 
การศึกษาหาความรู้ตอ้งวิเคราะห์ให้เป็นดว้ยองคค์วามรู้ของเกษตรจะพึ่งพาตวัเองได้มาก ถา้พึ่งพา
ปัจจยัภายในได้เท่าไหร่ก็คือความย ัง่ยืนมากเท่านั้นพ่อมองแบบน้ีเลยนะถ้าพึ่งปัจจยัภายนอกมา
เท่าไหร่นั้นก็จะคือตวัปัญหา ตวัปัญหาท่ีวา่ถา้วนัใดเราพึ่งพาผูอ่ื้นมากเกินไปก็จะเป็นวิกฤติจะเป็น
ผลกระทบทนัทีจะเอาแบบไหนก็อยูท่ี่วิถีชีวิตของแต่ละคนเป็นทางเลือกของมนุษยว์า่จะเลือกแบบ
ไหนพอ่คิดวา่แบบน้ีดีท่ีสุดแลว้ส าหรับพอ่ 
 
5.  ทุนทางสังคม 

 ทุนทางวฒันธรรมเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าความรู้คู่ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรคท่ี์เกิดจาก

การคน้ควา้และคน้พบของบุคคลผูมี้ความรู้ในทอ้งถ่ินนั้น รวมทั้งค่านิยมและความเช่ือท่ีผกูพนัทาง

สังคม รวมถึงกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง 

 นายประพฒัน์  อภยัมูลเป็นผูเ้ห็นคุณค่าและความส าคญัของภูมิปัญญาชาวบา้นของคน

รุ่นเก่า จึงได้น าความรู้ ประสบการณ์มาประประยุกต์ปรับใช้กับภูมิปัญญาชาวบ้าน รากเหง้า

ประเพณีวฒันธรรมตั้งแต่เกิดจนตายให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม  และพยายามจุดประเด็นให้มา

วิเคราะห์เพราะค าตอบอยู่ท่ีตวัเขาการแกปั้ญหา เขาตอ้งไดเ้รียนรู้และแกไ้ขอย่างไร เรามีทุนทาง

กายภาพท่ีดีอยู่แลว้จึงตอ้งคิดให้ดีเอาประโยชน์จากจุดน้ีมา เรารวมกลุ่มกนัสร้างเป็นเครือข่ายให้

กวา้งขยายออกไป ชุมชนเราก็เขม้แขง็สร้างความมัน่คงดว้ยส่ิงท่ีเรามีอยู ่
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นายประพฒัน์  อภยัมูล เป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะน าทุนทางสังคมท่ีมีอยูม่าปรับใชใ้ห้

เขา้ยุคปัจจุบนัโดยน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชจ้นประสบความส าเร็จและถ่ายทอด

ความรู้นั้นแก่คนรุ่นหลงั 

 

6.  ความคิดสร้างสรรค์ 

 นายประพฒัน์  อภยัมูล  กล่าวถึง   การท าเกษตรผีบา้ (การท าเกษตรอินทรีย)์ ตอ้งมี

จินตนาการ การประยุกตแ์ละการแกปั้ญหา การท่ีจะท าให้เขาเช่ือไดว้่าเขามีจริงเขาท าจริงผูน้ าตอ้ง

ท าจริงท าใหเ้ห็นวา่อยูไ่ดจ้ริงเขาถึงจะเช่ือ หวัใจของการพฒันาส าคญัอยูท่ี่ผูน้  าผูน้ าตอ้งหน่ึงท าให้ดู

อยูใ่ห้เห็น สองเวลาไดเ้งินมาอยา่งน้อยตอ้งเห็นวา่เงินไปท่ีไหนตอ้งสร้างความโปร่งใสให้ไดน่ี้คือ

ชีวิตของผูน้ า ผูน้  าจะตอ้งไม่เอาประโยชน์ถา้แบ่งเงินผูน้ าจะตอ้งไดเ้ป็นคนสุดทา้ยจะเอาก่อนไม่ได้

ผูน้  าจะตอ้งให้ผูอ่ื้นก่อนแลว้เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้น การพฒันาตอ้งมีความโปร่งใส ถา้ไม่โปร่งใส

การพฒันาจะท าไดย้าก พอ่พฒัน์น าภูมิปัญญาของคนยคุเก่ามาปรับใชก้บัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาปรับประยุกตใ์ช ้ท าเกษตรแบผสมผสาน ท าเกษตรอินทรีย ์ใชชี้วิต

แบบพอเพียง พอมี พอกิน พอใช้ มีการจดบญัชีร่ายรับร่าจ่าย เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึง

พอ่พฒัน์พยายามคิดริเร่ิม จินตนาการ ประยกุตใ์ชแ้ละน าปัญหามาแกไ้ขซ่ึงแสดงให้เห็นวา่พ่อพฒัน์

เป็นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นการด ารงชีวิต เร่ิมดว้ยเกษตรผีบา้ พ่อใชจิ้นตนาการวา่เกษตรผี

บ้าต้องเป็นยงัไง ประยุกต์ใช้ประสบการณ์กับลักษณะทางกายภาพของท้องถ่ิน จนสามารถ

แกปั้ญหาหน้ีสินของครอบครัวไดใ้นท่ีท่ีสุดและเป็นแบบอยา่งใหก้บัชุมชน สังคม 

 

7.  สมรรถนะของบุคคล 

 นายประพฒัน์  อภยัมูล  กล่าวถึง   การเกษตรมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ท านาปลูกขา้ว ท า

สวน ท าใหไ้ดเ้ห็นวถีิชีวติการท าเกษตรสมยัก่อน  ท าเกษตรกบัพ่อกบัแม่ไดเ้รียนรู้การท าไร่ ท าสวน 

การปลูกผกัทุกอย่าง พอท าวิถีชีวิตในอดีตก็อยู่กนัแบบเรียบง่ายและก็เป้าหมายก็คือ มีเหลือกิน 

เหลือกินก็ขาย วิถีชีวิตในสมยัก่อน  คือ  พึ่งพาตวัเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ท าทั้งไร่ทั้งนา ปลูกฝ้าย

เอามาท าเคร่ืองนุ่งห่ม อาหารอยู่ในไร่ในนาหมด คือ ท่ีเขาพึ่งพาตวัเอง  หนักลบัมาเหมือนอดีต คือ

ปลูกไวกิ้นเหลือก็เอาไวข้าย  และจดวา่รายรับรายจ่ายเท่าไร พ่อพฒัน์ท าเกษตรผสมผสานปลูกทุก
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อยา่ง  อะไรท่ีชอบกิน  ท่ีเราชอบ   ก็ปลูกในไร่ในสวนดว้ยแรงจูงใจท่ีตอ้งการให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนดี

ข้ึนโดยไม่ตอ้งท าตามฝร่ัง  เพราะเราท างานตั้งแต่เชา้เลิกงานมืดค ่าเรายงัเป็นหน้ีเป็นสิน ถา้เราตอ้ง

ไม่มีหน้ิ คือแรงจูงใจ หลงัจากนั้นเหลือและก็ขาย จึงเห็นได้ว่าพ่อพฒัน์น าความรู้ ความช านาญ 

ประสบการณ์มาปรับประยุกต์ใช้เขา้กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความส าเร็จ มีวิถีชีวิตท่ี

พอเพียงและสามารถถ่ายทอดใหก้บัคนรุ่นหลงัไดป้ฏิบติัตามได ้

 

8. การจัดการความรู้ 

 นายประพัฒน์  อภัยมูล  เป็นผู ้ท่ีคอยแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ  โดยน าความรู้ 

ประสบการณ์มาปรับใชใ้ห้เขา้กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความส าเร็จ  โดยเดินทางไปดู

งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เป็นการแสวงหาความรู้  รวมทั้งไดรั้บ เชิญไปเป็นวิทยากรเร่ือง

ของการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงกบัแผนปฏิวติัเขียวและท าท่ีบา้นเป็นสถานท่ีให้ผูส้นใจไดเ้ขา้มา

ศึกษาดูเป็นตวัอยา่งและเป็นศูนยร์วมความรู้ของชุมชน โดยน าความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง

มาเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นไดป้ฏิบติัตาม เป็นการจดัการการเรียนรู้ท่ีดียิ่ง เป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้าง

ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ เม่ือชุมชนเขม้แขง็ประเทศชาติก็จะพฒันาไปได ้เพราะชุมชนจะเป็นตวัขบัเคล่ือน

ใหป้ระเทศชาติพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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9.   สรุปตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพ่อพฒัน์  อภัยมูล 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี   20  สรุปตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อพฒัน์  อภยัมูล 

 
 
 
 

อบรม ดูงาน            
(แสวงหาความรู้) 
 

ท าเกษตรผีบา้      (การ
สร้างความรู้) 

ศูนยร์วมความรู้ วทิยากร 
(จดัเก็บความรู้) 

เกษตรอินทรีย์
(น าความรู้ไปใช)้ 

ความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ(ทุนทาง
กายภาพ) 

วฒัธรรมของ
ชุมชน(ทุนทาง
วฒันธรรม) 

การรวมกลุ่ม
(การมีส่วนร่วม) 

การจดัการความรู้ 

ทุนทาง
สงัคม 

เกษตรผบีา้(เร่ิม
ส่ิงใหม่) 

น าผลผลิตไป
ขายเอง
(จินตนาการ) 

เกษตรอินทรีย์
(ประยกุต)์ 

ปลดหน้ี
(แกปั้ญหา) 

ความคิดสร้างสรรค ์

มีความรู้
ความรู้ 

สมรรถนะ
บุคคล 

แรงจูงใจ 

เช่ียวชาญ 

การจดัการ
นวตักรรม
ภูมิปัญญา 

เกษตรผบีา้ 

ผกั ผลไม ้
อินทรีย ์
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1.4  นายค านึง   ชนะสิทธ์ิ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  21  นายค านึง   ชนะสิทธ์ิ 
 

1.  ประวตัิส่วนตัว 

นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ  เกิดวนัท่ี 5เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2488 บา้นเลขท่ี 6/1หมู่ท่ี 12 บา้นร า

ปลาไหล  ต าบลสองพี่นอ้ง  อ าเภอท่าไผ ่จงัหวดัจนัทบุรี จบการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ม.3 

(กศน.) สมรสกบั นางจรรยา  ชนะสิทธ์ิ  มีบุตร จ านวน  5 คน  ไดรั้บรางวลั  ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กปร. เม่ือพ.ศ. 2540  และเป็นผูน้ าอาชีพกา้วหนา้ เม่ือพ.ศ. 2540  และเป็นผูน้ าการ

ด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  เม่ือพ.ศ. 2549  

 

2.  ความช านาญ 

 1. ปรับปรุงประยกุตป์ลูกพืชสวนผสม น าสมุนไพรต่างๆ มาปลูกเพื่อไล่แมลง 

 2. การท าปุ๋ยอินทรีย ์จุลินทรียชี์วภาพ 

 

 



 

 

149 

 

 

3. จุดเร่ิมของการเปลีย่นวถิีชีวติจาก (เกษตรดั้งเดิม) มาสู่การจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ  กล่าวถึง  ในสมยัก่อนยุคปี 2535 ชุมชนท่ีท าการเกษตรบริเวณแถวน้ี

นิยมใชส้ารเคมีอยา่งรุนแรง ผลสุดทา้ยของการท าการเกษตรแบบน้ีก็มีแต่ขาดทุน มากกวา่ก าไร เลย

หนัมาติดตามโครงการพระราชด าริของในหลวงเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามส่ือต่างๆทั้งทางวิทย ุ

หนังสือพิมพ์ ทางทีวี  จึงท าการลด ละเลิกใช้สารเคมี   เร่ิมเรียนรู้ และจบัประเด็นแนวทางการ

ท างานมาประยุกต์ใช้ในท่ีของเราเอง เร่ิมตน้เป็นการปลูกพืชสวนแบบเชิงเด่ียว  แลว้ตอนหลงัมา

ปรับปรุงประยกุตป์ลูกแบบพืชสวนผสม   

 

3.1  กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ  กล่าวถึง การน าความรู้จากโครงการพระราชด าริมาปรับปรุง  และ

กลบัมาตั้งกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย ์จุลินทรียชี์วภาพ  ท าให้สามารถลดตน้ทุนในการท าการเกษตรไดจ้ริง

ทางหน่วยงานของภาครัฐก็เขา้มาให้การสนบัสนุน เช่น  ฝ่ายวิจยัพืชสวน ส านกังานเกษตรต าบล 

เกษตรอ าเภอ องคก์ารบริหารส่วนต าบล(อบต.) เทศบาลต่างก็เขา้มาให้การสนบัสนุนท่ีส าคญัท่ีสุด

คือกรมพฒันาท่ีดินน าดินไปตรวจวิเคราะห์ วิจยักนัตั้งแต่ปี2535จนถึง ปี 2540 มาส าเร็จในปี 2540 

และในปีน้ีอยูใ่นช่วงสมยัเศรษฐกิจฟองสบู่ของประเทศไทยแตก เป็นช่วงท่ีทุกคนจะเป็นหน้ีกนัมาก

ท่ีสุด หลงัจากนั้นกลุ่มของเราก็พยายามช่วยเหลือตวัเองกนั อุม้ชูตวัเองกนัได ้แลว้กลุ่มพวกเราก็

ช่วยกนัผลกัดนัขยายผลจากกลุ่มเป็นหมู่บา้น จากหมู่บา้นเป็นต าบล จากต าบลสู่อ าเภอ จากอ าเภอสู่

จงัหวดั  น่ีคือจากผลของการขบัเคล่ือน ประเด็นของเราท่ีท าให้เราไดเ้รียนรู้จนน าไปสู่การประสบ

ความส าเร็จได ้จากการเรียนรู้ดิน น ้า สภาพอากาศจากธรรมชาติเราพยายามเรียนรู้อยูก่ลบัธรรมชาติ 

  
3.2  ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ หรือการเกดิองค์ความรู้ใหม่จากการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ 
นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ  เป็นคนชอบอ่านหนงัสือซ่ึงจะท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ

ปลูกพืชสวนโดยไม่ใช้สารเคมีแต่จะใช้วิธีชีวภาพโครงการพระราชด าริของในหลวง   ท่านทรง
แนะน าให้ใช้หญา้แฝกปลูกก่อน  เพราะรากของหญา้แฝกจะเจาะดินท่ีแข็งดินดานให้แตกให้ทะลุ
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รวนซุย  ท าให้น ้ าสามารถไหลซึมลงไปไดร้วมทั้งเกิดโพรงอากาศ   รากของพืชก็สามารถท าหนา้ท่ี
ของมนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์  พืชก็สามารถเจริญเติบโตงอกงามไดดี้   

รวมถึงการหมกัเป็นน ้ าจุลินทรียโ์ดยมีบอระเพด็ท่ีมีรสขม ลุงค านึงบอกวา่ อะไรท่ีมนัมีรส
ขมมนัสามารถฆ่าไวรัสได ้อะไรท่ีฝาดมนัก็สามารถฆ่าเช้ือราได ้อะไรท่ีมีรสเผด็ร้อนก็สามารถฆ่า
เพล้ียชนิดต่างๆได ้ คือ  ใชห้นามยอกเอาหนามบ่ง   น่ีเป็นธรรมชาติท่ีเราตอ้งศึกษาคน้ให้พบแลว้น า
ความรู้ต่างๆเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตให้ได ้โดยน าสรรพคุณต่างๆของพืชแต่ละชนิด
มาหมกัรวมกนั เรียกว่าสมุนไพรเจ็ดรส  หมกัเจ็ดถงั แต่เราน ามาใช ้หน่ึงถว้ย สองถว้ย สามถว้ย ส่ี
ถว้ย ห้าถว้ยมา หน่ึงลิตรมาผสมน ้ าสองร้อยลิตรแลว้พ่นไป ให้เป็นระบบชีวภาพโดยไม่ใชส้ารเคมี 
ดงันั้น  การท าชีวภาพเราก็ตอ้งน าหลกัวิชาการเขา้มาร่วมแลว้รัฐก็จะเขา้มาสนบัสนุนช่วยกนัท าการ
วจิยัต่างๆ  

 
3.3  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ  กล่าวถึง  ตอนท่ีกลบัจากดูงานท่ีประเทศจีนก็เร่ิมท าการเกษตรแบบ

อินทรีย ์  เพราะท่ีนัน่  รัฐบาลไม่ห้ามใชส้ารเคมี  แต่รัฐบาลไม่สนบัสนุน รัฐสนบัสนุนเกษตรแบบ
อินทรียชี์วภาพมากกว่า   รวมถึงการจดทะเบียนของ GAP ก็สามารถส่งออกได ้ รวบรวมผลผลิต
ต่อรองราคาได ้  เขา้มาอยูใ่นรูปสหกรณ์ การคิดให้เป็นท างานให้เป็น จดัการให้เป็น การใชเ้กษตร
แบบอินทรียช่์วยลดตน้ทุนไดจ้ริง เพราะยาฆ่าแมลงก็ไม่ตอ้งใชเ้ราปลูกพืชสมุนไพรไวค้อยไล่แมลง
แลว้  
 

3.4  ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ หรือการเกดิองค์ความรู้ใหม่ 
นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ  กล่าวถึง  การใชเ้คร่ืองวดัความช้ืนของเขา  คือ มีหญา้หรือกระวานอยู่

รอบๆต้น ถ้าพวกน้ีเฉาหน่อยก็แสดงว่าตอ้งให้น ้ าแล้ว  เราก็น าภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ เราตอ้ง
เรียนรู้ สะสมความรู้ น าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นและเป็นประโยชน์ เราจะดูจากสภาพธรรมชาติ
ก็ได ้ถา้ลมมากแดดจา้เราก็เพิ่มน ้ าได ้ท่ีของผมใชร้ะบบการให้น ้ าดว้ยสปริงเกอร์ขนาดเล็กท่ีเรียกวา่
มินิสปริงเกอร์ มีการค านวณปริมาณน ้าท่ีใชอ้ยูต่ลอดเวลา 
  ประเทศไทยเป็นชาติท่ีมีวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์   คนรุ่นเก่าไดส้ร้างวฒันธรรมต่าง
ไวใ้ห้เราให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน อยา่งเช่นงานบุญท่ีชาวบา้นไดร่้วมกนัท าบุญก็
น าศาสนาเขา้ช่วยในการสร้างแนวทางในการท างาน  คือ  พยายามละการฆ่าสัตว ์ ลดการใช้ยาฆ่า
แมลง ปลูกสมุนไพรไล่แมลงแทนการใชส้ารเคมี  การจดังานบุญทุกคร้ังคนในชุมชนต่างก็ช่วยกนั
กนัคิดช่วยกนัท า พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน พยายามน ารูปแบบเก่าๆ แบบยอ้นยุค
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มาท ากิจกรรมร่วมกนัให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีดนตรีไทย มีดนตรี
สากลก็แบ่งเป็นช่วงเวลากนัแสดงใหพ้วกวยัรุ่นไดซึ้มซบัดนตรีไทยบา้ง แต่ก็มีช่วงเวลาดนตรีสากล
ของพวกเขามีวงป่ีพาทย์มาแสดง    คือ  ต้องให้ในชุมชนได้เห็นวฒันธรรมของไทยๆเรา   ซ่ึง
กิจกรรมผา่นวฒันธรรมต่างๆของไทย   มีส่วนมากในการช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน ไดง่้าย
ข้ึนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างไดง่้ายข้ึน อยา่งการเปล่ียนจากเกษตรท่ีใชส้ารเคมี มาเป็นเกษตร
อินทรีย์ ก็เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเขม้แข็ง คนในชุมชนไม่เห็นแก่ตวั มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
แบ่งปันกนั วฒันธรรมมีผลมากต่อการรวมตวักนัมากไดร่้วมกิจกรรมช่วยกนั มีการแบ่งงานกนัท า
ในการรับผดิชอบในงานแต่ละส่วน   อีกทั้งเราตอ้งคิดให้เป็น มีการสะสมความรู้ รู้จกัเรียนรู้จากทุก
ท่ี ทั้งจากหน่วยงานของรัฐของกรมส่งเสริมการเกษตรและจากการลองผิดลองถูกดว้ยตวัเอง รู้จกัคิด
ส่ิงใหม่ น าความรู้เชิงวชิาการมาประยกุตใ์ชร่้วมกบัประสบการณ์ ความช านาญ แรงผลกัดนัจริงๆใน
การท างานก็เกิดจากองค์สมเด็จพระเจา้อยู่หวัจากโครงการพระราชด าริต่างๆท่ีเป็นแนวทางแต่ตอ้ง
รู้จกัประยกุตใ์ชต้อ้งตีบทท่ีพระองคใ์หแ้ตกใหเ้หมาะกบัแต่ละพื้นท่ีใหเ้หมาะสมของแต่ละคน  
  ส่ิงส าคญัของคนท่ีจะประสบความส าเร็จได้ตอ้งเป็นเป็นคนท่ีรู้จกัให้ มีจิตอาสามี
ความรู้ตอ้งรู้จกัแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืนๆน าไปใช้ได้ มีความมุ่งมัน่ ช่วยเหลือ 
เก้ือกลู เอ้ืออาทร ขยายผล มีความคงเส้นคงวา ถา้ยึดหลกัตามพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั องคใ์น
หลวงของเราคือมีความพอเพียงพึ่งตนเองให้ได้   ส่ิงส าคญัอีกอย่าง  คือ  ความรู้ของคน การหา
ความรู้ การใหมี้ความรู้ และน าความรู้นั้นไปประยุกตใ์ชใ้ห้ไดป้ระโยชน์ มนัอยูท่ี่การจดัการ จดัการ
ใหเ้กิดการยอมรับ   
 
4.  การจัดการความรู้ 

 นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ  เป็นบุคคลท่ีคอยแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ โดยได้ติดตาม

โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามส่ือต่างๆ ทั้ง

ทางวิทยุ หนงัสือพิมพ ์ทีวี ตลอดจนตามไปดูงานโครงการพระราชด าริตามสถานท่ีต่างๆ ทั้งภาค

กลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้อีกทั้งยงัมีโอกาสได้ไปดูการการผลิตปุ๋ย การผลิตสารเคมี ผลิตฮอร์โมน

ต่างๆยงัประเทศจีน แต่ได้ไปเห็นการท าเกษตรอินทรีย ์จึงท าให้เห็นประโยชน์ของการท าเกษตร

อินทรียแ์ลว้น ามาปรับใชก้บัสวนของตนเอง  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อน าหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตป์รับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี

ของตนเอง   ท าใหส้วนของลุงค านึงเป็นสถานท่ีศึกษาเรียนรู้วิธีการท าเกษตรแบบอินทรียท่ี์ยึดหลกั

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชาวสวนหรือผูท่ี้สนใจมาศึกษา เรียนรู้และน าไปปะยุกต์ใช้ให้
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เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของตนเอง จึงถือวา่เป็นผูท่ี้มีการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งครบถว้นซ่ึงจะท าให้

องคค์วามรู้ท่ีไดส้ร้างและพฒันาข้ึนมานั้นเป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ีน าไปปฏิบติัเป็นแบบอยา่งและ

ประยุกตใ์ช ้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท าให้ชุมชนเขม้แข็ง เม่ือชุมชนเขม้แข็งสังคมก็มีภูมิตา้นทาน

เพิ่มข้ึนประเทศชาติก็จะพฒันาสืบไป 

 

5.  ความคิดสร้างสรรค์ 

 นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ  เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีน าความรู้ตามหลกัวิชาการและ

ประสบการณ์ ความคิดริเร่ิม แลว้น ามาแกปั้ญหาจึงเกิดเป็นการปลูกพืชสมุนไพรแซมกบัพืชสวน

เพื่อไล่แมลงต่างๆท่ีจะมาท าลายพืชสวน  

 

6.  ทุนทางสังคม 

 เน่ืองดว้ยจงัหวดัจนัทบุรีเป็น จงัหวดัท่ีมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกบัการ

ปลูก เงาะ ทุเรียน มังคุด ท าให้จงัหวดัจันทบุรีมีผลไม้เหล่าน้ีเป็นจ านวนมากและมีคุณภาพดี 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “ทุเรียน” ซ่ึงจงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดในประเทศไทย นาย

ค านึง  ชนะสิทธ์ิ  จึงไดไ้ปศึกษา เรียนรู้วธีิการท าเกษตรอินทรียจ์ากโครงการพระราชด าริต่างๆ และ

น ามาประยกุตใ์ชก้บัสวนของตนเองจนปะสบความส าเร็จตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง   โดยใชค้วาม

พยายามอย่างมากเพื่อท่ีจะให้ชาวบา้นในชุมชนเขา้ใจและปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง จน

ปัจจุบนัชาวบา้นมีความเขม้แขง็ สามารถจดัตั้งกลุ่มการท าเกษตรอินทรียส่์งสินคา้ทางการเกษตรไป

ขายยงัต่างประเทศจนเป็นท่ียอมรับ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยงัเขา้มาช่วยส่งเสริมให้กลุ่มการท า

เกษตรอินทรียส์ามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประเด็นส าคญัท่ีท าให้กลุ่มเกษตร

อินทรียป์ระสบความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีร่วมมือกนัท าเกษตรอินทรียแ์ละ

ช่วยกนัขบัเคล่ือนกลุ่มเกษตรอินทรียใ์หข้บัเคล่ือนไปสู่ระดบันานาชาติ 

 

7.  สมรรถนะของบุคคล 

 นายค านึง  ชนะสิทธ์ิ  เป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้อยูส่ม  ่าเสมอ โดยการไปศึกษาดูงานจาก

โครงการพระราชด าริต่างๆ เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยงัติดตามโครงการพระราชด าริ
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เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามส่ือต่างๆ ซ่ึงท าให้เห็นประโยชน์ของการท าเกษตรอินทรียแ์ลว้น ามา

ปรับใช้กับสวนของตนเอง จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตป์รับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ีของตนเอง 

ท าให้ประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับดว้ยภูมิปัญญาชาวบา้นตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 

8.  สรุปตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของลุงค านึง ชนะสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี  22  สรุปตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของลุงค านึง   ชนะสิทธ์ิ 
 
 
 

ดูงาน อบรม 
อ่านหนงัสือ 

สมุนไพรไล่แมลง ศูนยแ์หล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย ์

การจดัการ
ความรู้

พ้ืนท่ีเหมาะ
ปลูกผลไม ้

งานบุญช่วย
รวมกลุ่ม
ของชุมชน 

ทุนทาง
สงัคม 

ความคิด
สร้างสรร

สมรรถน
ะส่วน
บุคคล 

การจดัการ
นวตักรรม
ภูมิปัญญา 

ความรู้ 

เชียวชาญ 

แรงจูงใจ 

ปลูก
สมุนไพร
รอบพืชสวน 

พืชตอ้งดูแลคน สงัเกตพืชแทน
เคร่ืองวดัความช้ืน 

ปลูกพืช
หมุนเวยีน
ใหผ้ลทั้งปี 

ผลไมG้AP 

ผลผลิต
เกษตร
อินทรีย ์
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1.5  จ่าเอกเขียน  สร้อยสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  23  จ่าเอกเขียน  สร้อยสม 
 
1.  ประวตัิส่วนตัว 

ลุงเขียน  หรือ  จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  พกัอาศยัท่ี999/22 ถ.คลองชลประทาน ต.ชะอ าอ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี  เกิด  22 มิถุนายน 2488  จบการศึกษาม.6 ท่ีโรงเรียนการชัง่เพชรบุรี  ภรรยาคือ ป้า
ทองปลิว สร้อยสม มีบุตร 4 คน อาชีพเป็นเกษตรกร  เคยเป็นทหารเรืออยูป่ระมาณ  25 ปี ในช่วง 
พ.ศ. 2509-2534 ของกองเรือยุทธการทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  แลว้ต่อมาไดล้าออกจากราชการ
หวงัว่าตอ้งการมีเงินมีทองมากๆเลยมาประกอบอาชีพคา้ขาย  แต่ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จในปี 
พ.ศ.2537-2538 ไดอ้อกบวชเพื่อหาความสงบทางใจหลงัจากลาสิกขาบทก็กลบัมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเช่นเดิม ท่ีคุณพอ่คุณแม่ของท่านท ามา 

 
2.ความช านาญเฉพาะด้าน 

1. ปลูกหญา้แฝกเพื่อปรับปรุงดิน 
 2. เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 3. วนเกษตร 
 4. เกษตรอินทรีย ์  
 
3.  จุดเร่ิมของการเปลีย่นวถิีชีวติจาก (เกษตรดั้งเดิม) มาสู่การจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
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จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  กล่าวถึง  พื้นท่ีดินแถวน้ีเป็นดินปนทรายพื้นดินแข็งเป็นดาล 
สมยัก่อนท านากนัก็ไดผ้ลผลิตกนัไม่มาก   จึงตอ้งต่อสู้กบัสภาพทางกายภาพกบัส่ิงแวดลอ้มเดิมๆ  
ตอ้งอาศยัความอดทน สร้างแรงจูงใจให้กบัตวัเอง หาความรู้ คิดแกปั้ญหาอยู่ตลอดเวลา  โดยการ
ลองปลูกแฝกเพื่อลองดูวา่หญา้แฝกสามารถชะลอน ้าและลดความเร็วของน ้ ามากนอ้ยแค่ไหน  ความ
เสียหายมนัจะเกิดข้ึนในนาขา้วมากน้อยเพียงใด   การเกษตรและส่ิงแวดลอ้มสอนเราให้เราตอ้ง
อดทน  ต้องใช้สมองเอาชนะธรรมชาติ  คนรุ่นพ่อแม่เราสอนเราให้รู้จกัการท าเกษตรต้องรู้จกั
ประหยดัตอ้งรู้จกัพึ่งพาตนเอง   รู้จกัการลองผิดลองถูก  พยายามเขา้ใจและเก็บรายละเอียด  สะสม
เป็นความรู้แลว้เราก็น าประโยชน์ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้
   ส่ิงส าคญัของเกษตรกรตอ้งคิดริเร่ิมประยุกตน์ าส่ิงท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีมาใช้ประโยชน์เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีมีอยูโ่ดยตอ้งบริหารจดัการความรู้ท่ีเราสะสมมาส่ิงแวดลอ้มท่ีเรามีอยูค่วามพยายามของ
เราพฒันาส่ิงต่างๆให้ไดผ้ลผลิตให้ไดว้ิธีการในการเอาชนะสภาพท่ีเราเป็นอยูใ่ห้ไดผ้ลผลิตน าไปสู่
รายไดข้องตวัเราและท่ีดินในบริเวณน้ีจะไม่ใช่สารเคมีเราจะเป็นเกษตรอินทรียใ์นท่ีดินน้ีเราจะเป็น
แหล่งเรียนรู้อยู ่ 4 เร่ือง  คือ  1.เร่ืองหญา้แฝก  2.เร่ืองเกษตรอินทรีย  ์  3.เร่ืองวนเกษตร  4.เกษตร
ทฤษฎีใหม่     

  เราต้องรู้จกัส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีของเรา ต้องมีความรู้  หาความรู้ในส่ิงท่ีเราจะท า  น า
ความรู้ท่ีเรามี  จดัการร่วมกบัความมุ่งมัน่  โดยการกลา้ริเร่ิมลองท าส่ิงใหม่ตามจินตนาการของเราวา่
น่าจะท าแบบน้ีเราก็ลงมือท าแลว้ก็น าไปประยุกตป์รับปรุงจนมนัเกิดความส าเร็จ   แลว้เราก็น าองค์
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนท่ีเรามีน าไปถ่ายทอดใหก้บัผูท่ี้สนใจก็จะเกิดประโยชน์  เราตอ้งการท าเพื่อให้ทุกคน
ท่ีมาดูงานแลว้เกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการเกษตรของพวกเขา  ให้พวกเขาสามารถน าไป
ต่อยอดได ้  ผมก็จะรู้สึกภูมิใจมาก 

 
3.1  การตัดระบบรากไผ่เพือ่เพิม่ธาตุอาหารในดิน 
จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  ใชว้ธีิจะปลูกไผสี่สุกไวล้อ้มรอบพื้นท่ีทั้งหมด เพื่อวา่ใบไผส่ามารถ

ช่วยซบัยาฆ่าแมลงไวไ้ด ้เป็นการป้องกนัการฟุ้งกระจายของสารเคมีจากแปลงเกษตร  เรียงเป็นแถว
เป็นแนวเดียวกนัเพื่อสะดวกในการดูแลรักษาเติมน ้าลงในกระบอกไมไ้ผใ่ห้เต็มประมาณ  4 สัปดาห์
หน่อจะแตกออกจากตาไมไ้ผแ่ละรากจะงอกออกจากปุ่มใตต้า  ในสมยัก่อนมกัปลูกไวร้อบบา้นเป็น
ร้ัวกนัขโมยกนัลม  หน่อเม่ืออยูใ่ตดิ้นเอาท าอาหารไดห้รือเก็บขายได ้ เน้ือไมห้นาแข็งแรง ใชส้ร้าง
บา้นในชนบทไดท้นทานท าเคร่ืองจกัสาน เคร่ืองใชใ้นการประมง ใชใ้นการท านัง่ร้านก่อสร้างส่วน
โคนนิยมใชท้  าไมค้านหาบหามและใชท้  ากระดาษใหเ้น้ือเยือ่สูง 
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3.2  การท าเกษตรผสมผสาน 
การปลูกพืชแบบผสมผสานนั้นเป็นการลดความเส่ียงจากความแปรปรวนของสภาพลมฟ้า

อากาศจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีความแปรปรวนในแต่ละปีซ่ึงมีแนวโนม้จะรุนแรงมากข้ึน
เกษตรกรท่ีมีกิจกรรมการเกษตรเพียงอยา่งเดียวและมีการผลิตเป็นจ านวนมากผลผลิตท่ีไดเ้ม่ือออกสู่
ตลาดพร้อมกนัเม่ือมีปริมาณเกินความตอ้งการย่อมท าให้ราคาของผลผลิตต ่าลง  การแปรเปล่ียน
พื้นท่ีนาหรือไร่บางส่วนมาด าเนินการระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถช่วยลดความเส่ียงจาก
ความผนัแปรของราคาผลผลิตในตลาดลงได้  เน่ืองจากเกษตรกรสามารถจะเลือกชนิดพืชปลูกและ
เลือกกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  และยงัก่อประโยชน์ในดา้นท าให้เกษตรกร
มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

กิจกรรมต่างๆในระดบัไร่นาเป็นการช่วยอนุรักษท์รัพยากรในระดบัไร่นาไม่ให้เส่ือมสลาย
หรือถูกใชใ้ห้หมดไปอย่างรวดเร็วทั้งน้ีเน่ืองจากระบบเกษตรผสมผสานจะมีการเก้ือกูลประโยชน์
ต่อกนัช่วยท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของกิจกรรมต่างๆในแปลงของเกษตรกรนอกจากน้ีในการด าเนิน
กิจกรรมระบบเกษตรผสมผสานยงัช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกท าลาย  เพราะมีการ
ปลูกพืชท่ีมีความหลากหลายผสมผสานกนัและมีการเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

 
3.3  ท าวนเกษตรแบบลุงเขียน 
จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  กล่าวถึง  วนเกษตรเป็นการปลูกพืชหลายๆชนิดซ่ึงจะเก้ือกูลกนั

เหมือนตน้ไมใ้นป่าธรรมชาติเม่ือพืชเร่ิมโตข้ึนแมลงบางชนิดก็มาอาศยัมีสัตวมี์นกมาเก็บลูกไมม้า
กินแมลงท่ีเกิดตามธรรมชาติเป็นการสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศน์ชีวิตของผูป้ลูกก็เป็นส่วน
หน่ึงของระบบน้ีความสมดุลทางอารมณ์จะบงัเกิดข้ึนถา้เราเร่ิมไม่เบียดเบียนสัตวเ์หล่านั้นจิตใจก็จะ
อ่อนโยนมีความเห็นใจมีเมตตาธรรมเร่ิมมองเห็นวา่มนุษยน่์าจะมีความเห็นใจซ่ึงกนัและกนัลดการ
เบียดเบียนแก่งแยง่หนัมาช่วยเหลือเก้ือกลูกนัน่ีคือ “มิติทางสังคม” ของวนเกษตร 

การท าวนเกษตรก็เหมือนกับการปฏิบติัธรรมเม่ือเราเขา้ไปถึงระดบัหน่ึงของการท าวน
เกษตรก็เท่ากบัเราไดป้ฏิบติัธรรมและเห็นผลของการปฏิบติันั้น   จ่าเอกเขียนให้ขอ้คิดวา่“เราตอ้งคิด
ในส่วนของเราวา่ท าอยา่งไรตวัเราจึงจะอยูไ่ดเ้รากลา้พอท่ีจะหยุดวิ่งตามกิเลสไหมถา้คิดวา่กลา้หยุด
และท าในส่ิงท่ีคิดวา่อยูไ่ดชี้วติน่าจะมีความมัน่คงกวา่เราพิสูจน์ดว้ยตวัเองโดยไม่ตอ้งรอให้ชาวบา้น
ทั้งหมดพร้อมท่ีจะทดลองพิสูจน์หากการทดลองของเราสามารถท าให้เราอยูไ่ดจ้ริงก็จะเป็นเคร่ือง
ชกัจูงให้คนอ่ืนหนัมาสู่เส้นทางท่ีเช่ือวา่พึ่งตนเองได”้และยงักล่าวเสริมอีกวา่หากมีเกษตรกรหนัมา
ด าเนินการแบบวนเกษตรหรือแบบอ่ืนๆท่ีคล้ายกันก็นับว่าน่าพอใจการพึ่ งตนเองคือการสร้าง
สถานการณ์ท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความเช่ือวา่ครอบครัวสามารถหาปัจจยั 4 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาหารยา
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รักษาโรคและท่ีอยู่อาศัยโดยไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือใครการพึ่ งตนเองคือการจัดเตรียม
สวสัดิการและความมัน่คงให้กบัตนเองทั้งในกาลปัจจุบนัและในอนาคตโดยไม่ตอ้งไปเรียกร้องให้
ใครมาจดัใหห้รือหวงัความช่วยเหลือจากใครเราสามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นเหตุการณ์ปกติ 

การพึ่งตนเองไม่ไดห้มายความวา่ไม่พึ่งใครเลยไม่ใช่วา่ทุกอยา่งตอ้งท าเองกินเองใชเ้องไม่
ตอ้งซ้ือไม่ตอ้งขายนัน่เป็นความเขา้ใจท่ีแคบมากนอกจากน้ีการหาปัจจยั 4 อยา่งเพียงพอตอ้งไม่ไป
ช่วงชิงดูดเอารายไดข้องคนอ่ืนในชุมชนมาเป็นของตนการท าเช่นน้ีไม่ใช่การพึ่งตนเองท่ีแทเ้พราะ
ตวัเองดีข้ึนแต่คนอ่ืนแยล่ง 

เร่ืองส าคญัท่ีสุดในวนเกษตรคือการเปล่ียนวิธีคิดนบัเป็นจุดเร่ิมตน้เลยทีเดียวคนส่วนใหญ่
ยงัคิดถึงระบบตลาดคืออยากรวยถ้ายงัคิดอย่างน้ีก็ท  าวนเกษตรไม่ไดเ้พราะผลผลิตจากระบบวน
เกษตรไม่สอดคลอ้งกบัการผลิตเพื่อขายเน่ืองจากพืชบางอยา่งให้ผลชา้บางอยา่งให้ผลไม่สม ่าเสมอ
แต่ถา้เราเปล่ียนวิธีคิดเป็นปลูกพืชเพื่อบริโภคเองหรือเพื่อยงัชีพในครอบครัวของเราเหลือกินค่อย
เอาไปขายก็ยอ่มอยูใ่นวสิัยท่ีเราสามารถก าหนดอาหารการกินได ้
 

4.  การจัดการความรู้ 
 จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  เป็นบุคคลท่ีคอยแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา คิดหาสาเหตุ
ของปัญหาอยา่งมุ่งมัน่และแสดงถึงความสุขในการหาความรู้ หาขอ้เท็จจริงเพื่อไขปัญหาท่ีเป็นอยู ่  
เช่น   ท่ีดินท่ีเป็นดินปนทรายมีความแข็งในดา้นล่าง ดา้นบนเป็นฝุ่ นผง มีความเค็มและค่าพีเอชสูง 
การน าแฝกมาปลูกเพื่อใชร้ากของแฝกมาเป็นตวัน าท าให้พื้นดินในบริเวณน้ี ร่วนซุยข้ึนปลูกพื้นได ้
จึงได้ทดลองกบัแฝกหลายชนิดหลายสายพนัธ์ุ จนทราบว่าแฝกในแต่ละสายพนัธ์ุชอบลกัษณะ
พื้นดินท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการปลูกหญา้แฝกเพื่อประโยชน์ในการเกษตร ตอ้งทราบก่อนวา่ดินใน
พื้นท่ีนั้ นๆเป็นอย่างไร ต้องการให้แฝกท าหน้า ท่ีอะไรบ้าง จะได้เลือกสายพันธ์ุให้ถูกกับ
วตัถุประสงค์ในการแก้ปัญหา เป็นการสร้างความรู้ในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยในการท า
การเกษตร รวมถึงการจดัเก็บความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบนัทึกเป็นราย ลกัษณ์อกัษร ให้สัมภาษณ์
กบัผูส้นใจ อธิบายตอบขอ้ซักถามกบัผูม้าเยี่ยมชม ท่ีบา้นของจ่าเอกเขียน  สร้อยสม  ยงัท่ีเป็นศูนย์
ของการเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผูส้นใจไดน้ าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์  ลุงเขียนจึงเป็นผูจ้ดัการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมในวงกวา้งเป็นอยา่งมาก 
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5.  ความคิดสร้างสรรค์ 
 จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  กล่าวถึง  การลองผดิลองถูกอยูห่ลายคร้ังในท านาขา้ว  ไดริ้เร่ิม
แบ่งท่ีนาบางส่วนขดุบ่อเล้ียงปลา ปลูกไมผ้ล รวมถึงอยากเล้ียงเป็ดเล้ียงไก่ ก็ประยุกตใ์ชว้สัดุท่ีมีอยู่
ในพื้นท่ีมาท าเป็นเลา้เป็ดเลา้ไก่  โดยในพื้นท่ีก็เร่ิมแบ่งเป็นส่วนๆ เป็นท่ีอยูอ่าศยั  เป็นบ่อเล้ียงปลา 
เป็นท่ีท านา ปลูกไมผ้ล ปลูกไผ ่ปลูกหญา้แฝก เพื่อแกปั้ญหาเร่ืองรายไดท่ี้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย คือ
ไม่ท าการเกษตรเชิงเด่ียวอีกต่อไป แต่ใชพ้ื้นท่ีท่ีมีอยู่สร้างรายไดใ้ห้ทั้งปี  ซ่ึงก็ตรงกบัเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ีพระองค์ให้แบ่งท่ีดินแบ่งเป็นส่วน ใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ไม่ตอ้งบริโภคเกินจ าเป็นเรากินเราใชใ้นส่ิงท่ีจ  าเป็น บริโภคในส่ิงท่ีเรา
มี   รวมถึงการพยายามริเร่ิมส่ิงใหม่ตามท่ีตนเองคิด จินตนาการจากความรู้และประสบการณ์ เพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ ประยุกต์ใช้ส่ิงต่างๆเช่ือมโยงความคิด ความรู้ ลองผิดลองถูกตามความคิด
สร้างสรรคข์องคุณลุงเขียนอยา่งมุ่งมัน่ 
 
6.  ทุนทางสังคม 

จากสภาพของดินท่ีเป็นดินปนทรายท่ีแขง็เป็นดาล และวฒันธรรมการท าการเกษตรของคน
ในชุมชนแถวน้ีเป็นส่ิงท่ีท าให้ จ่าเอกเขียน  สร้อยสม ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการเอาชนะ
และรู้จกัใชส้ภาพทางกายภาพ แบบท่ีเป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้ได ้โดยใช้หญา้แฝกปลูกน าก่อน
ปลูกพืชอ่ืนๆ ท าให้ได้ผลผลิตท่ีดีจนเป็นท่ียอมรับของประชนทัว่ไปและหน่วยงานของรัฐ ศูนย์
สาธิตการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีบา้นของคุณลุง จึงเป็นศูนยก์ลางของ
การมีส่วนร่วมของผูท่ี้สนใจ ทั้งของประชาชน คนในชุมชน และผูส้นใจทัว่ประเทศ 
 
7.  สมรรถนะบุคคล 
 จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  กล่าวถึง  สมัยเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็ท  านา จึงอยู่การกับ
การเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆ การท าการเกษตร คือ  สายเลือด  จึงมีความเช่ียวชาญและช านาญใน
การเกษตรเป็นอยา่งมาก   โดยคุณลุงเขียนมีแรงจูงใจอย่างมุ่งมัน่ มัน่ใจในความรู้ท่ีตน้เองพยายาม
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อาศยัความเช่ียวชาญของตน้เอง สร้างความมัน่คงในอาชีพของตน้เอง สร้าง
รายไดใ้ห้ตน้เองจนเป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอยา่งท่ีน่าน ามาเป็นแบอย่าง แก่คนทัว่ไปในการใช้
ชีวติดว้ยภูมิปัญญาชาวบา้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลส าเร็จ 
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8.  สรุปตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของจ่าเอก เขียน  สร้อยสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  24  สรุปตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของจ่าเอก เขียน  สร้อยสม 

อบรม 
ปรึกษา 
 

ปลกูหญา้แฝก
ลอ้มพืชท่ีปลกู 

เป็นกรรมการ
พิจารณาหญา้แฝก 

เกษตรอินทรีย ์
เกษตรผสมผสาน 

การจดัการความรู้ 

ทุน
ทาง
สงัคม 

สมรรถนะ
บุคคล 

ความรู้จาก
ประสบการณ์ 

ความเช่ียวชาญ
ดา้นการเกษตร 

แรงจูงใจ 

ปัญหาของ
สภาพพ้ืนท่ี 

การจดัการ
นวตักรรม
ภูมิปัญญา 

ปลกูแฝกลอ้ม
พืชผล 

มะนาว
อินทรี
ย ์

ความคิดสร้างสรรค ์

ริเร่ิมปลกู
หญา้แฝก
ลอ้มพืชผล 

จินตนาการ
แบ่งท่ีนา
ปลกูพืชอ่ืน 

แกปั้ญหาใช้
หญา้แฝก
ระเบิดดิน 
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ส่วนที่ 1  ผลการเพื่อศึกษากระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
ตอนที ่1 การศึกษากระบวนการการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของปราชญ์
ชาวบ้าน 
 จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านถึงกระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ ในทอ้งถ่ินต่างๆ  เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ    
โดยการท าเกษตรตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ  จึงไม่ไดรั้บผลผลิตเท่าท่ีควร  ส่งผลให้ความ
เป็นอยู่ไม่ค่อยดี  มีการพึ่งพาเงินทุน  และเทคโนโลยีจากภายนอกมากเกินไป  รายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย ครัวเรือนตอ้งเป็นหน้ี  เป็นสิน ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้  จากปัญหาดงักล่าว ปัจจุบนั
ปราชญ์ชาวบา้นและเกษตรกรของไทยได้มีการน้อมน าแนวพระราชด าริหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ มาประยุกต์ใชเ้พื่อเสริมสร้างทอ้งถ่ินให้เขม้แข็ง  แต่ละ
ชุมชนมีการพึ่งตนเองโดยการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต  มีการหล่อ
หลอมทุนทางสังคม  ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมของชุมชน  ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน และทุนทางวฒันธรรม  
ประกอบกบัความสามารถของปราชญช์าวบา้น ทั้งดา้นความรู้  ความเช่ียวชาญ และแรงจูงใจ จนท า
ใหเ้กิดกระบวนการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 สาเหตุ และแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวติ/หรือประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 จากการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น  ถึงสาเหตุในการนอ้มน าแนวพระราชด าริหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต/หรือ
ประกอบอาชีพ  พบวา่มีสาเหตุอนัเน่ืองมาจาก  1. ปราชญช์าวบา้น และเกษตรกรไดป้ระสบปัญหา
ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอดีต (บทเรียนในอดีต)   ท่ีมุ่งเนน้ตามกระแสทุนนิยม
สมยัใหม่ พึ่งพาสารเคมีและเทคโนโลยใีนการเพาะปลูกมากเกินความพอดี   ดงันั้นปราชญช์าวบา้น 
จึงคน้ควา้และแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างย ัง่ยืน ด้วยการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีเสนอให้มีการน้อมน าแนวพระราชด าริ
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง   มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างาน  โดยการรู้จกัการ
พึ่งตนเอง มีการทดลองท าด้วยตวัเอง  ลองผิดลองถูก  และศึกษาจากหลกัวิชาการ  มีการปรับใช้
เพื่อให้เกิดวิธีการท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน จนเกิดเป็นประสบการณ์   2. ขอ้จ ากดัของสภาพท่ีดินใน
การท ามาหากิน จึงคน้ควา้วิธีการและแสวงหาความรู้ในการพึ่งพาและอยูร่่วมกบัธรรมชาติ   3. การ
น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิมมาพฒันาท าการเกษตร  สร้างองค์ความรู้ใหม่จดัท านวตักรรมโดยใช้
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หลกัการวิถีแห่งธรรมชาติและความสมดุล  เช่น  การใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ทนสารเคมี  การขุดพื้นท่ีนา 
การปลูกหญา้แฝก การใช้สมุนไพรไล่แมลง  เป็นตน้  4. เกิดจากการผลิตการเกษตรท่ีมีความ
สอดคล้องสัมพนัธ์เก้ือกูลกบัระบบนิเวศน์และทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ีมีการใช้ปัจจยัการผลิต
หมุนเวยีน มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบวถีิชีวติความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ 
5. สร้างแรงจูงใจให้มีความพยายามและความอดทนในการด าเนินชีวิตและท าการเกษตรท่ีตอ้งรู้จกั
ประหยดั   สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 “…เพ่ือให้เห็นภาพรวม  ผมจะพาย้อนอดีตไปนิดหน่อยก่อนนะ  เม่ือสมัยก่อนยุค
ปี พ.ศ. 2535   ชุมชนท่ีท าการเกษตรบริเวณแถวนีก้นิ็ยมใช้สารเคมีอย่างรุนแรง ตัวผมเอง
ก็เป็นผู้น าร่วมกลุ่มเกษตรแถวนี้ไปซ้ือยาฆ่าแมลง ซ้ือปุ๋ยเคมี ผลสุดท้ายของการท า
การเกษตรแบบนี้ก็มี ก าไรขาดทุน ก าไรขาดทุน ก าไรก าไร ขาดทุนขาดทุน ขาดทุน
ขาดทุน   จนมีแต่ขาดทุนมากกว่าก าไร   รู้สึกว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปคงไม่เหลืออะไรแน่            
เลยหันมาติดตามโครงการพระราชด าริของในหลวงเก่ียวกับ เศรษฐกิจพอเพียง   ทางส่ือ
ต่างๆ ท้ังทางวิทยุ หนังสือพิมพ์  ทางทีวีติดตามอยู่ตลอดเวลา  ติดตามไปดูงานตาม
สถานท่ีต่างๆส่ิงท่ีเราไปพบเห็น คือการลด ละเลิกใช้สารเคมีท าอย่างไร    เราเร่ิมเรียนรู้ 
และจับประเด็นแนวทางการท างานมาประยุกต์ใช้ในท่ีของเราเอง  บริเวณนี้มีพื้นท่ี
ประมาณ 33ไร่ เป็นท้ังสวนเงาะ ทุเรียน ลองกอง สละ แก้วมังกร พริกไทย กล้วยต่างๆ  
ทีแรกเร่ิมต้นเป็นการปลูกพืชสวนแบบเชิงเด่ียว    แล้วตอนหลังมาปรับปรุงประยุกต์
ปลูกแบบพืชสวนผสม    น าสมุนไพรต่างๆมาปลูกใต้ต้นทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด 
ตอนแรกก็เร่ิมน าสมุนไพรมาลองปลูกทีละอย่าง สองอย่าง ตะไคร้ หัวข่า โหรพา              
กระเพา   แล้วกสั็งเกตคัดเลือกว่าสมุนไพรชนิดไหนสามารถอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในร่มเงาไม้
ได้ ก็ได้พบว่าพวกกระวาน หน่อแดง เตยหอม พวกสมุนไพรต่างท่ีสามารถอยู่ใต้ร่มเงา
ได้   เรียนแบบธรรมชาติ ไปดูงานสวนผลไม้ในโครงการพระราชด าริ ภาคเหนือ                 
ภาคกลางภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ไปหมดทุกภาค เราได้ความรู้ เราก็น ามา
ปรับปรุง แล้วก็กลับมาตั้งกลุ่ม ท าปุ๋ยอินทรีย์ จุลินทรีย์ชีวภาพ มาตั้งกลุ่ มระดมหุ้น
สมาชิก   ก่อนจะมาตั้งกลุ่มเอาสมาชิกมาไปอบรมหาความรู้เก่ียวกับ  โครงการตามแนว
พระราชด าริ พอเห็นรูปธรรมจากการดูงาน จากการบรรยายท้ังทฤษฎี การปฏิบัติ และ
สามารถปฏิบัติได้เองจริง มาตั้งกลุ่ม  มาส าเร็จในปี 2540 และในปีนี้อยู่ ในช่วงสมัย
เศรษฐกิจฟองสบู่ของประเทศไทยแตก เป็นช่วงท่ีทุกคนจะเป็นหนีก้ันมากท่ีสุด หลังจาก
นั้นกลุ่ มของเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองกัน อุ้มชูตัวเองกันได้ แล้วกลุ่มพวกเราก็
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ช่วยกันผลักดันขยายผลจากกลุ่มเป็นหมู่บ้าน จากหมู่ บ้านเป็นต าบล จากต าบลสู่อ าเภอ 
จากอ าเภอสู่จังหวัดนีคื้อจากผลของการขับเคล่ือน ประเด็นของเราท่ีท าให้เราได้เรียนรู้
จนน าไปสู่การประสบความส าเร็จได้ จากการเรียนรู้ดิน น า้ สภาพอากาศจากธรรมชาติ 
เราพยายามเรียนรู้อยู่กลับธรรมชาติ เราพยายามย้อนอดีตของธรรมชาติ โดยการประยุกต์
ขึน้มาใช้ใหม่คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้น า้จุลินทรีย์ต่างๆ การปลูกสมุนไพรร่วมกับพืช
สวนต่างๆ เพ่ือช่วยในการป้องกันและขบัไล่แมลงโดยธรรมชาติของมนัเอง ตรงนีเ้ป็นจุด
ก่อตัวท่ีท าให้เราสามารถมีประเดน็ในการในการจุดประกายในการท างานอย่างต่อเน่ือง
...” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
 “… ในท่ีสุดผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับภายนอกมากขึน้ ท้ังฝ่ายชุมชน

และฝ่ายหน่วยงานราชการ ในส่วนฝ่ายนโยบายผมก็มีส่วนเข้าไปเก่ียวข้อง เพราะ
ประสบการณ์ท่ีผมมีอยู่มันสอดคล้องกับส่ิงท่ีเขาก าลังรณรงค์กันอยู่ คือเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริในช่วงเร่ิมต้นนั้น ผมก็ไม่ทราบว่าเศรษฐกิจพอเพียง              
คืออะไรแต่มาชัดเจน   เม่ือประมาณปีพ.ศ.2540 ท่ีผมได้รับรู้จากพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวอยู่บ่อยคร้ัง ว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามความเข้าใจของผมนั้น
ต้องพ่ึงตนเอง     ทีนี้ผมก็รู้สึกว่าท่ีผมท ามานี้ผมเน้นเร่ืองการพ่ึงตนเองเหมือนกัน                
ไม่คิดท่ีจะพ่ึงหน่วยงาน รัฐบาล นักการเมือง จึงตั้งหน้าตั้งตาในการหาวิธีพ่ึงตนเองมา
ตลอดเวลา   แล้วผมกพ็ยายามจะพ่ึงตนเองมาทีละเร่ือง ท ามาได้เร่ือย ๆ พอมาถึงปัจจุบัน
นีผ้มกเ็ข้าใจว่า   ผมพ่ึงตนเองได้เกินเศษ 1 ส่วน 4 เพราะพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
ทรงตรัสว่าไม่ต้องท า 100% กไ็ด้ แค่ 50% กไ็ม่ต้อง เพียงเศษ 1 ส่วน 4 กเ็อาตัวรอดแล้ว 
มาปัจจุบันนีผ้มรู้สึกว่าผมเอาตัวรอดแล้วก็พ่ึงตนเองได้เพ่ิมมากขึน้ก็ท าให้เป็นตัวอย่าง
ของกระแสท่ีเน้นเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกัน    แล้วกท็ าให้คนได้มาศึกษาจากผมมากขึน้ 
เป็นโอกาสท่ีท าให้ผมได้เรียนรู้ต่อเน่ืองจากท่ีเร่ิมต้นในการทดลองท าด้วยตัวเอง  เราลอง
ผิดลองถกูมาแล้วปัจจุบันนีผ้มกมี็โอกาสได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองหลักวิชาการ ทฤษฎีอะไร
ต่าง ๆ เพ่ิมเติมมากขึน้...” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
 “…เป็นคนเกิดท่ีร้อยเอ็ดแล้วก็ย้ายมา   เพราะว่าทางโน้นมันท่ีดินมันคับแคบมัน

แห้งแล้งมนัดินทราย   แล้วกมี็ข่าวด้วยว่าท่ีอ าเภอ  จังหวดับุรีรัมย์มนัเป็นเขตท่ีใกล้ ๆ  ลุ่ม
น า้มูล เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ป่าใหญ่   คือคนแต่ก่อนนีแ้สวงหา   คือแสวงหาไม่ได้ หา
เงินนะ    จะหาท่ีอุดมสมบูรณ์   ถ้าท่ีไหนสมบูรณ์แสดงว่าอยู่ได้ แห้งแล้งอยู่ไม่ได้กต้็อง
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หา ท่ีสมบู รณ์จนมาอยู่ ท่ี น่ี อ า เภอแคนดง  คือ เ ป็น ท่ีลาดลุ่ ม เ ป็น ท่ีไหลมาของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมันตกตะกอนอยู่  ฉะนั้นทุกอย่างท่ีใหญ่ ๆ นั้นจะอยู่ ท่ีน่ี จนโตมา
ครอบครัวใหญ่ละ มีพ่ีน้องรวมกัน 10 คน กเ็ป็นพ่ีชาย 2 แล้วกม็าผม แล้วกพ่ี็สาว 2 แล้วก็
น้องสาว 2 พ่อแม่ก ็10 คน ก็อยู่ ร่วมกันเพราะแต่ก่อนมันไม่เป็นวิถีชีวิตแบบนี ้พ่ีเลีย้ง
น้อง น้องนั่งล้อมวงกินข้าววงใหญ่  น้องตัวเลก็  ๆ ก็ดูแลกันต่อไปเร่ือย ๆ หน้าฝนตก             
ก็ไปเก็บเห็ด       พอถึงสมัยเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2500 ก็เร่ิมเข้าโรงเรียนแล้วก็เร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงแล้วมีทางเจ้าหน้าท่ีทางเกษตร            
เข้ามากแ็นะน าว่าชาวบ้านควรจะปลูกปอเพราะตอนนีรั้ฐส่งเสริมให้ปลูกปอ  แถว ๆ นั้น 
มีธกส.มาว่าให้เงินกู้   พอชาวบ้านกู้ เงินมาก็ได้ซ้ือเล่ือยมาตัดต้นไม้ พอตัดต้นไม้ เล่ือย
ต้นไม้ลงมนัสว่างโล่ง มนัเป็นเร่ืองแปลกมากเลยเหมือนเราอยู่ในยุคหน่ึงมันมีดิจิตอลเข้า
มาใช้อย่างนี้ ทุกคนมาออกันเลย โอ้สว่างโล่งมากเลย ปลูกปอ ผลปรากฏว่ามันก็
เหมือนกันทุกอย่าง demand supply นะ คนกป็ลูกเยอะขึน้ ราคามันกล็ดลง กิโลละ 3-4 
บาท คนก็ขยายพันธ์ุขึน้ สุดท้ายราคาเหลือ 25 สตางค์ 5 ปีผ่านไปล้นตลาด ปอก็เน่าทิ้ง 
ชาวบ้านติดหนีแ้ล้วคนละ 10,000 ทุกครัวเรือน  ธกส.กม็าใหม่ เอ้ากู้ใหม่ ๆ กู้ยังไง กอั็น
เก่ากู้ ส้ันหลักต่อไปกู้ ส้ันอ่ืน ...” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  2) 

 
 “…วิถีชีวิตของพ่อกคื็อการเป็นเกษตรกรแล้วได้มาแต่งงานท่ีหมู่  5 ท าการเกษตร

ตั้งแต่อายุ 12 สมัยก่อนพอพ่อเสียชีวิตไม่มีใครท านา   การท าเกษตรสมัยก่อนท ากับพ่อ
กับแม่ได้เรียนรู้การท าไร่  ท าสวน  การปลูกผักทุกอย่าง    พอท าวิถีชีวิตในอดีตก็อยู่กัน
แบบเรียบง่ายและก็เป้าหมายก็คือ มีเหลือกิน    ถ้าเหลือกินก็ขาย วิถีชีวิตของเขา  คือ
พ่ึงพาตัวเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์   ท าท้ังไร่ท้ังนา ปลูกฝ้ายปลูกอะไรท่ีเอามาท า
เคร่ืองนุ่งห่ม อาหารอยู่ในไร่ในนาหมด คือท่ีเขาพ่ึงพาตัวเองไม่ได้ก็คือ  เร่ืองของไม่มี
เกลืออย่างเดียว ถ้ามีเกลือ กไ็ม่มีอะไรแล้ว ปูปลาอาหาร มีหมด   คือว่าเราไม่มีทะเล   จะ
มีเกลือกินจะต้องข้ามเขาขุนตาล ไปเอาเกลือท่ีสถานีรถไฟล าปาง ได้เกลือมาก็อยู่ได้
หลายเดือน ถ้าถามว่าเอาเงินท่ีไหนมา กบ็อกเลยว่าเงิน ไม่ค่อยมีหรอกกไ็ปเอาไก่ เอาหม ู
มีเป็ดมีไก่กไ็ปแลก    คนสมัยก่อนๆ นีพ่ึ้งพาตัวเอง 99.9 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีเกลืออย่างเดียว
ท่ีต้องพ่ึงพาผู้ อ่ืน หลังจากนั้นก็มายุคพัฒนาของประเทศไทย พ.ศ.2504 แผนพัฒนา
ประเทศไทยฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ. 2504 เห็นฝร่ังเจริญค้าขายอะไรกดี็ไปหมด  แต่ไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้...” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 
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“…พืน้ท่ีดินแถวนีเ้ป็นดินปนทรายพืน้ดินแขง็เป็นดาล สมัยก่อนท านากันกไ็ด้ผล
ผลิตกันไม่มาก      แล้วผมต้องต่อสู้กับสภาพทางกายภาพ กับส่ิงแวดล้อมเดิมๆผมต้อง
อดทน สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง หาความรู้ คิดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  ในปีนีผ้มกล็อง
ปลูกแฝกเพ่ือลองดูว่าหญ้าแฝกสามารถชะลอน า้   ต้านกระแสน า้ได้มากน้อยแค่ไหน 
ความเสียหายมันจะเกิดขึน้ในนาข้าวมากน้อยเพียงใด    เม่ือฝนใหญ่มาหรือน า้หลากมา 
ถ้ามนัต้านกระแสน า้ได้    ต้นข้าวมนักไ็ม่ล้มความเสียหายกไ็ม่เกิด ผมกเ็ลยท าบ่อน า้และ
ทางรับน า้ให้มันโค้งๆแล้วปลูกแฝก     ผมเป็นคนท่ีน่ีเกิดท่ีน่ีเป็นลูกเกษตรกรคน
สมยัก่อนมีความอดทนสูงต้องต่อสู้  ต้องอดทน  ถ้าเป็นแบบคนในสมัยนีห้นักไม่เอาเบา
ไม่สู้ท าการเกษตรไม่ได้หรอก    ส่ิงแวดล้อมมันสอนเราให้เราต้องอดทน   ต้องใช้สมอง
เอาชนะธรรมชาติ  คนรุ่นพ่อแม่เราสอนเราให้รู้จักการท าเกษตรต้องรู้จักประหยัด                
ต้องรู้จักพ่ึงพาตนเอง...” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 

 
 1.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ความมีเหตุมีผล                              
ความพอประมาณ  และการมีภูมิคุ้มกนั ร่วมกบัเง่ือนไขความรู้ และคุณธรรม)ในการด าเนินชีวติ/
ประกอบอาชีพ 
 จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้น พบว่า มีการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ความมีเหตุมีผล   ความพอประมาณ  และการมีภูมิคุ้มกัน ร่วมกับเง่ือนไขความรู้              
และคุณธรรม)  ในการด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพ  ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั  กล่าวคือ ปราชญ์
ชาวบา้นไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 1. พอประมาณ โดยการ
ประกอบอาชีพและมีการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมไม่เกินก าลงั  2. มีเหตุผล ปราชญ์ชาวบา้นได้
รวบรวมขอ้มูลตามหลกัวิชาการ แลว้น ามาคิดวิเคราะห์ ทดลอง  ลองผิดลองถูกและคน้ควา้ความรู้
ต่างๆในการท าเกษตรแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและธรรมชาติ  3. ภูมิคุม้กัน 
ปราชญช์าวบา้นไดมี้การวางแผน  ก าหนดเป้าหมายในการเพาะปลูกและบริหารจดัการเพื่อลดวาม
เส่ียงในกลุ่มของตน  มีการประเมินก าลงัและความสามารถของตนเอง   มีการน าองคค์วามรู้มาใชใ้น
การวางแผนการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม    ปราชญ์
ชาวบา้นด าเนินชีวิตโดยอาศยัหลกัเง่ือนไขความรู้คู่คุณธรรม คือ คน้ควา้ความรู้  มีความรอบคอบ ,
ระมดัระวงั, ซ่ือสัตยสุ์จริต,ขยนัอดทน)  เช่น การเปล่ียนวถีิเกษตรจากท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียวและใช้
สารเคมี     มาเป็นการท าเกษตรแบบผสมผสานและใช้อินทรียวตัถุต่างๆแทนสารเคมีและยาฆ่า
แมลง    มีการปลูกหญา้แฝกเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนในดิน  และมีการพึ่งตนเองมากกว่าการพึ่งจาก
ภายนอก     จะเห็นไดว้า่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  ทรง
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มีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทาง  การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย   ถึงแนวการด ารงอยู่    และ
ปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว   ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ   ทั้งในการ
พฒันา และบริหารประเทศใหด้ าเนินไปในทางสายกลาง   ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน
ในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย   สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลาเพื่อความมัน่คงและมีความสุขอยา่งย ัง่ยนื  
 

 “…ในการใช้ชีวิตในทุกวันนีต้้องค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต จะเห็น
ได้ว่ามีการจัดการพืน้ท่ีของตนเองอย่างคุ้มค่า  พ่อค า เ ด่ืองมอง ว่า  ถ้ า มีความ อุดม
สมบูรณ์ธรรมชาติ กคื็อความสมบูรณ์ในพืน้ท่ี แล้วสุดท้ายลูกหลาน   แล้วสอดคล้องกับ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่ หัวฯ เป้าหมายคือให้คนลดรายจ่ายและเพ่ิม
รายได้   คนเราจะพูดถึงการพ่ึงพาตัวเองลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ เคยใช้ปุ๋ยเคมีก็หัน
กลับมาใช้ปุ๋ยหมกัปุ๋ยคอกแทน ตัวจุลินทรีย์กไ็ปหาในป่ามาผสมในปุ๋ยคอก  ชอบอะไรก็
ปลูกได้หลากหลายไม่ต้องซ้ือ พอเหลือกินกข็าย  มีการท าบัญชีจดรายรับรายจ่ายและจะรู้
ว่าปีนีผ้ลิตมีต้นทุนอะไร ถ้ามีต้นทุนสูงต้องลด ถ้ารายจ่ายสูงต้องปรับให้ตรงกับความ
จ าเป็นอีก    ถ้าตัวเองทะเยอทะยานมากเกินไปกไ็ม่ใช่พอเพียงแล้ว    รู้จักประมาณตัวเอง
เสร็จแล้วต้องรู้จักว่าใช้ชีวิตแบบไหนท่ีให้เป็นสุข     บางคร้ังเราบอกว่าค าว่าเศรษฐีมัน
คือเศรษฐีต้องมีเงินเยอะๆ มีธุรกิจใหญ่ๆ มีทรัพย์สินเยอะๆ แต่บางคร้ังมนักไ็ม่ใช่    ค าว่า
เศรษฐีหลายมิติมากถ้าเศรษฐีแห่งความสุขก็เป็นเศรษฐีได้   การท่ีจะท าให้ประเทศชาติ
พัฒนาได้นั้นต้องเร่ิมต้นจากชุมชน เพราะชุมชนเป็นรากฐานของสังคมและประเทศชาติ 
ถ้าชุมชนเข้มแข็ง สังคม ประเทศชาติก็จะพัฒนาได้ เพราะชุมชนท่ีเข้มแข็งจะเป็นตัว
ขบัเคล่ือนให้สังคมและประเทศชาติพัฒนา...” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

  
 “…ได้ไปดูงานสวนผลไม้ในโครงการพระราชด าริ ภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสาน 

ภาคตะวนัออก ภาคใต้ไปหมดทุกภาค เราได้ความรู้เรากน็ ามาปรับปรุงแล้วกก็ลับมาตั้งกลุ่ม
ท าปุ๋ยอินทรีย์ จุลินทรีย์ชีวภาพ มาตั้งกลุ่มระดมหุ้นสมาชิกก่อนจะมาตั้งกลุ่มน าสมาชิก                
อบบรมหาความรู้เก่ียวกับโครงการตามแนวพระราชด าริพอเห็นรูปธรรมจากการดูงาน จาก
การบรรยายท้ังทฤษฎี การปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้เองจริง   แล้วกม็าตั้งกลุ่มตั้งประธาน
รองประธาน เหรัญญิก ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรับผิดชอบต่างๆ มาผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และน า้ชีวภาพต่างๆใช้เอง ท าให้กลุ่มของเราสามารถลดต้นทุนในการท าการเกษตร
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ได้จริงทางหน่วยงานของภาครัฐกเ็ข้ามาให้การสนับสนุน เช่นฝ่ายวิจัยพืชสวน...” (ข้อมลูการ
สัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
 “…ผมประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา ผมรวบรวมและใช้ข้อมูล ผมคิดว่าข้อมูลน่ี

แหละท่ีจะท าให้เราสามารถจะวิเคราะห์ได้ ข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ และ
ผมท างานอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไป   ผมฝึกเร่ืองทางการวิเคราะห์ หาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส ข้อจ ากัด ฝึกตามหลักวิชาการแล้วมาวิเคราะห์ทุกเร่ืองแล้วกต็ัดสินใจด้วยเหตุผล 
การใช้ข้อมูลเป็นเหตุผลในการตัดสินใจท่ีไม่ค่อยผิดพลาด ผมไม่เคยล้มเหลว เพราะผม
ท าช้า ๆ คิดเป็นระบบวิเคราะห์แล้วได้ข้อสรุปท่ีมีเหตุผล   การวางแผนนั้นผมถือว่า
ส าคัญท่ีสุด ถ้าไปเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมว่านั่นเป็นภูมิคุ้มกันของผม เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีว่าท่ีเราวางแผนแล้วมันจะมีเป้าหมายในทุกเร่ือง เป้าหมายคืออะไร 
ขัน้ตอนท่ีจะไปสู่เป้าหมายนั้นเรากว็างเป็นระบบ ๆ วางแผนในการป้องกันไม่ให้มันเกิด
ปัญหานั้น หรือว่าถ้าเราวางแผนในการป้องกันแล้วเรายังไม่มั่นใจ 100% ว่าจะป้องกันได้ 
เรากว็างแผนในการแก้ปัญหาไว้ด้วย  ถ้ามันเกิดปัญหานีขึ้น้มาจริงเราจะแก้อย่างไร มันก็
เป็นภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ผมคิดว่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็ยึดการปฏิบัติท่ี 2 
เง่ือนไขข้างล่าง เง่ือนไขความรู้ท่ีเขียนว่า รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ผมใช้ท้ัง 3 
ประโยคอย่างเข้มข้นในทุกเร่ืองทุกขั้นตอน ท้ังเร่ืองส่วนตัวและส่วนรวม และสังคม ผม
ใช้ทุกขั้นตอน ถ้าเรามีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังก็ไม่มีความเส่ียงตรงนั้น แล้ว
คุณธรรมคือความซ่ือสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญา แบ่งปันเพราะฉะนั้นเวลาเรามาท า
การฝึกท าการอบรมต่าง ๆ เราก็ยึดท้ัง 5 เร่ืองนี ้คือความพอประมาณ การมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกัน คุณธรรม ความรู้นั้น กค็รอบคลุมหมดในทุกเร่ือง นั่นคือความเข้าใจค าว่า
เศรษฐกิจพอเพียงของผม...” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

 
 “…ระเบิดภายในคือระเบิดอย่างไรก็ได้ให้คนรู้จักตัวตนของตัวเองรู้จักก าลัง

ตัว เอง รู้ จักก าลังตัวเองคือการรู้ จักทุนทรัพย์ตัว เองมี เท่าไหร่ เพราะถ้าตัวเอง
ทะเยอทะยานมากเกินไปก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว      รู้จักประมาณตัวเองเสร็จแล้วต้องรู้จัก 
ใช้ชีวิตแบบไหนท่ีให้เป็นสุขไม่ใช่ว่ามากคนมีเงินรวยมากเป็นหม่ืนล้านแสนไม่มี
ความสุขกมี็   บางคนเงินน้อยครอบครัวเข้าใจกันและเขาพออยู่พอกินกันและเขากมี็เงิน
เยอะมีใช้มีจ่ายตามปกติของเขา เขาก็มีความสุขของเขา    มีการใช้สติปัญญาน าองค์
ความรู้ใช้  การวางแผนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืนไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 
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รวยได้รวยแบบไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืนไม่เอาเปรียบส่ิงแวดล้อม   และกใ็ช้คุณธรรมประกอบ
รวยได้คุณ มีสิทธิรวยได้ไม่มีใครปฏิเสธหรอกนะ   รู้จักการแบ่งปัน  คือตัวเรา โลกเรา 
ประเทศเรามนัต้องช่วยเหลือกันรักษาป่ารักษาดินรักษาน า้รักษาความเป็นธรรมท้ังหลาย
ท่ีญาติพ่ีน้องคนชุมชนเราให้ได้รับความเป็นธรรมเราต้องช่วยเขา เรามีสติปัญญาช่วยเขา
เท่าไหร่กช่็วยเขาเท่านั้น       เราจะท ายงัไงให้สังคมท่ีน่าอยู่สังคมท่ีเอือ้ให้กัน   เราให้มาก
เท่าไหร่กไ็ด้กลับมาเท่านั้น...” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
“…เราก็เน้นความยั่งยืนเราก็ได้แฝก  จากด าริของในหลวง ท่ีเคยบอกว่าเราจะ

สร้างป่า  เราต้องมีพืชน าร่องก่อนเพ่ือรักษาความชื้นของดินไว้ก็ได้แฝกเป็นพืชน าร่อง
แล้วจึงปลูกพืชอ่ืนๆตามมา เช่นพืชไม้โตเร็ว พืชคลุมดิน เป็นพืชเบิกน า เช่นกระถ่ินเทพา 
ก้ามปู กด็ูจากดินแถวนีค่้าพีเอช  ประมาณ 10.2  ถ้าเราเอาจอบขุดดูขุดไม่ลงหลอกครับ 
แต่ถ้าท่ีในนาข้าวน่ีค่า พีเอชประมาณ 8.2 เพราะมีค่าอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่
พอเพียงส าหรับท าการเกษตร    นอกจากดินแถวนีมี้ค่าความเป็นด่างแล้วยังมีค่าความ
เป็นเกลือเข้ามาด้วย   ปลูกแฝกถ้ามีความเค็มเกิน 4ppm   มันกอ็ยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะ
โคนต้นมันจะเน่า    ในหลวงทรงบอกว่าเราต้องปลูกแฝกให้มันสามารถอยู่รอดเองได้
ก่อนแล้วเขากจ็ะท าหน้าท่ีของเขา     เรากท็ดลองดูกเ็ป็นเช่นนั้นจริงๆ ถ้าปลูกแฝกให้มัน
ดูแลตัวมันได้แล้วมันกจ็ะท าหน้าท่ีของมัน    แล้วเรากม็าเรียนรู้ภายหลังแฝกท่ีรากมันมี
จุลินทรีย์       สามารถตึงไนโตรเจนได้    ท าให้เกิดช่องว่างท าให้อากาศ น า้สอดแทรกลง
ไปในดิน  ได้อินทรียวตัถมุนักจ็ะกลับมาในดิน ดินท่ีเป็นด่างกเ็พราะมันขาดอินทรีย์วัตถุ 
แต่พอรากแฝกมันยั่งรากลงไปได้เรากจ็ะได้ส่ิงท่ีขาดหายกลับมาท้ังหมด...” (ข้อมูลการ
สัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 

 
 

1.3 หลกัการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต/การ
ประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 จากการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น พบวา่  มีหลกัการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้าง
และประยุกต์ใชภู้มิปัญญาในการด าเนินชีวิต/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดงัต่อไปน้ี   เร่ิมตน้จากการเปล่ียนแปลงหรือปรับแนวคิดจากบทเรียนและประสบการณ์ในอดีต  
โดยมีการเรียนรู้หลักคิดเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ งจากหนังสือ   
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โทรทศัน์   การศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง    จากนั้นน ามาทดลองและประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง  ดงัต่อไปน้ี 

 ลุงค านึง  ชนะสิทธ์ิ   มีหลกัคิดท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 1. มีการวเิคราะห์บทเรียน และประสบการณ์การท าการเกษตรในอดีตเพื่อแกไ้ขปัญหา

และปรับเปล่ียนแนวความคิด   โดยกล่าวว่า  เม่ือสมยัก่อนยุคปีพุทธศกัราช 2535 ชุมชนท่ีท า
การเกษตรบริเวณแถวน้ีก็นิยมใชส้ารเคมีกนัอยา่งรุนแรง     ตวัผมเองก็เป็นผูน้ าร่วมกลุ่มเกษตรแถว
น้ีไปซ้ือยาฆ่าแมลง ซ้ือปุ๋ยเคมี    ผลสุดทา้ยของการท าการเกษตรแบบน้ีก็มี   ก าไรขาดทุน ก าไร
ขาดทุน ก าไรก าไร ขาดทุนขาดทุน ขาดทุนขาดทุน จนมีแต่ขาดทุนมากกวา่ก าไร  รู้สึกวา่ถา้อย่างน้ี
ต่อไปคงไม่เหลืออะไรแน่    เลยหนัมาติดตามโครงการพระราชด าริของในหลวงเก่ียวกบั เศรษฐกิจ
พอเพียง ทางส่ือต่างๆ ทั้งทางวิทยุ หนงัสือพิมพ์ ทางทีวีติดตามอยู่ตลอดเวลา ติดตามไปดูงานตาม
สถานท่ีต่างๆส่ิงท่ีเราไปพบเห็น คือการลด ละเลิกใชส้ารเคมีท าอยา่งไร  

 2.  การเรียนรู้และทดลองปฏิบติั   ลุงค านึง  ชนะสิทธ์ิ เล่าว่า  ไดเ้ร่ิมเรียนรู้ และจบั
ประเด็นแนวทาง    การท างานมาประยุกต์ใช้ในท่ีของเราเอง    บริเวณน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 33ไร่                 
เป็นทั้งสวนเงาะ  ทุเรียน ลองกอง  สละ  แกว้มงักร  พริกไทย กลว้ยต่างๆ ทีแรกเร่ิมตน้เป็นการปลูก
พืชสวนแบบเชิงเด่ียว   แลว้ตอนหลงัมาปรับปรุงประยุกต์ปลูกแบบพืชสวนผสม น าสมุนไพรต่างๆ
มาปลูกใตต้น้ทุเรียน เงาะ ลองกอง มงัคุด ตอนแรกก็เร่ิมน าสมุนไพรมาลองปลูกทีละอยา่ง สองอยา่ง 
ตะไคร้ หวัข่า   โหระพา กระเพา แลว้ก็สังเกตคดัเลือกวา่สมุนไพรชนิดไหนสามารถอยูใ่ตต้น้ไมอ้ยู่
ในร่มเงาไมไ้ด ้   ก็ไดพ้บวา่พวกกระวาน หน่อแดง  เตยหอม   พวกสมุนไพรต่างท่ีสามารถอยูใ่ตร่้ม
เงาได ้    

3. สร้างภูมิปัญญาโดยใช้วิธีการเรียนแบบธรรมชาติ     โดยไปดูงานสวนผลไมใ้น
โครงการพระราชด าริ ภาคเหนือ   ภาคกลางภาคอีสาน   ภาคตะวนัออก   และภาคใต ้   ไดน้ าความรู้ 
แลว้น ามาปรับปรุง   และก็กลบัมาตั้งกลุ่ม ท าปุ๋ยอินทรีย ์จุลินทรียชี์วภาพ  

4. มีการรวมกลุ่มชาวบา้น   โดยตั้งกลุ่มระดมหุ้นสมาชิก  ก่อนจะมาตั้งกลุ่มเอาสมาชิก
มาไปอบรมหาความรู้เก่ียวกบัโครงการตามแนวพระราชด าริ พอเห็นรูปธรรมจากการดูงาน จากการ
บรรยายทั้งทฤษฎี การปฏิบติั และสามารถปฏิบติัได้เองจริง มาตั้งกลุ่มตั้งประธานรองประธาน 
เหรัญญิก ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายรับผิดชอบต่างมาผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ช้เอง น ้ าชีวภาพ
ต่างๆก็ท าให้กลุ่มของเราสามารถลดตน้ทุนในการท าการเกษตรได้จริง ไปถึงทางหน่วยงานของ
ภาครัฐก็เขา้มาให้การสนบัสนุน เช่นฝ่ายวิจยัพืชสวน ส านกังานเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ องคก์าร
บริหารส่วนต าบล(อบต.) เทศบาลต่างก็เข้ามา ท่ีส าคญัท่ีสุดคือกรมพฒันาท่ีดิน น าดินไปตรวจ
วเิคราะห์ วจิยักนั   กลุ่มของเราก็พยายามช่วยเหลือตวัเองกนั อุม้ชูตวัเองกนัได ้   
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5. การขยายผล   ชาวบา้นช่วยกนัผลกัดนัขยายผลจากกลุ่มเป็นหมู่บา้น จากหมู่บา้นเป็น
ต าบล จากต าบลสู่อ าเภอ จากอ าเภอสู่จงัหวดัน้ีคือจากผลของการขบัเคล่ือน   ท าให้ได้เรียนรู้จน
น าไปสู่การประสบความส าเร็จได ้   จากการเรียนรู้ดิน น ้า สภาพอากาศจากธรรมชาติ   พยายามเรียน
รู้อยู่กลบัธรรมชาติ     พยายามยอ้นอดีตของธรรมชาติ โดยการประยุกต์ข้ึนมาใช้ใหม่คือการใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์ใชน้ ้าจุลินทรียต่์างๆ การปลูกสมุนไพรร่วมกบัพืชสวนต่างๆ เพื่อช่วยในการป้องกนัและขบั
ไล่แมลงโดยธรรมชาติของมนัเอง     

6. การท างานอย่างต่อเน่ือง   ซ่ึงเป็นจุดก่อตวัท่ีท าให้สามารถมีประเด็นในการจุด
ประกายในการท างานดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้ม    จนกลายเป็นผลไมป้ลอดสาร อาหารปลอดภยั
และสมุนไพร    ท าให้พวกเรามีรายไดป้ระจ าวนั ประจ าสัปดาห์ และมีรายไดทุ้กๆเดือน   มีรายได้
ตลอดไปทั้งปี   จากพวกไม้ล้มลุกและสมุนไพร เช่น พวกกล้วย กล้วยไข่ กล้วยน ้ าวา้ กระวาน                    
หน่อแดง   เตยหอม   รวมทั้งสามารถส่งออกได ้ช่วงแรกเราก็ขายในชุมชนกนัเองแต่ตอนน้ีเราพฒันา
จนเป็นท่ียอมรับและสามารถส่งออกได้จนเป็นรายได้หลัก กว่าจะเป็นท่ียอมรับเราต้องเข้าหา
หน่วยงานราชการ 

 
พอ่ค าเด่ือง   มีหลกัคิดท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
1.  ส ารวจและศึกษาสภาพพื้นท่ี   โดยพ่อค าเด่ืองไดเ้ล่าวา่   ไดมี้การคน้หาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม            

มีความสมบูรณ์จนมาอยูท่ี่อ  าเภอแคนดง    ก็คือดงตะเคียน ภาษาอีสานเรียกวา่ตน้แคน ดงแคน  พื้นท่ี
น้ีมีต้นไม้โตมาก  เช่น  ต้นยางนา ต้นตะเคียน และพื้น ท่ี เป็นท่ีลาดซ่ึงเป็นท่ีไหลมาของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีตกตะกอนอยู ่      ไดรั้บการสั่งสอนเร่ืองป่าจากพ่อแม่  เช่น  ถา้กินมะไฟป่าให้
สังเกตดูว่าตน้ไหนหวานจากพวกกระรอก อีเห็น กระแต   ถา้สัตวไ์ปรุมกินตน้ไหนแสดงว่าตน้นั้น
อร่อย มนัจะหวานมากกวา่      

2. การเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่กบัธรรมชาติ    เช่น  วิธีการจบัปลา   การเก็บเห็ด   พ่อค าเด่ือง              
เล่าวา่   มีวนัหน่ึงเพื่อนบอกวา่  มีคนปลูกพริกท่ีศรีสะเกษเอาฟางขา้วคลุม เอาฟางขา้วคลุมมนัจะไม่
แห้งแลว้ก็ไม่ตอ้งรดน ้ าทุกวนั  ก็ไปเอาฟางขา้วมาคลุม พอมาคลุมปุ๊บเอาน ้ าไปรดเม็ดขา้วท่ีติดกบั
ฟางเราก็งอก ๆ  เราก็มาถอนออกก็คือเรียกวา่ดายรุ่นให้  แลว้ทีน้ีเราก็ลืมไปแลว้ดว้ย ตอนนั้นก็มาถึง
หน้าฝน  ตอนก่อนนั้นมนัเป็นหน้าแลง้ท่ีรด พอมาเขา้เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  ผมก็ไปเห็นตน้
ขา้วท่ีมนังอกเอง งอกเองตามท้องนา เอ๊ะท าไมมนัเกิดข้ึนได้   คือตอนน้ีเห็นอะไรเราก็จะแบบ
เหมือนธรรมวจิยัในตวัทุกเร่ืองเลย ท าไมมนัเกิดได ้เราก็ไม่ไดไ้ถ  ทีน้ีก็ไปท านาเก่ียวขา้ว ท่ีท่ีปลูกท่ี
นาต ่า เราก็ไปนัง่พกัอยูต่รงท่ีสูง ๆ เพราะวา่ตรงนั้นมนัแฉะ รวงขา้วมนัก็หยอ่นมา รวงขา้วท่ีมนัเกิด
ข้ึนกบัพริก รวงมนัใหญ่มากเลยนะ แลว้มนัก็ไม่มีน ้ า ไอต้รงพริกจะมีฟางขา้วคลุม แลว้ทีน้ีเราก็เห็น
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กองฟางท่ีเรากองใหว้วัใหค้วายกองท่ีเดิม ๆ ดินจะดี ตรงนั้นท่ีกองหลาย ๆ ชั้นดินดี มนัก็ท าให้นึกถึง
ขา้วท่ีมนังอกเองตรงท่ีกองฟางคือมนัจบัแพะชนแกะมาเลย  

3. ค านึงถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุน  โดยการท าแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ใน
ครัวเรือน   โดยพ่อค าเด่ืองเล่าว่า   แต่ก่อนท าพลังงานแสงอาทิตย์น่ีแพงมาก 4-500,000 บาท 
ชาวบา้นท าไม่ไดซ่้อมไม่ไดไ้ม่มีอะไหล่     แต่ตอนน้ีท าไดแ้ลว้    

 
พ่อพฒัน์อธิบายว่า   ได้ทดลองท าการเกษตรท่ีเรียกว่า “เกษตรผีบา้” คือ คนอ่ืนเขาปลูก

ขา้วโพด เขาปลูกอะไรกนัเราไม่ปลูก   เราจะปลูกพืชผกัแบบผสมผสาน ปลูกพริก ปลูกมะเขือ  
ชาวบา้นบอกว่าคนผีบา้หรือเปล่า ท าอะไรไม่ท า ท าแบบน้ีไดเ้งินเป็นหม่ืนยงัไม่พอกิน แต่พอเรา
ปลดหน้ีไดป้ลดอะไรได ้ชาวบา้นก็เร่ิมเห็นมากข้ึน    ทีน้ีเราก็มีการขยายกลุ่มเร่ืองของเกษตรเร่ือง
ของการแกปั้ญหาความยากจน      จากนั้น พ.ศ.  2530      มีนกัพฒันาเอกชนมาก็เพิ่งรู้จกักนั  เราก็
ชวนไปสวน   ไปเรียนรู้กนัท่ีสวน   แลว้ก็ไปช่วยเอ็นจีโอขยายกลุ่มเร่ืองของกลุ่มออมทรัพย ์   เร่ือง
ของการแกปั้ญหาความยากจน    เร่ืองของหน้ีสิน เร่ืองขา้วเร่ืองอะไรของเขา เราก็สรุปบทเรียนของ
เราให้เขาฟังเร่ือยๆ  เราก็ขยายกลุ่มให้เขามีออมทรัพยก์นัและก็ต่อรองเร่ืองผลผลิตขา้วโพดเคมี 
รวมกลุ่มกนัใหผ้ลิตขา้วโพดแลว้ส่งโรงงานกนัดีไหมและก็มีกลุ่มมีเครือข่ายก็ท ากนัขายให้มีผลผลิต
ใหก้บัโรงงานแลว้เอาก าไรท่ีเหลือมาบริหารจดัการเท่าน้ีเอาปันผลก าไรให้กบัสมาชิก     มีทางเลือก
หน่ึงคือการท าเกษตรย ัง่ยืนเร่ืองการเลิกใชปุ๋้ยเลิกใชย้ามาปลูกแบบเรียบง่าย   มีการท าเกษตรแบบ
ยัง่ยืน สมยันั้นพระเจา้อยู่หัวฯ พระราชด ารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยู่พอดีเลย เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระเจา้อยู่หัวฯ  พระเจ้าอยู่หัวฯท่านว่าพอเพียงถ้าเรารู้จกัพอประมาณพอเพียงคนก็จะเกิด
ความสุขจะเกิดการแบ่งปันจะเกิดการให้มากกว่าการรับจะเป็นอย่างน้ี   คือถ้าทุกคนรู้จกัค าว่า
พอเพียงพอประมาณสมมุติวา่เรามีฐานเราตอ้งมาพดูถึงทุนก่อนทุนอะไรหน่ึงคือทุนแห่งความรู้ สอง
ทุนท่ีดิน สามทุนท่ีอยูอ่าศยั     ส่ีทุนเร่ืองของความหลากหลายทางชีวภาพเร่ืองอาหารการกิน   ถา้เรา
มีทุนถา้เป็นเกษตรตอ้งมาพดูถึงทุนโดยมาก     ถา้เราเขา้ใจทุนและเราเขา้ใจวา่คือชีวิตคนเราตอ้งการ
อะไร    พอ่ก็เลยคิดถึงค าวา่ “พอเพียง”    พอ่ก็เลยตั้งปณิธานกบัตวัเองวา่  “เม่ือก่อนเรายากจนเราหา
เชา้กินค ่า    ขา้วจะกินก็ไม่มี ก็ขอใหพ้่อมีนาและมีขา้วให้พอกิน และขอให้พ่อมีท่ีดินท ากินมีอาหาร
ให้กินทั้งปี มีความมัน่คงทางอาหาร มีบา้นท่ีให้อยู่ พ่อพอใจท่ีสุดล่ะคือท่ีพอเพียงของพ่อนะพ่อท า
ไดส้ าเร็จ” 
 พอ่พฒัน์เล่าวา่ การเกษตรแบบยัง่ยนืจริงๆ เป้าหมายคือใหค้นลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได ้  โดยคนเราจะพดูถึงการพึ่งพาตวัเองลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ้   ซ่ึงเดิมเคยท าการเกษตรโดย
ใชปุ๋้ยเคมีก็หนักลบัมาใชปุ๋้ยหมกัปุ๋ยคอกแทน  ส่วนเร่ืองตวัจุลินทรียก์็ไปหาในป่ามาผสมในปุ๋ยคอก   
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เศรษฐกิจพอเพียงพดูถึงความมัน่คงทางอาหาร หน่ึงตอบเร่ืองความมัน่คงท่ีดิน ท่ีดินหมายถึง                
ดินเราไม่ใชปุ๋้ยเคมีไม่ใชส้ารเคมีท าลายดิน ดินดีปลูกอะไรก็ได ้ นั้นหมายถึง  คุณมีความมัน่คงทาง
อาหารดินดีแลว้จะมีความมัน่คงท่ีดีมีความมัน่คงทางอาหาร ชอบอะไรก็ปลูกไดห้ลากหลายไม่ตอ้ง
ซ้ือ พอเหลือกินก็ขาย ขายเป็นเร่ืองตอบเร่ืองเศรษฐกิจไดแ้ละตอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไดว้า่ การเกษตร
ย ัง่ยนืตอ้งสร้างความหลากหลาย  ถา้เป็นท่ีสูงก็จะปลูกไร่ยนืตน้สองสามระดบัก็ได ้ถา้เป็นท่ีลุ่มปลูก
ผกัผลไมท้ั้งหลายไวกิ้น นัน่หมายความวา่ตอบเร่ืองความมัน่คงเร่ืองท่ีดินตอบเร่ืองของอาหารคือ
เหลือพอก็เอาไปขายตอบเร่ืองเศรษฐกิจ   ไปตอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้มคือไม่ใชส้ารเคมี ไม่ใชปุ๋้ยเคมี
สร้างความหลากหลายของธญัพืชทั้งหลายไม่วา่ไม่ยนืตน้หรือธญัพืชทั้งหลาย มนัตอบไดทุ้กเร่ือง
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจา้อยูห่วัฯ เอาไปปรับใชก้บัชีวติ ท าบญัชีจดรายรับรายจ่ายและจะรู้
วา่ปีน้ีผลิตมีตน้ทุนอะไร ถา้มีตน้ทุนสูงตอ้งลด ถา้รายจ่ายสูงตอ้งปรับให้ตรงกบัความจ าเป็นอีก 
จ าเป็นมากจ าเป็นนอ้ยไม่จ  าเป็นเท่าไหร่อนัไหนท่ีอุ่นไดก้็ไปอุ่นอนัไหนท่ีไม่ซ้ือไดก้็ไม่ตอ้งจ่ายก็เลย
ด าเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยท าอยา่งไรใหเ้ศรษฐกิจพอเพียงจากการใชส้ติปัญญาการใช้
ชีวติการบริหารครอบครัวเร่ืองเงินๆทองๆ  ตอ้งหาความรู้ หาประสบการณ์ใหม้ากๆ การศึกษาหา
ความรู้ตอ้งวเิคราะห์ให้เป็นดว้ย เราตอ้งวิเคราะห์ดว้ยวา่แต่ละยคุมนัจะต่างกนั เพราะองคค์วามรู้
อดีตกบัปัจจุบนัมนัต่างกนั พอ่พฒัน์ไดม้องเร่ืองของเกษตร  โดยกล่าววา่ “คนท าเกษตรไม่รวย              
แต่มนัย ัง่ยนื” เพราะวา่เป็นเจา้ของเพราะวา่เรามีขา้วกินทั้งปีมีพืชมีผกัไวกิ้น องคค์วามรู้ของเกษตร
จะพึ่งพาตวัเองไดม้าก    พอ่พฒัน์มีหลกัคิดท่ีวา่ถา้พึ่งพาปัจจยัภายในไดเ้ท่าไหร่ก็คือความย ัง่ยนืมาก
เท่านั้น  ถา้พึ่งปัจจยัภายนอกมาเท่าไหร่นั้นก็จะคือตวัปัญหา  
 

ลุงประยงคเ์ห็นวา่ เศรษฐกิจพอเพียงหลกัคิดตอ้งเป็นแบบการพึ่งตนเอง โดยใชร้ะบบ
เกษตรผสมผสาน    ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของระบบเกษตรกรรมท่ีมีกิจกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรมข้ึนไป
ในพื้นท่ีเดียวกนั และกิจกรรมเหล่าน้ีจะมีการเก้ือกูลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
ดงันั้น จึงเป็นระบบท่ีน าไปสู่ การเกษตร แบบยัง่ยืน (Sustainable Agriculture) จึงก่อให้เกิดผลดีและ
ประโยชน์ คือ  

1. การพึ่งตนเอง  ลุงประยงคไ์ดอ้ธิบายวา่ นอกจากพึ่งตนเองแลว้เรายงัตอ้งปรับตวันะ   
ท่ีเราท ายางแผน่อยู่ตอนน้ีก็ตอ้งเตรียมตวัในการท่ีจะกา้วขา้ม  ขายไดแ้ต่เอเชียอย่างเดียวนะ ขายจีน 
ขายญ่ีปุ่น ขายเกาหลีเท่านั้นแหละ เพราะพวกน้ียงัเป็นเคร่ืองจกัรสมยัเก่าอยูท่ี่เอายางแผน่ไปเขา้แลว้
มนัจะไปกระบวนการผลิต      แต่ทางยุโรปทางอเมริกาเคร่ืองจกัรของเขาเป็นเคร่ืองจกัรชนิดใหม่     
ตอ้งเอาไปถึงป้อนขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะค านวณออกมาให้ว่าถ้า
คุณภาพมาตรฐานตรงน้ีจะตอ้งมีส่ิงท่ีเติมอะไรเท่าไหร่ เพราะพวกน้ีมนัไม่ได้ใช้แต่ยางธรรมชาติ
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อยา่งเดียวเวลาเอาไปท าเป็นผลิตภณัฑ์     ตอ้งมียางสังเคราะห์เขา้ไป   มนัตอ้งมีเคมีอยา่งนั้นอยา่งน้ี
เขา้ไป     ตอนน้ีเราเตรียมการจากท่ีมีโรงงาน ท ายางแผน่รมควนัอยู่   ตอ้งปรับโรงงานตรงน้ีให้มนั
เป็นยางอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกยางครอมเบาคือยางท่ีเอายางแผ่นตรงน้ีไปบดผสมคาร์บอนแล้วก็
ออกมาเป็นยางพร้อมท่ีจะไปข้ึนรูปได้ มีข้อมูลมีมาตรฐานในตวัของมนัอยู่   แล้วก็ยงัเป็นความ
ตอ้งการของตลาดทั้งในเอเชียทั้งยโุรป  คิดวา่ถา้เราไปช่วยกนัในการศึกษา   การวิเคราะห์หาช่องทาง
อย่างน้อยท่ีสุดผมก็ไดเ้อามาบอกญาติพี่น้องบอกลูกหลานบอกชาวบา้นว่าต่อไปน้ีเราควรจะตอ้ง
ปรับตวัอยา่งไรเพื่อความอยูร่อด  

2. การท าอาชีพเสริม  ไม่ไดท้  าเฉพาะคนเดียวก็ชกัชวนชาวบา้นดว้ยวา่ตอ้งมีอาชีพเสริม   
ทีน้ีชาวบา้นส่วนใหญ่เขาก็บอกวา่เขามีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญความเขา้ใจเร่ืองยางอยา่ง
เดียว    ไดมี้การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ข้ึนมาศูนยห์น่ึง แลว้ก็มีการจดัระบบอะไรต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจะ
ใช้เป็นการเรียนรู้ของชาวบ้านได้เพราะ มีการส ารวจเอาผู ้รู้ ท่ี เป็นภูมิปัญญามาถ่ายทอดเป็น
ประสบการณ์ของชาวบา้นในพื้นท่ีไวก้ลุ่มหน่ึง 

3. ลดความเส่ียงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ จากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีความแปรปรวนในแต่ละปี ซ่ึงมีแนวโนม้จะรุนแรงมากข้ึน เช่น เกิดภาวะฝนแลง้ ฝนทิ้ง
ช่วง น ้ าท่วมฉับพลัน เป็นต้น จึงเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรท่ีมีกิจกรรม
การเกษตรเพียงอยา่งเดียว 

4. ลดความเส่ียงจากความผนัแปรของราคาผลผลิต ในการด าเนินระบบการเกษตรท่ีมี
เพียงกิจกรรมเดียว ท่ีมีการผลิตเป็นจ านวนมาก ผลผลิตท่ีไดเ้ม่ือออกสู่ตลาดพร้อมกนั ไม่ว่าจะเป็น
ขา้ว พืชไร่ ไมผ้ล หรือพืชผกั เม่ือมีปริมาณ เกินความตอ้งการของตลาดยอ่มท าให้ราคาของผลผลิต
ต ่าลง การแปรเปล่ียนพื้นท่ีนาหรือไร่บางส่วนมาด าเนินการ ระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถช่วย
ลดความเส่ียงจากความผนัแปรของราคาผลผลิตในตลาดลงได้ เน่ืองจากเกษตร กรสามารถจะเลือก
ชนิดพืชปลูกและเลือกกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. ลดความเส่ียงจากการระบาดของศตัรูพืช หรือพืชไร่เพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะมี
ความเส่ียงอยา่งมากเม่ือเกิดการระบาดของศตัรูพืชข้ึน  

6. ช่วยเพิ่มรายไดแ้ละกระจายรายไดต้ลอดปี  การด าเนินระบบเกษตรผสมผสานซ่ึงมี
กิจกรรมหลายกิจกรรม ในพื้นท่ีเดียวกนั จะก่อประโยชน์ในดา้นท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและ
มีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะเป็นรายได ้รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไดป้ระจ าฤดูกาล  

7. ช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวพนัธ์ุ (Species  Diversity)  การด าเนินระบบ
เกษตรผสมผสาน  ซ่ึงจะมีกิจกรรมหลากหลายในพื้นท่ีเดียวกนั พบวา่ท าใหเ้กิดความหลากหลายทาง 
ชีวพนัธ์ุ (Species Diversity) เกิดข้ึนในพื้นท่ี  
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8. ช่วยกระจายการใชแ้รงงาน ท าให้มีงานท าตลอดปี เป็นการลดปัญหาการเคล่ือนยา้ย
แรงงานออกนอกภาคการ เกษตร และในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าของประเทศขณะน้ี ท าให้เกิดปัญหา
คนวา่งงานจ านวนมาก   ระบบเกษตรผสมผสานจะรองรับแรงงานเหล่าน้ีได ้ 

9. ช่วยก่อใหเ้กิดการหมุนเวยีน (Recycling) ของกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
10. ช่วยให้เกษตรกรมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน ในการด าเนิน

ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีหลายกิจกรรมช่วยท าให้เกษตรกรสามารถมีอาหารไว้บริโภคใน
ครอบครัวครบ ทุกหมู่  

11. ช่วยท าให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน การด าเนินกิจกรรมในระบบเกษตร
ผสมผสานช่วยท าใหมี้การ กระจายการใชแ้รงงานท าใหมี้งานท าตลอดทั้งปี 

 
จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  ได้อธิบายหลักการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและ

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต/การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. มีการยอมรับความคิดเห็นและคน้ควา้ความรู้เพื่อพฒันาพื้นท่ีท ามาหากิน โดยเร่ิม
จากเขา้ไปอบรมท่ีศูนยห์้วยทรายในโครงการของในหลวง     ไดต้ั้งค  าถามกบักรมพฒันาท่ีดินไวว้่า  
“ท่ีนาของผมปลูกอะไรก็ตายหมด?”   เจา้หนา้ท่ีก็แนะน าให้ปลูกแฝกดูวา่น่าจะช่วยได ้แต่เจา้หนา้ท่ี
เขาไม่รู้สภาพดินแถวน้ี   “เขาไม่บอกวิธีการปลูกเราเอาปลูกมนัก็ตาย” เราตอ้งมาพฒันามาแนะ
วิธีการปลูกแฝก   มีการพูดบอกต่อกนัวา่แฝกปลูกง่ายเอาไปวางบนดินก็ข้ึนแลว้  แต่พื้นดินท่ีแถวน้ี 
(จงัหวดัเพชรบุรี)   มนัไม่ใช่ท่ีดินสมบูรณ์ ส่ิงท่ีเรียนรู้มาใช่ไม่ได้กบัดินแถวน้ี  ใช้เวลาประมาณ               
6 เดือน   ในการการเรียนรู้วธีิปลูกแฝกใหร้อดในพื้นท่ีดินแถวน้ีในสภาพดินท่ีมีความเป็นด่าง    และ
มีความเคม็   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  25    แสดงภาพการใชท่ี้ดินและการปลูกหญา้แฝกของจ่าเอกเขียน สร้อยสม 
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2. มีความพยายามในการลองผิด ลองถูก จนค้นพบนวตักรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน               
ซ่ึงจ่าเอกเขียนไดอ้ธิบายวา่   “ท่ีดินบริเวณแถวน้ีตอนแรกเราก็ขุดหลุมทีแรกเราก็ไม่คิดวา่จะขุดหนา้
ฝนเรากลวัวา่จะติดท างานยาก     เราก็เลยไปขุดกนัหนา้แลง้พอขุดหนา้แลง้ดินก็แข็งอีกขุดยากอีก                   
ขุดไม่ลงวนัหน่ึงผมขุดไดป้ระมาณแค่ 4 เมตร กวา้ง 10 เซนติเมตร ลึก10 เซนติเมตร    แลว้เราก็เอา
แฝกลงปลูกใชดิ้นเก่ากลบกลบั ตามดว้ยการลดน ้า พอน ้าแหง้ดินก็กลบัมาแขง็อีก    พอดินมนัแข็งเรา
ลดน ้ าเท่าไหร่ มนัก็ไม่ซึมลงไปแลว้  ในไม่ชา้แฝกก็ตาย     หลงัจากนั้นก็ยงัไม่หมดความพยายาม   
หาวิธีใหม่ว่าท่ีน่ีมนัจะปลูกแฝกรอดไหม   ก็ขุดมนัท่ีเดิมน่ีแหละ  เราก็ไปขอแฝกมาใหม่จากท่ี             
หว้ยทราย     ทีน้ีปลูกกนัทั้งถุงดว้ยเลยเราคิดวา่มนัรอดแน่แหละเพราะในถุงมนัมีอาหารเล้ียงอยูแ่ลว้               
ท าเหมือนเดิมเอาดินเก่ากลบกลบัอีกพอเรารดน ้ าดินแห้งจบัตวักนัแน่นอีก     น ้ าไหลซึมลงดา้นล่าง
ไม่ไดอี้ก แฝกก็ตายอีก     เราก็ยงัไม่หมดความพยายามเราก็ท าเหมือนเดิมอีกแต่ตอนจะกลบดินเรา
เอาดินเดิมนั้นมาผสมปุ๋ยชนิดต่างๆกบัอินทรียวตัถุอ่ืนๆอีก แลว้เราค่อยกลบกลบัหลงัจากนั้นเราลด
น ้า น ้าก็ซึมลงไปไดต้ลอดแฝกก็รอด   เท่าน้ียงัไม่พอ เราก็ศึกษาอีกวา่แฝกมนัชอบแดด เพราะฉะนั้น
มนัมีพืชอะไรมาปกคลุมแฝกไม่ได้แฝกก็ตายอีก แฝกมนัออกดอกมนัก็ตายอีกเราก็ตอ้งคอยดูแล
ไม่ใหม้นัออกดอกอีก โดยการตดัใบของมนัไม่ใหม้นัออกดอกแฝกก็รอด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26   แสดงภาพพื้นท่ีการปลูกหญา้แฝกกบัไมผ้ลชนิดต่างๆ ตามวถีิเกษตรอินทรีย ์
 

3. มีการประยุกต์พฒันาความรู้ต่อยอด   จ่าเอกเขียนไดอ้ธิบายว่า “ ตอนน้ีเราเร่ิมให้
แบล็คโฮล    มาจดัแปลงในนาเราใหม่ขุดพื้นดินบริเวณท่ียงัไม่ปลูกแฝก   แบล็คโฮลเองก็ขุดไม่ค่อย
ลง แต่ถา้บริเวณไหนปลูกแฝกแลว้แบล็คโฮลขุดสบายท างานไดเ้ร็ว ก็ท  าให้รู้ไดท้นัทีเลยว่าอนัน้ีคือ
ส่ิงท่ีเราไดจ้ากแฝก    เราก็เลยพฒันาต่อเน่ืองดว้ยโดยเราเลยปลูกแฝกทั้ง 20ไร่เลย  ปลูกแฝก20 ไร่
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มนัไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้งใชค้วามอดทนสูง ผมต่ืนตัง่แต่ตี 4 มีพื้นท่ีบริเวณไหนปลูกไดป้ลูกกวา่จะกลบั
บา้นได ้2 ทุ่มเราปลูกแฝกเพื่อให้แฝกท าหน้าท่ีระเบิดดินให้เรา จริงอยู่แฝกกินไม่ไดแ้ต่ทางออ้มเรา
ไดป้ระโยชน์จากมนัมหาศาลอยา่งนอ้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27 แสดงการประยกุตพ์ฒันาความรู้ต่อยอดทางการเกษตร    
 

4. มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้     มีหน่วยงานของทางราชการหรือผูส้นใจอ่ืนๆมาศึกษา
ดูงานสะสมเป็นความรู้   เราคิดวา่เราเอาแฝกมาปลูกเป็นวงกลมไวล้อ้มตน้ท่ีเราจะปลูก อยา่งพริก 
มะเขือ เพื่อให้รากของแฝกระเบิดดินให้กบัตน้ท่ีเราจะปลูก    ก็ไดผ้ลดีไมผ้ลท่ีเรามีแฝกปลูก
ล้อมรอบก็ให้ผลได้ดี  ก็ได้กินพริกกินมะเขือกันท าให้เราอยู่ได้ น้ีคือตวัอย่างคือเราต้องคิด   
จินตนาการใหไ้ดว้า่เราจะใชแ้ฝกใหเ้กิดประโยชน์อยา่งไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 28   แสดงภาพการถ่ายทอดองคค์วามรู้ตามวถีิเกษตรอินทรีย ์     
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5. ตอ้งพฒันาพื้นท่ีจากลักษณะทางกายภาพของท่ีดินในปัจจุบนัให้เกิดประโยชน์ 
“ตอนน้ีเราเห็นประโยชน์ของแฝกแลว้เราหยุดไม่ไดเ้ราตอ้งปลูกแฝกอยู่ตลอดอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่              
ปี พ.ศ. 2541    ถึงตอนน้ีผมก็ยงัปลูกอยูต่ลอดนะ    เพราะเราเห็นคุณค่าของแฝก อยา่งเช่นไมพ้วกน้ี 
ท่ีเราเห็นอยูว่า่ท  าไมมนัถึงยืนตน้ตาย    ไมพ้วกน้ีคือไมเ้บิกน ามนัเป็นไมพ้วกตระกูลถัว่รากของมนั
จะท าหนา้ท่ีตรึงไนโตรเจนไวไ้ด้   ใบของมนั   ฝักของมนัเม่ือมนัร่วงลงมาทีพื้นดินมนัก็สร้างความ
พรุนใหก้บัดินเพราะเป็นระบบธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 29 แสดงภาพการพฒันาพื้นท่ีจากลกัษณะทางกายภาพของท่ีดินตามวถีิเกษตรอินทรีย ์
 

6. บริหารจดัการความรู้ท่ีเราสะสม   “ใช้ความพยายามพฒันาส่ิงต่างๆให้ไดผ้ลผลิต            
ให้ไดว้ิธีการในการเอาชนะสภาพท่ีเราเป็นอยู่ให้ไดผ้ลผลิต น าไปสู่รายไดข้องตวัเรา และท่ีดินใน
บริเวณน้ีจะไม่ใช่สารเคมี   เราจะเป็นเกษตรอินทรียใ์นท่ีดินน้ีเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ 5 เร่ือง              
คือ 1.เร่ืองหญา้แฝก  2.เร่ืองเกษตรอินทรีย  ์  3.เร่ืองวนเกษตร 4.เกษตรทฤษฎีใหม่  5. เกษตรอินทรีย ์ 
พื้นท่ีบริเวณน้ีรอบๆ     เขาจะใช้สารเคมีเราก็จะปลูกไผ่เพื่อป้องกนัสารเคมีทางอากาศ ท่ีมากบัลม  
ไผแ่ต่ละชนิดก็หากินไม่เหมือนกนัคือความยาวของรากไผแ่ต่ระชนิดจะยาวไม่เท่ากนั แต่เราปลูกไผ่
เราก็ตอ้งบริหารจดัการไผ่ให้ไดต้อ้งรู้วิธีตดัรากตอ้งรู้วิธีใช้ประโยชน์จากไผแ่ต่ละชนิดนอกจากนั้น
เรายงัไดผ้ลผลิตจากหน่อ จากตน้ของไผ”่   

7. มีสติในการแกปั้ญหา   รู้จกัการรอคอย (ใจเยน็) โดยรู้จกัส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี     
ตอ้งมีความรู้    หาความรู้ในส่ิงท่ีเราจะท า    น าความรู้มาจดัการร่วมกบัความมุ่งมัน่    โดยมีความ
กล้าริเร่ิมลองท าส่ิงใหม่   ตามจินตนาการ  ลงมือท า แล้วก็น าไปประยุกต์ปรับปรุงจนมนัเกิด
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ความส าเร็จ    น าองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนถ่ายทอดให้กบัผูท่ี้สนใจก็จะเกิดประโยชน์   ดงัค ากล่าวของ           
จ่าเอกเขียน  สร้อยสม ท่ีบอกวา่  “ส่ิงท่ีผมท าอยู่ทุกวนัน้ีผมไม่ตอ้งมีหนา้มีตา     หรือส่ิงของอนัใด
แต่เราตอ้งการท าเพื่อให้ทุกคนท่ีมาดูงานท่ีผม   แลว้เกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการเกษตร
ของพวกเขาใหพ้วกเขาสามารถน าไปต่อยอดไดผ้มก็จะรู้สึกภูมิใจมาก” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 30   แสดงภาพการการส ารวจส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 
 

1.4 วธีิการปฏิบัติทีด่ี  หรือแนวทางทีด่ีเกีย่วกบัการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวติ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

วธีิการปฏิบติัท่ีดี  หรือแนวทางท่ีดีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น มีดงัต่อไปน้ี 

1. มีการสร้างอุดมการณ์และตั้งปณิธานเพื่อการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการปรับแนวคิดท่ีสามารถอยูร่่วมกบัธรรมชาติ  ลดการใช้สารเคมี
และเทคโนโลยีสมยัใหม่  สนใจการใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ  และเพิ่มพนูความรู้เพื่อการน ามาประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีของตนเอง 

2. ผูน้ าชุมชนควรมีลักษณะเป็นคนท่ีรู้จักให้ มีจิตอาสามีความรู้ต้องรู้จกัแบ่งปัน
ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืนๆน าไปใช้ได้ มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือ เก้ือกูล เ อ้ืออาทร             
ขยายผล มีความคงเส้นคงวา 

3. การค้นคว้าความรู้เพื่อการพฒันาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่าน
ช่องทางแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งทางหนงัสือ  วทิย ุหนงัสือพิมพ ์ โทรทศัน์ และโครงการหลวงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
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4. เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  ศึกษาถึงลกัษณะทางกายภาพของท่ีดิน  เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน ์ใชก้ระบวนการเรียนรู้พึ่งพาธรรมชาติ  เช่น  เรียนรู้วธีิตดัราก   รู้วธีิใชป้ระโยชน์จากไผแ่ต่
ละชนิด   ยงัไดผ้ลผลิตจากหน่อของตน้ไผ ่  ตอ้งระเบิดดินให้ไดก่้อน  ตอ้งปลูกพืชน าร่อง  คือพืชท่ี
โตเร็วเพื่อปรับสภาพพื้นท่ีใหไ้ด ้  ก็มีการเร่ิมเรียนรู้ใหไ้ดว้า่ปลูกแบบไหนพืชถึงจะรอด  ส่วนทางน ้ า
เราก็ท าบ่อดกัน ้ าไวใ้ห้สารเคมีหนักตกตะกอนก่อน     รวมทั้งมีการปลูกพืชเพื่อบ าบดัน ้ าไวก่้อน         
ท่ีเราจะน าไปใชใ้นพื้นท่ีของเรา     

5. วิธีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และน าองค์ความรู้ต่างๆมา
ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิต  เช่น การปรับปรุงประยุกต์ปลูกแบบพืชสวนผสม               
น าสมุนไพรต่างๆมาปลูกใตต้น้ทุเรียน เงาะ ลองกอง มงัคุด ตอนแรกก็เร่ิมน าสมุนไพรมาลองปลูกที
ละอยา่ง สองอยา่ง ตะไคร้ หวัข่า โหรพา กระเพา แลว้ก็สังเกตคดัเลือกวา่สมุนไพรชนิดไหนสามารถ
อยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในร่มเงาไม้ได้ ก็ได้พบว่าพวกกระวาน หน่อแดง เตยหอม พวกสมุนไพรต่างท่ี
สามารถอยูใ่ตร่้มเงาได ้เลียนแบบธรรมชาติ 

6. ใช้หลักการคิดวิเคราะห์ตามระบบธรรมชาติ  สร้างเป็นข้อมูลและองค์ความรู้             
ด้วยวิธีการทดลองปลูกพืชต่างทุกวนั ปลูกทุกอย่างท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  มีการ
สังเกตสภาพแวดลอ้มและดินฟ้าอากาศ  ซ่ึงใช้วิธีการสังเกตตามแบบองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน     
มีการวางแผน จดัท าแผนการพฒันาชุมชน  โดยวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์โดยการหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ขอ้จ ากดั  แลว้ตดัสินใจดว้ยเหตุผล  ซ่ึงการใชเ้หตุผลเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเพื่อ
ลดความผดิพลาด 

7. สร้างความสมดุลทางธรรมชาติและความสมดุลในวิถีชีวิตเกษตร  เพื่อสุขภาพกาย
และใจท่ีแข็งแรง   โดยการอาศยัความหลากหลายทางชีวภาพ มีการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด  ซ่ึงจะ
เก้ือกูลกนั   เปรียบเหมือนตน้ไมใ้นป่าธรรมชาติ    เม่ือพืชเร่ิมโตข้ึน    แมลงบางชนิดก็มาอาศยั                
มีสัตวมี์นกมาเก็บลูกไม ้   มากินแมลงท่ีเกิดตามธรรมชาติเป็นการสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศน์  
ซ่ึงส่งผลต่อชีวิตของผูป้ลูกก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบน้ี ความสมดุลทางอารมณ์จะบงัเกิดข้ึน ถา้เรา
เร่ิมไม่เบียดเบียนสัตวเ์หล่านั้น  จิตใจก็จะอ่อนโยน มีความเห็นใจ มีเมตตาธรรม  ลดการเบียดเบียน
แก่งแยง่ หนัมาช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

8. มีการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้  เ ช่น  การใช้พลังงานแสงอาทิตย ์              
การคิดคน้สูตรน ้าหมกัชีวภาพ   การตั้งโรงงานชุมชนเพื่อผลิตแผน่ยาง 

9. มีการรวมกลุ่มและการพึ่งตนเอง   สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  เช่น  
เครือข่ายการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์  เครือข่ายผูป้ลูกยางพารา    เครือข่ายเกษตรอินทรีย ์
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10. การตั้งศูนยก์ารเรียนรู้  เพื่อขยายผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ทางดา้นการเกษตร  
และธรรมชาติ   

11. การปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคม เช่น การท ายางแผน่ตอนน้ี มีการ
เตรียมตวัในการท่ีจะกา้วขา้มไปสู่ตลาดยุโรป  โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยค านึงถึง
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและวถีิชีวติของชุมชน 

12.  การประเมินตวัเองอยา่งต่อเน่ือง   ในเร่ืองความพอประมาณส าหรับผมท่ีเหมาะสม
ท่ีไม่เกินก าลงั ไม่ต ่าตอ้ยเกินไปอะไรพวกน้ีผมก็ประเมินตลอดเวลา แลว้ความมีเหตุผลท่ีผมใชต้ั้งแต่
ผมใช้เร่ืองตวัเองจนมาใช้กบัส่วนรวมผมใช้ขอ้มูล ผมคิดวา่ขอ้มูลน่ีแหละท่ีจะท าให้เราสามารถจะ
วิเคราะห์อะไรต่าง ๆ ได ้ถ้าเราคิดว่าคาดว่าสงสัยว่าหรือเขาว่า มนัไม่ใช่ของจริง เพราะฉะนั้นทุก
อยา่งพอจะท าอะไรผมจะท าขอ้มูล 

13.  ทุนทางสังคม  วฒันธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมในการท าการเกษตรเพื่อการด ารงชีพมิใช่
การคา้  มีการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ  โดยชาวบา้นมีความ
ผูกพนัรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น ้ า ป่า เกิดความตระหนักท าให้ชาวบา้น
สามารถอยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งสมดุล   

14.  มีการวางแผนและบริหารจดัการท่ีดี  ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเน้น           
ท่ีการด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข  อยูร่่วมกบัธรรมชาติสามารถพึ่งตนเองได ้

 
“…ส่ิงส าคัญของคนท่ีจะประสบความส าเร็จได้ต้องเป็นเป็นคนท่ีรู้จักให้    

มีจิตอาสามีความรู้ต้องรู้จักแบ่งปันความรู้  ถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืนๆน าไปใช้ได้               
มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือ เกือ้กูล เอื้ออาทร ขยายผล มีความคงเส้นคงวา ถ้ายึดหลักตาม
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ    องค์ในหลวงของเราคือมีความพอเพียงพ่ึงตนเองให้ได้ 
อย่างผมปลูกพืชสวน สมนุไพร ปลูกข้าว เลีย้งปลา เลีย้งเป็ด เลีย้งไก่ เลีย้งหม ู เราท าท่ีเรา
ท าได้    ท าให้ดูแลตัวเองได้เลยหันมาติดตามโครงการพระราชด าริของในหลวงเก่ียวกับ 
เศรษฐกิจพอเพียง ทางส่ือต่างๆ ท้ังทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ ทางทีวีติดตามอยู่ตลอดเวลา 
ติดตามไปดูงานตามสถานท่ีต่างๆส่ิงท่ีเราไปพบเห็น คือการลด ละเลิกใช้สารเคมีท า
อย่างไร เราเร่ิมเรียนรู้ และจับประเดน็แนวทางการท างานมาประยุกต์ใช้ในท่ีของเราเอง  
บริเวณนี้มีพื้นท่ีประมาณ 33ไร่ เป็นท้ังสวนเงาะ ทุเรียน ลองกอง สละ แก้วมังกร 
พริกไทย กล้วยต่างๆ ทีแรกเร่ิมต้นเป็นการปลูกพืชสวนแบบเชิงเด่ียว แล้วตอนหลังมา
ปรับปรุงประยุกต์ปลูกแบบพืชสวนผสม น าสมุนไพรต่างๆมาปลูกใต้ต้นทุเรียน เงาะ 
ลองกอง มงัคุด ตอนแรกกเ็ร่ิมน าสมนุไพรมาลองปลูกทีละอย่าง สองอย่าง ตะไคร้ หัวข่า 
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โหรพา กระเพา แล้วกสั็งเกตคัดเลือกว่าสมุนไพรชนิดไหนสามารถอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในร่ม
เงาไม้ได้ ก็ได้พบว่าพวกกระวาน หน่อแดง เตยหอม พวกสมุนไพรต่างท่ีสามารถอยู่ใต้
ร่มเงาได้ เรียนแบบธรรมชาติ…”   (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…ปลูกทุกวัน ปลูกทุกอย่างท่ีคิดว่าชีวิตมันจะใช้ แต่หลัก ๆ ก็คือจะคิด  

แต่ตอนนีรุ่้นลูกกอ็าจจะปลูกไม้กระถินณรงค์ไว้ท าบ้าน     แต่รุ่นหลานควรจะได้อยู่ไม้
ตะเคียนทอง      รุ่นเหลนควรอยู่ไม้พะยูงไม้ชิงชัน    เรากเ็ตรียมไปเร่ือย ๆ คือท าไงกไ็ด้
ถ้าแก๊สขึน้ราคามนัเป็นเร่ืองของมันไม่ใช่เร่ืองของเรา     เรามีฟืนมีถ่าน   จะท าเร่ืองปัจจัย 
4 ให้สมบูรณ์   ในพืน้ท่ีนีป้ลูกพืชทุกอย่างเท่าท่ีพืน้ดินจะเอื้อ   มีการใช้ใช้โซล่าเซลล์
ตอนนี้เราพยายามใช้ระบบธรรมชาติ    ถ้าธรรมชาติสมบูรณ์ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์               
เราอยากท าเยอะ ๆ คือถ้ามนัเกิดเยอะมนักส็มบูรณ์แน่ ๆ ท้ัง…  (ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ให้
ข้อมลูคนท่ี  2) 

 
“… “เกษตรผีบ้า”  เกษตรผีบ้าน่ีคือ คนอ่ืนเขาปลูกข้าวโพด เขาปลูกอะไร

กันเราไม่ปลูก  เราปลูกผสมผสานอย่างนี้ ปลูกพริก ปลูกมะเขือ เขาบอกว่าคนผีบ้าหรือ
เปล่า ท าอะไรไม่ท า ท าแบบนีไ้ด้เงินเป็นหม่ืนยังไม่พอกิน เอ็งไปท าอะไร  ขายกะจ๊ิก            
กะจ๊อกอะไรพวกนีน้ะ   เขานินทามาก    แต่พอเราปลดหนีไ้ด้ปลดอะไรได้ คนกเ็ร่ิมเห็น
มากขึน้    ทีนี้เราก็มีการขยายกลุ่มเร่ืองของเกษตรเร่ืองของการแก้ปัญหาความยากจน             
ปี พ.ศ. 2530  มีนักพัฒนาเอกชนมา     เรากไ็ปสวนไปเรียนรู้ท่ีสวน สมัยนั้นวิทยุไม่มีทีวี
ไม่มีแล้วก็ไปช่วยเอ็นจีโอขยายกลุ่มเร่ืองของกลุ่มออมทรัพย์   เร่ืองของการแก้ปัญหา
ความยากจน เร่ืองของหนีสิ้น เร่ืองข้าวเร่ืองอะไรของเขา เรากส็รุปบทเรียนของเราให้เขา
ฟังเร่ือย ๆเราก็ขยายกลุ่มให้เขามีออมทรัพย์กัน     ทีนีจ้ะท าอย่างไรให้คนรวมกลุ่มรวม
เครือข่ายให้ใช้ผลประโยชน์เป็นตัวดึงคนนะ…  (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

 
“…นอกจากพ่ึงตนเองแล้วเรายังต้องปรับตัวนะ ท่ีเราท ายางแผ่นอยู่ตอนนี้

เรากต้็องเตรียมตัวในการท่ีจะก้าวข้ามไอ้ยางแผ่น ยางแผ่นนีเ้ราขายได้แต่เอเชียอย่างเดียว
นะ ขายจีน ขายญ่ีปุ่น ขายเกาหลีเท่านั้นแหละ เพราะพวกนีย้ังเป็นเคร่ืองจักรสมัยเก่าอยู่ ท่ี
เอายางแผ่นไปเข้าแล้วมันจะไปกระบวนการผลิต      มันจะเข้าไปท าได้ แต่ทางยุโรป 
ทางอเมริกาเคร่ืองจักรของเขาเป็นเคร่ืองจักรชนิดใหม่    มันต้องเอาไปถึงป้อนข้อมูล                
เข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แล้วเคร่ืองคอมพิวเตอร์มันจะค านวณออกมาให้ว่าถ้าคุณภาพ
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มาตรฐานตรงนี้มันจะต้องมีส่ิงท่ีเติมอะไรเท่าไหร่  เพราะพวกนี้มันไม่ได้ใช้แต่ยาง
ธรรมชาติอย่างเดียวเวลาเอาไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ มนัต้องมียางสังเคราะห์เข้าไป มันต้องมี
เคมีอย่างนั้นอย่างนีเ้ข้าไป ทีนี้เคร่ืองมันค านวณไม่ได้ถ้ามันไม่มีข้อมูล   เราจะต้องไป
เพ่ิมเ ก่ียวกับเ ร่ืองหลักวิชาการ  เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพ่ิมเข้าไปเ พ่ือให้มันมี
ประสิทธิภาพมากขึน้เท่านั้นแหละ  แต่เร่ิมต้นมันเร่ิมต้นจากประสบการณ์ท่ีเขามีอยู่แล้ว 
เพียงว่ามาดัดแปลงมาปรับปรุงให้มันทันสมัยเพ่ือให้มันเท่าทันสถานการณ์ท่ีมัน
เปล่ียนแปลงได้  คือค าถามนีมี้คนถามอยู่บ่อยว่ามีแรงบันดาลใจอะไรท่ีท าทุกอย่างตามท่ี
เขาเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ ผมกบ็อกว่ามันเป็นความตั้งใจนะไม่ใช่แรงบันดาลใจเพราะอย่างท่ี
ผมเรียนแล้วผมได้วางแผนไว้ว่าต้องท าตัวเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาตัวเอง
ให้ได้ แล้วผมก็ตั้งใจ   ส่ิงท่ีกระตุ้ นส่ิงท่ีดลใจให้ผมท าได้คือพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวผมจะติดตามฟังจากทุกวนัท่ี 4 ธันวา แล้วพอพระราชด ารัส
ออกมาอย่างไรรู้สึกว่าสอดคล้องกับเร่ืองท่ีผมท าอยู่ทุกเร่ือง แล้วความภูมิใจความมั่นใจ
ของผมกจ็ะเกิดขึน้ ท าอย่างเข้มข้นมากขึน้ ศึกษาเพ่ิมเติมมากขึน้ ค าว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เน่ียแหละท่ีผมคิดว่ามันเป็นจุดกระตุ้นส าคัญ  ผมต้องประเมินตัวเองว่าพอประมาณ
ส าหรับผมคืออะไร  เพราะมันไม่มีสูตรส าเร็จ ผมเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีสูตร
ส าเร็จแล้วแต่เหมาะสมกับใคร อาชีพอะไร อยู่ในขั้นไหน ระดับไหนเท่านั้นเอง ผมก็
ประเมินตัวเองตลอดเวลาเลยว่าพอประมาณส าหรับผมท่ีเหมาะสมท่ีไม่เกินก าลัง    ไม่ต า่
ต้อยเกินไปอะไรพวกนีผ้มก็ประเมินตลอดเวลา แล้วความมีเหตุผลท่ีผมใช้ตั้งแต่ผมใช้
เร่ืองตัวเองจนมาใช้กับส่วนรวมผมใช้ข้อมูล  ผมคิดว่าข้อมูลน่ีแหละท่ีจะท าให้เรา
สามารถจะวิเคราะห์อะไรต่าง ๆ ได้ ถ้าเราคิดว่าคาดว่าสงสัยว่าหรือเขาว่า มันไม่ใช่ของ
จริง เพราะฉะนั้นทุกอย่างพอจะท าอะไรผมจะท าข้อมูล    แล้วเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์
ตามหลักวิชาการ ผมฝึกเร่ืองทางการวิเคราะห์ หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัดอะไร
ต่าง ๆ      น่ีผมฝึกตามหลักวิชาการแล้วมาวิเคราะห์ทุกเร่ืองแล้วก็ตัดสินใจด้วยเหตุผล               
การใช้ข้อมลูเป็นเหตุผลในการตัดสินใจท่ีไม่ค่อยผิดพลาด     การพ่ึงตนเองของเกษตรกร
ชาวสวนยางน่ีผมคิดว่าท่ีเรา พอเป็นชาวสวนยางแล้วยางมันเป็นพืชเด่ียว    แล้วเรากท็ า
พืชเด่ียว 100% แล้วเรากเ็อาชีวิตไปฝากไว้ตรงนั้นไม่เหมาะนะครับ ไม่เหมาะแล้ว   ค าว่า
ชาวสวนยาง ผมเร่ิมทดลองท าให้เขาเห็นว่าผมเป็นชาวสวนยางก็จริง  แต่ผมลดพื้นท่ี             
การปลูกยางลงมา 8 ไร่ ไม่ปลูกยางตรงนี้ โค่นยางแล้วปลูกอย่างอ่ืน ผมปลูกทุกอย่างท่ี
เราต้องกินต้องใช้ ในท่ี 8 ไร่นี ้    ปุ๋ยหมักกท็ าจากเศษส่ิงอะไรท่ีมันมีเหลืออยู่นั่นแหละ   
เอามูลสัตว์มาท่ีไปซ้ือจากภายนอกมาเพราะเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ไปซ้ือมูลสัตว์เขามา 
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นอกจากนั้นก็มีจ าพวกเศษหญ้าเศษอะไรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มาผสมเข้า แล้วก็เอา ผมท าน า้
จุลินทรีย์ ไอ้ท่ีผลไม้ต่าง ๆ ของเสียต่าง ๆ เน่ียผมเอามาหมักหมด หมักให้เป็นน า้หมัก
จุลินทรีย์แล้วก็เอาไปราดลงบนกองปุ๋ยเพ่ือการย่อยสลาย แล้วปุ๋ยหมักนีผ้มกท็ าเดือนละ
คร้ัง ใน 12 เดือนนี ้ผมกท็ าอย่างน้อย 10 ตัน ท่ีเอาไปใส่ 4 ปีผมใส่แบบปูพรมเลยคือการ
บ ารุงดิน มันท าให้พอ 3-4 ปีนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่ได้ท าแล้วปุ๋ยนี้  เพราะ
ตรวจสอบแล้วพบว่าดินเรามีความสมบูรณ์เตม็ท่ี แล้วต่อจากนีไ้ปกเ็ติมแต่จุลินทรีย์ลงไป
คือน า้หมกั…”  (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
“…ท่ีดินในบริเวณแถวนีเ้ม่ือก่อนเขากป็ลูกข้าว     แต่ได้ผลผลิตไม่ดีคือได้

ประมาณ 15 ถัง     คนสมัยก่อนเขาเห็นว่าดินแถวนีม้ันแขง็    เห็นนาเกลือดินมันเค็มแต่
ดินซุยกคิ็ดว่าถ้าดินมันเค็มมันคงจะน่ิมซุย กเ็ลยเอาเกลือมาโรยเพราะคิดว่าถ้ามันเค็มมัน
คงจะน่ิม    นั้นคือความเช่ือของคนสมัยก่อน สมัยก่อนเกลือถังละหกสลึงแม่ผมกใ็ห้ไป
ซ้ือเกลือมาช่วยกันใส่ในนาข้าวเพ่ือให้ดินมันซุยแต่นั้นมันซุยเพราะความเค็มแล้วนะ             
แต่ความเคม็ของเกลือเม่ือโดนน า้จืดไล่ความเคม็   มนัจะลงด้านล่างเม่ือน า้จืดระเหยหมด       
ความเคม็มนักจ็ะดันขึน้สู่ช้ันผิวดินตามเดิมนีคื้อส่ิงท่ีคนโบราณเขาไม่ทราบ เม่ือเรารู้เราก็
ต้องพัฒนาเองจะท ายังไงให้แก้ไขมันให้ได้    เรากต้็องใช้พวกอินทรียวัตถุ พวกปุ๋ย          
พืชสด   ใช้หญ้าแฝก     หรือพืชตระกูลถั่ว  ท่ีมันสามารถดูดความเค็มขึน้มาได้หรือใช้
ประโยชน์ได้  เช่น   พวกมะขามเทศ     ผมเห็นตั้งแต่เดก็เขาปลูกมะขามเทศออกผลงาม
ในท่ีใกล้ๆนาเกลือ     เราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติมนัเหมาะกับอะไร  เราต้องสังเกตเราต้อง
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ได้    เช่น   การท าวนเกษตรเป็นการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด  ซ่ึงจะ
เกือ้กูลกันเหมือนต้นไม้ในป่าธรรมชาติ    เม่ือพืชเร่ิมโตขึน้    แมลงบางชนิดกม็าอาศัย    
มีสัตว์มีนกมาเกบ็ลูกไม้    มากินแมลงท่ีเกิดตามธรรมชาติเป็นการสร้างความสมดุลทาง
ระบบนิเวศน์ ชีวิตของผู้ปลูกก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบนี้ ความสมดุลทางอารมณ์จะ
บังเกิดขึน้ ถ้าเราเร่ิมไม่เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้น จิตใจกจ็ะอ่อนโยน มีความเห็นใจ มี
เมตตาธรรม เร่ิมมองเห็นว่ามนุษย์น่าจะมีความเห็นใจซ่ึงกันและกัน ลดการเบียดเบียน
แก่งแย่ง หันมาช่วยเหลือเกือ้กูลกัน…”  (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 
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1.5  สมรรถนะทีผ่ลกัดันให้เกิดนวตักรรมภูมิปัญญาฯโดยมีการเช่ือมโยงก่อเกดิ
นวตักรรม 

ปราชญช์าวบา้นมีสมรรถนะท่ีผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรมภูมิปัญญาฯโดยมีการ
วเิคราะห์เช่ือมโยงก่อเกิดนวตักรรม  ดงัต่อไปน้ี 

1.  สมรรถนะการเรียนรู้อยูก่บัธรรมชาติ   มีวิธีการเรียนรู้ยอ้นอดีตของธรรมชาติ 
โดยการประยุกต์ข้ึนมาใช้ใหม่    ซ่ึงก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้น ้ าจุลินทรียต่์างๆ มีการปลูก
สมุนไพรร่วมกบัพืชสวนต่างๆ เพื่อช่วยในการป้องกนัและขบัไล่แมลงโดยธรรมชาติ ตรงน้ีเป็น
จุดก่อตัวท่ีท าให้ มีประเด็นในการจุดประกายการท างานอย่างต่อเน่ือง ในการรักษา
สภาพแวดลอ้ม จนกลายเป็นผลไมป้ลอดสาร อาหารปลอดภยั 

2. สมรรถนะการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
โดยมีนกัวิชาการคอยช่วยให้ค  าแนะน าหลกัวิชาการต่างๆ  เพื่อการประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบั
พื้นท่ีการเกษตรแบบอินทรีย ์ เร่ิมการทดลองจากพื้นท่ีขนาดเล็กและขยายออกไป 

3. สมรรถนะการเป็นคนท่ีรู้จกัให้ มีจิตอาสา   มีความรู้  รู้จกัแบ่งปันความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืนๆน าไปใช้ได ้มีความมุ่งมัน่ ช่วยเหลือ เก้ือกูล เอ้ืออาทร คือ มีความ
พอเพียงพึ่งตนเองให้ได้  เช่น  ปลูกพืชสวน สมุนไพร ปลูกขา้ว เล้ียงปลา เล้ียงเป็ด เล้ียงไก่  
เล้ียงหมู   เราท าท่ีเราท าได้ ท าให้ดูแลตวัเองได้   สาเหตุท่ีปลูกขา้วดว้ย เพราะขา้วเป็นอาหาร
หลกัของคนไทย และไดมี้การเผยแพร่ความรู้ดา้นเกษตรอินทรียโ์ดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชน 

4. สมรรถนะการเป็นผูท่ี้ต่อสู้รู้จกัการแกปั้ญหา มีการใชป้ระสบการณ์และ
บทเรียนในอดีตมาพฒันาเป็นองคค์วามรู้เพื่อสร้างความย ัง่ยนื   และอยูร่่วมกบัธรรมชาติ 

5. สมรรถนะความฉลาดทางอารมณ์    โดยมีการจดัการความเครียดได ้ในขณะ            
ท่ีตอ้งรับผดิชอบงานมาก  เช่น  ขณะท่ีเป็นผูบ้ริหารเก่ียวกบัเร่ืองโรงงานยางมนัก็จะมีปัญหา 
และท่ีโรงแป้งขนมจีนท่ีเอาขา้วคุณภาพต ่ามาแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนก็พบปัญหา  แต่ก็สามารถ
ผา่นพน้จนประสบความส าเร็จ 

6. สมรรถนะความคิดสร้างสรรค์  คือ มีการพฒันาความรู้เดิมต่อยอดเป็นองค์
ความรู้ใหม่   สามารถน าไปปฏิบติัไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชน  เช่น  การตดัระบบรากไผ่
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน   การปลูกไผ่เป็นแนวก าบงัสารเคมีจากพื้นท่ีอ่ืน   การปลูกพืชท่ีอิง
อาศยัซ่ึงกนัและกนั 
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“…ท าให้เราได้เรียนรู้จนน าไปสู่การประสบความส าเร็จได้ จากการเรียนรู้ดิน น า้ 
สภาพอากาศจากธรรมชาติ      เราพยายามเรียนรู้อยู่กลับธรรมชาติ     เราพยายามย้อน
อดีตของธรรมชาติ  โดยการประยุกต์ขึน้มาใช้ใหม่คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์   ใช้น า้จุลินทรีย์
ต่างๆ การปลูกสมุนไพรร่วมกับพืชสวนต่างๆ เพ่ือช่วยในการป้องกันและขับไล่แมลง
โดยธรรมชาติของมันเอง ตรงนีเ้ป็นจุดก่อตัวท่ีท าให้เราสามารถมีประเดน็ในการในการ
จุดประกายในการท างานอย่างต่อเน่ือง ในการรักษาสภาพแวดล้อม จนกลายเป็นผลไม้
ปลอดสาร อาหารปลอดภัยและสมุนไพร ท าให้พวกเรามีรายได้ประจ าวัน ประจ า
สัปดาห์ และมีรายได้ทุกๆเดือน มีรายได้ตลอดไปท้ังปี จากพวกไม้ล้มลุกและสมุนไพร 
เช่น พวกกล้วย กล้วยไข่ กล้วยน า้ว้า กระวาน หน่อแดง เตยหอม รวมท้ังสามารถส่งออก
ได้   ช่วงแรกเรากข็ายในชุมชนกันเองแต่ตอนนีเ้ราพัฒนาจนเป็นท่ียอมรับและสามารถ
ส่งออกได้จนเป็นรายได้หลัก     ผมไม่ได้ท าอะไรคนเดียวนะ ก็มี ดร.สาล่ี คอยช่วยให้
ค าแนะน าดีๆอยู่ตลอดรวมท้ังหลักวิชาการต่างๆ และหน่วยงานของรัฐช่วยกันท าการวิจัย
ต่างๆ ตอนท่ีกลับจากดูงานท่ีเมืองจีนใหม่ๆผมกเ็ร่ิมท าการเกษตรแบบอินทรีย์ เร่ิมท่ี 3 ไร่ 
ส่ิงส าคัญของคนท่ีจะประสบความส าเร็จได้ต้องเป็นเป็นคนท่ีรู้จักให้ มีจิตอาสามีความรู้
ต้องรู้จักแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืนๆน าไปใช้ได้ มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือ 
เกือ้กูล เอื้ออาทร ขยายผล มีความคงเส้นคงวา      ถ้ายึดหลักตามพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่ หัว      องค์ในหลวงของเราคือมีความพอเพียงพ่ึงตนเองให้ได้ อย่างผมปลูกพืช
สวน สมุนไพร ปลูกข้าว เลีย้งปลา เลีย้งเป็ด เลีย้งไก่ เลีย้งหมู    เราท าท่ีเราท าได้ ท าให้
ดูแลตัวเองได้ ท่ีปลูกข้าวด้วย เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย กุ้ ง หอย ปู ปลา  
เป็ดไก่ พืช ผัก ผลไม้เป็นอาหารรองของเราแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนกไ็ปหากันเอา
เอง ส่วนพืชอาหารหลักของพืชคือ ซากพืชซากสัตว์และน า้ อาหารรองคือกพ็วกฮอร์โมน
ต่างๆ ปุ๋ยหมกัปุ๋ยจุลินทรี กแ็ล้วแต่ใครจะไปหากันได้ ส่ิงส าคัญคือความรู้ของคน การหา
ความรู้ การให้มีความรู้ และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์ มันอยู่ ท่ีการ
จัดการ จัดการให้เกิดการยอมรับ  อย่างต้นไม้พืชท่ีเราปลูกถ้าเราเห็นว่าเร่ิมเฉา เราต้องรีบ
รดน า้ให้ปุ๋ย เพ่ิมฮอร์โมนอย่างนีม้ันเป็นนายเรา แต่ถ้าเราให้น า้เป็นเวลา หรือสองวันให้
น า้คร้ัง ช่วงนีล้มแรงอากาศร้อน   ควรให้น า้ถ่ีหน่อยอันนี้เป็นภูปัญญา…” (ข้อมูลการ
สัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 
 

“…พ่อเป็นคนจนนะพ่อต่อสู้นะ ถ้าพ่อไม่ยากจนพ่อคงไม่ต่อสู้นะพ่อท า
หมดนะ สมัยก่อนข้าวก็ไม่พอกินตีผึ้งตีต่ออาจารย์คิดดูสมัยก่อนท่ีฝร่ังได้สัมปทาน             
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ไปหมดนะ   แต่ก่อนอยู่ เขตล าปางโน่นเอาขวานไปซ้อมเพ่ือให้เป็นเหล่ียมนะไปแบกมา
ข้ามเขาลูกโน่นสองวันสองคืนแบกมาเร่ือย โอยต่อสู้สุด ต่อสู้ความยากจนและทีนีพ่้อ
ขอขอบคุณความยากจนเพราะความยากจนท าให้พ่อเป็นคนสู้งานนะ สู้ทุกรูปแบบใคร
จ้างไม่ว่างจะแพงหรือถูกเราเอาหมดคือว่าเราได้เรียนรู้เราได้ท างานถือว่าเป็น
ประสบการณ์และกไ็ด้เห็นคนรวยกลับมาจนได้เห็นคนจนกลับมารวย     เราพออยู่พอกิน
จะได้เห็นคนเยอะพ่อเลยดูวิถีชีวิตของคนและลองปรับสภาพตัวเอง    คนท่ีไปโกงของ
คนอ่ืนอะไรคนอ่ืนก็ล่มจมกันไปหมด มันท าให้เราเห็นภาพท่ีดีและเห็นภาพท่ีไม่ดี และ
พ่อแม่กเ็ป็นคนสอนท่ีดี พ่อแม่น่ีบอกห้ามขโมยเดด็ขาดนะอย่าไปเอาเปรียบผู้ อ่ืนแม่สอน
เลยอย่าไปเอาเปรียบผู้ อ่ืนนะถ้ามันไม่รู้ไม่เป็นไรถ้ามันรู้มันจะหมดศรัทธาเราเราจะหมด
ความเช่ือเราเลย และกเ็ขาจะเจบ็ปวดมากพ่อแม่สอนมาอย่าไปเอาเปรียบผู้ อ่ืนไม่ได้ถ้าคน
อ่ืนเอาเปรียบเราเราคงไม่พอใจถ้าคนอ่ืนเอาเปรียบเราเรากค็งไม่พอใจ พ่อคิดว่าเป็นส่วน
หน่ึงท่ีพ่อแม่สอนให้เราเป็นคนท่ีพยายามช่วยผู้ อ่ืนและถ้าเขาอ่อนแอกว่าเราเราต้องไป
ช่วยเขาอันนีก้ารปลูกฝังเป็นผลพอสมควร”… (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

 
“…ผมก็มี ผมคิดว่าอาจจะเป็นเฉพาะตัวผมก็ได้นะ ผมตัดความเครียดได้ 

เม่ือตอนท่ีผมต้องรับผิดชอบเยอะ ตอนท่ีผมต้องเป็นผู้บริหารเก่ียวกับเร่ืองโรงยางมันก็
จะมีปัญหาอยู่ เยอะเหมือนกัน ท่ีโรงแป้งขนมจีนท่ีผมไปท าเป็นบริษัทขึน้มาบริษัทหน่ึง
บริษัทเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหารจ ากัด ท่ีเราเอาข้าวคุณภาพต า่มาแปรรูปเป็นแป้งขนมจีน 
ผมก็เป็นผู้บริหาร ผู้ เร่ิมก่อตั้ง เป็นผู้บริหารอยู่ระยะหน่ึง ความเครียดมันก็มี    แต่ผมก็
สามารถจะตัดตรงนั้นได้ พอคิดอะไรไม่ออกยังคาราคาซังอยู่แต่ตรงนีม้ันหมดวันมันถึง
เวลานอนผมทิ้งได้หมดเลยแล้วผมกจ็ะนอน สบาย ต่ืนขึน้มาค่อยคิดใหม่ ผมท าตรงนั้น
ได้ หลายคนเขาบอกว่านอนหลับได้อย่างไรถ้ามันวุ่นวายอย่างนี้  ผมไม่มีปัญหาเลยครับ
“… (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
“…ใช้วิธีจะปลูกไผ่สีสุกไว้ล้อมรอบพืน้ท่ีท้ังหมด    เพ่ือว่าใบไผ่สามารถช่วย

ซับยาฆ่าแมลงไว้ได้      เป็นการป้องกันการฟุ้งกระจายของสารเคมีจากแปลงเกษตร          
ใกล้รอบๆเรา   การปลูกพืชแบบผสมผสานนั้นเป็นการลดความเส่ียงจากความแปรปรวน
ของสภาพลม ฟ้าอากาศ จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีความแปรปรวนในแต่ละปี 
ซ่ึงมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึน้ เช่น    เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ช่วง น า้ท่วมฉับพลัน เป็น
ต้น    ช่วยลดความเส่ียงจากความผนัแปรของราคาผลผลิตในตลาดลงได้ การปลูกพืชท่ีมี
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ความหลากหลายผสมผสานกันและมีการเกือ้กูลซ่ึงกันและกันโดยเลียนแบบลักษณะป่า
ธรรมชาติ จะท าให้ความสมดุลของ ระบบนิเวศวิทยาเป็นไปอย่างเหมาะสม    เราต้องคิด
ในส่วนของเราว่าท า อย่างไรตัวเราจึงจะอยู่ได้ เรากล้าพอท่ีจะหยุดว่ิงตามกิเลสไหม ถ้า
คิดว่ากล้าหยุดและท า ในส่ิงท่ีคิดว่าอยู่ได้ ชีวิตน่าจะมีความมั่นคงกว่า   เราพิสูจน์ด้วย
ตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ชาวบ้านท้ังหมดพร้อมท่ีจะทดลองพิสูจน์    หากการทดลองของ
เราสามารถท าให้เราอยู่ได้จริง ก็จะเป็นเคร่ืองชักจูงให้คนอ่ืนหันมาสู่เส้นทางท่ีเช่ือว่า
พ่ึงตนเองได้… (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 

 
1.6  การแสวงหาความรู้ ข้อมูล การน าความรู้ไปใช้ และเผยแพร่และเปลีย่น

ความรู้/เทคนิคเกีย่วกบัการประยุกต์ใช้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงให้ประสบ
ความส าเร็จ 

ปราชญช์าวบา้นมีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล การน าความรู้ไปใช ้และเผยแพร่และ
เปล่ียนความรู้/เทคนิคเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบ
ความส าเร็จ   ดงัต่อไปน้ี 

1. มีการศึกษากระบวนการผลิตตามวิถีธรรมชาติ   โดยศึกษาดูงานของโครงการ
ตามพระราชด าริต่างๆ และศึกษาดูงานในประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ทุกขั้นตอนทั้งการตีการป้ัน
จนเป็นเมล็ดปุ๋ย   ท่ีหมู่บา้นมีท าสวนผลไม้การเพาะปลูกของคนจีนใช้แต่ชีวภาพ   ถ้าใครใช้
ชีวภาพรัฐบาลสนบัสนุน มีถงัมีโอ่งให้หมกัจุลินทรีย ์  มีส่าเหล้ารัฐบาลบรรทุกแบบรถส้วม
บา้นเราขนมาแจกใหไ้วห้มกัปุ๋ยจากมูลสัตวต่์างๆกบัฟาง วางเป็นชั้นๆเอามูลสัตวว์างเอาฟางวาง
ราดดว้ยน ้าหมกัท าเป็นชั้นๆเร่ือยๆเอาผา้ใบคลุมถึงเวลามนัยอ่ยสลายก็กลายเป็นปุ๋ย น าใส่ในนา
ขา้ว สวนผลไมต่้างๆ 

2. อ่านหนังสือก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปลูกพืชสวนโดยไม่ใช้
สารเคมีแต่จะใช้วิธีชีวภาพ โครงการพระราชด าริของในหลวงของเรา ท่านทรงแนะน าให้ใช้
หญา้แฝกปลูก      แรกๆปราชญช์าวบา้นก็ไม่เขา้ใจวา่จะปลูกหญา้ท าไม ปลูกพืชสวนก็ไม่มีจะ
กินกนัอยู่แล้ว แลว้ไปปลูกหญา้จะเอาอะไรกินช่วงแรกในใจก็ยงันึกไม่เห็นด้วย แต่มารู้ตอน
หลงัวา่การปลูกหญา้แฝกรอบๆตน้ไมท่ี้เราปลูกเป็นวงน้ีมนัใหป้ระโยชน์มาก 

3. สังเกตและศึกษาธรรมชาติ   มีการศึกษาคน้ให้พบแลว้น าความรู้ต่างๆเหล่าน้ี
มาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตให้ได้    โดยการน าสรรพคุณต่างๆของพืชแต่ละชนิดมาหมกั
รวมกนั   เรียกวา่สมุนไพรเจ็ดรส    มีการหมกัเจ็ดถงั  แต่น ามาใช้ หน่ึงถว้ย สองถว้ย สามถว้ย  
ส่ีถว้ย หา้ถว้ยมา   หน่ึงลิตรมาผสมน ้ าสองร้อยลิตรแลว้พ่นไป   ให้เป็นระบบชีวภาพโดยไม่ใช้
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สารเคมี    ดงันั้นการท าชีวภาพก็ตอ้งน าหลกัวิชาการเขา้มาร่วมแล้วรัฐก็จะเขา้มาสนับสนุน 
ไม่ใช่คิดว่าความรู้ของตนเองดีจนไม่ยึดต าราเลยก็ไม่ได ้  ก็ตอ้งคอยสังเกตวา่แมลงชนิดไหน 
ไม่ชอบอะไร   ตอ้งเอาส่ิงใดมาแกไ้ข  มีการท างานเป็นทีมและปรึกษานกัวชิาการ 

4.  การปรับเปล่ียนความคิดเร่ืองเกษตรธรรมชาติ จากส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ศึกษา
จากตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จ  ศึกษาจากตวัอยา่ง  มีการเชิญฟูกุโอกะมาบรรยายเร่ือง เกษตร
ธรรมชาติ    ซ่ึงกล่าวว่าไวว้่า  “ เกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียวพืชผลแต่เป็น
เคร่ืองมือในการบ่มเพาะเก็บวิญญาณความเป็นมนุษยใ์ห้สมบูรณ์ข้ึน”   ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจ
ให้กบัปราชญช์าวบา้น    ซ่ึงเป็นตวัอย่างในการด าเนินชีวิตเช่ือว่าการเกษตรเป็นการพฒันาจิต
วญิญาณมนุษยใ์หส้มบูรณ์ข้ึน  

5. มีการจัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม   โดยใช้วิธีการเช่ือมโยงข้อมูล  
สามารถศึกษาการท าการเกษตรอินทรียไ์ดทุ้กพื้นท่ีในชุมชน  มีการท าเวทีเร่ืองการขบัเคล่ือน
ชุมชนใหเ้ป็นเมืองน่าอยูท่ี่สุดในโลก  

6. มีการเชิญอาจารยข์องมหาวทิยาลยัเขา้มาร่วมรักษาป่า   ชาวบา้นตอ้งดูแลรักษา
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  จดัผา้ป่าสภาต าบลเลยท าพิธีบวชป่าห้าพนัลา้นตน้   หลงัจากนั้นก็แบ่ง
เขตแบ่งแนวแต่ละหมู่บา้นสันเขาหมู่บา้นรับผดิชอบ  

7. การเรียนรู้ตลอดชีวิต   ปราชญ์ชาวบา้นมีความชอบเร่ืองการเรียนตามความ
ตอ้งการ     เรียนในส่ิงท่ีอยากรู้   มีการน าความรู้จากการเรียนโดยน าหลกัวิชาการมาทดลองสู่
การปฏิบติั      ท าใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มเติมอยูเ่ร่ือย ๆ     จนเป็นประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้
ประสบความส าเร็จในชีวิต   มีเวลาไปช่วยเหลือสังคม ไดรั้บการยอมรับกวา้งขวางไปเร่ือย ๆ 
ในท่ีสุดไดมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งเขา้ไปสัมพนัธ์กบัภายนอกมากข้ึน  

8. การเผยแพร่และเปล่ียนความรู้/เทคนิคเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีการชกัน าชาวบา้นให้มาประกอบอาชีพเสริมดว้ยการท าไร่นา
สวนผสม  มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มาเป็นต้นทุนสร้างรายได้  ค  านึงถึง
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และความปลอดภยัในการด าเนินชีวติ 

 
“…พอไปดูงานท่ีเมืองจีน   เดินทางมาถึงหมู่บ้านท่ีกวางเจา   ท่ีหมู่บ้านกท็ า

สวนผลไม้เหมือนกันมีการปลูกแอปเป้ิลๆลูกใหญ่มากส่งมาขายเมืองไทย  การเพาะปลูก
ของคนจีนใช้แต่ชีวภาพท้ังนั้น  ผมก็ถามว่าอ้าวแล้วท่ีผมมาดูงานโรงผลิตปุ๋ยการผลิต
สารเคมี ผลิตฮอร์โมนต่างๆคนจีน เขาไม่ใช้ท าขายอย่างเดียว  รัฐบาลไม่สนับสนุน แต่ถ้า
ใครใช้ชีวภาพรัฐบาลสนับสนุน  มีถังมีโอ่งให้หมักจุลินทรีย์   มีส่าเหล้ารัฐบาลบรรทุก
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แบบรถส้วมบ้านเราขนมาแจกให้เลย ไว้หมักปุ๋ยจากมูลสัตว์ต่างๆกับฟาง วางเป็นช้ันๆ
เอามลูสัตว์วางเอาฟางวางราดด้วยน า้หมกัท าเป็นช้ันๆเร่ือยๆเอาผ้าใบคลุมถึงเวลามันย่อย
สลายกก็ลายเป็นปุ๋ย   น าใส่ในนาข้าว สวนผลไม้ต่าง เขาไม่ใช้สารเคมี    แต่ใครจะใช้รัฐ
ก็ไม่ว่าอะไรแต่รัฐบาลไม่ส่งเสริม    ญาติๆให้ผมไปเก็บกินผมก็บอกว่าลูกใหญ่กว่าท่ี
เมืองไทยมากเขาใช้สมุนไพร ปลูกรอบๆต้นท่ีเขาปลูกเช่นโสม ชา ช่วงนั้นผมก็เกิด
ความคิดเลยว่าจะไม่ใช้สารเคมีต่างๆอีกเลย    ก็ตลกดีนะมาดูงานการผลิตสารเคมี
กระบวนการอันทันสมัยของการผลิตสารเคมีแต่ตอนี้จะหันหลังให้กับการใช้สารเคมี 
หลังกลับมาจากเมืองจีนผมไปดูงาน   ของโครงการตามพระราชด าริต่างๆและผมเป็นคน
ชอบอ่านหนังสือกเ็กิดความคิดสร้างสรรค์ในการปลูกพืชสวนโดยไม่ใช้สารเคมีแต่จะใช้
วิธีชีวภาพ โครงการพระราชด าริของในหลวงของเรา ท่านทรงแนะน าให้ใช้หญ้าแฝก
ปลูกก่อนแรกๆกไ็ม่เขาใจว่าจะปลูกหญ้าท าไม ปลูกพืชสวนกไ็ม่มีจะกินกันอยู่แล้ว แล้ว
ไปปลูกหญ้าจะเอาอะไรกินช่วงแรกในใจกย็งันึกไม่เห็นด้วย แต่มารู้ตอนหลังว่าการปลูก
หญ้าแฝกรอบๆต้นไม้ท่ีเราปลูกเป็นวงนีม้นัให้ประโยชน์มาก  หญ้าแฝกจะเข้าไปเจาะดิน
ท่ีแขง็ดินดานให้แตกให้ทะลุร่วนซุย   ท าให้น า้สามารถไหลซึมลงไปได้รวมท้ังเกิดโพรง
อากาศ   รากของพืชก็สามารถท าหน้าท่ีของมันได้อย่างสมบูรณ์  พืชก็สามารถ
เจริญเติบโต งอกงามได้ดี        พอมาอ่านหนังสือเล่มนีก้นึ็กย้อนไปถึงอดีตจึงเข้าใจว่ามัน
เป็นอย่างนีน่ี้เอง กไ็ม่น่าเช่ือว่าภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนน่ีเก่งมากๆ เขารู้ได้ยังไง กเ็ลย
มาคุยกับ ดร.สาล่ี จึงรู้ว่ามนัเป็นชีวเคมี เป็นการเพราะเชื้อเพ่ือสร้างสมดุล เช่น พด.3 เป็น
เชื้อจากธรรมชาติ มันจะสร้างวงของมัน ไม่ให้เชื้อตัวไม่ดีเขามาท าอันตรายต่อพืช และ
ผมก็ค้นพบอีกเร่ืองเก่ียวกับกระวานหอมระเหย เราจะเอาหอมมาปลูกใต้ต้นผลไม้พืช
สวนท่ีผมปลูกคงไม่ได้ ผมก็ใช้กระวานหอมระเหยก็เป็นพืชในกลุ่ มเดียวกับหอม
เหมือนกัน มนักส็ามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของเชื้อตัวท่ีเป็นอันตรายต่อพืชได้เช่นกัน 
ต่อมาผมก็เร่ิมหมักเป็นน ้าจุลินทรีย์โดยมีบอระเพ็ดท่ีมีรสขม อะไรท่ีมันมีรสขมมัน
สามารถฆ่าไวรัสได้ อะไรท่ีฝาดมันกส็ามารถฆ่าเชื้อราได้ อะไรท่ีมีรสเผด็ร้อนกส็ามารถ
ฆ่าเพลี้ยชนิดต่างๆได้ คือใช้หนามยอกเอาหนามบ่ง   ต้นเบ่ือเมาคือเบ่ือแล้วเมาก็ใช้              
ฆ่าพวกหนอน พวกพญาไร้ใบ    สะเดาน ามาพ่นฆ่าพวกหนอน   ยางของพญาไร้ใบ            
ใช้ฆ่าหนอนได้ดี   ยางของพืชพวกนีเ้ราไม่สามารถทานได้เม่ือพ่นแล้วต้องทิ้งช่วงเวลา
ก่อนเกบ็เก่ียว อีกพวกคือสัตว์ปีกกแ็บ่งเป็นสอง สามชนิด เช่นพวกเพลีย้ไฟกต้็องเอาไฟ
มาปราบก็ต้องใช้พืชพวกเผ็ดร้อนมาฆ่า ส่วนพวกยุงก็ใช้พวกตะไคร้หอมมาไล่เพราะ
ตระไคร้เป็นพวกหอมระเหยถ้าเข้มมากก็ฆ่ายุงได้ ถ้าเจือจางก็สามารถไล่ยุงได้ นี้เป็น
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ธรรมชาติท่ีเราต้องศึกษาค้นให้พบแล้วน าความรู้ต่างๆเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตให้ได้ เราน าสรรพคุณต่างๆของพืชแต่ละชนิดมาหมักรวมกัน เรียกว่าสมุนไพร 
ดังนั้น     การท าชีวภาพเราก็ต้องน าหลักวิชาการเข้ามาร่วมแล้วรัฐก็จะเข้ามาสนับสนุน 
ไม่ใช่คิดว่าของเราดีจนไม่ยึดต าราเลยก็ไม่ได้      เรากต้็องคอยสังเกตว่าแมลงชนิดไหน
ไม่ชอบอะไรเราต้องเอาอะไรมาแก้มัน    ผมไม่ได้ท าอะไรคนเดียวนะ กมี็ ดร.สาล่ี คอย
ช่วยให้ค าแนะน าดีๆอยู่ตลอดรวมท้ังหลักวิชาการต่างๆ และหน่วยงานของรัฐช่วยกันท า
การวิจัยต่างๆ ตอนท่ีกลับจากดูงานท่ีเมืองจีนใหม่ๆผมก็เร่ิมท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 
เร่ิมท่ี 3 ไร่…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…ตอนนั้นมีมาซาโนบุ ฟูโอกะ เป็นนักเกษตรกรรมของชาติท่ีญ่ีปุ่น   มาท่ี

เมืองไทยมารับรางวัลท่ีกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 คนท่ีไปเชิญมากคื็อคุณรสนา โตสิ
ตระกูล ไปเชิญมา   ฟูกุโอกะ เป็นคนท่ีท านาไม่ไถนาไม่ใช้ปุ๋ยเคมี  ฟูกุโอกะมาพูดกฟั็ง 
ตรงกับเรา เกษตรธรรมชาติ ก็คือ แกพูดออกมามันมีอยู่ ในเรามันใช่เลยแกพูดถูกหมด              
ท่ีมันป๊ิงค าใหญ่ ๆ แกพูดปุ๊บ แกบอกว่าเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว
พืชผลแต่เป็นเคร่ืองมือในการบ่มเพาะเก็บวิญญาณความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ขึน้  มัน
โดนมาก มนัอยากตะโกนว่าใช่เลย ทุกวันนีผ้มกยื็นยันผมไม่ได้ท าเกษตรเป็นการพัฒนา
จิตวิญญาณมนุษย์ให้สมบูรณ์ขึ้น มนุษย์สมบูรณ์คือดูแลโลกยังไงมอบโลกยังไงให้
ลูกหลาน แล้วเม่ือวนันั้นมนัใหม่มากท่ีเรายงัไม่มีข้อมลูฟังค านีม้นักโ็ดนใจ หลังจากเสร็จ
ปุ๊บเขากม็าดูท่ีนาผม  ฟูกุโอกะมาดูการท านาท่ีท่ีดินของผม  แล้วกล่าวว่าประเทศไทยน่ีดี
มากท าเกษตรกรรมธรรมชาติ      คุณค าเด่ืองท านาไม่ไถไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาแค่ 3-4 ปีน่ีดิน
ดีกว่าผมท าอยู่ ท่ีญ่ีปุ่น 50 ปี    เมืองไทยอากาศร้อนท าให้วัตถุอินทรีย์ย่อยสลายเร็ว แกพูด
เป็นตุเป็นตะ ทุกคนกรู้็ ใช่เลย ๆ กพ็าดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ      หลังจากนั้นคนกม็าดู
งาน    คนนั้นกม็า    คนนีก้ม็า    เร่ิมตกใจ ท ายังไงท านา ผมไม่ได้ท านา ผมว่า คืออธิบาย
อย่างท่ีผ่านมา ถ้าเรามาดูแลดินดี ๆ ขึน้ทุกอย่างมันก็จะดีขึน้เอง ไม่ต้องถามว่าข้าวงาม
ไหมแต่ดินงามมันก็ต้องงามอยู่แล้ว     คนก็มาถามเทคนิคการหว่านข้าวหว่านยังไง 
หว่านวันท่ีเท่าไหร่   หว่านก่ีกิโลกรัม   ก็หว่านเหมือนหว่านท่ัวไปให้มันห่างแค่นี ้                 
ก่ีกิโลกรัมแล้วแต่      เม็ดใหญ่น า้หนักมันก็อาจจะมากหน่อย    เม็ดเล็กก็ไม่ต้องมาก
เพราะเมด็เล็ก แล้วโปรยฟางก่ีกิโล ไม่ได้ช่ัง หอบใส่ก็เอาน า้ประมาณนี้  คือทุกคนเอา
ปากกามาเตรียมจดหมด    มีการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการปลูกข้าวท่ีศูนย์ปราชญ์มี 3 ศูนย์
ในบุรีรัมย์ มีของพ่อผาย ของอาจารย์ไพรัช ของผม  เราใช้วิธี link กัน เวลามาดูงานจะมา
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ดูงานผม ไปดูงานพ่อผาย พ่อผายมาดูงานผม   เราพยายามใช้ระบบธรรมชาติ                        
ถ้าธรรมชาติสมบูรณ์ทุกอย่างกจ็ะสมบูรณ์ …”  (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  2) 

 
“…เชิญอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมว่าถ้าชาวบ้านมาร่วมรักษาป่ามันดี

อย่างไรเขาก็เห็นด้วยเราท าดีกลัวอะไร เ   รารักษาก็เป็นส่ิงท่ีดี   อาจารย์ก็เร่ิมเข้ามาให้
ความรู้ ชาวบ้านต้องดูแลรักษาทรัพยากรส่ิงแวดล้อมนะ    จัดผ้าป่าสภาต าบลเลยท าพิธี
บวชป่าห้าพันล้านต้นอยู่ ท่ีน่ีล่ะหลังจากนั้นกท็ ากันแบ่งเขตแบ่งแนวแต่ละหมู่บ้านสันเขา
หมู่บ้านไหนรับผิดชอบกรั็บผิดชอบ    มีการกันแนวเขตป่าได้ไม่ต้องบุกรุก มีทางเลือก
หน่ึงคือ     การท าเกษตรยั่งยืนเร่ืองการเลิกใช้ปุ๋ยเลิกใช้ยามาปลูกแบบเรียบง่าย การท า
เกษตรแบบยั่งยืน สมัยนั้นพระเจ้าอยู่ หัวฯ พระราชด ารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยู่พอดี
เลย     เศรษฐกิจพอเพียงน่ี เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่ หัวฯ น่ี นักวิชาการพูดสอง
สามเง่ือนไขกันไปตีความอะไรกันเยอะไปหมดความจริงมันก็ดี  พอเพียงพอประมาณมี
เหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันอะไรกันหลายๆ เร่ือง จริงๆ พระเจ้าอยู่ หัวฯ เดินเกือบจะรอบโลก
หมดแล้วนะ  ดูประเทศไทยทุกมุมจะไปหมดไปเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านท่ีอยู่แบบเรียบง่าย 
ท่านว่าพอเพียงถ้าเรารู้จักพอประมาณพอเพียงนะคนกจ็ะเกิดความสุขจะเกิดการแบ่งปัน
จะเกิดการให้มากกว่าการรับจะเป็นอย่างนี ้  คือถ้าทุกคนรู้จักค าว่าพอเพียงพอประมาณ
สมมุติว่าเรามีพื้นฐาน        เราต้องมาพูดถึงทุนก่อนทุนอะไรหน่ึงคือทุนแห่งความรู้             
สองทุนท่ีดิน สามทุนท่ีอยู่อาศัย ส่ีทุนเร่ืองของความหลากหลายทางชีวภาพ   เร่ืองอาหาร
การกิน   ถ้าเราเข้าใจทุนและเราเข้าใจว่าคือชีวิตคนเราต้องการ    เราจะขอให้ทุกคน
ช่วยกันเสียสละ ช่วยกันเสียสละจริงๆ เลย เพราะว่าพอมาตอนหลัง พอมันมีเงินเข้ามา
เยอะ เร่ิมมีก าไรขึน้มา กเ็ลยต้องจัดสรรเร่ืองของเปอร์เซ็นต์เน่ียละ อย่างธนาคารข้าวเน่ีย
เขาเรียกว่ากองทุนข้าวสาร กองทุนข้าวสารกเ็หมือนกันนายทุนมันเอาก าไร   และเรากม็า
มีการประชุมเร่ืองการเสวนาเร่ืองของเม่ือก่อนเราแก้ปัญหาเร่ืองปากเร่ืองท้องข้าวไม่พอ
กินเราก็ช่วยกันได้แล้ว ได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ หนีสิ้น มีปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาข้าวไม่พอกิน              
ก็แก้ปัญหาเร่ืองของปุ๋ยเคมีราคาแพงท่ีเอารัดเอาเปรียบเราก็แก้กันไปแล้ว มันก็ได้ผล                
มีปัญหาเร่ืองผลผลิตขายกล้วยขายอะไร ราคาไม่เป็นธรรมเรากท็ าเครือข่ายรวมเครือข่าย
ขายท้ังถั่วดินถั่วลิสงอะไรน่ีนะ ขายข้าวโพดขายอะไรเราก็แก้ปัญหาเราช่วยกันอยู่แล้ว 
ถ้ามีปัญหาอะไรอีกสรุปสุดท้ายกปั็ญหาเร่ืองน า้    มีมูลนิธิสายใยแผ่นดินและสหกรณ์
กรีนเน็ทเขาตั้งสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์     เกษตรออแกนิกส่ง
เสริมทางอีสานทางทุ่งกุลาร้องไห้     พวกนีเ้ขาจะส่งเสริมให้ท าเกษตรอินทรีย์และเขาจะ
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ช่วยการตลาดให้ขายราคาเป็นธรรม เขามีมาตรฐาน มกท. มาตรฐานอียู  คือเขาสร้าง
มาตรฐานความเป็นธรรมท าให้เกษตรชาวนามาท าเกษตรอินทรีย์ท าให้ผู้บริโภคได้กินดี
ส่วนของประเทศไทยส่วนหน่ึงถ้ามนัเหลือกส่็งออกนอกกเ็ลยขอว่าให้ภาคเหนือท าเมลด็
พันธ์ุ     มีคนเชิญพ่อไปเป็น   ไปเสวนาไปคุยให้คนผู้หลักผู้ ใหญ่ฟังบ้างหลังจากนั้น
กระทรวงเกษตรกเ็ห็นว่าเรามีองค์ความรู้     เขากต็ั้งเป็นปราชญ์ชาวบ้านส่ีศูนย์แรกของ
ประเทศไทยนะสมยัแผนแปดพ่อเป็นเกษตรกรไปร่างแผนแปดนะ ไปคุยเร่ืองเสวนาเร่ือง
แผนแปดเราก็คุย  ให้เห็นว่าแผนแปดกระจายเข้าสู่ท้องถ่ินอย่างไรเพราะเท่าท่ีผ่านมา
ความรับผิดชอบอยู่ ส่วนกลางหมดท้องถ่ินนะ ใครจะดูแลไม่กระจายลงมาใครจะดูแล
ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหน พ่อร่วมร่างให้เกิดแผนแปดแผนเก้าน่ีนะเกษตรยั่งยืน…”   
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

 
“…ผมกย็งัชอบเร่ืองการเรียนตลอดผมกย็งัเรียนตามความต้องการของผม เรียนใน

ส่ิงท่ีผมอยากรู้  เอาหลักวิชาการมาทดลองสู่การปฏิบัติบ้าง กไ็ด้ความรู้เพ่ิมเติมอยู่ เร่ือย ๆ 
เหมือนกัน แต่ความรู้ของผมมีความรู้จากประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ กท็ าให้พอมาระยะ
หลังนี้หลายคนก็เห็นว่าผมประสบความส าเร็จในชีวิต    เร่ืองตัวเองรวมท้ังมีเวลาไป
ช่วยเหลือสังคมท าเร่ืองคนอ่ืนได้ด้วย กไ็ด้รับการยอมรับกว้างขวางไปเร่ือย ๆ ในท่ีสุดผม
ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องเข้าไปสัมพันธ์กับภายนอกมากขึน้  ท้ังฝ่ายชุมชนกับฝ่าย
หน่วยงานราชการ ฝ่ายนโยบายผมกมี็ส่วนเข้าไปเก่ียวข้องได้ เพราะประสบการณ์ท่ีผมมี
อยู่มันสอดคล้องกับส่ิงท่ีเขาก าลังรณรงค์กันอยู่ปัจจุบันนีคื้อเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงผมก็
ท าเร่ืองอาชีพเสริม ไม่ได้ท าเฉพาะผมคนเดียวก็ยุชาวบ้านด้วยว่าต้องมีอาชีพเสริมนะ
อะไรก็ได้     ทีนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขามีประสบการณ์   มีความรู้ความ
ช านาญความเข้าใจเร่ืองยางอย่างเดียว ไอ้ไปท าอาชีพเสริมอาชีพรองอะไรต่าง ๆ เขาก็
เห็นด้วยแต่ถ้าท าด้วยไม่มีความรู้      รู้สึกว่ามันเส่ียงมากในการล้มเหลวผิดพลาด กเ็ห็น
ตัวอย่างอยู่บ่อย      ผมก็ตั้งศูนย์เรียนรู้ขึน้มาศูนย์หน่ึง แล้วกมี็การจัดระบบอะไรต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถจะใช้เป็นการเรียนรู้ของชาวบ้านได้เพราะผมไปส ารวจเอาผู้ รู้ท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาเป็นประสบการณ์ของชาวบ้านในพื้นท่ีไว้กลุ่ มหน่ึง   แล้วก็ไปประสานกับ
หน่วยงานราชการท้ังระดับอ าเภอระดับจังหวดัท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับชาวบ้าน อย่างเกษตร
ฯ พัฒนาชุมชน สาธารณสุข กศน.ธกส.     ขอความร่วมมือว่าให้เขาได้ไปช่วยในการท่ี
จะให้การเรียนรู้กับชาวบ้าน เขากยิ็นดี แล้วผมกไ็ปประสานกับมหาวิทยาลัย   พอผมเปิด
ศูนย์เรียนรู้ผมกม็าท้ากับชาวบ้านในต าบลไม้เรียงว่า    ต่อไปนีผ้มมีความพร้อมแล้วนะ 
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ใครอยากรู้เร่ืองอะไรมาตรงนี ้    ผมจะท าให้ได้รู้ทุกเร่ืองท่ีเขาต้องการรู้     เพราะเขาต้อง
รู้ก่อนท่ีจะลงมือท า     แล้วให้ทุกคนท าไม่ว่าจะเป็นอาชีพรองอาชีพเสริมท่ีคิดว่าจะท า 
ท าในส่ิงท่ีตัวเองรู้จริงแล้วนะ    ถ้ายังไม่รู้จริงกไ็ม่ควรเส่ียง เพราะถ้าผิดพลาดมันท าให้
หนี้เพ่ิมนะ    มันไม่ได้ลงแต่แรง เสียแต่เวลา มันเสียเงินด้วยในการท าแต่ละคร้ัง                 
ศูนย์เรียนรู้ของผมน่ีกท้็าชาวบ้านมาตั้งแต่ปี 35 ว่าใครอยากรู้เร่ืองอะไร ให้มา เราจะให้รู้
ทุกเร่ือง ทีนี้พอเขามาแจ้งความจ านงจะรู้เร่ืองอะไรผมก็เล็งไปในพืน้ท่ีก่อนว่าความรู้               
ท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับเร่ืองนี้เป็นใครท่ีเป็นจุดเด่นอยู่ก็
เชิญเขามา ให้มาถ่ายทอดความรู้ให้      ก็มาคุยกันเก่ียวกับเร่ืองการปรับแนวคิด                   
ต้องปรับแนวคิดกันก่อน      นอกจากปรับแนวคิดแล้วให้เขาช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาของ
ตัวเองท่ีมันมีอยู่ ท่ีมันท าให้เป็นหนี้ มันสาเหตุมันเกิดจากอะไร แต่ส่วนใหญ่มันเกิดจาก
การไปท าอะไรท่ีตัวเองยังไม่รู้นั่นแหละโออิตะ เขาให้ผมไปดูเร่ือง 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ 
แต่พอไปถึงโออิตะเขาบอกว่า one village one product ผมกคิ็ดว่า 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์
ของเขาไม่ใช่ 1 ต าบล แต่ของเรามาแปลงซะใหม่ ผมกเ็สียดายเหมือนกันว่าไอ้ท่ีเราไปดู
เหมือนกับไปเลียนแบบ มันน่าจะไม่ได้ไปศึกษา แต่ผมเองผมไปท่ีไหนก็ตามผมจะ
พยายามศึกษาจะไม่เลียนแบบ  แล้วก็พบว่า ไอ้ท่ีเราไปดูเขาเวลาเราเอามาใช้เราไม่เอา
หัวใจมนั เราไปเอาปลายมนัมาเลย เพราะ one village one product ของโออิตะเน่ีย เขามา
ท าเอาตอนปลาย    ตอนท่ีเร่ิมต้นเขาท าเร่ืองการพัฒนาคน …”(ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ให้
ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
“…มีการแสวงหาความ     คิดหาสาเหตุของปัญหาอย่างมุ่งมั่นและมีความสุขใน

การหาความรู้   หาข้อเท็จจริงเพ่ือไขปัญหาท่ีเป็นอยู่     ตัวอย่างพื้นท่ีดินท่ีเป็นดินปน
ทรายมีความแขง็ในด้านล่าง   ด้านบนเป็นฝุ่ นผง    มีความเค็มและค่าPHสูง  การน าแฝก
มาปลูกเพ่ือใช้รากของแฝกมาเป็นตัวน าท าให้พืน้ดินในบริเวณนี ้ร่วนซุยขึน้  ทดลองกับ
แฝกหลายชนิดหลายสายพันธ์ุ    จนรู้ว่าแฝกในแต่ละสายพันธ์ุชอบลักษณะพื้นดินท่ี
แตกต่างกัน     ดังนั้นการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือประโยชน์ในการเกษตร   ต้องทราบก่อนว่า
ดินในพืน้ท่ีนั้นๆเป็นอย่างไร    ต้องการให้แฝกท าหน้าท่ีอะไรบ้าง จะได้เลือกสายพันธ์ุ
ให้ถูกกับวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา   มีการถ่ายทอดความรู้   โดยจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       เพ่ือให้ผู้สนใจได้น าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์   เร่ืองส าคัญท่ีสุดในวนเกษตร คือ การเปล่ียนวิธีคิด นับเป็น
จุดเร่ิมต้นเลยทีเดียว…”(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 
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 1.7  ทุนทางสังคมมีบทบาทและมีความส าคัญต่อนวตักรรมภูมิปัญญา 
 ทุนทางสังคมมีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญา  ดงัต่อไปน้ี 

1. มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมท่ีเ อ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก   
ประกอบกบัปราชญช์าวบา้นมีความรอบรู้เร่ืองสภาพดินท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูก  เช่น “แถวน้ี 
(จนัทบุรี)  เป็นดินร่วนปนทราย ดงันั้นดินจะไม่แข็งมาก ซ่ึงจะแตกต่างจากทางชะอ า เพชรบุรี                 
ท่ีสภาพดินจะเป็นดินเหนียวปนทราย ซ่ึงดินเหนียวปนทรายน้ีจะมีความแข็งมาก   คือดินจะแข็ง
รากพืชไม่สามารถเจาะทะลุชั้นดินลงไปได ้   ดินลกัษณะน้ีควรปลูกหญา้แฝกลอ้มรอบแทนเพื่อให้
รากของหญา้แฝกเจาะดินให้ร่วนก่อน      รากของพืชท่ีเราปลูกก็จะสามารถชอนไชลงไปดา้นล่าง
ของดินเพื่อดูดอาหารได้     แต่แถวจนัทบุรีน้ี   ดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงไม่ตอ้งปลูกหญา้แฝก
เจาะดินลงไปก่อน แต่ปลูกสมุนไพรเพื่อไล่แมลง สภาพทางกายภาพของจนัทบุรีเหมาะกบัการปลูก 
เงาะ ทุเรียน ล าไย กลว้ย สมุนไพรปลูกไดดี้ แต่ถา้ปลูกมะม่วงก็ผิดหวงัเลย ผิดหวงัเลยนะเพราะ
แถวน้ีดินเป็นดินดีน ้าชุ่ม มะม่วงเป็นพืชท่ีไม่ชอบน ้ามาก” (ขอ้มูลผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี1) 

2. การสร้างวฒันธรรมของคนรุ่นเก่า    ท่ีให้ชาวบา้นร่วมแรงร่วมใจ ตวัอยา่งเช่น     
งานบุญท่ีชาวบา้นไดร่้วมกนัท าบุญ    มีการน าศาสนาเขา้มาช่วยในการสร้างแนวทางในการท างาน       
คือพยายามละการฆ่าสัตว ์   ลดการใชย้าฆ่าแมลง ปลูกสมุนไพรไล่แมลงแทนการใชส้ารเคมี    การ
จดังานบุญทุกคร้ังคนในชุมชนต่างก็ช่วยกนักนัคิดช่วยกนัท า พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างาน     มีการจดังานโดยน ารูปแบบเก่าๆ ยอ้นยุคมาท ากิจกรรมร่วมกนัให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ    
ให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   มีดนตรีไทย มีดนตรีสากลก็แบ่งเป็นช่วงเวลากนั      เพื่อให้เยาวชนรุ่น
หลงัไดซึ้มซบัเห็นถึงคุณค่าของวฒันธรรมและตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 

3. วิถีชีวิตชาวบา้นมีผลมากต่อการรวมตวักนัได้ร่วมท ากิจกรรม เช่น  เวลาวาง
ของก็ช่วยกนัวาง   เสร็จงานก็ช่วยกนัเก็บ    มีการแบ่งงานกนัท าในการรับผิดชอบในงานแต่ละส่วน 
ซ่ึงแตกต่างจากในสมยัท่ีมีการใชเ้คมี    ต่างคนต่างท าไม่สนใจกนัเพราะตอ้งรีบเร่งให้ทนักบัช่วงเวลา 
แต่เกษตรอินทรียมี์การใชชี้วิตท่ีชา้ลง (slow down)  ดีข้ึนมากไม่ตอ้งเร่งรีบ    เพราะไม่ตอ้งซ้ือยาใช้
เงินทุนนอ้ย   สุขภาพดีมีเวลามากข้ึน   ตวัอยา่งเช่น   ช่วงเก็บกลว้ยไข่ส่งประเทศจีนในนามของกลุ่ม 
ทุกหา้วนัก็ไล่เก็บผลผลิตไดต้ลอดกลว้ยออกผลทั้งปี ดงันั้นทุกหา้วนัเราก็จะมีรายไดจ้ากกลว้ย 

4. ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นตน้ทุนท่ีมีคุณค่า     ปราชญช์าวบา้นสามารถ
ปลูกผกัพื้นบา้นธรรมชาติได้อย่างหลากหลาย    และเขาก็ไม่เครียด  หมายถึงว่า อากาศ  อาหารดี 
อารมณ์ดี  ลูกหลานอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตา  มีการช่วยกนักินช่วยกนัท า   ก็เป็นความสุขอีกแบบหน่ึง  

5. การบูรณาการองคค์วามรู้ต่างๆ   และใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อจะ
ด าเนินชีวิตให้อยูดี่มีความสุขเหมือนกนัทุกคน  โดยใชค้วามรู้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรง
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พระราชทานใหแ้ก่พสกนิกรไทย เร่ืองความพอเพียง เป็นเคร่ืองหมายก ากบัอยูเ่สมอ โดยสมยัก่อนท า
การเกษตรไม่ได้ท าอย่างเดียว     เขาท าทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต เร่ืองปากเร่ืองทอ้งเป็นเร่ือง
ส าคญั มีทั้ งการปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ การประดิษฐ์ของใช้    มีการปลูกผกั   ท าเพื่อการยงัชีพ                  
พอเหลือกินก็ขาย  น่ีคือวิถีชีวิตของคนสมยัโบราณ ไม่ได้คิดว่าท าแล้วจะต้องมีความร ่ ารวย ท า
เพื่อใหเ้ราสามารถจะเล้ียงตวัเองไดก่้อน  

6. ภูมิปัญญาการเพาะปลูกแบบโบราณ   วฒันธรรมของชาวบา้นท่ีมีการ
เพาะปลูกพืชท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ดิน ลม  น ้ า ฟ้า  อาศยัการสังเกตธรรมชาติ  พืชพรรณ 
ธญัญาหาร   และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาใหก้บัลูกหลานเพื่อใชใ้นการด ารงชีวติ  
 

“…สภาพดินแถวนีเ้ป็นดินร่วนปนทราย ดังนั้นดินจะไม่แขง็มาก ซ่ึงจะแตกต่าง
จากทางชะอ า เพชรบุรีท่ีสภาพดินจะเป็นดินเหนียวปนทราย   ซ่ึงดินเหนียวปนทรายนีจ้ะ
มีความแขง็มากคือดินจะแขง็รากพืชไม่สามารถเจาะทะลุช้ันดินลงไปได้   ดินลักษณะนี้
ควรปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบแทนเพ่ือให้รากของหญ้าแฝกเจาะดินให้ร่วนก่อนรากของพืช
ท่ีเราปลูกก็จะสามารถชอนไชลงไปด้านล่างของดินเพ่ือดูดอาหารได้ แต่แถวจันทบุรีนี ้
ดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงไม่ต้องปลูกหญ้าแฝกเจาะดินลงไปก่อน แต่ผมปลูกสมุนไพร
เพ่ือไล่แมลง สภาพทางกายภาพของจันทบุรีเหมาะกับการปลูก เงาะ ทุเรียน ล าไย กล้วย 
สมนุไพรปลูกได้ดี แต่ถ้าปลูกมะม่วงกผิ็ดหวงัเลย ผิดหวงัเลยนะเพราะแถวนีดิ้นเป็นดินดี
น า้ชุ่ม มะม่วงเป็นพืชท่ีไม่ชอบน า้มาก ถ้าจะปลูกมะม่วงต้องไปท่ีแล้งหน่อยแถว พนม
สารคราม ฉะเชิงเทรา ทางด้านนั้นเพราะละแวกนั้นเป็นพืน้ท่ีแล้งปลูกมะม่วงได้ดี หรือ
ว่าใครเอามะปราง มะยงชิดมาปลูกท่ีจันทบุรีไม่ได้กินหลอกนะครับ      ท่ีจันทบุรีปลูก
ยางได้     ปาล์มได้     เงาะได้     ทุเรียนได้     มังคุดได้    ลองกองได้    คือคนรุ่นเก่าเขา
ได้ลองผิดลองถูกให้เราแล้วว่าพื้นท่ีแถวนี้ปลูกอะไรได้ดี  ปลูกอะไรแล้วเห็นผล                
คนรุ่นเก่าได้สร้างวัฒนธรรมต่างไว้ให้เราให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน มา
ท ากิจกรรมร่วมกันให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  ให้เป็นมิตรกับ    ผมว่าการจัดกิจกรรม
ผ่านวัฒนธรรมต่างๆของไทยเรา   มีส่วนมากในการช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน 
ได้ง่ายขึ้นท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างไดง่ายขึ้น  อย่างการเปล่ียนจากเกษตรท่ีใช้
สารเคมี    มาเป็นเกษตรอินทรีย์ กเ็กิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแขง็ คนในชุมชนไม่เห็น
แก่ตัว    มีความเอือ้อาทรต่อกัน แบ่งปันกัน วัฒนธรรมมีผลมากต่อการรวมตัวกันมากได้
ร่วมกิจกรรมช่วยกัน   เวลาวางของก็ช่วยกันวาง เสร็จงานก็ช่วยกันเก็บ มีการแบ่งงาน 
กันท าในการรับผิดชอบในงานแต่ละส่วน ช่วงการใช้เคมีต่างคนต่างท าไม่สนใจกัน
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เพราะต้องรีบเร่งให้ทันกับช่วงเวลา แต่เกษตรอินทรีย์การใช้ชีวิตดีขึน้มากไม่ต้องเร่งรีบ
มาก เพราะไม่ต้องซ้ือยาใช้เงินทุนน้อย สุขภาพดีมีเวลามากขึน้ อย่างช่วงนีเ้ก็บกล้วยไข่
ส่งจีนในนามของกลุ่ม กล้วยทุกห้าวนักไ็ล่เกบ็ผลผลิตได้ตลอดกล้วยออกผลท้ังปี ดังนั้น
ทุกห้าวันเราก็จะมีรายได้จากกล้วย หกเดือนผลไม้เกบ็เก่ียวได้ พักหกเดือน เงาะ ทุเรียน 
ลองกอง มงัคุด ล าไย ทุกๆหกเดือน…”  (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…ผักพืน้บ้านน่ีมันเป็นผักธรรมชาติ      และก็เขาไม่เครียดหมายถึงว่าอาหารดี 

อารมณ์ดีอะไรพวกนี ้ลูกหลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา มีกันช่วยกันกินช่วยกันท าก็เป็น
ความสุขอีกแบบหน่ึง   เราจะบูรณาการความรู้ได้อย่างไรเพ่ือจะเอาไปใช้ชีวิตให้มันรอด
กับใช้ชีวิตให้มันอยู่ ดีมีความสุขเหมือนกันทุกคน โดยใช้ตัวก ากับพระเจ้าอยู่ หัวฯ ท่ีพูด
ตลอดว่าเพ่ือคุณธรรมประกอบคุณธรรม เม่ือคุณประกอบคุณธรรมเม่ือไหร่นะคุณไม่
อยากรวยหรอกคุณอยากให้ผู้ อ่ืนมากกว่าเห็นผู้ อ่ืนได้ทุกข์เราอยากไปช่วยมากกว่าจะเป็น
อย่างนี ้โอ้โห...พระเจ้าอยู่ หัวฯ ใช้ของศาสนาพุทธใช้ของปัจจัยส่ีพระพุทธเจ้าแล้วมา
ตีความเข้าหมดเลย ปัจจัยส่ีน่ีล่ะสายกลางน่ีล่ะพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้   ทีน่ีเรากรู้็ว่า
จริงๆ แล้วมนุษย์ต้องการอะไร ต้องการมีอยู่ มีกิน ต้องการท่ีอยู่อาศัยเคร่ืองนุ่งห่มอะไร 
ปัจจัยส่ีมนัได้หมดได้แล้วกน่็าพอใจแล้ว พอประมาณแล้วถ้าขืนเราโลภต่อไปมากเกินไป
ต้องไปกห็นียื้มสินเขามา คือถ้าลงทุนแล้วเกิดผิดพลาดมันสูงมาก และถ้าผิดพลาดก็จะ
กลับไปยากจนอย่างนี้เราก็ต้องคิดหนัก คนไทยมันถนัดเร่ืองของเกษตร กสิกรรม
ท้ังหลาย การผลิตท้ังหลาย คนไทยไม่ได้เรียนรู้เร่ืองการตลาด เร่ืองการบริหารจัดการพ่อ
มองอย่างนี…้” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

 
  “…สมัยก่อนท าการเกษตรไม่ท าอย่างเดียวนะ เขาท าทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต 

เร่ืองปากเร่ืองท้องนั่นแหละเป็นเร่ืองส าคัญ  มีท้ังการปลูกพืช การเลีย้งสัตว์ การประดิษฐ์
ของใช้   วัฒนธรรมของคนแถวนีก้็เพาะปลูกอย่างนี้กันอยู่แล้ว แต่คนโบราณเขาปลูก
ตามใจนึก นึกจะปลูกอะไรกป็ลูกเร่ือย ๆ แต่ท่ีผมปลูกผมใช้หลักวิชาการเข้ามาเสริมด้วย 
ผมต้องดูว่าสังคมของพืชอะไรท่ีมันจะต้องอยู่ ร่วมกันได้อย่างไร  อะไรท่ีมันต้องการ
แสงแดด 100% กป็ลูกให้มันอยู่ ช้ันบน อะไรท่ีอยู่ใต้ร่มเงาร าไรได้กป็ลูกข้างล่าง อะไรท่ี
มันอยู่ใต้ต้นไม้อ่ืนได้ ทึบ ๆ ได้กป็ลูกเป็นระดับ ๆ และจัดสัมพันธ์กันอยู่ตามภูมิปัญญา
ของชาวบ้านว่าไอ้ต้นไม้ท่ีมนัออกลูกออกดอก   ออกลูกท่ีปลายก่ิงกับไอ้ต้นไม้ท่ีมันออก
ดอกออกลูกท่ีต้นก่ิง เราปลูกชิดกันได้ มันจะไม่แย่งกัน เพราะ ปะหรนหมัดหลี ท่ีรัตภูมิ 
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ท่ีสงขลา แกปลูกพืช 3-4 ชนิดลงในหลุมเดียวกันเลย ต้นติดกันเลยครับ  ถ้าเป็นสวนพืช
เด่ียวมันต้องหาปุ๋ยจากภายนอกมาให้      แล้วส่ิงท่ีมันสลายลงมาตรงนีจ้ะไม่เป็นอาหาร
เพราะมันไม่กินซากตัวเอง   แต่ถ้าเราปลูกร่วมกันตรงนี้มันจะเกื้อกูลกัน ซากพืชของ
ชนิดนี้มาเป็นอาหารของพืชชนิดนี้  ซากพืชชนิดนี้ไปเป็นอาหารของพืชชนิดนั้น                     
กเ็หมือนกับป่าท่ีอยู่ในป่าในภูเขา พืชตั้งหลายชนิดอยู่ ร่วมกันแล้วมันกอ็ยู่ ร่วมกันได้โดย
ไม่แย่งกันแล้วมันเกือ้กูลกัน มันกินซากเพ่ือนมันไม่กินซากตัวเอง เพราะฉะนั้นเรากเ็อา
ธรรมชาติตรงนี้แหละมาคิดมาวิเคราะห์แล้วก็มาจัด  มันก็ได้ผลพร้อมกันเลย…”                    
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
  “…ผมเป็นคนท่ีนีเ้กิดท่ีนี ้  เป็นลูกเกษตรกรคนสมัยก่อนมีความอดทนสูงต้องต่อสู้ 

ต้อง       ส่ิงแวดล้อมมันสอนเราให้เราต้องอดทน ต้องใช้สมองเอาชนะธรรมชาติ คนรุ่น
พ่อแม่เราสอนเราให้รู้จักการท าเกษตรต้องรู้จักประหยัด     ต้องรู้จักพ่ึงพาตนเอง ถ้าเป็น
สมยัก่อนปลูกข้าวได้เท่าไหร่เขาต้องเกบ็ไว้กินให้ได้ท้ังปีนะครับ     ท่ีเหลือถึงน ามาขาย      
คนสมัยก่อนท าเองเกือบทุกอย่างแม้กระท่ังสีข้าว   สีด้วยมือซ้อมมือ   หรือสีด้วยเคร่ือง   
คนสมยัเก่าถึงมีความอดทนสูงมาก  มาในสมัยนีมี้เทคโนโลยีช่วยท าให้เราสะดวกสบาย
มากขึน้     ผมได้เข้าไปอบรมท่ีศูนย์ห้วยทรายร่วมกับทางจุฬาฯและอีกหลายหน่วยงาน
แถบท้ังหมดมาอบรมในโครงการของในหลวง      ท าให้มีการคิดท่ีไม่ใช้สารเคมี         
โดยมาคิดแบบเกษตรอินทรีย์ผมมองย้อนไปในอดีตในสมัยพ่อแม่เรา             เราไม่รู้จัก
สารเคมีกันเลยนะ       ก่อนท่ีผมจะเป็นทหารผมกไ็ม่รู้จักเคมีเลยและไม่รู้ว่า เคมีใช้ยังไง
มีประโยชน์ยังไงไม่เคยแตะต้องเลย     ก็มานึกดูว่าท าไมพ่อแม่เราชอบปลูกบวบ   ฟัก
แฟง    แตงกวา     ใกล้กับก่อไผ่ท่ีเขาเผากันไว้แล้ว       แล้วออกผลดีจัง          ออกผล
คร้ังหน่ึงคันรถขนกันไม่หมด     น่ีก็เป็นจุดเร่ิมต้นว่าท าไมผมถึงรู้จักการตัดรากไผ่    
เพราะไผ่ให้ผลเราท้ังราก หน่อ ต้น ใบ ท้ังหมดกอ็ยู่ ท่ีเรา   เราต้องรู้จักการบริหารจัดการ
ความรู้สมัยก่อนมักปลูกไว้รอบบ้านเป็นร้ัวกันขโมย   กันลม  หน่อเม่ืออยู่ ใต้ดินเอา
ท าอาหารได้หรือเกบ็ขายได้ หน่อเม่ือโผล่พ้นดินประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร มักเอาไป
ท าหน่อไม้ดอง จะให้รสเปร้ียว สีขาว และเกบ็ได้นาน  โดยไม่เป่ือยเหมือนหน่อไม้ชนิด
อ่ืน  เนือ้ไม้หนาแขง็แรง ใช้สร้างบ้านในชนบทได้ทนทาน ท าเคร่ืองจักสาน เคร่ืองใช้ใน
การประมง ใช้ในการท านั่งร้านก่อสร้าง ส่วนโคนนิยมใช้ท าไม้คานหาบหามและใช้ท า
กระดาษให้เนือ้เย่ือสูง  และการใช้หญ้าแฝกท าให้เราได้ประโยชน์คล้ายกัน        ทุกพืน้ท่ี  
ดังพระราชด ารัสว่า แฝกช่วยสร้างชาติ ช่วยเกษตรกรให้อยู่ ดีกินดี มีความสุขขึน้มาได้   
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จากท่ีผมได้ทดลองด้วยตัวเองสามารถยืนยันได้ด้วยของจริงท่ีท่านเห็นในแปลงว่า
สามารถปลูกทุกอย่างได้กิจกรรมต่าง ๆ ในระดับไร่นา เป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ระดับไร่นา ไม่ให้เส่ือมสลายหรือถูกใช้ให้หมดไปอย่างรวดเร็ว  ท้ังนีเ้น่ืองจากระบบ 
เกษตรผสมผสานจะมีการเกือ้กูลประโยชน์ต่อกัน…”  (ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมูล
คนท่ี  5) 

  
1.8  การจัดการความรู้มีบทบาทและมีความส าคัญต่อนวตักรรมภูมิปัญญา 
       การจดัการความรู้ของปราชญช์าวบา้นมีบทบาทและมีความส าคญัต่อ

นวตักรรมภูมิปัญญา  ดงัต่อไปน้ี 
1. การคิดทุกอย่างและรู้จกัประยุกต์  มีการจินตนาการและแก้ปัญหาให้เป็น    

ความรู้ส าคญัมาก   โดยเรียนรู้ดว้ยตนเองจากหนงัสือ  รู้จากการดูงาน รู้จากการดูสารคดี  แลว้ลองผิด
ลองถูก    จนประสบความส าเร็จเม่ือมีความรู้ความช านาญในส่ิงท่ีท าอยูป่ระสบความส าเร็จ     ไดมี้
การถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจโดยการสาธิตท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง  และมีการรวมกนัเป็นกลุ่มเพื่อ
เสริมสร้างเขม้แขง็มัน่คงดว้ย 

2. การจดจ าเพื่อจดัเก็บความรู้  ดว้ยวิธีการตั้งขอ้สังเกตท่ีแตกต่างเอาไวว้่าท าไม
จึงท าอย่างนั้นท าอยา่งน้ี  และศึกษาถึงกระบวนการอย่างถ่องแท ้ ตวัอยา่งเช่น  “ตอนท่ีไปดูงานท่ีสุ
ราษฎร์ธานีไปดูการท ากลว้ยอบน ้ าผึ้ ง    คนโดยมากก็จะไปดูตอนท่ีมนัออกมาเป็นกลว้ยอบน ้ าผึ้ ง
แล้ว ไปดูตอนท่ีบรรจุหีบห่อแล้ว   ผมก็ไปดูนะแต่ตอ้งไปดูขั้นตอนการผลิตด้วยอยากไปดูตั้งแต่
กระบวนการเร่ิมตน้ของการผลิต ขั้นตอนรายละเอียดเป็นอยา่งไร อบกลว้ยอบอยา่งไร ระยะเวลาของ
การอบ ล าดบัขั้นของการท างาน กวา่จะออกมาเป็นกลว้ยอบน ้ าผึ้ง แลว้ก็ไดไ้ปดูงานทางภาคเหนือท่ี
จงัหวดั เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เราไดเ้ห็นการท าการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ท่ีเราไม่เคยรู้เรา
ก็สามารถน ามาประยกุตไ์ด”้    

3. รู้จกัวิธีการจดัการด้วยความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา  มีการจดัตั้ งศูนย์การเรียนรู้              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มีการพฒันาความคิดของคนในชุมชนใหต้ระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน  โดยการศึกษาจากตวัอย่างและพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จ   ตวัอย่างเช่น  การให้ปุ๋ยท่ีเป็น
ช่วงเวลา  การท าน ้าหมกัชีวภาพ   การใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์

4. การประยุกต์และพฒันาสร้างสรรค์องค์ความรู้  โดยใช้การวางแผนออกแบบ
พิมพเ์ขียวในการท าเกษตรธรรมชาติและชีวิต   มีการบนัทึกความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่
ความรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจและสาธารณชน 
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5. มีการท างานวิจยัเพื่อการพฒันา  โดยปราชญ์ชาวบา้นมีบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบเร่ืององค์ความรู้ด้านการเกษตรซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั  มีทีมงานการศึกษาวิจยัโดยมูลนิธิ
เกษตรกรย ัง่ยนื  

6. มีการเขียนหนังสือจัดพิมพ์เพื่อการเผยแพร่   โดยสภาการศึกษาได้น า                   
ไปแจกจ่ายใหก้บัประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 10 ประเทศ    โดยเขียนเล่าความรู้สึกและประสบการณ์
ท่ีสั่งสมของตนเองถึงการด าเนินงานในพื้นท่ี 

7. การตั้ งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่นวตักรรมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีปราชญช์าวบา้นคน้พบ  ตลอดจนช่วยเหลือ ประสานงานและให้ค  าแนะน าในเร่ือง
การวางแผนการจดัการ  และกระบวนการท าเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ 

  
“…ช่วงนั้นผมดูงานกลับมาผมลุยเลยส่ังพันธ์ุมะม่วงมาเลย 500 ต้น โดยท่ีเรา

ไม่ได้สังเกตสภาพแวดล้อมพืน้ท่ีบ้านเราให้ดีก่อนเลย    ว่าพืน้ท่ีบ้านเรานีป้ลูกมะม่วง
เป็นอาชีพได้ไหม   ไม่ได้กินหรอกครับ ต้องปราจีนโน้น ฉะเชิงเทราโน้น ถึงดีปลูกเป็น
อาชีพได้ มีคนถามผมปล่อยนะว่าปลูกมะม่วงดอกก็ติดดีนะ แต่ไม่ค่อยติดลูก ผมก็ถาม
กลับว่าปลูกแถวไหนหละ อย่างกล้วยไข่นีน้ะแถวนีถ้้าเอาของก าแพงเพชรมาปลูกกไ็ม่ได้
กินอีก ผมต้องประยุกต์มาต่อกับตอของจันทบุรี สองถึงได้ดีนะหวีดก ถ้าเอากล้วยไข่
พันธ์ุจากก าแพงเพชรมาปลูกแถวจันทบุรีนะออกลูกอย่างมากก็สองสามหวี เอามาขาย 
เอามาส่งออกก็ไม่ทัน      คือต้องคิดทุกอย่างต้องรู้จักประยุกต์ ต้องจินตนาการให้ออก 
ต้องแก้ปัญหาให้เป็น ความรู้ส าคัญนะความรู้ส าคัญมาก จะรู้จากอะไรรู้จากหนังสือ                  
รู้จากการดูงาน รู้จากการดูสารคดี แล้วเราก็กลับมาท าลองผิดลองถูกดู จนมันประสบ
ความส าเร็จ พอเรามีความรู้ความช านาญในส่ิงท่ีเราท าอยู่ประสบความส าเร็จ ใครสนใจ
เราถ่ายทอดให้เขาไปท าดูรวมกันเป็นกลุ่ม  กลุ่มเราก็เข้มแข็งเราก็เข้มแข็งมั่นคงด้วย              
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอ่ืนๆน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ผมถือว่าเป็นวิทยาทาน
ท่ีดีมากช่วงหน่ึงผมไปดูงานโครงการพระราชด าริท่ีหัวหิน  ชะอ า  แก่งกระจาน                  
มีการปลูกผักเหลียง ผักหวานในแปลงก็มี เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ปลูกปนกัน                   
มีช่องว่างก็ปลูกกล้วยเล็บมือนาง       เราไปดูงานเราก็ต้องพยายามจดจ า   ตั้งข้อสังเกต
ต่างๆเอาไว้ว่าท าไมเขาท าอย่างนั้นท าอย่างนี้   ตอนท่ีไปดูงานท่ีสุราษฎร์ธานีไปดูการท า
กล้วยอบน า้ผึง้    คนโดยมากกจ็ะไปดูตอนท่ีมันออกมาเป็นกล้วยอบน า้ผึง้แล้ว ไปดูตอน
ท่ีมันบรรจุหีบห่อแล้ว ผมก็ไปดูนะแต่ต้องไปดูขั้นตอนการผลิตด้วยอยากไปดูตั้งแต่
กระบวนการเร่ิมต้นของการผลิต ขั้นตอนรายละเอียดเป็นอย่างไร อบกล้วยอบอย่างไร 
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ระยะเวลาของการอบ ล าดับขั้นของการท างาน กว่าจะออกมาเป็นกล้วยอบน ้าผึ้ง                      
กส็ามารถน ามาประยกุต์ได้ ผมท าการเกษตรมาตั้งแต่เดก็ลงทุนท าอะไรเองหมดทุกอย่าง 
จนปัจจุบันนีมี้คนมาให้การสนับสนุนในหลายรูปแบบและกค็อยให้การสนับสนุนกับทุก
คนท่ีต้องการท่ีจะเรียนรู้จากเรา มาถึงตอนนี้ก็มีรายได้อยู่ ได้ อย่างกล้วยก็ให้รายได้
สัปดาห์ละหม่ืนบาทได้นะ  การหาความรู้ การให้มีความรู้ และน าความรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์ มันอยู่ ท่ีการจัดการ จัดการให้เกิดการยอมรับ  อย่างต้นไม้
พืชท่ีเราปลูกถ้าเราเห็นว่าเร่ิมเฉา เราต้องรีบรดน า้ให้ปุ๋ย เพ่ิมฮอร์โมนอย่างนีม้ันเป็นนาย
เรา   แต่ถ้าเราให้น า้เป็นเวลา หรือสองวนัให้น า้คร้ัง ช่วงนีล้มแรงอากาศร้อน ควรให้น า้ถ่ี
หน่อยอันนีเ้ป็นภูปัญญา   หรือถ้าลมแรงหน่อยแสงแดดแรงหน่อยช่วงนีไ้รแดงเร่ิมเกิด
เร่ิมวางไข่แล้วเราต้องให้น า้มากหน่อยให้น า้ด้วยหัวพ่นน า้เป็นฝอยๆเพ่ือให้เกิดความชื้น
สูงขึน้เพราะไรแดงไม่ชอบความชื้น อย่างนีก้็เป็นภูมิปัญญาท่ีสะสมกันมา เราต้องรู้จัก
จัดการด้วยโดยใช้ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา…”  (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…ถ้าท่ีลุ่มจะเป็นดินเหนียว ถ้าขึน้ไปดอน ๆ หน่อยจะเป็นดินทราย ดินร่วนปน

ทราย ถ้าลุ่มจะเหนียวทุกท่ี    แต่ถ้าลุ่มมนัดีหน่อยกคื็อเป็นท่ีไหลรวมของตะกอนกดิ็นไม่
แย่มาก อีสานดินจะไม่ค่อยดีมันเป็นท่ีล้างออกชะล้างออกไป      จากถนนนีไ้ปท่ีท าอยู่
ปัจจุบันน่ีกท็ าทุกวนั ๆ ต้องเอาจอบไปทุกท่ีใกล้ตรงไหนท าตรงนั้นเลย ไม่อย่างนั้นเวลา
ไม่พอ คนนั้นไปคนนีม้า กจ็ะท าท่ีไว้เป็นท่ีเหมาะจะท าบ้านท าอะไรไว้เลก็เผ่ือคนรุ่นหลัง
มามันจะท าบ้านท าได้เลย บรรยากาศน่าจะท าบ้านเลยปลูกต้นไม้ไว้ ปลูกแล้วก็ต้องดึง
สายไฟเข้าไป ต้นประดู่  ต้นสัก เกือบ 100 ต้น ไม่ตัดกไ็ม่ได้       ถ้าได้เตรียมการก่อนได้              
โซล่าเซลล์แล้วก็ไม่ต้องมาเสียต้นไม้แถวนี้ผ่านมามาท่ัวทุกจังหวัด  แต่ปีนี้เราก าลัง
ก าหนดว่า พอดีมันมี 3 ศูนย์ ศูนย์ปราชญ์มี 3 ศูนย์ในบุรีรัมย์ มีของพ่อผาย ของอาจารย์
ไพรัช ของผม  เราใช้วิธี link กัน เวลามาดูงานจะมาดูงานผม ไปดูงานพ่อผาย พ่อผายมาดู
งานผม ให้มันแน่นให้มันเตม็กว่าท่ีอ่ืน ท่ีอ่ืนถ้าเด่ียวเค้าจะอบรมท่ีเดียว แล้วปีนีผ้มก าลัง
จะท าเวทีเร่ืองการขับเคล่ือนบุรีรัมย์ จะสร้างเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ท่ีสุดในโลก 
หย่อมหญ้าในบุรีรัมย์ให้ได้ กคื็ออุดมสมบูรณ์ มัน่คง มัง่ค่ัง ยั่งยืนนั่นแหละ แล้วกไ็ปรวม
กับทางโรงพยาบาลต่าง ๆ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล สถาบันวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตอนนีอ้ธิการกล็งมาแล้ว   เปิดไฟเขียวแล้วให้ร่วมกันแล้วกเ็ป็นภาคี                     
กคื็อจะมีทีมวิทยากรกระบวนการเราฝึกไว้แล้ว จากการดูของเกาหลีดูอะไรมาของหลาย 
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ๆ ท่ีหลักสูตรของหลาย ๆ ท่ีแล้วเอามาประยกุต์ตรงนั้นตัดแปะ แต่หลัก ๆ…” (ข้อมูลการ
สัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  2) 

 
“…งานวิจัยผมมีหน้าท่ีอยู่ในมลูนิธิเกษตรกรยัง่ยืนความรู้เป็นเร่ืองส าคัญ แต่

ความรู้จะไปเก่ียวข้องกับชีวิตเรามากกว่า คือชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน บางคนนะหาองค์
ความรู้เพ่ือจะไปสอนผู้ อ่ืนบางคนกห็าองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพตัวเองบางคนหา
ความรู้เพ่ือจะเออ....หาความรู้เพ่ือจะไปท าอะไรท่ีให้ครอบครัวเครือญาติตัวเองได้อยู่ได้
กินอย่างมีความสุข มนัมีมนัไม่เหมือนกันความรู้บนโลกนีเ้ยอะแยะ    ทีนีม้นุษย์ต้องมา
เช่ือมโยงมา         ทุกคนเป็นคนเก่งทุกคนเป็นคนมีความสามารถทุกคนมีความรู้แต่มี
ความรู้กันคนละด้านนะ     เราจะบูรณาการความรู้ได้อย่างไรเพ่ือจะเอาไปใช้ชีวิตให้มนั
รอดกับใช้ชีวิตให้มนัอยู่ดีมีความสุขเหมือนกันทุกคน โดยใช้ตัวก ากับพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ี
พูดตลอดว่าเพ่ือคุณธรรมประกอบคุณธรรม    ใช้หลักศาสนาพุทธและหลักของปัจจัยส่ี
แล้วมาตีความเข้าหมดเลย ปัจจัยส่ีน่ีล่ะสายกลางน่ีล่ะพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้   พ่อได้
สรุปบทเรียนของพ่อเร่ืองพืชเชิงเด่ียวนะแผนปฏิบัติการเขียวแล้วมาหาทางออกคือการ
ท าเกษตรแบบผสมผสานให้เกิดความยัง่ยืนและเกิดพอเพียงน่ีนะ และกมี็คนเชิญพ่อไป 
มนัเชิญพ่อไปเป็นวิทยากรเชิญพ่อไปเป็นวิทยากรบ้างเชิญไปท่ีมีเวทีใหญ่ๆ น่ี เชิญพ่อไป
เสวนาไปคุยให้คนผู้หลักผู้ใหญ่ฟังบ้างหลังจากนั้นกระทรวงเกษตรกเ็ห็นว่าเรามีองค์
ความรู้      เขากต็ั้งเป็นปราชญ์ชาวบ้านส่ีศูนย์แรกของประเทศไทยนะสมยัแผนแปดพ่อ
เป็นเกษตรกรไปร่างแผนแปดนะ ไปคุยเร่ืองเสวนาเร่ืองแผนแปดเรากคุ็ยให้เห็นว่าแผน
แปดกระจายเข้าสู่ท้องถ่ินอย่างไร   เพราะเท่าท่ีผ่านมาความรับผิดชอบอยู่ส่วนกลางหมด
ท้องถ่ินนะ  ใครจะดูแลไม่กระจายลงมาใครจะดูแลความรับผิดชอบอยู่ตรงไหน…”
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

 
“…คนไทยเราและคนภาคใต้บ้านเรา ความอุดมสมบูรณ์มันเยอะ แล้วท าให้คนไม่

ค่อยดิน้รน   แต่คนญ่ีปุ่นล าบากยากแค้น เขาต้องดิน้รน พอดิน้รนแล้วมันได้ท้ัง
ประสบการณ์ได้ท้ังความรู้ได้ท้ังความสามารถ   เขาถึงมีช่องทางก้าวหน้าได้ เม่ือเราไม่
ดิน้รนเรากอ็ยู่ เฉย ๆ มนัไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่   แต่มนักแ็ตกต่างกัน ถ้ามีการดิน้รนมี
การแข่งขนัมากไปผมว่าสังคมมันกมี็ปัญหาอีกเหมือนกันครับ     แต่น่ีสังคมไม่ค่อยมี
ปัญหาเพราะคนไม่ค่อยแย่งชิง   ไม่ค่อยแข่งขนัเท่าไหร่    แต่มนักเ็ป็นข้อเสียเหมือนกัน 
ท่ีท าให้ความก้าวหน้าแทนท่ีว่ามนัจะไปอย่างนี ้   มนัไม่เกิด เรายงัอุดมสมบูรณ์มากนะ



 

 

201 

 

แถวนีไ้ม่มีปัญหาอะไรเลย    น า้กไ็ม่ขาดแคลน   น า้กไ็ม่ท่วม   แผ่นดินกไ็ม่ไหว  พายกุ็
ไม่โดน ไม่มีอะไรเลยครับ อยู่สบายอย่างนีม้านานแล้วครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505 เป็นต้นมา 
น่ีเราโดนวาตภัยแหลมตะลุมพุกในคร้ังนั้น กค็ร้ังเดียวนั้นแหละ ตอนนั้นล้มราบเป็นหน้า
กลองไม่มีอะไรเหลือเหมือนกัน  หลังจากนั้นเรากอ็ยู่กันอย่างสบาย     ได้เขียนหนังสือมี
อยู่  5 เร่ือง   คือ  เร่ืองยางพารา   เร่ืองศูนย์เรียนรู้ชุมชน   เร่ืองแผนแม่บทชุมชน   เร่ือง
การจัดองค์กรและเร่ืองวิสาหกิจชุมชน   ผมบอกว่าผมรู้ 5 เร่ืองนีน้ะ นอกจากหนังสือเล่ม
นีผ้มจะไม่รับผิดชอบ ไม่เก่ียว แล้วพอผมเขียนมาแล้วมีคนเห็นเขียนตรงนีขึ้น้มาเขาก็
อาสาท่ีไปจัดพิมพ์ขึน้มา พิมพ์เสร็จแล้วเขากใ็ห้ผมมาส่วนหน่ึงแล้วเขากเ็อาไปใช้ส่วน
หน่ึง  ตรงนีผ้มกนึ็กในใจอยู่ว่าถ้าใครอ่านแล้วเขาจะหัวเราะ    เพราะผมเขียนไม่เหมือน
นักเขียนแล้วไม่ใช่เหมือนนักวิชาการ เขียนเหมือนกับเล่าความรู้สึก ผมไม่ค่อยมีเอกสาร
เพราะผมไม่ถนัดไอ้เร่ืองท าเอกสาร ท่ีจริงอันนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของสภาการศึกษาท่ีเขาท า
ออกมาแล้วเขาเอาไปแจกจ่ายให้กับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 10 ประเทศ…” (ข้อมลู
การสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
“…ส่ิงท่ีผมท าอยู่ ทุกวันนีผ้มไม่ต้องหน้าตา  หรือส่ิงของอันใดแต่เราต้องการท า

เพ่ือให้ทุกคนท่ีมาดูงานท่ีผม  แล้วเกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการเกษตรของพวก
เขาให้พวกเขาสามารถน าไปต่อยอดได้   ผมกจ็ะรู้สึกภูมิใจมาก ประสบการณ์ท่ีผมสะสม
มาในการท างานเพ่ือพัฒนา เพ่ือแก้ปัญหา น ามาใช้ในการเกษตร อย่างดินท่ีน่ีท่ีแขง็มาก 
เพราะฉะนั้นต้องใจเย็น  ในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาพื้นท่ีให้ได้ ก็ต้องระเบิดดินให้ได้
ก่อน ต้องปลูกพืชน าร่อง คือพืชท่ีโตเร็วเพ่ือปรับสภาพพืน้ท่ีให้ได้ อย่างท่ีผมท าพอเราได้
พืชน าร่องอยู่ได้สภาพดินใช้ได้ ผมกเ็ร่ิมปลูกมะนาวเร่ิมจาก 2 ก่ิงนะ เราก็เร่ิมเรียนรู้ให้
ได้ว่าปลูกแบบไหนมันรอดเรากเ็รียนรู้จากต้นแรก แล้วเรากช็ าก่ิงเอง   การท าวนเกษตร           
กเ็หมือนกับการปฏิบัติธรรม เม่ือเราเข้าไปถึงระดับหน่ึงของการท า วนเกษตร กเ็ท่ากับ
เราได้ปฏิบัติธรรม และเห็นผลของการปฏิบัตินั้น เราต้องคิดในส่วนของเราว่าท า 
อย่างไรตัวเราจึงจะอยู่ได้ เรากล้าพอท่ีจะหยุดว่ิงตามกิเลสไหม ถ้าคิดว่ากล้าหยุดและท า 
ในส่ิงท่ีคิดว่าอยู่ได้ ชีวิตน่าจะมีความมั่นคงกว่า เราพิสูจน์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้
ชาวบ้านท้ังหมดพร้อมท่ีจะทดลองพิสูจน์ หากการทดลองของเราสามารถท า ให้เราอยู่
ได้จริง ก็จะเป็นเคร่ืองชักจูงให้คนอ่ืนหันมาสู่เส้นทางท่ีเช่ือว่าพ่ึงตนเองได้…” (ข้อมูล
การสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 
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 1.8  ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทและมีความส าคัญต่อนวตักรรมภูมิปัญญา 
 ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญา คือ                 
การใชจิ้นตนาการและความคิด  เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจ   มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์นวตักรรม
ภูมิปัญญาโดยเร่ิมตน้จากการวางแผน  และลงมือกระท ามีการลองผิดลองถูก  ปรับปรุงประยุกตใ์ช้
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพจนเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี   เป็นภาพความส าเร็จและเป็นตวัอยา่งให้กบัเกษตรกรรายอ่ืนๆ
ได้ศึกษาเรียนรู้    มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคและสูตรต่างๆ                     
ทางชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต  และลดตน้ทุน   ก่อให้เกิดนวตักรรมภูมิปัญญาอย่างต่อเน่ืองในการ
อยูร่่วมกบัธรรมชาติอยา่งสมดุลและสู่การพฒันาตามหลกัปรัชญาพอเพียงอยา่งย ัง่ยนื 
 

“…พอเราเร่ิมท าแล้วประสบความส าเร็จพืชท่ีเราปลูกโตได้ด้วยการไม่ใช้
สารเคมี     คนในชุมชนรู้ข่าวกเ็ร่ิมให้ความสนใจ    ช่วงแรกๆกเ็หน่ือยมากๆแต่ทุกคนก็
มีความตั้งใจ      อีกเหตุคือไปใช้สารเคมีกันไม่ไหวแล้วด้วยเน่ืองจากสารเคมีราคาสูง
มาก  ใช้กับพืชก็ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร   ก็มีหลายคนมาปรึกษากับผมว่า มีมังคุดอยู่  40 ต้น                       
มีทุเรียนอยู่  40ต้น เงินก็ไม่ค่อยมีไปซ้ือสารเคมีไปใส่พืช ซ้ือมาใส่มากๆก็กลัวไม่คุ้ม 
กลัวไม่ได้ผล   ผมก็บอกเอาแบบผมหรือเปล่าหละ คือใช้แบบอินทรีย์แบบท่ีผมท าอยู่
ลองไปท าดูไม่ต้องเสียเงินไปซ้ือด้วยท าเอาเองได้     ผมบอกวิธีการท าปุ๋ย วิธีไล่ศัตรูพืช
อย่างพวกเพลีย้ต่างๆเรากใ็ช้น า้ส้มควนัไม้ น า้ส้มควันไม้เรากท็ าเองได้       หรือพวกข่า 
พวกพริกท่ีมนัเผด็ร้อนกใ็ช้ได้       พวกพริกเรากไ็ปซ้ือพริกท่ีมันตกขนาดแล้วไม่เป็นท่ี
ต้องการของตลาดราคามันถูกแต่คูณสมบัติมันยังได้อยู่      ส่วนวิธีการจัดการผมบอก
ทุกอย่าง     ผมไม่บังคับเขานะให้เขาตัดสินใจกันเอาเอง      แต่ไม่ให้ของท่ีผมมีอยู่ ท่ีท า
เสร็จแล้วนะเพราะผมถือว่าถ้าผมให้คร้ังนีค้ร้ังหน้าพวกเขากต้็องมาขออีกท าเองไม่เป็น 
ผมอยากให้พวกเขาลองท าเองดู     จะได้รู้ว่าเราท ากันเองได้ ใช้ได้ผลด้วย ท่ีจันทบุรี             
เราไม่บังคับใครใครสนใจส่ิงใดท าขยายตัวร่วมเป็นกลุ่ มจนประสบความส าเร็จ
หน่วยงานราชการเห็นก็เข้ามาสนับสนุน ให้ความร่วมมือกันไป เราจึงมีการรวมเป็น
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ของเราขึน้มา  อย่างกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเขาเข้ามาช่วยส่งเสริมในกลุ่ม
การเกษตรต่างๆ ด้วยการมีการแจกปุ๋ยให้สมาชิกในกลุ่มคนละหน่ึงตัน ใครต้องการถัง
ส าหรับหมักน า้เชื้อจุลินทรีย์ มาเอาไป ใครต้องการกากน า้ตาล    ก็มาเอาได้มูลละค่า
รวมไม่เกินห้าพันบาทมาเอาได้เลย      กถื็อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็น
กลุ่มช่วยเหลือกัน   เป็นการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนด้วยการหาความรู้ การให้มี
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ความรู้ และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์ มันอยู่ ท่ีการจัดการ จัดการให้
เกิดการยอมรับ…”  (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 
 

“…ตอนนีเ้ราพยายามใช้ระบบธรรมชาติ     ถ้าธรรมชาติสมบูรณ์ทุกอย่างก็จะ
สมบูรณ์ เราอยากท าเยอะ ๆ คือถ้ามันเกิดเยอะมันก็สมบูรณ์แน่ ๆ ท้ังโลก เราก็ได้โลก
เก่ากลับมา    แต่มันก็ไปติดทิฐิท่ีเป็นมิจฉาทิฐิมันก็ยากไม่รู้จะท าไง   คือมันยังไม่มี
อะไรท่ีท าได้ดีกว่านีต้อนนี้    มีหมอคนหน่ึงเขามีท่ีดิน  200 กว่าไร่ แล้วทีนีเ้ขาก็ไม่มี
อาหารปลอดภัยกิน ชวนให้ผมไปช่วย เราก็ไปเอาเร่ืองเกษตรอินทรีย์ไปขยายผล…” 
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  2) 

 
“ …พ่อผสมผสานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529  พ่อกท็ าของพ่อน่ีล่ะ แต่พ่อมองเร่ืองของ

เกษตรน่ีกไ็ม่รู้ว่ามองผิดมองถกูนะ  คนท าเกษตรน่ีมนัไม่รวยแต่มันยั่งยืนนะ   เพราะว่า
พ่อเป็นเจ้าของอาหารเพราะว่ามนุษย์ต้องกินไง      ไม่มีเงินมันกอ็ยู่ได้นะเพราะว่าเรามี
ข้าวกินท้ังปีมีพืชมีผักไว้กินน่ี  เศรษฐกิจมีปัญหา เศรษฐกิจไม่ดีมันก็พึงพาตัวนี้ล่ะ  
อย่างไฟฟ้ามันแพง แก๊สมันแพง เราใช้ชีวะมวลใช้ฟืนอะไรท่ีมันแพงคนชนบทก็ใช้
เทคโนโลยีให้มันน้อยหน่อย   ถ้าใช้เพ่ือการเลีย้งสัตว์ก็ได้อยู่ คือง่ายๆ องค์ความรู้ของ
เกษตรมนัจะพ่ึงพาตัวเองได้เยอะ   ถ้าพ่ึงพาปัจจัยภายในได้เท่าไหร่นะกคื็อความยั่งยืน
มากเท่านั้นพ่อมองแบบนีเ้ลยนะถ้าพ่ึงปัจจัยภายนอกมาเท่าไหร่นั้นกจ็ะคือตัวปัญหา ตัว
ปัญหาท่ีว่าถ้าวันใดเราพ่ึงพาผู้ อ่ืนมากเกินไปก็จะเป็นวิกฤติจะเป็นผลกระทบทันทีจะ
เอาแบบไหนก็อยู่ ท่ีวิถีชีวิตของแต่ละคนเป็นทางเลือกของมนุษย์ว่าจะเลือกแบบไหน
พ่อคิดว่าแบบนีดี้ท่ีสุดแล้วส าหรับพ่อนะ     คือจินตนาการและประยุกต์และกแ็ก้ปัญหา
คนเรามันอย่างเดียวไม่เช่ือนะสมัยนี้จะพูดๆ แล้วไม่  ถ้าสมมุติว่าพ่อพูดแล้วไม่มี
พืน้ฐานไม่มีใครฟังหรอก    คือหน่ึงเขาจะเช่ือได้ว่าเขามีจริงเขาท าจริงผู้น าต้องท าจริง
อยู่ให้ดูท าให้เห็นว่าอยู่ได้จริงนะอย่างนีน้ะเขาถึงจะเช่ือ    หัวใจของการพัฒนาน่ีผู้น า
ส าคัญผู้น าน่ีมนัมีอยู่สองสามเร่ือง  หน่ึงท าให้ดูอยู่ให้เห็น สองเวลาได้เงินมาอย่างน้อย
ต้องเห็นว่าเงินไปท่ีไหนต้องสร้างความโปร่งใสให้ได้น่ีคือชีวิตของผู้น า ผู้น าจะต้องไม่
เอาประโยชน์ถ้าแบ่งเงินผู้น าจะต้องได้เป็นคนสุดท้าย…”  (ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ให้
ข้อมลูคนท่ี  3) 
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“…ปลูกพืช 3-4 ชนิดลงในหลุมเดียวกันเลย ปลูกต้นสะตอ ปลูกต้นมงัคุด ปลูก
ต้นลองกอง อยู่ในหลุมเดียวกัน สะตอมนักขึ็น้ไปอยู่ข้างบนแล้วกอ็อกลูกให้เห็นอยู่รอบ
แล้วมงัคุดมนักแ็ผ่ก่ิงออกไปข้างนอกแล้วลูกมนัไปอยู่ปลายก่ิง แล้วลองกองมนักขึ็น้ลูก
ของมนักอ็ยู่ในระดับล าต้น พอขึน้ไปต้นมงัคุดจะเกบ็ลองกองกไ็ด้เกบ็สะตอกไ็ด้เกบ็
มงัคุดกไ็ด้ มนัอยู่ ร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นเรากเ็อาธรรมชาติตรงนีแ้หละมาคิดมาวิเคราะห์
แล้วกม็าจัด มนักไ็ด้ผลพร้อมกันเลย…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
“…ท่ีดินแถวนีป้ลูกข้าวมาตั้งแต่อดีต     แต่ได้ผลผลิตไม่มากไม่ค่อยคุ้มค่ากับการ

ลงทุน ตอนท่ีลุงกลับมาท าการเกษตรอีกคร้ัง  ก็ได้มีการคิดเปล่ียนแปลงจากนาข้าว
บางส่วน ไปปลูกไม้ผลบ้าง   มีความคิดในเร่ืองการเพ่ิมธาตุอาหารในดินด้วยการปลูก
หญ้าแฝก   ลองผิดลองถูกอยู่หลายคร้ัง    คิดอยู่ ว่าถ้าเราท านาข้าวอย่างเดียวกเ็ป็นการท า
เกษตรเชิงเด่ียว    ช่วงท านาไม่ได้กไ็ม่มีรายได้แต่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันต้องมีรายจ่าย
ทุกวัน    จึงได้ริเร่ิมแบ่งท่ีนาบางส่วนขุดบ่อเลีย้งปลา ปลูกไม้ผล อยากเลีย้งเป็ดเลีย้งไก่       
ก็ประยุกต์ใช้วัสดุท่ีมีอยู่ ในพื้นท่ีมาท าเป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ ในพื้นท่ีประมาณ  20 ไร่เศษ       
กเ็ร่ิมแบ่งเป็นส่วนๆเป็นท่ีอยู่อาศัย เป็นบ่อเลีย้งปลา เป็นท่ีท านา ปลูกไม้ผล ปลูกไผ่ ปลูก
หญ้าแฝก เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองรายได้ท่ีไม่เพียงพอกับรายจ่าย คือไม่ท าการเกษตรเชิงเด่ียว
อีกต่อไป แต่ใช้พื้นท่ีท่ีมีอยู่สร้างรายได้ท้ังปี ซ่ึงก็ตรงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ขององค์
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ท่ีพระองค์ให้แบ่งท่ีดินแบ่งเป็นส่วน ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ต้องบริโภคเกินจ าเป็นเรากินเราใช้ในส่ิงท่ีจ าเป็น บริโภคในส่ิง
ท่ีเรามี  พยายามริเร่ิมส่ิงใหม่ตามท่ีตนเองคิด เช่น การท าวนเกษตร  การตัดระบบรากไผ่ 
การก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี    ได้ใช้จินตนาการจากความรู้และประสบการณ์ เพ่ือ
แก้ปัญหาต่างๆ ประยุกต์ใช้ส่ิงต่างๆเช่ือมโยงความคิด ความรู้ ลองผิดลองถูกด้วยความ
อดทน  และมุ่งมัน่  ในการสร้างความสมดุลและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ท าให้
มีสุขภาพท่ีแขง็แรง  และอารมณ์เบิกบาน…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 
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ตอนที ่2   ปัจจัยเง่ือนไขทีส่่งผลต่อการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพัฒนาทีย่ัง่ยนื    

จากการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นถึงปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรม             
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื พบวา่  ปัจจยั
เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีดงัต่อไปน้ี 

 
1. การปรับและยอมรับแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัฯ มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต/การประกอบอาชีพ  มีการใหค้วามสนใจในระบบ
ความสัมพนัธ์ของธรรมชาติ  และการอยูร่่วมกบัธรรมชาติอยา่งสมดุล  ซ่ึงเลิกใชส้ารเคมีใหค้วาม
สนใจในวธีิการแสวงหาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ  และการเพาะปลูกแบบโบราณ 

 
“…ได้ยินจากการประชาสัมพันธ์  ทางส่ือต่างๆเก่ียวกับโครงการพระราชด าริ 

เก่ียวกับการปลูกข้าวมากกว่า    แล้วก็ได้ยินเก่ียวกับการท านาแบบทฤษฎีใหม่    เออเรา
ไม่มีนาแล้วเราจะท ายังไง     เรากอ็ยากไปดูเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เอา แต่พอได้ไปดูจริงก็
มีโครงการเก่ียวกับสวนผสม เร่ิมไปดูเก่ียวกับสวนกเ็ร่ิมท่ีภาคเหนือคือท่ีสวนส้ม   แต่ผม
เป็นคนแบบสุดๆนะ    คือตอนใช้สารเคมีก็ใช่สารเคมีเต็มท่ี แต่ตอนนี้หันหลังให้กับ
สารเคมีกไ็ม่แตะสารเคมีเลย    มุ่งมัน่อยู่กับอินทรีย์โดยมีการช่วยเหลือสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐ…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…ลองใช้หลักอัตตาหิอัตโนนาโถ มันใช้ได้จริง ๆ   คิดว่าพ่ึงตนเองด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     พอพ่ึงตนเองส่ิงท่ีเราพ่ึงตนเองเราควบคุมได้หมด 
เราปลูกทุกอย่าง   เท่าท่ีพืน้ดินจะเอือ้   ตอนนีเ้งาะขึน้ได้แล้วแต่ยังไม่ออกลูกนะ ดูยอด             
ดูใบ ว่ามันเป็นยังไง  ก็ดูหลาย ๆ อย่าง     ก็ดีวันดีคืนเหมือนๆ เรามีข้อมูลเพ่ิมขึน้เรา
แสวงหาข้อมลูเพ่ิมขึน้ …” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  2) 

 
“…พระเจ้าอยู่ หัวฯ ท่านว่าพอเพียง   ถ้าเรารู้จักพอประมาณพอเพียงนะ             

คนก็จะเกิดความสุขจะเกิดการแบ่งปัน     จะเกิดการให้มากกว่าการรับจะเป็นอย่าง              
เราเข้าใจว่าคือชีวิตคนเราต้องการอะไรล่ะ   พ่อก็เลยตั้งปณิธานตัวเองว่าเม่ือก่อนเรา
ยากจน        เราหาเช้ากินค า่ข้าวจะกินกไ็ม่มี      กข็อให้พ่อมีนาและมีข้าวให้พอกิน และ
ขอให้พ่อมีท่ีดินท ากินมีอาหารให้กินท้ังปี     มีความมั่นคงทางอาหาร   มีบ้านท่ีให้อยู่   
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พ่อพอใจท่ีสุดล่ะคือท่ีพอเพียงของพ่อนะพ่อท าได้ส าเร็จหมด…” (ข้อมูลการสัมภาษณ์,
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

 
“…ก็มาคุยกันเก่ียวกับเร่ืองการปรับแนวคิด  ต้องปรับแนวคิดกันก่อน 

นอกจากปรับแนวคิดแล้วให้เขาช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาของตัวเองท่ีมันมีอยู่ ท่ีมันท าให้
เป็นหนี ้มนัสาเหตุมนัเกิดจากอะไร แต่ส่วนใหญ่มนัเกิดจากการไปท าอะไรท่ีตัวเองยังไม่
รู้นั่นแหละ คือเห็นคนอ่ืนท าเค้าไปรอดแล้วกเ็ราจะท าด้วย   จัดสัมพันธ์พืชกันอยู่ตามภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านว่า    ต้นไม้ท่ีออกลูกออกดอก    ออกลูกท่ีปลายก่ิงกับต้นไม้ท่ีออก
ดอกออกลูกท่ีต้นก่ิง เราปลูกชิดกันได้    มันจะไม่แย่งกัน  เพราะ ปะหรนหมัดหลี              
ท่ีรัตภูมิ ท่ีสงขลา  แกปลูกพืช 3-4 ชนิดลงในหลุมเดียวกันเลย ปลูกต้นสะตอ ปลูกต้น
มงัคุด ปลูกต้นลองกอง อยู่ในหลุมเดียวกัน สะตอมันกขึ็น้ไปอยู่ ข้างบนแล้วกอ็อกลูกให้
เห็นอยู่รอบแล้วมังคุดมันกแ็ผ่ก่ิงออกไปข้างนอกแล้วลูกมันไปอยู่ปลายก่ิง  แล้วลองกอง
มนักขึ็น้ลูกของมนักอ็ยู่ในระดับล าต้น พอขึน้ไปต้นมงัคุดจะเกบ็ลองกองกไ็ด้เกบ็สะตอก็
ได้เกบ็มงัคุดกไ็ด้ มนัอยู่ร่วมกันได้ …” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
“…เรากล้าริเร่ิมลองท าส่ิงใหม่ ตามจินตนาการของเราว่าน่าจะท าแบบนี้               

เรากล็งมือท า แล้วก็น าไปประยุกต์ปรับปรุงจนมันเกิดความส าเร็จแฝกเราได้จากมันคือ
มนัระเบิดดินในแนวด่ิงมนัแผ่รัศมีไม่ได้กว้าง เราจึงน ามาใช้มันร่วมกับไผ่ท่ีแผ่รากไปได้
กว้างแล้วเรากเ็รียนรู้การตัดระบบรากเพ่ือให้มันสร้างอินทรีย์สานให้ดินโดยท่ีมันไม่แย่ง
ธาตุอาหารจากพืชท่ีเราปลูก ให้มันรักษาหน้าดินไว้ให้หน้าดินมันมีความชุ่มชื้นอยู่ได้ 
การปลูกแฝกของเราท่ีนีเ้พ่ือปรับสภาพดิน แต่อ่ืนอาจจะปลูกเป็นวงกว้างเพ่ือคลุมหน้า
ดินให้มันท าหน้าท่ีตรึงพื้นดินไว้เราใช้ประโยชน์แตกต่างกันมันอยู่ ท่ีว่าต้องการใช้
ประโยชน์จากแฝกอย่างไร…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 

 
2. การสังเกต  และเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ

เรียนรู้และสร้างสรรค์เทคนิคความรู้วิธีการพึ่งพาธรรมชาติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อน ามาเพิ่ม
ผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิต  สามารถด าเนินชีวิตไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนท าให้
เกิดความสุขอยา่งย ัง่ยนื 
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“…เรากน็ าภูมิปัญญาพืน้บ้านมาใช้ เราต้องเรียนรู้ สะสมความรู้ น าความรู้มา
ประยกุต์ใช้ให้เป็น และเป็นประโยชน์ เราจะดูจากสภาพธรรมชาติกไ็ด้ ถ้าลมมากแดดจ้า
เราก็เพ่ิมน า้ได้     พืน้ท่ีของผมใช้ระบบการให้น า้ด้วยสปริงเกอร์ขนาดเลก็ท่ีเรียกว่ามินิ
สปริงเกอร์     มีการค านวณปริมาณน า้ท่ีใช้อยู่ตลอดเวลา    โดยภาพรวมของสภาพดิน
แถวนีเ้ป็นดินร่วนปนทราย ดังนั้นดินจะไม่แขง็มาก…” (ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมูล
คนท่ี  1) 

 
“…เราท าการเพาะปลูกเท่าท่ีพื้นดินจะเอื้อ คือมีหน้าท่ีท าให้โลกของเราอุดม

สมบูรณ์     ให้มนัดีท่ีสุดเท่าท่ีมีประสบการณ์และข้อมลู    อาศัยแสงแดด ลม กับน า้ ท่ีจะ
ท าให้เราได้ คือ เราเอาพลังจากแสงแดด ดวงอาทิตย์ มันจะมีพลังงานสูงสุดเท่าไหร่ท่ีจะ
ท าอันนี ้น า้เท่าไหร่ ดินเท่าไหร่ กับสมองเราเท่าไหร่ท่ีจะท าให้มันดีได้ก็เท่านั้น จบอยู่
ตรงนั้นเลย เรากไ็ม่ไปคิดอะไร  เอามาประมวลกับความต้องการกับส่ิงท่ีมันน่าจะเป็นกับ
ความรู้ท่ีมีอยู่มาบวกเข้าด้วยกัน   คือเหมือนกระสุน   นัดไหนก็คือนัดนั้นเลยจบ…” 
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  2) 

 
“…ตัวจูลินทรีย์กไ็ปหาในป่ามาผสมในปุ๋ยคอกแบบนี้ เอาลูกเอาหลานมาส่งเสริม

เร่ืองนี้   ทีนี้มองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันพูดถึงความมั่นคงทางอาหาร หน่ึงตอบเร่ือง
ความมั่นคงท่ีดิน   ท่ีดินหมายถึงดินเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีท าลายดิน ดินดีปลูก
อะไรกไ็ด้     มีดินดีแล้วจะมีความมัน่คงท่ีดีมีความมัน่คงทางอาหาร     คุณชอบอะไรคุณ
ก็ปลูกได้หลากหลายเลยไม่ต้องซ้ือ    พอคุณเหลือกินก็ขาย    ขายเป็นเร่ืองอะไรตอบ
เร่ืองเศรษฐกิจได้ และตอบเร่ืองส่ิงแวดล้อมได้ว่า เกษตรยัง่ยืนต้องสร้างความหลากหลาย 
ถ้าเป็นท่ีสูงกจ็ะปลูกไร่ยืนต้นสองสามระดับกพ็ูดกันไป     เคร่ืองใช้ไม้สอยอะไรกว่็ากัน
ไป     ถ้าเป็นท่ีลุ่มปลูกผกัผลไม้ไว้กินท้ังหลาย  สร้างความหลากหลายของธัญพืช(ข้อมูล
การสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

 

 “…การพ่ึงตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางน่ีผมคิดว่าท่ีเรา พอเป็นชาวสวน
ยางแล้วยางมันเป็นพืชเด่ียว แล้วเราก็ท าพืชเด่ียว 100% แล้วเรากเ็อาชีวิตไปฝากไว้ตรง
นั้นไม่เหมาะนะครับ ไม่เหมาะแล้ว ค าว่าชาวสวนยาง ผมเร่ิมทดลองท าให้เขาเห็นว่าผม
เป็นชาวสวนยางกจ็ริง แต่ผมลดพืน้ท่ีการปลูกยางลงมา 8 ไร่ ไม่ปลูกยางตรงนี ้โค่นยาง
แล้วปลูกอย่างอ่ืน ผมปลูกทุกอย่างท่ีเราต้องกินต้องใช้ ในท่ี 8 ไร่นี ้(ข้อมูลการสัมภาษณ์,
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 
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“…เราก็เร่ิมด้วยการค่อยๆปลูกใหม่ท้ังหมดตอนนี้เราก็สังเกตว่าพืชอะไร              

ท่ีมันช่วยเราพัฒนาดินได้เร็ว และเรากเ็น้นความยั่งยืนเรากไ็ด้แฝก จากด าริของในหลวง 
ท่ีเคยบอกว่าเราจะสร้างป่า เราต้องมีพืชน าร่องก่อนเพ่ือรักษาความชื้นของดินไว้กไ็ด้แฝก
เป็นพืชน าร่องแล้วจึงปลูกพืชอ่ืนๆตามมา เช่นพืชไม้โตเร็ว พืชคลุมดิน เป็นพืชเบิกน า 
เช่นกระถ่ินเทพา ก้ามปู กด็ูจากดินแถวนีค่้าพีเอช  ประมาณ 10.2ถ้าเราเอาจอบขุดดูขุดไม่
ลงหลอกครับ แต่ถ้าท่ีในนาข้าวน่ีค่า พีเอชประมาณ 8.2 เพราะมีค่าอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วแต่
มนักย็งัไม่พอเพียงส าหรับท าการเกษตร  นอกจากดินแถวนีมี้ค่าความเป็นด่างแล้วยังมีค่า
ความเป็นเกลือเข้ามาด้วย ปลูกแฝกถ้ามีความเค็มเกิน 4ppm มันกอ็ยู่ไม่ได้เหมือนกัน…” 
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 

 
3. ทุนทางสังคม  ไดแ้ก่   ทรัพยากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ                

การมีส่วนร่วมของชุมชน  และทุนทางวฒันธรรม  เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันา
เกษตรอินทรีย ์ และสร้างสรรคน์วตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
“…คนรุ่นเก่าเขาได้ลองผิดลองถูกให้เราแล้วว่าพื้นท่ีแถวนี้ปลูกอะไรได้ดี 

ปลูกอะไรแล้วเห็นผล คนรุ่นเก่าได้สร้างวัฒนธรรมต่างไว้ให้เราให้พวกเราร่วมแรงร่วม
ใจของคนในชุมชน อย่างเช่นงานบุญท่ีชาวบ้านได้ร่วมกันท าบุญก็รวบรวมกัน             
ได้ล้านกว่าบาท การน าศาสนาเข้าช่วยในการสร้างแนวทางในการท างานคือพยายามละ
การฆ่าสัตว์ ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ปลูกสมุนไพรไล่แมลงแทนการใช้สารเคมี การจัดงาน
บุญทุกคร้ังคนในชุมชนต่างก็ช่วยกันกันคิดช่วยกันท า พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างาน พยายามน ารูปแบบเก่าๆ แบบย้อนยุคมาท ากิจกรรมร่วมกันให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
 “…เราหนีจากทุนเดิมคนโบราณว่าลูกเอ๋ย…  อย่าไปหวังกินน า้ห้วยหน้านะ  

น า้ฟ้าจะไม่ไหลลงฮอมนั้น  ต าบลแม่ทาน่ีเราบอกว่าตอนน่ีเรานะป่าดี น า้ดี ดินดี อาหาร
ดี อาหารอินทรีย์เราดี   องค์ความรู้ของเกษตรจะพ่ึงพาตัวเอง   คือพ่อคิดว่าพ่อพยายามคุย
เร่ืองรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรม ทีนีพู้ดถึงวัฒนธรรมตั้งแต่เกิดจนตายเป็นวัฒนธรรม
ตั้งแต่การเกิด   การกินการอยู่การตายเป็นยังไงเราก็ยังค้นรากเหง้าไงให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมว่าอดีตเป็นยังไงให้คนแก่ๆ มาเล่าอดีตให้คนรุ่นใหม่ฟัง ทีนีจ้ะเห็นวัฒนธรรม
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การเกิดการกินว่าอยู่กันเป็นพ่ีเป็นน้องประเพณีท้ังหลายน่ีเป็นตัวท่ีท าให้คนสนุกสนาน
และมาร่วมกัน    วฒันธรรมการอยู่การกินน่ีคือการแบ่งปันอาหารการกินกันและกท็ าให้
คนมันรักกันและพอท าให้คนรักกันเป็นพ่ีเป็นน้องกัน    ทีนีจ้ะฟ้ืนคืนให้ชุมชนรักบ้าน
เกิดชุมชนจัดการตัวเองน่ีมันจะต้องไปท าวิจัยหลายเร่ือง …” (ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ให้
ข้อมลูคนท่ี  3)    

 
 “…สมัยก่อนท าการเกษตรไม่ท าอย่างเดียว     ท าทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับวิถี

ชีวิต   เร่ืองปากเร่ืองท้องนั่นแหละเป็นเร่ืองส าคัญ มีท้ังการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์              
การประดิษฐ์ของใช้ พ่อผมท่ีท าการเกษตรในครอบครัวผมท้ังพ่อท้ังแม่ท าเก่ียวกับเร่ือง
การท านา มีข้าวไว้กินเอง ท าสวนยาง ก็เป็นรายได้ท่ีเป็นเงินไว้ซ้ือของท่ีเราผลิตไม่ได้ 
แล้วกมี็การเลีย้งสัตว์  เป็นสวนครัว ท าเพ่ือกิน มีการปลูกผัก ท าเพ่ือกิน แต่เหลือกินเราก็
ขาย  น่ี คือวิถีชี วิตของคนสมัยโบราณ ไม่ได้คิดว่าท าแล้วจะต้องมีความร ่ ารวย                
ท าเพ่ือให้เราสามารถจะเลีย้งตัวเองได้ก่อน แต่ส่วนท่ีเหลือกินเหลือใช้กมี็ตลอดเวลาแล้ว
ก็ส่วนหน่ึงได้ขาย แต่รายได้หลักท่ีได้ขายท าเพ่ือขายน่ีก็คือการท าสวนยาง…” (ข้อมูล
การสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4)    

 
“…เราใช้พวกอินทรียวัตถุ พวกปุ๋ยพืชสด ใช้หญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่ว ท่ีมัน

สามารถดูดความเค็มขึน้มาได้หรือใช้ประโยชน์ได้ เช่นพวกมะขามเทศ  ผมเห็นตั้งแต่
สมัยเป็นเดก็      คนสมัยก่อนปลูกมะขามเทศออกผลงามในท่ีใกล้ๆนาเกลือ     เราต้อง
เข้าใจว่าธรรมชาติมันเหมาะกับอะไร     เราต้องสังเกตเราต้องเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ได้             
ผมเคยน าตัวอย่างดินบริเวณนีไ้ปตรวจประมาณร้อยกว่าตัวอย่างโดยกรมพัฒนาท่ีดินเป็น
ผู้น าเดินการให้  จึงทราบว่าดินบริเวณนี้เป็นอย่างไรผมก็เลยพัฒนาเรียนรู้เร่ือยมา                 
จนได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นของประเทศ ใครๆก็มาดูงานท่ีผมเก่ียวกับการแก้ดินท่ีมี
ความเป็นด่าง…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5)    

 
4. วธีิการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  โดยใชก้ารคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์  ไดมี้

การศึกษาดูงานจากพื้นท่ีต่างๆ ปรึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัวิชาการ   บนัทึกจดจ า  ทดลอง
ปฏิบติัโดยวิธีการลองผิดลองถูก  มีการประยุกต์และพฒันาสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในรูปแบบของตนเอง 
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“…ผมมีโอกาสได้ไปดูงานท่ีสวนป่าใหญ่ กไ็ปดูในแปลงต่างๆมีผลไม้มีสมุนไพร
หลากหลายชนิด ต้นไม้ดอกไม้ใบไม้ก่ิงไม้ย่อยสลายกลับมาเป็นพลังงานใช้ใหม่  ผมไม่รู้
ว่าบนภูเขามีแหล่งน า้หรือไม่   แต่ช่วงมีนาคม เมษายน ผมไปดูงานก็ไม่เห็นจะแล้งเลย 
ดินยังชุ่มอยู่ เลยเพราะมันอยู่ ด้วยกันอย่างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน     เกื้อกูลกัน                    
พวกเซลแมนชอบพูดอยู่ตลอดว่า เศษไม้ใบไม้ย่อยสลายเป็นอาหารไม่เพียงพอ  ถ้าไม่พอ
ต้นไม้ในป่าคงตายหมดแล้ว   ป่าเขาต่างคงตายเป็นโรคกันหมด   แต่เราก็ต้องมีวิธีการ
จัดการไม่ใช่ปล่อยให้มันทับถมกันจนมากเกินไป    ให้มันพอดีให้มันพ่ึงพากันได้               
ช่วงตอนปลูกทุเรียนด้วยวิธีเคมีเฉล่ียกิโลกรัมละ 10 บาท ต้นทุนการผลิตนะ  ถ้าแม่ค้ามา
รับซ้ือ  กิโลกรัมละ 8บาทก็จบกันขาดทุนตลอด   ถ้า12 บาทก็อยู่ ไม่ได้ค่าน า้ค่าไฟ                
ค่าคนงานอีกยงัมีอ่ืนๆอีกมากกย็ังอยู่ไม่ได้ แต่พอมาท าการปลูกแบบชีวภาพเฉล่ียต้นทุน
กิโลกรัมละ 4 บาท ขาย10 กก็ าไรมีเหลือพอเกบ็   แล้วเราจดทะเบียนของ GAP กส่็งออก
ได้ ก็สามารถรวบรวมผลผลิตได้ต่อรองได้ เข้ามาอยู่ ในรูปสหกรณ์…” (ข้อมูลการ
สัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…การไถนาน่ีมนัผิดสิ   ท าให้เมด็ดินแตก  ท าให้ไส้เดือนท่ีวางไข่มันแตก  ท าให้

รากไม้เน่าเป็นรูพรุน   คือในวินาทีเดียวมันคิดท้ังหมดออกมาได้      ทีนีก้ไ็ปท านาเก่ียว
ข้าว    ท่ีท่ีปลูกท่ีนาต า่    เรากไ็ปนั่งพักอยู่ตรงท่ีสูง ๆ เพราะว่าตรงนั้นมันแฉะ รวงข้าว
มันกห็ย่อนมา    รวงข้าวท่ีมันเกิดขึน้กับพริก   รวงมันใหญ่มากเลยนะ แล้วมันกไ็ม่มีน า้ 
ตรงพริกจะมีฟางข้าวคลุม    แล้วทีนีเ้รากเ็ห็นกองฟางท่ีเรากองให้วัวให้ควายกองท่ีเดิม ๆ 
ดินจะดี   ตรงนั้นท่ีกองหลาย ๆ ช้ันดินดี     กท็ าให้นึกถึงข้าวท่ีมันงอกเองตรงท่ีกองฟาง
คือมันจับแพะชนแกะมาเลย    มันน่าจะดินดีขึน้    แล้วข้าวกจ็ะงามกว่ากอนีอี้ก แล้วเรา
ไปดูท่ีเราปักด ามันต้นเล็ก ๆ นิดเดียว ท้ังปุ๋ยท้ังอะไรเยอะแยะ    เอ๊ะเราจะท างี้ได้ไง              
มันเป็นเร่ืองเลยคิดอะไรขึน้มาก็ลองท าเลย    ลองหว่านข้าว เอาฟางคลุม ท่ีข้าวมันไม่
งอกเยอะ เพราะมนัหล่นหน้านีก้ว่าจะไปถึงพฤษภาหน้าอีก 3-5 เดือนนี ้  โดนมดโดนหนู
เอาไปกินมนัเกบ็เลม็จนหมด  มนังอกได้คือมนัลงในรูปู ปูมันกไ็ม่กินข้าวเปลือก สุดท้าย
ต้องรูปูท่ีแห้ง ถ้าเปียกมันก็งอกกต็าย แล้วเมด็ท่ีรอด ๆ ก็แค่นี ้แต่ถ้าเราหว่านข้าวลงไป
ปุ๊บมันงอกเลยก็จะเหลืองหมดทุกเม็ด ฟางข้าวคลุมมดก็ขนไปไม่ได้ฟางข้าวปิดเอาไว้              
กล็องหว่านข้าวคลุมฟาง 1 ตารางวาดู    ผลปรากฏว่างอกขึน้มา แล้วมันก็เหมือนเราไถ
แต่มันไม่งามเท่าแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ไถ ปีท่ี 2 เอาฟางข้าวมาคลุมอีกมันน่าจะงามขึ้น 
เพราะมนัมีอันเก่า กเ็ร่ิมเป็นตุเป็นตะ…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2) 
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“…โห..เราโง่มาตลอดเลยสมยันั้น โง่มาเพราะว่าเราไม่เคยจดต้นทุน น่ีคือจุดอ่อน

ของเกษตรกรคือไม่จดต้นทุนการผลิตของตัวเอง      ปรากฏว่าเราไม่คิดค่าแรงเลยนะ             
ท่ีเงินมนัเหลือนิดเดียวน่ีคือไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองเลย   พอได้เงินมากม็ากินมาใช้  เพราะ
ปลูกพืชเชิงเดียวไม่มีเวลาไปปลูกอย่างอ่ืนหรอก เวลาปลูกข้าวโพดก็ต้องไปสวน
ข้าวโพดทุกวัน พอเงินมาใช้เหลือนิดเดียวมากินมาใช้ไม่พอก็ต้องไปกู้หนียื้มสินมาอีก
เป็นหนี้แบบผูกพันหลังจากนั้นเราก็ไม่ไหว   พ่อตาเลยให้ท่ีดิน  1 ไร่กับ 3 งาน           
หลังจากนั้น   พ่อเลยกลับมาเหมือนอดีตนะคือปลูกไว้กินเหลือกเ็อาไว้ขาย   แม่กไ็ม่เห็น
ด้วยคัดค้านอยู่ตลอดนะเรากบ็อกว่ามันไปไม่รอดไม่รอดจริงๆ นะ เห็นไหมเราได้เงินมา
นิดเดียวเราต้องซ้ือ   พ่อก็เลยจดว่ารายรับเราได้แค่นีน้ะรายจ่ายเราต้องซ้ือพริกซ้ืออะไร
ทุกอย่างผลสุดท้ายเราต้องจดรายรับรายจ่ายให้เขาดู    แม่ก็ไม่ยอม   เรากไ็ปขายของเรา
คนเดียว   ไปปลูกทุกอย่างน่ีล่ะอะไรท่ีเรากินท่ีเราชอบเขากป็ลูกในไร่ในสวน   หลังจาก
นั้นก็เหลือและก็ขายคร้ังแรกน่ีหลังสามเดือนก็ชวนแม่ไปขายเก็บผักกาด  เก็บมะเขือ     
เก็บอะไรหลายๆ อย่างน่ีล่ะเก็บไปขายแม่ค้า    ในสวนวันเกือบสามร้อยเงินสามร้อย
สมัยก่อนมีค่านะ    หลังจากนั้นแม่ก็เร่ิมเข้าใจนะเร่ิมไปสวนเร่ิมไปท าอะไรด้วยกัน      
หลังจากนั้นเรากม็าดูไร่ 3  งานเรากป็ลูกทุกอย่างเลยเรากบ็อกให้แม่ไปขายตลาดท่ีล าพูน
เพราะว่าแม่ค้าเขาซ้ือไปขายตลาดท่ีล าพูน ไปเป็นแม่ค้าเองผลิตเองขายเอง ขายเองไม่ดี
หรือ    ปรากฏว่าเราก็เตรียมกล้วย    เตรียมหัวปลี เตรียมใบตอง เตรียมพริก มีพริก   มี
มะเขือ   มีผกักาด มีฝักลิน้ฟ้า มีทุกอย่าง เอาไปอยู่  12  เข่ง เอาไปขายท่ีตลาดหนองดอกท่ี
ล าพูนนะ แม่กลับมาแม่ดีใจใหญ่เลย แม่บอกว่าโห..ขายดิบขายดีกล้วยบ้านเราขายหวีแค่ 
1 – 2 บาท ไปท่ีนัน่ขายหวีละ 10  บาท สมยันั้นนะ แม่ได้เงินสองพันห้าหลังจากนั่นแม่ดี
ใจมาก   บอกแม่ว่ามีอะไรก็ขายได้ยอดมะขามก็ขายได้นะ  เขายอดชงโคก็ขายได้ ใบ
ขีเ้หลก็กข็ายได้ท่ีนีแ้ม่อะไรแกกเ็กบ็ไปขาย…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3)  

 
“…ก็ได้ศึกษารายละเอียดจากองค์การสวนยางครับ     และเราเอามาทดลองท า  

เพราะได้สูตรได้อะไรต่าง ๆ มาจากตรงนั้นส่วนหน่ึงเป็นเบือ้งต้น   แต่เราก็ต้องมาปรับ
ให้เหมาะสมกับของเราอีกระดับหน่ึง  พอผ่านไปได้ 1 ปี กทุ็กคนเห็นด้วย  มีความเข้าใจ
แล้วก็ท าให้ผลงานท่ีมันออกมาแล้ว    คร้ังแรกก็มีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองด้านการตลาดอีก
เหมือนกัน     เพราะเราผลิตยางของเราน่ีคุณภาพมนัดีเกินไปขายในประเทศไทยไม่ได้ใน
คร้ังนั้น     แต่เน่ืองจากโอกาสดีท่ีต่างประเทศเขาต้องการมาก ทางยุโรปทางอเมริกา แล้ว
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พวกเราก็ต้องหาวิธีการในการขายเพ่ือให้ออกไปต่างประเทศก็ไปผ่านพ่อค้าผู้ ส่งออก     
กท็ าให้มนัแก้ปัญหาไปได้ขัน้ตอนหน่ึงท่ีไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหลายช้ัน              แต่ก่อน
เราขายผ่านพ่อค้าคนกลางในท้องถ่ินแล้วไปผ่านพ่อค้าคนกลางในระดับการแปรรูปแล้ว
กพ่็อค้าผู้ ส่งออกมันตั้งหลายช้ัน แต่ตอนนีเ้ราผ่านพ่อค้าผู้ ส่งออกช้ันเดียว    เราส่งมอบ
กันท่ีท่าเรือคลองเตย และยางเรากจ็ะออกไปต่างประเทศ 100% …” (ข้อมูลการสัมภาษณ์
,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4)  

 
“…เรากเ็ร่ิมเรียนรู้ให้ได้ว่าปลูกแบบไหนมันรอดเรากเ็รียนรู้จากต้นแรก แล้วเราก็

ช าก่ิงเอง     เรียนรู้ให้เข้าใจว่าช าก่ิงยังไงให้ก่ิงแขง็แรง ปลูกเองจนเป็นสวนมะนาว   คือ
เราต้องรูจักพลิกแพง   ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ไม่ใช่ยึดแต่ต ารา ต้องแก้ปัญหาของตนเอง          
ให้ได้    เพราะในสภาพพืน้ท่ีของแต่ละคนมนัมีปัญหาแตกต่างกันไป    ถ้ายึดแต่ต ารามัน
กเ็อาตัวไม่รอด    มีหลายคนบอกว่าอย่างสภาพดินแบบนีถ้้าเป็นเขาเขาไปหาท่ีอ่ืน  ท ากิน
แล้ว   อย่างท่ีดินบริเวณข้างเปล่ียนเจ้าของไปหลายเจ้าแล้ว แต่ผมถือว่ามันเป็นท่ีมรดก            
ท่ีท่ีพ่อแม่เราให้เรามา เราต้องรักษาไว้ให้ได้…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5)  

 
5. การจดัการความรู้นวตักรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งมีระบบ  โดยการบนัทึก

ความรู้เป็นหนงัสือ  รายการสารคดี  มีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อพฒันาและสร้างสรรค์
วธีิการเพาะปลูกท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  และธรรมชาติ  และมีหลกัสูตรเพื่อถ่ายทอด
นวตักรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหก้บัผูท่ี้สนใจ 

 
“…กลุ่มของเรากพ็ยายามช่วยเหลือตัวเองกัน อุ้มชูตัวเองกันได้ แล้วกลุ่มพวกเราก็

ช่วยกันผลักดันขยายผลจากกลุ่มเป็นหมู่บ้าน จากหมู่ บ้านเป็นต าบล จากต าบลสู่อ าเภอ 
จากอ าเภอสู่จังหวัดนีคื้อจากผลของการขับเคล่ือน ประเด็นของเราท่ีท าให้เราได้เรียนรู้
จนน าไปสู่การประสบความส าเร็จได้ จากการเรียนรู้ดิน น า้ สภาพอากาศจากธรรมชาติ 
เราพยายามเรียนรู้ธรรมชาติ     ตรงนีเ้ป็นจุดก่อตัวท่ีท าให้เราสามารถมีประเดน็ในการจุด
ประกายในการท างานอย่างต่อเน่ือง ในการรักษาสภาพแวดล้อม จนกลายเป็นผลไม้
ปลอดสาร  อาหารปลอดภัยและสมุนไพร  ท า ใ ห้พวกเรา มีรายไ ด้ประจ าวัน                       
ประจ าสัปดาห์ และมีรายได้ทุกๆเดือน มีรายได้ตลอดไปท้ังปี จากพวกไม้ล้มลุกและ
สมุนไพร เช่น พวกกล้วย กล้วยไข่ กล้วยน ้าว้า กระวาน หน่อแดง เตยหอม รวมท้ัง
สามารถส่งออกได้ ช่วงแรกเรากข็ายในชุมชนกันเองแต่ตอนนีเ้ราพัฒนาจนเป็นท่ียอมรับ
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และสามารถส่งออกได้    เราต้องรู้จักจัดการด้วยโดยใช้ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา …” 
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1)  

 
“…คุยรายการบนเวทีภาคค า่    มีการเขียนเร่ืองท านาธรรมชาติ   ตอนนั้นมีมาซา

โนบุ ฟูโอกะ เป็นนักเกษตรกรรมของชาติท่ีญ่ีปุ่นมาท่ีเมืองไทยมารับรางวัล    ฟูกุโอกะ 
ก็มีข้อแม้ว่าถ้ามาท่ีประเทศไหนก็ตาม ถ้าไม่มีเกษตรธรรมชาติให้แกไปดูแกจะไม่มา           
รับรางวัลก็ไม่ไป     คุณรสนาก็รู้จักว่าผมท าเร่ืองนาธรรมชาติอยู่ก็จะพามาดูท่ีนาผม 
ตอนนีเ้กิดเร่ือง   กคื็อ ทีวีทุกช่องมาหมด หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าว ประเทศไทยน่ีดี
มากท าเกษตรกรรมธรรมชาติ    คุณค าเด่ืองท านาไม่ไถไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาแค่  3-4 ปีน่ีดิน
ดีกว่าผมท าอยู่ ท่ีญ่ีปุ่น 50 ปี   เมืองไทยอากาศร้อนท าให้วัตถุอินทรีย์ย่อยสลายเร็ว แกพูด
เป็นตุ เป็นตะ ทุกคนก็รู้  ใช่เลย ๆ  หลังจากนั้นคนก็มาดูงานชาวนาบ้าหอบฟาง                         
ผมอธิบายอย่างท่ีผ่านมา ถ้าเรามาดูแลดินดี ๆ ขึน้ทุกอย่างมันกจ็ะดีขึน้เอง ต่อมาได้จัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขึน้ปัญญา …” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2)  

 
“…อยากให้น า้คืนมาต้องรักษาผืนป่าต้องรักษาป่า    ไม่มีน า้เราตายเราอยู่ ท่ีน่ีเรา

หนีไปไหนไม่ได้     กเ็ลยไปเสนอท่ีหมู่บ้าน     ส าเร็จเพราะพวกเราเข้าไปรักษาป่าเกษตร
ยั่งยืนต้องสร้างความหลากหลาย     นั่นหมายความว่าตอบเร่ืองความมั่นคงเร่ืองท่ีดิน
ตอบเร่ืองของอาหาร    พ่อสรุปบทเรียนของพ่อเร่ืองพืชเชิงเด่ียวนะจากแผนปฏิวัติ             
เขียวแล้วมาหาทางออกคือการท าเกษตรแบบผสมผสาน     ให้เกิดความยั่งยืนและความ
พอเพียงน่ีนะ     และก็มีคนเชิญพ่อเป็นวิทยากร    เชิญพ่อไปเสวนาไปคุยให้คนผู้หลัก
ผู้ใหญ่ฟังบ้าง   หลังจากนั้นกระทรวงเกษตรก็เห็นว่าเรามีองค์ความรู้เขาก็ เม่ือปีพ.ศ. 
2549-2550   เขากต็ั้งเป็นปราชญ์ชาวบ้านส่ีศูนย์แรกของประเทศไทยนะ…” (ข้อมูลการ
สัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 

 
“…ผมพยายามจะศึกษาทุกเร่ืองท่ีมันมีปัญหาเพราะเรามีปัญหาในการใช้สารเคมี 

ในการใช้สารเคมีนอกจากเป็นอันตรายกับตัวผู้ใช้แล้วดินมันกจ็ะเส่ือม    ในท่ีสุดผมไป
อบรมท่ีคิวเซ  อบรมเร่ืองจุลินทรีย์ของญ่ีปุ่นอากระบวนการต่าง ๆ ของเขามา   แล้วเรา
มาเลือกวิธีท าเอาเอง     ในปัจจุบันมีการอ้างถึงผมในความรู้ท่ีผิดเยอะแยะไปหมดเลย  
ผมก็ไม่รู้จะป้องกันตัวอย่างไร   ก็จัดการนั่งเขียนหนังสือขึน้มา   ผมใช้เวลา 5-6 เดือน
เขียนเร่ืองนี้แหละ   มีอยู่  5 เร่ืองเล่มนี้ เร่ืองยางพารา เร่ืองศูนย์เรียนรู้ชุมชน  เร่ืองแผน
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แม่บทชุมชน เร่ืองการจัดองค์กรและเร่ืองวิสาหกิจชุมชน ผมบอกว่าผมรู้ 5 เร่ืองนี้นะ 
นอกจากหนังสือเล่มนีผ้มจะไม่รับผิดชอบ ไม่เก่ียว แล้วพอผมเขียนมาแล้วมีคนเห็นเขียน
ตรงนีขึ้น้มาเขากอ็าสาท่ีไปจัดพิมพ์ขึน้มา พิมพ์เสร็จแล้วเขากใ็ห้ผมมาส่วนหน่ึงแล้วเขาก็
เอาไปใช้ส่วนหน่ึง …” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4) 

 
“…การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือประโยชน์ในการเกษตร ต้องทราบก่อนว่าดินในพืน้ท่ี

นั้นๆเป็นอย่างไร ต้องการให้แฝกท าหน้าท่ีอะไรบ้าง จะได้คัดเลือกสายพันธ์ุให้ถูกกับ
วตัถปุระสงค์ในการแก้ปัญหา    การสร้างความรู้ในการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือช่วยในการท า
การเกษตร    มีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบต่างๆท้ังบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ให้
ค าปรึกษา  แนะน าให้กับผู้ ท่ีสนใจ   อธิบายตอบข้อซักถามกับผู้มาเย่ียมชมท่ีบ้านซ่ึงเป็น
ศูนย์ของการเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้สนใจได้
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และเผยแร่ต่อ สังคมในวงกว้างเป็นอย่างมาก…” 
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5) 

 
6. การประยกุตใ์ชค้วามรู้และการสร้างสรรคน์วตักรรมภูมิปัญญา  มีการบูรณาการ

ความรู้เทคนิคทางดา้นต่างๆ ทั้งรูปแบบโบราณและรูปแบบใหม่   เพื่อน ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบัวถีิ
ธรรมชาติ  และวถีิชุมชนของชาวบา้น 

 
“…ไม่น่าเช่ือว่าภูมิปัญญาของคนสมยัก่อนน่ีเก่งมากๆ เขารู้ได้ยังไง กเ็ลยมาคุยกับ 

ดร.สาล่ี จึงรู้ว่ามนัเป็นชีวเคมี    เป็นการเพราะเช้ือเพ่ือสร้างสมดุล เช่น พด.3 เป็นเชื้อจาก
ธรรมชาติ   มันจะสร้างวงของมัน ไม่ให้เชื้อตัวไม่ดีเขามาท าอันตรายต่อพืช และผมก็
ค้นพบอีกเร่ืองเก่ียวกับกระวานหอมระเหย    เราจะเอาหอมมาปลูกใต้ต้นผลไม้พืชสวน 
ท่ีผมปลูกคงไม่ได้     ผมก็ใช้กระวานหอมระเหยก็เป็นพืชในกลุ่ มเดียวกับหอม
เหมือนกัน     มันก็สามารถยับยังการเจริญเติบโตของเชื้อตัวท่ีเป็นอันตรายต่อพืชได้
เช่นกัน    ต่อมาผมกเ็ร่ิมหมักเป็นน า้จุลินทรีย์โดยมีบอระเพด็ท่ีมีรสขม   อะไรท่ีมันมีรส
ขมมนัสามารถฆ่าไวรัสได้     อะไรท่ีฝาดมนักส็ามารถฆ่าเชื้อราได้   อะไรท่ีมีรสเผด็ร้อน
กส็ามารถฆ่าเพลีย้ชนิดต่างๆได้    คือใช้หนามยอกเอาหนามบ่ง    ต้นเบ่ือเมาคือเบ่ือแล้ว
เมากใ็ช้ฆ่าพวกหนอน พวกพญาไร้ใบ   สะเดาน ามาพ่นฆ่าพวกหนอน ยางของพญาไร้ใบ
ใช้ฆ่าหนอนได้ดี    ยางของพืชพวกนีเ้ราไม่สามารถทานได้เม่ือพ่นแล้วต้องทิง้ช่วงเวลา
ก่อนเกบ็เก่ียว อีกพวกคือสัตว์ปีกกแ็บ่งเป็นสอง สามชนิด เช่นพวกเพลีย้ไฟกต้็องเอาไฟ
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มาปราบก็ต้องใช้พืชพวกเผ็ดร้อนมาฆ่า ส่วนพวกยุงก็ใช้พวกตะไคร้หอมมาไล่เพราะ
ตระไคร้เป็นพวกหอมระเหยถ้าเข้มมากก็ฆ่ายุงได้ ถ้าเจือจางก็สามารถไล่ยุงได้ นี้เป็น
ธรรมชาติท่ีเราต้องศึกษาค้นให้พบแล้วน าความรู้ต่างๆเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตให้ได้…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…ถ้าเรามาดูแลดินดี ๆ ขึน้ทุกอย่างมันก็จะดีขึน้เอง ไม่ต้องถามว่าข้าวงามไหม  

แต่ดินงามมันก็ต้องงามอยู่ แล้ว      มีคนมาถามเทคนิคการหว่านข้าวหว่านยังไง                  
หว่านวันท่ีเท่าไหร่ หว่านก่ีกิโลกรัม ก็หว่านเหมือนหว่านท่ัวไปให้มันห่างแค่นี ้                      
ก่ีกิโลกรัมแล้วแต่     เมด็ใหญ่น า้หนักมนักอ็าจจะมากหน่อย   เมด็เลก็กไ็ม่ต้องมากเพราะ
เมด็เลก็ แล้วโปรยฟางก่ีกิโล ไม่ได้ช่ัง หอบใส่กเ็อาน า้ประมาณนี ้ คือทุกคนเอาปากกามา
เตรียมจดหมด    มีคนบอกว่าท านาคุณค าเด่ืองท าได้สิ   บ้านผมท าไม่ได้ แล้วท าไมจะท า
ไม่ได้     บ้านไหนกท็ าได้หมดแหละท าอย่างผม หว่านข้าว คลุมฟาง แล้วกร็อเก่ียวเฉย ๆ 
ท าไมจะท าไม่ได้  …” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  2)  

 
“…เกษตรผีบ้าน่ีคือ คนอ่ืนเขาปลูกข้าวโพด เขาปลูกอะไรกันเราไม่ปลูก เราปลูก

ผสมผสานอย่างนี้ ปลูกพริก ปลูกมะเขือ เขาบอกว่าคนผีบ้าหรือเปล่า ท าอะไรไม่ท า ท า
แบบนีไ้ด้เงินเป็นหม่ืนยังไม่พอกิน เอ็งไปท าอะไร ขายกะจ๊ิกกะจ๊อกอะไรพวกนีน้ะ เขา
นินทามาก แต่พอเราปลดหนีไ้ด้ปลดอะไรได้ คนก็เร่ิมเห็นมากขึน้ ทีนีเ้ราก็มีการขยาย
กลุ่มเร่ืองของเกษตร  เราดูแลเร่ืองของการเกบ็เมล็ดพันธ์ุแต่ถ้าเป็นทีมส่งเสริมก็จะดูแล
ท้ังทีม …” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3)  

 
“…ถ้าเป็นสวนพืชเด่ียวมันต้องหาปุ๋ยจากภายนอกมาให้มัน ส่ิงท่ีมันสลายลงมา

ตรงนีจ้ะไม่เป็นอาหารมนัเลย    เพราะมันไม่กินซากตัวเอง    แต่ถ้าเราปลูกร่วมกันตรงนี้
มนัจะเกือ้กูลกัน   ซากพืชของชนิดนีม้าเป็นอาหารของพืชชนิดนี ้   ซากพืชชนิดนีไ้ปเป็น
อาหารของพืชชนิดนั้น   กเ็หมือนกับป่าท่ีอยู่ในป่าในภูเขา    พืชตั้งหลายชนิดอยู่ ร่วมกัน
แล้วมนักอ็ยู่ ร่วมกันได้โดยไม่แย่งกันแล้วมันเกือ้กูลกัน   มันกินซากเพ่ือนมันไม่กินซาก
ตัวเอง   เพราะฉะนั้นเรากเ็อาธรรมชาติตรงนีแ้หละมาคิดมาวิเคราะห์แล้วกม็าจัด   มันก็
ได้ผลพร้อมกันเลย   เวลานักวิชาการเขาถามว่าท าอาชีพอะไรบอกว่าท าสวน ถามว่าท า
สวนอะไรลุง ท าสวนมังคุด มีมังคุดอยู่ เท่าไหร่ 10 ไร่ แล้วท าอะไรอีก ท าสวนสะตอ               
มีสะตออยู่ เท่าไหร่ 10 ไร่ ท าสวนลองกอง ลองกองก็ 10 ไร่ ท าอะไรต่ออะไร แล้วถาม 
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โอ๊ะ ลุงมีท่ีดินเยอะ?  มี 10 ไร่ กอ็ยู่ใน 10 ไร่นั่นแหละมันให้ผลเหมือนกันท้ังหมด…” 
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
“…การเลือกปลูกสายพันธ์ุหญ้าแฝกกเ็ป็นส่ิงส าคัญต้องปลูกให้ตรงกับสภาพของ

แต่ละพืน้ท่ีให้เหมาะสม อย่างสภาพพืน้ดินแบบนีแ้ฝกลุ่มหรือแฝกหอมกไ็ม่ควรมาปลูก
เพราะไปกต็าย     เพราะดินท่ีนีม้ันมีความเป็นด่างสูง แฝกท่ีเหมาะกับพืน้ดินแถวนีคื้อ
แฝกดอนและควรเป็นสายพันธ์ุประจวบนะ    เพราะพวกนี้มันจะทนแล้งทนเค็ม             
ส่วนแฝกลุ่มหรือหอมเราจะใช้ท่ีมีความชื้นเพียงพอมันกจ็ะเหมาะสม    ความต่างของ
แฝกหอมกับแฝกดอน  จะมีความต่างกันท่ีใบ   และล าต้นท่ีแตกต่างกัน แฝกหอมมีร่องสี
ขาวใบมันจะมีความนุ่มขอบใบไม่คมสันใบไม่คม   แฝกดอนใบจะแขง็กระด่างขอบใบ
คมสัน  ใบคมการดูแลรักษาล าบากแต่มันทนแล้งได้ดีมากและเหมาะกับสภาพพืน้ท่ีเป็น
ด่างมันอยู่ได้   ผมปลูกแฝกจนเป็นท่ียอมรับก็เพราะเราปลูกในพืน้ท่ีท่ีใครๆมองว่าไม่
สามารถท ากินได้ดีแต่ผมท าจนมันสามารถท ากินได้ดี…” (ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ ให้
ข้อมลูคนท่ี  5) 

 
7. สมรรถนะผูน้ าปราชญ์ชาวบ้าน  ควรเป็นผู ้ท่ีมีลักษณะรอบรู้  มีความช านาญ                

มีประสบการณ์ในดา้นการเกษตรธรรมชาติ   สามารถแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้  ท างานดว้ยความ
ตั้งใจจริง  มีความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้จินตนาการ  รู้จกักระบวนการแก้ปัญหาจนสามารถ
ประยุกต์และพฒันานวตักรรมภูมิปัญญา  สามารถบริหารจดัการและประสานงานทางดา้นต่างๆท่ี
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายในการพฒันาวิถีเกษตรและวิถีชีวิตของชาวบา้นบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
“…ส่ิงส าคัญของคนท่ีจะประสบความส าเร็จได้ต้องเป็นเป็นคนท่ีรู้จักให้  มีจิต            

อาสา   มีความรู้ต้องรู้จักแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืนๆน าไปใช้ได้ มีความ
มุ่ งมั่น ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร ขยายผล มีความคงเส้นคงวา…”   (ข้อมูลการ
สัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…แนวคิดอย่างนี้   คิดท่ีจะไปสร้างสวรรค์ในนาก็ได้  ในอาณาจักรตัวเองก็ได้ 

คือ  คิดอันเดียวกับของผมแต่เวลาไปท าบางคน   เลือกไม่ได้อาจจะมีปลูกอ้อยอยู่  คือเรา
เอาคนท่ีเข้าใจก่อน ไม่ได้ท าได้ทุกคน บางหมู่บ้านมาไม่เข้าใจกลับไป แต่ส่ิงท่ีเราปลูกฝัง
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ก็คือ   ให้ไปสร้างให้ต้นไม้ในท่ีไร่ท่ีนาเพ่ืออนาคตของลูกหลาน …” (ข้อมูลการ
สัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  2) 

 
“…จินตนาการและประยุกต์และก็แก้ปัญหาคนเรามันอย่างเดียวไม่เช่ือนะสมัยนี้

จะพูดๆ แล้วไม่ ถ้าสมมุติว่าพ่อพูดแล้วไม่มีตัวอย่างให้เห็น  ไม่มีใครฟังหรอก คือหน่ึง
เขาจะเช่ือได้ว่าเขามีจริง     เขาท าจริงผู้น าต้องท าจริงอยู่ให้ดูท าให้เห็นว่าอยู่ได้จริงนะ
อย่างนี้นะเขาถึงจะเช่ือ หัวใจของการพัฒนาน่ีผู้น าส าคัญผู้น าน่ีมันมีอยู่สองสามเร่ือง 
หน่ึงท าให้ดูอยู่ ให้เห็น สองเวลาได้เงินมาอย่างน้อยต้องเห็นว่าเงินไปท่ีไหนต้องสร้าง
ความโปร่งใสให้ได้น่ีคือชีวิตของผู้น า…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 

 
“…คือค าถามนี้มีคนถามอยู่ บ่อยว่ามีแรงบันดาลใจอะไรท่ีท าทุกอย่างตามท่ีเขา

เห็นอยู่ปัจจุบันนี ้   ผมกบ็อกว่ามนัเป็นความตั้งใจนะไม่ใช่แรงบันดาลใจ     เพราะผมได้
วางแผนไว้ว่าต้องท าตัวเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาตัวเองให้ได้      ผมเป็นผู้
ประสาน ถ้าเขาคิดว่าเขาตัดสินใจว่าต้องท าอย่างนีแ้ต่จ าเป็น มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
ทุน ผมกป็ระสานทางแหล่งทุนให้ ถ้าเขาคิดว่าเขาจะต้องไปฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือทักษะตรง
นีม้นัชัดเจนผมกมี็ท่ีให้ไปฝึกเพ่ิมเติมเป็นทางการ ผมจัดการได้ แล้วท าให้คนแถวนีรู้้สึก
ว่าในระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมามีการปรับตัวได้พอสมควร จะเห็นว่าในต าบลไม้เรียง      
คนไม้เรียงไม่กลัวปัญหาแล้ว ไม่กลัวปัญหาเลย แต่ก่อนเราไปท่ีไหนเขาบอกว่าอย่างนั้น
กมี็ปัญหาอย่างนีก้มี็ปัญหา แต่คนไม้เรียงพอมีปัญหาอะไรกเ็อาปัญหานั้นมาแก้ทันทีเลย 
ถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวกแ็ก้ได้ถ้าเป็นปัญหาร่วมกันกม็าร่วมกันแก้ ถ้าเป็นปัญหาท่ีใหญ่ขึน้
เราก็ประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันแก้และต้องแก้อย่างรวดเร็วไม่คา
ราคาซัง ผมกพ็อใจตรงนีแ้หละว่าท่ีผมท ามาน่ะ    ไม่เห็นคนไม้เรียงมีความร ่ารวยมากขึน้
แต่ท าให้คนไม้เรียงไม่กลัวปัญหา แล้วคนไม้เรียงมีความสามารถในการแก้ปัญหาตัวเอง
ได้แก้ปัญหาส่วนรวมได้ ได้เท่านีผ้มกส็บายใจ…” (ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี  
4) 

 
“…นอกจากนีเ้ราต้องมีจิตมุ่งมั่น ขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ สุจริต จึงจะท าให้เราไปสู่

ความส าเร็จได้ อย่าท าด้วยจิตท่ีมีความโลภ หรือลักษณะตาโตเห็นคนอ่ืนรวยเราก็
อยากจะรวยด้วย ถ้าจะท าการเกษตรต้องค่อยๆท า ค่อยเป็นค่อยไป เดินทีละก้าว กินข้าวที
ละค า อย่าก้าวกระโดดจะท าให้เราหกล้มได้ ให้กินข้าวทีละค า คือกินให้พอดี ไม่มาก
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เกินไปจะจุกท างานไม่ได้ กินน้อยเกินไปกหิ็วโหย…” (ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมูล
คนท่ี  5) 

 
8. การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยใชว้ธีิการวางแผน  คิดอยา่งเช่ือมโยงทั้งอดีต  

ปัจจุบนัและอนาคต    เกิดการรวมกลุ่มจดัตั้งเครือข่าย  เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเสริมสร้างความ
มัน่คงและความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   

 
“…เราเร่ิมเรียนรู้      และจับประเด็นแนวทางการท างานมาประยุกต์ใช้ในท่ีของ

เราเอง  บริเวณนีมี้พืน้ท่ีประมาณ 33ไร่ เป็นท้ังสวนเงาะ ทุเรียน ลองกอง สละ แก้วมังกร 
พริกไทย กล้วยต่างๆ ทีแรกเร่ิมต้นเป็นการปลูกพืชสวนแบบเชิงเด่ียว แล้วตอนหลังมา
ปรับปรุงประยุกต์ปลูกแบบพืชสวนผสม น าสมุนไพรต่างๆมาปลูกใต้ต้นทุเรียน                  
เงาะ ลองกอง มังคุด ตอนแรกกเ็ร่ิมน าสมุนไพรมาลองปลูกทีละอย่าง สองอย่าง ตะไคร้ 
หัวข่า โหรพา กระเพา แล้วกสั็งเกตคัดเลือกว่าสมุนไพร    มีการตั้งกลุ่มระดมหุ้นสมาชิก 
ก่อนจะมาตั้งกลุ่มน าสมาชิกมาไปอบรมหาความรู้เก่ียวกับโครงการตามแนวพระราชด าริ 
พอเห็นรูปธรรมจากการดูงาน   จากการบรรยายท้ังทฤษฎี การปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติ
ได้เองจริง     ท าให้กลุ่ มของเราสามารถลดต้นทุนในการท าการเกษตรได้จริง    
หน่วยงานของภาครัฐก็เข้ามาให้การสนับสนุน เช่นฝ่ายวิจัยพืชสวน ส านักงานเกษตร
ต าบล เกษตรอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) เทศบาล ต่างกเ็ข้ามา ท่ีส าคัญท่ีสุด
คือกรมพัฒนาท่ีดิน น าดินไปตรวจวิเคราะห์   หลังจากนั้นกลุ่ มของเราก็พยายาม
ช่วยเหลือตัวเองกัน อุ้มชูตัวเองกันได้ แล้วกลุ่มพวกเรากช่็วยกันผลักดันขยายผลจากกลุ่ม
เป็นหมู่ บ้าน จากหมู่ บ้านเป็นต าบล จากต าบลสู่อ าเภอ จากอ าเภอสู่จังหวัดนี้คือจากผล
ของการขับเคล่ือน ประเด็นของเราท่ีท าให้เราได้เรียนรู้จนน าไปสู่การประสบ
ความส าเร็จได้…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…เป้าหมายเร่ืองเงินน่ีจะให้มีน้อยท่ีสุด     คืออย่างท่ีผมคิดว่ามันเป็นเร่ืองการ

สะสม    ถ้าสะสมเงินมันกเ็ป็นเงินแล้วมันกเ็ท่าเดิมสะสมไว้ 10 บาท ก ็10 บาท แล้ว
ราคาอาจจะลดลงด้วยเพราะกลไกการตลาดของเงินถูกท าให้ค่าลดลง   แต่ถ้าผมสะสม
เป็นต้นไม้   สะสมปุ๊บมันโตขึน้ แล้วโตขึน้ 10,000% ต่อปีด้วย จะยั่งยืนมากกว่า…” 
(ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  2) 
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“…ชุมชนท่ีจะจัดการตัวเองได้มันจะไปวิเคราะห์ถึงวิถีชีวิตของรากเหง้า   ว่ามีจุด
แขง็จุดอ่อนยังไง      และยุคปัจจุบันนีเ้รามีจุดแขง็จุดอ่อนยังไงและอนาคตลูกหลานเขา
จะท ายังไง     พ่อจะท าสามระดับพ่อท าให้เห็นอนาคตด้วยเพราะว่าคนจะไม่รู้ว่า
ลูกหลานจะเป็นยังไงเพราะสมมุติว่าลูกหลานทุกคนน่ีหนีออกจากชุมชนหมดแล้วจะท า
ไปเพ่ือใครต่อไปจะให้คนข้ามชาติมาอยู่แทนเราหรือเปล่าอันนีต้้องมานั่งคิดนะ    และถ้า
จะรักชุมชนน่ีต้องปลูกฝังให้ลูกหลานน่ีเข้าใจในชุมชน …” (ข้อมูลการสัมภาษณ์,ผู้ให้
ข้อมลูคนท่ี  3) 

 
“…ถ้าผมท าคนเดียวคนอ่ืนไม่เห็นด้วย ไม่มีความร่วมมือมันกจ็ะไม่มีการขยายผล 

เพราะฉะนั้นการท่ีผมเร่ิมท าผมคิดคนเดียวก่อน คิดคนเดียวแล้วคิดได้แล้ว    ผมก็ไม่ได้
บอกใคร  ทดลองท าก่อน  พอท าแล้วพอเห็นผลท่ีเกิดผลดีขึน้มาก็ขยายผลคือถ่ายทอด
ไปสู่คนอ่ืน     ว่าถ้าใครมีปัญหาเหมือนกับท่ีผมมีอยู่ผมแก้ด้วยวิธีนีน้ะ แล้วคนอ่ืนเขาฟัง
เขากไ็ปคิดวิธีของเขาออกมาท่ีเปรียบเทียบกันกมี็       หรือว่าบางทีเขากเ็อาแนวทางท่ีผม
เคยทดลองท าแล้วเอาไปใช้กับเขากมี็  แล้วมนัเป็นการขยายวงกว้างมากขึน้ ๆ ท่ีท าให้ผม
ขยายได้กว้างคร้ังแรกกเ็ก่ียวกับเร่ืองแผน ผมเป็นคนท่ีถนัดเร่ืองการท าแผน เพราะผมเอา
ประสบการณ์ของผมไปเล่าคนอ่ืนให้ฟังว่าท่ีผมประสบความส าเร็จในชีวิตผมเพราะผม   
มีแผน…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
 “…ส่ิงส าคัญของเกษตรกรต้องคิดริเร่ิม ประยุกต์ น าส่ิงท่ีมีอยู่ ในพื้นท่ีมาใช้

ประโยชน์   เช่น ไม้พวกนีท่ี้เราเห็นอยู่ ว่าท าไมมันถึงยืนต้นตาย ไม้พวกนีคื้อไม้เบิกน า
มันเป็นไม้พวกตระกูลถั่วรากของมันจะท าหน้าท่ีตรึงไนโตรเจนไว้ได้  ใบของมัน  ฝัก
ของมนัเม่ือมนัร่วงลงมาทีพืน้ดินมนักส็ร้างความพรุนให้กับดิน   เม่ือผมต้องการใช้พืน้ท่ี 
ผมกจ็ะท าให้มนัยืนต้นตายโดยมนัจะค่อยปล่อยใบ   ปล่อยยอด   ปล่อยก่ิงเลก็ๆ จนถึงก่ิง
ใหญ่ๆ จนมันตา  ย เราก็จะล้มมันได้ง่าย   ไม่อย่างนั้นเราต้องมาตัดกว่าจะขนทุกส่วน
ของมันจนหมดต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากกว่าจะขนมันออกจนหมด    โดยวิธีการตัดน า้
เลีย้งของมัน  การท าคือเราปลอกเปลือกมันจากพืน้ประมาณ 1 ฟุต ปลอกเปลือกออก
ประมาณหน่ึงคืบแล้วเราก็ขูดน า้เย่ือน า้เลีย้งออก พอพืชมันไม่สามารถส่งน า้และอาหาร
ขึน้ไปได้มนักจ็ะตายโดยยืนต้นตาย…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 
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9. มีการพึ่งพาตนเองโดยอาศยัระบบธรรมชาติ  มีการสร้างความผูกพนัระหว่าง
สมาชิกช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  สมาชิกมีความสมคัรใจยอมรับองคค์วามรู้ใหม่  และร่วมมือร่วมใจ
กนัท ากิจกรรมสร้างสรรคต์ระหนกัและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ   มีการพฒันาความรู้
ร่วมกนั แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผา่ยวิถีชาวบา้นตอบสนองความตอ้งการของตนเองและชุมชน  ท าให้
เกิดความสุขท่ีมัน่คงและสร้างชุมชนท่ีเขม้แขง็ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

“…กลุ่มของเรากพ็ยายามช่วยเหลือตัวเองกัน อุ้มชูตัวเองกันได้ แล้วกลุ่มพวกเราก็
ช่วยกันผลักดันขยายผลจากกลุ่มเป็นหมู่บ้าน จากหมู่ บ้านเป็นต าบล จากต าบลสู่อ าเภอ 
จากอ าเภอสู่จังหวัดนีคื้อจากผลของการขับเคล่ือน ประเด็นของเราท่ีท าให้เราได้เรียนรู้
จนน าไปสู่การประสบความส าเร็จได้ จากการเรียนรู้ดิน น า้ สภาพอากาศจากธรรมชาติ 
เราพยายามเรียนรู้อยู่กลับธรรมชาติ เราพยายามย้อนอดีตของธรรมชาติ โดยการประยุกต์
ขึน้มาใช้ใหม่คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้น า้จุลินทรีย์ต่างๆ อย่างกล้วยไข่นีน้ะแถวนีถ้้าเอา
ของก าแพงเพชรมาปลูกกไ็ม่ได้กินอีก ผมต้องประยุกต์มาต่อกับตอของจันทบุรี สองถึง
ได้ดีนะหวีดก ถ้าเอากล้วยไข่พันธ์จากก าแพงเพชรมาปลูกแถวจันทบุรีนะออกลูกอย่าง
มากก็สองสามหวี เอามาขาย เอามาส่งออกก็ไม่ทันหลอก คือต้องคิดทุกอย่างต้องรู้จัก
ประยุกต์ ต้องจินตนาการให้ออก ต้องแก้ปัญหาให้เป็น ความรู้ส าคัญนะความรู้ส าคัญ
มาก จะรู้จากอะไรรู้จากหนังสือ  รู้จากการดูงาน รู้จากการดูสารคดี แล้วเรากก็ลับมาท า
ลองผิดลองถกูดู จนมนัประสบความส าเร็จ พอเรามีความรู้ความช านาญในส่ิงท่ีเราท าอยู่
ประสบความส าเร็จ ใครสนใจเราถ่ายทอดให้เขาไปท าดูรวมกันเป็นกลุ่ม  กลุ่มเราก็
เข้มแขง็เรากเ็ข้มแขง็มัน่คงด้วย…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  1) 

 
“…รู้ จักก าลังตัวเองคือการรู้จักทุนทรัพย์ตัวเองมีเท่าไหร่  เพราะถ้าตัวเอง

ทะเยอทะยานมากเกินไปกไ็ม่ใช่พอเพียงแล้ว รู้จักประมาณตัวเองเสร็จแล้วต้องรู้จักว่าใช้
ชีวิตแบบไหนท่ีให้เป็นสุข    แม่ทาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยท่ีออกโฉนดชุมชนใน
เขตป่าสงวน   ทุกคนมีโฉนดหมดแต่โฉนดจะมีค่ากระดาษจะมีค่าน่ีจะท ายังไง   กคิ็ดว่า
โฉนดท่ีดินมันมีค่าเอาไปจ านองธนาคารได้ใช่ไหม   เราก็ตั้งกองทุนท่ีดินตอนนี้เรามี
กองทุนดิน   ถ้าคุณไม่มีเงิน คุณเอาโฉนดคุณไปจ านองได้ท่ีธนาคาร  มีการสอนให้รู้จัก
การท านาและเกษตรอินทรีย์…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  3) 
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“…หยุดการใช้สารเคมี    ก็คิดว่าเราน่าจะเพ่ิมจุลินทรีย์ในดินของเราท่ีมีอยู่แล้ว              
ก็ได้ไปศึกษา        ผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแต่ทุกอย่างมันก็สมบูรณ์    แต่ก่อนท่ีเราใช้
สารเคมีอยู่อย่างต้นไม้ท่ีเราปลูกเราต้องป้อนมันทุกระยะเวลามันถึงคราวท่ีเราจะต้องใส่
ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ให้มันจะแสดงอาการทันที ใบเหลืองบ้าง ยอดมันหมดบ้าง    นั่นคือการท่ี
เราตามใจมันมากเกินไป มันไม่ต้องท ามาหากิน    มันคอยเฝ้าท่ีจะกินของท่ีเราไปป้อน
ให้ตลอดเวลา   ทีนี้พอเราท าใจแข็งปล่อยปละละเลยมันไปบ้างแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ไป
เท่ียวหว่าน   ไปหากินเองก็แล้วกัน พอยู่ ซัก 3-4-5 ปี มันสมบูรณ์ดีครับ แสดงว่ามันมี
ความสามารถท่ีจะไปหาอะไรกินเองเม่ือเราไม่ป้อนให้มัน     แต่เราก็ต้องสร้างแหล่งท่ี
สามารถให้มนัไปหามาได้คือการท่ีเราท าปุ๋ยหมกั   ท าอินทรีย์จากเศษพืชเศษอะไรพวกนี้
ไปท าให้มันเกิดการย่อยสลายลงไปในดินแล้วดินมันจะเป็นผู้ ท่ีสร้างธาตุอาหารพืชไว้
ตรงนั้น  แล้วพืชก็มีความสามารถท่ีจะชอนไชรากไปดูดซึมเอาตรงนั้นได้  พอมาถึง
ตอนนีรู้้สึกว่าเราสบายใจมาก เพราะรู้สึกว่าส่ิงท่ีเราท าไม่ค่อยมีต้นทุน     มาปัจจุบันนีผ้ม
รู้สึกว่าผมเอาตัวรอด     แล้วก็พ่ึงตนเองได้เพ่ิมมากขึน้ก็ท าให้เป็นตัวอย่างของกระแส              
ท่ีเน้นเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกัน…” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  4) 

 
“…การพ่ึงตนเองคือการสร้างสถานการณ์     ท่ีท าให้บุคคลเกิดความเช่ือว่า

ครอบครัวสามารถหาปัจจัย 4 โดยเฉพาะอย่างย่ิง อาหาร ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย  
โดยไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือใคร การพ่ึงตนเอง คือ การจัดเตรียมสวัสดิการและ
ความมั่นคงให้กับตนเองท้ังในกาลปัจจุบันและในอนาคต   โดยไม่ต้องไปเรียกร้องให้
ใครมาจัดให้ หรือหวังความช่วยเหลือจากใคร เราสามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
เหตุการณ์ปกติ  การพ่ึงตนเองไม่ได้หมายความว่าไม่พ่ึงใครเลย   ไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้อง 
ท าเอง  กินเอง ใช้เองไม่ต้องซ้ือไม่ต้องขาย นั่นเป็นความเข้าใจท่ีแคบมาก นอกจากนี ้การ
หาปัจจัย 4 อย่างเพียงพอต้องไม่ไปช่วงชิงดูดเอารายได้ของคนอ่ืนในชุมชนมาเป็นของ
ตน การท า เช่นนีไ้ม่ใช่การพ่ึงตนเองท่ีแท้เพราะตัวเองดีขึน้แต่คนอ่ืนแย่ลง  เร่ืองส าคัญ
ท่ีสุดในวนเกษตร คือ การเปล่ียนวิธีคิด นับเป็นจุดเร่ิมต้นและลงมือกระท า   มีการ
ตระหนักถึงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม …” (ข้อมลูการสัมภาษณ์,ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี  5) 
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ตอนที ่ 3   กระบวนการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของปราชญ์ชาวบ้าน 
จากการสัมภาษณ์กระบวนการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์

ชาวบา้น สามารถอธิบายได ้ ดงัต่อไปน้ี 
1. ลุงค านึง  ชนะสิทธ์ิ   มีกระบวนการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง              

ท่ีส าคญั   ดงัต่อไปน้ี 
 เร่ิมจากการเรียนรู้บทเรียนในอดีตจากประสบการณ์ในอดีต  ในช่วงพ.ศ. 2535   

การท าเกษตรบริเวณพื้นท่ีน้ีไดมี้การนิยมใชส้ารเคมีกนัอย่างรุนแรง    ลุงค านึง  ชนะสิทธ์ิ ไดเ้ป็น
ผูน้ าร่วมกลุ่มเกษตรแถวน้ีไปซ้ือยาฆ่าแมลง ซ้ือปุ๋ยเคมี   ผลสุดทา้ยส่ิงท่ีไดรั้บคือ  ก าไรขาดทุน ก าไร
ขาดทุน ก าไรก าไร ขาดทุนขาดทุน ขาดทุนขาดทุน  จนมีแต่ขาดทุนมากกว่าก าไร    ท าให้เกิด
ความรู้สึกวา่ถา้เป็นแบบน้ีต่อไปคงไม่มีอะไรเหลือ     ท าให้เกิดจุดเปล่ียนของความคิดและวิธีการท า
การเกษตร      ด้วยการหันมาสนใจและติดตามโครงการพระราชด าริของในหลวงเก่ียวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง    ทางส่ือต่างๆ ทั้งทางวิทยุ   หนังสือพิมพ์   ทางโทรทศัน์อย่างต่อเน่ือง  ได้มี
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อน าแนวทางมาประยุกตใ์ห้เหมาะสมโดยมีการน าสมุนไพร
ชนิดต่างๆมาปลูกร่วมกบัไมผ้ลยนืตน้  ลุงค านึง  ชนะสิทธ์ิ   กล่าววา่  

 “…ส่ิงท่ีเราไปพบเห็น คือการลด ละเลิกใช้สารเคมีท าอย่างไร เราเร่ิมเรียนรู้ และจบั
ประเด็นแนวทางการท างานมาประยุกตใ์ช้ในท่ีของเราเอง  บริเวณน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 33ไร่ เป็นทั้ง
สวนเงาะ ทุเรียน ลองกอง สละ แกว้มงักร พริกไทย กลว้ยต่างๆ ทีแรกเร่ิมตน้เป็นการปลูกพืชสวน
แบบเชิงเด่ียว แลว้ตอนหลงัมาปรับปรุงประยุกต์ปลูกแบบพืชสวนผสม น าสมุนไพรต่างๆมาปลูก          
ใตต้น้ทุเรียน  เงาะ  ลองกอง  มงัคุด ตอนแรกก็เร่ิมน าสมุนไพรมาลองปลูกทีละอย่าง สองอย่าง 
ตะไคร้ หวัข่า โหรพา กระเพา   แลว้ก็สังเกตคดัเลือกวา่สมุนไพรชนิดไหนสามารถอยูใ่ตต้น้ไมอ้ยูใ่น
ร่มเงาไมไ้ด ้ ก็ไดพ้บวา่พวกกระวาน หน่อแดง เตยหอม พวกสมุนไพรต่างท่ีสามารถอยูใ่ตร่้มเงาได ้ 
จึงดดัแปลงความรู้โดยการเลียนแบบธรรมชาติ…” 

 ต่อมาได้มีการรวมตัวกันจัดตั้ งกลุ่มเป็นสหกรณ์   ระดมหุ้นสมาชิก   โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าปุ๋ยอินทรีย ์ น ้าหมกัจุลินทรีย ์     ไดมี้การน าสมาชิกไปอบรมหาความรู้และทศัน
ศึกษาดูงานเก่ียวกบัโครงการตามแนวพระราชด าริ   เม่ือมองเห็นรูปธรรมก็มีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้กบัสมาชิกในดา้นต่างๆ    มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์น ้ าชีวภาพต่างๆใชเ้อง  ดว้ยการใชถ้งั
ใช้โอ่งหมกัจุลินทรีย ์   มีส่าเหลา้   มีการหมกัปุ๋ยจากมูลสัตวต่์างๆกบัฟาง วางเป็นชั้นๆเอามูลสัตว์
วางเอาฟางวางราดดว้ยน ้ าหมกัท าเป็นชั้นๆเร่ือยๆเอาผา้ใบคลุม     เม่ือถึงเวลาก็ยอ่ยสลายกลายเป็น
ปุ๋ย   น าใส่ในนาขา้ว   และสวนผลไมต่้าง    ก็ท  าให้เกษตรกรในกลุ่มสามารถลดตน้ทุนในการท า
การเกษตรได ้        และไดมี้การพฒันาสูตรปุ๋ยอินทรีย์  และน ้ าหมกัจุลินทรียต่์างๆ   พฒันาการปลูก
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สมุนไพรร่วมกบัพืชสวนต่างๆ     เพื่อช่วยในการป้องกนัและขบัไล่แมลงโดยธรรมชาติของมนัเอง 
ซ่ึงเป็นจุดประกายความคิดในการท างานอย่างต่อเน่ือง    ในการรักษาสภาพแวดล้อม  จนได้รับ
ผลผลิตท่ีได้รับการยอมรับจากสังคม   คือ   ผลไม้ปลอดสาร  อาหารปลอดภัยและสมุนไพร               
ลุงค านึง  ชนะสิทธ์ิ   กล่าววา่   “…จากพวกไมล้ม้ลุกและสมุนไพร เช่น พวกกลว้ย กลว้ยไข่ กลว้ย
น ้ าวา้ กระวาน หน่อแดง เตยหอม ท าให้ไดรั้บรายไดป้ระจ าวนั  ประจ าสัปดาห์ และมีรายไดทุ้กๆ
เดือน มีรายไดต้ลอดไปทั้งปีรวมทั้งสามารถส่งออกได ้ช่วงแรกเราก็ขายในชุมชนกนัเองแต่ตอนน้ีเรา
พฒันาจนเป็นท่ียอมรับและสามารถส่งออกไดจ้นเป็นรายไดห้ลกั…” 

 
 ต่อมามีการเผยแพร่นวตักรรมภูมิปัญญา  คือ ปุ๋ยอินทรีย ์ และน ้ าหมกัจุลินทรียต่์างๆ   

และพฒันาเทคนิคการปลูกสมุนไพรร่วมกบัพืชสวนต่างๆไปยงัพื้นท่ีต่างๆ    ได้มีหน่วยงานของ
ภาครัฐเขา้มาให้การสนบัสนุน  เช่นฝ่ายวิจยัพืชสวน  ส านกังานเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ องคก์าร
บริหารส่วนต าบล(อบต.) เทศบาลต่างก็เขา้มา  และกรมพฒันาท่ีดิน ไดน้ าดินไปตรวจวิเคราะห์   มี
การศึกษาวิจยัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535   จนถึง ปี พ.ศ. 2540    ซ่ึงอยูใ่นช่วงสมยัวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่
ของประเทศไทยแตก เป็นช่วงท่ีทุกคนจะเป็นหน้ีกันมากท่ีสุด     จึงได้มีการพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาส  โดยพยายามช่วยเหลือตวัเองกนั อุม้ชูตวัเอง    เกิดการยอมรับและสามารถส่งออกผลไมไ้ด ้   
จนเป็นรายไดห้ลกั มีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการ    เพื่อขอจดทะเบียนข้ึนทะเบียน
ต่างๆ เพื่อให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ ทั้ง GAP  จนในปัจจุบนัสามารถกา้วสู่ออร์แกนิคไทยแลนด ์ 
จนเป็นท่ียอมรับของประชาชนในชุมชนขยายต่อไปเร่ือยๆจนเป็นวงกวา้งมากข้ึนถึงระดบันานาชาติ                    
เป็นสินคา้ส่งออก    ท าใหเ้กิดอ านาจสามารถรวบรวมผลผลิตไดต่้อรองได ้“…กลุ่มพวกเราก็ช่วยกนั
ผลกัดนัขยายผลจากกลุ่มเป็นหมู่บา้น จากหมู่บา้นเป็นต าบล     จากต าบลสู่อ าเภอ    จากอ าเภอสู่
จงัหวดั    ส่ิงเหล่าน้ีคือจากผลของการขบัเคล่ือน    รวมทั้งสามารถส่งออกได ้   ช่วงแรกเราก็ขายใน
ชุมชนกนัเองแต่ตอนน้ีเราพฒันาจนเป็นท่ีก่อนหน้าน้ีเราปลูกพืชเชิงเด่ียวอย่างเดียว คือ ปลูกเงาะก็
ปลูกแต่เงาะอยา่งเดียว ทุเรียนก็ปลูกแต่ทุเรียนอยา่งเดียว ลองกองก็ปลูกแต่ลองกองอยา่งเดียว มงัคุดก็
มงัคุดไม่ปลูกมาปนกนัในพื้นท่ี 33 ไร่น่ีแหละแต่ใช้วิธีแบ่งเป็นโซนๆเอาเช่น แบ่งเป็นเงาะ 5 ไร่ 
มงัคุด 3 ไร่ ทุเรียน 10 ไร่ ลองกอง 5 ไร่ แลว้ใชส้ารเคมีตามปกติเหมือนคนอ่ืนๆทัว่ไป ในช่วงปี 39 ปี 
40 มีผลกระทบซ ้ าจากภยัแลง้ ฝนทิ้งช่วง อุทกภยัมีความซ ้ าซากของปัญหาอยูใ่นช่วงจงัหวะนั้น ร่วม
ถึงเป็นช่วงประไทยมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ฟองสบู่แตก ช่วงน้ีชาวสวนผลไมก้็มีปัญหาเร่ิมจบั
ทิศทางไม่ไดปั้ญหาต่างๆรุมเร้า เร่ิมมีการกลบัมาคิดทบทวนถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน และคิดแบบ
อินทรีย ์…” 
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ไดมี้การต่อยอดความคิด  ดว้ยการศึกษาวจิยัและทดลองท าการเกษตรกบัหน่วยงานวิจยั
พืชสวนโดยมี ดร.สาล่ี ชินสถิตย ์ไดช่้วยให้การสนบัสนุนงานดา้นต่างๆ   มีการทดลองปลูกพืชสวน
แบบอินทรีย ์    ลองผิดลองถูก   มีการวิเคราะห์ปุ๋ยจากการหมกัว่ามีธาตุอาหาร N,P,K เท่าไหร่                 
มีความเป็นกรดเป็นด่างมากนอ้ยอยา่งไร     มีค่าประจุไฟฟ้าอยา่งไร ปุ๋ยปลามีอะไรบา้งมี แมกนีเซียม 
แคลเซียม โปแตสเซียม    “…เม่ือผมมาขอจดทะเบียนGAP จึงไดม้าเจอกบั ดร.สาล่ี ชินสถิต  แลว้ก็
ได้ท  างานร่วมกัน  ไปดูงานด้วยกับจึงได้รับการสนับสนุนกันมา  ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมี
ขา้ราชการท่ีคิดแบบอินทรีย์  เจอแต่ขา้ราชการท่ีเน้นให้ใช้แต่เคมี  มีดว้ยหรือ ขา้ราชการท่ีคิดแบบ
อินทรีย ์    พอมีแนวความคิดตรงกนัก็คุยกนัตลอดมา…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  31  แสดงการปลูกพืชสวนผลไมต้ามแนวคิดเกษตรอินทรีย ์
 
การพฒันาสูตรน ้ าหมกัสมุนไพรชีวภาพ   ซ่ึงเป็นการเพาะเช้ือเพื่อสร้างสมดุล  เช่น  

พด.3   เป็นเช้ือจากธรรมชาติ    โดยมีการสร้างวงศ ์ไม่ใหเ้ช้ือตวัไม่ดีเขามาท าอนัตรายต่อพืช  และท า
ใหค้น้พบนวตักรรมภูมิปัญญาอีกชนิดหน่ึง   คือ  เร่ืองเก่ียวกบักระวานหอมระเหย   มีการน ากระวาน
หอมระเหยมาปลูกร่วมกบัพืชผลไม ้     สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือตวัท่ีเป็นอนัตรายต่อ
พืชไดเ้ช่นกนั      ต่อมาไดคิ้ดคน้การหมกัสมุนไพรเป็นน ้ าจุลินทรียโ์ดยมีบอระเพด็ท่ีมี รสขม    ซ่ึง
สามารถฆ่าไวรัสได ้  ส่ิงใดท่ีฝาดก็สามารถฆ่าเช้ือราได ้  ส่ิงใดท่ีมีรสเผด็ร้อนสามารถฆ่าเพล้ียชนิด
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ต่างๆได ้ คือ  มีการใช้หนามยอกเอาหนามบ่ง   ตน้เบ่ือเมาคือเบ่ือแลว้เมาก็ใช้ฆ่าพวกหนอน พวก
พญาไร้ใบ   สะเดาน ามาพน่ฆ่าพวกหนอน   ยางของพญาไร้ใบใชฆ่้าหนอนไดดี้                  ส่วนพวก
ยงุ   ก็ใชพ้วกตะไคร้หอมมาไล่   เพราะตระไคร้เป็นพวกหอมระเหยถา้เขม้มากก็ฆ่ายุงได ้ถา้เจือจางก็
สามารถไล่ยงุได ้    มีการศึกษาคน้พบแลว้น าความรู้ต่างๆเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตให้
ได ้      มีการน าสรรพคุณต่างๆของพืชแต่ละชนิดมาหมกัรวมกนั   เรียกว่า  สมุนไพรเจ็ดรส   เรา
หมกัเจด็ถงั   แต่น ามาใช ้  หน่ึงถว้ย  สองถว้ย สามถว้ย ส่ีถว้ย หา้ถว้ยมา หน่ึงลิตรมาผสมน ้ าสองร้อย
ลิตรแลว้พ่นไป  ให้เป็นระบบชีวภาพโดยไม่ใชส้ารเคมี  ดงันั้นการท าชีวภาพก็ตอ้งน าหลกัวิชาการ
เขา้มาร่วมจึงจะเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

 
ช่วงปี พ.ศ. 2545-2546  มีคนจากประเทศอิสราเอล เนเธอร์แลนด์ จีน เวียดนาม ลาว  

มาดูงานท่ีน้ี โดยติดต่อผ่านจากทางจงัหวดัเพื่อขอเขา้ดูงานท่ีน้ี  มีการน าเคร่ืองมือวดัความช้ืนมา
ตรวจสอบท่ีพื้นท่ี    ดงันั้นจึงเกิดความคิดติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัความช้ืนกบัตน้ไมทุ้กตน้  และน า
ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ เราต้องเรียนรู้ สะสมความรู้ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เป็น และเป็น
ประโยชน์   มีการสังเกตสภาพธรรมชาติก็ได ้ถา้ลมมากแดดจา้ก็เพิ่มน ้ าได ้ พื้นท่ีบริเวณน้ีใช้ระบบ
การให้น ้ าด้วยสปริงเกอร์ขนาดเล็กท่ีเรียกว่ามินิสปริงเกอร์ มีการค านวณปริมาณน ้ าท่ีใช้อยู่
ตลอดเวลา โดยภาพรวมของสภาพดินแถวน้ีเป็นดินร่วนปนทราย ดังนั้ นดินจะไม่แข็งมาก                
จึงสามารถปลูกสมุนไพรเพื่อไล่แมลง สภาพทางกายภาพของจนัทบุรีเหมาะกบัการปลูก เงาะ ทุเรียน 
ล าไย กล้วย สมุนไพรปลูกได้ดี   แต่ถ้าปลูกมะม่วงก็ต้องผิดหวงัเพราะแถวน้ีดินเป็นดินดีน ้ าชุ่ม 
มะม่วงเป็นพืชท่ีไม่ชอบน ้ ามาก   ต่อมาการรวมกลุ่มก็มีการพฒันาจนสามารถจดทะเบียนเป็น
วสิาหกิจชุมชน    ทางธนาคาร ธกส. ไดมี้การช่วยหาช่องทางจ าหน่ายสินคา้ใหก้บักลุ่มเพิ่มมากข้ึน 
กรมพฒันาท่ีดินไดเ้ขา้มาช่วยส่งเสริมในกลุ่มการเกษตรต่างๆ      มีการแจกปุ๋ยให้สมาชิกในกลุ่ม             
คนละหน่ึงตนั    และแจกถงัส าหรับหมกัน ้ าเช้ือจุลินทรีย ์   แจกกากน ้ าตาล  ซ่ึงเป็นการส่งเสริม             
ใหเ้กษตรกรรวมตวักนัเป็นกลุ่มช่วยเหลือกนั   เป็นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดว้ย     ลุงค านึง  
ชนะสิทธ์ิ   ไดเ้ล่าวา่  “…อยา่งช่วงน้ีเก็บกลว้ยไข่ส่งจีนในนามของกลุ่ม กลว้ยทุกห้าวนัก็ไล่เก็บ
ผลผลิตได้ตลอดกลว้ยออกผลทั้งปี  ดงันั้นทุกห้าวนัเราก็จะมีรายไดจ้ากกลว้ย  หกเดือนผลไมเ้ก็บ
เก่ียวได ้พกัหกเดือน เงาะ ทุเรียน ลองกอง มงัคุด ล าไย ทุกๆหกเดือน ตอนน้ีใช้พื้นท่ีปลูกผลไม้
ทั้งหมด 33ไร่ คือปลูกรวมกนัหมด เงาะ ทุเรียน ลองกอง มงัคุด ล าไย   รวมกบัสมุนไพร ส่วนกลว้ย
ตอ้งการแสงแดงหน่อยผมว่าไม่เป็นไร       ผมก็ฝึกปลูกกลว้ยให้อยู่ใตต้น้ทุเรียนและให้ผลดีดว้ย 
ทุเรียน     ก็ปลูกอยู่ใกล้ๆ ลองกอง ออกลูกก็ออกพร้อมกนั เงาะดว้ยเงาะกบัมงัคุดก็ปลูกอยู่ดว้ยกนั 
กระวานหน่อแดง     เตยหอมปลูกร่วมกนัให้อยู่ด้วยกนัคือเราตอ้งคิดให้เป็น มีการสะสมความรู้             
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รู้จกัเรียนรู้จากทุกท่ี ทั้งจากหน่วยงานของรัฐของกรมส่งเสริมการเกษตรและจากการลองผิดลองถูก
ด้วยตัวเอง รู้จักคิดส่ิงใหม่ น าความรู้เชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้ร่วมกับประสบการณ์ ความ
ช านาญ…” 
 

2. พ่อค าเด่ือง   มีกระบวนการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีส าคญั   
ดงัต่อไปน้ี 

เร่ิมตน้จากการแกปั้ญหาการเพาะปลูกในอดีตท่ีมีการปลูกพืชเชิงเด่ียว  พ่อค าเด่ืองได้
เล่าใหฟั้งวา่   “…ในหมู่บา้นก็จะปลูกพืช  อาชีพการเกษตรจะเป็นพืชพวกเชิงเด่ียว เปล่ียนไปเปล่ียน
มา มนัเป็นพื้นท่ีท่ีแปลกมาก      มนัเปล่ียนได้สารพดั คือ ถ้าออ้ยข้ึนราคาก็จะไถท่ีดินปลูกออ้ย              
แต่ถา้ขา้วหอมมะลิข้ึนราคาก็ท าคนัมาข้ึนมาแล้วก็ท าหอมมะลิ    แต่ถา้ยางพาราข้ึนก็ไถคนันาทิ้ง
แล้วมาปลูกยางพาราวนไปวนมาอย่างน้ี …”  ท าให้ได้รับรายได้ไม่แน่นอน    พ่อค าเด่ืองจึง
ปรับเปล่ียนวธีิการเพาะปลูกเป็นแบบลดตน้ทุน   “ …ปลูกพริกประมาณ 4 ไร่ปลูกพริก ปลูกมะเขือ 
ประมาณปี 2528 – 29 ปลูกพริกไป 4 ไร่ แลว้ก็หาบน ้ ามารด ตกัน ้ าในบ่อแลว้เอามารดห่างกนัเกือบ
คร่ึงกิโล หาบน ้ามารด 4  ไร่  ทีน้ีพอควบคุมพวกน้ีไดก้็ท  าใหทุ้กอยา่งก็ดีข้ึน …” 

ต่อมาไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนั  เพื่อคน้หาเทคนิค
และวิธีการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีน้ี    “… มีวนัหน่ึงเพื่อนบอกว่า             
มีการปลูกพริกท่ีศรีสะเกษเอาฟางขา้วคลุม   เอาฟางขา้วคลุมมนัจะไม่แห้งแลว้ก็ไม่ตอ้งรดทุกวนั  
เพื่อนบอก    ก็ไปเอาฟางขา้วมาคลุม    พอมาคลุมปุ๊บเอาน ้ าไปรดเม็ดขา้วท่ีติดกบัฟางเราก็งอก ๆ  
เราก็มาถอนออกก็คือเรียกวา่ดายรุ่นให ้   พอมาถึงหนา้ฝน ตอนก่อนนั้นมนัเป็นหนา้แลง้ท่ีรด พอมา
เขา้เดือนพฤษภา-มิถุนา ผมก็ไปเห็นตน้ขา้วท่ีมนังอกเอง งอกเองตามทอ้งนา เอ๊ะท าไมมนัเกิดข้ึนได ้
คือตอนน้ีเห็นอะไรเราก็จะแบบเหมือนธรรมวิจยัในตวัทุกเร่ืองเลย ท าไมมนัเกิดได ้ เราก็ไม่ไดไ้ถ 
แลว้ขา้วกบัคนอนัไหนเกิดก่อน     ถา้ขา้วเกิดก่อนเราไปไถตอนไหนมนัถึงข้ึนได ้   แสดงวา่การไถ
น่ีมนัผิดสิ    ท าให้เม็ดดินแตก ท าให้ไส้เดือนท่ีวางไข่มนัแตก ท าให้รากไมเ้น่าเป็นรูพรุน คือใน
วนิาทีเดียวมนัคิดทั้งหมดออกมาไดเ้ลย    ทีน้ีก็ไปท านาเก่ียวขา้ว  พื้นท่ีปลูกท่ีนาต ่า เราก็ไปนัง่พกัอยู่
ตรงท่ีสูง ๆ เพราะว่าตรงนั้นมนัแฉะ รวงขา้วมนัก็หย่อนมา   รวงขา้วท่ีมนัเกิดข้ึนกบัพริก รวงมนั
ใหญ่มากเลยนะ แลว้มนัก็ไม่มีน ้ า ไอต้รงพริกจะมีฟางขา้วคลุม แลว้ทีน้ีเราก็เห็นกองฟางท่ีเรากอง
ใหว้วัใหค้วายกองท่ีเดิม ๆ ดินจะดี ตรงนั้นท่ีกองหลาย ๆ ชั้นดินดี มนัก็ท าให้นึกถึงขา้วท่ีมนังอกเอง
ตรงท่ีกองฟาง    คือมนัจบัแพะชนแกะมาเลย มนัน่าจะดินดีข้ึน แลว้ขา้วก็จะงามกวา่กอน้ีอีก แลว้เรา
ไปดูท่ีเราปักด ามนัตน้เล็ก ๆ นิดเดียว ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรเยอะแยะ เอ๊ะเราจะท าอยา่งน้ีไดไ้ง มนัเป็นเร่ือง
เลยคิดอะไรข้ึนมาก็ลองท าเลย ลองหวา่นขา้ว เอาฟางคลุม  ก็ไดผ้ลผลิตมากข้ึน…” 
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มีการดูแลสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์   เพราะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินจะ
ส่งผลต่อการเพาะปลูก     พ่อค าเด่ือง   กล่าววา่ “… ไม่ตอ้งถามวา่ขา้วงามไหม แต่ดินงามมนัก็ตอ้ง
งามอยูแ่ลว้  แต่ทุกวนัท าไมถามวา่ขา้วไดเ้ยอะไหม  ไปถามปลายแถว ซ่ึงไม่ใช่สาเหตุท่ีตอ้งถามเลย 
ตอ้งถามว่าถา้เป็นดินดีขา้วไม่ตอ้งถามมนังามแน่ ๆ  คนก็มาถามเทคนิคการหว่านขา้วหว่านยงัไง 
หว่านวนัท่ีเท่าไหร่ หวา่นก่ีกิโลกรัม ก็หว่านเหมือนหว่านทัว่ไปให้มนัห่างแค่น้ี ก่ีกิโลกรัมแลว้แต่ 
เม็ดใหญ่น ้ าหนักมนัก็อาจจะมากหน่อย เม็ดเล็กก็ไม่ตอ้งมากเพราะเม็ดเล็ก แล้วโปรยฟางก่ีกิโล 
ไม่ไดช้ัง่ หอบใส่ก็เอาน ้าประมาณน้ี…”  พอ่ค าเด่ือง  ไดป้ลูกพืชทุกชนิดเท่าท่ีพื้นท่ีดินจะเอ้ืออ านวย  
เช่น  กลว้ย  ขนุน   กระถิน  มีหน่อไม ้มีไผ ่  มีพืชลม้ลุก   “…: เท่าท่ีพื้นดินจะเอ้ือ แลว้มนัมีช่อง             
เราสามารถท าให้โลกของเราอุดมสมบูรณ์ ให้มนัดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้  ขอ้มูล สมอง กบัแสงแดด 
ลม กับน ้ า ท่ีจะท าให้เราได้ คือ เรามีการใช้ประโยชน์จากพลังจากแสงแดด ดวงอาทิตย์ ใน
การเกษตรและการด าเนินชีวติ…”   พอ่ค าเด่ือง  มีแนวคิดในการท าเกษตรโดยกล่าววา่ “…ถา้มีความ
อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ ก็คือความสมบูรณ์ในพื้นท่ี แลว้สุดทา้ยลูกหลานมนัก็อยูไ่ดย้ ัง่ยนื…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  32  แสดงบรรยากาศสภาพพื้นท่ีการเพาะปลูกของพอ่ค าเด่ือง 
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พ่อค าเด่ือง  ไดน้ าการใช้พลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยแผงโซล่าเซลล์มาใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีการเกษตรและชุน   มีการทดลองและเรียนรู้ด้วยตนเองและจากผูมี้ประสบการณ์   จึงมีการ
พฒันาการประกอบการท าแผงโซล่าเซลล์แบบน้ีใชใ้นครัวเรือน  ใช้ในการป๊ัมน ้ า สูบน ้ าใช้ในการ
ท าการเกษตรต่างๆ    ในอนาคตพ่อค าเด่ืองมองวา่  จะไม่ใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลย   แต่จะใช้แผง
โซล่าเซลล์ในพื้นท่ีของท่ีประกอบข้ึนเอง   ซ่ึงในตอนน้ีการใช้ไฟฟ้าก็ใช้ของโซล่าเซลล์ไปส่วน
หน่ึงแลว้    มีการศึกษาวธีิการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ “…บา้นหน่ึงหลงัตอ้งใชแ้ผงโซล่าเซลล์ใหญ่
ขนาดไหน      ตอ้งศึกษาวา่อุปกรณ์อะไรบา้งก็ เช่น ทีวี มีตูเ้ยน็ แอร์1 ตวั ไฟ 10 จุด ป๊ัมน ้ า ก็ตอ้งใช้
ประมาณ 7 แผง แผงหน่ึงกวา้งยาวประมาณ1 เมตร กวา้ง 10 cm แผงหน่ึงเราซ้ือไดไ้ม่แพง ประมาณ 
5,000 กว่าบาท เป็นของเก่าประเทศจีน ถา้ซ้ือใหม่จะอยู่ประมาณ20,000 กว่าบาท พอดีมีบริษทั
รับเหมาท าไฟฟ้าเพื่อขายใหรั้ฐ มีเน้ือท่ี 40-50 ไร่ พอท าแลว้เราจะขายไฟให้รัฐโดยโซล่าเซลล์มีการ
ขายไฟเขา้ระบบ   ตอนท่ีโดนน ้ าท่วมเราก็ท าการทดลองน าแผงมาล้างคราบโคลนออก   ก็เอา
เคร่ืองวดัมาวดั ก็เหลือ 285 วตัตเ์ท่าเดิม  จ  านวนวตัตไ์ม่หายเพราะโดนน ้ าแต่ยงัคงประสิทธิภาพไว ้
เราซ้ือไป 100-200 บาท    ก็เอาเงินจากชาวบา้นไปซ้ือมาหมุนเวียนให้ชาวบา้นใชใ้นการผลิตไฟฟ้า
จากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พื่อใชใ้นครัวเรือน  อายุการใชง้านต่อแผงประมาณ 14-15 ปี  ตอ้งเปล่ียนใหม่
เพราะเทคโนโลยีจะเปล่ียนไปเร่ือย บริษทั ไอบีเอ็ม ได้ทุ่มทุน 1,700 ลา้น เพื่อจะพฒันาตน้แบบ 
ต่อไปโลกทั้งโลกน่ีจะสะดวกมากข้ึนรวดเร็วเร่ืองเทคโนโลยีเป็นพลงังานทางเลือกให้กบัชาวบา้น
ในพื้นท่ีชนบท  ผมแนะน าวา่บา้นท่ีอยากติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เบ้ืองตน้แลว้โดยท่ีเราก็ยงัใชไ้ฟของ
รัฐบาลของการไฟฟ้าอยู่ด้วยนั้นมี 2 แบบ การเก็บแผงไฟในช่วงกลางวนั แต่มนัตอ้งไปไวใ้น
รูปแบบแบตเตอร่ีแพง     แลว้การเก็บแบตเตอร่ีมนัไม่ไดท้น 2-3 ปี   แบตเตอร่ีจะเส่ือม เหมือนการ
ท างานของ “ทิตไทล์” ท่ีต่อเขา้ไปในระบบไฟหลวงของรัฐ    คือวิ่งเขา้ไปมนัเก็บอยู่ใน แต่ไม่ได้
หายไปไหนอยู่ในหมอ้ในนั้น   แลว้ถา้ไฟไหลเขา้ไหลออกไดเ้หมือนแค่ไปใส่ท่อน ้ าเฉยๆ ระหวา่ง
ไฟเรากบัไฟน้ีมนัก็ไหลไปไหลมา    ถา้มนัมามนัก็ข้ึน ถา้มนัไหลเขา้มนัก็ลบ แลว้ตวัน้ีมนัก็มีอยูแ่ลว้
มีขายดว้ย แต่รัฐไม่เปิดให ้  เปิดใหเ้ฉพาะพวกไปท าโซล่าเซลล์ ตรงน้ียงัเป็นช่องโหว ่ ปัจจุบนัน้ีเรา
ท าแผงโซล่าเซลลส์ามารถเช่ือมต่อคือกลางวนัก็ส่งขายภาครัฐไปดว้ย   แลว้ก็ถา้เกิดกลางคืนเราก็ใช้
ของรัฐไปด้วย   ตอนน้ียงัท าไม่ได้นอกจากว่ารัฐบาลยงัไม่ยินยอมแล้วยงัให้ได้เฉพาะรายใหญ่               
พ่อค าเด่ืองจะเขา้ไปเจรากบัการไฟฟ้าเพื่อน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบั
ชาวบา้นในชุมชน…” 
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3. พ่อพฒัน์  อภยัมูล  มีกระบวนการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง                
ท่ีส าคญั   ดงัต่อไปน้ี   

เร่ิมตน้จากการยอ้นมองอดีตในการด าเนินชีวติของบรรพบุรุษ  ท่ีมีการท านา  ปลูกขา้ว 
ท าสวน  จนท าให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์   พ่อพฒัน์เล่าวว่า  “…การท าเกษตรสมยัก่อน  
คือ  ว่าการท าเกษตรกบัพ่อกบัแม่ไดเ้รียนรู้การท าไร่ ท าสวน การปลูกผกัทุกอยา่งพอท าวิถีชีวิตใน
อดีตก็อยูก่นัแบบเรียบง่ายและก็เป้าหมายก็คือ มีเหลือกิน เหลือกินก็ขาย และก็มีลูกเยอะ วิถีชีวิตของ
เขาคือการพึ่งพาตวัเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์ท าทั้งไร่ทั้งนา ปลูกฝ้ายท่ีเอามาท าเคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร
อยูใ่นไร่  ในนาทั้งหมด คือท่ีเขาพึ่งพาตวัเองไม่ไดก้็คือ เร่ืองของไม่มีเกลืออยา่งเดียว…” 

 ปรับเปล่ียนแนวคิดจากการท าเกษตรเพื่อการคา้เป็นการท าเกษตรแบบดั้งเดิม มีการจด
บนัทึกท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน  พอ่พฒัน์เล่าวา่   “…เม่ือก่อนแม่ไม่เห็นดว้ยท่ีจะกลบัไป
ท าเกษตรแบบดั้งเดิม คดัคา้นอยู่ตลอดเราก็บอกวา่มนัไปไม่รอดไม่รอดจริงๆเห็นไหมเราไดเ้งินมา
นิดเดียวเราตอ้งซ้ือ  พ่อก็เลยจดว่ารายรับเราได้แค่น้ีรายจ่ายเราตอ้งซ้ือพริกซ้ืออะไรทุกอย่างผล
สุดทา้ยเราตอ้งจดรายรับรายจ่ายใหเ้ขาดูแม่ก็ไม่ยอม เราก็ไปขายอะไรของเราคนเดียว…”   พ่อพฒัน์
ไดพ้ิสูจน์แนวคิดน้ี   โดยมีการท าให้เห็นเป็นตวัอย่างดว้ยการเพาะปลูกพืชผกัผลไมทุ้กอย่างตาม
ความชอบ และความจ าเป็นในการด าเนินชีวิต   กลายเป็นไร่นาสวนผสม  หลงัจากนั้นก็เก็บผลผลิต
ท่ีเหลือจากการด ารงชีวติน าไปขายท่ีตลาด   พอ่พฒัน์เล่าวา่   “…คร้ังแรกน่ีหลงัสามเดือน   ก็ชวนแม่
ไปขายเก็บผกักาด  เก็บมะเขือ เก็บอะไรหลายอยา่งๆ  ใหแ้ม่คา้เก็บขายแม่คา้ในสวนวนัละเกือบสาม
ร้อยเงินสามร้อยสมยัก่อนมีค่านะ    หลงัจากนั้นแม่ก็เร่ิมเขา้ใจนะเร่ิมไปสวนเร่ิมไปท าอะไรดว้ยกนั 
หลงัจากนั้นเราก็มาดูไร่ 3 งาน    เราก็ปลูกทุกอยา่งเลยเราก็บอกให้แม่ไปขายตลาดท่ีล าพูน  ไปเป็น
แม่คา้เองผลิตเองขาย     ปรากฏวา่เราก็เตรียมกลว้ยเตรียมอะไร   เตรียมหวัปลี  เตรียมใบตอง เตรียม
พริก  มีมะเขือ มีผกักาด มีฝักล้ินฟ้า มีทุกอยา่ง เอาไปอยู ่12 เข่ง เอาไปขายท่ีตลาดหนองดอกท่ีล าพูน 
แม่กลบัมาแม่ดีใจใหญ่เลย  แม่บอกว่าขายดิบขายดีกลว้ยบา้นเราขายหวีแค่ 1– 2 บาท ไปท่ีนัน่ขาย
หวีละ 10 บาท  สมยันั้นแม่ได้เงินสองพนัห้าหลงัจากนั่นแม่ดีใจมาก บอกแม่ว่ามีอะไรก็ขายได ้           
ยอดมะขามก็ขายได้นะ  เขายอดชงโคก็ขายได้  ใบข้ีเหล็กก็ขายได้ท่ีน้ีแม่อะไรแกก็เก็บไปขาย                 
ก็ปลูกตน้ข้ีเหล็ก  ปลูกพืชผกัต่างๆในสวน…” 

การปรับแนวคิดการด าเนินชีวติ มีการวางแผนท่ีเป็นระบบ โดยการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายใน
การผลิต    พอ่พฒัน์เล่าวา่   “…ถา้เราจะใชห้น้ีไดเ้ราจะตอ้งท าอยา่งไร อะไรบา้ง ก็เลยคิดเป็นระบบ 
พอเรามีเงินก็คิดถึงหน้ีเขา้ไปใหญ่       พอเราท าอะไรก็ตอ้งคิดแกปั้ญหาใหไ้ดเ้ราเป็นหน้ีเขาเราตอ้ง
ใช ้ หลงัจากนั้นเราก็คุยกบัแม่วา่เราเป็นหน้ีเราตอ้งใช ้ แต่พอ่วางระบบนะจะเก็บเงิน พอครบรอบปี
เอามีดเจาะตูดออมสินนะและเราคีมคีบออก ปรากฏวา่ไดเ้งินเกือบสามหม่ืน พอ่ก็คิดวา่จะไปซ้ือ
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อะไรดีก็คิดไปจะท าอยา่งไรใหเ้งินร้อยเป็นเงินพนั ท าอยา่งไรจะใหเ้งินพนัเป็นเงินหม่ืนเงินแสนก็
เอาไปซ้ือววั ท่ีตลาดเขาจะมีแม่ววั ลูกววัเพราะลูกมนัตวัเล็กๆเพราะราคามนัถูก สมยันั้นตวัละสอง
พนัสองพนัหา้ก็แพงแลว้ พ่อซ้ือมายีสิ่บตวั พอ่วางแผนสามปี สามปีเลยจะตอ้งเล้ียงววัพวกน้ีพอโต
แลว้จะขายใชห้น้ี ตอ้งซ้ือตวัเล็กๆราคาจะถูก เราก็เลยซ้ือสัตวเ์ล็กๆมาขนุ พอทีน้ีเราตอ้งขนุววั เรา
ไม่ไดป้ล่อย เราเล้ียงเป็นรางตดัหญา้มาใหม้นักินเอาน ้ามาใหม้นักินเอาตน้ขา้วโพดใหม้นักิน พอได้
สองปีคร่ึงพอ่ขายไดเ้กือบสามแสน ปีแรกเก็บเช้ือไดย้ี่สิบตวัปีท่ีสองก็เก็บเงินไดอี้ก ซ้ือแลว้มา
สมทบใหเ้ขาเล้ียงอีกซ้ือตวัใหญ่ใหเ้ขาเล้ียง พอครบสองปีคร่ึงพอ่ขายววัไดเ้กือบสามแสน พอ่ไป
ปลดหน้ีเลยวนันั้นเป็นวนัท่ีดีใจท่ีสุดวา่เราไปปลดหน้ีเขาได ้ จะเห็นไดว้า่ทุกอยา่งเราผลิตเองขายเอง
ไม่ตอ้งมีตน้ทุน เราจะเลิกใช ้ ปุ๋ยเคมีมนัมีตน้ทุนสารเคมีเลิกใชเ้ลย เลิกมนัเลย รถไถจะไม่จา้งเลยจะ
ใชแ้รงโกย คือท่ีขายทุกบาทน่ีก าไรหมด  เราปลดหน้ีปลดสินได ้…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  33  แสดงลกัษณะของพืชผกัต่างๆในไร่ของพ่อพฒัน์  อภยัมูล   
 
คน้พบนวตักรรมภูมิปัญญาการท าเกษตรผบีา้   ดว้ยวธีิการปลูกพืชผกัผสมผสานสร้างความ

หลากหลายทางชีวภาพ   พอ่พฒัน์เล่าวา่   “…คนอ่ืนเขาปลูกขา้วโพด เขาปลูกอะไรกนัเราไม่ปลูก 
เราปลูกผสมผสานอยา่งน้ี ปลูกพริก ปลูกมะเขือ เขาบอกวา่คนผบีา้หรือเปล่า ท าอะไรไม่ท า ท าแบบ
น้ีไดเ้งินเป็นหม่ืนยงัไม่พอกิน เอง็ไปท าอะไร ขายกะจ๊ิกกะจอ๊กอะไรพวกน้ีนะ เขานินทามาก แต่พอ
เราปลดหน้ีไดป้ลดอะไรได ้ คนก็เร่ิมเห็นมากข้ึน ทีน้ีเราก็มีการขยายกลุ่ม…”   มีการรวมเครือข่าย
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เก่ียวกบัเร่ืองธนาคารขา้ว   ในพื้นท่ีมีการรวมกลุ่มเพื่อการเปล่ียนแปลงจากธนาคารขา้วเปลือกเป็น
ธนาคารขา้วสาร     พอ่พฒัน์เล่าวา่   “…เราออมทรัพยก์นัแลว้เอาเงินไปซ้ือขา้วสารท่ีโรงสีในเมือง 
เพราะเรามีเครือข่ายทั้งต าบลแม่ทาในตอนนั้น เราซ้ือล็อตหน่ึงน่ีประมาณแสนสองแสนท่ีน้ีระบบ
การรวมกลุ่มรวมเครือข่ายเน่ียมนัมีเครือข่ายมีอ านาจการต่อรองสูงก็เลยเขา้ไปต่อรองโรงสีตั้งแต่
ล าปาง ล าพนู เชียงใหม่ โรงสีไหนใหก้ารต่อรองราคาถูกเพราะฉนัใหเ้งินสดซ้ือคร้ังหน่ึงเป็นแสน
สองแสนซ้ือทีหน่ึงไม่ต ่ากวา่สองแสน ปรากฏวา่โรงสีเขาแข่งราคากนัเพื่อจะขาย ขายแลว้ไดเ้งินสด
ไง เราไดร้าคาเป็นธรรมเลย เราใหส้มาชิกมีขา้วกิน…”  

 การแกปั้ญหาเร่ืองการขาดแคลนน ้าไม่พอใชท้  าการเกษตร  ไดแ้กปั้ญหาโดยการเชิญ
อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เขา้มาร่วม  สร้างความตระหนกัวา่ใหช้าวบา้นมาร่วมรักษาป่า 
อาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่มาใหค้วามรู้ ชาวบา้นตอ้งดูแลรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม มีการเร่ิม
รักษาป่ากนัตั้งแต่ พ.ศ. 2535  จดัผา้ป่าสภาต าบลเลยท าพิธีบวชป่าหา้พนัลา้นตน้อยูท่ี่หลงัจากนั้นก็
ท ากนัแบ่งเขตแบ่งแนวแต่ละหมู่บา้นสันเขาหมู่บา้นไหนรับผดิชอบก็รับผดิชอบ ปีท่ีรักษาป่ากนัเร่ิม 
ทีน้ี      พอ่พฒัน์เล่าวา่   “…ก็มีค  าถามจากคนตดัไมข้ายวา่     เขาจะเอาไมท่ี้ไหนขายและทางเลือก
อะไรคือของฉนั ทางเลือกของพอ่ก็คือพ่อเอาขา้วโพดมาใหป้ลูกขา้วโพดฝักอ่อนขา้วโพดฝักอ่อน 
กนัแนวเขตป่าไดไ้ม่ตอ้งบุกรุกกนัแนวเขตกนั และมีทางเลือกหน่ึงคือการท าเกษตรย ัง่ยนืเร่ือง             
การเลิกใชปุ๋้ยเลิกใชย้ามาปลูกแบบเรียบง่าย   ซ่ึงเป็นวธีิการท าเกษตรแบบยัง่ยนื…” 

ต่อมามีปัญหาเร่ืองราคาปุ๋ยท่ีมีตน้ทุนสูง  จึงไดเ้ผยแพร่เทคนิคการท านาและการปลูก
พืชโดยไม่ใช้สารเคมี  ใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทน  ดว้ยวิธีการเล้ียงสัตว ์   พ่อพฒัน์เล่าว่า   “… หว่านหญา้
ตรงนั้นเลย   หว่านในนาเอาหญา้ให้ววักินและให้มนัตรงนั้น     ข้ีตรงนั้นและจากนั้นให้มนัอยู ่           
อยา่งนั้น      มีการหมุนเวยีนแต่ละพื้นท่ี   แลว้ก็เวยีนกลบัไปท่ีเดิมหญา้มนัก็จะข้ึนใหม่อีก แค่เวียนปี
หน่ึง   พอปีท่ีสองเราท านาอินทรียไ์ดเ้พราะวา่ปุ๋ยน่ีเกิดจากข้ีววั    ฉ่ีววั   ทุกวนัน้ีรัฐบาลไม่ช่วยพ่อ
ไม่สนใจหรอกเพราะเราพึ่งพาตวัเองได ้  เพราะว่า   พ่อส่งลูกให้เรียนและให้กลบัมาพฒันาเมล็ด
พนัธ์ุเช่าท่ีดิน       ให้ลูกสาวท าเมล็ดพนัธ์ุช่วยเหลือชาวบา้นขายราคาให้เป็นธรรม เมล็ดพนัธ์ุผกั 
พนัธ์ุพืชพวกน้ีนะ…”  

 
4.  ลุงประยงค์  รณรงค ์  มีกระบวนการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีส าคญั   ดงัต่อไปน้ี   
เร่ิมต้นการท าการเกษตรจากการเรียนรู้ภายในครอบครัว  ลุงประยงค์เล่าว่า                        

“…สมยัก่อนท าการเกษตร  ไม่ไดท้  าอย่างเดียวนะ  เขาท าทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต เร่ืองปาก
เร่ืองท้องนั่นแหละเป็นเร่ืองส าคัญ   มีทั้ งการปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ การประดิษฐ์ของใช ้                         
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ในครอบครัวของผมทั้งพอ่  ทั้งแม่ท าเก่ียวกบัเร่ืองการท านา    มีขา้วไวกิ้นเอง     ท าสวนยาง    ก็เป็น
รายไดท่ี้เป็นเงินไวซ้ื้อของท่ีเราผลิตไม่ได ้ แลว้ก็มีการเล้ียงสัตว ์   ปลูกพืชผกัสวนครัว  ท าเพื่อกิน                
ท าเพื่อกิน แต่เหลือกินเราก็ขาย   น่ีคือวิถีชีวิตของคนสมยัโบราณ ไม่ไดคิ้ดวา่ท าแลว้จะตอ้งมีความ
ร ่ ารวย   ท าเพื่อใหเ้ราสามารถจะเล้ียงตวัเองไดก่้อน…” 

เกษตรกรในพื้นท่ีน้ีมีรายได้หลักคือการท าสวนยาง   มีการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์เร่ืองยางพารา     ลุงประยงคเ์ล่าวา่ “…ราคายางในอดีตราคาถูกมาก กิโลกรัมละ 4 บาท      
มีการฝึกเร่ืองกรีดยาง        ช่วยพ่อแม่ในการกรีดยางได้เงินมาก็ส่งน้องเรียนหนังสือ แล้วก็มีเป็น
ค่าใชจ่้ายในครอบครัว ท าเร่ืองยางมาทั้งชีวิต     ผมเนน้เร่ืองยาง แลว้พอมาระยะหลงัน้ี   รู้สึกวา่ยาง 
ก็มีปัญหาตลอดเวลา       เพราะเราไม่สามารถก าหนดอะไรไดเ้ลย ผมก็ท าไปก็คิดไปแลว้ก็ศึกษาอยู่
ต่อเน่ืองเร่ือย ๆ ว่าท าไมท่ีผมกรีดยางมาตั้งแต่อายุ 12 ปี มาถึงอายุ 40-50 แล้วก็ยงัไม่ค่อย
เปล่ียนแปลงอะไร   มนัยงัท าเหมือนเดิม ยงักรีดยางแลว้มาท ายางแผน่ดิบ แลว้ไปขายให้พ่อคา้แลว้
พ่อคา้คา้ยางเราก็ไปถามเคา้ว่าดูซิของผมได้เกรดไหน แล้ววนัน้ีให้ราคาเท่าไหร่ แล้วของผมได้
น ้าหนกัเท่าไหร่ ท่ีจริง 2-3 เร่ืองน้ีมนัเป็นหนา้ท่ีของผูข้ายนะ ไม่ใช่ให้ผูซ้ื้อเป็นผูก้  าหนด แต่ผูข้ายไม่
มีอ านาจในการก าหนดอะไรไดเ้ลย …” 

ต่อมามีการปรับเปล่ียนแนวคิดเร่ืองยางพารา  โดยคิดหาวิธีพฒันาคุณภาพของยาง            
เพื่อมีอ านาจต่อรองราคากบัพ่อคา้   ลุงประยงค์เล่าว่า “…คิดไปคิดมาผมก็ปรารภกบัเพื่อนท่ีเป็น
เกษตรกรชาวสวนยางอยูบ่อกวา่ถา้เราไม่แกท้ั้ง 3 อยา่งน้ีใหไ้ดน้ะเราก็จะแย ่   ในท่ีสุดเราถูกก าหนด
มาจากผูอ่ื้นหมดเลย      เราก าหนดเองอะไรไม่ได ้คือเราตอ้งก าหนดน ้ าหนกัให้ได ้   ตอ้งก าหนด
คุณภาพของเราให้ได ้  แลว้เราจะมีโอกาสไดก้ าหนดราคาไดด้ว้ย คุยกนัไปคุยกนัมาก็มีคนเห็นดว้ย
แนวทางน้ีหลายคนข้ึนมาเร่ือย ๆ…” 

 มีการทดลองในการท่ีจะหาวิธีการในการก าหนด 3 อยา่ง  คือ 1.ปัญหาเร่ืองคุณภาพ 
เพราะเกษตรกรต่างคนต่างท า    คุณภาพของยางไม่สม ่าเสมอ     จึงมีการคิดแกปั้ญหาเร่ืองคุณภาพ 
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด   และรักษามาตรฐานคุณภาพของยาง    มีการก าหนด
น ้ าหนกั   ก าหนดราคา       ไดมี้การศึกษาหาวิธีจากหลกัวิชาการเร่ืองเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาเสริม 
ในท่ีสุดประมาณปี พ.ศ.  2527  มีการรวมตวักนั   ร่วมทุนลงหุ้นกนัในการท่ีจะเอาน ้ ายางของแต่ละ
คนท่ีบริสุทธ์ิเหมือนกนัหมด      แลว้เขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีเดียวกนั   เพื่อให้มีคุณภาพออกมาเป็น
หน่ึงเดียวตรงกบัความตอ้งการของตลาด    แลว้มีการน ายางคุณภาพสูงท่ีผลิตไดไ้ปเสนอให้กบัผูท่ี้
ส่งยางออกท่ีเป็นพ่อคา้ยางรายใหญ่ๆ  ในท่ีสุดก็ได้รับความสนใจ     ภายหลงัต่อมาก็ร่วมกนัใน           
การวิเคราะห์เร่ืองตน้ทุนการผลิต    และใช้เทคนิคการประมูล     ลุงประยงค์อธิบายว่า “… เรา
สามารถวางกฎของเราข้ึนมาไดว้า่     น ้ ายางท่ีเอามาทุกคนก็ตอ้งบริสุทธ์ิเหมือนกนัหมดนะ    ไม่มี
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อะไรเจือปน ไม่บูดไม่เน่า ไอท่ี้ไม่บูดไม่เน่าน่ี     เราทดสอบโดยการให้ผ่านกรองเบอร์ 60 ถา้ผ่าน
กรองเบอร์ 60 ไดแ้สดงวา่น ้ายางยงัดี   ยงัสามารถเอามาท ายางชั้นดีน้ีได ้แต่การคิดราคาก็ตอ้งคิดเป็น
แต่ละวนัแต่ละคร้ัง    เพราะตอ้งเอาตวัอยา่งของยางของแต่ละคนมาทดสอบวา่ในน ้ ายางมีเน้ือยาง
แห้งอยูจ่  านวนเท่าไหร่    ตอ้งเอาท าตวัอย่างมา เราใชว้ิธีการตกัน ้ ายางข้ึนมา50 กรัม แลว้ก็มาท าให้
จบัตวัแลว้ก็ไปรีดออกมาเป็นแผ่นแลว้ผ่านเคร่ืองอบให้แห้งแลว้เอามาชัง่ใหม่ คือหาตวั DRC ตวั
เปอร์เซ็นตย์างแห้งในเน้ือยางในน ้ ายาง ตรงน้ีกวา่จะมีความเขา้ใจ กว่าจะมีการทดสอบกนัไดก้็ให้
การเรียนรู้กนัเป็นเวลาเกือบปีครับ…” 

มีการแสวงหาวิธีการให้เกษตรกรเจา้ของสวนยางกลบัมาใชแ้นวทางในการพึ่งตนเอง 
และปรับวิธีการผลิต      เพราะในอนาคตไม่สามารถก าหนดราคายางได้     ลุงประยงค์อธิบายว่า     
“… เราตอ้งปรับโรงงานตรงน้ีให้มนัเป็นยางอีกรูปแบบหน่ึง    ท่ีเรียกยางครอมเบา   คือ  ยางท่ีเอา
ยางแผ่นตรงน้ีไปบดผสมคาร์บอนแล้วก็ออกมาเป็นยาง   พร้อมท่ีจะไปข้ึนรูปได้    มีข้อมูล               
มีมาตรฐานในตวัของมนัอยู ่     แลว้ก็ยงัเป็นความตอ้งการของตลาดทั้งในเอเชียทั้งยุโรป    แต่ตรงน้ี
อยา่งนอ้ยท่ีสุดองคก์รของเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์จะตอ้งลงทุนเกือบ ๆ 100 ลา้นเหมือนกนั 
เพราะแค่เคร่ืองจกัรอย่างเดียวก็อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ 32 ลา้น นัน่เล็กสุดแลว้ยงัมีตวัอาคารยงัมีอะไรต่อ
อะไรอีกไม่ต ่ากวา่ 100 ลา้นครับถึงจะด าเนินการได ้ก็ก าลงัท าการศึกษาท าวจิยัอยูต่อนน้ี…” 

การสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาด้วยอาชีพเสริมด้านการเกษตร   มีการรวมกลุ่มเพื่อ
จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน       ลุงประยงคอ์ธิบายวา่     “…  ผมก็ท าเร่ืองอาชีพเสริม ไม่ไดท้  าเฉพาะ
ผมคนเดียวก็ยชุาวบา้นดว้ยวา่ตอ้งมีอาชีพเสริมนะอะไรก็ได ้ทีน้ีชาวบา้นส่วนใหญ่เขาก็บอกวา่เขามี
ประสบการณ์    มีความรู้ความช านาญความเขา้ใจเร่ืองยางอยา่งเดียว   ไอไ้ปท าอาชีพเสริมอาชีพรอง
อะไรต่าง ๆ เขาก็เห็นดว้ยแต่ถา้ท าดว้ยไม่มีความรู้    รู้สึกว่ามนัเส่ียงมากในการลม้เหลวผิดพลาด              
ก็เห็นตวัอย่างอยู่บ่อย ผมก็ตั้งศูนยเ์รียนรู้ข้ึนมาศูนยห์น่ึง แล้วก็มีการจดัระบบอะไรต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถจะใช้เป็นการเรียนรู้ของชาวบ้านได้เพราะผมไปส ารวจเอาผู ้รู้ ท่ี เป็นภูมิปัญญาเป็น
ประสบการณ์ของชาวบา้นในพื้นท่ีไวก้ลุ่มหน่ึง    แลว้ก็ไปประสานกบัหน่วยงานราชการทั้งระดบั
อ าเภอระดบัจงัหวดัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชาวบา้น อย่างเกษตรฯ พฒันาชุมชน สาธารณสุข กศน.  
ธกส.  ประมง  ผมจะท าให้ได้รู้ทุกเร่ืองท่ีเขาต้องการรู้  เพราะเขาต้องรู้ก่อนท่ีจะลงมือท า              
แล้วให้ทุกคนท าไม่ว่าจะเป็นอาชีพรองอาชีพเสริมท่ีคิดว่าจะท า   ท าในส่ิงท่ีตวัเองรู้จริงแล้วนะ              
ถา้ยงัไม่รู้จริงก็ไม่ควรเส่ียง   เพราะถา้ผิดพลาดมนัท าให้หน้ีเพิ่มนะ มนัไม่ไดล้งแต่แรง เสียแต่เวลา               
มนัเสียเงินดว้ยในการท าแต่ละคร้ัง    ศูนยเ์รียนรู้ของผมน่ีก็ทา้ชาวบา้นมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2535  วา่ใคร
อยากรู้เร่ืองอะไร ใหม้า เราจะให้รู้ทุกเร่ือง ทีน้ีพอเขามาแจง้ความจ านงจะรู้เร่ืองอะไรผมก็เล็งไปใน
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พื้นท่ีก่อนวา่ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นหรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเป็นใครท่ีเป็นจุดเด่น
อยูก่็เชิญมาถ่ายทอดความรู้ให ้…” 

การพึ่ งตนเองของเกษตรกรชาวสวนยาง    ด้วยวิธีการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
เพาะปลูกพืชผกัทุกอยา่งท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติมีการใชห้ลกัวิชาการเขา้มาเสริม   มีการปลูกพืชท่ี
พึ่งพากนัอยู่ในหลุมเดียว   ลุงประยงค์อธิบายว่า     “… ผมคิดว่าท่ีเราเป็นชาวสวนยางแลว้ยางมนั
เป็นพืชเด่ียว     เราก็ท าพืชเด่ียว 100%     แล้วเราก็เอาชีวิตไปฝากไวต้รงนั้นไม่เหมาะนะครับ ไม่
เหมาะแลว้     ค  าวา่ชาวสวนยาง      ผมเร่ิมทดลองท าใหเ้ขาเห็นวา่ผมเป็นชาวสวนยางก็จริง     แต่ผม
ลดพื้นท่ีการปลูกยางลงมา 8 ไร่ ไม่ปลูกยางตรงน้ี โค่นยางแลว้ปลูกอย่างอ่ืน ผมปลูกทุกอย่างท่ีเรา
ตอ้งกินตอ้งใช ้ในท่ี 8 ไร่น้ี สวนของผมมีพืชอยู ่42 ชนิด   แต่ก่อนพวกเราท่ีอยู่ในพื้นท่ี วฒันธรรม
ของคนแถวน้ีก็เพาะปลูกอยา่งน้ีกนัอยูแ่ลว้ แต่คนโบราณนึกจะปลูกอะไรก็ปลูกเร่ือย ๆ แต่ท่ีผมปลูก
ผมใชห้ลกัวชิาการเขา้มาเสริมดว้ย  ผมตอ้งดูวา่สังคมของพืชอะไรท่ีมนัจะตอ้งอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งไร 
อะไรท่ีมนัตอ้งการแสงแดด 100% ก็ปลูกให้มนัอยูช่ั้นบน อะไรท่ีอยูใ่ตร่้มเงาร าไรไดก้็ปลูกขา้งล่าง 
อะไรท่ีมนัอยูใ่ตต้น้ไมอ่ื้นได ้ทึบ ๆ ไดก้็ปลูกเป็นระดบั ๆ และจดัสัมพนัธ์กนัอยูต่ามภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นวา่ไอต้น้ไมท่ี้มนัออกลูกออกดอก ออกลูกท่ีปลายก่ิงกบัไอต้น้ไมท่ี้มนัออกดอกออกลูกท่ีตน้
ก่ิง เราปลูกชิดกนัได ้มนัจะไม่แย่งกนั เพราะ ปะหรนหมดัหลี ท่ีรัตภูมิ ท่ีสงขลา แกปลูกพืช 3-4 
ชนิดลงในหลุมเดียวกันเลย ปลูกต้นสะตอ ปลูกตน้มงัคุด ปลูกต้นลองกอง อยู่ในหลุมเดียวกัน 
สะตอมนัก็ข้ึนไปอยูข่า้งบนแลว้ก็ออกลูกให้เห็นอยูร่อบแลว้มงัคุดมนัก็แผก่ิ่งออกไปขา้งนอกแลว้
ลูกมนัไปอยูป่ลายก่ิง แลว้ลองกองมนัก็ข้ึนลูกของมนัก็อยูใ่นระดบัล าตน้ พอข้ึนไปตน้มงัคุดจะเก็บ
ลองกองก็ไดเ้ก็บสะตอก็ไดเ้ก็บมงัคุดก็ได ้มนัอยูร่่วมกนัได…้” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  34   แสดงบา้นครูภูมิปัญญาไทย ประยงค ์ รณรงค ์
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5. จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  มีกระบวนการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีส าคญั   ดงัต่อไปน้ี   

จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ในการท าการเกษตรจาก  คนรุ่นพ่อแม่
ท่ีสอนใหรู้้จกัพึ่งพาตนเอง    ดว้ยการท านาทุกกระบวนการ  จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  กล่าววา่ “…คน
สมยัก่อนท าเองเกือบทุกอย่างแมก้ระทัง่สีขา้ว สีดว้ยมือซ้อมมือ หรือสีด้วยเคร่ืองคนสมยัเก่าถึงมี
ความอดทนสูงมาก …”  และมีการบริหารจดัการน ้าโดยใชว้ธีิการปลูกหญา้แฝก  สร้างเป็นฝายชะลอ
น ้า   ตา้นกระแสน ้าเพื่อป้องกนัไม่ใหต้น้ขา้วมนัลม้ไดรั้บความเสียหาย    มีการขุดเป็นทางน ้ าเพื่อตดั
ระบบรากไผขุ่ด     ซ่ึงการตดัระบบรากไผ่    คือ  การปลูกไผใ่นพื้นท่ีทัว่ๆไป    แต่ถา้ตอ้งการปลูก
พืชเศรษฐกิจท่ีบริเวณไหน    ก็สามารถตดัระบบรากไผ่โดยขุดดินให้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร
ตลอดแนวท่ีตอ้งการ       รากของไผ่ในพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจก็จะเป็นตวัพฒันาดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์       มีการสังเกตว่าพืชชนิดใดท่ีช่วยพฒันาดินไดเ้ร็ว และก็เน้นความย ัง่ยืน   ซ่ึงก็คือแฝก 
จากพระราชด าริของในหลวง 

มีการพัฒนาพื้น ท่ี ดินให้ เ กิดความอุดมสมบูรณ์    ด้วยวิ ธีการปลูกพืชน า ร่อง                
เพื่อรักษาความช้ืนของดินไว ้     มีการปลูกแฝกเป็นพืชน าร่องแลว้จึงปลูกพืชอ่ืนๆตามมา เช่น พืชไม้
โตเร็ว พืชคลุมดิน เป็นพืชเบิกน า เช่น กระถ่ินเทพา  กา้มป ู   มีการวิเคราะห์สภาพดินวดัค่าPh  ท่ีราก
ของหญา้แฝกมีจุลินทรีย ์    ซ่ึงสามารถตึงไนโตรเจนไดท้  าให้เกิดช่องวา่งท าให้อากาศ น ้ าสอดแทรก
ลงไปในดิน  สามารถเพิ่มอินทรียวตัถุให้กบัดิน   ต่อมามีการประยุกต์โดยปลูกแฝกเป็นวงกลมลอ้ม
ตน้ไมท่ี้จะปลูก เช่น   พริก มะเขือ    เพื่อให้รากของแฝกระเบิดดินให้กบัตน้ไมน้ัน่เอง    จ่าเอกเขียน  
สร้อยสม  กล่าวว่า     “…ต้องพฒันาพื้นท่ีจากลักษณะทางกายภาพของท่ีดินในปัจจุบนัให้เกิด
ประโยชน์กบัเราอย่างไร       ตอนน้ีเราเห็นประโยชน์ของแฝกแลว้เราหยุดไม่ไดเ้ราตอ้งปลูกแฝก            
อยูต่ลอดอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงตอนน้ีผมก็ยงัปลูกอยูต่ลอดนะ   เพราะเราเห็นคุณค่าของ
แฝก อยา่งเช่นไมพ้วกน้ี    ท่ีเราเห็นอยูว่า่ท  าไมมนัถึงยนืตน้ตาย ไมพ้วกน้ีคือไมเ้บิกน ามนัเป็นไมพ้วก
ตระกูลถัว่รากของมนัจะท าหน้าท่ีตรึงไนโตรเจนไวไ้ด้ ใบของมนั ฝักของมนัเม่ือมนัร่วงลงมาท่ี
พื้นดินมนัก็สร้างความพรุนให้กบัดินเพราะผมตอ้งการใช้พื้นท่ี  ผมก็จะท าให้มนัยืนตน้ตายโดยมนั
จะค่อยปล่อยใบ ปล่อยยอด ปล่อยก่ิงเล็กๆ จนถึงก่ิงใหญ่ๆ จนมนัตาย เราก็จะลม้มนัไดง่้าย…” 

วิธีการในการเอาชนะสภาพพื้นท่ีเพื่อให้ไดผ้ลผลิต  โดยไม่ใชส้ารเคมี   ดว้ยวิธีเกษตร
อินทรีย์   มีการปลูกไผ่เพื่อป้องกันสารเคมีทางอากาศท่ีมากับลม    ไผ่แต่ละชนิดก็หากินไม่
เหมือนกันคือความยาวของรากไผ่แต่ระชนิดจะยาวไม่เท่ากัน  ซ่ึงมีวิธีตัดรากไผ่และการใช้
ประโยชน์จากไผแ่ต่ละชนิด     นอกจากนั้นยงัไดรั้บผลผลิตจากหน่อ จากตน้ของไผ ่  ส่วนทางน ้ าได้
มีการท าบ่อดกัน ้ าไวใ้ห้สารเคมีหนกัตกตะกอนก่อน      รวมทั้งมีการปลูกพืชเพื่อบ าบดัน ้ าไวก่้อนท่ี
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จะน าไปใชใ้นพื้นท่ีของเรา  ซ่ึงเป็นการคิดแบบเกษตรอินทรีย ์    จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  กล่าววา่ “…
เม่ือปลูกพืชน าร่องปรับสภาพดินใชไ้ด ้   ผมก็เร่ิมปลูกมะนาวเร่ิมจาก 2 ก่ิงนะ   เราก็เร่ิมเรียนรู้ให้ได้
วา่ปลูกแบบไหนมนัรอดเราก็เรียนรู้จากตน้แรก  แลว้เราก็ช าก่ิงเอง เรียนรู้ให้เขา้ใจว่าช าก่ิงยงัไงให้
ก่ิงแข็งแรง  ปลูกเองจนเป็นสวนมะนาว คือเราต้องรูจกัพลิกแพง  ต้องรู้จกัประยุกต์ใช้ไม่ใช่ยึด                
แต่ต ารา    ตอ้งแกปั้ญหาของตนเองให้ไดเ้พราะในสภาพพื้นท่ีของแต่ละคนมนัมีปัญหาแตกต่างกนั
ไป      ถา้ยดึแต่ต ารามนัก็เอาตวัไม่รอด มีหลายคนบอกวา่อยา่งสภาพดินแบบน้ีถา้เป็นเขา   เขาไปหา
ท่ีอ่ืนท ากินแลว้  อย่างท่ีดินบริเวณขา้งเปล่ียนเจา้ของไปหลายเจา้แลว้ แต่ผมถือว่ามนัเป็นท่ีมรดกท่ี            
ท่ีพ่อแม่เราให้เรามา เราตอ้งรักษาไวใ้ห้ได้อย่างท่ีในหลวงทรงบอกว่าเราตอ้งสร้างภูมิคุม้กนัให้
ตวัเอง ความอดทนคน้หาความรู้เพื่อพฒันาท่ีดินแถวน้ีให้ไดก้็เป็นการสร้างภูมิคุม้ให้กบัตวัเรา ให้เรา
ท ากินไดใ้หเ้ราช่วยเหลือตวัเราเอง…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 35  แสดงการท าการเกษตรของจ่าเอกเขียน  สร้อยสม   
 

วิธีการท าระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีการปลูกพืชท่ีมีความหลากหลายผสมผสานกนัและมี
การเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัโดยเลียนแบบลกัษณะป่าธรรมชาติ     จะท าให้ความสมดุลของระบบ
นิเวศวิทยาเป็นไปอยา่งเหมาะสม เช่น การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบการควบคุมโรคและ
แมลงเป็นไป ตามธรรมชาติ  ลดการใชส้ารเคมี   เพิ่มความย ัง่ยืนในการให้ผลผลิต เป็นตน้ ช่วยให้
เกษตรกรมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน       ในการด าเนินระบบเกษตรผสมผสาน
ท่ีมีหลายกิจกรรมช่วยท าให้เกษตรกรสามารถมีอาหารไวบ้ริโภคในครอบครัวครบทุกหมู่ โดย
อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะไดจ้ากขา้ว ขา้วโพด อาหารประเภทโปรตีน จะไดจ้ากไก่ ปลา พืช
ตระกูลถัว่ อาหารประเภทวิตามิน เส้นใยจากพืชผกัผลไมแ้ละเห็ดฟาง ช่วยท าให้เกษตรกรสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายค่าอาหารและมีการปรับปรุงคุณภาพโภชนาการและสุขภาพของเกษตรกรในทอ้งถ่ินให้
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ดีข้ึน ช่วยท าให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน การด าเนินกิจกรรมในระบบเกษตรผสมผสานช่วย
ท าให้มีการกระจายการใชแ้รงงานท าให้มีงานท าตลอดทั้งปี และมีการกระจายรายไดจ้ากกิจกรรม
ต่างกิจกรรมต่าง ๆ ในระดบัไร่นา   เป็นการช่วยอนุรักษท์รัพยากรในระดบัไร่นา ไม่ให้เส่ือมสลาย
หรือถูกใชใ้ห้หมดไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบ เกษตรผสมผสานจะมีการเก้ือกูลประโยชน์
ต่อกนั ช่วยท าให้เกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ ในแปลงของเกษตรกร นอกจากน้ีในการ
ด าเนินกิจกรรมระบบเกษตรผสมผสานยงัช่วย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกท าลาย ดงั
ตวัอยา่งท่ีเดิมเกษตรกรจะปลูกขา้วในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูแลง้จะหาของป่าและเผาถ่านขาย เพื่อหา
รายไดม้าจุนเจือครอบครัว แต่ภายหลงัจากการด าเนินการระบบเกษตรผสมผสาน เกษตรกรสามารถ
มีรายไดจ้ากการขายผลผลิต ขา้ว พืชไร่ ไมผ้ล พืชผกั ไข่ไก่ ปลา จึงสามารถเลิกหาของป่าและเผา
ถ่านขายอนั เป็นการลดปัญหาการท าลายป่าในระดบัหน่ึง  

 
 วธีิการท าวนเกษตรเป็นการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด ซ่ึงจะเก้ือกูลกนัเหมือนตน้ไมใ้นป่า

ธรรมชาติ  เม่ือพืชเร่ิมโตข้ึน  แมลงบางชนิดก็มาอาศยั  มีสัตวมี์นกมาเก็บลูกไม ้  มากินแมลงท่ีเกิด
ตามธรรมชาติเป็นการสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศน์ ชีวติของผูป้ลูกก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบน้ี 
ความสมดุลทางอารมณ์จะบงัเกิดข้ึน ถ้าเร่ิมไม่เบียดเบียนสัตวเ์หล่านั้น จิตใจก็จะอ่อนโยน               
มีความเห็นใจ   มีเมตตาธรรม   เร่ิมมองเห็นวา่มนุษยน่์าจะมีความเห็นใจซ่ึงกนัและกนั ลดการ
เบียดเบียนแก่งแยง่ หนัมาช่วยเหลือเก้ือกลูกนั น่ีคือ “มิติทางสังคม” ของวนเกษตร การท าวนเกษตร
ก็เหมือนกบัการปฏิบติัธรรม เม่ือเราเขา้ไปถึงระดบัหน่ึงของการท า วนเกษตร ก็เท่ากบัเราไดป้ฏิบติั
ธรรม และเห็นผลของการปฏิบติันั้น จ่าเอกเขียนให้ข้อคิดว่า“เราตอ้งคิดในส่วนของเราว่าท า 
อยา่งไรตวัเราจึงจะอยูไ่ด ้เรากลา้พอท่ีจะหยุดวิ่งตามกิเลสไหม ถา้คิดวา่กลา้หยุดและท า ในส่ิงท่ีคิด
วา่อยูไ่ด ้ชีวติน่าจะมีความมัน่คงกวา่ เราพิสูจน์ดว้ยตวัเองโดยไม่ตอ้งรอให้ชาวบา้นทั้งหมดพร้อมท่ี
จะทดลองพิสูจน์ หากการทดลองของเราสามารถท า ให้เราอยูไ่ดจ้ริง ก็จะเป็นเคร่ืองชกัจูงให้คนอ่ืน
หนัมาสู่เส้นทางท่ีเช่ือวา่พึ่งตนเองได”้และยงักล่าวเสริมอีกวา่ หากมีเกษตรกร หนัมาด าเนินการแบบ
วนเกษตรหรือแบบอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั ก็นบัวา่น่าพอใจการพึ่งตนเองคือการสร้างสถานการณ์ท่ีท า ให้
บุคคลเกิดความเช่ือวา่ครอบครัวสามารถหาปัจจยั 4 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อาหาร ยารักษาโรค และท่ีอยู่
อาศยั โดยไม่ตอ้งไปขอความช่วยเหลือใคร การพึ่งตนเอง คือ การจดัเตรียมสวสัดิการและความ
มัน่คงให้กบัตนเองทั้งในกาลปัจจุบนัและในอนาคต โดยไม่ตอ้งไปเรียกร้องให้ใครมาจดัให้ หรือ
หวงัความช่วยเหลือจากใคร เราสามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นเหตุการณ์ปกติ 
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ส่วนที่ 3  ผลการพัฒนาตัวแบบการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่เสริมการพฒันาทีย่ัง่ยนื  แบ่งเป็น 3  ตอน ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรต่างๆ 
 1.1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีสังเกตได้ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตวั

แบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีสังเกตไดท่ี้ใช้ในการวิเคราะห์ตวั
แบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลมีความสะดวกยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปร
ต่างๆ ในการน าเสนอ ดงัน้ี 

 
x  หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (mean) 
S.D. หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) 
CV หมายถึงสัมประสิทธ์ิการกระจาย(coefficient of variation) 
MIN หมายถึงค่าต ่าสุด(minimum)  
MAX  หมายถึงค่าสูงสุด(maximum) 
SK หมายถึงค่าความเบ(้skewness) 
KU หมายถึง  ค่าความโด่ง(kurtosis) 

2  หมายถึง  ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ 
df หมายถึง  องศาอิสระ (degree of freedom) 
R หมายถึง  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
R2 หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการท านาย 
p หมายถึง  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
GFI หมายถึง  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
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AGFI หมายถึง  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกไ้ด ้
RMR หมายถึง  ดชันีรากก าลงัสองของเศษ 
RMSEA หมายถึง  ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน 
TE หมายถึง  อิทธิพลรวม 
IE หมายถึง  อิทธิผลทางออ้ม 
DE หมายถึง  อิทธิพลทางตรง 
n หมายถึง  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ด้วยค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรต่างๆ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนน้ีประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก ผลการวิเคราะห์

ค่าสถิติพื้นฐานเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั และส่วนท่ีสอง ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐานของตวัแปรท่ีสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวเิคราะห์ตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
ความเบ ้ค่าความโด่ง และ ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะการ
กระจายและการแจกแจงของตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละตวัแปร 
 

1.1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด สถานภาพ ระยะเวลาในการเป็นปราชญช์าวบา้น สาขาท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบั
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงาน และประเภทการศึกษาดูงาน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี   
 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 266 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพส
หญิง คิดเป็นร้อยละ 82.3 และ 17.7 ตามล าดบั มีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 สูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 60 – 69 ปี (ร้อยละ 30.8) ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 6/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ ต ่ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 6 
(ร้อยละ 22.6) สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 94.0 รองลงมาคือ โสด (ร้อยละ 
4.5) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นปราชญช์าวบา้นตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
61.3 รองลงมาคือ 6 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี (ร้อยละ 28.9) ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีสาขาหลกัท่ีเช่ียวชาญ
เก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ สาขาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน คิดเป็นร้อยละ 
66.5 รองลงมาคือ สาขาการผลิต (ร้อยละ 16.5) สาขาการแปรรูปและผลิตภณัฑ์ (ร้อยละ 7.5) สาขา
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สถาบนัเกษตรกร (ร้อยละ 7.5) และสาขาปราชญก์ารเกษตร (ร้อยละ 1.9) ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมี
สาขาย่อยท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ เกษตรผสมผสาน คิดเป็น
ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ เกษตรอินทรีย ์(ร้อยละ 17.7) ส่วนใหญ่ศึกษาดูงานเป็นประจ ามากกว่า
นานาๆ คร้ัง คือ ร้อยละ 62.0 และ 38.0 ตามล าดบั และส่วนใหญ่ศึกษาดูงานหน่วยงานของรัฐ คิด
เป็นร้อยละ 53.4 รองลงมา คือ ศึกษาดูงานเครือข่ายอ่ืน (ร้อยละ 39.1) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐาน 
 

ตวัแปร ความถ่ี ร้อยละ 
1. เพศ 
    - ชาย 
    - หญิง 

 
219 
47 

 
82.3 
17.7 

รวม 266 100.0 
2. อาย ุ
- 30 – 39 ปี 
    - 40 – 49 ปี 
    - 50 – 59 ปี 
    - 60 – 69 ปี 
    - 70 ปีข้ึนไป 

 
3 
40 
102 
82 
39 

 
1.1 
15.0 
38.3 
30.8 
14.7 

รวม 266 100.0 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
    - ต  ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6 
    - ประถมศึกษาปีท่ี 6  

 
60 
24 

 
22.6 
9.0 
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ตารางท่ี 7 ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ตวัแปร ความถ่ี ร้อยละ 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด(ต่อ) 
    - มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
    - มธัยมศึกษาปีท่ี 6/ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 
    - อนุปริญญา/ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    - ปริญญาตรี 
    - ปริญญาโท 
    - สูงกวา่ปริญญาโท 

 
14 
81 
12 
54 
19 
2 

 
5.3 
30.5 
4.5 
20.3 
7.1 
0.8 

รวม 266 100.0 
4. สถานภาพ 
    - โสด 
    - สมรส 
    - หมา้ย 
    - แยกกนัอยู ่

 
12 
250 
3 
1 

 
4.5 
94.0 
1.1 
0.4 

รวม 266 100.0 
5. ระยะเวลาในการเป็นปราชญช์าวบา้น 
    - 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 
    - 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี 
    - 6 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี 
    - ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป 

 
4 
22 
77 
163 

 
1.5 
8.3 
28.9 
61.3 

รวม 266 100.0 
6. สาขาหลกัท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    - สาขาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื 
    - สาขาการผลิต 
    - สาขาการแปรรูปและผลิตภณัฑ์ 
    - สาขาสถาบนัเกษตรกร 
    - สาขาปราชญก์ารเกษตร 

 
177 
44 
20 
20 
5 

 
66.5 
16.5 
7.5 
7.5 
1.9 

รวม 266 100.0 
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ตารางท่ี 7 ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ตวัแปร ความถ่ี ร้อยละ 
7. สาขายอ่ยท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    สาขาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื 
      - วนเกษตร 
      - เกษตรผสมผสาน 
      - เกษตรอินทรีย ์
      - เกษตรธรรมชาติ 
      - เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
    สาขาการผลิต 
      - พืชไร่/ ขา้ว 
      - พืชสวน 
      - พืชผกั สมุนไพร ไมด้อก ไมป้ระดบั 
      - ประมง/ ปศุสัตว ์
      - เคร่ืองมือ- เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 
    สาขาการแปรรูปและผลิตภณัฑ์ 
      -การแปรรูปผลิตภณัฑ ์
    สาขาสถาบนัเกษตรกร 
      - กลุ่มเกษตรกร 
      - กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
      - กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
    สาขาปราชญก์ารเกษตร 
      - เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
      - เกษตรกร  

 
 

2 
90 
47 
19 
19 

 
8 
8 
5 
20 
3 
 
20 

 
15 
1 
4 
 
3 
2 

 
 

0.8 
33.8 
17.7 
7.1 
7.1 

 
3.0 
3.0 
1.9 
7.5 
1.1 

 
7.5 

 
5.6 
0.4 
1.5 

 
1.1 
0.8 

รวม 266 100.0 
8. การศึกษาดูงาน 
    - นานาๆ คร้ัง 
    - ประจ า 

 
101 
165 

 
38.0 
62.0 

รวม 266 100.0 
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ตารางท่ี 7 ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐาน(ต่อ) 
 

ตวัแปร ความถ่ี ร้อยละ 
9. ประเภทการศึกษาดูงาน 
    - ศึกษาดูงานบุคคลอ่ืน 
    - ศึกษาดูงานเครือข่ายอ่ืน 
    - ศึกษาดูงานหน่วยงานของรัฐ 
    - ศึกษาดูงานหน่วยงานเอกชน 

 
11 
104 
142 
9 

 
4.1 
39.1 
53.4 
3.4 

รวม 266 100.0 
 

 1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรที่สังเกตได้ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบ
การจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมการพฒันาทีย่ั่งยนื 
 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีสังเกตได ้16 ตวัแปร ท่ีใช้ในการศึกษาตวั
แบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนแบ่งเป็นตวัแปรภายนอกสังเกตได ้6 ตวัแปร ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ทุนทางกายภาพ ทุนทาง
วฒันธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และแรงจูงใจ และตวัแปรภายในสังเกตได ้10 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การริเร่ิมส่ิงใหม่ 
จินตนาการการประยกุตก์ารแกปั้ญหานวตักรรมกระบวนการและนวตักรรมผลิตภณัฑ์ โดยมีผลการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี  
 ในกลุ่มของตวัแปรอิสระ พบวา่ ตวัแปรมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.44 – 3.86 โดยตวัแปร
ทุนทางกายภาพมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.86 รองลงมาคือ มีความรู้ ( x = 3.68) ทุนทางวฒันธรรม                 
( x = 3.58)  แรงจูงใจ ( x = 3.53) การมีส่วนร่วม ( x = 3.48)  และความเช่ียวชาญ ( x = 3.44) เม่ือ
พิจารณาการกระจายของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรการมีส่วนร่วมมีการกระจายมากท่ีสุด (CV = 38.73) 
และตวัแปรท่ีมีการกระจายต ่าท่ีสุด คือ ตวัแปรทุนทางกายภาพ (CV = 25.91) เม่ือพิจารณาความเบ ้
พบวา่ ค่าความเบข้องตวัแปรทุกตวัเป็นลบ และเม่ือพิจารณาค่าความโด่งของตวัแปร พบวา่ ค่าความ
โด่งของตวัแปรทุกตวัเป็นลบเช่นเดียวกนั ส าหรับในกลุ่มของตวัแปรตาม พบว่า ตวัแปรมีค่าเฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 3.38 – 4.31 โดยตวัแปรนวตักรรมผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.31 รองลงมาคือ  
นวตักรรมกระบวนการ ( x = 3.75) การแก้ปัญหา ( x = 3.71)  การสร้างความรู้ ( x = 3.67) 
จินตนาการ ( x = 3.58) การน าความรู้ไปใช ้( x = 3.53)  การประยุกต ์( x = 3.48) การริเร่ิมส่ิงใหม่     
( x = 3.46) การจดัเก็บความรู้ ( x = 3.41)  และการแสวงหาความรู้  ( x = 3.38)  เม่ือพิจารณาการ
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กระจายของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรการน าความรู้ไปใชมี้การกระจายมากท่ีสุด (CV = 38.53) และตวั
แปรท่ีมีการกระจายต ่าท่ีสุด คือ ตวัแปรนวตักรรมกระบวนการ (CV = 20.53) เม่ือพิจารณาความเบ ้
พบวา่ ค่าความเบข้องตวัแปรโดยรวมเป็นลบ ยกเวน้ตวัแปรการจดัเก็บความรู้และตวัแปรนวตักรรม
กระบวนการ และเม่ือพิจารณาค่าความโด่งของตวัแปร พบวา่ ค่าความโด่งของตวัแปรทุกตวัเป็นลบ 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรสังเกตได ้(n = 266) 
ตวัแปร MEAN S.D. CV MIN MAX SK KU 
ปัจจยัทุนทางสังคม 
1. การมีส่วนร่วม 
2. ทุนทางกายภาพ 
3. ทุนทางวฒันธรรม 

 
3.48 
3.86 
3.58 

 
1.35 
1.00 
0.98 

 
38.73 
25.91 
27.37 

 
1.00 
2.00 
2.00 

 
5.00 
5.00 
5.00 

 
-0.723 
-0.521 
-0.318 

 
-0.707 
-0.766 

 -0.914 
ปัจจยัสมรรถนะบุคคล 
4. มีความรู้ 
5. ความเช่ียวชาญ 
6. แรงจูงใจ 

 
3.68 
3.44 
3.53 

 
1.02 
1.00 
1.29 

 
27.71 
29.07 
36.54 

 
1.60 
1.00 
1.00 

 
5.00 
5.00 
5.00 

 
-0.474 
-0.617 
-0.627 

 
-0.605 
-0.289 
-0.633 

ปัจจยัการจดัการความรู้ 
7. การแสวงหาความรู้ 
8. การสร้างความรู้ 
9. การจดัเก็บความรู้ 
10. การน าความรู้ไปใช ้

 
3.38 
3.67 
3.41 
3.53 

 
1.22 
1.07 
1.06 
1.36 

 
36.09 
29.16 
31.09 
38.53 

 
1.00 
1.20 
1.40 
1.00 

 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
-0.354 
-0.308 
0.027 
-0.690 

 
-0.796 
-1.108 
-1.220 
-0.618 

ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์
11. การริเร่ิมส่ิงใหม่ 
12. จินตนาการ 
13. การประยกุต ์
14. การแกปั้ญหา 

 
3.46 
3.58 
3.48 
3.71 

 
1.13 
1.24 
1.06 
1.11 

 
32.66 
34.64 
30.46 
29.92 

 
1.80 
1.40 
1.67 
1.00 

 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
0.084 
-0.143 
-0.093 
-0.501 

 
-1.384 
-1.445 
-1.126 
-0.853 

นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
15. นวตักรรมกระบวนการ 
16. นวตักรรมผลิตภณัฑ ์

 
 

3.75 
4.31 

 
 

0.77 
0.91 

 
 

20.53 
20.88 

 
 

1.86 
1.26 

 
 

5.00 
5.00 

 
 

0.402 
-1.197 

 
 

-1.072 
0.569 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการ
จัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมการพฒันาที่ยัง่ยืน 
 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีสังเกตได้ของตัวแบบการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีรายละเอียด
ผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 4.3  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแปรท่ีสังเกตไดจ้  านวน 16 ตวัแปร วิเคราะห์
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปร 
จ านวน 120 คู่ มีค่าตั้งแต่ 0.018 ถึง 0.911 โดยตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จ านวน 118 คู่ คิดเป็นร้อยละ 98.33 และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
จ  านวน 2 คู่ คิดเป็นร้อยละ 1.67 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันสูงสุด คือ แรงจูงใจกับความ
เช่ียวชาญ              (r = 0.911) และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ นวตักรรมผลิตภณัฑ์กบั
การสร้างความรู้         (r = 0.018) 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติ
ทดสอบสมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพนัธ์เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (identity matrix) หรือไม่ มี
ค่าสถิติ เท่ากบั 6155.8348 ค่า p เท่ากบั0.00 แสดงวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได้
ทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ
เม่ือพิจารณาค่า Kaiser Mayer Olkin (KMO) เท่า 0.906 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ตวัแปรต่างๆ มี
ความสัมพนัธ์กันและตัวแปรเหล่าน้ีเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์โมเดลลิสเรลต่อไป โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 กลุ่มตวัแปรด้านปัจจยัทุนทางสังคมพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในช่วง
ระหวา่ง 0.743 – 0.864 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดคือ ทุนทางวฒันธรรมกบัการมีส่วน
ร่วม          (r = 0.864) และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ทุนทางวฒันธรรมกบัทุนทาง
กายภาพ           (r = 0.743)  
 กลุ่มตวัแปรดา้นปัจจยัสมรรถนะบุคคล พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.702 – 0.911 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันสูงสุดคือ แรงจูงใจกบัความเช่ียวชาญ            
(r = 0.911) และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ มีความรู้กบัทุนทางวฒันธรรม (r = 0.702)  
 กลุ่มตวัแปรดา้นปัจจยัการจดัการความรู้พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.345 – 0.822 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดคือ การน าความรู้ไปใชก้บัการสร้าง
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ความรู้ (r = 0.822) และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันต ่าสุด คือ การสร้างความรู้กบัมีความรู้              
(r = 0.345) 

กลุ่มตวัแปรด้านปัจจยัความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในช่วง
ระหวา่ง 0.530 – 0.894 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดคือ การประยุกตก์บัการริเร่ิมส่ิงใหม่  
(r = 0.894) และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ การประยกุตก์บัการสร้างความรู้ (r = 0.530) 

กลุ่มตวัแปรดา้นนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.018 – 0.786 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดคือ นวตักรรมกระบวนการ
กบัการริเร่ิมส่ิงใหม่ (r = 0.786) และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ นวตักรรมผลิตภณัฑ์กบั 
การสร้างความรู้ (r = 0.018) 

กลุ่มตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ทุนทางวฒันธรรมกบัการ
แกปั้ญหา (r = 0.888) และตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ความเช่ียวชาญกบันวตักรรมผลิตภณัฑ์(r 
= 0.254) 
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ตารางท่ี 9  เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวจิยั (n = 266)  
 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. การมีส่วนร่วม 1.000                
2. ทุนทางกายภาพ 0.820** 1.000               
3. ทุนทางวฒันธรรม 0.864** 0.743** 1.000              
4. มีความรู้ 0.792** 0.803** 0.702** 1.000             
5. ความเช่ียวชาญ 0.792** 0.731** 0.824** 0.816** 1.000            
6. แรงจูงใจ 0.826** 0.745** 0.803** 0.842** 0.911** 1.000           
7. การแสวงหาความรู้ 0.742** 0.800** 0.793** 0.686** 0.768** 0.816** 1.000          
8. การสร้างความรู้ 0.468** 0.459** 0.501** 0.345** 0.476** 0.505** 0.505** 1.000         
9. การจดัเก็บความรู้ 0.760** 0.711** 0.819** 0.606** 0.745** 0.805** 0.821** 0.627** 1.000        
10. การน าความรู้ไปใช ้ 0.552** 0.517** 0.608** 0.403** 0.591** 0.610** 0.597** 0.822** 0.647** 1.000       
11. การริเร่ิมส่ิงใหม ่ 0.746** 0.789** 0.813** 0.656** 0.750** 0.791** 0.832** 0.617** 0.809** 0.721** 1.000      
12. จินตนาการ 0.787** 0.753** 0.803** 0.620** 0.684** 0.765** 0.844** 0.584** 0.881** 0.664** 0.866** 1.000     
13. การประยกุต ์ 0.811** 0.741** 0.818** 0.673** 0.750** 0.822** 0.847** 0.530** 0.815** 0.673** 0.864** 0.894** 1.000    
14. การแกปั้ญหา 0.799** 0.888** 0.657** 0.722** 0.655** 0.674** 0.755** 0.489** 0.662** 0.549** 0.760** 0.783** 0.772** 1.000   
15. นวตักรรมกระบวนการ 0.726** 0.649** 0.782** 0.633** 0.681** 0.720** 0.744** 0.573** 0.737** 0.579** 0.786** 0.706** 0.704** 0.629** 1.000  
16. นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 0.335** 0.432** 0.401** 0.353** 0.254** 0.307** 0.449** 0.018 0.452** 0.100 0.499** 0.466** 0.386** 0.404** 0.527** 1.000 

MEAN 3.47 3.86 3.58 3.68 3.44 3.53 3.38 3.67 3.41 3.53 3.46 3.58 3.48 3.71 3.75 4.31 
SD 1.35 1.00 0.98 1.05 1.00 1.29 1.22 1.07 1.06 1.36 1.13 1.24 1.06 1.11 0.77 0.91 

** p <0.01  Kaiser Mayer Olkin (KMO) = 0.906 Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square =6155.834, df = 120, sig = 0.00 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแบบการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ีเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตวัแบบการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในการวิจยั
คร้ังน้ีมีตวัแฝงทั้งส้ิน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ทุนทางสังคม สมรรถนะบุคคล การจดัการความรู้ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรท่ีสังเกตได ้16 ตวั
แปร ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ทุนทางกายภาพ ทุนทางวฒันธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ แรงจูงใจ 
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การริเร่ิมส่ิงใหม่ 
จินตนาการการประยุกต์การแก้ปัญหานวตักรรมกระบวนการและนวตักรรมผลิตภณัฑ์ ผลการ
วเิคราะห์ความสอดคลอ้งไดด้งัน้ี  

 ผลการวเิคราะห์ตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน พบวา่ ตวัแบบสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นระดบัดีมาก 
โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2 = 66.47, df = 93, p = 0.983) นัน่คือ ระดบันยัส าคญัสูงกวา่ 0.05 
จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เม่ือพิจารณาดชันีช้ีวดั
ความสอดคล้องของตวัแบบ คือ การท่ีดัชนีรากของก าลังสองเฉล่ียของการประมาณค่าความ
คลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.000 ดชันีรากก าลงัสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.028 ดชันี
วดัระดบัความกลมกลืน(GFI) เท่ากบั 0.97 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกไ้ด(้AGFI) เท่ากบั 
0.96 ค่าไคสแควร์สัมพทัธ์ ( 2 /df)  เท่ากบั 0.710 ค่าไคสแควร์สัมพทัธ์น้ีหากมีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากบัสองแลว้ใหถื้อวา่ตวัแบบท่ีทดสอบสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ตวัแปรนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรั้บอิทธิพลทางออ้มในทิศทางท่ีเป็น
บวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 จากตวัแปรทุนทางสังคม (1.52) มากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ 
เม่ือปราชญ์ชาวบ้านมีทุนทางสังคมก็จะท าให้ปราชญ์ชาวบ้ามีการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลทางตรงในทิศทางท่ีเป็นบวกอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.01 จากตวัแปรทุนทางสังคม (1.70) มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า เม่ือ
ปราชญช์าวบา้นมีทุนทางสังคมก็จะท าใหป้ราชญช์าวบา้นมีความคิดสร้างสรรค ์
 ตวัแปรการจดัการความรู้ไดรั้บอิทธิพลทางตรงในทิศทางท่ีเป็นบวกอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติระดบั 0.01 จากตวัแปรทุนทางสังคม (1.47) มากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ เม่ือปราชญช์าวบา้น
มีทุนทางสังคมก็จะท าใหป้ราชญช์าวบา้นมีการจดัการความรู้ 
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 ตวัแปรนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) เท่ากบั 
0.80 แสดงวา่ ตวัแปรทุนทางสังคมตวัแปรสมรรถนะบุคคล ตวัแปรการจดัการความรู้และตวัแปร
ความคิดสร้างสรรค์ อธิบายความแปรปรวนของการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดถึ้งร้อยละ 80 ตวัแปรความคิดสร้างสรรค์มีค่า
สัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) เท่ากบั 0.96 แสดงว่า ตวัแปรทุนทางสังคม และตวัแปรสมรรถนะ
บุคคล อธิบายความแปรปรวนของความคิดสร้างสรรค์ได้ถึงร้อยละ 96 และตวัแปรการจดัการ
ความรู้มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) เท่ากบั 0.98 แสดงว่า ตวัแปรทุนทางสังคม และตวัแปร
สมรรถนะบุคคล อธิบายความแปรปรวนของความคิดสร้างสรรคไ์ดถึ้งร้อยละ 98 
 เ ม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า  มีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.71 ถึง 0.99 โดยคู่ของตวัแปรแฝงท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด คือ ตวัแปรแฝง
ทุนทางสังคมกบัความคิดสร้างสรรค์ (0.99) รองลงมาคือ ตวัแปรแฝงความคิดสร้างสรรค์กบัการ
จดัการความรู้ (0.98) ตวัแปรแฝงทุนทางสังคมกบัการจดัการความรู้ (0.97) ตวัแปรแฝงสมรรถนะ
บุคคลกบัทุนทางสังคม (0.94) ตามล าดบั ตวัแปรแฝงท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุด คือ ตวัแปรแฝง
สมรรถนะส่วนบุคคลกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง (0.71) ค่าความสัมพนัธ์แสดงให้
เห็นว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั ส าหรับผลการวิเคราะห์ตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดด้งัตารางท่ี 10 และแผนภาพท่ี 
36  
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ตารางท่ี 10 ผลการวเิคราะห์ขนาดอิทธิพลของการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนืกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

ตวัแปรผล การจดัการความรู้ 
 

ความคิดสร้างสรรค ์
 

นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตวัแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
ทุนทางสงัคม 1.47** 

(0.37) 
- 1.47** 

(0.37) 
1.70** 
(0.51) 

- 1.70** 
(0.51) 

1.52* 
(0.66) 

1.52* 
(0.66) 

- 

สมรรถนะบุคคล -0.55 
(0.38) 

- -0.55 
(0.38) 

-0.75 
(0.51) 

- -0.55 
(0.38) 

-0.74 
(0.66) 

-0.89 
(0.77) 

- 

การจดัการความรู้       -2.20 
(5.52) 

- -2.20 
(5.52) 

ความคิดสร้างสรรค ์       2.80 
(5.27) 

- 2.80 
(5.27) 

2 = 66.47, df = 93, p = 0.983, RMSEA = 0.000, RMR = 0.028, GFI = 0.97, AGFI =  0.96 
ตวัแปร การมีส่วนร่วม ทุนทางกายภาพ ทุนทางวฒันธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ความเท่ียง 0.39 0.39 0.44 0.41 0.45 

ตวัแปร แรงจูงใจ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บ
ความรู้ 

การน าความรู้ไปใช ้

ความเท่ียง 0.51 0.44 0.20 0.44 0.25 
ตวัแปร การริเร่ิมส่ิงใหม่ จินตนาการ การประยกุต ์ การแกปั้ญหา นวตักรรมกระบวนการ 
ความเท่ียง 0.48 0.46 0.45 0.36 0.64 
ตวัแปร นวตักรรมผลิตภณัฑ ์     
ความเท่ียง 0.23     
โครงสร้างของตวัแปร การจดัการความรู้ 

 
ความคิดสร้างสรรค ์

 
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

R2 0.98 0.96 0.80 
เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง 
ตวัแปรแฝง การจดัการ

ความรู้ 
 

ความคิด
สร้างสรรค ์

 

นวตักรรม 
ภูมิปัญญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ทุนทาง
สงัคม 

สมรรถนะ
บุคคล 

การจดัการความรู้ 1.00     
ความคิดสร้างสรรค ์ 0.98 1.00    
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.84 0.79 1.00   
ทุนทางสงัคม 0.97 0.99 0.85 1.00  
สมรรถนะบุคคล 0.85 0.84 0.71 0.94 1.00 
หมายเหตุ  *p <0.05, **p <0.01 
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แผนภาพท่ี  36   ผลการพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

การแสวงหาความรู้ 

การสร้างความรู้ 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์

การจดัเก็บความรู้ 

การประยกุต ์

นวตักรรมกระบวนการ 

จินตนาการ 

การน าความรู้ไปใช ้

การริเร่ิมส่ิงใหม ่

การจดัการความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค ์

นวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การแกปั้ญหา 

ทุนทางสังคม 

สมรรถนะบุคคล 
 

แรงจูงใจ 

มีความรู้ 

ทุนทางวฒันธรรม 

ทุนทางกายภาพ 

การมีส่วนร่วม 

ความเช่ียวชาญ 

1.47** 
 

14.75 
 

-0.75 
 

-0.55 
 

0.14 
 

2.80 
 

-2.20 
 

3.08 
 

3.17 
 

38.45 
 

1.23 
 

5.91 
 

1.41*
* 

40.24 
 

0.27 
 

0.40 
 

2.58 
 

1.57** 
 

2.48** 
 

5.14** 
.14 

0.99** 
.14 

1.45 
 

0.25 
 

2.43 
 

1.18 
 

0.73 
 

0.11 
 

1.24 
 

3.10** 
.14 

0.47** 
 

1.54*
* 

0.48 
 

0.96** 
 

0.63** 
 

0.46 
 

0.62**
* 

1.70** 
 

-0.15 
 

0.35** 

-3.59 

2.35 
 

0.91** 
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บทที ่5 

สรุปผล  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “ การพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน” การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี 
(Mixed Method Research) โดยมีทั้งแบบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อสร้างตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง(Structural 
Equation  Modeling : SEM)การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวิจยัเอกสาร(documentary  research) และ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview)ปราชญช์าวบา้นท่ีมีผลงาน
เป็นท่ีประจกัษ์เป็นท่ียอมรับในสังคม  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษากระบวนการการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน           
2) ศึกษาปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และ 3) พฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

วิธีด าเนินการวิจยั   ศึกษาจากการวิจยัเอกสาร  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  และจาก
แบบสอบถามจากปราชญ์ชาวบา้น  จ านวน 266  คน  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis)  

 
สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 
ตอน  ดงัน้ี 
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ตอนที่ 1  ผลกระบวนการการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้าน
เพือ่เสริมสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนื   
 จากการศึกษา  พบว่า  ผลกระบวนการการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  มีดงัน้ี 

1. สาเหตุ และแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต/หรือประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การประยุกต์ใช้หลักป รัชญา เศรษฐกิจพอเพี ยง  (ความมี เหตุ มีผล                            
ความพอประมาณ  และการมีภูมิคุม้กนั ร่วมกบัเง่ือนไขความรู้ และคุณธรรม)ในการด าเนินชีวิต/
ประกอบอาชีพ 

3. หลกัการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการด าเนิน
ชีวติ/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วิธีการปฏิบติัท่ีดี  หรือแนวทางท่ีดีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  สมรรถนะท่ีผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมภูมิปัญญาฯโดยมีการเช่ือมโยงก่อเกิด
นวตักรรม 

6.  การแสวงหาความรู้ ขอ้มูล การน าความรู้ไปใช ้และเผยแพร่และเปล่ียนความรู้/
เทคนิคเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระสบความส าเร็จ 
 7.  ทุนทางสังคมมีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญา 

8.  การจดัการความรู้มีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญา 
 9.  ความคิดสร้างสรรคมี์บทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญา 
 
ตอนที่ 2   ปัจจัยเง่ือนไขที่ส่งผลต่อการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนื    

จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้นถึงปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรม             
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน พบว่า  ปัจจยั
เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับและยอมรับแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต/การประกอบอาชีพ  มีการให้ความสนใจในระบบ
ความสัมพนัธ์ของธรรมชาติ 
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2.   การสังเกต  และเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติจดัสัมพนัธ์กนัอยูต่ามภูมิปัญญาของชาวบา้น 
3. ทุนทางสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ   วฒันธรรมดั้งเดิม 
4. วิธีการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  โดยใช้การคิดวิเคราะห์ จดจ า ศึกษาดูงาน                 

ลองผดิลองถูก  และพฒันา 
5. การจดัการความรู้อยา่งมีระบบ 
6. การประยกุตใ์ชค้วามรู้และการสร้างสรรคน์วตักรรมภูมิปัญญา 
7. สมรรถนะผูน้ าปราชญช์าวบา้น   
8. การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. การถ่ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรู้ 

 
ตอนที่ 3  ผลการพัฒนาตัวแบบการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่เสริมการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

จากผลการพฒันาตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนดว้ยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation  Modeling : SEM) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  พบวา่    

 
1. ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผลการวิ เคราะห์ค่ าสถิ ติพื้ นฐานเ บ้ืองต้นของก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด สถานภาพ ระยะเวลาในการเป็นปราชญช์าวบา้น สาขาท่ี
เช่ียวชาญเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงาน และประเภทการศึกษาดู
งาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 266 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง    มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี   ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมธัยมศึกษา  ปีท่ี 6/
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือ สมรส   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการเป็นปราชญ์ชาวบา้นตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป  ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีสาขาหลักท่ี
เช่ียวชาญเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ สาขาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน ส่วน
ใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีสาขายอ่ยท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ เกษตร
ผสมผสาน  ส่วนใหญ่ศึกษาดูงานเป็นประจ า 
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 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรที่สังเกตได้ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบ
การจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีงของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมการพฒันาทีย่ั่งยนื 
 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีสังเกตได ้16 ตวัแปร ท่ีใช้ในการศึกษาตวั
แบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน แบ่งเป็นตวัแปรภายนอกสังเกตได ้6 ตวัแปร ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ทุนทางกายภาพ ทุนทาง
วฒันธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และแรงจูงใจ และตวัแปรภายในสังเกตได ้10 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การริเร่ิมส่ิงใหม่ 
จินตนาการ การประยุกต์ การแกปั้ญหา นวตักรรมกระบวนการ และนวตักรรมผลิตภณัฑ์ โดยมีผล
การวเิคราะห์ ดงัน้ี  
  

3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัว
แบบการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมการพัฒนาที่
ยัง่ยนื 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีสังเกตได้ของตวัแบบการจดัการ
นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมการพัฒนาท่ีย ั่งยืน มี
รายละเอียดผลการวเิคราะห์  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแปรท่ีสังเกตไดจ้  านวน 16 ตวัแปร วิเคราะห์
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปร 
จ านวน 120 คู่ มีค่าตั้งแต่ 0.018 ถึง 0.911 โดยตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จ านวน 118 คู่ คิดเป็นร้อยละ 98.33 และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
จ  านวน 2 คู่ คิดเป็นร้อยละ 1.67 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันสูงสุด คือ แรงจูงใจกับความ
เช่ียวชาญ    (r = 0.911) และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ นวตักรรมผลิตภณัฑ์กบัการสร้าง
ความรู้  (r = 0.018) 
  

4.   ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแบบการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมการพฒันาที่ยัง่ยนื 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ีเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบการจัดการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ในการวิจยั
คร้ังน้ีมีตวัแฝงทั้งส้ิน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ทุนทางสังคม สมรรถนะบุคคล การจดัการความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรท่ีสังเกตได ้16 ตวั
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แปร ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ทุนทางกายภาพ ทุนทางวฒันธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ แรงจูงใจ 
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การริเร่ิมส่ิงใหม่ 
จินตนาการ การประยกุต ์การแกปั้ญหา นวตักรรมกระบวนการ และนวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากขอ้คน้พบจากการวิจยั  สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั

โดยแยกเป็นประเด็นต่างๆได ้ 3  ตอน  ดงัต่อไปน้ี 
 

ตอนที่ 1 อภิปรายผลกระบวนการการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนื   
 จากการศึกษา  พบว่า  ผลกระบวนการการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  มีดงัน้ี 

1. สาเหตุ และแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต/หรือประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้น  ถึงสาเหตุในการนอ้มน าแนวพระราชด าริ
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต/
หรือประกอบอาชีพ  พบวา่มีสาเหตุอนัเน่ืองมาจาก  1. ปราชญช์าวบา้น และเกษตรกรไดป้ระสบ
ปัญหาในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอดีต (บทเรียนในอดีต)   ท่ีมุ่งเน้นตามกระแส
ทุนนิยมสมยัใหม่ พึ่งพาสารเคมีและเทคโนโลยีในการเพาะปลูกมากเกินความพอดี   ดงันั้นปราชญ์
ชาวบา้น จึงคน้ควา้และแสวงหาความรู้ในการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีเสนอให้มีการน้อมน าแนวพระราชด าริ
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง   มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างาน  โดยการรู้จกัการ
พึ่งตนเอง มีการทดลองท าดว้ยตวัเอง  ลองผิดลองถูก  และศึกษาจากหลกัวิชาการ  มีการปรับใช้
เพื่อให้เกิดวิธีการท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน จนเกิดเป็นประสบการณ์   2. ขอ้จ ากดัของสภาพท่ีดินใน
การท ามาหากิน จึงคน้ควา้วิธีการและแสวงหาความรู้ในการพึ่งพาและอยูร่่วมกบัธรรมชาติ   3. การ
น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิมมาพฒันาท าการเกษตร  สร้างองค์ความรู้ใหม่จดัท านวตักรรมโดยใช้
หลกัการวิถีแห่งธรรมชาติและความสมดุล  เช่น  การใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ทนสารเคมี  การขุดพื้นท่ีนา 
การปลูกหญ้าแฝก การใช้สมุนไพรไล่แมลง  เป็นต้น  4. เกิดจากการผลิตการเกษตรท่ีมีความ
สอดคล้องสัมพนัธ์เก้ือกูลกบัระบบนิเวศน์และทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ีมีการใช้ปัจจยัการผลิต
หมุนเวียน มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบวิถีชีวิตความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
เชาวณีย ์ศิริสาคร (2555: 86) ศึกษาเร่ือง   วิถีชีวิตเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
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บ้านนาโดน อ าเภอเมือง  จังหวดันครพนม   พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายซ่ึงเป็น
หวัหนา้ครอบครัวในการท าการเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  แรงจูงใจของเกษตรกรทุกคนได้
ผา่นการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาแลว้จึงมีแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนวิถี
ชีวิตเขา้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่จะมาจากการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาดูงาน
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบท่ีจงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดัอุดรธานี นอกจากน้ีเกษตรกร
ประสบปัญหาจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวแลว้เกิดโรคแมลงระบาด ภยัธรรมชาติท าให้เกษตรกรขาด
รายไดเ้กิดความเส่ียงทางดา้นรายได ้ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรจากการกูย้ืมเงินนอกระบบ จึงตอ้ง
หาแนวทางในการลดหน้ีสินจึงปรับเปล่ียนวถีิชีวติโดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้เกษตรกรในชุมชน
ใกลเ้คียงน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัแลว้ประสบความส าเร็จ การส่งเสริมและสนบัสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีให้ความรู้ ปัจจยัการผลิต ผูน้าชุมชนท่ีมีการกระตุน้ให้คนในชุมชนเห็นถึง
ความสาคญัของการด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีของ
ตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนทั้งตนเอง
และชุมชน จึงเป็นแรงจูงใจในการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต 
 

 2. การประยุกต์ใช้หลักป รัชญา เศรษฐกิจพอเพี ยง  (ความมี เหตุ มีผล                            
ความพอประมาณ  และการมีภูมิคุม้กนั ร่วมกบัเง่ือนไขความรู้ และคุณธรรม)ในการด าเนินชีวิต/
ประกอบอาชีพ    จากการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น พบวา่ มีการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ความมีเหตุมีผล   ความพอประมาณ  และการมีภูมิคุ้มกัน ร่วมกับเง่ือนไขความรู้              
และคุณธรรม)  ในการด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพ   ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  กล่าวคือ ปราชญ์
ชาวบา้นไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 1. พอประมาณ โดยการ
ประกอบอาชีพและมีการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมไม่เกินก าลงั  2. มีเหตุผล ปราชญ์ชาวบา้นได้
รวบรวมขอ้มูลตามหลกัวิชาการ แลว้น ามาคิดวิเคราะห์ ทดลอง  ลองผิดลองถูกและคน้ควา้ความรู้
ต่างๆในการท าเกษตรแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและธรรมชาติ  3. ภูมิคุ ้มกัน 
ปราชญช์าวบา้นไดมี้การวางแผน  ก าหนดเป้าหมายในการเพาะปลูกและบริหารจดัการเพื่อลดวาม
เส่ียงในกลุ่มของตน  มีการประเมินก าลงัและความสามารถของตนเอง   มีการน าองคค์วามรู้มาใชใ้น
การวางแผนการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม    ปราชญ์
ชาวบา้นด าเนินชีวิตโดยอาศยัหลกัเง่ือนไขความรู้คู่คุณธรรม คือ คน้ควา้ความรู้  มีความรอบคอบ ,
ระมดัระวงั, ซ่ือสัตยสุ์จริต,ขยนัอดทน)  เช่น การเปล่ียนวิถีเกษตรจากท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียวและใช้
สารเคมี     มาเป็นการท าเกษตรแบบผสมผสานและใช้อินทรียวตัถุต่างๆแทนสารเคมีและยาฆ่า
แมลง     และมีการพึ่งตนเองมากกวา่การพึ่งจากภายนอก     จะเห็นไดว้า่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ  ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทาง  การด าเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทย   ถึงแนวการด ารงอยู ่   และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว   ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ   ทั้งในการพฒันา และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง   ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย   สามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ดต้ลอดเวลาเพื่อความมัน่คงและมีความสุข
อย่างย ัง่ยืน  ซ่ึงสอดคล้องกับ  เชาวณีย์  ศิริสาคร (2555: 86) ศึกษาเร่ือง   วิถีชีวิตเกษตรกรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นนาโดน อ า เภอเมือง  จงัหวดันครพนม  พบวา่  วิถีชีวิตตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรทุกคนยึดหลกัพอประมาณโดยใชชี้วิตเรียบง่ายไม่ไหลตามกระแส
วตัถุนิยม ในดา้นการเกษตรปลูกอะไรได้กินอย่างนั้น ความมีเหตผลโดยใช้เหตุผลในการใช้จ่าย 
จดัท าบญัชีครัวเรือน รวมทั้งการใชพ้ื้นท่ีในการท าการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การมีภูมิคุม้กนั
ท่ีดีท่ีสุดก็คือการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกคน สร้างครอบครัวให้อบอุ่น การปลูกท่ีหลากหลาย
เพื่อลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ความรู้นั้นใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
ใชห้ลกัพระพุทธศาสนามีคุณธรรมเพื่อยึดเหน่ียวจิตใจ เม่ือดา เนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วก่อให้เกิดการพึ่ งพาตนเองด้านเทคโนโลยี   ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตใจ และด้านสังคมและวฒันธรรม เกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริมตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ การสร้างทีมวิทยากร พฒันาปราชญ์ชาวบา้น จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมท่ี
เหมาะสมกบับริบทชุมชน ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดในชุมชนสร้าง
กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว และขยายผลการเรียนรู้สู่คนในชุมชน  และสอดคลอ้งกบั  
สหัทยา พลปัถพี (2548 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง การน าเสนอแนวทางการพฒันาคนให้มี
คุณลกัษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของคนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 3 ประการ คือ 1) ความพอประมาณ ได้แก่ ความไม่โลภเกินไปจน
เบียดเบียนผูอ่ื้น พอประมาณกบัศกัยภาพของตน 2) ความมีเหตุผล ไดแ้ก่ พิจารณาคน้หาปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท า 3) มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ไดแ้ก่พึ่งตนเอง
ไดท้างเศรษฐกิจและสังคม รู้เท่าทนัและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง ส าหรับแนวทางในการพฒันา
คนในชุมชนแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ การพฒันาความรู้ และคุณธรรมในตวับุคคลผา่นการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ ทั้งสมาชิกมีความรู้ในเร่ืองของแนวคิด หลักการ เทคนิค ข้อดี ข้อเสีย
สมาชิกประยุกตใ์ชก้ารท าเกษตรอินทรียต์ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยการพึ่งตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ ภูมิปัญญาชาวบา้นใชว้สัดุท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคุณลกัษณะส าคญัของการ
ท าเกษตรอินทรียต์ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยการพึ่งตนเอง เพื่อลดตน้ทุนการผลิตพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ หากมีการเปล่ียนแปลงทางด้านราคา โดยมีความรู้ในการท า
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เกษตรอินทรีย ์และไม่ผลิตผลผลิตท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค สมาชิกมีความเช่ือมัน่วา่การท าเกษตร
อินทรียต์ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงว่าสามารถท าไดจ้ริง   และสอดคลอ้งกบั สลิน สุวรรณวงค ์
(2552 : 59) ศึกษาเร่ือง ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่  
ระดบัความรู้เก่ียวกบัการความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการศูนย์
เรียนรู้การเกษตรพอเพียงเรียนรู้การเกษตรพอเพียง  จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรร้อยละ 89.8 มี
ระดบัความรู้มาก โดยเกษตรกรมีการสนใจหาความรู้ ควรท่ีจะมีการลงมือท ากินท าใชเ้องบา้ง โดย
ไม่ตอ้งซ้ือหมดทุกอยา่ง เช่น ท าน ้ ายาลา้งจานเอง การมีคุณธรรม จะตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหน่ี   รวมถึง
สอดคล้องกับ อานันท์ชนก  สกนธวฒัน์   (2555 :69) ศึกษาเร่ือง  พลวตัรของความยากจน : 
กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาในพื้นท่ีเขตชนบท  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย  
พบวา่  ครอบครัวเกษตรกรท่ีประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  ยึดหลกั
ความพอดี  พอเพียง  พอประมาณ  มีเหตุผล  ท าใหเ้กิดภูมิคุม้กนักบัตนเอง  และครอบครัว  และตอ้ง
อยูบ่นเง่อนไข  มีความรอบคอบ  ระมดัระวงั  มีคุณธรรม  พากเพียร  ขยนั  อดทน  เม่ือเกษตรกรยึด
หลกัเหล่าน้ี  ท าให้การประกอบอาชีพกา้วหน้าอย่างมัน่คง  มีผลก าไร  มีเงินเก็บ  เงินออม  ท าให้
ย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ เม่ือเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่  พอเพียง  พอประมาณ  ไม่ฟุ้เงฟ้อมีการเก็บ
ออม  ไม่ใช้จ่ายเกินก าลังตน  ท าให้ไม่เดือดร้อนเม่ือเจอเศรษฐกิจตกต ่า  ครอบครัวอยู่อย่างมี
ความสุขจึงเป็นชีวติท่ีมัน่คงย ัง่ยนื 
 

3. หลกัการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการด าเนิน
ชีวติ/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น พบวา่  มีหลกัการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้าง
และประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาในการด าเนินชีวิต/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดงัต่อไปน้ี   เร่ิมตน้จากการเปล่ียนแปลงหรือปรับแนวคิดจากบทเรียนและประสบการณ์ในอดีต  
โดยมีการเรียนรู้หลักคิดเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ งจากหนังสือ   
โทรทศัน์   การศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง    จากนั้นน ามาทดลองและประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง  ดงัต่อไปน้ี 

 ลุงค านึง  ชนะสิทธ์ิ   มีหลกัคิดท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  1. มีการวิเคราะห์บทเรียน และ
ประสบการณ์การท าการเกษตรในอดีตเพื่อแกไ้ขปัญหาและปรับเปล่ียนแนวความคิด   เลยหันมา
ติดตามโครงการพระราชด าริของในหลวงเก่ียวกบั เศรษฐกิจพอเพียง ทางส่ือต่างๆ ทั้งทางวิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์ทางทีวีติดตามอยูต่ลอดเวลา ติดตามไปดูงานตามสถานท่ีต่างๆส่ิงท่ีเราไปพบเห็น คือ
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การลด ละเลิกใช้สารเคมีท าอยา่งไร  2.  การเรียนรู้และทดลองปฏิบติั   3. สร้างภูมิปัญญาโดยใช้
วิธีการเรียนแบบธรรมชาติ     โดยไปดูงานสวนผลไมใ้นโครงการพระราชด าริ และไดน้ าความรู้ 
แลว้น ามาปรับปรุง   และก็กลบัมาตั้งกลุ่ม ท าปุ๋ยอินทรีย ์จุลินทรียชี์วภาพ   4. มีการรวมกลุ่มชาวบา้น   
โดยตั้งกลุ่มระดมหุ้นสมาชิก  ก่อนจะมาตั้งกลุ่มเอาสมาชิกมาไปอบรมหาความรู้เก่ียวกบัโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ พอเห็นรูปธรรมจากการดูงาน จากการบรรยายทั้งทฤษฎี การปฏิบติั และ
สามารถปฏิบัติได้เองจริง มาตั้ งกลุ่มตั้ งประธานรองประธาน เหรัญญิก ฝ่ายการตลาด ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์   5. การขยายผล   ชาวบา้นช่วยกนัผลกัดนัขยายผลจากกลุ่มเป็นหมู่บา้น จากหมู่บา้น
เป็นต าบล จากต าบลสู่อ าเภอ จากอ าเภอสู่จงัหวดัน้ีคือจากผลของการขบัเคล่ือน   ท าให้ไดเ้รียนรู้จน
น าไปสู่การประสบความส าเร็จได ้   6. การท างานอยา่งต่อเน่ือง   ซ่ึงเป็นจุดก่อตวัท่ีท าให้สามารถมี
ประเด็นในการจุดประกายในการท างานดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้ม    จนกลายเป็นผลไมป้ลอด
สาร อาหารปลอดภยัและสมุนไพร    ท าให้พวกเรามีรายไดป้ระจ าวนั ประจ าสัปดาห์ และมีรายได้
ทุกๆเดือน   มีรายไดต้ลอดไปทั้งปี    

พอ่ค าเด่ือง   มีหลกัคิดท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  1.  ส ารวจและศึกษาสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
มีความสมบูรณ์ 2. การเรียนรู้และใชชี้วิตอยูก่บัธรรมชาติ    3. ค านึงถึงการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อ
ลดตน้ทุน  โดยการท าแผงโซล่าเซลลเ์พื่อใชใ้นครัวเรือน    

ลุงประยงค์  รณรงค์  เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงหลกัคิดตอ้งเป็นแบบการพึ่งตนเอง
โดยใช้ระบบเกษตรผสมผสาน    ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของระบบเกษตรกรรมท่ีมีกิจกรรมตั้งแต่ 2 
กิจกรรมข้ึนไปในพื้นท่ีเดียวกนั และกิจกรรมเหล่าน้ีจะมีการเก้ือกูลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัไม่ทาง
ใดก็ทางหน่ึง ดงันั้น จึงเป็นระบบท่ีน าไปสู่ การเกษตร แบบยัง่ยืน (Sustainable Agriculture) จึง
ก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ คือ 1. การพึ่งตนเอง  เราควรจะตอ้งปรับตวัอยา่งไรเพื่อความอยูร่อด 
2. การท าอาชีพเสริม  ไม่ไดท้  าเฉพาะคนเดียวก็ชกัชวนชาวบา้นดว้ยวา่ตอ้งมีอาชีพเสริม   ไดมี้การ
จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ข้ึนมาศูนยห์น่ึงเพื่อให้สามารถจะใช้เป็นการเรียนรู้ของชาวบา้นไดเ้พราะมีการ
ส ารวจเอาผูรู้้ท่ีเป็นภูมิปัญญามาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ของชาวบา้น  3. ลดความเส่ียงจากความ
แปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีความแปรปรวนในแต่ละปี 
4. ลดความเส่ียงจากความผนัแปรของราคาผลผลิต ในการด าเนินระบบการเกษตรท่ีมีเพียงกิจกรรม
เดียว ท่ีมีการผลิตเป็นจ านวนมาก ผลผลิตท่ีไดเ้ม่ือออกสู่ตลาดพร้อมกนั  5. ลดความเส่ียงจากการ
ระบาดของศตัรูพืช หรือพืชไร่เพียงอยา่งเดียว เกษตรกรจะมีความเส่ียงอยา่งมากเม่ือเกิดการระบาด
ของศตัรูพืชข้ึน 6. ช่วยเพิ่มรายไดแ้ละกระจายรายไดต้ลอดปี  การด าเนินระบบเกษตรผสมผสานซ่ึง
มีกิจกรรมหลายกิจกรรม ในพื้นท่ีเดียวกนั  7. ช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวพนัธ์ุ (Species  
Diversity)  การด าเนินระบบเกษตรผสมผสาน  ซ่ึงจะมีกิจกรรมหลากหลายในพื้นท่ีเดียวกนั พบวา่
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ท าใหเ้กิดความหลากหลายทาง ชีวพนัธ์ุ (Species Diversity) เกิดข้ึนในพื้นท่ี 8. ช่วยกระจายการใช้
แรงงาน ท าใหมี้งานท าตลอดปี เป็นการลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานออกนอกภาคการเกษตร 9. 
ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียน (Recycling) ของกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ี 10. ช่วยให้เกษตรกรมี
อาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน ในการด าเนินระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีหลาย
กิจกรรมช่วยท าให้เกษตรกรสามารถมีอาหารไวบ้ริโภคในครอบครัวครบ ทุกหมู่  11. ช่วยท าให้
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน การด าเนินกิจกรรมในระบบเกษตรผสมผสานช่วยท าให้มีการ
กระจายการใชแ้รงงานท าใหมี้งานท าตลอดทั้งปี   

ซ่ึงเสรี พงศพ์ิศ (2550 : 21 – 30) ไดเ้สนอทางออกของชุมชนโดยสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนโดยเร่ิมจากการปรับกระบวนทศัน์ ไดแ้ก่   วธีิคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า รวมไปถึง
การปรับการมองโลกความเป็นจริงแบบเดิม ๆ ให้มามองโลกความเป็นจริงแบบใหม่ โดยปรับ
กระบวนทศัน์ท่ีคิดหาทางรอดมากกวา่ทางรวย โดยปรับกระบวนทศัน์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
เร่ืองความพอประมาณท่ียึดคุณธรรม ความดี ภูมิปัญญา และความเรียบง่าย และกระบวนทศัน์ใน
เร่ืองความมีเหตุมีผล หมายถึง การท าอะไรควรใชข้อ้มูล ความรู้ วิชาการ คนท างานอยา่งมีแบบแผน 
ใช้ความเห็นมากกว่าการพินิจพิจารณา ไม่ถูกครอบง า คิดได ้คิดเป็น การมีเหตุผลจึงหมายถึงการ
เรียนรู้และกระบวนทศัน์เก่ียวกบัการมีภูมิคุม้กนัซ่ึงเป็นระบบท่ีเป็นความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ทั้งส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคนดว้ยกนั กิจกรรมต่าง 
ๆ ตอ้งเก้ือกูลเช่ือมโยงกนั  และปาริชาติ วลยัเสถียร (2544 : 41 – 44) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้วา่เป็น
หัวใจส าคัญของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ซ่ึงท าให้ชาวบ้านรู้ตัว เกิดปัญญารู้เท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถก าหนดชีวติตวัเองได ้ซ่ึงการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงของชุมชน จะตอ้งเป็นการ
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริงในส่ิงท่ีเห็นวา่เป็นเร่ืองมีคุณค่า เป็นประโยชน์และความจ าเป็นของชุมชน 
ซ่ึงตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยเร่ิมจากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และเร่ิม
เรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นฐานของชุมชนเอง ทั้งทุนทางปัญญา ทุนทางทรัพยากร ทุนทางธรรมชาติ จาก
ประสบการณ์ท่ีมีอยู ่การเรียนรู้จากผูรู้้ การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้อยา่ง
มีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายของการเรียนรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น เป้าหมายเบ้ืองตน้คือ เรียนรู้เพื่อท าได้
ตามท่ีได้รับการถ่ายทอดมา ซ่ึงยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชนได้ ระดบัท่ี
กา้วหน้าข้ึนคือเรียนรู้แล้วสามารถปรับประยุกต์แลว้คิดต่อได้ในบริบทเง่ือนไข ปัจจยัของตวัเอง 
และส่ิงท่ีอยากให้เกิดข้ึน คือ เรียนรู้ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างส้ินเชิงจากความคุน้ชินดั้งเดิม 
ตวัอยา่งเช่น ในเร่ืองของการท าเกษตรอินทรีย ์ไม่ไดเ้ป็นเพียงการเปล่ียนไปวิถีการผลิต แต่เป็นการ
เปล่ียนวิถีชีวิตดว้ยคือ เปล่ียนในวิธีคิด เปล่ียนในระบบคุณค่า และเปล่ียนไปถึงการปฏิบติั เรียนรู้ท่ี
จะเป็นไทย เป็นอิสระ เปล่ียนแปลงจากดั้งเดิม 
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สอดคลอ้งกบั  ศิริพงษ ์ วีระภทัรกุล (2558:249) ศึกษาเร่ือง  รูปแบบการพฒันาการ
ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตอ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์ 
พบวา่  การไดเ้รียนรู้ ประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสมาชิกในชุมชน  มีการเรียนรู้ดา้นต่างๆ เช่นการพฒันาดา้นการเกษตร  
ดา้นการท าการตลาด  ดา้นการบริหารจดัการร่วมกนั  โดยการจดัการแบบมีส่วนร่วม อาศยัความ
ร่วมมือจากชุมชน  เขา้มาร่วมกนัจดัการองคก์รในชุมชน  มีการพฒันาร่วมกนัจนเกิดเป็นกระแสท่ี
ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายจดัตั้งองค์กรชุมชนเพื่อท างานกิจกรรมชุมชนมากข้ึน  ชุมชนเข้มแข็งตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือร่วมแรงของชุมชน  และสอดคลอ้งกบั ธนบดินทร์ วงษเ์มืองแก่น (2555 : 137) ศึกษาเร่ือง   
ยทุธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้น
ชุมชนแม่ระวาน   พบวา่   ชาวบา้นมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั คาดหวงัความรู้ทางดา้นการเกษตร เทคนิคและทกัษะวิธีการ
ใหม่ๆ ความคาดหวงัในดา้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายไดข้องครอบครัว ความคาดหวงัในความรู้เร่ือง
ของการลดตน้ทุนทางการเกษตร ความคาดหวงัในการน าความรู้ไปเผยแพร่แก่ครอบครัวและชุมชน 
และคาดหวงัในการแลกเปล่ียนความรู้กบัปราชญ์ชาวบา้น  และวิธีการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้นชุมชนแม่ระวาน และผลท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรหลงัผา่น
การฝึกอบรม ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นชุมชนแม่ระวาน ได ้ 6 ปัจจยัหลกั ตั้งแต่ ปราชญช์าวบา้น วิทยากร 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณ และนโยบาย ซ่ึงปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว
ลว้นมีความส าคญัต่อความส าเร็จของโครงการทั้งส้ิน  ในส่วนปัจจยัในเร่ืองของ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน งบประมาณ และนโยบาย ถือว่าเป็นปัจจยัหนุน ท่ีช่วยเสริมให้การด าเนินงานของศูนย์
เครือข่ายปราชญช์าวบา้นชุมชนแม่ระวานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะทุกปัจจยัมีความเช่ือมโยง
เก่ียวขอ้งและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นส่ิงส าคญั คือ ตอ้งควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยฯ์ ให้ไดท้ั้งหมดหรืออยา่งนอ้ยตอ้งควบคุมให้ไดม้าก
ท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพและสมดุลท่ีเหมาะสมของการขบัเคล่ือนการพฒันา  และการ
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้นชุมชนแม่ระวาน มีอยูด่ว้ยกนั 2 
ลกัษณะ ดงัน้ี 1. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน  ไดแ้ก่   เดินทางไปดูงานสถานท่ีจริงการท างานของกลุ่ม
ต่างๆ   เดินทางไปดูงานในสวนไร่นาของชาวบา้น ท่ีมีการน าความรู้เร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปใชใ้น
การท าการเกษตร รวมถึงการอนุรักษป์รับปรุงบ ารุงดิน  ดูงานพื้นท่ีป่าชุมชน เดินทางเขา้ไปดูงาน
การอนุรักษป่์า และสรุปผลการศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมสุดทา้ยก่อนจบกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
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โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้มาศึกษาดูงาน แสดงทศันะ เก่ียวกบัการศึกษาดูงานในแต่ละคร้ัง  และ 2. 
เป็นสถานท่ีฝึกอบรมศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้นชุมชนแม่ระวาน คือการอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดนยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลว้สามารถน า
ความรู้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดรั้บการอบรมจากศูนยฯ์ น าไปประยุกตใ์ช้ หรือ น าไปใช้
ในชีวติประจ าวนัได ้และสามารถน าไปขยายผลสู่เกษตรกรอ่ืนๆ ได ้กิจกรรมการอบรมไดใ้ชว้ิธีการ
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ผา่นเน้ือหาวิชา หลกัการ แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางเลือก ทางรอด หลกัการอยูร่่วมกนั ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน การจดั
โครงเร่ือง เน้ือหาในการบรรยาย เทคนิคการเป็นพิธีกร การท าหนา้ท่ีพิธีกรในโอกาสต่างๆ บญัชี
ครัวเรือน และการประยุกตใ์ช้ ทกัษะการเป็นผูน้ า และธรรมะการด าเนินชีวิต และ การด าเนินชีวิต
ตามเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการและแนวคิดการอยูร่่วมกนั ปัญหา ผลกระทบ จากการท าเกษตร
เชิงเด่ียว และการใชส้ารเคมี การท าไมก้วาดทางมะพร้าว การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยไมป่้า บญัชี
ครัวเรือนการอนุรักษ์ และการปรับปรุง บ ารุงดิน การผลิตสารสกดัชีวภาพ การผลิตน ้ ามนัไปโอ
ดีเซล การผลิตน ้ าส้มควนัไม ้การท าน ้ ายาอเนกประสงค์ การแปรรูปผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน การปลูกผกั
สวนครัว และไร่นาสวนผสม การเล้ียงกบ และปลาดุก การเล้ียงสัตวแ์ละจดัการพืชอาหารสัตว ์การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ศึกษาดูงานป่าชุมชน แผนชีวิตการน าไปปรับใชก้บัครอบครัว  และ
ธรรมะกบัวถีิเกษตรกรรม ส าหรับหลกัสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเกษตรกร
ทัว่ไป โดยมีวิธีการต่างๆ ท่ีใช้ ไดแ้ก่ การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบติั การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาดูงานในชุมชน และกิจกรรมนนัทนาการ โดยมีส่ือท่ีใชไ้ดแ้ก่ 1) ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ ปราชญ์
และทีมวิทยากรหลกั 2 ) ส่ือส่ิงพิมพ ์ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการอบรม โปสเตอร์วิชาการ บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ของศูนยฯ์ 3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ วีดีทศัน์ สไลด์ และ Power Point และ 4) ส่ือ
กิจกรรม ไดแ้ก่กิจกรรมต่างๆ ท่ีศูนยฯ์ จดัข้ึนมาในกิจกรรมการอบรม  และสอดคลอ้งกบั เชาวณีย ์ศิ
ริสาคร (2555: 87) ศึกษาเร่ือง   วิถีชีวิตเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นนา
โดน อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  พบวา่  แนวทางส่งเสริมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
ด าเนินชีวิต   1. การสร้างทีมวิทยากร / พฒันาปราชญ์ โดยใชศู้นยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
กลไกในการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ สร้างทีมวิทยากรโดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงานศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อเรียนรู้แลว้น ากลบัมาพฒันาในพื้นท่ีของ
ตนเอง   2. การจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรม จดัท าหลกัสูตรให้หลากหลายมีความเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของเกษตรกร โดยก าหนดหลกัสูตรออกเป็น 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรส าหรับเกษตรกรท่ี
ผา่นการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัสูตรส าหรับเกษตรกรท่ียงัไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรม
เก่ียวหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  3. การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีวาง
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ไว ้ ซ่ึงหลกัสูตรมีการบรรยาย การสาธิต พร้อมลงมือปฏิบติัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึนและยงั
สามารถน ากลบัไปประกอบอาชีพไดจ้ริง  4. การเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน รับฟังความคิดเห็น
จากคนในชุมชน เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งปราชญแ์ละคนในชุมชน เพื่อร่วมกนัพฒันาและขบัเคล่ือน
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบต่อไป รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือกบัคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยันครพนม เพื่อจดัท าส่ือในการฝึกอบรม
เป็นรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายและมีภาษาท่ีหลากหลาย มีศูนยบ์ริการวิชาการและปัจจยัการผลิตนครพนม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการให้กบัเกษตรกร  5. การขยายผลการเรียนรู้ เกษตรกรในชุมชนเม่ือ
ไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ก็ควรจะด าเนินการวางแผนขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนใกลเ้คียง โดย
พฒันาพื้นท่ีท าการเกษตรของผูน้ าปราชญช์าวบา้นเพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้ โดยใชห้ลกัสูตรท่ีก าหนดข้ึน 
จดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ นอกจากการฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
ท าการเกษตรแลว้ สามารถศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนบา้นนาโดน ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครพนม ท่ีมีการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 
 

4. วิธีการปฏิบติัท่ีดี  หรือแนวทางท่ีดีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีดงัต่อไปน้ี  1.มีการสร้างอุดมการณ์และตั้งปณิธานเพื่อการประกอบ
อาชีพ/ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   2. ผูน้ าชุมชนควรมีลกัษณะเป็นคนท่ีรู้จกัให้ มี
จิตอาสามีความรู้ต้องรู้จกัแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืนๆน าไปใช้ได้ มีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือ เก้ือกูล เอ้ืออาทร ขยายผล มีความคงเส้นคงวา  3. การคน้ควา้ความรู้เพื่อการพฒันาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านช่องทางแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ งทางหนังสือ  วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์ โทรทศัน์ และโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  4.  วิธีการเรียนรู้หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และน าองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิต    
5.ใชห้ลกัการคิดวิเคราะห์ตามระบบธรรมชาติ  สร้างเป็นขอ้มูลและองคค์วามรู้    6. มีการลดตน้ทุน
การผลิตเพื่อเพิ่มรายได้    7.มีการรวมกลุ่มและการพึ่งตนเอง   สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้   8.การตั้งศูนยก์ารเรียนรู้  เพื่อขยายผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ทางดา้นการเกษตร  และ
ธรรมชาติ   9.การปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคม เช่น การท ายางแผ่นตอนน้ี มีการ
เตรียมตวัในการท่ีจะก้าวขา้มไปสู่ตลาดยุโรป  โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยค านึงถึง
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน  10. การประเมินตวัเองอยา่งต่อเน่ือง   11. ทุน
ทางสังคม  วฒันธรรมวิถีชีวิตดั้ งเดิมในการท าการเกษตรเพื่อการด ารงชีพมิใช่การค้า  มีการน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ  โดยชาวบา้นมีความผกูพนัรักและหวง
แหนในทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น ้ า ป่า เกิดความตระหนกัท าให้ชาวบา้นสามารถอยู่ร่วมกบั
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ธรรมชาติไดอ้ยา่งสมดุล  12.  มีการบริหารจดัการท่ีดี  ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเนน้ท่ี
การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  อยู่ร่วมกับธรรมชาติสามารถพึ่ งตนเองได้  สอดคล้องกับ 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2554 :10) ท่ีกล่าวถึง แนวทางปฏิบติั โดย
เร่ิมจากตวัเองก่อน ดว้ยการฝึกจิต ข่มใจตนเอง และอบรมเล้ียงดูคนในครอบครัวให้มีคุณธรรมกิน
อยูต่าม อตัภาพ พึ่งพาตนเองอยา่งเต็มความสามารถ ไม่ท าอะไรเกินตวั ไม่ลงทุน เกินขนาด ด าเนิน
ชีวติโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อความ
มัน่คงในอนาคต และเป็น ท่ีพึ่งให้ผูอ่ื้นไดใ้นท่ีสุด เช่น การหาปัจจยัส่ีมาเล้ียงตนเองและครอบครัว 
จากการประกอบสัมมาชีพ การจดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย ประหยดั แต่ไม่ใช่ตระหน่ี ลด ละ เลิก
อบายมุข รู้จกัคุณค่ารู้จกัใช้รู้จกัออมเงิน และส่ิงของเคร่ืองใช้ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีการ
แบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบขา้ง รวมถึงการรักษาวฒันธรรมประเพณีและการอยู่
ร่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหารความเส่ียงดว้ยการ
สร้างภูมิคุม้กนัดา้นวตัถุสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม  การปฏิบติัเพื่อให้เกิดความพอเพียงนั้น 
จะต้องเสริมสร้างให้คนในชาติมีพื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติตน ดังน้ี  มีคุณธรรม ทั้ งน้ีบุคคล
ครอบครัว องคก์ร และชุมชนท่ีจะน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ตอ้งน าระบบคุณธรรมและ
ความซ่ือสัตยสุ์จริตมาประพฤติปฏิบติัก่อน โดยเร่ิมจากการอบรมเล้ียงดูในครอบครัว การศึกษา
อบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา ตลอดจนการฝึกจิต ข่มใจของตนเอง ใช้หลกั
วิชา-ความรู้ โดยน าหลักวิชาและความรู้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นการวางแผนและ
ปฏิบติั ดว้ยความด าเนินชีวติดว้ยความเพียร ความอดทนมีสติปัญญา และความรอบคอบ 

 
5.  สมรรถนะท่ีผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมภูมิปัญญาฯโดยมีการเช่ือมโยงก่อเกิด

นวตักรรม  ดงัต่อไปน้ี  1.  สมรรถนะการเรียนรู้อยูก่บัธรรมชาติ   มีวิธีการเรียนรู้ยอ้นอดีตของ
ธรรมชาติ โดยการประยุกต์ข้ึนมาใช้ใหม่    2. สมรรถนะการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เพื่อการประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัพื้นท่ี  3. สมรรถนะการเป็น
คนท่ีรู้จกัให ้มีจิตอาสา   มีความรู้  รู้จกัแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืนๆน าไปใชไ้ด ้มี
ความมุ่งมัน่ ช่วยเหลือ เก้ือกูล เอ้ืออาทร คือ มีความพอเพียงพึ่งตนเองให้ได ้ 4. สมรรถนะการ
เป็นผูท่ี้ต่อสู้รู้จกัการแกปั้ญหา มีการใช้ประสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาพฒันาเพื่อความ
ย ัง่ยืน   และอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ  5. สมรรถนะความฉลาดทางอารมณ์    โดยมีการจดัการ
ความเครียดได ้ในขณะท่ีตอ้งรับผิดชอบงานมาก  สอดคลอ้งกบั  ทองใบ  สิงสีทา (2552 : 125) 
ท่ีศึกษาเร่ือง  การพฒันาศกัยภาพผูน้ าชุมชนในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  บา้นรางแจง  
หมู่ 9  ต าบลเขาดิน  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จงัวดัสุพรรณบุรี  พบวา่  สมรรถนะท่ีผลกัดนัให้
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เกิดนวตักรรมภูมิปัญญาของผูน้ าชุมชนทั้ง 3  ดา้น  คือ  ดา้นความรู้  เจตคติ  และทกัษะการ
ปฏิบติังานของผูน้ าชุมชน  โดยผูน้ าชุมชนเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนงาน  โดยการระดม
ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน  การประสานงานกบัสมาชิกเพื่อเกิดกิจกรรม 
 

6.  การแสวงหาความรู้ ขอ้มูล การน าความรู้ไปใช ้และเผยแพร่และเปล่ียนความรู้/
เทคนิคเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความส าเร็จ
ดงัต่อไปน้ี  1.  มีการศึกษากระบวนการผลิตตามวิถีธรรมชาติ   โดยศึกษาดูงานของโครงการ
ตามพระราชด าริต่างๆ และศึกษาดูงานในประเทศต่างๆ   2. อ่านหนังสือก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรคใ์นการปลูกพืชสวนโดยไม่ใชส้ารเคมีแต่จะใชว้ิธีชีวภาพ โครงการพระราชด าริของ
ในหลวง  3.สังเกตและศึกษาธรรมชาติ   มีการศึกษาคน้ให้พบแลว้น าความรู้ต่างๆเหล่าน้ีมาใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวติใหไ้ด ้   4. การปรับเปล่ียนความคิดเร่ืองเกษตรธรรมชาติ จากส่ือการ
เรียนรู้ต่างๆ ศึกษาจากตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จ  ศึกษาจากตวัอยา่ง 5. มีการจดัตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้และฝึกอบรม   โดยใชว้ิธีการเช่ือมโยงขอ้มูล  สามารถศึกษาการท าการเกษตรอินทรียไ์ด้
ทุกพื้นท่ีในชุมชน  มีการท าเวทีเร่ืองการขบัเคล่ือนชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีสุดในโลก  6.มี
การเชิญอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเขา้มาร่วมรักษาป่า   7.การเรียนรู้ตลอดชีวิต   8.การเผยแพร่
และเปล่ียนความรู้/เทคนิคเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีการ
ชักน าชาวบ้านให้มาประกอบอาชีพเสริมด้วยการท าไร่นาสวนผสม  มีการประยุกต์ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูม่าเป็นตน้ทุนสร้างรายได ้ ค  านึงถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และความ
ปลอดภยัในการด าเนินชีวติ   สอดคลอ้งกบั  จกัรพนัธ์  อินไสย  (2554 :55) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอนาหม่ืน จงัหวดั
น่าน  พบวา่  เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัหน่ึง โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารทางโทรทัศน์ และเกษตรกรมีความเช่ือมั่นในแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ว่าจะสามารถเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ในชุมชนของเกษตรกรได้ แต่การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของ
เกษตรกร ยงัมีไม่มากนกั โดยจะพบเกษตรกรท่ีสามารถน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั
ได้ในเฉพาะในพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีมี มีปัจจยัเก้ือหนุน เช่นลกัษณะการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน หรือมีกิจกรรมทางการเกษตรท่ีหลากหลาย เช่นการเล้ียงสัตวห์ลากหลายชนิดเพื่อ
การบริโภค หรือมีกิจกรรมท่ีหลากหลายภายในพื้นท่ีท าการเกษตรของตน ซ่ึงเป็นไปตามหลกั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในเร่ืองการใชปั้จจยัท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีการเกษตรของตนเองเพื่อลดการ
พึ่งพาปัจจยัจากภายนอก เช่นการ ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคจากพื้นท่ีทางการเกษตรของตนเอง
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นอกจากจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายลงแลว้ ยงัเป็นการลดความเส่ียงจากการไดรั้บสารเคมีป้องกนั
ก าจัดศัตรูพืชท่ีปนเป้ือน มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีซ้ือมาอีกด้วย และจาก
การศึกษายงัพบว่า การเน้นย  ้าถึงเร่ืองแนวทางการปฏิบติัในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั
เกษตรกรบ่อยคร้ัง มีผลให้เกษตรกรได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบติัจนสามารถน า
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดภ้าระหน้ีสินของเกษตรกรเป็นอีกประเด็น
หน่ึงท่ีมีผลต่อการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัของเกษตรกร    

โดย อภิชยั  พนัธเสน (2549 : 156 – 160) ไดเ้สนอวา่ การวิจยัโดยชุมชน(Popular 
Research) เพื่อการพฒันาตนเอง ความเป็นงานวิจยัท่ีนกัวิจยัจากองคก์รและภาคส่วนต่าง ๆใน
สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รประชาชนร่วมมือกนัเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนคน้หาค าตอบ
ต่อโจทยก์ารพฒันาตนเอง และเพื่อกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงดว้ยวิธีคิด วิถีการผลิต และ
วิถีชีวิตของชุมชน การวิจยัจึงควรเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้และเปล่ียนแปลง
สังคม  (Transformative Action Learning) หรือ TALR ให้ความส าคญัต่อการสร้างความรู้
ควบคู่กบัการเรียนรู้ เชิงปฏิบติัการโดยประชาชนตอ้งมีเป้าหมายการเสริมพลงัวฒันธรรมชุมชน
ดว้ย  และเสรี พงศพ์ิศ (2549 : 19) ไดก้ล่าวสรุปวา่ ชุมชนเกิดการเรียนรู้น าไปสู่การพึ่งพาตนเอง
นั้นตอ้งท าใหช้าวบา้นคน้หาศกัยภาพของตนเองและพฒันาศกัยภาพไปสู่การพึ่งพาตนเองต่อไป 
วิธีการน้ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เรียกวา่ “ประชาพิจยั” (People Research and Development : 
PR&D) คือ ชาวบา้นวิจยัตนเอง พวกเขาเรียนรู้ตนเอง ชุมชน รู้จกัเอกลกัษณ์ รากเหงา้ ความรู้ 
ภูมิปัญญาทรัพยากรท้องถ่ิน เรียนรู้สถานภาพท่ีแท้จริงของตนเอง รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มรู้จกัปัญหาความตอ้งการและทุนของตนเอง 
 
 7.  ทุนทางสังคมมีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญา  ดงัต่อไปน้ี  
1. มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก   ประกอบกบัปราชญ์
ชาวบา้นมีความรอบรู้เร่ืองสภาพดินท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูก   2.การสร้างวฒันธรรมของ
คนรุ่นเก่า    ท่ีให้ชาวบา้นร่วมแรงร่วมใจ   3.วิถีชีวิตชาวบา้นมีผลมากต่อการรวมตวักนัไดร่้วม
ท ากิจกรรม  4. ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นตน้ทุนท่ีมีคุณค่า     ปราชญ์ชาวบา้นสามารถ
ปลูกผกัพื้นบ้านธรรมชาติได้อย่างหลากหลาย    และเขาก็ไม่เครียด   5.การบูรณาการองค์
ความรู้ต่างๆ   และใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อจะด าเนินชีวิตให้อยู่ดีมีความสุข
เหมือนกนัทุกคน  โดยใชค้วามรู้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงพระราชทานให้แก่พสก
นิกรไทย เร่ืองความพอเพียง  6.ภูมิปัญญาการเพาะปลูกแบบโบราณ   วฒันธรรมของชาวบา้นท่ี
มีการเพาะปลูกพืชท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ดิน ลม  น ้ า ฟ้า  อาศยัการสังเกตธรรมชาติ  พืช
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พรรณ ธัญญาหาร   และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลานเพื่อใช้ในการด ารงชีวิต 
สอดคลอ้งกบั  เพญ็ประภา ภทัรานุกรม (2553 : 6) ศึกษาเร่ือง  การพฒันาทุนทางสังคมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ในชุมชนประสบภยัพิบติัสึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา  กล่าว
วา่  ทุนทางสังคม จึงเป็นฐานส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของชุมชนให้มีความ
เขม้แขง็บนรากฐานรากเหงา้ของตนเอง ส่งผลต่อการพฒันาความเขม้แข็งของประเทศโดย รวม 
อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (พิทยา วอ่งกุล, 2542 : 5 ) ทุนทางสังคมจึงนบัเป็นพลงัส าคญั
ในการสรรค์สร้างส่ิงท่ีดีงามให้กบัชุมชน และสังคม ท าให้ชุมชนเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ
เสริมสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็ การ ส่งเสริม“ทุนทางสังคม” จึงมีความส าคญัในการพฒันาโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน เพื่อ ชุมชนเขม้แข็ง เป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในการพฒันาชุมชนและสังคมไทย
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์หน่ึงของการพฒันาประเทศไทยตามแผน 
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ไดก้ล่าว ถึงแนวทางการ
พฒันาเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ดงักล่าวโดยให้ความส าคญัการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้
คนไทยไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สามารถเขา้ถึงแหล่ง ความรู้ดา้นวฒันธรรม ภูมิปัญญา พฒันา
รูปแบบและหลกัสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของเมืองและชุมชน โดยเปิด
พื้นท่ีชุมชนใหเ้ป็นสถานท่ีเรียน รู้ของคนในชุมชน พ ัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ท่ี สอดคลอ้งกบั
ความต ้องการของทอ้งถ่ิน  ความรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการปัญหาและการ
ปรับ ตวัของชุมชน เป็นความรู้ท่ีเรียกกนัว่า “ภูมิปัญญา” ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีมาจาก 
ประสบการณ์จริง มีความเป็นบูรณาการสูง ทั้งในเร่ืองของกาย ใจ สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม มี
วฒันธรรมเป็นฐาน มีการเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมท่ีลึกซ้ึง และเนน้ ความส าคญัของจริยธรรม
มากกวา่วตัถุนิยม” การเรียนรู้ของชุมชนมีความเป็นพลวตัสูง เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีเอาชีวิต
และปัญหาเป็นตวัตั้ง เป็นกระบวนการของการ เรียนรู้ท่ีมีลกัษณะการร่วมคิด ร่วมไมร่้วมมือกนั
ปฏิบติั มีการส่ือสารแลกเปล่ียน ระหว่างผูค้นท่ีแตกต่างหลากหลาย ลดความขดัแยง้เป็น
เคร่ืองมือทรงพลงัในการ ยกระดบับุคคลและพฒันาชุมชน เป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้คิดเป็น ท า
เป็น แกปั้ญหาได ้ (สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ และคณะ, 2548 : 26 – 27) และเป็นการพฒันาโดยใช้
ชุมชน เป็นฐาน (Community – Based Development) ท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนบน
ฐานของวถีิชีวติของชุมชน มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน โดยใชทุ้นเดิมท่ี
มีอยู่ในชุมชน หรือทุนทางสังคม เป็นฐานในการพฒันาสังคมและประเทศให้เขม้แข็งอย่าง
ย ัง่ยืน  สอดคล้องกบั  เทวี สวรรยาธิปัติ และคณะ (2552 : 269) พบว่า  ทุนทางสังคม  
ประกอบดว้ย  1.ทุนทางปัญญา  ชุมชนมีความศรัทธาใหค้วามร่วมมือกนัแกปั้ญหา 2.ทุนความรู้ 
กลุ่มต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตอ้งแกไ้ขปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีชุมชนมีอยู่  พร้อมกบัแสวงหา
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ความรู้ใหม่ท่ีจ  าเป็นตลอดเวลา  3.ทุนสุขภาพร่างกาย 4.ทุนทางวฒันธรรมท้องถ่ิน 5.ทุน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  6.ทุนสวสัดิการกลาง  7.ทุนแกนน า  8. ทุนเวทีสาธารณะ 9.ทุนทาง
เศรษฐกิจ 

8.  การจดัการความรู้มีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญา 
ดังต่อไปน้ี  1. การคิดทุกอย่างและรู้จักประยุกต์  มีการจินตนาการและแก้ปัญหาให้เป็น    
ความรู้ส าคญัมาก   โดยเรียนรู้ดว้ยตนเองจากหนงัสือ  รู้จากการดูงาน รู้จากการดูสารคดี  แลว้
ลองผิดลองถูก    จนประสบความส าเร็จเม่ือมีความรู้ความช านาญในส่ิงท่ีท าอยู่ประสบ
ความส าเร็จ     ไดมี้การถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจโดยการสาธิตท าให้ดูเป็นตวัอยา่ง  และมี
การรวมกนัเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้างเข้มแข็งมัน่คงด้วย  2. การจดจ าเพื่อจดัเก็บความรู้  ด้วย
วธีิการตั้งขอ้สังเกตท่ีแตกต่างเอาไวว้า่ท าไมจึงท าอยา่งนั้นท าอยา่งน้ี  และศึกษาถึงกระบวนการ
อย่างถ่องแท ้  3. รู้จกัวิธีการจดัการด้วยความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา  มีการจดัตั้งศูนย์การเรียนรู้              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มีการพฒันาความคิดของคนในชุมชนให้ตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้มและการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน  โดยการศึกษาจากตวัอยา่งและพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จ   4.การประยุกตแ์ละ
พฒันาสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้   5.มีการท างานวจิยัเพื่อการพฒันา  โดยปราชญช์าวบา้นมีบทบาท
หนา้ท่ีความรับผดิชอบเร่ืององคค์วามรู้ดา้นการเกษตรซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั มีทีมงานการศึกษาวิจยั
โดยมูลนิธิเกษตรกรย ัง่ยืน   6. มีการเขียนหนงัสือจดัพิมพเ์พื่อการเผยแพร่   สอดคลอ้งกบั  ศิริ
พงษ ์ วีระภทัรกุล (2558:248) ศึกษาเร่ือง  รูปแบบการพฒันาการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตอ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์ พบวา่  การจดัการบริหาร
ท่ีมีคุณภาพท่ีส าคญัคือ  ตอ้งพฒันารูปแบบการด าเนินชีวิตของเกษตรกรในระดบัครอบครัว
ก่อนให้มีความรู้ในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซ้ึงถึงเป้าหมาย  
วตัถุประสงค์  รูปแบบการด าเนินชีวิตระยะเวลา  ควบคุมค่าการท่ีจะเป็นจุดเปล่ียนสู่การท า
เกษตรกรแบบยัง่ยืน  มัน่คง  ในอนาคต  และเป็นการแก้ปัญหาอย่างแทจ้ริงและถาวร  โดย
เกษตรกรและครอบครัวจะตอ้งรู้ในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซ้ึงรอบด้าน 
เขา้ใจหลกัทฤษฎีอย่างถูกตอ้งรู้ถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนมาในอนาคตเป้าหมายท่ีตอ้งการ  และมี
ความขยนัอดทน  อดออม  วนใจหาความรู้  สนใจศึกษาหาความรู้ในส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าของตวั
เกษตรกรเอง  และตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อการใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเช่ือความ
มุ่งมัน่ท่ีจะท าใหส้ าเร็จ  เพื่อความมัน่คง และย ัง่ยนืในอาชีพและชีวติ 

 
 9.  ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญา  คือ                 
การใช้จินตนาการและความคิด  เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์นวตักรรมภูมิปัญญา                 
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โดยเร่ิมตน้จากการวางแผน  และลงมือกระท ามีการลองผิดลองถูก  ปรับปรุงประยุกต์ใช้เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพจนเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี   เป็นภาพความส าเร็จและเป็นตวัอยา่งให้กบัเกษตรกรรายอ่ืนๆ
ได้ศึกษาเรียนรู้    มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคและสูตรต่างๆ                     
ทางชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต  และลดตน้ทุน   ก่อให้เกิดนวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งต่อเน่ืองในการ
อยูร่่วมกบัธรรมชาติอยา่งสมดุลและสู่การพฒันาตามหลกัปรัชญาพอเพียงอยา่งย ัง่ยืน  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั  ขนิษฐา  นนัทบุตร (2556:226) กล่าวถึง   เม่ือน านวตักรรม งานและกิจกรรมท่ีทุนทางสังคมได้
ด าเนินการอยู่วิธีการท างานท่ีด าเนินอยู่ของกลุ่มและเป็นงานท่ีท าให้เกิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวขอ้ความรู้ไดเ้ป็นการจุดประกายหรือสร้างแรงบนัดาลใจ เกิดวิธีการท างาน
จนน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ท าใหเ้กิดทกัษะความช านาญ ขยายผล เพิ่มสมาชิก จึงถือเป็นการสร้างความรู้
ได้ งานของกลุ่มได้เห็นประจกัษ์ในชุมชนว่าท าให้เกิดการสร้างรายได้ เกิดการขยายกลุ่มเป็น
เครือข่ายระหวา่งหมู่บา้น ท าใหผู้น้  ากลุ่มมีภาวะของการน าและสร้างการเปล่ียนแปลงไดจ้ริง สมาชิก
ท่ีรวมกลุ่มเกิดความรักและหวงแหนอาชีพท่ีตนไดพ้ฒันาร่วมกนัท าให้เกิดกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมและสร้างความเป็นเจา้ของได้  ซ่ึงนวตักรรม หมายถึง กระบวนการน าใช้ความคิดใหม่ 
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ แนวทางและวิธีการท างานใหม่ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์และผลลัพธ์ท่ีดีต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งในแง่ของการเพิ่มคุณค่า การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลตอบแทน การเพิ่มคุณภาพ การลด
ปัจจยัเส่ียงท่ีกระทบสุขภาพ การลดค่าใชจ่้าย การสร้างความพึงพอใจ ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
การลดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงน าใชน้วตักรรม อาจประกอบดว้ย โครงสร้างท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง
สู่ผลท่ีดีกวา่ผลผลิต และกระบวนการ เป็นตน้  และ ทุนทางสังคม หมายถึง ผูท้  าให้มีกิจกรรม หรือ
กลุ่มผูท่ี้ท  าใหมี้กิจกรรมรวมตวั เพื่อร่วมคิด ร่วมท าให้เกิดงานและกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน 
โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน 4 ระดบั คือ (1) ระดบับุคคล (ผูน้ า นกัสู้ ปราชญ ์คนเก่งคนส าคญั) (2) ระดบั
กลุ่ม องค์กรชุมชน (3) ระดบัหน่วยงาน แหล่งประโยชน์ และ (4) ระดบัหมู่บา้น (ชุมชน) จดัการ
ตนเอง  นิยามของ ฟรีแมน (ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ. 2552 : 50 ; อา้งอิงจาก Freeman. 1997) 
ซ่ึงกล่าวว่า ประดิษฐกรรมนั้นเป็นเพียงการท าให้ความคิดใหม่ๆ นั้นเป็นความจริงข้ึนมา และ 
สามารถจบัตอ้งได้ หากแต่ไม่สามารถหรือไม่ไดน้ าเอาความคิดเหล่านั้นไปใช ้ หรือประยุกตใ์ชใ้น 
โลกแห่งความเป็นจริงได ้เน่ืองมาจากนวตักรรมนั้นเป็นมากกวา่ความคิดใหม่ แต่เป็น กระบวนการ
ในการน าเอาความคิดท่ีมีนั้นไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งทางสังคมและการคา้ 
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ตอนที่ 2   ปัจจัยเง่ือนไขที่ส่งผลต่อการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนื    

จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้นถึงปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรม             
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน พบว่า  ปัจจยั
เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  การปรับและยอมรับแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต/การประกอบอาชีพ  มีการให้ความสนใจในระบบ
ความสัมพนัธ์ของธรรมชาติ  สอดคลอ้งกบั  ศิริพงษ ์ วีระภทัรกุล (2558:251) ศึกษาเร่ือง  รูปแบบ
การพฒันาการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตอ าเภอสตึก 
จงัหวดับุรีรัมย ์ พบวา่  ดา้นการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืของเกษตรกรในจงัหวดับุรีรัมย ์ คือ  เกษตรกรได้
มีการด ารงชีวิตท่ีย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัสภาพความจริงของอาชีพคนไทยทั้งประเทศ  เพราะประเทศ
ไทยอยูใ่นเขตภูมิภาคร้อนช้ืนมีปริมาณน ้ าฝนตามฤดูกาลเพียงพอต่อการเพาะปลูก และประชากรยึด
อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั และประสบความส าเร็จในการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของ
การเรียนรู้  ความเขม้แข็งสามารถพึ่งตนเองได ้มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้วิธีการรู้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัในการแกปั้ญหาความยากจนมีสภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัตั้งแหล่งเรียนรู้ รวมถึงผูน้ ากลุ่มเกษตรกร หรือ ปราชญ์ชาวบา้น  และ 
สอดคลอ้งกบั  จกัรพนัธ์  อินไสย  (2554 :55) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบติัของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่าน   ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความรู้ในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อยู่ในระดบัความรู้มาก ผลการศึกษาพบว่า 
ทศันคติความเช่ือมัน่ของเกษตรกรต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อยู่ในระดบัความ
เช่ือมัน่สูง เกษตรกรมีความเช่ือมัน่สูงสุด ในประเด็น “การท าการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการใช้ผลผลิตในไร่นาเป็นอาหารสัตว ์ช่วยลดตน้ทุนการผลิต และท าให้ครอบครัวมี
ความมัน่คงทางรายได”้ และเกษตรกรมีความเช่ือมัน่ต ่าสุดท่ีประเด็น “ครอบครัวของท่านมีแรงงาน
เพียงพอในการท าการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่จ  าเป็นตอ้งออกไปท างานต่างถ่ิน”
และมีความคิดเห็นว่าสามารถท าการเกษตรตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัต่อไปได้
เน่ืองจาก เกษตรกรมีความเช่ือมัน่ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นหลกัการท่ีดี  และเกษตรกร
เช่ือมัน่ในแนวคิดขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และจากการติดตามประเมินผลหลงัส้ินสุด
การด าเนินงาน พบว่าเกษตรกรทั้ งหมด 215 ราย ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมในศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชุน ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและในการประกอบอาชีพ เช่น การท าบัญชี
ครัวเรือน, การท ากองปุ๋ยหมกัใชเ้องในพื้นท่ีแปลงเกษตรของตน, การท าน ้ ายาอเนกประสงคใ์ชเ้พื่อ
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ลดรายจ่าย และเกษตรกรท่ีจบไปจากศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ยงัคงรวมตวักนัเล้ียงไก่ไข่ 
และปลูกผกัปลอดสารพิษ เพื่อใช้บริโภคและจ าหน่ายให้กบัชุมชนของตนเอง พร้อมส่งตวัแทน
เกษตรกรมาเป็นพี่เล้ียงในการช่วยเจา้หน้าท่ี และวิทยากรในการสอนเกษตรกรภายในศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในรุ่นต่อๆ ไปอีกดว้ย 
 คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2547 : 40-41) ไดก้ล่าววา่ เราสามารถ 
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัปัจเจกบุคคล ชุมชน และระดบัรัฐ ดงัน้ี 
 1. ในระดบัปัจเจกบุคคล/ครอบครัว คือ การท่ีสมาชิกในครอบครัวใชชี้วิตบนพื้นฐาน
ของการรู้จกัตนเอง สามารถพึ่งตนเองไดแ้ละด าเนินชีวติอยา่งพอกินพอใช ้โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นท า
ใหเ้กิดความสุขและความพอใจในการด าเนินชีวติอยา่งพอเพียงไดใ้นทุกสถานการณ์ 
 2. ความพอเพียงในระดบัชุมชน เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกชุมชนมีความเพียงพอในระดับ
ครอบครัวเป็นพื้นฐานแลว้ สมาชิกสามารถน าหลกัปรัชญามาขยายผลในทางปฏิบติัไปสู่ระดบัชุมชน
ไดร้วมกลุ่มท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศยัภูมิปัญญาและความสามารถท่ีตนมีอยูเ่ป็นพื้นฐาน
ประกอบการด าเนินชีวิต มีความช่วยเหลือแบ่งปันกนัจนเป็นพื้นฐานให้เกิดการรวมกลุ่มในสังคม
สร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างกันต่อไป ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นอยู่ท่ีพอเพียงของชุมชน
โดยรวมในการด าเนินชีวติท่ีสมดุลอยา่งแทจ้ริง 
 3. ความพอเพียงในระดบัรัฐหรือระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจแบบกา้วหนา้เกิดข้ึนจาก
การรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆแห่ง ท่ีมีความพอเพียงมาร่วมแลกเปล่ียนความเห็นและประสบการณ์
ตลอดจนร่วมมือพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่าง
ชุมชน 
 ดว้ยหลกัการแบ่งปันและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จนเกิดเป็ นสังคมแห่งความพอเพียง
ในท่ีสุดเม่ือรู้แจง้เห็นจริงดว้ยเหตุผลท่ีวา่ พื้นฐานของประเทศเป็นอยา่งไรก็สามารถวางนโยบายและ
กลยทุธ์การพฒันาใหส้ังคมเจริญกา้วหนา้ได ้โดยไม่เส่ียงวา่การพฒันาจะไม่ย ัง่ยนื 
 ดงันั้น การน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ช้ให้ไดผ้ลในการด าเนินชีวิต จ  าเป็นตอ้ง
เร่ิมจากการมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร และหลกัการส าคญั
อะไรบา้งท่ีจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติั ตลอดจนเห็นถึงประโยชน์จากการน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้จึงจะเกิดความสนใจท่ีจะทดลองน าปรัชญาฯ ไปใช้ในการด าเนินชีวิต
หลงัจากท่ีมีความเข้าใจอย่างถูกตอ้งแล้ว ก็จ  าเป็ นต้องทดลองน ามาประยุกต์ใช้กบัตนเองทั้งใน
ชีวิตประจ าวนัและการด าเนินชีวิตต่างๆ ร่วมกบัผูอ่ื้น โดยค านึงถึงการพึ่งตนเองเป็นเบ้ืองตน้การ
เดินทางสายกลางท่ีไม่สุดโต่ง การใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ และการกระท าต่างๆ การท าอะไรท่ีไม่
เส่ียงจนเกินไปท่ีจะท าใหต้นเองหรือคนรอบขา้งเดือดร้อนในภายหลงั การใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ืองและการ
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ใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวงั ความซ่ือสัตย์ ความไม่โลภ ความรู้จักพอความ
ขยนัหมัน่เพียร การไม่เบียดเบียนกนั การรู้จกัแบ่งปันและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยใช้ความ
พอประมาณความมีเหตุผล มีการสร้างระบบภูมิคุ้มกนัท่ีดี เพื่อเตรียมรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตภายใตค้วามรู้และคุณธรรม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งเขม้แข็ง น าไปสู่การ
พฒันาอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 
 2.  การสังเกต  และเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติในดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์เทคนิคความรู้วิธีการพึ่งพาธรรมชาติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อน ามาเพิ่ม
ผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิต  สามารถด าเนินชีวิตไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนท าให้
เกิดความสุขอยา่งย ัง่ยืน   สอดคลอ้งกบั  ชมยัภรณ์  ศรีสมยั   (2551 : 91) ท่ีศึกษาเร่ือง   การมีส่วน
ร่วมของผูน้ าชุมชนในการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัยะลา   มีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก ในเร่ืองของ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดว้ย 
หลักพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นหลักการพื้นฐาน และการมีความรู้คู่
คุณธรรม เป็นเง่ือนไขส าคัญ และ หลักพอประมาณ หมายถึง การวางตัวให้มีความพอดี ไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ไม่กูห้น้ียืมสินเกินก าลงั  และสอดคลอ้งกบัท่ี  เทวี สวรราธิปัติ และคณะ 
(2552 : 285) ท่ีศึกษาเร่ือง  การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนในจงัหวดัราชบุรี   กล่าวว่า  
การเกิดกระบวนการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน จะเป็นประโยชน์กบัทอ้งถ่ินโดยตรง เช่น  การฟ้ืนฟู  ถ่ายทอด
ภูมิปัญญา  วฒันธรรม  ประเพณีของชุมชน  ให้กับคนรุ่นต่อไป    โดยคนท้องถ่ิน  ท าให้คนใน
ทอ้งถ่ินเก่งข้ึน  และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปด าเนินงานในเร่ืองอ่ืนไดดี้ข้ึน 
 
 3.  ทุนทางสังคม  ไดแ้ก่   ทรัพยากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ                
การมีส่วนร่วมของชุมชน  และทุนทางวฒันธรรม  เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันา
เกษตรอินทรีย ์  และสร้างสรรคน์วตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคลอ้งกบัท่ี  พฒันพงศ ์  
สุกิจปาณีนิจ (  2553 : 59 )  พบวา่  บทบาททุนทางสังคมโดยเฉพาะการร่วมแรงร่วมใจภายใตค้วาม
ไวว้างใจ บรรทดัฐาน ค่านิยมเดียวกนันั้น เป็นปัจจยัส าคญัในการแกไ้ขและจดัการกบัปัญหา เพราะ
จะก่อให้เกิดจิตส านึก การแลกเปล่ียน และเรียนรู้ร่วมกนัเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันา จาก
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ทุนทางสังคมระดบัจุลภาคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกการ
พฒันาดา้นสังคมอยา่งมีนยัส าคญั โดยร่วมกนัตรวจสอบดูแล รักษา และจดัสรรทรัพยากรภายใน
ชุมชนส่วนทุนทางสังคมระดับกลางมีความสัมพนัธ์ทิศทางบวกในการก่อให้เกิดการเรียนรู้โดย
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ชุมชน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมให้เกิดทิศทางบวกในการพฒันาประเทศทั้ง ในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนยัส าคญั และทุนทางสังคมระดบัมหภาคยงัไม่พบความสัมพนัธ์ท่ี
ชดัเจนกบัการพฒันาประเทศ  โดยทุนทางสังคมระดบักลางมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัการ
เรียนรู้โดยชุมชน  ซ่ึงหมายความวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจก/บุคคลท่ีมีความหลากหลายลกัษณะ
ในการก่อตวัเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเครือข่ายแนวราบ จนเกิดโครงสร้างองค์กรใน
แนวราบ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะจนท าให้กลุ่ม/ชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกนั ภายใตป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้
โดยอาศัยเครือข่ายสังคมมีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน ในท่ีสุดท าให้เกิดการร่วมมือและ
ประสานงานกนั รวมทั้งมีกระบวนการตดัสินใจร่วมและมีการตรวจสอบระหว่างกนัได้ในชุมชุม
เครือข่าย น าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ในการจดัการและการพฒันาด้านต่างๆ ส่งผลให้การเรียนรู้โดย
ชุมชนนั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาประเทศ โดยจะเห็นวา่มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางบวกกบัการพฒันาเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัการ
พฒันาสังคมอีกดว้ย 

วรวฒิุ  โรมรัตพนัธ์ (2548 : 46) กล่าววา่  ทุนทางสังคมเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในสังคมไทย
และน ามาใช้ในมิติท่ีหลากหลาย  ทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งมีความสัมพนัธ์ระดบัปัจเจก  
องคก์ร  สถาบนั  ชุมชน  หรือเครือข่าย  ก่อใหเ้กิดพลงัเพื่อใชก้ารขบัเคล่ือนชุมชนให้สามารถพฒันา
ไปสู่ความเขม้แข็งได้   ทุนทางสังคมประกอบด้วยหลักธรรมทางศาสนา ส านึกในท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายบุคคล ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตทาง
วฒันธรรม เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของชุมชนและความเอ้ืออาทร  ประโยชน์ของทุนทางสังคม ไดแ้ก่ 
การเพิ่มศกัยภาพในการท างาน ลดตน้ทุนการท างานไดม้ากกว่าการปลีกตวัท าแบบปัจเจกชน เกิด
ประเพณีการพึ่งพาอาศยักนัหรือการต่างตอบแทนท าใหอ้งคก์รชุมชนเขม้แข็งและมีพลงัมากข้ึน เกิด
ความไวว้างใจระหวา่งกนัของคนในเครือข่ายท าให้มีการติดต่อและเกิดระบบขอ้มูลข่าวสาร มีการ
น าความส าเร็จร่วมกนัในอดีตมาใชป้ระโยชน์ในการสร้างความร่วมมือในอนาคต ช่วยให้บุคคลมี
ทางเลือกมากข้ึนในการพฒันาชีวติส่วนบุคคลหรือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
 และสอดคลอ้งกบั  บณัฑิตา ช านาญกิจ (2557 : 29) ศึกษาเร่ือง  การประยุกต์ใช้ทุน
ทางสังคมกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาป่าชุมชนบา้นห้วยสะพานสามคัคี  พบว่า  
มิติของความรู้ชุมชนบา้นหว้ยสะพานสามคัคีเป็นหมู่บา้นท่ีมีความเก่ียวพนัธ์เป็นเครือญาติกนั ท าให้
เกิดการพึ่งพาอาศยักนัเพื่อความอยู่รอดนบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งเป็นชุมชนข้ึนมา การด ารงชีพของผูค้น
ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ความอยูร่อดของทุกชีวติจึงผกูพนัพึ่งพิงซ่ึงกนัและกนั ท าให้
เกิดการเรียนรู้และการใช้ภูมิปัญญาเพื่อความอยู่รอดตั้งแต่อดีตและสืบทอดมาจวบจนปัจจุบนั  ใน
มิติของความรู้เป็น 2 ดา้น ประกอบด้วย องค์ความรู้และภูมิปัญญา และศกัยภาพของคนและผูน้ า
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อธิบายได้ดงัน้ีมี  การสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญามาใช้จากรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษ จาก
การศึกษาพบวา่องคค์วามรู้และภูมิปัญญาของชุมชนบา้นหว้ยสะพานมีความเก่ียวโยงกบัป่า มีการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในป่ามารักษาอาการเจ็บป่วยเพื่อความอยู่รอด มีกระบวนการเรียนรู้และ
ถ่ายทอด เพื่อให้คนรุ่นหลงัน าองคค์วามรู้ และภูมิปัญญาไปใช้ช่วยเหลือกนั  คนในชุมชนและผูน้ า
นับว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดของชุมชนเพราะคนเป็นทุนทางสังคมท่ีสามารถก่อให้เกิด
กระบวนการขบัเคล่ือนและพฒันา ส่งผลต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยตรง 
จากการศึกษาวิจยัพบวา่ชุมชนบา้นห้วยสะพานสามคัคีมีทุนทางสังคมท่ีเป็นทุนบุคคล ซ่ึงมีส่วนท า
ให้เกิดพลงัในชุมชน เกิดความเขม้แข็ง มีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจนเป็นสังคมท่ีพึงปรารถนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคคลท่ีมีบทบาทในการเป็นผูน้ าของชุมชน ทั้งผูน้  าตามธรรมชาติ และผูน้ าท่ีเป็นทางการ
และสอดคลอ้งกบั   ธวชัชยั  เคหะบาล  (2557 : 100) ศึกษาเร่ือง  ทุนทางสังคม กบั กระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม : เคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน   ซ่ึงผลการศึกษา  พบวา่  
แนวทางในการน าแนวคิดทุนทางสังคมและกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้น
การพฒันาชุมชนท้องถ่ิน ทั้ง 2 แนวคิด มีเป้าหมายการพฒันาร่วมกัน คือ “การจดัการตนเอง”
หมายถึง มีความสามารถในการก าหนดทิศทางการพฒันา และแกไ้ขปัญหา ชุมชนดว้ยตนเอง ได้
อย่างย ัง่ยืน และแนวทางในการบูรณาการ ทั้ง 2 แนวคิด เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ิน มี 8 แนวทาง ไดแ้ก่ การพฒันาระบบฐานขอ้มูลทุนทางสังคมของพื้นท่ีแบบบูรณาการ มี
การคดัเลือกประเด็นนโยบายบนฐานทุนทางสังคม มีกระบวนการจดัท านโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัวิถี
ชุมชนทอ้งถ่ิน จดัเวทีประชาคมแบบเป็นระบบและมีส่วนร่วม ผลกัดนันโยบายสู่การปฏิบติัใน
หลายช่องทาง การสร้างการมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบติั มีการประเมินผลนโยบายท่ีเนน้
การพฒันาทุนทางสังคม และมีการส่ือสารสาธารณะโดยใชส่ื้อทอ้งถ่ิน   ทุนทางสังคม คือ พลงัท่ีจะ
ขบัเคล่ือนชุมชนต่างๆ ใหมี้ความสามารถในการเพิ่มมูลค่าและทุนทางสังคมใหก้บัชุมชนตนเองมาก
ข้ึน มีความเท่าทนัต่อปัญหาและมีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาไดม้ากข้ึน และทา้ยท่ีสุด
สามารถพึ่งพาตนเองไดจ้ริงในระยะยาว โดยสรุปเป้าหมายการพฒันาภายใตแ้นวคิดทุนทางสังคม
คือ “การสร้างพลงัชุมชนในการจดัการตนเองของชุมชน อย่างย ัง่ยืน” เป้าหมายของการพฒันา
ภายใตก้ระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  “ทุนทางสังคม” ท่ีเป็นเสมือนขุมพลงังาน
ภายในท่ีคอยค ้ าจุน หล่อเล้ียงสังคมไว ้และได้กลายเป็นทิศทางในการพฒันาจนถึงปัจจุบนัใน
ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะ อปท.ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีควรท าหนา้ท่ีเป็นกลไกกลางใน
การน าทุนทางสังคมในด้านท่ีดี มาใช้ในกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อให้นโยบาย
สาธารณะสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน ซ่ึงการท่ีจะให้ อปท.ท าหน้าท่ีไดจ้  าเป็นตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนจากสถาบนัวชิาการ ท่ีจะพฒันาศกัยภาพ ปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์ให้อปท.สามารถท าหนา้ท่ี
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เป็นกลไกกลางท่ีเอ้ืออ านวย ในการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน ไปสู่ทิศทางท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
ตนเอง 
 
 4. วิธีการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  โดยใช้การคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์  ได้มี
การศึกษาดูงานจากพื้นท่ีต่างๆ ปรึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัวิชาการ   บนัทึกจดจ า  ทดลอง
ปฏิบติัโดยวิธีการลองผิดลองถูก  มีการประยุกต์และพฒันาสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในรูปแบบของตนเอง  สอดคลอ้งกบั   วจิิตร  อาวะกุล (2537 : 88) ไดอ้ธิบายวา่ปัจจยัต่างๆ ท่ี
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ มีอยูด่ว้ยกนัหลายประการ กล่าวคือ  1. ความสนใจ (Interest) เป็นภาวะท่ีบุคคล
จดจ่อ และปรารถนาท่ีจะรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อน าไปบ าบดัความตอ้งการ 2. ความตอ้งการ (Need) ความ
ตอ้งการของมนุษยใ์นการด ารงชีวิต (Biological Needs)  3. ความพร้อมในการเรียนรู้ (Readiness) 4. 
การจดจ าส่ิงท่ีเรียน (Retention) 5. การกระตุน้เตือน (Motivation) มนุษยเ์ราจะกระท าหรือเรียนรู้ส่ิง
ใดยอ่มจะมีส่ิงท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดความอยากท่ีจะท าหรืออยากท่ีจะเรียน การเรียนรู้ท่ีเกิดจากแรงจูงใจ  
6. การจูงใจ (Persuasion) คนเราจะเรียนไดม้ากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัการช้ีน า จูงใจกระตุน้เตือน คนเรา
จะเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ีก็ต่อเม่ือ ไดมี้แรงจูงใจกระตุน้เตือนมาจากทั้งภายนอกและภายใน  
 

5.  การจดัการความรู้นวตักรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งมีระบบ  โดยการบนัทึกความรู้
เป็นหนังสือ  รายการสารคดี  มีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อพฒันาและสร้างสรรค์วิธีการ
เพาะปลูกท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  และธรรมชาติ  และมีหลกัสูตรเพื่อถ่ายทอดนวตักรรมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินให้กบัผูท่ี้สนใจ   สอดคลอ้งกบั  อุทยั  อนัพิมพ ์(2554 :227) ศึกษาเร่ือง  การจดัการ
ความรู้เพื่อการท าเกษตรประณีตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีกล่าววา่  กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตวัคน  บางคร้ังไม่สามารถท่ีจะส่ือออกมาในรูปของความรู้ท่ีชดัแจง้  ใน
ส่วนของผูเ้รียน  และผูใ้ห้ความรู้ (ปราชญ์ชาวบา้น) ไดเ้น้นกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
เรียนรู้  เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์  หรือแนวคิดการท าเกษตร  หรือ
แนวคิดแบบเดิมๆ  โดยเนน้การทดลอง  วจิยั  และจดบนัทึก  ซ่ึงแนวทางดงักล่าวเป็นกระบวนการท่ี
ดีและมีความเหมาะสมกบับริบทของชุมชน  ท่ีมองวา่การจดัการความรู้เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อ
กระบวนการสร้างความรู้  และน าความรู้ไปใช้ในการพฒันางาน  และถา้สมาชิกเครือข่ายปราชญ์
ชาวบา้นตอ้งการประสบความส าเร็จในอาชีพจะตอ้งหมัน่เรียนรู้  และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  รวมถึง
ตอ้งปรับทิศทางในการจดัการเรียนรู้  และรูปแบบการจดัการความรู้เกษตรประณีต ไดข้อ้คน้พบท่ี
เป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันาการเกษตรใหเ้กิดความย ัง่ยนื  3 ประเด็น  คือ  1. สร้างแรงบนัดาล
ใจในการเรียนรู้  นบัเป็นส่ิงส าคญั  2. กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งต่อเน่ือง  นบัเป็นจุดเด่น
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ท่ีจะท าให้ไดชุ้ดความรู้ท่ีถูกตอ้ง  และรวดเร็ว  ถา้มีการท าอย่างต่อเน่ืองจะเป็นการเสริมก าลงัใจ  
และแกปั้ญหาการท างานร่วมกนัอนัจะน าไปสู่เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเขม้แข็งและขยายในวงกวา้งข้ึน  
และสอดคลอ้งกบั   ทศันีย ์ ทองไชย  (2557 :321) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   ท่ีกล่าวถึง  การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ดว้ยทกัษะความสามารถในการจดัการความรู้ท่ีเนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจะตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ การส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเร่ืองราวต่าง ๆ ของบุคคลและสังคมท่ี
เราด ารงชีวิตอยู ่และนาไปสู่การน าความรู้ไปใชใ้นการวางแผนแกปั้ญหา ตดัสินใจและด าเนินชีวิต
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
 6.  การประยุกตใ์ช้ความรู้และการสร้างสรรค์นวตักรรมภูมิปัญญา   มีการบูรณาการ
ความรู้เทคนิคทางดา้นต่างๆ ทั้งรูปแบบโบราณและรูปแบบใหม่   เพื่อน ามาปรับให้สอดคลอ้งกบัวิถี
ธรรมชาติ  และวถีิชุมชนของชาวบา้น สอดคลอ้งกบั กชณิภทัร  โสดทุน (2550 : 92) ศึกษาเร่ือง  การ
วจิยัเชิงประเมินโครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จงัหวดัเลย  กรณีศึกษา  ต าบลบา้นเพิ่ม  
อ าเภอผาขาว  จังหวดัเลย  พบว่า  ท่ีสภาพแวดล้อมของเกษตรกร  มีความเหมาะสมด้านการ
ประยกุตใ์ช ้ เช่น การเล้ียงปลาในบ่อพลาสติก  การเล้ียงกบในมุง้เขียว  การปลูกพืชผกัสวนครัว  เป็น
กิจกรรมท่ีเหมาะสม  และสามารถน าความรู้ไปด าเนินการในพื้นท่ีตวัเองได ้ รวมถึงการบูรณาการ
ของหน่วยงานต่างๆในทอ้งถ่ิน ประยุกต์การแปรรูปผลิตภณัฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเขา้ใจในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถท าการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ ผสมผสานกบัวฒันธรรมดั้งเดิม 
 
 7.  สมรรถนะผูน้ าปราชญ์ชาวบ้าน  ควรเป็นผูท่ี้มีลักษณะรอบรู้  มีความช านาญ                
มีประสบการณ์ในดา้นการเกษตรธรรมชาติ   สามารถแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้  ท างานดว้ยความ
ตั้งใจจริง  มีความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้จินตนาการ  รู้จกักระบวนการแก้ปัญหาจนสามารถ
ประยุกต์และพฒันานวตักรรมภูมิปัญญา  สามารถบริหารจดัการและประสานงานทางดา้นต่างๆท่ี
สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการพฒันาวิถีเกษตรและวิถีชีวิตของชาวบา้นบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับ  ศิริพงษ์  วีระภทัรกุล (2558:253) ศึกษาเร่ือง  รูปแบบการ
พฒันาการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตอ าเภอสตึก จงัหวดั
บุรีรัมย์  พบว่า ผูน้ าชุมชนท่ีเข้มแข็งค่อนข้างหายากเพราะต้องเป็นผูเ้สียสละ  ต้องมีจิตอาสา 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นอย่างบริสุทธ์ิใจเสมอ  และพร้อมเป็นแบบอย่างให้ชุมชนท าตาม  ต้องมีความรู้  
ประสบการณ์ต้องเป็นผู ้ประสานกับหน่วยงานอ่ืนได้ดี  และยอมสละเวลาส่วนตนเพื่อผู ้อ่ืน
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สอดคล้องกบั  ชัยมงคล  วรรณหนองคู (2553 :48) ศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้นจงัหวดัยโสธร  พบวา่  เกษตรกร คือผู ้
ขบัเคล่ือนการท างานทุกอยา่ง การไดรั้บการคดัเลือกให้มาปฏิบติังานงานในศูนยเ์ครือข่ายปราชญ์
ชาวบา้นจงัหวดัยโสธร จะตอ้งเป็นท่ีมีความเสียสละและมีใจท่ีมุ่งมัน่ตั้งใจ และความรู้ ความเขา้ใจ 
ในเศรษฐกิจพอเพียงมาก จึงท าให้เกษตรกรไดรั้บความพึงพอใจในการบริการ และปราชญช์าวบา้น
มีคุณค่าสูงในเชิงสัญลกัษณ์ของความรู้และความดี โดยถ่ายทอดส่ิงเหล่าน้ีสู่บุคคลอ่ืน เพื่อการ
พฒันาและการสร้างสรรค์สังคมท่ีร่มเยน็เป็นสุขภายใตก้ระบวนทศัน์เกษตรกรรมย ัง่ยืน โดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแรงบนัดาลใจท่ีหลากหลายภายใตก้ารน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลอ้งกบั  ธวชัชยั เพ็งพินิจ (2550 :119) ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะของ
ปราชญ์ชาวบา้นดา้นเกษตรกรรมแผนใหม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบ  คุณลกัษณะเฉพาะของ
ปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรกรรมแผนใหม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีชดัเจนมากท่ีสุดคือ “ฉายา” ท่ี
ปราชญช์าวบา้นแต่ละคนไดรั้บ โดยทางเครือข่ายปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสานเป็นผูต้ ั้งให ้
ซ่ึงมีการน าเสนอผา่นเอกสารและส่ือใน รูปแบบต่างๆ ต่อสังคมในวงกวา้ง จนยอมรับกนัวา่นัน่คือ
คุณลกัษณะเฉพาะของปราชญ์ชาวบา้นแต่ ละคนไปโดยปริยาย ซ่ึงปราชญ์ชาวบา้นแต่ละคนก็
ยอมรับในค านิยามท่ีสังคมตั้งให้ จะเห็นไดก้าร เขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายปราชญช์าวบา้น
และพหุภาคีภาคอีสาน ท่ีมีการพบปะประชุม แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กนัอยา่งต่อเน่ือง
ของปราชญช์าวบา้นทั้ง 11 คน ซ่ึงคุณลกัษณะเฉพาะของปราชญช์าวบา้น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของกลุ่มประชากรตวัอยา่งทั้ง 11 คนมีลกัษณะท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนัใน 7 ประการ ประกอบดว้ย 1) 
ลม้แลว้ลุก 2) คิดแตกต่าง 3) สร้างทางเลือก 4) ยึดศาสนธรรม 5) ปฏิบติั เพื่อพฒันา 6) กลา้น าเสนอ 
และ 7) ศรัทธาเศรษฐกิจพอเพียง   ทางเลือกเกษตรกรรมแผนใหม่ตามแนวปฏิบติัของปราชญ์
ชาวบา้นทั้ง 11 คน เป็น รูปแบบการท าเกษตรกรรมแบบพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่วั โดยยดึหลกัการพฒันาท่ีเนน้ความสามคัคีในทอ้งถ่ิน เนน้การผลิต
เพื่อบริโภค เหลือ จากบริโภคจึงแบ่งปันเพื่อนบา้น เหลือจากการแบ่งปันจึงขาย โดยการท าการ
เกษตรกรรมแผนใหม่ ของปราชญช์าวบา้นเร่ิมจากการออมน ้ าเพื่อการเกษตรกรรม ปลูกทุกส่ิงท่ีกิน
ได ้กินทุกส่ิงท่ีปลูก มี การรวมกลุ่มกนัด าเนินกิจการ และขยายเครือข่ายสู่การพึ่งพาตนเองและพึ่งพา
กนัเอง น าไปสู่การ ปลดหน้ีสิน จิตใจมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การท าการ เกษตรกรรมแผนใหม่ ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนเน่ืองจากระบบนิเวศวิทยามีความสมดุลและมี
ความ หลากหลายทางชีวภาพมากข้ึน มีการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกต์ใช้การท าการ
เกษตรกรรม ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดนิเวศวิทยาวฒันธรรมท่ีให้ความส าคญัต่อความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบั ส่ิงแวดลอ้มของส่ิงมีชีวิตทั้งดา้นกายภาพหรือชีวภาพ ในประเด็นของการ
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ปรับตวั การช่วยเหลือกนั เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติอยูต่่อไปได ้ แนวทางการท าการเกษตรกรรมแผน
ใหม่ของปราชญช์าวบา้น เป็นการเกษตรกรรมท่ีเนน้การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากนัเอง ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน สร้างชุมชน เขม้แขง็ ส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้น น าสู่ความเจริญทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ แนวทางการพฒันาท่ีสมดุลอยา่งย ัง่ยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
แนวคิดทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจา้หัวอยู่หัวอย่างแทจ้ริง และสนับสนุนแนวคิด
นิเวศวิทยาวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็น การพิสูจน์ชดัเจนวา่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าพาเกษตรกรของ
ไทยสู่การหลุดพน้จากวงัวนของ หน้ีสินและความทุกขย์ากไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 8.  การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยใช้วิธีการวางแผน  คิดอย่างเช่ือมโยงทั้งอดีต  
ปัจจุบนัและอนาคต    เกิดการรวมกลุ่มจดัตั้งเครือข่าย  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเสริมสร้างความ
มัน่คงและความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  สอดคลอ้งกบั  เทว ีสวรราธิปัติ และคณะ (2552 : 
286) ท่ีศึกษาเร่ือง  การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนในจงัหวดัราชบุรี   พบ การเกิดกลไก
การจดัการ  เกิดกลุ่มหรือองค์กรภายในชุมชนท่ีจะด าเนินงานต่อไป  กรณีน้ีเป็นการช่วยหนุนเสริม
ให้องค์กรท่ีมีอยู่ท  างานได้ดีข้ึน  ตนในชุมชนสามารถเรียนรู้กระบวนการวิจยั  เพื่อแก้ปัญหาของ
ชุมชนดว้ยการท่ีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาช้ีแนะแนงทางการด าเนินงานหนุนเสริม
ให้เกิดนกัวิจยัในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นการเช่ือมประสานงานระหว่างชุมชนกบัคณะผูว้ิจยั  ซ่ึงเป็นแหล่ง
ความรู้ในท้องถ่ินก็จะท าให้มีการบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ  ตั้ งแต่พฒันา
โครงการ การติดตาม  สนับสนุนดครงการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น  การรวบรวมข้อมูล  การใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  การคิด  วิเคราะห์  การเขียนรายงาน  การบริหารจดัการ  ตลอดจนการ
น าเสนอผลงานสู่ชุมชน  และสอดคลอ้งกบั  ขนิษฐา นนัทบุตร (2556:176) ท่ีกล่าวว่า  สร้างการมี
ส่วนร่วมแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในต าบลสุขภาวะเป้าหมาย คือ การร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมรับรู้ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมขับเคล่ือน เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกบัองค์กรทอ้งถ่ิน และทอ้งท่ี เน้นการท างานร่วมกบัทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และส่วนองค์กรเอกชนในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีขั้นตอนซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม และองค์การบริหารส่วนต าบลตอ้งเปิดหรือสร้างช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนเข้าร่วม
ไดม้ากท่ีสุดทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการการมีตูรั้บความคิดเห็นเป็นช่องทางรับขอ้มูล
ข่าวสารถึงปัญหาและความตอ้งการของประชนในพื้นท่ี การจดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสัญจร แม้
เป็นทางการแต่บางคร้ังอาจยงัไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของผูค้น  ดงันั้นจ าเป็นท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลจะตอ้งรับรู้ความตอ้งการหรือขอ้ขดัขอ้งเดือดร้อนของประชาชนผ่านจากกลุ่มต่างๆใน
ชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการแมใ้นวงสนทนางานบุญประเพณีต่างๆ แลว้ด าเนินการ
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แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเหล่านั้น แมเ้ป็นเร่ืองเล็กนอ้ยเม่ือนั้นสมาชิกในชุมชนจะรู้สึกวา่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเอาใจใส่สนใจความเห็นของตนและพร้อมจะให้ความร่วมมือในเร่ืองอ่ืนๆ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิกรรมต่างๆของท้องถ่ิน เพื่อให้การพฒันาท้องถ่ินบรรลุตาม
วตัถุประสงค์เป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยใช้ทรัพยากรของทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการ
เรียนรู้การมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เป้าหมายคือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติความรู้และทกัษะ 
โดยมีบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลและประชาชนในต าบลเป็นเป้าหมายโดยใชว้ิธีการศึกษา
ดูงานเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงจดัเวทีประชาชนระดมความคิดเห็นสรุปบทเรียนท าความเขา้ใจปัญหา
และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมทั้งร่วมลงมือปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองซ่ึงใน
กระบวนการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงความเท่าเทียมกนัให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั และใชรู้ปแบบการมีส่วน
ร่วมเน่ืองจากแต่ละคนลว้นมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัและท่ีส าคญัจ าเป็นตอ้งมีการสรุปการ
เรียนรู้ ในแต่ละคร้ังเพื่อพฒันาต่อยอดความรู้ใหม่การเรียนรู้จากการปฏิบติัทั้งหลายทั้งปวงของการ
เรียนรู้น้ีเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการท่ีมุ่งแกไ้ขทุกข์และสร้างสุขให้ประชาชนในต าบล  และ
สอดคลอ้งกบั  อุทยั  อนัพิมพ ์(2554 :226) ศึกษาเร่ือง  การจดัการความรู้เพื่อการท าเกษตรประณีต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีกล่าวว่า  ในกระบวนการขบัเคล่ือนเครือข่ายจ าเป็นอยา่งยิ่งจะตอ้งใช้
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ดงัจะเห็นไดจ้ากการถอนตวัเขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูบาสุทธินนัท ์ ปรัชญพฤทธ์ิ  อนัเน่ืองมาจากขาดงบประมาณ  หรือค่าด าเนินการใน
กิจกรรมน้อยเกินไป  หรือบางคร้ังไม่เพียงพอ  จนท าให้ไม่มีพลงัในการขบัเคล่ือน  และต่อมาจึง
ไม่ได้เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าว  งบประมาณจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีจะใช้ในกระบวนการ
จดัการความรู้และงบประมาณท าใหเ้ครือข่ายท างานไดง่้ายและสะดวกข้ึนในการขบัเคล่ือน 
 
 9. มีการพึ่งพาตนเองโดยอาศยัระบบธรรมชาติ  มีการสร้างความผกูพนัระหวา่งสมาชิก
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  สมาชิกมีความสมคัรใจยอมรับองค์ความรู้ใหม่  และร่วมมือร่วมใจกนัท า
กิจกรรมสร้างสรรคต์ระหนกัและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ   มีการพฒันาความรู้ร่วมกนั 
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผ่ายวิถีชาวบา้นตอบสนองความต้องการของตนเองและชุมชน  ท าให้เกิด
ความสุขท่ีมัน่คงและสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งไดอ้ยา่งย ัง่ยืน   สอดคลอ้งกบั  สลิน  สุวรรณวงค์ (2552 : 
59) ศึกษาเร่ือง ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า   ใน
ส่วนของขอ้เสนอแนะของเกษตรกร มีดงัน้ี คือ เกษตรกรตอ้งการให้ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรพอเพียงมี
ทุนส าหรับใชใ้นการประกอบอาชีพทางการเกษตร สนบัสนุนในดา้นวสัดุทางการเกษตร สนบัสนุน
ในเร่ืองของเมล็ดพนัธ์ุ ให้มีเบ้ียเล้ียง และตอ้งการให้มีการแจกเอกสาร เช่น  คู่มือ หรือหนงัสือ
แนะน าใหแ้ก่สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ หลงัจากท่ีเขา้รับความรู้แลว้ ประกอบกบัมีการจดัการอบรม 
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หรือจดัประชุมแบบไม่ก าหนดระยะเวลา เช่น เดือนละคร้ัง เพราะเกษตรกรจะไดเ้ขา้มารับความรู้ได้
บ่อยคร้ังข้ึน หรือตามความสะดวกของเกษตรกร ในส่วนของเจา้หนา้ท่ี บางพื้นท่ีเจา้หนา้ท่ียงัไม่มี
ความช านาญ จึงอธิบายเน้ือหาให้เขา้ใจไดล้ าบาก ส่ือการน าเสนอกินเวลามาก จึงอยากให้มีวิดิทศัน์
เพื่อนย่นระยะเวลา และให้มีการจดัการอบรมเขา้รับความรู้ในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ตลอด เพราะตอ้งการความรู้เพื่อน าไปปฏิบติัเพื่อให้ได้ผลดีต่อตนเองอย่างแทจ้ริง นอกจากน้ี
เกษตรกรยงัตอ้งการให้ทางภาครัฐมีการส ารวจความพร้อมของเกษตรกร  วา่เกษตรกรมีความพร้อม
ในการท่ีจะมาเรียนรู้หรือไม่ ก่อนท่ีจะเขา้มาจดักิจกรรมต่างๆ ให้แก่เกษตรกร   สอดคลอ้งกบั  แสง
เดือน  โพชนา  (2555 : 90) ศึกษาเร่ือง  การผลิตเกษตรแบบผสมผสานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับเกษตรกรท่ีท าการผลิตเกษตรแบบผสมผสานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกการผลิต คือ เห็นตวัอยา่งจากเกษตรกรรายอ่ืนท่ีประสบความส าเร็จ
จากการท าเกษตรผสมผสานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไดรั้บค าแนะน าส่งเสริมจากทางราชการ 
ไดรั้บค าแนะน าจากเกษตรกรรายอ่ืนและปัจจยัอ่ืน ๆ  
 
ตอนที่ 3  อภิปรายผลการพัฒนาตัวแบบการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

จากผลการพฒันาตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนดว้ยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation  Modeling : SEM) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  พบวา่   ผลการวิเคราะห์ตวัแบบการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตวัแบบ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในระดบัดีมาก   ในการวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแฝงทั้งส้ิน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
ทุนทางสังคม สมรรถนะบุคคล การจดัการความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  ท่ีแสดงให้เห็นว่าเม่ือ
ปราชญ์ชาวบ้านมีตวัแบบต่อไปน้ี  จะท าให้ปราชญ์ชาวบ้านมีการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.  ทุนทางสังคม 

จากการศึกษา  พบว่า  ตวัแปรนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับอิทธิพล
ทางออ้มในทิศทางท่ีเป็นบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 จากตวัแปรทุนทางสังคม (1.52) 
มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า เม่ือปราชญ์ชาวบา้นมีทุนทางสังคมก็จะท าให้ปราชญ์ชาวบ้านมีการ
จดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ส านกังานวิจยัและพฒันา สถาบนั
พระปกเกลา้ (2554 : 11)  ท่ีกล่าววา่  ภูมิปัญญา  คือ  ส่ิงท่ีเป็นทุนทางสังคม อนัจะน าไปสู่การเอ้ือต่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  และไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม (2542 อา้งถึงใน สังคม  คุณคณากรสกุล, 2544 : 
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307-308) กล่าวถึง  ทุนทางสังคม วา่คือ  ความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจะท าให้
ในชุมชนมีการพฒันาท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนื  ทุนทางสังคมจึงมีคุณค่าและเป็นพลงัแก่ชุมชนและสังคม
โดย สุวรรณี ค ามัน่ และคณะ (2551: 5) กล่าววา่  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ไดศึ้กษาแนวความคิดและองค์ประกอบของทุนทางสังคม ตลอดจนก าหนดกรอบ
ตวัช้ีวดัเพื่อแสดงใหเ้ห็นความมีอยูข่องทุนทางสังคมของไทย โดยก าหนดวา่ “ทุนทางสังคม เกิดจาก
การรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าบนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจสายใยผกูพนั และวฒันธรรมท่ีดีงามของ
สังคมไทยผา่นระบบความสัมพนัธ์ท่ีมีการสะสมในลกัษณะเครือข่ายขององค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ 
คน สถาบนั วฒันธรรม และองคค์วามรู้ ซ่ึงจะเกิดเป็นพลงัในชุมชนและสังคม” และในบริบทไทย 
ทุนทางสังคมถือเป็นทุนส าคญัท่ีเสริมสร้างวถีิชีวติท่ีดีงามของคนในสังคมและสนบัสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศมาช้านาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริการและกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การช่วยบรรเทาความรุนแรงและ
แกปั้ญหาในยามท่ีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยท่ีองคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 องค์ประกอบ
ดงักล่าวมีบทบาทและลกัษณะการยดึโยงใหเ้กิดเป็นทุนทางสังคม ดงัน้ี 1. คน มีบทบาทหลกัในการ
พฒันาประเทศ ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาในทุกมติทั้งดา้นสุขภาพท่ีมุ่งให้คนมีร่างกายแข็งแรงสามารถ
ดูแลตนเองได ้ดา้นจิตใจให้เป็นคนท่ีมีจิตใจดี มีน ้ าใจ เอ้ืออาทร เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม มีวินยั 
ซ่ือสัตย ์มีความเสียสละ มีจิตส านึกสาธารณะ มีความรักชาติ ฯลฯ และด้านสติปัญญาเพื่อให้มี
ศกัยภาพและความพร้อมท่ีจะปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีความรู้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพท่ีสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เม่ือมารวมตวัร่วม
คิดร่วมท าในกิจกรรมต่างๆ น าความรู้ท่ีตนเองมีอยู่มาแลกเปล่ียน ก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์ได้กวา้งขวางยิ่งข้ึน  2.  สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและ
ผลกัดนัใหเ้กิดพลงัร่วมของคนในชุมชนและสังคม ท าใหค้นในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข โดยมี
สถาบนัหลกั อาทิ สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานในสังคมท่ีหล่อหลอมคนตั้งแต่แรกเกิด 
เป็นแหล่งบ่มเพาะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รวมทั้งจิตส านึกรู้จกัผิดชอบชัว่ดี รู้จกั
ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม สถาบนัศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนในสังคม  กล่อมเกลาจิตใจ
ให้ตั้ งมัน่อยู่ในคุณงามความดี สถาบนัศาสนาท่ีเข้มแข็งจะสร้างศรัทธาให้แก่คนในสังคมและ
เสริมสร้างการอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุข สถาบนัการศึกษาเป็นแหล่งสร้างความรู้ทางวิชาการ ควบคู่
กบัคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาชน สถาบนัภาคธุรกิจเอกชนซ่ึงมี
ความพร้อมทางดา้นการบริหารจดัการ บุคลากร ทรัพยากรและเครือข่าย เม่ือประกอบกบัการใช้
หลกับรรษทัภิบาลในการด าเนินธุรกิจหรือมีการด าเนินธุรกิจท่ีมีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์สังคมแลว้ก็
จะเป็นทุนทางสังคมในการพฒันาประเทศไดอ้ย่างมหาศาล สถาบนัส่ือเป็นสถาบนัท่ีสามารถช้ีน า
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และมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม ค่านิยมของคนในสังคมในวงกวา้ง  3.วฒันธรรม เป็นวิถีชีวิตท่ีสืบ
ทอดกนัมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ ซ่ึงมีความหลากหลายในแต่ละพื้นท่ี เป็นในรูป
ของความเช่ือ ความศรัทธา จารีตประเพณีท่ีดีงาม ค่านิยม ความเป็นไทยนอกจากน้ียงัมีวฒันธรรมท่ี
เป็นในรูปของแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วฒันธรรมเป็นตวัยึดโยงคนในสังคมให้
ตระหนกัถึงรากเหงา้ของตนเอง เกิดความหวงแหนภูมิใจท่ีจะรักษา อนุรักษ ์และพฒันาต่อยอดเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  และ 4.องค์ความรู้ ประกอบด้วยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินชีวิตของ
ชาวบา้นท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นฐานคิดและหลกัเกณฑ์การก าหนดคุณค่าและจริยธรรมท่ีมี
การสั่งสมสืบทอดกนัมายาวนานจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง จากอดีตถึงปัจจุบนั ท าให้เกิดความ
หลากหลายของความรู้ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ได้ และสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันของคนและ
ธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกนั ความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีน ามาใช้ในทางปฏิบติัได้มีความหลากหลาย
ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือความ
ตอ้งการของชุมชนได ้เช่น ความตอ้งการของตลาด และการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใชอ้ยา่ง
เหมาะสม  

ทุนทางสังคมจึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการเสริมสร้างความแขง็แรงใหก้บัชุมชนเป็นทุนท่ีมี
จ านวนมหาศาลท่ีจะผลกัดนัการด าเนินการให้ชุมชนและทอ้งถ่ินเกิดความแข็งแรงก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาตลอดจนดาเนินการสร้างความเปล่ียนแปลง
ให้แก่ชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีมีความเขม้แข็งเป็นท่ีฝึกหัดการบริหารจดัการของชุมชนและทอ้งถ่ิน
สร้างใหป้ระชาชนส านึกและเกิดความรับผดิชอบต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน  ถา้มีสังคมท่ีมีทุนท่ีสมบูรณ์
มัน่คงเพียงพอเท่ากบัเป็นภูมิคุม้กนัให้สังคมไมอ้งประสบภาวะวิกฤตทุนทางสังคมท่ีสร้างความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน (ส านกังานกองทุนเพื่อสังคม, 2543: 33-34) ไดแ้ก่  ปราชญช์าวบา้นท่ีมี
ภูมิปัญญาในการด ารงชีพ  เกิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและกระบวนการเรียนรู้ท่ีชุมชนสร้างสรรคแ์ละสั่ง
สมมาเพื่อการด ารงชีพ  เช่น  ภูมิปัญญาดา้นเกษตรกรรม  นวตักรรมเศรษฐกิจพอเพียง  การแพทย์
พื้นบา้น  การจดัการทรัพยากรศิลปหตัถกรรม  การอยู่อาศยั  เป็นตน้  ภูมิปัญญาของชุมชนมีแง่มุม
รายละเอียดท่ีน่าสนใจ   

เม่ือปราชญช์าวบา้นมีทุนทางสังคมก็จะท าให้ปราชญช์าวบา้นมีการจดัการนวตักรรม
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง  1. ทุนทางวฒันธรรม  2.ทุนทาง
กายภาพ  และ 3.การมีส่วนร่วม  ส าหรับสังคมไทยในการสร้างเสริมและใชป้ระโยชน์ทุนทางสังคม
ระหวา่งกลุ่มต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพทางสังคม อนัเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศให้ เ ติบโตอย่า ง มี คุณภาพ    การส ร้าง ทุนทางสั งคม ท่ีน ามา เ ติม เต็มใน
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กระบวนการพฒันาให้มีภูมิคุม้กนัพร้อมรับการเปล่ียนแปลง เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ายและทุก
ระดบัของกระบวนการพฒันาประเทศเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ควบคู่กบัการสร้างกระแสให้เกิด
การรับรู้และความตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อวิชีวิตครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศ   รวมถึงการขยายฐานและพฒันาต่อยอดการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเป็น
เครือข่ายท่ีเขม้แข็งให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ ให้ชุมชนสามารถก าหนดต าแหน่งการพฒันา
ชุมชน ท่ีบ่งบอกจุดหมายปลายทางการพฒันาตวัเองบนฐานของทุนท่ีมีอยูใ่นชุมชน   และสร้างพลงั
ใหเ้กิดทุนทางสังคมท่ีเขม้แขง็เพื่อการพฒันาปราชญช์าวบา้นท่ีตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนใน
อนาคต โดยเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนให้เกิดการพฒันาคุณภาพทุนทางสังคมท่ีเขม้แข็ง
ในทุกมิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  งานวจิยัของ ภณัฑิกา  สหายมิตร  (2551 : 77) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง  ทุนทาง
สังคมท่ีเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนบา้นก่ิวลม  ต าบลบ่อหลวง  อ าเภอฮอด  จงัหวดัเชียงใหม่  
พบว่า  ทุนสังคม  มิติด้านกิจกรรมและการร่วมมือ  การมีส่วนร่วม พบว่า  อยู่ในระดับมาก  
เน่ืองจากภายในชุมชนมีการจดังานส าคญัตามประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา  รวมถึงการพฒันา
ชุมชน  อีกทั้งสมาชิกไดใ้ห้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมเป็นอยา่งดี    และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สุชาดา  วลิาพนัธ์  (2549 : 138 ) ท่ีศึกษา เร่ือง   กระบวนการทุนทางสังคมในโครงการหมู่บา้นน่าอยู ่ 
กรณีศึกษาบา้นเกาะกลาง  ต าบลบางนมโค  อ าเภอเสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   พบว่า  ผูน้ า 
และปราชญ์ชาวบา้น  ถือว่าเป็นปัจจยัภายในท่ีมีความส าคญัท่ีท าให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
เพราะผูน้ าเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอนัดบัตน้ๆ ในการพฒันา  เป็นผูท่ี้สามารถน าทางของการพฒันา
ให้เกิดข้ึน  เพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาส่ิงต่างๆ ให้ตรงกบัปัญหาของชุมชนได ้ และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อภิรดา  ผา้เจริญ (2549 : 86 )ท่ีศึกษา เร่ือง  การศึกษาการพฒันาทุนทางสังคมด ารงชีวิต
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้นห้วยตน้ตุม้  ต าบลห้วยลาน  อ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา   
พบวา่  มีบุคคลท่ีมีความเป็นผูน้ า  เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัภายในหมู่บา้น  จนเกิดความสนิท
สนม  ความไวว้างใจกนั  มีการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลและความรู้ระหวา่งกนั  มีการให้ความเช่วย
เหลือซ่ึงกนัและกนั  มีความสามคัคี  เกิดกระบวนการทบทวนบทเรียนจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา  
ประกอบกับปัจจัยต่างๆจากภายนอก  ท าให้กลุ่มกลับมารวมท ากิจกรรมอีกคร้ัง  และการน า
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรั้บจากหน่วยงานราชการมาปรับใหเ้ขา้กบัวถีิชีวติของสมาชิกในกลุ่มหมู่บา้น 
ทุนทางสังคมท่ีส าคญัจะเป็นแหล่งวตัถุดิบ ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน ประกอบกบัปราชญ์
ชาวบ้านท่ีเข้มแข็งและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ทุนทางว ัฒนธรรม  เม่ือรวมกับการมีส่วนร่วม  
ความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติ ความเป็นเพื่อนบา้น ความเป็นพี่นอ้ง ก็ท าให้เกิดความร่วมมือร่วม
ใจ  มีรวมกลุ่มกนัเกิดเป็นการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถท าเป็นตวัอยา่ง
ให้กบัคนในชุมชนไดห้นักลบัมารักถ่ินฐานบา้นเกิดของตน รวมทั้งยงัเป็นทางเลือกให้กบัคนใน
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ชุมชนไดมี้อาชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัวไดใ้นระดบัหน่ึง และยงัสามารถแกไ้ขปัญหาในชุมชน
ไดอี้กดว้ย 

 
2.  สมรรถนะบุคคล 
สมรรถนะบุคคล  ซ่ึงไดแ้ก่  การจดัการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์  ท่ีแสดงให้เห็นวา่

เม่ือปราชญ์ชาวบา้นมีตวัแบบต่อไปน้ี  จะท าให้ปราชญ์ชาวบา้นมีการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2548 
:26)  ท่ีกล่าวว่า  ปราชญ์ชาวบา้น ถือว่าเป็นทุนมนุษยท่ี์ไดท้  าประโยชน์ต่อสังคมไทยมากมาย
มหาศาล  บุคคลเหล่าน้ีถือเป็นตน้แบบท่ีดี  เป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีเป็นก าลงัส าคญัยิ่งต่อประเทศชาติ  
เพราะเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีถือวา่เป็นภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากจะมีพื้น
ความรู้ความสามารถแล้วคงยงัไม่พอ  จะต้องมีการคิดค้นเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก  มีการ
ปรับปรุง  จนเห็นดีเห็นงามวา่สามารถน ามาท ามาหากิน  แกไ้ขปัญหาต่างๆไปจนถึงพฒันาวิถีชีวิต
ไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศ ภูมิปัญญาต่างๆท่ีบรรพบุรุษไดคิ้ดคน้  ปรับปรุง 
เห็นผลงอกเงยดีงาม  และเห็นวา่มีคุณค่าพอ  ก็จะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน  คนรุ่นต่อๆไปเกิดเป็นภูมิ
ปัญญาท่ีมีความหลากหลาย  มีความแตกต่างกนัตามสภาพของแต่ละทอ้งถ่ิน  หากเห็นวา่ ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมท่ีมีอยูน่ั้น  ไม่เหมาะสมกบัยคุสมยั  ไม่เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป  ก็จะ
มีการรวบรวมภูมิปัญญาท่ีมีอยู่แล้ว  น ามาปรับปรุง  คิดค้นภูมิปัญญาใหม่ๆท่ีต่อยอดภูมิปัญญา
ดั้งเดิม  เกิดเป็นนวตักรรมภูมิปัญญา  เช่นเดียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงมีทุนท่ี
เป็นสถาบนัพระมหากษตัริย ์คอยค ้าจุน  เป็นท่ีพึ่ง  เป็นเสาหลกัของประเทศ  จากคราวท่ีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในปี  2540  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงเตือนสติ  มีพระราชด ารัชเร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง  ช้ีน าทางสวา่งให้พสกนิกรไทย  จึงไดมี้การอญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การวางแผนพมันาประเทศ  และคนไทยก็น้อมเกล้ารับพระราชด ารัสน้ีมาปรับใช้ในวิถีการ
ด ารงชีวติใหม่ใหต้ั้งมัน่อยูบ่นฐานความพอเพียง โดยตอ้งอาศยัทุนทางสังคม เพื่อเกิดเป็นพลงัในการ
สร้างฐานเศรษฐกิจของชุมชนให้แข็งแกร่ง จึงจะท าให้คนในชุมชนพึ่ งตนเองได้  เม่ือชุมชน
พึ่งตนเองได้  และเศรษฐกิจของชุมชนมีความแข็งแกร่งข้ึนแล้ว  ก็เท่ากบัเป็นการเสริมฐานของ
ประเทศให้แข็งแกร่งตามไปดว้ย   โดยสอดคลอ้งกบั  บุศยรินทร์  ศิลากรธนบูลย ์ (2553 : 117) ท่ี
ศึกษาเร่ือง  ผลการน าทุนทางสังคมมาใชใ้นการพฒันาชุมชน  : กรณีศึกษา  บา้นศรีจอมแจง้  หมู่ 1 
ต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน  จงัหวดัพะเยา  พบว่า  ปราชญ์ชาวบา้น ล้วนแต่เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพและ
ความช านาญเฉพาะดา้นท่ีชุมชนตอ้งการ  และการท่ีบุคคลในชุมชนไดรู้้สึกมีส่วนร่วมในชุมชนนั้น  
เป็นการพฒันาคุณภาพของคนในชุมชนให้อยู่รอดด้วยความรักใคร่  ผูกพนั  สามัคคี    และ
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สอดคลอ้งกบั  ศิริเพญ็  ยาวะโนภาส  (2552 : 46) ท่ีศึกษาเร่ือง  ทุนทางสังคมเพื่อความเขม้แข็งของ
ชุมชน  : กรณีศึกษาบา้นเป็ด  หมู่  7  ต าบลโพนแสง  อ าเภอม่วงสมาสิบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  
พบว่า   ปราชญ์ชาวบา้นเป็นบุคคลน้ีมีความรู้  ความสามารถ  มีความเช่ียวชาญ  และเป็นบุคคลท่ี
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใหเ้กิดความมัน่คง  ดว้ยความรู้ความสามารถในศาสตร์เฉพาะดา้นของ
แต่ละคน  ไดช่้วยกนัดูแล  จดัการ  เสริมสร้าง  ความผาสุกแก่ชุมชน  ดว้ยการสร้างความรู้สึกการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาดูแลชุมชนตามภูมิปัญญา  ตามนวตักรรม  ท่ีตนเองถนดั  เกิดเป็นหนา้ท่ีของ
แต่ละคนตามดครงสร้างของสังคมและชุมชนท่ีถูกก าหนดไวโ้ดยสังคมนัน่เองและสอดคลอ้งกบั  
พรทิพย ์ ชนะคา้  (2547 :127)   ท่ีศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของปราชญ์
ชาวบ้านจังหวดับุรีรัมย์   พบว่า  ปราชญ์ชาวบ้าน มีความเป็นผูน้ า  เน่ืองด้วยเป็นคนท่ีริเร่ิม
สร้างสรรค ์ ความสามารถ  และหัวใจท่ีเป่ียมดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะพมันาตนเอง  ครอบครัว  และ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน  จนเป็นท่ียอมรับนับถืแอย่างล้นหลาม  ปราชญชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษานอ้ย  แต่การเรียนรู้ของปราชญช์าวบา้นไม่ไดห้ยุดเพียงเท่านั้น  แต่ละท่านแสวงหาความรู้  
ส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ  ส่งผลให้ปราชญช์าวบา้นมีความสามารถสูงกว่าชาวบา้นอ่ืนๆ  โดยเฉพาะเร่ือง
การเกษตร  และสอดคลอ้งกบั  ธวชัชยั  เพง็พินิจ (2555: 198) ท่ีศึกษา เร่ือง   รูปแบบการท าเกษตร
ของปราชญ์ชาวบา้นดา้นเกษตรกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ปราชญ์ชาวบา้นในฐานะ
ผูน้ าท่ีดีควรมี  ความรู้  ความเช่ียวชาญ  มีความสามารถในการจูงใจ  เนน้การท างานดบัทุกข ์ สร้าง
สุข  ยึดหลกัพึ่งตนเอง  และพึ่งพากนัเอง  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ไม่เห็นแก่ตวั  เห็นแก่ส่วนรวม  มี
อุดมการณ์  เสียสละ  ส่ือสารได ้ และถ่ายทอดความรู้กบัสมาชิกได ้ มีคุณธรรม  มีศีลธรรม  มีความ
รับผิดชอบ  เป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน เน้นการเปล่ียนวิธีคิดมาท า
เกษตรกรรมเพื่อดบัทุกข ์ สร้างสุขทั้งกาย  ทางใจ  ทางสังคม  และทางปัญญา   

รวมถึงสอดคล้องกบั  กิตติมา  คุณประยูร  (2552 : 92) ท่ีศึกษาเร่ือง   การจดัการ
ความรู้ของศูนยเ์รียนรู้เครือข่ายปราชญช์าวบา้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรณีศึกษา  จงัหวดั
นครปฐม  พบว่า  ปราชญช์าวบา้นเป็นผูท่ี้คิดและทดลองท าดว้ยประสบการณ์ท่ีไดรั้บการถ่ายทอด
จากบรรพบุรุษ  จนเกิดผลประสบความส าเร็จในการท าการเกษตรจนเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน
และบุคคลทัว่ไป  รวมถึงนกัวชิาการ  ซ่ึงมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กบัเกษตรกร  หรือบุคคลทัว่ไป
ท่ีสนใจ  ถือไดว้า่เป็นการน าความรู้ท่ีอยูใ่นตวัของตนมาผา่นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้ออกมา
เพื่อท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้  โดยลกัษณะของการแนะน า  พดูคุย  ไดย้ิน  ไดเ้ห็น  และการสัมผสั  การ
แจกคู่มือและเอกสารวิชาการ  รวมถึงการปฏิบติังานจริง  เพื่อให้เกิดความช านาญ  ซ่ึงคนในชุมชน  
หรือกลุ่มเกษตรกร  หรือแมแ้ต่นกัวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ  ก็ให้ความเช่ือถือ  และศรัทธาใน
ตวัปราชญ์ชาวบา้น  ท่ีอุทิศตนไม่ว่าจะเป็นบา้นพกัอาศยั  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู้ต่างๆ
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ให้กบัเกษตรกร  และผูท่ี้สนใจอย่างไม่ปิดบงั  หรือหวงความรู้  ท าให้เกษตรกรมีความรู้ในการท า
เกษตรมากข้ึน  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาประยุกตใ์ช้ตนเอง  ฝึกฝนจนช านาญ  ท า
ให้เกิดการต่อยอดความรู้ออกไปในวงกวา้งมากข้ึน  เพียงแค่น าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกบัตวัเอง  
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของตวัเอง  และสอดคลอ้งกบั  สุชาดา  วลิาพนัธ์ (2549 : 19) ศึกษาเร่ือง  
กระบวนการทุนทางสังคมในโครงการหมู่บา้นน่าอยู่  กรณีศึกษาบา้นเกาะกลาง  ต าบลบางนมโค  
อ าเภอเสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  พบวา่  ผูน้  า ปราชญช์าวบา้น  ถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ี
ท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เพราะปราชญช์าวบา้นจะท าให้เกิดการพฒันาและแกไ้ขส่ิงต่างๆ 
ให้ตรงกบัปัญหาของชุมชน  ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือน  สานต่อ  เป็นผูริ้เร่ิมท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้  
ประสานการเรียนรู้ของชุมชน  เป็นผูริ้เร่ิมให้เกิดการรวมตวั  เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึน
ระหวา่งคนในชุมชน   และสอดคลอ้งกบัพิทยา  บุษรารัตน์ (มปป : 83 )กล่าววา่  บนความส าเร็จ
และท่ีมาของปราชญช์าวบา้นในรูปแบบต่างๆ ในชุมชนหมู่บา้นภาคใต ้ และในส่วนอ่ืนๆ  ลว้นเป็น
ผลมาจาก ประสบการณ์  ความคิด  ความเช่ือ  ความศรัทธา  และภูมิปัญญาของผูน้ าชาวบา้น  ซ่ึง
เป็นผูจุ้ดประกายไฟในความหวงัให้แก่หมู่บา้น  แลว้ค่อยแตกหน่อ  ขยายผล  ขยายเครือข่ายไปสุ่
ชุมชนอ่ืนๆ  ซ่ึงเขาเหล่าน้ีล่วนอาศยัประสบการณ์  การเรียนรู้  การจดัการ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คนกบัคน  คนกบัธรรมชาติแวดลอ้ม  โดยผา่นกระบวนการทางจารีตประเพณี  วิถีชีวิต  การท ามา
หากินและพิธีกรรมต่างๆ  รวมทั้งศกัยภาพในการประสานความรู้ใหม่ๆมาใชป้ระโยชน์และเอ้ือให้
เกิดทางเลือกใหม่ท่ีมีลกัษณะสากล  และลกัษณะเฉพาะของตนเองและทอ้งถ่ินหลอมรวมจนตกผลึก  
เป็นองคค์วามรู้  และองคคุ์ณท่ีมีคุณูปการต่อตนเอง  ชุมชนหมู่บา้นในท่ีสุด  ซ่ึงปราชญช์าวบา้น  จึง
เป็นผูสื้บสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและยงัคงท าหน้าท่ีต่อตนเอง  เพื่อนบา้นและทอ้งถ่ิน  พร้อมขยาย
เครือข่าย  แนวคิด  วธีิการ  นวตักรรม สู่ชุมชนอ่ืนๆ  เป็นกระแสแห่งสังคมท่ีนบัวนัจะแผข่ยายกวา้ง
ออกไป  เช่นเดียวกบัท่ี เสรี  พงศพ์ิศ กล่าววา่  วนัเวลาไดผ้า่นเลย  เราไม่อาจยอ้นกลบัไปสู่อดีตกาล
ไดก้็จริง  แต่เรายงัสามารถคืนสู่รากเหงา้ปรับวิถีชีวิตแห่งบรรพบุรุษและกระบวนทรรศน์ของเขา  
ให้เป็นรากฐานชีวิตในสังคมสมยัใหม่  โดยไม่จ  าเป็นต้องปฏิเสธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
หากแต่จะใช้ส่ิงเหล่าน้ีดว้ยสติและปัญญา  ซ่ึงไดส้ร้างสมนวตักรรมภูมิปัญญา  รวมถึงการจดัการ
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอด  ปรับเปล่ียน  
สร้างสรรคม์าถึงปัจจุบนั   

 
3.  การจัดการความรู้ 
การจดัการความรู้ไดรั้บอิทธิพลทางตรงในทิศทางท่ีเป็นบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ระดบั 0.01 จากตวัแปรทุนทางสังคม (1.47) มากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือปราชญช์าวบา้นมีทุนทาง
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สังคมก็จะท าให้ปราชญช์าวบา้นมีการจดัการความรู้  โดยงานวิจยัของทรูแบรน และคณะ (Turban 
and others, อา้งถึงใน  พรธิดา  วิเชียรปัญญา 2547 : 52) แสดงให้เห็นถึง การสร้างความรู้ เป็นส่ิงท่ี
สร้างสรรคข้ึ์นใหม่  การสร้างความรู้ใหม่เก่ียวขอ้งกบัแรงผลกัดนั การหย ัง่รู้ และความเขา้ใจอยา่ง
ลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคล  การจดัการและเก็บความรู้ เป็นการเสาะหา และจดัเก็บองคค์วามรู้ใน
องคก์รให้เป็นระบบทั้งองคค์วามรู้ท่ีอยูใ่นรูปแบบส่ือต่าง ๆ (Explicit Knowledge) และในรูปแบบ
ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้เป็นทุนความรู้ของปราชญช์าวบา้น  ซ่ึงพร้อมยกระดบัความรู้ 
และขยายความรู้ให้ทัว่   ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นข้ึนตอนการปรับปรุงและ
ประมวลผลความรู้ให้อยูใ่นรูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจและใชไ้ดง่้าย ก าจดัความรู้ท่ีไม่เกิดประโยชน์   
ดา้นการกระจายความรู้ เป็นการใช้เคร่ืองมือในการสืบคน้สารสนเทศทางความรู้จากฐานขอ้มูลท่ี
จดัเก็บแลว้กระจายสู่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการใช้งาน  การใช้ความรู้ท่ีเป็นการใช้ประโยชน์ การ
น าไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลสัมฤทธ์ิเกิดข้ึน และเกิดเป็นปัญญาปฏิบติัหรือ
ภาคปฏิบติัการของชุมชน การขยายผลใหร้ะดบัความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขนัให้สูงข้ึน  
สามารถติดตามและตรวจสอบขอ้มูลได้เพื่อให้เกิดความถูกต้อง   ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ
กมลวรรณ วรรณธนงั  ท่ีศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมกบัการจดัการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเอง  (2553 : 
225) พบว่า  การจดัการความรู้ของชุมชนพึ่งตนองมีขั้นตอนท่ีส าคยั 4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  การสร้าง
ความรู้  การจดัเก็บความรู้  การแบ่งปันความรู้  และการประยกุตใ์ชค้วามรู้  โดย 1.  การสร้างความรู้
ของชุมชน  คือ  การสร้างความรู้ท่ีไดม้าจากการพฒันาภายในกลุ่ม  และการสร้างความรู้ท่ีไดรั้บมา
จากภายนอกกลุ่ม  ความรู้ของชุมชน ส่วนใหญ่เกิดจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิก  การคน้ควา้ทดลอง  และการลองผิดลองถูก  ส่วนความรู้ภายนอก
กลุ่มได้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การปรึกษาหารือร่วมมือกนั  การได้รับค าแนะน า  และ
การศึกษาดูงาน  จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และภาคประชาชน   2. การจดัเก็บความรู้  พบวา่  
ได้แก่  ระบบท่ีจัดเก็บไว้ในตัวคน  และระบบท่ีเก็บไว้นอกตัวคน  มักมาจากการเ รียนรู้  
ประสบการณ์  รวมทั้งการบอกเล่าหรือการสอนจากบุคคลอ่ืน  เป็นการถ่ายทอดจากตวัคนแล้ว
บนัทึกไวใ้นส่ือบนัทึกชนิดต่างๆ  3. การแบ่งปันความรู้  พบ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  การแบ่งปันความรู้
ของกลุ่มให้แก่สมาชิก  การแบ่งปันความรู้จากภายนอกกลุ่มสู่สมาชิก  และการแบ่งปันความรู้ของ
กลุ่มสู่ภายนอกกลุ่ม  ซ่ึงแลว้แต่ชุมชนมกัเลือกใชว้ิธีการแบ่งปันความรู้โดยค านึงถึงศกัยภาพและ
ความเหมาะสม  จึงมีวิธีการแบ่งปันความรุ้โดยค านึงถึงศกัยภาพและความเหมาะสม  จึงมีวิธีการ
แบ่งปันความรู้ท่ีหลากหลายท่ีพบ  ไดแ้ก่  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การลงมือปฏิบติัจริง  การ
สร้างเครือข่าย  การสอน  การถ่ายทอดประสบการณ์  การอบรม  การเทศนา  และการใชส่ื้อ  และ  4.
การประยุกตใ์ช้ความรู้  โดยกระบวนการท่ีบุคคล  กลุ่ม  และชุมชนน าความรู้เร่ืองหน่ึงไปปรับใช้
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กบัอีกเร่ืองหน่ึงเพื่อแกปั้ญหา  หรือเพื่อพฒันาชุมชน  ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท่ี
มีอยู่  ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของชุมชน  การประยุกต์ใช้ความรู้ของชุมชน
พึ่งตนเอง  มีหลายลกัษณะ  

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าทุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของชุมชน  
ทุนทางสังคมในมิติโครงสร้างมีลกัษณะเป็นรูปแบบของการติดต่อทางสังคมระหวา่งบุคคล  กลุ่ม  
และชุมชน  ซ่ึงท าให้บุคคล  กลุ่ม  และชุมชน  มีช่องทางท่ีท าให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร  ความรู้  และ
ประสบการณ์  และยงัก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางความรู้ดว้ย  ทุนทางสังคมในมิติการ
รับรู้มีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีบุคคล  และกลุ่มได้ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  การระบุปัญหา  การท าความเขา้ใจ  และการจดัการความขดัแยง้  และทุน
ทางสังคมในมิติความสัมพนัธ์มีลกัษณะเป็นความผกูพนัหรือความสัมพนัธ์ของบุคคล  และกลุ่ม  ซ่ึง
ส่งผลผลให้บุคคลมีการช่วยเหลือเก้ือกูล  และแบ่งปันส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่คนอ่ืน  เม่ือวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของทุนทางสังคมกบักระบวนการจดัการความรู้   

 
4.  ความคิดสร้างสรรค์   

 ความคิดสร้างสรรค์ไดรั้บอิทธิพลทางตรงในทิศทางท่ีเป็นบวกอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติระดบั 0.01 จากตวัแปรทุนทางสังคม (1.70) มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า เม่ือปราชญ์ชาวบา้นมี
ทุนทางสังคมก็จะท าให้ปราชญ์ชาวบา้นมีความคิดสร้างสรรค์  ซ่ึง สมบติั กุสุมาวลี (2553 : 102) 
กล่าวว่า  “ทุนความสร้างสรรค์” (creative capital) ซ่ึง John Howkins ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ
สร้างสรรคแ์ละเขียน หนงัสือเร่ือง Creative Economy (2001) ไดจ้  าแนกทุนความสร้างสรรคอ์อกมา
เป็น “ทุน” ประเภทหน่ึงอย่างชดัเจน แต่กระนั้น เขาก็ยงัไดช้ี้ให้เห็นว่าทุนความสร้างสรรค ์ ไม่
สามารถด ารงอยู่หรือผุดบงัเกิดข้ึนมา ได ้หากปราศจาก “ตวัช่วย” อนัไดแ้ก่ ทุน ประเภทอ่ืน ๆ 
ดงันั้น Howkins จึงไดย้  ้า เนน้ถึงความเช่ือมโยงเก่ียวพนักนัระหวา่ง ทุนความสร้างสรรค ์(creative 
capital) กบัทุนมนุษย ์(human capital) ทุนทาง ปัญญา (intellectual capital) และทุน ทางโครงสร้าง 
(structural capital) แน่นอนวา่ทุนความสร้างสรรค ์ยอ่มอยูใ่นตวัมนุษย ์หากปราศจากมนุษย ์ยอ่มไม่
มีทางท่ีจะเกิดทุนความสร้างสรรค ์ ดงันั้น ทุนความสร้างสรรคก์บัทุนมนุษย ์ ยอ่มเป็น 2 ส่ิงท่ีคู่กนั 
เปรียบเสมือน 2 ดา้น ของเหรียญเดียวกนั หากปราศจากมนุษย ์ยอ่มไม่บงัเกิดความสร้างสรรคอ์ยา่ง
แน่นอน แต่เร่ืองยงัไม่จบเพียงแค่นั้น ปัจจยัทุนมนุษยเ์พียงอย่างเดียวยงัไม่อาจ ก่อให้เกิดความ
สร้างสรรค์ได้ เช่น มนุษย  ์ ท่ีมีการศึกษาได้รับประกาศนียบตัรหรือ ปริญญาบตัรชั้นสูงก็มิได้
หมายความวา่ จะตอ้งมีความสร้างสรรค์ เสมอไป ในทางกลบักนั หากมนุษยข์าดความรู้ และไม่ได้
รับการศึกษาท่ีดี พอ ความคิดสร้างสรรคก์็ ยากท่ีจะผุดบงัเกิดข้ึนมา เน่ืองจากระบบการศึกษาท่ีดี 
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มกัจะน ามาซ่ึงการพฒันาภูมิปัญญา และหากมนุษยข์าด ไร้เสียซ่ึง “ภูมิปัญญา” (intellectual) ก็ยอ่ม
เป็นการยากท่ี ความสร้างสรรค์จะถูกพฒันา ข้ึ น ม าได ้สังคมใดท่ีมนุษยข์าดภูมิปัญญา ไร้ซ่ึง
สติปัญญา ไม่แสวงหาและเคารพใน ความรู้ สังคมนั้นมกัจะเต็มไปดว้ยความ มืดบอด อวิชชา และ
มกัจะน าไปสู่การ ท าลายมากกว่าความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยเหตุน้ีอาจจะกล่าวได้ว่าความ
สร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมนุษยมี์ “ทุนทางปัญญา” (intellectual capital) ซ่ึงอาจจะ เป็นไดท้ั้งภูมิ
ปัญญาท่ีตนเอง/องคก์าร/ สังคมสร้างสมข้ึนมาหรือเป็นภูมิปัญญาท่ี เรียนรู้หยิบฉวยมาจากผูอ่ื้น/
องคก์ารอ่ืน/ สังคมอ่ืน แลว้มาผสมผสานเขา้กบัค่า นิยมความคิดของตนเองจนเกิดเป็นส่ิงแปลกใหม่
ข้ึนมา อยา่งไรก็ตาม ความคิดสร้างสรรค ์ของมนุษยอ์นัเกิดจากความผสมผสาน ทางความคิดของ
ทุนทางปัญญาชุดเดิม ๆ จนเกิดเป็นความแปลกใหม่ข้ึนมานั้น ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได้
หรือไม่ จะเกิดข้ึนได้เร็วหรือช้า มากหรือน้อย สูงหรือต ่า ย่อมข้ึนอยู่กบัทุนอีกประเภทหน่ึง ท่ี
เรียกวา่ “ทุนทางโครงสร้าง” (structural capital) ของสังคมนั้น ๆ ประเทศนั้น ๆ หรือองคก์ารนั้น ๆ 
ทุนทางโครงสร้าง หรือนกัวชิาการ บางท่านเรียกวา่ “ทุนโครงสร้างพื้นฐาน” (infrastructure capital) 
คือ วิธีการท่ี ประเทศหรือองคก์ารแห่งนั้นใช้ในการ บริหารจดัการทุนมนุษยแ์ละทุนทางปัญญา 
โดยทัว่ไปแลว้ทุนทางโครงสร้างจะมีความกวา้งครอบคลุมนบัตั้งแต่นโยบาย และแนวทางการสรร
หา คดัเลือก วา่จา้ง ดูแลรักษา ใหคุ้ณใหโ้ทษ ฝึกอบรมและ พฒันา ระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อ 
การบริหาร ระบบการจดัการความรู้ รูปแบบ  ความสัมพนัธ์และการท างานร่วมกนัของ คนใน
องคก์าร รวมถึงการบริหารจดัการ และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ องคก์ารท่ีมีทุนทาง
โครงสร้างท่ีดี จะเป็นองค์การท่ีเปรียบเสมือน “ชุมชนท่ีมีสัมพนัธภาพท่ีดี” (community of 
relationships) ท่ีซ่ึงบุคลากร (ทุนมนุษย)์ อยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มและโครงสร้างท่ีเอ้ือต่อการแปลง
แนวความคิด/ภูมิปัญญา (intellectual capital) ให้กลายเป็นผลงานท่ี สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์
ธุรกิจเพื่อสังคมและ ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นขบัเคล่ือน ให้เกิดการคน้คิดนวตักรรมใหม่ ๆ 
อยูต่ลอดเวลา  เช่นเดียวกบัปราชญช์าวบา้น  ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์จะน าไปสู่การคิดคน้นวตักรรม
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกนั 

เม่ือปราชญ์ชาวบา้นมีทุนทางสังคมก็จะท าให้ปราชญ์ชาวบา้นมีความคิดสร้างสรรค์
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (มปป. : 2)  ท่ีกล่าวว่า  เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์กิดจาก
สองปัจจยัหลกั คือ  ทุนทางปัญญากบัทกัษะความสร้างสรรค์ ทุนทางปัญญาท่ีน าไปต่อยอดทาง
ความคิด ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์(Human Capital)  ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) ทุนทางสังคม 
(Social Capital) ทุนสถาบนั (Institutional Capital) และทุนดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creative 
Capital) ส่วนดา้นทกัษะ (Skills) ได้แก่ ทกัษะท่ีสนบัสนุนการน าความรู้และทุนทางปัญญามา
ประยุกต์ให้เกิดผลงานหรือคุณค่าเชิงรูปธรรม เช่น ทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทกัษะ
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การสร้างนวตักรรม ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและกรอบความคิดท่ีมีการสร้างสรรค์    ซ่ึง
องคป์ระกอบทั้งสองสามารถน ามาผสมผสานกนัได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศไทยนั้นมีปัจจยั
ทั้งสองอยู่อย่างเพียบพร้อม โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านท่ีจะมาสามารถต่อยอดและขบัเคล่ือน
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ท่ีผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการ
เปล่ียนแปลงไปสู่สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูค้นในสังคม รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีทางสังคม
ต่างๆ ดว้ยวิธีการต่างๆ   เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความย ัง่ยืน  เพื่อสร้างคุณค่า 
คุณประโยชน์ขั้นพื้นฐานแก่สังคมโดยรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนบุคคล  ประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสม
โดยการน าภูมิปัญญามาใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวติจนประสบผลส าเร็จสามารถถ่ายทอดเช่ือมโยง
คุณค่าของอดีตกบัปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ดงันั้น  ความคิดสร้างสรรค์จึงใช้น าต่อยอดทกัษะทางความคิด ซ่ึงได้แก่  ทุนทาง
สังคม และเป็นจุดแข็งไปใช้ในการสร้างสรรค์ พฒันาต่อยอดให้มีคุณภาพหรือศกัยภาพตามความ
เหมาะสมต่อการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้าง
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 

 จากผลการวิจยั การพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช้   และ
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1.  ปราชญช์าวบา้นเป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถจึงควรพฒันาต่อยอดโดยอาศยั 
ผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน า   อาศยัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเขา้ไปสนบัสนุนในเร่ืองของความรู้
และสนบัสนุนงบประมาณอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นสืบทอด  ส่งเสริม  และสร้างเครือข่ายในการพฒันา
นวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

2. เกิดนกัวจิยัในทอ้งถ่ินท่ีเป็นปราชญช์าวบา้น ไดก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการ 
ประยกุตใ์ชต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระสบความส าเร็จ 

3.  ควรจดัท าแหล่งขอ้มูลในหลายๆแหล่งเพื่อประโยชน์กบับุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 
ศึกษานวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้น 
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4. เกิดการจดัการความรู้ในทอ้งถ่ิน ท าเกิดความรู้ และเป็นประโยชน์กบัทอ้งถ่ิน 
โดยตรง  เช่น  การฟ้ืนฟู ถ่ายทอด  ปรับเปล่ียน  เกิดข้ึนใหม่ เป็นนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของปราชญช์าวบา้น 

5. จากการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น  พบวา่  เน่ืองจากเกษตรกรท่ีท าการเกษตร 
ทัว่ไปมีต้นทุนในการผลิตสูง  จึงอยากท่ีจะลดต้นทุนในการผลิต  ไม่อยากเป็นหน้ี  อีกทั้ งยงั
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ และสารตกคา้งในดินอนัเน่ืองมาจากการใช้สารเคมีบางประเภท จึง
เกิดแรงจูงใจใหเ้กษตรกรหนัมาท าเกษตรแบบผสมผสานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน  ดงันั้น
จึงควรส่งเสริมให้ท าการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

6.   ควรจดักิจกรรมคน้หาปราชญช์าวบา้นรุ่นใหม ่และพฒันาปราชญช์าวบา้นเดิม   
เพื่อเป็นการต่อยอดนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

7. ควรท่ีจะมีแหล่งศึกษาเพิ่มเติมใหม้ากข้ึน เช่น สถานท่ีจดัแสดงนิทรรศการ แปลง 
ตวัอย่างพื้นท่ีท าการเกษตร  นวตักรรมภูมิปัญญาใหม่ๆ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกษตรกรได้เห็น
ตวัอยา่งของความส าเร็จจากการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปราชญช์าวบา้นในสาขานวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 
สาขา  ได้แก่ 1. สาขาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน  2.   สาขาการผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืช ประมง       
ปศุสัตว ์ 3.   สาขาการแปรรูปและผลิตภณัฑ์ 4.  สาขาสถาบนัเกษตรกรเป็นสถาบนัเกษตรกรบน
หลักการพึ่ งพาตนเอง  5.สาขาปราชญ์เกษตรบุคคลท่ีมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ควรมีการทดลองน ากระบวนการ หรือนวตักรรมใหม่ๆ น ามาใชค้วบคู่กบัการศึกษา
ตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

3. ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัปราชญช์าวบา้นในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อดูความเหมือนและแตกต่างถึงผลการวิจยั ซ่ึงท าให้จะ
เห็นภาพท่ีชดัเจนและเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
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                             ต  าแหน่ง: อาจารย ์
                             สังกดั: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
2. ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์  อินทพรหม 

ต าแหน่ง: อาจารย ์
สังกดั:คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

3. ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ  : ดร.รัชนิภา  สายอุบล 
 ต  าแหน่ง  :  ขา้ราชการ 

                            สังกดั: ส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี 
4. ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั  กิตติศกัด์ินาวนิ 

 ต  าแหน่ง  :  อาจารย ์
               สังกดั: คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

5. ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ  :  ดร.พิทกัษ ์ ปักษานนท ์
     ต  าแหน่ง: อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

311 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เร่ือง การพฒันาตวัแบบความสามารถการจัดการนวตักรรมภูมปัิญญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาที่ยั่งยนื 
 

ตารางท่ี10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้แบบมาตรา 
                  ส่วนประเมินค่า 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

1 การจดัการความรู้ : การแสวงหาความรู้ 
ท่านแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
พฒันากระบวนการท างานหรือสินคา้ใหม่ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

2  ท่านเข้าร่วมการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
ประชุม การสมัมนา และการฝึกอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

3 ท่านเข้า ร่วมและการศึกษาดูงานในกลุ่มหรือ
หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4 ท่านศึกษาค้นควา้และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

5 ท่านแสวงหาความรู้จากบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท่านสนใจโดยตรง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

6 การจดัการความรู้: การสร้างความรู้ 
ท่านสนทนาแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
กบัปราชญช์าวบา้นคนอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

7 ท่านพฒันาและสร้างความรู้ใหม่ๆ ร่วมกบัคน
ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

8 ท่านมีการกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้อง
ของความรู้โดยการทดลองปฏิบติั 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

9 ท่านเรียนรู้จากผลท่ีเกิดข้ึนแลว้น าไปสู่การปรับปรุง
การท างานใหดี้ข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

10 ท่านคิดคน้วธีิการท างานใหม่ๆ เพ่ือพฒันา
กระบวนการท างานหรือสินคา้ใหดี้ข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้แบบ 
                  มาตราส่วนประเมินค่า (ต่อ) 

 
 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

 
11 

การจดัการความรู้: การจดัเกบ็ความรู้ 
ท่านจดัเก็บความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆอยา่งเป็น
ระบบท าใหส้ามารถคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

12 ท่านรวบรวมความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการท างานอยา่งเป็น
ระบบเพื่อใหค้นในชุมชนสามารถเขา้ไปเรียนรู้ได้
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

13 ท่านไดจ้ดบนัทึกความรู้ต่างๆเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพ่ือสะดวกต่อการน ามาใชแ้ละการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

14 ท่านจดัหมวดหมู่ของความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ
เพื่อความสะดวกในการคน้หา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

15 ท่านมีศูนยค์วามรู้เพ่ือใหค้นในชุมชนเขา้ถึงและใช้
ความรู้ไดอ้ยา่งสะดวก 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

16 ท่านเป็นวทิยากรในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ใหก้บั
คนอ่ืนๆ ทั้งในและนอกชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

17 ท่านน าความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ มาทดลองใชเ้พ่ือ
ปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

18 ท่านถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอ่ืนๆ ในรูปแบบท่ีไม่
เป็นทางการ เช่น สภากาแฟ การพบปะพดูคุย 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

19 ท่านมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในชุมชนและนอกชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

20 ท่านแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้โดยการปฏิบติัให้
คนในชุมชนเห็นเป็นตวัอยา่ง และเปิดโอกาสให้ผูท่ี้
สนใจเยีย่มชมการท างานของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

21 ท่านต่อยอดความรู้เดิมด้วยการปรับเปล่ียน
หรือทดลองท าส่ิงใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคแ์บบ 
                   มาตราส่วนประเมินค่า(ต่อ) 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

 
1 

ความคดิสร้างสรรค์: การริเร่ิมส่ิงใหม่ 
ท่านกลา้ท่ีจะน าความรู้ใหม่ๆ มาทดลองใชใ้นการ
ท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

2 ท่านกลา้ท่ีจะริเร่ิมท าส่ิงใหม่แมจ้ะไม่มีใครเห็นดว้ย
กบัการท าส่ิงนั้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

3 ท่านยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดความผิดพลาดหรือ
ความลม้เหลวจากการท าส่ิงใหม่ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4 ท่านมีความอดทนต่อการทดลองท่ีตอ้งท าซ ้ าแลว้ซ ้ า
อีก เพ่ือสร้างส่ิงใหม่ๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

5 ท่านมีความยืดหยุ่นในการเปล่ียนแปลงถา้รู้ว่าส่ิงท่ี
ท าไม่ถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 0 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

 
6 

ความคดิสร้างสรรค์: จนิตนาการ 
ท่านเป็นผูจุ้ดประกายความคิดใหม่ๆ ท่ีจะช่วยพฒันา
กระบวนการท างานหรือสินคา้ใหม่ๆ ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

7 ท่านรู้สึกสนุกและไม่เครียดกบัการคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ  +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้
8 ท่านมกัจะน าแนวความคิดท่ีแตกต่างมาประยกุตใ์ช้

ในการท างาน 
+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

9 ท่านมีความคิดเป็นของตวัเอง โดยท่านจะไม่ท าตาม
ผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผล 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

10 ท่านมักจะน าปัญหาต่างๆ มาขบคิดเพ่ือแสวงหา
ค าตอบและแนวทางใหม่ๆ 

+1 +1 +1 0 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

 
11 

ความคดิสร้างสรรค์: การประยุกต์ 
ท่านประยกุต์ใชค้วามรู้ต่างๆ โดยน ามาดดัแปลงให้
สอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคแ์บบ 
                  มาตราส่วนประเมินค่า (ต่อ) 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

12 ท่ านน า ค ว าม รู้ ท่ี ไ ด้จ ากก า ร ศึ กษ า ดู ง านม า
ประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในชุมชน
ของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

13 ท่านออกแบบและปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
มีในครัวเรือนใหเ้หมาะสมกบัการท างานของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 
14 

ความคดิสร้างสรรค์: การแก้ปัญหา 
ท่านเป็นนกัคิด นกัวเิคราะห์ และกระตือรือร้นใน
การหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

15 เม่ือมีปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดข้ึน ท่านจะใช้
กระบวนการวิ เคราะห์ เพื่อหาสาเหตุและแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

16 ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะ
ท่านมีความเขา้ใจและมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 -1 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

17 ท่านมกัพูดคุยและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้ งภายในและภายนอก
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบัทุนทางสังคมแบบ 
                   มาตราส่วนประเมินค่า (ต่อ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

 
1 

ทุนทางสังคม: การมส่ีวนร่วม 
ท่านไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
4.00 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ใหก้บั
คนอ่ืนๆ ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 -1 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

 
3 

ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีช่วย
แกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4 ท่านมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน
ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

5 ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมในชุมชนเพ่ือรับ
ขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 
6 

ทุนทางสังคม: ทุนทางกายภาพ 
ชุมชนของท่านมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

7 ชุมชนของท่านมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้
8 ชุมชนของท่านมีวัสดุท้อง ถ่ินท่ีสามารถน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการท างานต่างๆ ได ้
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

9 ชุมชนของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เหมาะแก่การอยู่
อาศยัและการประกอบอาชีพ 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

 
10 

ทุนทางสังคม: ทุนทางวฒันธรรม 
ท่านไดน้ าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้นการ
สร้างและพฒันาส่ิงใหม่ๆ ในชุมชน 

+1 0 +1 0 +1 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

11 
ชุมชนของท่านมีประเพณีท่ีส่งเสริมให้คนในชุมชน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในเร่ืองต่างๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

12 ชุมชนของท่านให้ความส าคัญกับการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากคนอ่ืนๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

13 ชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าใหค้นในชุมชน
มีการท างานแบบทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

14 ชุมชนของท่านให้คุณค่าแก่บุคคลท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ในเร่ืองต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะบุคคลแบบ 
                   มาตราส่วนประเมินค่า (ต่อ) 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

 
1 

สมรรถนะบุคคล: มคีวามรู้   
ท่านมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของ
ท่านอยา่งเพียงพอ 

+1 +1 +1 0 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

2 ท่านมีความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน
ของท่านเป็นอยา่งดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

3 ท่านมีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้ งในเชิง
ทฤษฎีและการปฏิบติั 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

5 ท่านสามารถต่อยอดความรู้หรือภูมิปัญญาต่างๆ เพ่ือ
พฒันาตนเอง การท างาน และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

 
6 

สมรรถนะบุคคล: ความเช่ียวชาญ 
ท่านมีทกัษะในการบริหารจดัการงานของท่านอยา่ง
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

7 ท่านน าความรู้และหลกัวิชาการมาบูรณาการในการ
ท างานหรือการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

8 ท่านมีความสามารถในการคิด เช่น การคิดเชิงระบบ 
การคิดวเิคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ และการคิดเชิง
สงัเคราะห์ เพ่ือสร้างและพฒันาส่ิงใหม่ๆ  

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

9 ท่านมีทกัษะในการตดัสินใจท่ีรอบคอบบนพ้ืนฐาน
ของเหตุและผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

10 ท่านมีทกัษะและไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้อยา่งสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะบุคคลแบบ 
                   มาตราส่วนประเมินค่า (ต่อ) 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

 
11 

สมรรถนะบุคคล: แรงจูงใจ 
ท่านมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชน
โดยไม่ค านึงความเหน็ดเหน่ือย 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

12 ท่านแสวงหาประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้
ตนเองมีความพร้อมต่อการท างานอยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

13 การ คิดค้น ส่ิง ให ม่ๆ  ของ ท่ านสามารถสร้า ง
ประโยชน์แก่ชุมชน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
4.00 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

14 ท่านจะไม่ละความพยายามในการท างานจนกวา่งาน
นั้นจะประสบความส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

15 ท่ านตระหนัก ถึงความส าคัญของการพัฒนา
กระบวนการท างานหรือสินคา้ใหม่ๆ ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

16 ท่านมุ่งมั่นท่ีจะเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
ของท่านใหก้บัคนในชุมชนและนอกชุมชน  

+1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญา 
                   เศรษฐกิจพอเพียงแบบมาตราส่วนประเมินค่า(ต่อ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

 
1 

นวตักรรมกระบวนการ 
ท่านสามารถสร้างกระบวนการท างานใหม่ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อคน
ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

2 ท่านสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ
ท างานใหม่ท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาและท าให้เกิดผลดีต่อ
การท างานมากข้ึนกวา่เดิม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

3 ท่านสามารถคิดคน้วธีิการท างานใหม่ๆ ท่ีช่วยให้เกิด
ความประหยดัหรือลดตน้ทุนในการท างานใหต้ ่าลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4 ท่านสามารถคิดคน้วิธีการท างานใหม่ๆ ท่ีช่วยเพ่ิม
ผลผลิตใหม้ากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

5 กระบวนการท างานใหม่ๆ ท่ีท่านสร้างมีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

6 กระบวนการท างานใหม่ๆ ท่ีท่านสร้างข้ึนอยู่บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

7 กระบวนการท างานใหม่ๆ ท่ีท่านสร้างข้ึนอยู่ภายใต้
หลกัความมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุม้กนั  

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 
8. 

นวตักรรมผลติภณัฑ์ 
ท่านสามารถสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมต่อคนในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

9 ท่านสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใน
ทอ้งถ่ินใหมี้มูลค่าเพ่ิมมากข้ึน 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

10 ท่านสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถ่ินให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้และสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญา 
                   เศรษฐกิจพอเพียงแบบมาตราส่วนประเมินค่า(ต่อ) 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

11 ท่านสามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ จากองคค์วามรู้
และประสบการณ์ของชุมชน 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

12 ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีท่านสร้างมีความสอดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

13 ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีท่านสร้างข้ึนอยู่บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

14 ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีท่านสร้างข้ึนอยูภ่ายใตห้ลกัความ
มีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุม้กนั  

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index  of  Item Objective Congruence : IOC) 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ   
เร่ือง การพฒันาตวัแบบความสามารถการจัดการนวตักรรมภูมปัิญญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาที่ยั่งยนื 

…………………………………………………………………. 
ตารางท่ี 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตตามหลกั 
                  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

1 สาเหตุและแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต/หรือ
ประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คืออะไรและส่งผลดีต่อท่านและครอบครัวอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

2 ท่านประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ความมีเหตุ มีผลความพอประมาณและการมี
ภูมิคุม้กนัร่วมกบัเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม)ใน
การด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพอย่างไรบ้างใช้
หลกัการใด 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

3 ท่านคิดคน้ส่ิงใดบา้งในดา้นวิธีการหรือวตัถุดิบเพ่ือ
การด าเนินการด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4 ท่านมีขั้นตอนกิจกรรมหรือกระบวนการในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการลดรายจ่ายการเพ่ิมรายไดต้าม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลกัษณะอย่างไร
บา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

5 ท่านมีการประดิษฐคิ์ดคน้วธีิการวสัดุอุปกรณ์และ
สร้างผลิตภณัฑอ์ยา่งไรเพ่ือสนบัสนุนเก่ียวกบัการ
ด าเนินชีวติ/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไรใหป้ระสบความส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 11  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตตามหลกั 
                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อ) 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

6 ท่านมีการประยกุตใ์ชว้ตัถุดิบ/ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน
ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีมีอยูใ่นสงัคม/ชุมชนมาใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

7 ท่านมีหลกัการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดังกล่าวอย่างไรการด าเนิน
ชีวิต/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

8 ท่านมีวิ ธีการปฏิบัติ ท่ี ดีวิ ธี ดีๆหรือแนวทางท่ี ดี
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

9 ในการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีหน่วยงาน /องค์กร/บุคคลใดให้
การสนบัสนุนท่านบา้งและใหก้ารสนบัสนุนในเร่ือง
ใดและลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

10 ท่านมีการแสวงหาความรู้ขอ้มูลการน าความรู้ไปใช้
และเผยแพร่และเปล่ียนความรู้/เทคนิคเก่ียวกบัการ
ประยุกต์ใช้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

11 11.ท่านมีการพฒันาปรับปรุงการด าเนินชีวิตของ
ตนเองอยา่งไรในการด าเนินชีวติ/การประกอบอาชีพ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

12 ท่านด าเนินการประกอบอาชีพ/การด าเนินชีวิตตาม
หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ประสบ
ความส าเร็จเพราะอะไรอะไรคือหลกัการส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

13 ท่านคิดว่าการจะด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพตาม
หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งมีกระบวนการ /เง่ือนไขปัจจยัใด
เขา้มาสนบัสนุนบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตตามหลกั 
                   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

14 ท่านคิดว่าคุณลกัษณะท่ีส าคญัของบุคคลท่ีจะหลกั
หลักป รั ชญา เ ศ รษฐ กิ จพอ เ พี ย ง ให้ป ระสบ
ความส าเร็จควรจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

15 การไดม้าของนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ส่ิงท่ีเขาคิดข้ึนมาและได้รับการยอมรับ)เป็นมา
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

16 ปัจจัยและเง่ือนไขอะไรท่ีเป็นส่วนในการก่อเกิด
นวตักรรมน้ี(ผลงานท่ีท าใหเ้ขาประสบความส าเร็จ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

17 ท่านคิดว่าอะไรในตวัท่าน(สมรรถนะ)ท่ีผลกัดนัให้
เกิดนวตักรรมภูมิปัญญาฯโดยมีการเช่ือมโยงส่ิง
ใดบ้างในการก่อเกิดนวตักรรม(ส่ิงท่ีเขาคิดข้ึนมา
และไดรั้บการยอมรับ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

18 ทุนทางสังคมมีบทบาทและมีความส าคัญต่อ
นวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

19 ทุนทางสงัคมมีองคป์ระกอบอะไรบา้งต่อการก่อเกิด
นวตักรรมภูมิปัญญา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

20 การจัดการความรู้มีบทบาทและมีความส าคัญต่อ
นวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

21 การจดัการความรู้มีองคป์ระกอบอะไรบา้งต่อการก่อ
เกิดนวตักรรมภูมิปัญญา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

22 ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทและมีความส าคญัต่อ
นวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

23 ความคิดสร้างสรรคมี์องคป์ระกอบอะไรบา้งต่อการ
ก่อเกิดนวตักรรมภูมิปัญญา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

24 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเ ก่ียวกับการจะด าเนินชีวิต /
ประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม–แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีใชใ้นงานวจิยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง 

การพฒันาตัวแบบความสามารถการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีง                       
ของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยืน 

............................................................................................................................................ 
ค าอธิบาย 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีส าหรับปราชญช์าวบา้นเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 7ส่วน ประกอบดว้ย 
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัทุนทางสงัคม 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะบุคคล 
 ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่วนท่ี 7ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. โปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ค าถามและตอบใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริงเพ่ือใหก้ารวิจยัน้ีมี
ผลสรุปท่ีน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง ขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามจะเป็นความลบัและไม่มี
ผลกระทบต่อผูห้น่ึงผูใ้ด ขอใหท่้านตอบอยา่งอิสระตามความเป็นจริง 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมา ณ โอกาสน้ีด้วย ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง  
  
 

            นายอภิชาติ  กิตติศกัด์ินาวนิ   
                   นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาพฒันศึกษา 
              ภาควชิาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 
 

แบบสอบถาม ชุดที ่    
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เร่ือง 

การพฒันาตัวแบบความสามารถการจัดการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีง                       
ของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยืน 

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

ส่วนที ่1ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 
 ชาย    หญิง 
 

2. อาย ุ
 ต  ่ากวา่ 30 ปี    30 – 39 ปี    40 – 49 ปี  
 50 – 59 ปี    60 - 69 ปี     70 ปีข้ึนไป  
  

3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 ต  ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6  ประถมศึกษาปีท่ี 6   มธัยมศึกษาปีท่ี 3    
 มธัยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี  
 ปริญญาโท    สูงกวา่ปริญญาโท   อ่ืนๆ โปรด
ระบุ ………………………………. 
 

4. สถานภาพ 
  โสด    สมรส    หมา้ย 
 แยกกนัอยู ่
 

5. ระยะเวลาในการเป็นปราชญช์าวบา้น 
  นอ้ยกวา่ 1 ปี   1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี    3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี  
  6 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี   ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
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6. สาขาท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สาขาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื (โปรดระบุ) 
    วนเกษตร   เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย ์
    เกษตรธรรมชาติ  เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
  สาขาการผลิต (โปรดระบุ)   
    พืชไร่/ขา้ว   พืชสวน  พืชผกั สมุนไพร ไมด้อก ไมป้ระดบั 
    ประมง/ปศุสตัว ์  เคร่ืองมือ-เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 
  สาขาการแปรรูปและผลิตภณัฑ ์(โปรดระบุ)   
    การแปรรูปผลิตภณัฑ ์  ผา้และส่ิงทอ  หตัถกรรม ศิลปะประดิษฐ ์  
 สาขาสถาบนัเกษตรกร (โปรดระบุ)  
    กลุ่มเกษตรกร   กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
    กลุ่มยวุเกษตรกร  กลุ่มวสิาหกิจชุมชน   
  สาขาปราชญเ์กษตร 
    เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  
    เกษตรกร   
7. การศึกษาดูงาน  
 เคย (โปรดระบุ) 
   ประจ า    นานๆ คร้ัง 
 
  ไม่เคย ให้ข้ามไปตอนที ่2 
 
8. ประเภทการศึกษาดูงาน  
 ศึกษาดูงานบุคคลอ่ืน     ศึกษาดูงานเครือข่ายอ่ืน   
  ศึกษาดูงานหน่วยงานของรัฐ   ศึกษาดูงานหน่วยงานเอกชน 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................................................................................. 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตอ้งการเลือกเพียงช่องเดียวเท่านั้น                  
                 โดยมีความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
 5  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากทีสุ่ด 
  4  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 
  3  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 
  2  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อย 
  1  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อยทีสุ่ด 
 

ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การจดัการความรู้ : การแสวงหาความรู้ 
1 ท่ านแสวงหาความ รู้ ให ม่ๆ  เ พ่ื อน ามาใช้ในการพัฒนา

กระบวนการท างานหรือสินคา้ใหม่ๆ 
     

2 ท่านเขา้ร่วมการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุม การสัมมนา 
และการฝึกอบรม 

     

3 ท่านเขา้ร่วมและการศึกษาดูงานในกลุ่มหรือหน่วยงานท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

     

4 ท่านศึกษาคน้ควา้และติดตามขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง  

     

5 ท่านแสวงหาความรู้จากบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท่านสนใจโดยตรง 

     

การจดัการความรู้ : การสร้างความรู้ 
6 ท่านสนทนาแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับปราชญ์

ชาวบา้นคนอ่ืนๆ  
     

7 ท่านพฒันาและสร้างความรู้ใหม่ๆ ร่วมกบัคนในชุมชน      
8 ท่านมีการกลัน่กรองหรือตรวจสอบความถูกตอ้งของความรู้โดย

การทดลองปฏิบติั 
     

9 ท่านเรียนรู้จากผลท่ีเกิดข้ึนแลว้น าไปสู่การปรับปรุงการท างาน
ใหดี้ข้ึน 

     

10 ท่านคิดคน้วิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือพฒันากระบวนการท างาน
หรือสินคา้ใหดี้ข้ึน 
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ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 การจดัการความรู้ : การจดัเกบ็ความรู้      
11 ท่านจัดเก็บความรู้ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ อย่างเป็นระบบท าให้

สามารถคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
     

12 ท่านรวบรวมความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการท างานอยา่งเป็นระบบเพ่ือให้
คนในชุมชนสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดง่้าย 

     

13 ท่านไดจ้ดบนัทึกความรู้ต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือสะดวก
ต่อการน ามาใชแ้ละการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

     

14 ท่านจัดหมวดหมู่ของความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อความ
สะดวกในการคน้หา 

     

15 ท่านมีศูนยค์วามรู้เพ่ือใหค้นในชุมชนเขา้ถึงและใชค้วามรู้ไดอ้ยา่ง
สะดวก 

     

 การจดัการความรู้ : การน าความรู้ไปใช้      
16 ท่านเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กบัคนอ่ืนๆ ทั้ง

ในและนอกชุมชน 
     

17 ท่านน าความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ มาทดลองใชเ้พ่ือปรับปรุงการ
ท างานใหดี้ข้ึน 

     

18 ท่านถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอ่ืนๆ ในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 
เช่น สภากาแฟ การพบปะพดูคุย 

     

19 ท่านมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชนและ
นอกชุมชน 

     

20 ท่านแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้โดยการปฏิบติัให้คนในชุมชน
เห็นเป็นตวัอยา่ง และเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจเยี่ยมชมการท างาน
ของท่าน 

     

21 ท่านต่อยอดความรู้เดิมด้วยการปรับเปล่ียนหรือทดลองท าส่ิง
ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตอ้งการเลือกเพียงช่องเดียวเท่านั้น                  
                 โดยมีความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
 5  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากทีสุ่ด 
  4  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 
  3  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 
  2  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อย 

1 หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อยทีสุ่ด 
 

 

ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ความคดิสร้างสรรค์ : การริเร่ิมส่ิงใหม่ 
1 ท่านกลา้ท่ีจะน าความรู้ใหม่ๆ มาทดลองใชใ้นการท างาน      
2 ท่านกลา้ท่ีจะริเร่ิมท าส่ิงใหม่แมจ้ะไม่มีใครเห็นดว้ยกบัการท าส่ิง

นั้น 
     

3 ท่านยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดความผิดพลาดหรือความลม้เหลว
จากการท าส่ิงใหม่ๆ 

     

4 ท่านมีความอดทนต่อการทดลองท่ีตอ้งท าซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก เพ่ือสร้าง
ส่ิงใหม่ๆ  

     

5 ท่านมีความยดืหยุน่ในการเปล่ียนแปลงถา้รู้วา่ส่ิงท่ีท าไม่ถูกตอ้ง      
ความคดิสร้างสรรค์ : จนิตนาการ 
6 ท่ าน เ ป็นผู ้ จุ ดประกายความ คิดให ม่ๆ  ท่ี จ ะ ช่วยพัฒนา

กระบวนการท างานหรือสินคา้ใหม่ๆ ในชุมชน 
     

7 ท่านรู้สึกสนุกและไม่เครียดกบัการคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ       
8 ท่านมกัจะน าแนวความคิดท่ีแตกต่างมาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน      
9 ท่านมีความคิดเป็นของตวัเอง โดยท่านจะไม่ท าตามผูอ่ื้นโดยไม่มี

เหตุผล 
     

10 ท่านมักจะน าปัญหาต่างๆ มาขบคิดเพื่อแสวงหาค าตอบและ
แนวทางใหม่ๆ 
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ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ความคดิสร้างสรรค์ : การประยุกต์ 
11 ท่านประยกุตใ์ชค้วามรู้ต่างๆ โดยน ามาดดัแปลงให้สอดคลอ้งกบั

ทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน 
     

12 ท่านน าความรู้ ท่ีได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในชุมชนของท่าน 

     

13 ท่านออกแบบและปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีในครัวเรือน
ใหเ้หมาะสมกบัการท างานของท่าน 

     

ความคดิสร้างสรรค์ : การแก้ปัญหา 
14 ท่านเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และกระตือรือร้นในการหาสาเหตุ

ของปัญหาต่างๆ  
     

15 เม่ือมีปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดข้ึน ท่านจะใช้กระบวนการ
วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 

     

16 ท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะท่านมีความ
เขา้ใจและมองเห็นความสมัพนัธ์ของส่ิงต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

     

17 ท่านมกัพูดคุยและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกบั
บุคคลอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกบัทุนทางสงัคม 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตอ้งการเลือกเพียงช่องเดียวเท่านั้น                  
                 โดยมีความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
 5  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากทีสุ่ด 
  4  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 
  3  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 
  2  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อย 

1 หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อยทีสุ่ด 
 

ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ทุนทางสังคม : การมส่ีวนร่วม 
1 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน      
2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้กบัคนอ่ืนๆ ใน

ชุมชน 
     

3 ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีช่วยแกไ้ขปัญหา
และพฒันาชุมชน 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร 
ความรู้ต่างๆ ในชุมชน 

     

5 ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมในชุมชนเพ่ือรับขอ้มูลข่าวสาร
จากหน่วยงานต่างๆ 

     

ทุนทางสังคม : ทุนทางกายภาพ 
6 ชุมชนของท่านมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ      
7 ชุมชนของท่านมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย      
8 ชุมชนของท่านมีวสัดุทอ้งถ่ินท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ

ท างานต่างๆ ได ้
     

9 ชุมชนของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เหมาะแก่การอยู่อาศยัและ
การประกอบอาชีพ 
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ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ทุนทางสังคม : ทุนทางวฒันธรรม 
10 ท่านได้น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการสร้างและ

พฒันาส่ิงใหม่ๆ ในชุมชน 
     

11 ชุ ม ชนของ ท่ าน มีปร ะ เ พ ณี ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ค น ใน ชุมชน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในเร่ืองต่างๆ  

     

12 ชุมชนของท่านใหค้วามส าคญักบัการยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากคนอ่ืนๆ  

     

13 ชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าให้คนในชุมชนมีการท างาน
แบบทีม 

     

14 ชุมชนของท่านใหคุ้ณค่าแก่บุคคลท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองต่างๆ      
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ส่วนที ่5 แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะบุคคล 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตอ้งการเลือกเพียงช่องเดียวเท่านั้น                  
                 โดยมีความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
 5  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากทีสุ่ด 
  4  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 
  3  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 
  2  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อย 

1  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อยทีสุ่ด 
 

ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะบุคคล : มคีวามรู้ 
1 ท่านมีความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพของท่านอย่าง

เพียงพอ 
     

2 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนของท่านเป็น
อยา่งดี 

     

3 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเชิงทฤษฎีและการ
ปฏิบติั 

     

4 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ โดย
ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  

     

5 ท่านสามารถต่อยอดความรู้หรือภูมิปัญญาต่างๆ เพ่ือพฒันาตนเอง 
การท างาน และชุมชน 

     

สมรรถนะบุคคล : ความเช่ียวชาญ 
6 ท่านมีทกัษะในการบริหารจดัการงานของท่านอยา่งเป็นระบบ      
7 ท่านน าความรู้และหลกัวิชาการมาบูรณาการในการท างานหรือ

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
     

8 ท่านมีความสามารถในการคิด เช่น การคิดเชิงระบบ การคิด
วเิคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ และการคิดเชิงสงัเคราะห์ เพื่อสร้าง
และพฒันาส่ิงใหม่ๆ  

     

9 ท่านมีทกัษะในการตดัสินใจท่ีรอบคอบบนพ้ืนฐานของเหตุและ
ผล 

     

10 ท่านมีทักษะและไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง
สร้างสรรค ์
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ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะบุคคล : แรงจูงใจ 
11 ท่านมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนโดยไม่ค านึง

ความเหน็ดเหน่ือย 
     

12 ท่านแสวงหาประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้ตนเองมี
ความพร้อมต่อการท างานอยูเ่สมอ 

     

13 การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ของท่านสามารถสร้างประโยชน์แก่ชุมชน      
14 ท่านจะไม่ละความพยายามในการท างานจนกว่างานนั้ นจะ

ประสบความส าเร็จ 
     

15 ท่านตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันากระบวนการท างาน
หรือสินคา้ใหม่ๆ ในชุมชน 

     

16 ท่านมุ่งมัน่ท่ีจะเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของท่านให้กบั
คนในชุมชนและนอกชุมชน  
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ส่วนที ่6 แบบสอบถามเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตอ้งการเลือกเพียงช่องเดียวเท่านั้น                  
                 โดยมีความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
 5  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากทีสุ่ด 
  4  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 
  3  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 
  2  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อย 

1  หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อยทีสุ่ด 
 

ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

นวตักรรมกระบวนการ 
1 ท่านสามารถสร้างกระบวนการท างานใหม่ๆ ท่ี ก่อให้เ กิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมต่อคนในชุมชน 
     

2 ท่านสามารถพฒันาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ท่ีช่วย
แกไ้ขปัญหาและท าใหเ้กิดผลดีต่อการท างานมากข้ึนกวา่เดิม 

     

3 ท่านสามารถคิดค้นวิธีการท างานใหม่ๆ ท่ีช่วยให้เกิดความ
ประหยดัหรือลดตน้ทุนในการท างานใหต้ ่าลง 

     

4 ท่านสามารถคิดคน้วธีิการท างานใหม่ๆ ท่ีช่วยเพ่ิมผลผลิตให้มาก
ข้ึน 

     

5 กระบวนการท างานใหม่ๆ ท่ีท่านสร้างมีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน 

     

6 กระบวนการท างานใหม่ๆ ท่ีท่านสร้างข้ึนอยู่บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม 

     

7 กระบวนการท างานใหม่ๆ ท่ีท่านสร้างข้ึนอยูภ่ายใตห้ลกัความมี
เหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุม้กนั  
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ข้อที ่ รายละเอยีด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

นวตักรรมผลติภณัฑ์ 
8 ท่านสามารถสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและสงัคมต่อคนในชุมชน 
     

9 ท่านสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ินให้มี
มูลค่าเพ่ิมมากข้ึน 

     

10 ท่านสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ินให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 

     

11 ท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของชุมชน 

     

12 ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีท่านสร้างมีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน 

     

13 ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีท่านสร้างข้ึนอยูบ่นพ้ืนฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม 

     

14 ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีท่านสร้างข้ึนอยู่ภายใต้หลักความมีเหตุผล 
พอประมาณ และมีภูมิคุม้กนั  

     

 
ส่วนที ่7 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แนวทางการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 
ผู้วจิยั 
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แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน 
การพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมปัิญญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ของปราชญ์ชาวบ้านเพือ่เสริมสร้างการพฒันาที่ยั่งยนื  

 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ช่ือ-นามสกุล........................................................ต  าแหน่ง................................................ 
2. อาย.ุ.................................................................................................................................ปี 
3. อาชีพในปัจจุบนั................................จ  านวน..........................ไร่รายได.้.......................... 
4. ประสบการณ์ประกอบอาชีพในปัจจุบนั..........................................................................ปี 
5. ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว.................................................................................................... 
6. ระดบัการศึกษา.................................................................................................................. 
7. เบอร์โทรศพัท.์................................................................................................................... 
8. ประวติัส่วนตวัของปราชญช์าวบา้นเก่ียวกบัการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง................................................................................................................................................  
 9. สภาพบริบทและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัปราชญช์าวบา้น (สภาพสังคมเศรษฐกิจ

การเมืองวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาและส่ิงแวดลอ้ม) ......................................................... 
 

ตอนที ่2 สัมภาษณ์เกีย่วกบัการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1..สาเหตุและแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต/หรือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรและส่งผลดีต่อท่านและครอบครัวอยา่งไร 
2..ท่านประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ความมีเหตุมีผลความพอประมาณและ

การมีภูมิคุม้กนัร่วมกบัเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม)ในการด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพอยา่งไรบา้ง
ใชห้ลกัการใด 

3. ท่านคิดคน้ส่ิงใดบา้งในดา้นวิธีการหรือวตัถุดิบเพื่อการด าเนินการด าเนินชีวิต/ประกอบ
อาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไรบา้ง 

4. ท่านมีขั้นตอนกิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการเก่ียวกบัการลดรายจ่ายการ
เพิ่มรายไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
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5.ท่านมีการประดิษฐ์คิดคน้วิธีการวสัดุอุปกรณ์และสร้างผลิตภณัฑ์อยา่งไรเพื่อสนบัสนุน
เก่ียวกบัการด าเนินชีวิต/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรให้ประสบ
ความส าเร็จ 

6.ท่านมีการประยุกต์ใช้วตัถุดิบ/ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินทรัพยากรหรือส่ิงท่ีมีอยู่ในสังคม/
ชุมชนมาใชใ้นการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งไร 

7.ท่านมีหลกัการ/กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาดงักล่าวอยา่งไร
การด าเนินชีวติ/การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 

8.ท่านมีวธีิการปฏิบติัท่ีดีวธีิดีๆหรือแนวทางท่ีดีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 

9.ในการประกอบอาชีพ/ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหน่วยงาน /
องคก์ร/บุคคลใดใหก้ารสนบัสนุนท่านบา้งและใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองใดและลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

10.ท่านมีการแสวงหาความรู้ขอ้มูลการน าความรู้ไปใช้และเผยแพร่และเปล่ียนความรู้/
เทคนิคเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระสบความส าเร็จไดอ้ยา่งไร 

11.ท่านมีการพฒันาปรับปรุงการด าเนินชีวิตของตนเองอย่างไรในการด าเนินชีวิต/การ
ประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 

12.ท่านด าเนินการประกอบอาชีพ/การด าเนินชีวิตตามหลกัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดป้ระสบความส าเร็จเพราะอะไรอะไรคือหลกัการส าคญั 

13.ท่านคิดวา่การจะด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพตามหลกัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประสบความส าเร็จจะตอ้งมีกระบวนการ /เง่ือนไขปัจจยัใดเขา้มาสนบัสนุนบา้ง 

14.ท่านคิดว่าคุณลกัษณะท่ีส าคญัของบุคคลท่ีจะหลกัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประสบความส าเร็จควรจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร 

15.การได้มาของนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง(ส่ิงท่ีเขาคิดข้ึนมาและไดรั้บการ
ยอมรับ)เป็นมาอยา่งไร 

16.ปัจจยัและเง่ือนไขอะไรท่ีเป็นส่วนในการก่อเกิดนวตักรรมน้ี(ผลงานท่ีท าให้เขาประสบ
ความส าเร็จ) 

17.ท่านคิดวา่อะไรในตวัท่าน(สมรรถนะ)ท่ีผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมภูมิปัญญาฯโดยมีการ
เช่ือมโยงส่ิงใดบา้งในการก่อเกิดนวตักรรม(ส่ิงท่ีเขาคิดข้ึนมาและไดรั้บการยอมรับ) 

18.ทุนทางสังคมมีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งไร 
19.ทุนทางสังคมมีองคป์ระกอบอะไรบา้งต่อการก่อเกิดนวตักรรมภูมิปัญญา 
20.การจดัการความรู้มีบทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งไร 



 

 

340 

 

 

21.การจดัการความรู้มีองคป์ระกอบอะไรบา้งต่อการก่อเกิดนวตักรรมภูมิปัญญา 
22.ความคิดสร้างสรรคมี์บทบาทและมีความส าคญัต่อนวตักรรมภูมิปัญญาอยา่งไร 
23.ความคิดสร้างสรรคมี์องคป์ระกอบอะไรบา้งต่อการก่อเกิดนวตักรรมภูมิปัญญา 
24.ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัการจะด าเนินชีวิต/ประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ภาคผนวก ง 
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
และหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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ท่ีศธ 0520.107 (นฐ) / 4884                                                   บณัฑิตวทิยาลยั    มหาวทิยาลยัศิลปากร     
       พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม 73000

   
            16    กนัยายน   2556 
 
เร่ือง  ขอเชิญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวจิยั 
 

เรียน   
  
 ดว้ย นายอภิชาติ    กิตติศกัด์ินาวิน  นักศึกษาระดบัปริญญาระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พฒันศึกษา  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง  “การ
พฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อเสริมสร้าง
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” มีความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวิจยั 
เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์  ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่าน  โปรดเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวจิยัใหก้บันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์จกัขอบพระคุณยิง่ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัฝ่ายวชิาการและวจิยั 

            รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788  
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพือ่พฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ท่ีศธ 0520.107 (นฐ) /  5486                                        บณัฑิตวทิยาลยั    มหาวทิยาลยัศิลปากร 

     พระราชวงัสนามจนัทร์   นครปฐม  73000
   

           4  ตุลาคม 2556 
 
เร่ือง  ขอทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
 

เรียน   
 

 ด้วย นายอภิชาติ    กิตติศกัด์ินาวิน  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาพฒันศึกษา  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง  “การพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน”  มีความประสงค์จะขอทดลองเคร่ืองมือวิจยั   เพื่อประกอบการท า
วทิยานิพนธ์  ในการน้ีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
อนุญาตใหก้บันกัศึกษาดงักล่าวไดท้ดลองเคร่ืองมือวจิยัดว้ย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัฝ่ายวชิาการและวจิยั 

            รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788   
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั“มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพือ่พฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ท่ีศธ 0520.107 (นฐ) /  พิเศษ     บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

      พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000
   

           11  ตุลาคม   2556 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

เรียน 

 ด้วย นายอภิชาติ    กิตติศกัด์ินาวิน  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาพฒันศึกษา  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง  “การพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน”  มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมขอ้มูล   เพื่อประกอบการท า
วทิยานิพนธ์  ในการน้ีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
แจง้เจา้หนา้ท่ีทราบ  เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัฝ่ายวชิาการและวจิยั 

            รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788  
  

 
ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั“มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพือ่พฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ท่ีศธ 0520.107 (นฐ) /  4884                 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

      พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000
   

                 11  ธนัวาคม  2556 
 
เร่ือง  ขอสัมภาษณ์ 
 

เรียน   
  
  ด้วย นายอภิชาติ    กิตติศกัด์ินาวิน  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาพฒันศึกษา  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง  “การพฒันาตวัแบบการจดัการนวตักรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญช์าวบา้นเพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน”  มีความประสงค์จะขอสัมภาษณ์ท่าน เพื่อประกอบการท าวิจยั  ใน
การน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้สัมภาษณ์แก่
นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัฝ่ายวชิาการและวจิยั 

            รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788  
  
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั“มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพือ่พฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
 



 
 

 

 

ประวตัิผู้วจัิย 
 

 

ช่ีอ – สกุล  นายอภิชาติ  กิตติศกัด์ินาวนิ 
  
ทีอ่ยู่   115/5  ต.บางชา้ง  อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 

 
ประวตัิการศึกษา 
ปีพุทธศกัราช  2537 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

    
             ปีพุทธศกัราช  2543  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

ปีพุทธศกัราช  2549 การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 
 

ปีพุทธศกัราช  2554  เขา้ศึกษาต่อ  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาพฒันศึกษา 
 

สถานทีท่ างาน  รองนายกเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
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