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รศ.ดร.นรินทร์  สังขรั์กษา. 337  หนา้. 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และความ
ตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พฒันา
รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ทดลองใช้
รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นท่ี      
ในการศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ พระสงฆ ์ ครู  ผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น จ านวน 
379 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือนพฤษภาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
ใชก้ารวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูล             
เชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ศูนยก์ารเรียนรู้เมืองเพชร ส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้นท่ีอยู่ท่ามกลางหุบเขา 
และติดทะเล ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว ์และมีการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนใจท่ีจะรู้แสวงหาความรู้ใหม่เสมอ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแบบวิถี
เมืองเพชรของจงัหวดัเพชรบุรี ยงัมีบทบาทในการให้ความรู้ และพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ี
และนอกพื้นท่ี 2) รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
พฒันาข้ึน คือ “PETCH Model” มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ Participation (การมีส่วนร่วม) Economy 
(เศรษฐกิจ) Technology (เทคโนโลยี) Community (ชุมชน) และ Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย)์   
3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ผลการทดลอง พบว่ารูปแบบการพฒันาจะต้องด าเนินควบคู่ไปกับภูมิปัญญาเป็นความรู้ดั้ งเดิมอัน
ประกอบไปดว้ยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตดั้งเดิมของชาวบา้น ไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่
ทุกอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัการท ามาหาเล้ียงชีพ และ 4) และการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการ   
ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ภาพรวมอยูร่ะดบัมาก   
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 This research and development aimed to 1) study the basic information and need for 
establish Study Center of Sufficiency Economy According to His Majesty's Initiative at Phetchaburi 
2) develop a management of Study Center of Sufficiency Economy According to His Majesty's 
Initiative at Phetchaburi 3) apply Study Center of Sufficiency Economy According to His Majesty's 
Initiative at Phetchaburi, and 4) evaluate and improve Study Center of Sufficiency Economy 
According to His Majesty's Initiative at Phetchaburi. The participants were composed of priests, 
teachers, community leaders, scholars. The data were collected during May 2016 - July 2017, and 
analysed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. 
 The results showed that 1) Most Study Centers of Sufficiency Economy According to His 
Majesty's Initiative at Phetchaburi were set up among the valley and closed to the sea. People were 
farmers and livestocks. They lived with the Sufficiency Economy According to His Majesty’s 
Initiative concept and seeked for the new knowledge. Study Center of Sufficiency Economy 
According to His Majesty's Initiative at Phetchaburi also provided the knowledge and developed the 
quality of life of people in this area and outside. 2) “PETCH Model” was the management model for 
the Study Center of Sufficiency Economy According to His Majesty’s Initiative. PETCH model was 
composed of five components (Participation, Economy, Technology, Community and Human 
wisdom) 3) PETCH model must work together with moral, which was traditional knowledge of  
people in this area. It also correlated to the traditional life style of people, which blended to their  
work and living. 4) The results of evaluated and improved Study Center of Sufficiency Economy 
According to His Majesty's Initiative at Phetchaburi were presented in the high level.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนยก์ลางความรู้ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู การถ่ายทอด การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วฒันธรรม ค่านิยม และเอกลกัษณ์ของชุมชน อีกทั้ง
เป็นแหล่งบริการชุมชนในดา้นต่างๆ เช่นการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเรียนรู้ของคน
ในชุมชน โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้เพื่อวถีิชีวิตของคนในชุมชน เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของประชาชนด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ท า
จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างย ัง่ยืน (ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอหนองเรือจงัหวดั
ขอนแก่น, 2558) รวมไปถึงการน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบติัในรูปของ
หลกัการสร้างความ “พออยู่-พอกิน” เพื่อใช้ปรับทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อสร้างฐานคิดและการด าเนินชีวติท่ีมัน่คงเป็นการปรับตวัของชุมชน 
 จงัหวดัเพชรบุรี ได้ช่ือว่าเป็นดินแดนแห่ง ขนมหวาน น ้ าตาลสด  เป็นดินแดนท่ีรุ่ม รวย 
อารยธรรม อีกทั้งทรัพยใ์นดิน สินในน ้ า ตลอดจนช่างฝีมือหลายสิบแขนงจนเมืองเพชรไดช่ื้อว่าเป็น
เมืองท่ีรวบรวมงานช่างฝีมือโบราณมากท่ีสุดคือ สกุลช่างเมืองเพชร เป็นท่ีรู้จกัของผูค้นทัว่ประเทศ ถึง
ความประณีตงดงามของศาสตร์และศิลป์แห่งเชิงช่าง ไม่วา่จะเป็นงานประติมากรรม  หรือนาฏศิลป์ ท่ี
อยู่คู่แม่น ้ าเพชรมาตั้ งแต่บรรพบุรุษ มาจากพื้นฐานวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ธรรมชาติอยา่งแนบแน่น จากอาชีพการเกษตร จนท าให้เมืองเพชรบุรีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมือง
อยธุยาท่ีมีชีวติ สังเกตไดจ้ากวดัวาอาราม โบราณสถานท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มีศิลปวฒันธรรมท่ี
โดดเด่นด้วยช่างสิบหมู่ หัตถกรรม และการแสดงพื้นบา้นท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ มีวิถี
ชุมชนท่ีสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งป่าเขา แม่น ้า และทะเล มีแม่น ้าเพชร
ท่ีถือวา่เป็นแม่น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกเป็นเมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ากจงัหวดัท่ีมี
ความโดดเด่นทางภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรมท่ีสามารถน าไปพฒันาสร้างจุดเด่นให้แก่สินคา้ หรือการ
บริการของจงัหวดัได ้(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ 2558)  
 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนบัวา่เป็นกิจกรรมประเภทหน่ึงในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนท่ี
เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เน้นการเรียนรู้ท่ีเป็นการปฏิบติัจริง 
จากวถีิชีวติและแหล่งเรียนรู้จากวทิยากรต่างๆในชุมชน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทั้งยงัมีการจดั
การศึกษา การพฒันาอาชีพใหก้บัประชากรในชุมชน (พชัรา สังขศ์รี, 2556) อีกทั้งยงัเป็นแหล่งสืบทอด
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ภูมิปัญญา วฒันธรรม ค่านิยม และเอกลกัษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนในดา้นต่างๆ 
เช่นการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้
เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของประชาชนด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ท าจะก่อให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื  
 ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรเกิดข้ึนจากชาวบา้น ปราชญช์าวบา้น และนกัวิชาการ เขา้ไปมี
ส่วนกระตุน้และช่วยเหลือจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เป็นของตนเอง โดยมีแนวคิดท่ีว่า ศูนยก์ารเรียนรู้ 
วิถีเมืองเพชรไม่ใช่แค่เร่ืองของอาคารสถานท่ี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแต่เพียงอยา่งเดียว หากจะตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาในดา้นประวติัศาสตร์วฒันธรรม ประวติัศาสตร์สังคม และวิถีวฒันธรรมของ
ผูท่ี้อยู่ในชุมชนต่าง ๆในทอ้งท่ีหรือในท้องถ่ินเดียวกนั จะเป็นตวัก าหนดว่าจะเผยแพร่ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะซ่ึงน าไปสู่ความหลากหลายทางวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม มีการใช้
พื้นท่ีท ากิจกรรมของคนในชุมชน เพื่อการอนุรักษสื์บสานประเพณี วฒันธรรมของคนในชุมชน เป็น
ศูนย์กลางความรู้เร่ืองประวติัศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงรูปแบบวิถีชีวิตตั้ งแต่อดีต 
เพื่อให้ศูนยก์ารเรียนรู้เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลชุมชนเพื่อให้ลูกหลานไดเ้ห็นคุณค่าภูมิปัญญา 
ท่ีมีอยู ่และช่วยกนัอนุรักษฟ้ื์นฟู (อ าภา บวัระภา และเมทินี โคตรดี, 2559) ประกอบกบัทุกฝ่ายท่ีท างาน
ด้านวฒันธรรมต้องเข้ามาช่วยในการเปล่ียนแปลงวิธีคิด และเปล่ียนแปลงท่ีว่านั้นก็ต้องเป็นการ
ยอ้นกลบัไปสู่ค่านิยมอนัดีงาม ท่ีเคยมีอยูใ่นสังคมอยูแ่ลว้ แต่ถูกละเลยไปการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมจะมองถึงเร่ืองการศึกษาในระบบเพียงอยา่งเดียวไม่พอ ตอ้งยอมรับว่า
พื้นท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน และมีบทบาทส าคญัมากท่ีสุดคือส่ิงต่างๆซ่ึงมีอิทธิพลสูงมากต่อหลกัการคิด วธีิคิด 
และแนวปฏิบัติ หรือวิถีชีวิตของคน ผูท่ี้ท  างานเก่ียวกับศูนย์การเรียนรู้ต้องเข้าใจว่าวฒันธรรม 
มีความเป็นพลวตั มีการเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเทคโนโลย ีหรือความเปล่ียนแปลงทางดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นส่ิงส าคญัก็คือวา่ จะรักษาสมดุลในการ
ผลกัดนังานดา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาไดอ้ย่างไร ท่ีจะรักษาส่ิงท่ีเป็นค่านิยมอนัดีงาม ท่ีมีอยู่แลว้
ตั้งแต่อดีต แลว้สามารถประยุกตเ์ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของโลก นอกจากงานท่ีรัฐบาลแต่ละสมยัได้
คาดหวงัจะใหง้านทางดา้นวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาสนบัสนุนงานทางดา้นการเมือง ความ
มัน่คง สังคม และการศึกษาแล้ว ในด้านของเศรษฐกิจงานทางด้านวฒันธรรมและภูมิภาคก็มีส่วน
ส าคญั ตั้งแต่การส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี การสร้างความเช่ือมัน่ของประเทศให้กลบัคืนมา โดยเฉพาะ
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหา
และน าพาประเทศสู่ความเจริญกา้วหนา้ต่อไป วถีิทางวฒันธรรม เขา้มามีบทบาทต่อทุกภาคส่วนทั้งใน
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การรองรับต่อการเปล่ียนแปลง และสนบัสนุนส่งเสริมการขบัเคล่ือนงานของสถาบนัทางสังคมต่างๆ 
เม่ือรัฐมีนโยบาย และแนวทางในการเปิดพื้นท่ีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีวฒันธรรมและเอกลกัษณ์เป็นของ
ตนเองให้กบัชุมชน ก็เท่ากบัเป็นการส่งเสริมในการด าเนินงานต่อการพฒันารูปแบบการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใชเ้ป็นแหล่ง
การจดัการเรียนรู้ทางวฒันธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพ และการด ารง
ชีพ แต่การด าเนินงานยงัไม่มีรูปแบบการบริหารท่ีชดัเจน ท าให้กระบวนการขบัเคล่ือนไม่แน่ใจใน
แนวทางการพฒันาว่าจะสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ และจะ
ด าเนินงานอย่างไรจึงจะเกิดความเหมาะสม จะมีเงินทุนในการสนบัสนุนกิจกรรมอย่างไร และจะมี
กิจกรรมการเรียนการสอนอะไรบ้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ให้เกิดความรักใน
วฒันธรรมและภูมิปัญญาของตนเอง และสามารถน าเสนอส่ิงเหล่าน้ีแก่ผูม้าเยอืนทั้งในฐานะผูศึ้กษาดู
งาน ผูท่ี้สนใจจะมาเรียนรู้ และนกัท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึน รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ให้เด็ก
นกัเรียนและเยาวชนในชุมชน เพื่อจะไดเ้กิดความรักและหวงแหนในถ่ินก าเนิดของตนเอง 
 ดว้ยมูลเหตุท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัท่ีจะศึกษาวิจยั การพฒันารูปแบบการจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้ วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีเพื่อพฒันาเป็นแหล่ง 
การจดัการเรียนรู้ของทอ้งถ่ินทางดา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญา ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ี
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา และพฒันาศกัยภาพทางวฒันธรรมตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศท่ีให้ทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิในการอนุรักษฟ้ื์นฟูจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเองจากการ
ประยกุตใ์ชแ้นวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของตนเองสืบไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และความตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิแบบวจิยัและพฒันา (Research & Development: R&D) 
รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

1. ระยะด ำเนินกำรวจัิย 
 1.1 ระยะท่ี 1  
  1.1.1 การวิจยั (Research: R1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันา
รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Analysis: A) 
  1.1.2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design & 
Development: D & D) เคร่ืองมือเพื่อการวจิยั 
 1.2 ระยะท่ี 2  
  1.2.1 การวจิยั (Research: R2) การทดลองใชห้รือน าเคร่ืองมือท่ีไดไ้ปใช ้(Implementation) 
  1.2.2 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation: E) 

2. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
 พื้นท่ีในการศึกษา คือ ชุมชนวิถีเมืองเพชร จงัหวดัเพชรบุรี การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยั
และพฒันาท่ีเช่ือมโยงมิติความเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงท าการคดัเลือกชุมชนท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เกณฑ์การจ าแนกชุมชนคดัเลือกเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ทางดา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ของจงัหวดั
เพชรบุรี และมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
 1. ชุมชนบา้นถ ้ารงค ์ ต าบลถ ้ารงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
 2. ชุมชนบา้นหว้ยน ้าทรัพย ์ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

3. ขอบเขตด้ำนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ตอนที ่1 (R1) เพ่ือศึกษำข้อมูลพืน้ฐำนและควำมต้องกำร 
 ประชำกร ประกอบดว้ย พระสงฆ์  ครู  ผูน้  าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้นในการศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและความต้องการ จาก 8 อ าเภอ ในศูนย์การเรียนรู้ 17 แห่ง ของจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 
472,509 คน (ส านกังานจงัหวดัเพชรบุรี, 2558) 
 กลุ่มตัวอย่ำง คือ พระสงฆ ์ ครู  ผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น จ านวน 30 คน ผูว้จิยัก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยค านวณหาขนาดขั้นต ่าของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตร Taro Yamane (1973) ซ่ึง
ก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 
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 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ พระสงฆ์  ครู  ผูน้  าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัเชิงคุณภาพโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Selection) เพื่อรวบรวมข้อมูล
พื้นฐาน ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของการจดัการเรียนรู้วถีิเมืองเพชรของศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนรวมถึงการให้ค  าแนะน าเพื่อสรุปพื้นท่ีสองชุมชนส าหรับขั้นตอนการน ารูปแบบไปทดลองใช้ 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
 ตอนที2่ (R2) เพ่ือทดลองใช้ในพืน้ที ่2 ชุมชน  
 กลุ่มเป้ำหมำย  ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนบา้นถ ้ ารงค์  ต  าบลถ ้ ารงค์ อ าเภอ
บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชุมชนบา้นห้วยน ้ าทรัพย ์ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี จากผลการสรุปพื้นท่ีสองชุมชนในขั้นตอน R1 โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selection)   ภายใตค้  าแนะน าของนักวิชาการวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรีส าหรับการทดลองใช้รูปแบบ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนในพื้นท่ี 2 คน   ปราชญช์าวบา้น 20 คน รวมทั้งหมด 
23 คน ขอ้มูลเชิงปริมาณ จากประชากร 379 คน โดยด าเนินกิจกรรมผา่นการอบรม การจดัเสวนากลุ่ม
ยอ่ย การจดัเวทีเสวนา และการจดัประชุมน าเสนอ 
 ตอนที3่ (D2) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุง 
 ผูว้ิจยัน าเสนอรายงานผลการถอดบทเรียนแบบ After Action Review: AAR ขอ้มูลเชิง
คุณภาพสองพื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย พร้อมทั้งเทียบเคียงในลกัษณะผงัมโนทศัน์ด้วยแผนท่ีความคิด 
(Mind Map) ต่อผูท้รงวุฒิในพื้นท่ี ไดแ้ก่ พระสงฆ์ 1 รูป นกัวิชาการวฒันธรรม 1 ผูน้  าทอ้งถ่ิน 1 คน 
และ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั) หรือปราชญท์อ้งถ่ิน 3 คน รวม 5 คน 
ส าหรับตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของรูปแบบ 
 4. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
  งานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ดงันั้น
ขอบเขตดา้นเน้ือหาจึงเป็นการบูรณาการแนวคิดการพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ แนวคิดการเรียนรู้ของชุมชนหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชนท่ีเร่ิมตน้จาก “รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับผลของการกระท า ซ่ึงเป็น
วงจรแห่งการเรียนรู้ ถา้ชุมชนใดวงจรแห่งการเรียนรู้หมุนเร็ว ก็แสดงวา่ ชุมชนนั้น “มีพลงัการเรียนรู้สูง” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 9-13) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ทางสายกลาง มีการปฏิบติัเพื่อพึ่งพาตนเอง มีความพอดี ความพอประมาณ ความมีเหตุผลอนัน าไปสู่
การพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืนและความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวไทย (ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  แนวความคิดวฒันธรรม ภูมิปัญญาและวิถีเมืองเพชรซ่ึงหมายถึง
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วิถีการด ารงชีพท่ีคนเมืองเพชรไดส้ร้างข้ึน โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัเอง มนุษยก์บั
ธรรมชาติ มนุษยก์บัสังคม ซ่ึงเป็นระบบความรู้ ความคิด หรือความเช่ือ มีการปฏิบติัสืบทอดกนัมา จน
เป็นระเบียบวิธีการสืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง และแนวคิดเก่ียวกับชุมชนนิยมอันเป็นแนวคิด 
ในระดบัสังคม หมายถึงสังคมท่ีเห็นประโยชน์และรู้จกัใชป้ระโยชน์จากชุมชน อีกทั้งให้ประโยชน์
ตอบแทนชุมชน คนในสังคมได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นสมาชิกชุมชน 
ใดชุมชนหน่ึงท่ีเหมาะสมกับตน ส่งผลให้คนในสังคมมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนเล็กๆมีความ
หลากหลาย มีวตัถุประสงค์การจดัตั้ งมีแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นผลดีกับสมาชิก และ 
ก่อประโยชน์ให้กบัสังคมโดยรวม (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2546) รวมไปถึงปัจจยัและเง่ือนไขของ
การด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนท่ีน าไปสู่การพฒันารูปแบบการเรียนรู้วิถีเมืองเพชรในศูนย ์
การเรียนรู้ชุมชน ของจงัหวดัเพชรบุรี 

 
5.  ขอบเขตด้ำนเวลำ   

    ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 –  กรกฎาคม 2559  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้วิถีเมืองเพชร  หมายถึง การจ าลองความจริง
ของปรากฏการณ์ หรือเป็นชุดของแนวความคิดซ่ึงได้เรียบเรียงไวใ้นลกัษณะโครงสร้างอย่างเป็น
ระบบและมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นั้นให้ง่ายข้ึน และสามารถใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน กลยุทธ์พื้นฐาน เง่ือนไข และขอ้จ ากดัในการน ารูปแบบไปใช ้ส าหรับ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้แบบวถีิเมืองเพชร มีการน าเอาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดแบบบวร (บา้น 
วดั  โรงเรียน)  ประกอบไปดว้ยลกัษณะท่ีส าคญั คือ มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านาย
ผลไดก้วา้งขวาง ตลอดจนสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆได ้

ศูนย์กำรเรียนรู้วิถีเมืองเพชร  หมายถึง สถานท่ีเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นอตัลกัษ์ของคน
จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมีวิถีชุมชน ประเพณี และวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน จึงเกิดเป็นองค์
ความรู้ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะเร่ืองของการท ามาหากินท่ีแตกต่างไปตามสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ 
โดยมีผูรู้้หรือปราชญช์าวบา้นเป็นผูใ้ห้ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่คนในชุมชนและผูท่ี้มีความสนใจ และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนอ้มน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติเพื่อแกปั้ญหาวกิฤตทางดา้น เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปกบัวิถี
ชีวติแบบดั้งเดิมซ่ึงพึ่งพาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ท าใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีความสุขอยา่งย ัง่ยนื 
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วถิีเมืองเพชร เป็นอตัลกัษข์องคนจงัหวดัเพชรบุรีมีวถีิชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติของพื้นท่ี ประการแรก คนเมืองเพชรมีวถีิชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัตาลโตนด เน่ืองจากเพชรบุรี
มีตน้ตาลมากมาย อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัการท าน ้ าตาลโตนดไดล้ดนอ้ยลงไป แต่ก็ยงัพอพบเห็นไดใ้น
เขตอ าเภอบา้นลาด  แต่วิถีชีวิตชาวนายงัคงด ารงต่อไป ชาวนาเมืองเพชรมีวิถีท่ีต่างจากชาวนาท่ีอ่ืนๆ 
ตรงท่ีมีน ้ าอุดมสมบูรณ์ ท านาไดห้ลายคร้ังนอกจากนั้นยงัท าไร่ท าสวนผกัและผลไมไ้ดต้ลอดปี อุดม
สมบูรณ์ มีผลผลิตออกจ าหน่ายเป็นท่ีรู้จักกันดี เช่น มะนาว กล้วย ละมุด และชมพู่ วิถีชีวิตของ
ชาวเมืองเพชรอีกแบบหน่ึงก็คืออาชีพชาวประมง เน่ืองจากจงัหวดัเพชรบุรีมีชายฝ่ังทะเลทอดยาวเหนือ
จรดใต ้ผูท่ี้อาศยัอยูริ่มทะเลจึงมีวิถีชีวิตท่ีหากินกบัทอ้งทะเล และมีวิธีการจบัสัตวน์ ้ าท่ีแปลกไปกวา่ท่ี
อ่ืนๆเช่นการถีบกระดานเก็บหอย หรือการท านาเกลือโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึนจากภูมิ
ปัญญาของคนในทอ้งถ่ินเป็นตน้ คนเมืองเพชรยงัเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีศรัทธาพุทธศาสนา จนได้
สมญานามวา่เป็นแดนเมืองธรรมะ เพราะมีวดัวาอารามมากมายอยูคู่่เมืองเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีต แสดง
ใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

ข้อมูลพื้นฐำนและควำมต้องกำร หมายถึง  การด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายถอดและเป็นเวทีแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ วิทยาการ และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมซ่ึงก่อให้เกิดสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ และมุ่งพฒันาแบบพึ่งพาตนเอง และความตอ้งการในการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวติ ส าหรับประชาชนในชุมชน และเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันา  

 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิถีเมืองเพชร หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนในชุมชน และประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป เป็นสถานท่ีเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์และวิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของคนในชุมชนในจงัหวดั
เพชรบุรี และยงัเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆในสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้ทนัต่อความตอ้งการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ซ่ึงจงัหวดัเพชรบุรีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน มีศิลปวฒันธรรมประเพณีท่ีเก่าแก่ 
และเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย ท าให้มีศกัยภาพท่ีจะท าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
สามารถเป็นท่ีเก็บรวบรวมความรู้ และศูนย์การจดักิจกรรมเพื่อคงไวเ้พื่อความย ัง่ยืนของความรู้
เก่ียวกบัภูมิปัญญาเมืองเพชร 
 ปรัญญำของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การน าปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตและการปฏิบติัแก่ประชาชน  โดยยึดหลกั “ทางสายกลาง” ท่ามกลาง
มรสุมเศรษฐกิจท่ีตอ้งเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั สรุป ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
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                ความมีเหตุผล  คือ ตดัสินใจกระท าส่ิงต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความพอเพียงตอ้งใชเ้หตุผล 
และพิจารณาดว้ยความรอบคอบ 
                ความพอเพียง  คือ รู้จกัพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยดั และไม่
เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้นการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
                การมีความรู้  คือ น าความรู้มาใช้ในการวางแผนและด าเนินชีวิตการมีคุณธรรม   คือ 
 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต สามคัคี และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 หลกั 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ประกอบดว้ย 
  ห่วงท่ี 1 คือ ความพอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอยา่ง ความพอดี ไม่มาก
หรือนอ้ยจนเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ื้นใหเ้ดือดร้อน 
  ห่วงท่ี 2 คือ ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจระดบัความพอเพียง จะตอ้งเป็นไป
อย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้นๆอยา่งรอบคอบ 
  ห่วงท่ี 3 คือ มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง หมายถึงการเตรียมตวัให้พร้อมถึงผลกระทบ 
การเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยค านึงถึงผลท่ีเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างรอบด้าน และความรอบครอบมาพิจารณาเช่ือมโยงกนัเพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมดัระวงัในขั้นตอนการปฏิบติั มีความตระหนกัในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มี
ความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ  
  ส่วน 2 เง่ือนไข คือการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัความ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานประกอบดว้ย 
  เง่ือนไขท่ี 1. เง่ือนไขความรู้ คือมีความรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบ
ดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าเอาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมดัระวงัในขั้นตอนการปฏิบติัคุณธรรมประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
  เง่ือนไขท่ี 2. เง่ือนไขคุณธรรมคือ มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มีความอดทน  มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือขั้นตอนการด าเนินชีวิตท่ีแทจ้ริง กรอบแนวคิดของหลกั
ปรัชญาน้ี เนน้ความมัน่คง และความย ัง่ยืนในการพฒันา อนัมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั คือสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ในทุกระดบั ตลอดจนให้ความส าคญักบัค าว่าพอเพียง ท่ีประกอบดว้ยความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั ภายใต้เง่ือนไขการตดัสินใจ และการด าเนินกิจกรรมท่ีอาศยั
เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม  
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 ชุมชนเมืองเพชร หมายถึง กลุ่มชนท่ีอยูร่วมกนัในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุรี และสมาชิกทุกคน
ไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นร่วมกนั มีการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินร่วมกนั 

  
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลพื้นฐานเชิงวฒันธรรมพื้นบา้นของจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีสามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงลึกทางวฒันธรรม อาชีพและการด ารงชีพอยา่งพอเพียงและความตอ้งการในการจดัการจดัตั้ง
ศูนยก์ารเรียนรู้แบบวถีิเมืองเพชร ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ของจงัหวดัเพชรบุรี 

2. ได้รูปแบบการวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบวิถีเมืองเพชร ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ของ 
จงัหวดัเพชรบุรี 

3. ได้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวิถีเมืองเพชร ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ของจงัหวดั
เพชรบุรี 

4. ชุมชนสามารถน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ี
สอดคลอ้งต่อวถีิเมืองเพชรและชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 



บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
เพื่อประมวลองคค์วามรู้ ส าหรับประยุกต์เป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 
 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของชุมชน 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนนิยมและองคก์รชุมชน 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
 4. แนวคิดเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญา และวฒันธรรม วถีิเมืองเพชร 
 6. แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่าย 
 7. แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
 8. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ 
 9. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 1.1 แนวความคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ 
       การเรียนรู้มีความส าคญัและจ าเป็นของมนุษยท่ี์อยู่รวมกนัในสังคม รวมถึงการปรับตวั
ต่อส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ ดงันั้นจึงควรเรียนรู้เก่ียวกบัความหมาย หลกัการเรียนรู้ ชนิดของการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์และชุมชน กระบวนการปรับตวัในการเรียนรู้ และกระบวนการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ รายละเอียดดงัน้ี 
 1.2 ความหมายของการเรียนรู้ 
       ส านักงานเลขาธิการการศึกษา (2551) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า หมายถึง
กระบวนการเปล่ียนแปลงถ่ายประสบการณ์ไปเป็นความรู้ ทกัษะ แนวคิด จนเกิดการเปล่ียนแปลงไป
เป็นพฤติกรรม 
          สถาบนัส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้เพื่อสังคมเป็นสุข (2550) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้วา่ 
การปรับเปล่ียนเจตคติ แนวคิด และพฤติกรรม อนัเน่ืองจากการไดรั้บประสบการณ์ 

10 
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  กมลทิพย ์ค าใจ (2555) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองศกัยภาพและการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนพ่านศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ผลการวิจยัพบว่า ศูนยก์าร
เรียนรู้มีบทบาทเสริมสร้างพลงัการเรียนรู้ 4 ประการ 1 ) พฒันาความรู้ 2) พฒัรนารูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) พฒันาวิธีคิด 4) พฒันาทกัษะการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ซ่ึงบทบาทเหล่าน้ีเกิดจากการปฏิบติัจริงท่ีสามารถน าไปแกปั้ญหาการผลิตโดยไดแ้รงบนัดาลใจจาก
บุคคลตน้แบบการมีชีวิตมีความสุขเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเรียนรู้ใชก้ารเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมาพฒันา
ศกัยภาพของเกษตรกรทั้ง 6 ดา้น คือ 1) ดา้นความสามารถในการแสวงหาความรู้ 2) ความสามารถ 
ในการดึงภูมิความรู้เดิมของตน ครอบครัว ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 3) ความส าเร็จในการสังเคราะห์
ความรู้เดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบใหม่ 4) ความสามารถด้านทกัษะการผลิต 5) การรับรู้
ความสามารถของตนเองไม่โลภ ไม่ท าเกินก าลงั ไม่ประมาท 6) ความสามารถในการแลกเปล่ียน
เรียนรุ้และการน าความรู้มาแบ่งปันผูอ่ื้น อีกทั้งยงัมีการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นความคิด ทกัษะ
ในการประกอบอาชีพ มีการแสวงหาองค์ความรู้ ขยายความรู้ก็ต่อเม่ือการเรียนรู้กระท าในลกัษณะ
กลุ่มเรียนร่วมกนั ส่วนการเรียนรู้รายบุคคลพบวา่ ความรู้จะถูกตรึงไวอ้ยูก่บัท่ีเพราะมกัเป็นการผลิตซ ้ า
ของความรู้เท่านั้น ท าให้ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้มีเป้าหมายท่ีน้อยลง ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้ท่ีมี
ความก้าวหน้ามากท่ีสุดจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือมีการ
กระท าในระดบักลุ่ม โดยมีเง่ือนไขส าคญัคือ จุดตั้งตน้ตอ้งเร่ิมจากความสนใจของชุมชน หรือการมี
จุดหมายร่วมกนัของความตอ้งการในชุมชนทั้งในการท ากิจกรรม หรือการแกไ้ขปัญหาทท่ีส าคญัทั้งน้ี
สมาชิกจะตอ้งเขา้แลกเปล่ียนเรียนรุ้กนัภายในกลุ่ม และช่วยกนัต่อยอดความรู้ท่ีไดจ้ากการลองผิดลอง
ถูกให้เป็นความรู้ท่ีเปิดเผย เขา้ถึง และแลกเปล่ียนไดไ้ม่ยาก ซ่ึงความรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจ
และความตอ้งการซ่ึงจะช่วยสร้างการเรียนรู้ไดดี้ 
  ปาจรีย ์อ่อนสะอาด (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบการส่ือสารท่ี
สร้างความส าเร็จต่อ “วิถีการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง” กรณียศึ์กษาศูนยก์ารเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอ้ือง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง
เป็นศูนย์แห่งแรก (ศูนย์แม่) ก่อตั้ งโดยอาจารย์วิว ัฒน์ ศัลยก าธร อดีตผู ้อ  านวยการส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หรือ กปร. ส านัก
นายกรัฐมนตรีไดก้ าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการภายใตห้ัวขอ้ “การพฒันากสิกรรมสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” มีลกัษณะเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อมุ่งหมายให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถท าได ้ท า
เป็น ต่อมาศูนยแ์ม่ดงักล่าวไดพ้ฒันาต่อยอดเป็นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติท่ีศูนยฝึ์กอบรม (ศูนยลู์ก) 
ขยายพื้นท่ีทัว่ประเทศ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการน้ีนับเป็นช่องทางส่ือสารท่ีส าคญั ท่ีต้องอาศยั
คุณลกัษณะของผูส่้งสาร (วทิยากร) ท่ีประกอบไปดว้ยความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ตรง ความ
ซ่ือสัตย ์ความอดทน  ความเสียสละ จนเป็นท่ีน่าเช่ือถือศรัทธารวมถึงการสร้างสารท่ีโนม้น้าวใจดว้ย
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ค าพูดของวิทยากร และการเรียนท่ีกระตุน้เตือนใจผ่านขอ้ความต่างๆ บทเพลงท่ีมีเน้ือหาคล้องจอง 
รวมไปถึงสีและสัญลกัษณ์อ่ืนๆซ่ึงลว้นแต่กระตุน้ให้ผูรั้บสาร (ผูเ้ขา้อบรม) ตระหนกัรู้ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ภายหลงัการส้ินสุดการอบรมพบว่า ผูเ้ขา้อบรมมีความ
เปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ รวมถึงการด าเนินชีวิตแบบพึงพาตนเอง น าไป สู่การใช้
ชีวติแบบพอเพียงไดจ้ริง 
  นิสิต ค าหลา้ และคณะ (2557) วิจยัเร่ือง บทบาทการการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน กรณีศึกษา อ าเภอชุมแพ  ผลการวจิยัพบวา่กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเกิดจาก
การกระตุน้กระบวนการเรียนรู้ผา่นการสะทอ้นกระบวนการผลิตท่ีลม้เหลวในอดีต อยูใ่นกบัดบัของ
วงจรหน้ีสิน การผลิตท่ีเอาเงินเป็นตวัตั้ง ท าให้ทรัพยากรเส่ือโทรมน าไปสู่ความลม้เหลวในครอบครัว
การใคร่ครวญอย่างแยบคายถึงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต น าไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ในการ
เปล่ียนกระบวนทศัน์ การน าเอาหลกัธรรมมาใชคื้ออิทธิบาท 4 พรหมวหิาร 4 และศีล 8 (กลุ่มปราชญ)์ 
น าไปสุ่ฐานะแห่งการเรียนรู้จกัตนเอง และพึ่ งพาตนเองและเห็นทางแก้ไขปัญหาในชีวิต มีการ
ออกแบบชีวติโดยมีปราชญต์น้แบบ และใชห้ลกัสัมมาทิฎฐิเป็นฐานในดา้นการคิดและแนวทางปฏิบติั 
ผลท่ีตามมาน าไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต 
การสังเกต และการระดมสมอง การสะทอ้นเส้นทางชีวิต และมีการสร้างการเรียนรู้ระหวา่งเกษตรกร
เพื่อแกไ้ขปัญหา เพื่อตอบโจทยชี์วิต สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตช่วยในการจดัการดา้นครอบครัว 
ทรัพยากร เศรษฐกิจ และชีวติท่ีดีงาม บูรณาการความรู้ทอ้งถ่ิน และความรู้สมยัใหม่ ท าใหส้ามารถยืน
หยดัในกระแสโลกาภิวตัน์ได ้น าไปสู่การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ มีอาหารพอเพียง มีความ
เป็นอยูท่ี่ดี ลดภาวะหน้ีสิน มีการสร้างเครือข่ายต่อเน่ือง 
  พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (2556) วิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
หมุ่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยั
พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นคลองใหม่ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายไดพ้บว่ามากทั้ง 4 ดา้น โดยประชาชนมีส่วน
ร่วมมากท่ีสุด คือดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัสินใจ การเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ
สภาพแวดลอ้มพบวา่โดยภาพรวมดา้น เพศ อาย ุการศึกษา  และอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันา
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมไม่ต่างกันจึงสฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ขณะท่ีประชาชนมี
รายไดต่้อเดือนระยะเวลาอาศยัอยูใ่นชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเขา้ร่วมกลุ่มในชุมชนต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ปัญหาและอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ
พบวา่อุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดข้ึนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนร่วมกนัแกไ้ขปัญหาได้
เป็นอยา่งดีส่งผลใหก้ารพฒันาชุมชนเกิดประโยชน์ข้ึนแก่ประชาชนทั้งดา้นการพฒันาคน พฒันาพื้นท่ี 
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พฒันารายได ้ชุมชนบา้นคลองใหม่นบัวา่เป็นแบบอยา่งการพฒันาชุมชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
เหมาะสมกบัสังคมไทย 
  ศิวราภรณ์ ไชยบุรี (2555) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บา้นทาป่าเปา ต าบลปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูนผลการวจิยัพบวา่ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นทาป่าเปา ต าบลปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูนเกิดข้ึนจากความ
ร่วมมือของชุมชนกบัภาคส่วนราชการ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ปัญหาทรัพยากรป่า
ไม ้และปัญหาต่างๆของชุมชน โดยการน านโยบายของรัฐบาลตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ในส่วนของรูปแบบและการด าเนินงาน ทั้งระบบการบริหารจดัการมีความชัดเจนในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ขณะเดียวกนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
บา้นทาป่าเปา ต าบลปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ประกอบด้วยปัจจยัภายในได้แก่วิสัยทศัน์ 
นโยบาย การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน ความเขม้แข็งของคณะกรรมการ บทบาท
หนา้ท่ีความพร้อมดา้นความรู่และความสามารถของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด านเนินงาน การบริหารงบประมาณ และการจดัการโครงสร้างอตัราก าลงัคน 
ในส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ความเหมาะสมของสภาพท่ีตั้ง การไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารล้วนเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนความส าเร็จดา้นของแนวทางการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นทาป่าเปา ต าบลปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
ในอนาคตได้มีการก าหนดแนวทางการพฒันาหลักสูตรกิจกรรม ด้านการขยายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัชุมชน และระดบัต าบล การก าหนดรูปแบบโครงสร้างของบุคลากร การ
ก าหนดรูปแบบกิจกรรม และหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม ทนัสมยั และมีความต่อเน่ืองรวมถึงการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตน้ 
  สุชาดี แสงดวงดี และคณะ (2555) วจิยัเร่ืองสภาพปัญหาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ การจดักลุ่มปัญหา
ทัว่ไปและปัญหาการส่ือสารของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรต าบลล าพญา 
อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ช้ีให้เห็นวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้แห่งน้ีประสบปัญหาสภาพแวดลอ้มทัว่ไป
ท่ีส าคญั 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน และการสนบัสนุนจากภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง และปัญหาการ
ส่ือสาร เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ และกลุ่ม 2 ปัญหาดา้นผูส่้งสาร และการจดัการส่ือสารภายใน
ชุมชนงานวิจยัน้ีเห็นความส าคญัของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมกบัชุมชน รวมทั้งระบบการ
พฒันาการจดัการส่ือสารในชุมชน โดยเฉพาะการใชเ้คร่ืองมือประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 
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  นเรนทร์ แก้วใหญ่ (2559) วิจัยเร่ืองศูนย์การเรียนรู้ชุมชน: การพัฒนาท่ีย ัง่ยืนของ
สถาบนัอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่าเป้าหมายในการสร้างสังคมให้มีความสุข ยุติธรรม สนับสนุน
นวตักรรมใหม่ๆท่ีจะท าให้มนุษยด์ ารงอยู่ภายใต้การเปล่ียนแปลงทุกสภาพท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบน้ี 
สังคมชุมชนจะเป็นสังคมท่ีมีความเท่าเทียม มีผูน้ าชุมชนท่ีเป็นท่ีพึ่งของส่วนรวม โดยสมาชิกในชุมชน
มีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีความเข้าใจในบริบทปัญหาชุมชน ร่วมมือกันพาชุมชนให้มีความเจริญ 
รัฐบาลควรมีการสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยให้สถานศึกษาเป็นองค์กรท่ีส าคญัในการสร้าง
สมาชิกในชุมชน นโยบายด้านการศึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลกัการท่ี
ผูเ้รียนเป็นส าคญั สนบัสนุนให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้นได ้
และปลูกฝังให้รักและเขา้ใจชุมชน มองเห็นคุณค่าและเขา้ใจปัญหาของชุมชน และพร้อมท่ีจะพฒันา
ชุมชนของตนให้รอดพน้จากสภาพปัญหาต่างๆ เพื่อความย ัง่ยืนของชุมชน โดยสถาบนัอุดมศึกษามี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากเพราะผลิตบณัฑิตเขา้สู่สังคมโดยตรง การจดัการเรียนรการสอนตอ้งเรียนรู้
แบบคู่ขนานระหวา่งความรู้ดา้นวิชาการท่ีเป็นสากลและความรู้ทอ้งถ่ินในชุมชน ดงันั้นการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนของสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งอาศยัชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาควรให้
ความส าคัญกับชุมชนท่ีใกล้ชิดน ามาร่วมกันพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษา เพื่อได้บัณฑิตทีมี
คุณลักษณะท่ีสมบูรณ์ต่อการเข้าเป็นสมาชิกของชุมชน  ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีมากมายสามารถ
ประยกุตใ์หเ้ขา้กบัหลกัสูตรการเรียนรู้แบบคู่ขนานดงักล่าวได ้สถาบนัอุดมศึกษาควรจะเป็นผูร้วบรวม 
บริหารจดัการ สนบัสนุนแหล่งการเรียนทั้งหลายในชุมชนท่ีใกลชิ้ดตน ดงันั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
สถาบนัอุดมศึกษาจะเกิดไดอ้ยา่งแทจ้ริงก็ต่อเม่ือสถาบนัอุดมศึกษาเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของแหล่การเรียนรู้ทั้งหลายในชุมชน 
  ธานี ชูก าเนิด และคณะ (2558) วิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบกระบวนการนวตักรรมการ
เรียนรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของปราชญช์าวบา้นภาคใต ้ของ ผลการวจิยัพบวา่กระบวนการนวตักรรม
การเรียนรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของปราชญช์าวบา้นภาคใตป้ระกอบดว้ย ขั้นตอนยอ้นแลก าพืด ชอบ
สืบสรรหา เปล่ียนใหม่ให้แปลกกวา่ ตั้งท่าเตรียมลองใช ้ลองแลว้ท าเพร่ือ ฝึกปรือ ท าใหม่ ยึดสมดุล
หนุนไว ้ร่วมใจใช้ร่วมกนั เปิดสังคมการเรียนรู้ สมรมอยู่แบบรู้หวนัแตกหน่อท าต่อกนั และถูกผิด
ร่วมกนัประเมิน ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของกระบวนการนวตักรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนประกอบดว้ย การมีตน้แบบผูน้ าท่ีดี มีวิสัยทศัน์หล่อหลอมรวมนวตักรรม ท าเป็นพลวตั 
จดัการครบวงจร สอนกนัฉนัทก์ลัยาณมิตร ใกลชิ้ดแหล่งเรียนรู้ วิชาการคู่ภูมิปัญญา พึ่งพาเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม  และสังคมยอมรับได ้ รูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นกระบวนการท่ีเป็นไปไดว้า่
น าไปสู่ความย ัง่ยนื 
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   ร้อยขวญั มุ่งมาจน และทวีศกัด์ิ วงัไพศาล (2556) วิจยัเร่ืองการบูรณาการรูปแบบองค์

ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนราชธานีอโศก จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อสนองรูปแบบใหม่

ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ท่ีใช้กบัชุมชนทัว่ไป และชุมชนชาวอโศก คือ การประสานร่วมมือกนัอย่างกลมกลืนระหวา่ง

บา้นวดัโรงเรียน อาศยัปัจจยัน าเขา้คือ 1.แหล่งความรู้ได้แก่ องค์กรชุมชน และส่ือ 2.แหล่งเรียนรู้

ทอ้งถ่ินไดแ้ก่ คน และกิจกรรมต่างๆ มีกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ แลว้น ามาลงมือปฏิบติัจริง 

ท าให้เ กิดความรู้ในตัวคน สั่งสมเป็นพลังปัญญา ส่งผลให้รอดพ้นจากภัยคือปัญหาท่ีมีอยู่  

กระบวนการพฒันาชุมชนประกอบดว้ย การรวมกลุ่มประกอบกิจกรรม การพฒันาบุคลากร การคดั

กรองความรู้ท่ีมาจากภายนอก การร่วมกบัศูนยดู์แลเด็ก ผูสู้งอายุ และผูป่้วย การน าแนวคิดทีประสบ

ส าเร็จแลว้มาปรับใชแ้ละพฒันาใหเ้หมาะสม 

  เสาวรส ไพจิตร, นลินรัตน์ รักสกุล และอนุชยั รามวรังกูร (2557) วิจยัเร่ืองการจดัการ
ความรู้เพื่อสืบสานอาชีพทอ้งถ่ินกรณีศึกษา: กลุ่มอาชีพสตรีท าผา้ปาเต๊ะ บา้นคลองประสงค์ อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี ของ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มอาชีพสตรีท าผา้ปาเต๊ะ มีแนวคิดการผลิตผา้ปาเต๊ะมา
จากสมาชิกในชุมชน ท่ีมีการนุ่งผา้ปาเต๊ะในชีวิตประจ าวนั มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชัว่
อายุคน ท าให้เกิดการผลิตผา้ปาเต๊ะในชุมชนโดยมีการคิดคน้ใช้ลายผา้จากธรรมชาติและเกิดจากวิถี
ชีวติของคนในชุมชน ซ่ึงความรู้ดา้นต่างๆ ส่วนใหญ่ไดจ้ากการศึกษาดูงานจงัหวดันราธิวาส และอาศยั
ประสบการณ์การด าเนินงานของกลุ่มสภาพการจดัการความรู้ชุมชนพบวา่ ความรู้ไดจ้ากการศึกษาดู
งาน การอบรม สัมมนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพูดคุยภายในกลุ่ม น าความรู้ท่ีสมาชิกในกลุ่ม
ไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานของกลุ่มการถ่ายทอดความรู้และใชป้ระโยชน์
ให้กบัคนในชุมชนโดยการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนโดยการสาธิตให้ผูท่ี้เขา้มายงักลุ่ม ผลการวิจยัพบวา่ 
กลุ่มอาชีพสตรีท าผา้ปาเต๊ะยงัขาดฐานขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้และมีความจ ากดัในดา้นเวลาใน
การเพิ่มพูนความรู้ท าใหก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัเพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ไดน้อ้ยลง ซ่ึงทางกลุ่ม
ยงัไม่มีการจดัเก็บความรู้ในรูปแบบของเอกสาร ส่วนใหญ่จะใชก้ารถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่ม ส่วน
ความรู้ภายนอก กลุ่มอาชีพสตรีท าผา้ปาเตะ๊เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและคนภายนอกชุ่มชนท่ี
สนใจเก่ียวกับเรียนรู้กระบวนการท าผา้ปาเต๊ะ แนวทางในการจดัการความรู้ชุมชน คือการจดัท า
ฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิกในกลุ่มอาชีพสตรีท าผา้ปาเต๊ะควรการจัดเวทีมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม และการประกวดผา้ปาเต๊ะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง กลุ่ม
อาชีพสตรีท าผา้ปาเต๊ะควรตระหนักถึงความจ าเป็นในการจดัเก็บความรู้ในรูปเอกสาร สร้างความ
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ตระหนกัถึงความส าคญัของอาชีพการท าผา้ปาเต๊ะในชุมชน และเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้มี
ทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ 
  Hilgard & Bower (1981) ให้ความหมาย การเรียนรู้เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงซ่ึงมีผล

ให้เกิดพฤติกรรมมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อนัเป็นผลท าให้พฤติกรรมมีการเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกปฏิบติั แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่นบัไปถึงผลของการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือสัญชาติญาณหรือปฏิกิริยา

สะทอ้น การบรรลุวฒิุภาวะ และการเปล่ียนแปลงชัว่คราวของอินทรีย ์เช่น เกิดจากความเหน่ือยลา้ พิษ

ของยา เป็นตน้ 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปว่า การเรียนรู้เป็นผลของการฝึกปฏิบัติหรือฝึกฝน และท าให้

พฤติกรรมเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการซ่ึงอินทรียพ์ยายามปรับปรุงหรือดดัแปลงพฤติกรรม เพื่อให้

ไดถึ้งเป้าหมายท่ีตอ้งการ ดว้ยความพึงพอใจท่ีเกิดจากแรงจูงใจ 

 1.3 หลกัการเรียนรู้ 

  สุชา จนัทร์เอม (2544) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้ เป็นขบวนการท่ียุ่งยากซับซ้อนและอาจ

ประกอบดว้ยเคล็ดลบัและกลยุทธ์ท่ีมากมาย แต่อย่างไรก็ตามเรายงัมีหลกัการในการเรียนรู้โดยสรุป

บางประการ ท่ีผูส้อนควรจะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปวางแผนการสอนท่ีดี หลกัการเรียนรู้ท่ี

น่าสนใจซ่ึงก่อนท่ีผูส้อนจะเร่ิมตน้วางแผนจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั้น จะเป็นการดี

ยิ่งข้ึนท่ีผูส้อนไดพ้ิจารณาถึงหลกัความจริงบางประการท่ีท าให้บุคคลหรือผูเ้รียน ไดเ้กิดการยอมรับ

และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆหลกัความจริงของผูท่ี้ไดแ้นะน าไว ้ไดแ้ก่ 

 1. การเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือเรามีความพร้อมท่ีจะเรียน เม่ือเรามีจุดประสงคท่ี์แน่นอนและ

มีเหตุผลท่ีดีในการท่ีจะเรียนบางส่ิง ก็จะเป็นการง่ายยิ่งข้ึนท่ีจะรับการสอนนั้น และท าใหเ้กิดผลส าเร็จ

ในการเรียนรู้ได ้

 2. หากเราไดใ้ชค้วามรู้ประสบการณ์ยิ่งมากเพียงใด ยิ่งจะช่วยท าให้เราสามารถเขา้ใจใน

ส่ิงนั้นไดม้ากยิง่ข้ึน หากละทิ้งไปเป็นเวลานานยอ่มจะมีผลท าใหลื้มส่ิงนั้นไปได ้
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 3. หากส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้ไปนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อตวัเราไดก้็จะท าให้เราเกิด
ความพึงพอใจกบัส่ิงท่ีเราไดรั้บผลนั้น ซ่ึงจะท าให้เราจดจ าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปไดดี้และมีความตอ้งการท่ี
จะเรียนรู้มากข้ึน 
 4. การเรียนรู้ส่ิงใหม่จะท าใหง่้ายข้ึน ถา้การเรียนรู้นั้นสามารถจะสร้างความเช่ือมโยงกบั
ส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้มาก่อนแลว้ได ้จะเป็นการดีท่ีสุดถา้เราไดเ้ร่ิมตน้จากขั้นตอนท่ีง่าย ซ่ึงเช่ือมโยงกบัส่ิง
ท่ีเราสามารถท าไดแ้ลว้หรือกบัส่ิงท่ีเราไดเ้ขา้ใจมาก่อนแลว้ ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ส่ิงใหม่หรือส่ิงท่ีมี
ความยากมากข้ึนไดดี้ 
 5. การเรียนรู้ตอ้งกระท าตามล าดบัทีละขั้น ส่ิงใหม่ทุกส่ิงท่ีเราเรียน จ าเป็นตอ้งให้ต่อกบั
ส่ิงท่ีเรียนรู้มาแลว้หลายๆส่ิงให้มากท่ีสุด ส่ิงเหล่าน้ีสามารถกระท าไดดี้ดว้ยการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กนั
อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
 6. การเรียนรู้งาน จะกระท าไดด้ว้ยการลงมือปฏิบติั ก่อนท่ีกระบวนการเรียนรู้จะสมบูรณ์
ไดน้ั้น ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึกหดัในส่ิงท่ีคาดหวงัวา่จะเรียน 
 7. การเรียนท่ีประสบความส าเร็จจะช่วยกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี ความผิดพลาดจาก
การเรียนท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย ถา้หากเป็นไปไดผู้ส้อนจะตอ้งวางแผนการสอนของเขาให้ประสบ
ผลส าเร็จดว้ยการประเมินความส าเร็จในทุกขั้นตอนของการสอน 
 8. การเรียนรู้แบบแกปั้ญหา (Problem Solving) เป็นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของ
การใชค้วามคิดรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และกฎเกณฑต่์างๆท่ีไดเ้รียนรู้มาเพื่อใชใ้นการคิดคน้หา
ค าตอบต่อปัญหาแปลกใหม่ การเรียนรู้แบบน้ีจะช่วยส่งผลให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความคิดใหม่ๆซ่ึงจะ
พฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้มีความเช่ียวชาญแตกฉานถึงระดบัส่งถ่ายความรู้ ซ่ึงจดัไดว้่าเป็น
ระดบัสูงสุดของการเรียนรู้ 
 เม่ือการเรียนรู้ในส่ิงต่างๆไดถู้กจ าแนกออกเป็นชนิดของการเรียนรู้แบบต่างๆลกัษณะ
เง่ือนไชของส่ิงเร้าท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนไดต้อบสนอง ดงันั้นการเรียนรู้ในชุมชนจึงเป็นการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั ตามลกัษณะเง่ือนไขของการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเอง 
 1.4 ชนิดของการเรียนรู้  
  กาเย่ (1985) ไดจ้  าแนกลกัษณะของการเรียนรู้ออกเป็น 8 ชนิด โดยเร่ิมตั้งแต่แบบง่ายๆ 
ไปจนถึงแบบท่ียุง่ยากซบัซอ้น ดงัน้ี คือ 
  1.  การเรียนรู้แบบสัญญาณ (Signal Learning) เป็นการเรียนรู้ชนิดท่ีให้ผู ้เ รียนได้
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นสัญญาณตามเง่ือนไข โดยอาการตอบสนองเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีควบคุมไม่ได ้
(Diffuse motion) ลกัษณะการเรียนรู้ชนิดน้ีอาจเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิก 
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  2. การเรียนรู้ส่ิงเร้า - ตอบสนอง (Stimulus-response Learning) ผูเ้รียนจะปฏิบัติการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีไดก้  าหนดด้วยการตอบสนองท่ีเท่ียงตรงแม่นย  า ส่ิงท่ีได้เรียนเป็นการพฒันา
ความสามารถทางกลา้มเน้ือของผูเ้รียน 
  3. การเรียนรู้แบบลูกโซ่ (Chaining) เป็นลกัษณะของการฝึกหัดกลา้มเน้ือต่อเน่ืองของ
การเรียนรู้จากชนิดท่ี 2 ตั้งแต่สองหรือมากกวา่สองทกัษะข้ึนไป เง่ือนไขส าหรับการเรียนรู้ชนิดน้ีได้
ไดก้  าหนดข้ึนโดยสกินเนอร์ (Skinner)  
  4. การเช่ือมโยงทางภาษา (Verbal Association) หรือการเรียนรู้ทางลูกโซ่ภาษา ซ่ึงมี
ลกัษณะเง่ือนไขพื้นฐานคลา้ยกบัของชนิดท่ี 3 แต่เนน้หนกัในลกัษณะของการเรียนรู้ทางภาษา ค าศพัท ์
ช่ือ สัญลกัษณ์ หรือ เคร่ืองหมายต่างๆ 
  5. การเรียนรู้แบบจ าแนกความแตกต่าง (Discrimination learning) ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้การ
จ าแนกความแตกต่างต่อสถานการณ์ของส่ิงเร้าต่างๆรู้จักพิจารณา และจับจุดส าคัญต่างๆมีการ
เปรียบเทียบในระหวา่งส่ิงต่างๆ ทางดา้นลกัษณะรูปร่าง สีสัน ขนาด ต าแหน่ง จ านวน และอ่ืนๆส่ิงท่ี
ควรระวงัในการสร้างเง่ือนไขส าหรับการเรียนรู้ชนิดน้ี ก็คือ การสอดแทรก ซ่ึงจะมีผลอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพของการเรียน 
  6. การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) ผูเ้รียนจะรู้จกัแยกแยะสถานการณ์
ของส่ิงเร้า ซ่ึงจะน าไปสู่การเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีเรียนนั้น คุณสมบติัต่างๆ ของส่ิงท่ีเรียนจะเป็น
ส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดจ้  าแนกความแตกต่าง ไดเ้ปรียบเทียบ และเกิดความคิดรวบยอดข้ึน 
  7. การเรียนรู้กฎเกณฑ์ (Rule Learning) เราอาจกล่าวได้ว่ากฎเกณฑ์ คือลูกโซ่ของ
ความคิดรวบยอดตั้งแต่สองตวัข้ึนไปมาสัมพนัธ์ร่วมกนัโดยการเกิดความหมายใหม่ท่ีเป็นจริง การ
เรียนรู้กฎเกณฑ์คือการท าความเขา้ใจในความหมายของกฎเกณฑ์ การจดจ ากฎเกณฑ์เหล่านั้นและ
สามารถน ากฎเกณฑ์ไปใช้งานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงอาศยัพื้นฐานจากการเรียนรู้ในชนิดตน้ๆมาก่อน
ตามล าดบั 
  8. การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ใน
รูปแบบของการใชค้วามคิดรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้มาเพื่อใช้ใน
การคิดคน้หาค าตอบต่อปัญหาแปลกใหม่ การเรียนรู้แบบน้ีจะช่วยส่งผลให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความคิด
ใหม่ๆซ่ึงจะพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้มีความเช่ียวชาญแตกฉานถึงระดบัส่งถ่ายความรู้ ซ่ึงจดั
ไดว้า่เป็นระดบัสูงสุดของการเรียนรู้ 
  เม่ือการเรียนรู้ในส่ิงต่างๆได้ถูกจ าแนกเป็นชนิดของการเรียนรู้แบบต่างๆ ลักษณะ
เง่ือนไขของส่ิงเร้าท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนไดต้อบสนอง ดงันั้นการเรียนรู้ในชุมชนจึงเป็นการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั ตามลกัษณะเง่ือนไขของการเรียนรู้ชุมชน ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้โอกาส
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 
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 1.5 ปัจจัยส าคัญในสภาพการเรียนรู้ 
  Gregory A Kimble (2016) สภาพการเรียนรู้ต่างๆ ย่อมประกอบด้วยปัจจยัท่ีส าคญั 3 
ประการ ดว้ยกนั คือ 
  1. ตวัผูเ้รียน (Learner) 
  2. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นตวัเร้า (Stimulus Situation) 
  3. การกระท าหรือการตอบสนอง (Action/Response) 
  ปัจจยัส าคญัทั้งสามประการ คือ ตวัผูเ้รียน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีเป็นตวัเร้า และ
การกระท าหรือการตอบสนอง ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้ เพราะท าใหเ้กิดความ
ตั้งใจ มีสมาธิ หรือความพร้อมในการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหแ้ปรเปล่ียนไปทางใดทางหน่ึงไดเ้สมอ 
 1.6 ความส าคัญของการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้ของผูเ้รียน เป้าหมายทีส าคญัท่ีสุดคือผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยตวัเอง ตามความถนดั
เฉพาะตนท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูส้อนตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทจากผูท่ี้บอกความรู้
ไปสู่ผูส้ร้างประสบการณ์และเง่ือนไขให้กบัผูเ้รียนไดแ้สวงหาค าตอบ ซ่ึงค าตอบของแต่ละคนอาจมี
ท่ีมาท่ีแตกต่างกนัตามบริบท ผูส้อนคือปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย ตอ้ง
ออกแบบกิจกรรม เพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าความเก่งออกมา
ให้ปรากฏเต็มท่ี ท าอยา่งไรจะเป็นสะพานเช่ือมต่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข บรรยากาศแห่ง
ความไวว้างใจ ความเป็นกลัยาณมิตร ห้องเรียนจึงไม่จ  ากดัแต่เพียงห้องเรียน ใชทุ้กส่ิงใกลต้วัเป็นครู
ตอ้งเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ซ่ึงสถานการณ์จริงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกนั จึงตอ้งอาศยัผูเ้รียนเป็น
ตวัตั้ง ผูส้อนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์การท างาน อนัน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนครบทุกดา้น 
ทั้งทางกาย ทางจิตหรืออารมณ์ทางสังคม สติปัญญา เพื่อท่ีจะไดร้อดพน้จากวกิฤตการณ์ต่างๆ ได ้
 1.7 แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ 
  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ คือ ความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ ท่ีพรรณนา/อธิบาย/ท านาย
ปรากฏการณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษย ์มีนกัคิด นกัจิตวิทยา หรือนกัการศึกษาไดน้ าเสนอ 
และไดรั้บการยอมรับในระดบัหน่ึงวา่เป็นแนวคิดท่ีเช่ือถือได ้ดว้ยเหตุผลใดเหตุผลหน่ึงการเรียนรู้เป็น
แนวคิดท่ีกวา้งขวาง อาจมีความหมายซ่ึงเป็นแนวคิดหลกัของทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีเป็นพื้นฐาน ซ่ึงมีผู ้
นิยามไวอ้ยา่งกวา้งขวาง มี 3 แนวคิด (Mayer Richard E., 2002) 

1. แนวคิดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
2. แนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฏีพุทธิปัญญานิยม 
3. แนวคิดตามทฤษฏีคอนสตรัคทิวซ่ึิม (Constructivism)  
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 แนวคิดที ่1 การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎกีลุ่มพฤติกรรมนิยม 
 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ซ่ึง
คนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือจากการฝึกหัดการเรียนรู้เกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวร เก่ียวกบัความรู้ พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่เร่ิมตน้ศตวรรษท่ี 20 และท าการศึกษากบัสัตวใ์นห้องทดลอง บทบาทของ
ผูเ้รียนจะเป็นการรับรางวลั และการลงโทษ ไดแ้ก่การฝึกหดั และการปฏิบติั บทบาทของนกัออกแบบ
การสอน หรือครูผูส้อน จะเป็นการสร้างส่ิงแวดลอ้ม ให้ผูเ้รียนตอ้งลงมือท าซ ้ า จะเป็นการช้ีน าให้มี
การตอบสนองท่ีง่ายๆซ่ึงติดตามดว้ยการใหผ้ลยอ้นหลงักลบัทนัที 
 แนวคิดที ่2 การเรียนรู้ตามทฤษฎพีุทธิปัญญานิยม 
 การเรียนรู้หมายถึง การเปล่ียนแปลงความรู้ของผูเ้รียน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ คือ
นอกจากผูเ้รียนจะมีส่ิงท่ีเรียนรู้เพิ่มข้ึนแลว้ ยงัสามารถจดัรวบรวม เรียบเรียงส่ิงท่ีเรียนรู้เหล่านั้นให้
เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถเรียกกลบัมาใชไ้ดต้ามตอ้งการ (Mayer, 2002) การเรียนรู้ (Learning) ว่า
เป็นการไดม้า (Acquisition) หรือการจดัระเบียบข้ึนในหมวดหมู่ใหม่ (Reorganization) โดยโครงสร้าง
ทางปัญญา (Cognitive) โดยผ่านการประมวลผลของขอ้มูล และการเก็บขอ้มูล (Good and Brophy, 
1990: 187) การเรียนรู้ (learning) เป็นระดับการถ่ายโยงความรู้และทกัษะเดิม หรือส่ิงท่ีได้เรียนรู้
มาแลว้ ไปสู้บริบทและปัญหาใหม่ 
 แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้เร่ิมตั้งแต่ช่วง ค.ศ.1950 - 1970 โดยท าการศึกษาเรียนรู้ของมนุษยใ์น
หอ้งทดทอง บทบาทของผูเ้รียนเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร งานของผูส้อน จะเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 
เช่นต าราเรียน การบรรยาย ตามแนวความคิดน้ีขอ้มูลข่าวสาร จะถูกถ่ายทอดโดยตรงจากผูส้อนไปยงั
ผูเ้รียน บทบาทของนกัออกแบบการสอน หรือผูส้อนจะเป็นการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนจะตอ้งดูด
ซบัขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากเช่นต ารา การบรรยาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Mayer Richard 
E., 2002) 
 แนวคิดที ่3 แนวความคิดตามทฤษฏีคอนสตรัคทวิซ่ึิม (Constructivism)  
 การเรียนรู้ (Learning) วา่เป็นการสร้างความรู้ (Knowledge Construction) ซ่ึงมาจากพื้นฐาน
ท่ีว่าการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้สร้างส่ิงท่ีแทนความรู้ในความจ าในระยะท างาน (Working 
memory) อยา่งต่ืนตวั แนวคิดน้ีเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1980 - 1990 โดยการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษย์
ในสภาพบริบทการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงเพิ่มมากข้ึน ภายใตแ้นวคิดการสร้างความรู้บทบาทของผูเ้รียน เป็น
ผูท่ี้ลงมือกระท า ในขณะท่ีผูส้อนเป็นผูท่ี้แนะน าทางพุทธิปัญญา ซ้ึงจดัแนะแนวและเป็นโมเดลใน
ภาระกิจการเรียนตามสภาพจริง บทบาทของนกัออกแบบการสอน หรือผูส้อน จะสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ี
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์อย่างมีความหมายกบัเน้ือหาทางวิชาการ รวมถึงการท าให้เกิดกระบวนการเลือก 
จดัหมวดหมู่ และการบูรณาการขอ้มูลข่าวสาร (Mayer Richard E., 2002) 
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 จากแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามพื้นฐานทางทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 3 แนวคิดดงักล่าว
ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่งานท่ีส าคญัของผูส้อนคือช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้โดยมีผูส้อนท า
หน้าท่ีจุดส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจากการท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นการจดัส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีเนน้คือ (Mayer Richard E., 2002) 
 1. การพฒันากระบวนการคิดอยา่งอิสระ 
 2. สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
 3. เรียนรู้จากการปฏิบติัของตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่อไปสู่คุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทย คือสามารถคิดแบบองค์รวม เรียนรู้ร่วมกัน และท างานเป็นทีม เพื่อ
ประโยชน์ของสังคมไทย ศกัยภาพในการแข่งขนัและร่วมมืออยา่งสร้างสรรค ์
 เม่ือกระบวนทัศน์ (Paradigm) เก่ียวกับการสอนเปล่ียนมาเป็นการเรียนรู้ท่ีผู ้เรียนเป็น
ศูนยก์ลางดงันั้นเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา ตลอดจนส่ือการสอนจ าเป็นตอ้งปรับกระบวน
ทศัน์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จากเดิมท่ีเป็นส่ือการสอน มาเป็นส่ือการเรียนรู้ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท่ีไม่ไดมุ้่งเพียงเพื่อให้ผูเ้รียนจดจ าส่ิงท่ี
เรียนรู้เท่านั้น แต่ยงัมุ่งพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทย ไดแ้ก่ ความสามารถคิดแบบ
องค์รวม เรียนรู้ร่วมกนั ท างานเป็นทีม ตลอดจนความสามารถในการแสวงหาความรู้ และสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองเพื่อจะท าให้สังคมท่ีมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อท่ีสามารถแข่งขนัและ
ร่วมมือกนัสร้างสรรคส์ังคมอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 สรุปการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ี
ค่อนขา้งถาวรและพฤติกรรมใหม่น้ีเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝนมิใช่เป็นผลจากการ
ตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือพิษยาต่าง ๆหรืออุบติัเหตุ หรือความ
บงัเอิญพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปจะตอ้งเปล่ียนไปอยา่งค่อนขา้งถาวรจึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ข้ึน หาก
เป็นการเปล่ียนแปลงชัว่คราวก็ยงัไม่ถือวา่เป็นการเรียนรู้ 

 1.8 องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
 ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller, 1950) เสนอว่าการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญั 4 ประการ  
 1. แรงขบั (Drive) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล เป็นความพร้อมท่ีจะเรียนรู้
ของตวับุคคล ทั้งระบบสมองและระบบประสาทสัมผสั และกลา้มเน้ือ แรงขบัและความพร้อมเหล่าน้ี 
จะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมท่ีชกัน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 
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 2. ส่ิงเร้า (Stimulus) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัการให้บุคคล
มีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน ส่ิงเร้าจะหมายถึงครู กิจกรรม
การสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ท่ีครูน ามาใช ้
 3. การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆท่ีแสดงออกมาเม่ือบุคคล
ไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้า ทั้งส่วนท่ีสังเกตเห็นได ้เช่นการเคล่ือนไหว ท่าทาง ค าพูด การคิด การรับรู้ 
ความสนใจ ความรู้สึกเป็นตน้ 
 4. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอนัมีผลในการเพิ่ม
พลงั ให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองเพิ่มข้ึน การเสริมแรงท่ีมีทั้งทางบวก และ
ทางลบ ซ่ึงมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอนัมาก 
 สรุปองคป์ระกอบของการเรียนรู้การท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ในปริมาณมากนอ้ย หรือมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัองค์ประกอบต่าง ๆ  ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้หากเขามีแรงจูงใจสูงใน
ส่ิงท่ีเขาจะเรียน หรือตรงความตอ้งการของเขา และถึงแมว้า่ผูเ้รียนจะมีความตั้งใจท่ีจะเรียนเพียงใด แต่
ถ้ากระบวนการสอนของครูไม่ดีพอ ก็อาจส่งผลให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนขาดประสิทธิภาพได้การ
เรียนรู้ของคนเรานั้น เกิดจากการท่ีประสาทสัมผสั (Sense) ไดรั้บการเร้าจากส่ิงเร้า (Stimulus) บุคคล
จะสามารถเรียนรู้และเขา้ใจส่ิงเร้านั้นไดถู้กตอ้งมากน้อยเพียงใดก็ย่อมข้ึนอยูก่บัระดบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงเร้า และการเรียนรู้นั้นจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัวา่กระบวนการเรียนของเขานั้น
ไดมี้โอกาสสัมผสักบัส่ิงเร้าโดยตรงมากนอ้ยเพียงใดดว้ย ดงันั้นการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนจากกระบวนการ
เรียนท่ีตนเองไดมี้โอกาสสัมผสัมาก ๆ จะท าให้เกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ท่ีถูกตอ้งกวา่การเรียน
จากค าบอกเล่า หรือท่องจ าอยา่งเดียว 
 1.9 ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 18 ขอ้ (3) กล่าวไวว้่า ศูนยก์าร
เรียนไดแ้ก่ สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสังคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั  (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 1.10 แหล่งเรียนรู้    
  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง  แหล่งข่าวสารขอ้มูล  สารสนเทศ  แหล่งความรู้ทางวิทยาการและ
ประสบการณ์ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม
อธัยาศยัอย่างกวา้งขวางและต่อเน่ืองจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ซ่ึงตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 “ระบบ
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การศึกษา” มาตรา 15 ขอ้ (3) กล่าวไวว้า่ การจดัการศึกษามี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั (กรมสามญัศึกษา, 2544 : 6) 
 1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตรระยะเวลา
ของการศึกษา การวดัและการประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
 2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเน้ือหาของหลกัสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 3. การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสมคัรใจ 
ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ 
และแหล่งความรู้อ่ืนๆ 
 1.11 ขอบข่ายของศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 13-27)  
  1. ลกัษณะ  
  1. เป็นเวทีระดมการแลกเปล่ียนสรรพความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนขอ้มูล
ข่าวสารของบุคคลในชุมชน และการร่วมกนัตดัสินใจด าเนินกิจกรรมพฒันาของชุมชน 
  2. เป็นแหล่งคน้ควา้ ทดลองและเรียนรู้ทางวิชาการ ข่าวสาร องค์ความรู้ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และการพฒันาสู่ความเป็นสากล 
  3. เป็นแหล่งปฏิบติัการเพื่อพฒันาทกัษะการด ารงชีวิตท่ีมีดุลยภาพอยู่ในครรลองคลอง
ธรรม มีความอบอุ่นมัน่คง และย ัง่ยนืร่วมกนั 
  4. เป็นแหล่งเช่ือมโยงการเรียนรู้ในสถานศึกษากบัชุมชนให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเป็น
แรงเสริมซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  2. จุดมุ่งหมาย 
  1. มุ่งสร้างเสริมสติปัญญาและความสามารถในการคิดอ่านของประชากรในชุมชนทั้งใน
และนอกโรงเรียน ในการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีมีดุลยภาพอยูใ่นครรลองครองธรรม 
  2. ปรับประยกุตอ์งคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบัยุคสมยัและเช่ือมโยงเขา้สู่
กระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
  3. รณรงคใ์ห้เกิดสังคมการเรียนรู้ในชุมชนอยา่งแพร่หลาย ให้เป็นกลยุทธ์ทางปัญญาใน
การสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และประเทศชาติย ัง่ยนืสืบไป 
 3. ยุทธศาสตร์ 
 ก าหนดยทุธศาสตร์ 3 หมวดหลกั คือ องคก์ร บุคลากร ปัจจยั/งบประมาณ 
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 4. ยุทธวธีิ 
  1. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพื่อเพิ่มพลังการ
ด าเนินงานและลดความซ ้ าซ้อนของกิจกรรมตลอดจนสามารถประหยดังบประมาณจากการบูรณาการ
กิจกรรมโครงการร่วมกนั 
  2. ส่งเสริมบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความรู้สากลตามเน้ือหาและศกัยภาพของ
ชุมชนจากท่ีกล่าวมา สามารถประมวลสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการเรียนรู้ในชุมชนดงัน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 การสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการเรียนรู้ในชุมชน 
 
ท่ีมา: นรินทร์ สังข์รักษาและคณะ (2554). การถอดบทเรียน : เทคนิควิธีการเรียนรู้บทเรียนเพื่อการ
พฒันาชุมชน =  Lesson learned : A methodology used learning for development community. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร.ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 (พ.ย.2554-มี.ค.2555). 
 
 

แผน 

ภารกิจ 

นโยบาย (ยทุธศาสตร์ใหม่) 

ภูมิปัญญา/เศรษฐกิจพอเพียง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ความรู้สมยัใหม่ 

ปราชญช์าวบา้น องคก์รชุมชน ครู/โรงเรียน 

สงัคมแห่งการเรียนรู้ บุคลากร 

การเรียนรู้ของชุมชน 

การเรียนรู้ตามอธัยาศยั 

ปัญหา พฒันาการ วิกฤตการณ์ 
การศึกษาสงัคม ระบบ/โครงสร้าง 
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 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เป็นองคก์ารหรือหน่วยการเรียนรู้ท่ีส าคญั
ในชุมชนท่ีมีบูรณาการความรู้ภูมิปัญญาและความรู้สากล นั่นคือ การจัดการความรู้ในชุมชน 
(Community Knowledge Management) ซ่ึงมีความเช่ือมโยงในทุกๆดา้น โดยเฉพาะการท ามาหากิน
และเรียนรู้โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงก าหนดเป็นแนวคิดหลกัในการวิจยั
คร้ังน้ี ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วฒันธรรม ค่านิยม และเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
เรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่ง เรียนรู้ และมุ่งการพฒันาแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนยฯ์ ของ
ประชาชน ท่ีด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเขม้แข็งของชุมชนอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 จากความหมายขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนในความคาดหวงัของกรมการพฒันา
ชุมชน ไม่ใช่ศูนยฝึ์กอบรมประจ าหมู่บา้นท่ีรอรับการนดัหมายจากวทิยากรภายนอก แต่จะเป็นสถานท่ี
ท่ีจะสร้างความผกูพนัระหวา่งคนในชุมชนกบัเร่ืองราวของเขาเองเป็นส าคญั 
หลกัการส าคญัของศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 
  1. เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกด้าน ทุกรูปแบบไม่เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็น
ศูนย์กลางท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะ สังสรรค ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ ความร่วมมือในการพฒันาตนเองและ
ชุมชน 
  2. เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวติของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน 
ภารกิจของศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 
  3. จดัใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบ
ทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน 
  4. เป็นศูนยร์วมของขอ้มูล เช่น ขอ้มูล จปฐ. กชช.2ค.แหล่งน ้ า กลุ่มอาชีพ ฯลฯ รวมทั้ง
ข่าวสาร สาระความรู้ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เท่าทนัสถานการณ์โลก 
  5. รวบรวมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบา้น องค์ความรู้ท่ีมีอยู่กระจดั
กระจายในชุมชน และจดัการให้เป็นหมวดหมู่ มีความชดัเจนเป็นรูปธรรม ท่ีประชาชนสามารถเขา้ไป
สืบคน้ศึกษาและ เรียนรู้ไดทุ้กเวลา 
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  6. เป็นศูนยก์ลางในการจดัการความรู้ ท่ีด าเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชน 
  7. เป็นศูนยป์ระสานและบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ไดแ้ก่ ผูน้ า 
กลุ่ม/องคก์ร เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคีการพฒันาภาครัฐ 
  8. เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ของปราชญช์าวบา้น เป็นสถานท่ีท่ีมีโครงสร้างเป็น
อาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ ก็ได ้ท่ีมีองค์ความรู้ สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนท่ีตอ้งการความรู้ 
สามารถเขา้ถึงได ้
  1.12 กระบวนการเรียนรู้ชุมชนมี 6 แนวคิด ดังนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543:6-8)  
  1. มนุษยมี์ศกัยภาพในการเรียนรู้สูง และสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้การเรียนรู้มา
จากการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้มนุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ย่างต่อเน่ืองดว้ยยงัก่อให้เกิด
ความภูมิใจ และยงัความปิติต่อผูเ้รียนอีกดว้ย 
  2. การปฏิรูปการศึกษาควรมุ่งแกไ้ขปัญหาความทุกข์ยากของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
โดยกระจายการเรียนรู่ออกจาก “สถานศึกษา” ไปสู่ “ชุมชน” หรือการคืนการศึกษาใหแ้ก่ชุมชนเพื่อให้
การเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ท าให้เกิดความสะสม “องค์ความรู้” ในทอ้งถ่ินเป็น 
“ฐาน” ส าหรับการพฒันา ”หลักสูตรท้องถ่ิน” และน าไปสู่การปฏิรูป “การเรียนการสอน” ใน
สถานศึกษา ทั้งยงัช่วยให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนกบัสถานศึกษา ท าให้มีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งซ่ึงกนัและกนั หรืออีกนัยหน่ึงนักเรียน ครู และชุมชน อยู่ในกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนั คือ เป็นทั้งผูส้อนและผูเ้รียนไปพร้อมๆกนั 
  3. บุคคลและชุมชนมีความหลากหลาย ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ทรัพยก์ร
ทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ การน า “รูปแบบการเรียนรู้” ท่ีประสบความส าเร็จชุมชนหน่ึงไปใช้
อีกชุมชนหน่ึง หรือการวางแผนจากส่วนกลาง แลว้น าไปให้คนในชุมชนทอ้งถ่ินปฏิบติัจึงมกัประสบ
ความลม้เหลว นอกจากน้ีปัจจยัทั้งภายในและภายนอกชุมชน ยงัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงตอ้งพฒันา 
“รูปแบบการเรียนรู้” ในแต่ละชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  4. เป้าหมายของการจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชน คือ เพื่อสร้าง “ปัญญา” ให้ “คน” ใน
ชุมชน (ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสาขาอาชีพ) สารมารถพฒันาตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอ้ยา่งมีบูรณา
การหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงเพื่อเสริมสร้าง “พลงั” ให้คนในชุมชนสามารถ “พึ่งตนเอง” และ “พึ่งพา
กนัเอง” ไดม้ากข้ึน โดยเนน้ “การมีส่วนร่วม” ในกระบวนการเรียนรู้ และ “การฝึกฝน” ตนเองในดา้น
ของชีวิตรวมถึงส่งเสริมการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และการเช่ือมต่อประสบการณ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชนโดยพา่นกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ 
  5. การจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนท่ีมีคุณภาพ เพื่อพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินอย่างบูรณา
การ มีสาระและขอบเขตกวา้งขวาง โดยเฉพาะประเด็น “การเล้ียงชีพ” ของคนในชุมชนซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
อาศยั “ความร่วมมือร่วมใจ” หรือ “การผนึกก าลงั” จากทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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ภาคประชาชน อาทิ นกัวิชาการ ส่ือมวลชน นกัธุรกิจ สถาบนัการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชุมชน ฯลฯ การเรียนรู้ในชุมชนจึงมิได้เก่ียวขอ้งกบับุคลากรทางการ
ศึกษาเทา่นั้น แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของทุกฝ่าย 
  6. การจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ควรน าไปสู่วตัถุประสงคห์ลายๆประการพร้อมกนั 
เช่น เพื่อสืบค้นผูน้ ้ าจิตวิญญาณ สร้างความเข้าใจร่วมกัน สร้างคุณค่าของจิตส านึกใหม่ ปลูกฝัง
คุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม เกิดความเอ้ืออาทร สร้างวสิัยทศัน์ร่วม สร้างกระบวนการนทศัน์ใหม่ (วธีิ
คิดและวิธีท างาน) ได้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้แนวทาง วิธีการ และแผนงานการ
แกปั้ญหาไดเ้ร่ิมทดลองท า ไดโ้จทยว์ิจยั เกิดการสะสมองคค์วามรู้ในทอ้งถ่ิน ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ และ
การขยายผลพ่านการสรุปบทเรียนร่วมกนั ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอน 
ชุมชนมีโอกาสเรียนรู้และจดัการร่วมกนั และส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการอนุรักษฟ้ื์นฟู 
 สีลาภรณ์ นาครทรรพ (2538: 27-28) ไดแ้สนอวา่ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีลกัษณะ 4 
ประการ คือ 
  1. เป็นกระบวนการกลุ่ม ท่ีเกิดจากสมาชิกท่ีไดร่้วมกนัพูดคุย และเปล่ียนความคิดเห็น และ
วิพากษว์ิจารณ์ ตั้งค  าถาม หาค าตอบ หาแนวทางและอ่ืนๆ ในการด าเนินงานของชุมชนกระบวนการท่ี
สมาชิกไดม้าร่วมมือกนัคิด และท างานร่วมกนัน้ีเท่ากบัเป็นการยอมรับความเท่าเทียมกนัของสมาชิกท่ี
มาร่วมเรียนรู้ดว้ยกนั เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดพลงัของ
สติปัญญาท่ีได้จากการระดมสมอง ไดมี้ประสบการณ์ของการทดลองในการด าเนินงานของชุมชน
ร่วมกนั 
  2. เป็นการเรียนรู้จากการลงมือด าเนินงานวฒันธรรมจริง เป็นเร่ืองของความพยายามท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาชีวติจริง โดยการด าเนินงานพฒันาการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากการพูดคุย และเปล่ียนความรู้ความคิดและประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและหาแนว
ทางแกไ้ข โดยการด าเนินงานของชุมชน เม่ือไดข้อ้ตกลงแลว้สมาชิกก็น าไปแกไ้ขปฏิบติัร่วมกนัเพื่อ
หาทางแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน กระบวนการคิด – ท า – ทบทวนวเิคราะห์ – ท า จึงหมุนเวยีนไป ซ่ึงจะส่งผลให้
สมาชิกไดย้กระดบัความคิดและสั่งสมภูมิปัญญาไว ้
  3. เป็นการเรียนรู้จากการแกไ้ขในชีวิตจริง ดงันั้น การเรียนรู้ของชุมชนน้ีจึงมิไดมี้เพียง
ความพยายามท่ีจะยกระดบัความคิด สติปัญญาของสมาชิกจะสูงข้ึนเท่านั้น แต่การเรียนรู้เพื่อการ
ด าเนินงานพฒันา ซ่ึงเป็นเร่ืองของวิถีชีวิตจริงของชาวบา้น ของทอ้งถ่ินชุมชน จะท าไดง่้ายต่อการท า
ความเขา้ใจและเรียนรู้ท่ีจะด าเนินงานได ้
  4. เป็นการเรียนรู้การท างานร่วมกนัในลกัษณะเป็นเครือข่าย ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ใน
แนวนอน (Vertical) มากกวา่ในแนวตั้ง (Horizontal) การเช่ือมโยงระหวา่งสมาชิกระหวา่งชุมชนเป็น
การเรียนรู้จากวธีิคิดและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั มีการช่วยเหลือกนั มีการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและ
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กนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั ท าให้สมาชิกมีสนใจร่วมกนัมาท างานภายใตว้ตัถุประสงค์เดียวกนั เป็น
ลกัษณะเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกนั 
 ส าหรับขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เร่ิมตน้จาก “รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับผลของการกระท า” ถา้ “วงจรแห่งการเรียนรู้” ของชุมชนใด “หมุน” เร็ว 
หรือมี “พลวตั” สูง แสดงวา่ชุมชนนั้น “พลงัการเรียนรู้” สูง (กระทรวงศึกษาธิการ,2543: 9-13) 
  1. รวมคน 
     การรวมคนมีวตัถุประสงค์เพื่อร่วม “พลงัใจ” เป็นการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั สมาชิก
ขององค์กรมีความสนใจและมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั ท าให้เกิด “จิตส านึกร่วม” ในการแกปั้ญหาและ
พฒันาทอ้งถ่ิน เกิดความรัก ความสามคัคี และความเอ้ืออาทร องค์กรชุมชนท่ีสมาชิกหลากหลายทั้ง 
เพศ วยั และอาชีพ และพบปะกนัอยา่งต่อเน่ือง องค์กรชุมชนย่อมมีความเขม้แข็ง เพื่อกระตุน้ให้เกิด
ทุนทางสังคมจาก “ภายใน” ชุมชน ควรสร้างกิจกรรมท่ีบุคคลในชุมชนสามารถ “มีส่วนร่วม” เช่น  
การออมทรัพย ์การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประเพณีพื้นบา้น หรือประวติัศาสตร์หมู่บา้น เป็นตน้ หรือท า
ใหเ้กิดความเช่ือมต่อองคก์ารในชุมชนดว้ยกนั เช่น กลุ่ม ป่าชุมชน กลุ่มสมุนไพร คณะวนศาสตร์ กลุ่ม
ออกทรัพย ์กลุ่มแปรรูปอาหาร การส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์เลมอนฟาร์ม หรือกลุ่มวฒันธรรม วดั 
โรงเรียน สวช สถาบนัราชภฎั ยอ่มช่วยท าให้เกิดความเขม้แข็งยิง่ข้ึนเพราะต่างมีศกัยภาพท่ีเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้ก่กนัและกนั 
  การรวมคนเป็นกลุ่ม “กลุ่ม” และการเช่ือมต่อองคก์รเป็นเครือข่าย สามารถท าไดห้ลายวธีิ 
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในแต่ละทอ้งถ่ิน วิธีท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่  ”การจดัเวที” อาจเรียกไดว้า่ “เวที
ชาวบา้น” หรือ “เวทีประชาคม” เป็นการเปิด “พื้นท่ีทางสังคม” แลว้น าประเด็นท่ีชุมชนใหค้วามสนใจ
มาเป็น “เคร่ืองมือ” ใน “การรวมคน” และ “สืบคน้ผูน้ า” เช่น การเล้ียงชีพ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหายา
เสพติด การรักษาสุขภาพ พิธีกรรม ประเพณี ดนตรีพื้นบา้น ประวติัศาสตร์ชุมชน เป็นตน้ ชุมชนหลาย
แห่งใช้ “ผูน้ า” ในชุมชนเป็น “เคร่ืองมือ” ในการรวมคน อาจเป็นพระภิกษุ หมอพื้นบา้น ผูน้ าจิต
วิญญาณด้านพิธีกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงผูน้ าเหล่าน้ีมักเป็น ”ผูน้ าตามธรรมชาติ” ซ่ึงมี
คุณธรรม ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน อดกลั้น และมีจิตใจอาสาสมคัร 
  บางกรณีองคก์รจากภายนอกโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ และองคก์รพฒันาเอกชน เขา้ไป
มีบทบาทในการกระตุ้นให้คนในชุมชนมีการรวมตัวกัน เช่นการพฒันาชุมชน และการส่งเสริม
การเกษตร เขา้ไปจดัตั้งกลุ่มออกทรัพย ์และกลุ่มกลุ่มอาชีพ องค์กรพฒันาเอกชนกระตุน้ให้เกิดการ
รวมตวักนัเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่วนภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทเด่นชัด ได้แก่ บริษทับางจากท่ี
ส่งเสริมใหช้าวบา้นรวมตวักนัในธุรกิจคา้น ้ามนั เป็นตน้ 
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  การจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนใช้ “คน” เป็นทั้ง “ปัจจยั” และ “เป้าหมาย” ของการ
เรียนรู้ ดงันั้น “รวมคน” จึงเป็นขั้นตอนท่ี “ส าคญัท่ีสุด” การรวมคนดว้ย “ความคิด” จะสามารถรวม 
“พลงัใจ “ของผูน้ าจิตวญิาณ” ไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหไ้ดค้นท่ีมี “คุณภาพ” มี “พลงั” และเป็นการรวมตวัท่ี
มี “ความย ัง่ยนื” ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานในขั้นต่อๆไปประสบความส าเร็จ 
  2. ร่วมคิด  
     มีวตัถุประสงคเ์พื่อจะระดม “พลงัความคิด” ให้รู้แจง้แทงตลอด โดยพ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการระดมสมอง เพื่อระดมความคิด สร้างความเขา้ใจรวมกนั ปรับกระบวนทศัน์ สร้าง
วิสัยทศัน์แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสอย่างรอบด้าน จดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา (เรียนรู้อะไร) ก าหนดแนวทาง วธีิการ และแผนงานในการแกไ้ขปัญหา (เรียนรู้
อยา่งไร เรียนรู้กบัใคร เรียนรู้ท่ีไหน)  
  3. ร่วมท า 
     มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วม “พลงัการจดัการ” ตามแผนงานท่ีก าหนดโดยใชห้ลกัการฝึกฝน
จากการทดลองท า และปฏิบติัในพื้นท่ีจริง กิจกรรมจริง สถานการณ์จริง ประกอบกบัการใชห้ลกัการ 
ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบบริหารจดัการท่ีดีมาสร้างความเช่ือมโยงกัน ซ่ึงการจดัแบ่งบทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเหมาะสมย่อมท าให้การใช้ทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  4. ร่วมสรุปบทเรียน 
     มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง “พลังภูมิปัญญา” โดยเร่ิมจากการประเมินตนเอง และ
ประเมินผลงานพ่านเวทีกลุ่ม และเครือข่ายพ่านเวทีกลุ่ม และเครือข่ายท าให้เกิดการเช่ือมต่อทกัษะ 
องค์ความรู้ และประสบการณ์น าไปสู่การพฒันา “องค์ความรู้ใหม่”  ขององค์กร จากนั้นเผยแพร่
ความรู้ผา่นส่ือ (เอกสาร วทิย ุโทรทศัน์) ไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ 
  5. ร่วมรับผลการกระท า 
     มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง “พลงัมิติ” โดยการยกยอ่งช่ืนชม และให้ก าลงัใจคนท่ีเสียสละ
และท างานให้กบัชุมชนและสังคม ท าให้เกิดความภูมิใจมีความสุขจากการท างานร่วมกนั ส่วนผลจาก
การกระท าอาจไดรั้บมิติท่ีแตกต่างกนั เช่น สมาชิก องคก์ร ชุมชนไดรั้บผลทางดา้นเศรษฐกิจ ผูเ้รียนได้
เรียนรู้วิธีคิดและการท างานเป็นทีม ส่วนครูได้เรียนรู้ศกัยภาพของท้องถ่ิน เพื่อน าไปสู่การพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน และปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 1.13 กระบวนการปรับตัวในวถิีชีวติของชาวบ้านและชุมชน 
 จากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวมเร็วทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม และระบบคุณค่าท่ีก าลงั
เกิดข้ึนในสังคมไทยไดก่้อใหเ้กิดการปรับตวัในหมู่ชาวบา้น โดยเฉพาะในสังคม ชุมชนทัว่ทุกภาคของ
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ประเทศ โดยการสร้างกระบวนการหลายอยา่งข้ึนมาและกระบวนการเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือ
ต่อการถ่ายทอดและพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีส าคญั มีดังน้ี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2538)  
  1. กระบวนการปรับใช้วฒันธรรมเพื่อการพฒันา การเข้ามาของวฒันธรรมภายนอก
โดยเฉพาะจากซีกโลกตะวนัตก ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเร่งรัดพฒันาประเทศก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
วิถีการผลิต แบบแผน ความสัมพันธ์ ระบบคุณค่า และความเช่ือของชาวบ้านและชุมชน การ
เปล่ียนแปลงน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนแบบถอนรากถอนโคน ขอ้มูลการศึกษาจ านวนมากในทุกภาคของประเทศ
ต่างยนืยนัตรงกนัวา่ชาวบา้นและชุมชนทัว่ไปยงัคงรักษาสืบทอดวถีิชีวิตของตนหรือวฒันธรรมชุมชน 
สามารถปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสมยั เม่ือกระแสโลกาภิวติัน์ ถาโถมเขา้สู่ชนบทนั้น เป็นช่วงท่ีชุมชน
จ านวนมาก “ตั้งหลกั”  ไดก่้อนแลว้ จึงสามารถรับมือกบักระแสน้ีไดไ้ม่ยากนกั 
  ภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นหน่ึงในหลายกรณีท่ีแสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพหรือความสามารถของชาวบ้านและชุมชนในการปรับใช้วฒันธรรม เป็นกระบวนการ
เช่ือมโยงระหวา่งอดีตและปัจจุบนัผา่นระบบคุณค่าเดิมของชุมชน ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีมองไม่เห็นท า
ใหช้าวบา้นในทุกภาคของประเทศไทยไดป้รับ หรือประยกุตเ์อาวฒันธรรมมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
ชีวติอยา่งกวา้งขวางโดยไม่ยดึติดกบัรูปแบบและวฒันธรรมทางวตัถุ 
  2. กระบวนการพัฒนากลไกทางสังคมวฒันธรรม การพัฒนาประเทศท่ีพ่านมาได้
ก่อให้เกิดความกา้วหนา้ทางดา้นวตัถุมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีส่ือสารและคมนาคมท าให้คนใน
ชนบทไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน สามารถติดต่อกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง แต่อีกดา้น
หน่ึงของความกา้วหนา้น้ีกลบัส่งผลให้ผูค้นในชุมชนตดัขาดออกจากกนั ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ
และการแลกเปล่ียนพึ่งพาแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ซ่ึงเป็นกลไกทางสังคมวฒันธรรมแบบเดิมแทบไม่มี
อ านาจในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล 
  3. กระบวนการสร้างสรรคส์ถาบนัชุมชน กระบวนการปรับใชว้ฒันธรรมและการพฒันา
กลไกทางสังคมวฒันธรรมตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เกิดข้ึนด ารงอยูใ่นสังคมชุมชน จึงหลีกเล่ียงไม่พน้
ท่ีจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวโยงกบัสถาบนัท่ีมีอยูเ่ดิม เช่น สถาบนัครอบครัว ศาสนา และการศึกษา เป็นตน้ 
และส่งผลต่อสถาบนัเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นรูปแบบหรือความสัมพนัธ์บทบาท เน้ือหาสาระ 
ตลอดจนมีหน้าท่ีใหม่ๆ เพิ่มข้ึนเพื่อรองรับความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา นอกจากน้ีกระบวนการ
ทั้งสองน้ียงัส่งผลใหเ้กิดการสร้างสรรคส์ถาบนัใหม่ข้ึนในชุมชนไดแ้ก่ สถาบนัการเรียนรู้และสถาบนั
ของชุมชน 
  สถาบนัการเรียนรู้ของชุมชน ในช่วงท่ีชุมชนตอ้งเผชิญกบักระแสการพฒันา ส่งผลให้
ชาวบา้นจ านวนมากประสบความทุกข์ยากและล่มสลาย ผูค้นจ านวนหน่ึงต้องพ่ายแพ ้ทิ้งถ่ินฐาน
โยกยา้ยถ่ินฐานเขา้สู่ตวัเมืองและเมืองหลวง ส่วนผูท่ี้ไม่ยอมแพก้็ตอ้งด้ินรนกนัต่อไป การรวมตวักนั
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เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกนัในรูปกลุ่มและองค์กรดงักล่าวขา้งตน้ เปิดโอกาสให้ชาวบา้นไดเ้รียนรู้
ร่วมกัน กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างชาวบา้นส่งผลให้คน
เหล่าน้ีให้สัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ และชุมชนจ านวนมากไดรั้กษาและพฒันา
ความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง จนมีภาวะเป็นสถาบนั 
  ผลจากการศึกษาชุมชนจ านวนมากในทุกภาคของประเทศ พบวา่ สถาบนัการเรียนรู้ของ
ชุมชนซ่ึงอาจมีช่ือต่างกนั เช่นมหาวิทยาลยัชาวบา้น สมาคม ชมรม เครือข่าย ศูนยแ์ละกลุ่ม เป็นตน้ 
ต่างน าเอาลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมทางสังคมมาเป็นแนวทาง การเรียนรู้จึงเป็นธรรมชาติ ง่าย และ
ตรงต่อความต้องการของชาวบ้าน โดยมีผูน้ า ผูรู้้ หรือนักปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีผูน้ า ผูรู้้ หรือ
นักปราชญ์ชาวบา้นท าหน้าท่ีถ่ายทอดความคิด ความรู้ หรือชุดประสบการณ์ชุมชนให้แก่ผูส้นใจ
น าไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติ 
  ความรู้หรือชุดประสบการณ์ชุมชน มิใช่ความรู้ทางเทคนิคเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีส่วนท่ี
เป็นคุณค่า ศีลธรรม และจริยธรรมรวมอยูด่ว้ย หรือเป็นความรู้แบบองค์รวม และการถ่ายทอดก็มิได้
แยกเป็นส่วนๆ ผูเ้รียนจึงตอ้งเรียนรู้วิถีชีวิตทั้งหมดจากเจา้ของประสบการณ์เจา้ของหัวใจการเรียนรู้
เช่นน้ีอยูท่ี่การปฏิบติั ท าให้เกิดการหนุนช่วยและไปมาหาสู่ระหวา่งผูถ่้ายทอดความรู้และผูเ้รียน การ
จดัการและการเรียนรู้ของสถาบนัท่ีกล่าวน้ี ไดเ้ป็นบทบาทพิสูจน์และเป็นรูปธรรมท่ีแสดงให้เห็นว่า
การศึกษาและการพฒันาเป็นกระบวนการเดียวกนัสถาบนัทุนชุมชน ทุนเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิต 
ส าหรับชาวบา้นในชนบทนั้น ทุนมีความหมายกวา้งขวาง ครอบคลุมทั้งพืช สัตว ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนในชุมชนและเงินตรา ชาวบา้นและชุมชนจ านวนมากไดใ้ชค้วามรู้และภูมิปัญญาจดัการกบัส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีให้รับใชแ้ละสร้างความมัน่คงแก่ชีวิต ชุมชนจ านวนหน่ึงไดพ้ฒันากองทุนพืชพื้นบา้น กองทุน
ววั ธนาคารขา้ว และกลุ่มออกทรัพยเ์ป็นสถาบนัของชุมชุนพฒันาการสถาบนัท่ีกล่าวน้ีเกิดข้ึนควบคู่
กับกระบวนการเรียนรู้และสถาบันการเรียนรู้ของชุมชน มีความหลากหลายบนพื้นฐานสังคม
วฒันธรรมชุมชน รูปแบบการบริหารการจดัการทุนของชุมชน ในแต่ละแห่งจึงสัมพนัธ์กบัพื้นฐาน
ดังกล่าว และสอดคล้องกบัทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนความหลากหลายของรูปแบบและการ
จดัการท่ียดืหยุน่สูง ช่วยสถาบนัทุนตอบสนองความตอ้งการของชาวบา้นและชุมชนไดม้ากกวา่ 
  ในขอ้เทจ็จริงพบวา่ มีความคาบเก่ียวระหวา่งทุนท่ีเป็นโภคทรัพย ์เช่น พืช สัตว ์สวน และ
ไร่นาเป็นตน้ กบัทุนท่ีเป็นเงินตรา ชุมชนหลายแห่งไดเ้ร่ิมตน้จากการท่ีเป็นโภคทรัพย ์แลว้เปล่ียนโภค
ทรัพยเ์ป็นเงินตรา และหลายชุมชนเร่ิมจากการจดัการการเงินเพื่อสร้างความมัง่คัง่ทางโภคทรัพย ์
 ดงันั้นการหน้าท่ีของสถาบนัทุนของชุมชนจึงไม่ได้จ  ากัดเฉพาะทุนเพื่อการผลิตเท่านั้น 
สถาบนัน้ียงัมีหนา้ท่ีดูแล “ทุนชีวติ” ซ่ึงเป็นทุนพื้นฐานท่ีส าพนัธ์กบัโภคทรัพยแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนั้นยงัครอบคลุมไปถึงการดูแลสวสัดิการ การศึกษา ศาสนา และสาธารณประโยชน์ในชุมชน 
และจากการศึกษาของโอภาส ปัญญาและคณะ (2545) เร่ือง “ระบบขอ้มูลชุมชนกระบวนการสร้าง
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ความรู้และการพึ่งพาตนเองของชุมชน 4 ภาค เสนอต่อ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และธนาคารโลก พบว่า หัวใจของความส าเร็จในการสร้างความเขม้แข็งท่ีท าให้
ชุมชนแกไ้ขปัญหาและน าพาตนเองออกจากวิกฤติไดคื้อ ความสามารถของชุมชนในการสร้างความรู้
ได้เองอย่างอิสระ เรียกว่าเป็นกระบวนการ “การเรียนรู้ชุมชน” หรือ “การเรียนรู้จากการกระท า” 
ร่วมกนัโดยมีเป้าหมายร่วมอยู่ท่ีความอยู่รวดของชุมชน มิใช่ความอยูร่อดของตนเองในระดบัปัจเจก 
กระบวนการเรียนรู้ชุมชนมีลกัษณะพิเศษสามารถใหค้วามรู้ในส่ิงส าคญัเหล่าน้ีได ้ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการประเมินสถานภาพของฐานทรัพยากรท่ีมีอยู ่ทั้งในระดบัชุมชนและ
ในระดบัครัวเรือน เช่นการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและสาเหตุของการมีหน้ีสินกล่าวอีกนยั
หน่ึงคือเคร่ืองมือท่ีท าใหรู้้ “ทุกข”์ ของชุมชน 
 2. การเกิดกลุ่มแกนน าจัดการสมัยใหม่ในชุมชน ท่ีเป็นผู ้น าโดยการปฏิบัติ มีทักษะ 
ความสามารถท่าจะท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นได ้เพื่อจดัให้คนมาคิดร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อหาทาง
ออกจาก “ทุกข”์ 
 3. การจัดตั้ งตนเองและสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่ม องค์กรและสถาบัน 
พนัธมิตรหรือแนวร่วม ภายนอกชุมชน กล่าวคือการรู้ทุกข์และเห็นหนทางการออกจากทุกข์แล้ว
จ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจและลงมือกระท า มีการจดัความสัมพนัธ์ใหม่ๆกบัคนท่ีร่วมอุดมการณ์ 
 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสาธารณะ โดยพ่านเวทีการพูดคุย เวทีสาธารณะการศึกษา 
ดูงาน และการหนุนเสริมใหเ้กิดกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคท์ั้งชุมชน 
 1.14 กระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
  กระบวนการการสร้างเครือข่าย คือ ต้องมีการปฏิบติัและสรุปประสบการณ์ จากการ
ปฏิบติัของชาวบา้นและองค์กรชุมชนอย่างต่อเน่ือง ในการปฏิบติักิจกรรมในกระบวนการเครือข่าย    
มีดงัน้ี (วมิลลกัษณ์ ชูชาติ, 2540: 36-37) 
  1. การคดัเลือกผูน้ า คดัเลือกผูน้ าจากขอ้มูลท่ีไดรั้บในกระบวนการส ารวจคน้หา เนน้ท่ีผูรู้้
และองคก์รชุมชนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจดัการ เพราะน่ีเป็นขั้นตอนการดึงดา้นท่ีเป็นศกัยภาพของ
ทอ้งถ่ินออกมา เปิดโอกาสให้ศกัยภาพของชาวบา้นไดแ้สดงออกและพฒันาศกัยภาพเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและเอาชนะขอ้จ ากดัท่ีมีอยูใ่นชุมชนและทอ้งถ่ิน และแน่นอนวา่ผูรู้้ชาวบา้นและองคก์รชุมชนท่ี
พา่นการเลือกสรรน้ี จะมีบทบาทหลกัในกระบวนการ 
  2. การจดัเวทีชาวบา้น โดยชาวบา้น (ผูรู้้) และองค์กรชุมชน (ผูน้ าองค์กร) ท่ีได้รับการ
คดัเลือกเข้าร่วมประเด็นแรกของเวทีชาวบา้นน้ี คือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผูน้ าชาวบ้านโดยการ
น าเสนอขอ้มูลจากกระบวนการส ารวจและคน้หาทั้งขอ้มูลภาพรวมและรายงานการวิเคราะห์ให้เวที
ชาวบา้นได้เรียนรู้ความเป็นจริงของตนเอง ขยายความรับรู้ของชาวบา้นจากรู้ระดบัหมู่บา้น จากรู้
ระดบัหมู่บา้นของตนเองมาเป็นรู้ระดบัทอ้งถ่ิน  รู้ว่ามีปัญหาอะไร รู้ว่ามีขอ้จ ากดัตรงไหน  มีความรู้
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ความสามารถอะไรบา้ง ให้ขอ้มูลพ่านการวิเคราะห์ของผูน้ าชาวบา้นจะมีการตรวจสอบขอ้สรุปจาก
การวิเคราะห์ขององคก์รดว้ย ประเด็นท่ีสองคือการเรียนรู้จากผูน้ าชาวบา้น ซ่ึงมาจากทอ้งถ่ินนั้นหรือ
มาจากทอ้งถ่ินอ่ืน ในประเด็นท่ีเราตอ้งน ามาเสนอเพื่อใหช้าวบา้นต่อความคิด ต่อประสบการณ์ในการ
จดัการงานพฒันาของตนเองโดยการรวมตวัเป็นเครือข่าย โดยผูรู้้หรือผูน้ าเครือข่ายจากพื้นท่ีท่ีมีความ
ใกลเ้คียงในปัญหาการด ารงชีวิตของชาวบา้นในทอ้งถ่ินเป้าหมายจุดเน้นนั้นอยู่ท่ีตวัแบบการท างาน
เครือข่ายจากภายนอกทอ้งถ่ิน เวทีชาวบา้นอาจจะจดัหลายๆคร้ังต่อเน่ืองกัน เพราะเน้ือหาทั้งสาม
ประเด็นท่ีกล่าวถึงชาวบา้นในพื้นท่ีเป้าหมายจะเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้เชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากการ
เห็นดว้ยตา สัมผสัดว้ยมือ หรือศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแบบของงานโดยตรง 
  3. การวางแผนงานพฒันา การได้คิดได้แสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองในเวที
ชาวบา้น กิจกรรมท่ีจะท ามาจากความคิดท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของชาวบา้น การท ากิจกรรมในพื้นท่ีนั้น 
  4. การจดัตั้งองคก์รเครือข่าย แมเ้ม่ือมีการวางแผนการท างานและลงสู่การปฏิบติัแล้วเวที
ชาวบา้นยงัตอ้งท าเร่ืองต่อเน่ือง เพราะเวทีชาวบา้นจะเป็นท่ีพบปะหารือร่วมกนัในงานอยา่งต่อเน่ือง
เป็นกระบวนการสรุปประสบการณ์จากการปฏิบติัและพฒันารูปแบบวธีิการบริหาร 
  นอกจากน้ี ส านกังานคณะกรรมการทางการศึกษาแห่งชาติ ไดว้จิยัและพฒันาเครือข่ายการ
เรียนรู้ส าหรับการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง : จงัหวดัสุพรรณบุรี (วิมลลกัษณ์  
ชูชาติ, 2540: 38-39) พบวา่ รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นพื้นฐานการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
4 ประการ ดงัน้ี  
  1. การถ่ายทอดแบบตวัต่อตวั เป็นวิธีการถ่ายทอด โดยการบอกกล่าวกบับุคคลท่ีเป็นญาติ
สนิทกนั เพื่อนสนิท หรือเป็นลูกหลานอยู่ในครอบครัวเดียวกนั จะไม่ยอมถ่ายทอดให้กบัคนอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ญาติ หรือเพื่อนท่ีสนิทกนั ความรู้ต่างๆ ชาวบา้นถือวา่เป็นความลบัท่ีคนอ่ืนรู้ไม่ได ้เช่นความรู้ใน
เร่ืองการเกษตร การปลูกพืชพนัธ์ุใหม่ๆ เทคนิคการดูแลรักษาเพื่อใหไ้ดผ้ลดี ราคาสูง  
 2. การถ่ายทอดโดยการรวมกลุ่มกนั เป็นวิธีการท่ีขยายผลได้ดีและแพร่หลายทัว่ไป เป็น
วธีิการถ่ายทอดท่ีท าใหทุ้กคนมีส่วนร่วม 
  3. การทดลองปฏิบติัโดยการซักถามคนอ่ืน เป็นการถ่ายทอดความรู้และมีความเส่ียงสูง
เน่ืองจาก ผูท้ดลองตอ้งมีการลองผดิลองถูก และท าใหไ้ม่ประสบความส าเร็จ 
  4. ทดลองปฏิบัติโดยการพูดคุยแลกเปล่ียน ค้นคว้าเอกสาร ซ่ึงพบว่าวิธี น้ีประสบ
ความส าเร็จดีกวา่การทดลองท าตามคนอ่ืนโดยขาดความรู้และประสบการณ์ 
 เม่ือพิจารณากรณีเครือข่ายผูรู้้จากผลการวิจยัเร่ืองเดียวกนั ก็พบวา่ การเรียนรู้ของสมาชิกใน
ชุมชนนั้นมีอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้บางอย่างก็รับจากภายนอกมาเกือบทั้งหมด แต่บางอย่างก็มีการ
ปรับและประยุกต์ให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของชุมชน ซ่ึง
สามารถสรุปเครือข่ายท่ีส าคญัไดด้งัน้ี (สีลาภรณ์ นาครทรรพ,  2539: 253-255) 
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 1. เครือข่ายระดบัปัจเจกบุคคล ซ่ึงเป็นคนถ่ายทอดความรู้โดยอาศยัความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล
เป็นหลกั เช่น การถ่ายทอดความรู้เฉพาะญาติสนิท และบุคคลในครอบครัวเดียวกนั เป็นตน้ 
 2. เครือข่ายในระดับชุมชน เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกนั
ระหวา่งปัจเจกบุคคลกบักลุ่มคนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การถ่ายทอดโดยผูน้ าชุมชน
ใหก้บัชาวบา้นหรือใหก้บัสมาชิกกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเดียวกนั 
 3. เครือข่ายในระดบัองคก์ร เป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากหน่วยงานต่างๆโดยพา่นมาทาง
ผูน้ ากลุ่ม หรือสมาชิกในกลุ่ม เช่น ครู พระสงฆ ์ผูใ้หญ่บา้น และผูท่ี้ชาวบา้นใหก้ารเคารพนบัถือ 
 จะเห็นไดว้า่กิจกรรมหลกัท่ีส าคญัในการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนประกอบดว้ย
1) การศึกษาดูงานเพื่อให้ไดข้อ้มูลใหม่ อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างภูมิปัญญา และ 2) เวทีแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ อนัเป็นเคร่ืองมือในการ “ระดมสมอง” ของชาวบา้นในการวิเคราะห์ขอ้มูลใหม่ร่วมกนัและใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มเติมจากกนัและกนัทั้งในระดบัชุมชนและระหวา่งชุมชน  
 จากกระบวนการเรียนรู้ท่ีกล่าวมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม
ของคนในชุมชนท่ีเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ผ่านประสบการณ์จริง รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพิ่มเติม ในการงานอาชีพ และการมีทกัษะการด ารงชีพแบบพอเพียง รองรับ
กระแสเอเชีย โดยเฉพาะการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 
2.  แนวคิดชุมชนนิยมและองค์กรชุมชน 
 การศึกษาเกิดข้ึนของสังคมอุดมคติ เป็นการกล่าวถึงแนวทางท่ี “ควรจะเป็น” โดยการเสนอ
ตวัแบบ (model) ของสังคมท่ีควรจะเป็นนั้นมีอยู่มากมาย แนวคิดชุมชนนิยม เป็นแนวคิดหน่ึงท่ี
น าเสนอถึงการจดัระเบียบสังคมในระดบัชุมชนซ่ึงเป็นหน่วยย่อยของสังคมในรูปแบบใหม่โดยมี
จุดมุ่งหมายให้เกิดความผาสุกแกมนุษยท์ั้งในชุมชนระดบัย่อยนั้นและสังคมโดยรอบ แนวคิดน้ีถูก
น าเสนอ โดย เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ 
 แนวคิดน้ีมีจุดมุ่งหมายฟ้ืนความเป็นชุมชนข้ึนมาทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบทของไทย 
โดยเนน้ให้ผูค้นแต่ละคนรวมตวักนัเป็นกลุ่มเล็กๆ ท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปตามสภาพภูมิศาสตร์
หรือตามความสนใจในดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีเหมือนกนั หรือแมก้ระทั้งการรวมตวักนัเพื่อท าประโยชน์
สาธารณะต่างๆ ในการน้ีสมาชิกแต่ละคนไดส้ าแดงคุณค่าความเป็นคน ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และ ท าให้ชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 
(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2544: ค  าน า) 
 แนวคิดชุมชนนิยม เกิดข้ึนจากการมองปัญหาจากการพฒันาประเทศอย่างขาดความสมดุล 
โดยการมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจเป็นศูนยก์ลางการพฒันาอุตสาหกรรม การบริหารประเทศแบบ
รวมศูนย์ (Centralization) รวมถึงการใช้กลไกแบบทางการและแบบเทคโนโลยีเข้ามาจัดการ
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ตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆในประเทศเป็นไปดว้ยความสะดวกและมีแบบแผน รวมถึงการ
กระจายตอบสนองในดา้นต่างๆแก่พลเมืองเช่น การรักษาความปลอดภยั ความบนัเทิง ขอ้มูลข่าวสาร 
การศึกษาเป็นตน้ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่การพฒันาดงักล่าวก็ทิ้งผลเสียไดใ้ห้ประเทศ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งต่อระดบัชุมชนและปัจเจกชน กล่าวคือชุมชนต่างๆล่มสลายลงจากการอพยพของผูค้นเขา้สู่เมือง
เพื่อหางานท า ชุมชนตอ้งพึ่งพารัฐในเร่ืองต่างๆมากข้ึนเร่ือยๆจนสูญเสียศกัยภาพในการดูแลจดัการ
ชุมชน มากไปกวา่นั้นการก่อตวัข้ึนของสังคมเมืองจากการอพยพเขา้เมือง ท าใหผู้ค้นในภาคส่วนต่างๆ
เกิดปัญหา ทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาอาชญากรรม  มากไปกวา่นั้นคือสูญเสียความเป็น
มนุษย์ อนัเป็นผลต่อเน่ืองจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปในทางทุติยภูมิและการท า
กิจกรรมต่างๆผ่านโครงสร้างอย่างเป็นทางการท่ีรัฐจดัข้ึน เกียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ ช้ีแจงว่าสภาพ
ดงักล่าวท าให้มนุษยข์าดความสัมพนัธ์ในระดบัจิตใจ ความผูกพนั และการเสียสละช่วยเหลือกนัใน
ชุมชน ทั้งน้ี เกรียงศกัด์ิเสนอวา่ สถาบนัอยา่งเป็นทางการและเทคโนโลยีนั้นมีความจ าเป็นอยูแ่ต่อยู่ใน
ฐานะผู ้ช่วยเหลือมนุษย์ มิใช่ค าตอบของมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์กระท าได้ก็โดยจัด
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมใหเ้กิดข้ึน นัน่คือ ชุมชนนิยมนัน่เอง (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ,  2544: 2-10) 
 2.1 นิยามความหมาย 
 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2544: 25-27)ได้ให้ความหมายของแนวคิดชุมชนนิยมไวว้่า  
แนวคิดชุมชนนิยม เป็นแนวคิดในระดับสังคม หมายถึง สังคมท่ีคนเห็นประโยชน์และรู้จักใช้
ประโยชน์จากชุมชน อีกทั้งให้ประโยชน์ตอบแทนชุมชน คนในสังคมไดรั้บการสนบัสนุนให้มีส่วน
ร่วมเขา้มาเป็นสมาชิกชุมชนใดชุมชนหน่ึงหรือหลายชุมชนท่ีเหมาะสมกบัตน ส่งผลให้คนในสังคมมี
การรวมตวักนัจดัเป็นชุมชนเล็กๆ มากมายและมีหลากหลาย โดยแต่ละชุมชนมีวตัถุประสงคใ์นการ
จดัตั้งและแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน และเป็นผลดีแก่สมาชิกทั้งทางดา้นกายภาพ จิตใจ และก่อ
ประโยชน์ให้กบัสังคมโดยรวม ชุมชนนิยมเป็นการจดัระเบียบสังคมในรูปแบบหน่ึง โดยการท าให้
สังคมประกอบดว้ยกลุ่มยอ่ยเป็นแสนๆกลุ่ม เป็นชุมชนเล็กๆมากมาย ดว้ยความมุ่งหวงัวา่จะไม่มีคนใด
คนหน่ึงในสังคมต้องอยู่อย่างโดดเดียวต่อสู้ชีวิตแต่เพียงล าพงั แต่ทุกคนได้รับการโอบอุ้มและ
ช่วยเหลือจากชุมชน ชุมชนจะท าหน้าท่ีเป็นฐานรองรับกบักิจกรรมทุกดา้นในชีวิต และเป็นแกนใน
การรวบรวมคนทั้งหมดในชาติ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชรั้ฐในภาพท่ีกวา้งเกินไป เป็นศูนยก์ารรวมคน อนั
แสดงถึงความจ ากดัและความอ่อนดอ้ยของชุมชนเช่นท่ีเคยเป็นมา อีกทั้งน้ีเพื่อใหชุ้มชนช่วยเสริมพลงั
สถาบนัครอบครัวในการท าหนา้ท่ีมอบความรักความอบอุ่นและค ้าจุนช่วยเหลือสมาชิกในดา้นต่างๆ 
ชุมชนท่ีกล่าวมาน้ี เนน้การรวมตวัของกลุ่มคนต่างๆไม่จ  าเป็นเฉพาะชุมชนพื้นท่ี และไม่ไดแ้บ่งเพียง
ชุมชนเมืองหรือชุมชนในชนบทเท่านั้น โดยอาจเป็นการรวมเป็นชุมชนตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์เช่น 
หมู่บา้น ชุมชนแออดั หรือรวมตวักนัตามส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั การรวมตวัเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
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รวมกลุ่มตามความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเหมือนกนั เช่น อาชีพ เพศ วยั ศาสนา กีฬา งานอดิเรก 
เป็นตน้ ดงันั้นชุมชนในสังคมจะมีความหลากหลาย และมีอยูท่ ัว่ไปในสังคมทั้งในเมืองและชนบท 
 แนวคิดดา้นขนาดของชุมชนนิยมพิจารณาวา่ ชุมชนแต่ละชุมชนควรมีขนาดใหญ่พอสมควร
ท่ีจะเกิดการผสมผสานศกัยภาพอย่างมีคุณภาพ แต่จะตอ้งเล็กพอดีหรือไม่ใหญ่จนเกินไปกล่าวคือ 
ประมาณ 200-300 คน วตัถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทุกคนจะรู้จักและยึดโยงรับผิดชอบร่วมกัน 
(Accountability) มีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงในชุมชนนั้นๆ อีกทั้งเพื่อให้
ชุมชนเป็นท่ีท่ีทุกคนพอท่ีจะรู้หน้าค่าตากนั มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีความรับผิดชอบต่อกนัและ
กนั มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัถึงระดบัหน่ึง ชุมชนจะมีผูริ้เร่ิมรวมตวัเพื่อสร้างสรรคป์ระโยชน์แกสมาชิก
และสังคมส่วนรวม ชุมชนจะเป็นผูท่ี้พยายามแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ชุมชนมากกว่าท่ีรอรับความ
ช่วยเหลือจากภายนอก 
 2.2 วตัถุประสงค์ของแนวความคิด 
 การรวมตวัของผูค้นตามแนวความคิดชุมชนนิยมจะเป็นการรวมตวัท่ีไม่ใช่แบบรวมการ
เฉพาะกิจ หรือเพียงชั่วคร้ังชั่วคราว แต่เป็นการรวมตวัอย่างมีวตัถุประสงค์ มีเป้าหมายท่ีดีงามและ
ปรารถนาจะท าใหส้ าเร็จร่วมกนั (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2544: 27)  
 แนวคิดชุมชนนิยมประกอบดว้ยเป้าหมายท่ีส าคญั  3 ประการ อนัไดแ้ก่ เป้าหมายดา้นจิตใจ 
เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ และเป้าหมายด้านการจดัการทางอ านาจ ดงัน้ี (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 
2544:28-32) เป้าหมายดา้นจิตใจ เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของแนวคิดชุมชนนิยม ความเป็นชุมชน
นิยมน้ีจะสร้างความมัน่ใจให้สมาชิกวา่ตนเองก็เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน รู้สึกมัน่คงปลอดภยั สมาชิก
จะไม่รู้สึกวา้เหว่เปล่าเปล่ียว ความอบอุ่นทางจิตใจเป็นปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส าคญัประการหน่ึงของ
มนุษยน์อกเหนือไปจากปัจจยัด้านกายภาพ แนวความคิดชุมชนนิยมไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทาง
กายภาพ เน่ืองจากความจ าเป็นดา้นกายภาพ เช่น ถนน สาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล  เป็นตน้ 
รัฐสามารถให้บริหารแก่ปัจเจกชนได้ สมาชิกในชุมชนนิยมน้ีจะมีความต้องการทางด้านจิตใจ
สอดคลอ้งกบัชุมชนไดก้ าหนดทิศทางความตอ้งการทางใจของสมาชิกตามความคิดชุมชนนิยมไวว้่า 
ชุมชนจะเป็นตวัตั้งในการก าหนดทิศทางของสมาชิก แต่ไม่ไดใ้ห้จิตใจสมาชิกเป็นตวัตั้งโดยท าให้
ชุมชนตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจของสมาชิก โดยแนวคิดน้ีเนน้ย  ้าถึงความเติมเตม็ทางดา้น
จิตใจของสมาชิกเป็นส าคญั สมาชิกในชุมชนจะได้รับการพฒันาตนเองและถูกปลูกฝังค่านิยมจิต
สาธารณะ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
 2.3 เป้าหมายด้านเศรษฐกจิ 
 ประเด็นดา้นเศรษฐกิจเป็นความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ซ่ึงเกียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ ได้
อธิบายวา่ ชุมชนชนบทจะใส่ใจกบัประเด็นน้ีมากกวา่ในชุมชนเมือง เน่ืองจากชุมนในชนบทตอ้งพึ่งพา
การเกษตรซ่ึงเก่ียวโยงกบัการฝากความหวงักบัสภาพอากาศ ท่ีมกัมีความไม่แน่นอนและเกิดภยัพิบติั
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บ่อยคร้ัง ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตขาดแคลน ท าให้คนชนบทตอ้งหมกมุ่นกบัการหาเล้ียงชีพ 
ส าหรับชุมชนเมืองนั้น แนวคิดชุมชนนิยมมองวา่ สมาชิกส่วนใหญ่มีปัญหาปากทอ้งน้อยกวา่ชนบท 
เน่ืองจากคนในเมืองมกัมีรายไดป้ระจ าจากการท างานในบริษทั ห้างร้าน หรืออาชีพอิสระต่างๆ เงิน
หมุนเวียนในมือมกัไม่ขาดแคลนเกินไปนกั แต่คนในเมืองตอ้งเผชิญปัญหาอ่ืนๆมากกวา่ เช่น ปัญหา
สุขภาพจิต มลภาวะ อาชญากรรม เป็นตน้ แนวคิดชุมชนนิยมจึงมีทรรศนะวา่ ชาวชนบทจะให้ความ
สนใจแนวคิดชุมชนนิยมด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ การรวมตวัตามแนวคิดน้ีจะท าให้ชุมชนชนบท
สามารถเล้ียงตนเองไดเ้ช่น การสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งธนาคาร สหกรณ์ ของตนเอง เป็นตน้ 
เป้าหมายดา้นการจดัการทางอ านาจ แนวคิดน้ีให้ความส าคญัในเร่ืองของการรวมตวัในการต่อรอง 
เน่ืองจากการรวมตวันั้นจะไดพ้ลงัต่อรองกบักลุ่มอ่ืนๆ หรือแมแ้ต่อ านาจรัฐมากกว่าการต่อรองของ
ปัจเจกชน แต่เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ ยงัเนน้อีกวา่ การต่อรองผลประโยชน์ต่างๆจะตอ้งค านึงถึงผล
โยชน์ส่วนรวม เพราะหากแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชนตอ้งมุ่งต่อรองชิงดีชิงเด่นกนั เอาผลประโยชน์
เขา้สู่ตนเอง สังคมโดยรวมก็จะวุน่วายไม่ต่างจากภาวะสงคราม ซ่ึงสังคมก็จะแตกสลายและส่งผลร้าย
กลบัมาสู่ชุมชนในท่ีสุด 
 ทั้งสามเป้าหมายนั้น เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิให้น ้ าหนกักบัเป้าหมายดา้นจิตใจไวสู้งท่ีสุด 
เน่ืองจากสังคมสมยัใหม่ท่ีนบัวนัจะมี “ปัจเจกชน” เพิ่มข้ึนมากโดยเฉพาะในสังคมเมือง และสังคม
ชนบทเองก็เหลือเพียงคนแก่และเด็ก เน่ืองจากคนหนุ่มสาวมุ่งหนา้มุ่งหนา้เขา้เมืองแทบทั้งส้ิน สภาพ
ดงักล่าวมีผลใหบุ้คลมีอาการป่วยทางใจเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เป้าหมายทางดา้นจิตใจจึงเป็นเป้าหมายดา้น
การจดัการทางอ านาจเป็นผลพลอยไดจ้ากการรวมตวัเป็นชุมชนในเวลาต่อมา 
 ลกัษณะชุมชนตามแนวความคิดชุมชนนิยม ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญัหลายประการ ดงัน้ี 
(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2544: 42-64) 

1. ชุมชนท่ีมีขนาดเหมาะสมท่ีทุกคนรู้จกักนั ท าให้เกิดความยึดโยงรับผิดชอบต่อกนั ซ่ึง
จ านวนสมาชิกในชุมชนตามแนวคิดชุมชนนิยม จะตอ้งไม่มากเกินไปจนท าให้สมาชิกไม่สามารถท า
ความรู้จกัสมาชิกอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และจ านวนสมาชิกนั้นไม่นอ้ยเกินไป จนท าใหไ้ม่สามารถจดัการ
ตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆแก่สมาชิก โดยสมาชิกท่ีเหมาะสมน้ีเป็นไปภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า 
จ  านวนตอ้งเอ้ือให้สมาชิกชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัจนรู้สึกรับผิดชอบร่วมกนัมีความเกรงใจกนั รู้จกั
หน้ากนัและมีความส านึกเม่ือกระท าความผิด แต่ไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งถึงขั้นสนิทอย่างลึกซ้ึงทัว่ถึงหมด 
เพราะขนาดชุมชนท่ีเป็นเช่นนั้นได้จะตอ้งเป็นชุมชนท่ีมีขนาดเล็กมากจนสมาชิกในชุมชนไม่อาจ
จดัการงานต่างๆเพื่อตอบสนองชุมชนไดร้อบดา้นพอ 

2. ชุมชนท่ีตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกทุกด้าน ซ่ึงได้กล่าวไปแลว้ว่าเกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศกัด์ิ เน้นความตอ้งการทางดา้นจิตใจมาเป็นอนัดบัแรก และไม่ไดล้ะเลยความตอ้งการทาง
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กายภาพหรือชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากน้ี ความต้องการในด้านต่างๆของคนแต่ละวยัยงัมีความ
แตกต่างกนั แนวคิดชุมชนนิยมก็ตระหนกัถึงความละเอียดอ่อนในเร่ืองน้ีดว้ย 

3. ชุมชนท่ีรวมตวักนัตามความสนใจร่วมแนวคิดชุมชนนิยมไม่ไดจ้  ากดัขอบเขตของการ
รวมตวัเป็นชุมชนวา่จะตอ้งเป็นการรวมตวัตามสภาพภูมิศาสตร์เสมอไป การรวมตวัภายใตเ้ง่ือนไขน้ีมี
จุดเด่นท าใหเ้กิดการรวมตวัง่ายข้ึน เน่ืองจากการแสวงหาและสร้างความสัมพนัธ์ในหมู่สมาชิกท่ีสนใจ
หรือช่ืนชอบในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนักระท าโดยง่าย และช่องว่างทางความคิดของผูค้นในชุมชนก็จะ
แคบลง การมีส่วนร่วมของสมาชิกก็จะเกิดข้ึนไดง่้ายข้ึนดว้ย 

4. ชุมชนท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั และท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป้าหมายดงักล่าวในระดบั
ชุมชนและระดบัส่วนตวัของสมาชิกนั้นสามารถด าเนินไปไดพ้ร้อมๆกนัซ่ึงเป้าหมายของสมาชิกควร
สอดคล้องกับเป้าหมายของชุมชน และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ เพื่อไม่ให้เป็นการ
ส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากน้ี ชุมชนจะตอ้งมีกิจกรรมร่วมกนัโดยมีเป้าหมายเด่นชัดใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้อง ซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งสมาชิกจะค่อยๆถูกพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

5. ชุมชนท่ีสมาชิกผูกพนัตวั ความเขม้แข็งต่อเน่ืองยาวนานของชุมชนจะแปรผนัตรงกบั
ความรู้สึกผูกพนัตนเองเขา้กบัชุมชนของสมาชิก ชุมชนท่ีสมาชิกมีความรู้สึกผูกพนัตวักบัชุมชนสูง
ชุมชนนั้นย่อมเขม้แข็งและสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง และแนวคิดชุมชนนิยมเน้นว่า 
ความเขม้แข็งดงักล่าวน้ีจะท าให้สร้างสรรค์คุณประโยชน์สู่สังคมภายนอกได ้แนวคิดชุมชนนิยมไม่
สนบัสนุนให้สมาชิกเป็นสมาชิกหลายชุมชนเกินไป เพราะจะท าให้ความผูกพนัระหวา่งสมาชิกและ
ชุมชน รวมทั้งการท ากิจกรรมในชุมชนไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้ต็มท่ี ส่งผลให้ความเป็นชุมชนไม่อาจ
เกิดข้ึนไดจ้ริง 

6. ชุมชนท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนมากเท่าใด จะท าให้สมาชิกยิ่งรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ (sense of belonging) ในชุมชนมาก
ข้ึนเท่านั้น แนวคิดชุมชนนิยมเสนอวา่ ควรใหส้มาชิกชุมชนมีงานรับผิดชอบในชุมชนอยา่งนอ้ยคนละ 
1 อยา่ง ข้ึนอยูก่บัความถนดัหรือความสามารถของสมาชิก และเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ทั้งน้ี ชุมชน
จะใชว้ธีิจูงใจและช้ีใหส้มาชิกเห็นประโยชน์ท่ีตวัสมาชิกและชุมชนไดรั้บจากบทบาทดงักล่าว 

 7. ชุมชนท่ีรับผิดชอบแก้ปัญหาตนเองก่อนพึ่ งพารัฐ แนวคิดชุมชนนิยมไม่ได้แทน
ความหมายวา่ การรวมตวัเป็นชุมชนนั้นเพื่อพึ่งตนเองถ่ายเดียวโดยไม่พึ่งพาภายนอกเลยแมแ้ต่ยามคบั
ขนั แต่มีความหมายวา่ ชุมชนตอ้งแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองก่อนเป็นอนัดบัแรก และเม่ือต่อสู้ปัญหาอยา่ง
เตม็ท่ีแลว้ และยงัพบวา่ยงัเกินความสามารถท่ีชุมชนจะจดัการได ้จึงค่อยขอความช่วยเหลือจากรัฐ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ การแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองนั้นมีขอ้ดีท่ีว่า ท าให้แกไ้ขปัญหาได้รวมเร็วและตรงจุด
เน่ืองจากสมาชิกชุมชนจะเขา้ใจปัญหาชุมชนของตนเองได้ดีกว่าหน่วยงานรัฐหรือบุคคลภายนอก 
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นอกจากน้ียงัท าให้เกิดการปลูกฝังความรักของสมาชิกต่อชุมชน ความเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ 
การต่อสู้ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนดว้ย 

8. ชุมชนท่ีเช่ือมโยงกบัสังคม แนวคิดชุมชนนิยมมีนโนทศัน์ท่ีวา่ ยอมรับชุมชนเล็กๆภายใต้
โครงสร้างของสังคมใหญ่ แนวคิดน่ีองมองว่าชุมชนต้องประสานเช่ือมโยงกับชุมชนอ่ืนและ
รับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม และยอมรับกฎหมายของประเทศ ทั้งน้ีกฎหมายของประเทศตอ้ง
อ านวยต่อการด ารงอยู่ของสังคมและอ านวยความยุติธรรมอย่างทั่วหน้าแท้จริง การเช่ือมโยง
ปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมภายนอกชุมชนตามแนวคิดน้ี เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิช้ีวา่เป็นไปเพื่อการจดัการ
ในเร่ืองท่ีเกินขอบเขตความสามารถของชุมชนและเพื่อให้ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่ 
ไมกระท าการใดๆตามความตอ้งการเกินไปจนส่งผลร้ายต่อสังคม ซ่ึงผลร้ายนั้นก็ยอ้นกลบัมาสู่ชุมชน
ซ่ึงเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมในท่ีสุด 

9. ชุมชนท่ีพลวติั โดยชุมชนตอ้งพร้อมท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเอง เพื่อให้สอดรับกบั
สภาพสังคมภายนอกท่ีมีพลวตัเช่นกนั ซ่ึง เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้า่เป็น “ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ชุมชนตอ้งรู้จกักลัน่กรองประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากภายนอก เพื่อไม่ให้
ชุมชนถูกผลกัไปอยูช่ายขอบของสังคม ซ่ึงไม่เป็นผลดีแก่ชุมชนเอง 

10. ชุมชนท่ีเหมาะสมกบับริบททอ้งถ่ิน การตั้งชุมชนตามแนวคิดชุมชนนิยมในทางปฏิบติั
นั้น จ  าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในค่านิยม ประเพณี และวฒันธรรมประจ าทอ้งถ่ินนั้นๆ และหา
แนวทางประยุกต์เร่ืองดังกล่าวเข้ากบัแนวทางชุมชน โดยยงัรักษาหลักการของชุมชนเอาไว ้การ
ผสมผสานดงักล่าวเพื่อผลในการยอมรับจากชุมชนรอบขา้งและท าใหชุ้มชนสามารถคงอยูไ่ด ้

11. ชุมชนท่ีมีการถ่ายทอดแบบแผนการด าเนินชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น โดยกระบวนการถ่ายทอด
ดังกล่าวจะต้องให้ความส าคญักับการส่งผ่าน “หลักการ” มากกว่าการเน้นย  ้า “แบบแผนปฏิบติั” 
เน่ืองจากในความเป็นจริงนั้น วิถีการปฏิบติัสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามบริบทในแต่ละยคุ
สมยั หาไม่แลว้สมาชิกรุ่นหลงัจะมีลกัษณะ “ท าตามๆกนัมา”โดยไม่ทราบแนวคิดเบ้ืองหลงั ในทีสุด
สมาชิกรุ่นหลงัท่ีเห็นวา่วิถีปฏิบติัลา้สมยัก็ยกเลิกวิถีปฏิบติัดั้งเดิมและหาวิธีปฏิบติัใหม่ท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัชุมชนแทน ชุมชนอาจล่มสลายได้เพาะปราศจากหลกัการท่ีดีงามมาเป็นกรอบความคิดในการ
ปฏิบติั การถ่ายทอดหลกัการท่ีดีงามน้ีมีผลให้ชุมชนสามารถรักษาความเป็นชุมชนไวไ้ดแ้มเ้วลาจะ
ผา่นไปหลายรุ่นก็ตาม 

12. ชุมชนท่ีมีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง ในส่วนน้ี เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ินิยามว่า 
เป็นการรวมกลุ่มชนชนต่างๆท่ีมีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นดา้นอาชีพ ศาสนา ความสนใจ ฯลฯ ให้
รวมกนัประกอบเป็นสังคมใหญ่อย่างสร่างสรรค์และอยู่ด้วยกันอย่างยอมรับและอดทนในความ
แตกต่างของแต่ละชุมชน เกรียงศกัด์ิยงัเน้นว่า หลกัการธ ารงเอกภาพในความหลากหลายน้ีเป็นส่ิงท่ี



40 

แนวคิดชุมชนนิยมตอ้งรักษาไวอ้ยา่งเคร่งครัด เพราะเห็นหนทางเดียวท่ีจะให้สังคมเกิดความสงบสุข
และสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง 

13. ชุมชนท่ีมีลกัษณะเชิงซอ้น โดยยงัเป็นชุมชนยอ่ยๆซอ้นในชุมชนอีก เพื่อการดูแลสมาชิก
ในชุมชนอยา่งทัว่ถึงและใกลชิ้ด ท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกแนบแน่นข้ึนและสามารถดูแลกนั
ทางดา้นจิตใจไดอ้ยา่งดี ท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน แนวคิดชุมชนนิยมเสนอวา่ การจดัลกัษณะกลุ่มยอ่ยน้ี
ควรจดัในรูปของกลุ่มปฐมภูมิ (primary group) ตามแนวคิดสังคมวทิยา กล่าวคือ สมาชิกมีจ านวนนอ้ย 
มีการปฏิสัมพนัธ์โดยตรงและเป็นกนัเอง รวมทั้งจุดมุ่งหมายของการติดต่อสัมพนัธ์นั้นอยูบ่นพื้นฐาน
ความสัมพนัธ์ระยะยาว 

ส าหรับโครงสร้างกลุ่มยอ่ยนั้น แนวคิดชุมชนนิยมจดัให้กลุ่มย่อยระดบัต่างๆจะรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มระดบัสูงกวา่ข้ึนไปเป็นขั้นๆ จนถึงระดบัชั้นสุดทา้ยคือระดบัชุมชนนิยม กลุ่มท่ีใหญ่นั้นจะดูแล
กลุ่มย่อยในสังกดัลงไปเป็นขั้นๆ เป็นการยึดโยงและข้ึนต่อกนัแบบสองทาง (mutual accountability) 
กลุ่มยอ่ยแต่ละชั้นใหมี้ผูน้ ากลุ่มแบบ “ผูน้ าตามธรรมชาติ” เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ เนน้วา่ตั้งแต่กลุ่ม
ย่อยละดบัเล็กไล่ไปจนระดบัชุมชนนิยมนั้น ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มให้เป็นไปในรูปแบบท่ีทุกคน
รู้จกักนั จริงใจและสามารถช่วยเหลือกนัได ้
 2.4 ลกัษณะพเิศษของแนวคิดชุมชนนิยม 
  แนวคิดชุมชนนิยมเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีสนบัสนุนการรวมตวัของปัจเจกอย่างมีเป้าหมายแต่
แนวคิดชุมชนนิยมเองก็มีลกัษณะเฉพาะตนเองท่ีแตกต่างจากแนวคิดอ่ืนๆ ซ่ึงเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ
ไดอ้ธิบายลกัษณะพิเศษของแนวคิดชุมชนนิยมไวด้งัน้ี(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ,2544:66-74) 
  1. แนวคิดชุมชนนิยมยงัเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง ไม่ได้ตั้งมโนทศัน์ไวเ้ฉพาะแต่ว่าจะ
สร้างชุมชนในชนบทเท่านั้น และแนวคิดชุมชนนิยมยงัสมารถใช้ในการสร้างชุมชนในเขตเมืองได้
ดว้ย เน่ืองจากความเป็นเมืองเร่ิมเคล่ือนเขา้สู่ชนบทมากข้ึน รวมทั้งผูค้นในชนบทก็อพยพเขา้เมืองมาก
ข้ึน การสร้างชุมชนตามแนวคิดชุมชนนิยมจึงใหค้วามส าคญักบัสภาพความเป็นเมืองไม่นอ้ย 
  2. แนวคิดชุมชนนิยมไม่ปฏิเสธความทนัสมยั และยงัพยายามผสมผสานหลกัการดั้งเดิมของ
ไทยใหก้ลมกลืนเพื่อการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
  3. แนวคิดชุมชนนิยมไม่ปฏิเสธความร่วมมือหรือการสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐเน่ืองจาก
การตั้งชุมชนนั้นภาครัฐมีส่วนอยา่งมากในการวางรากฐาน เช่น การกระจายอ านาจ การออกกฎหมายท่ี
เอ้ืออ านวย การวางสาธารณูปโภค เป็นตน้ และชุมชนนิยมยอมรับบทบาทของรัฐในการเขา้ช่วยเหลือ
สนบัสนุนชุมชนโดยไม่กระทบต่ออิสระในการตดัสินใจของชุมชน 
   4. ชุมชนนิยมต่างกบัแนวความคิดกลุ่มผลประโยชน์ (interest group) ในแง่ท่ีวา่ ชุมชนนิยม
เนน้การรวมตวัเพื่อสนองความตอ้งการดา้นจิตใจของคนและดูแลเร่ืองกายภาพเป็นส าคญั และอาจเขา้
สู่กระบวนการทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชุมชนเท่านั้น ขณะท่ีกลุ่มผลประโยชน์มี
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เป้าหมายเพื่อต่อรองผลประโยชน์เขา้กลุ่มตนเองเป็นส าคญั แต่ทั้งน้ี เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิเสนอว่า  
รัฐตอ้งกระจายอ านาจในการครอบครองจดัการทรัพยากรให้กบัชุมชน การน าทรัพยากรมากอง (pool) 
รวมไวแ้ลว้แจกจ่ายออกไปนั้นท าให้ชุมชนไม่มีทรัพยากรเพียงพอเพื่อดูแลตนเอง ซ่ึงเป็นการบีบให้
ชุมชนตอ้งเขา้สู่กระบวนการต่อรองผลประโยชน์ดงัเช่นกลุ่มผลประโยชน์  
                 นอกจากน้ี ชุมชนนิยมยงัต่างจากแนวคิดประชาสังคม (civil society) ในแง่ท่ีว่า แนวคิด
ชุมชนนิยมมุ่งแกไ้ขปัญหาท่ี “คน” ดว้ยฐานคิดท่ีว่า ปัญหาทั้งมวลเกิดข้ึนจากความไม่สมบูรณ์ของ
มนุษย ์การแกปั้ญหาอย่างย ัง่ยืนจึงตอ้งมุ่งท่ีคนเป็นส าคญั ส่วนแนวคิดประชาสังคม เน้นการรวมตวั
เป็นกลุ่มองคก์ร สมาคม มูลนิธิฯลฯเพื่อดูแลตนเองโดยไม่ให้รัฐเขา้มาจดัการอยา่งส้ินเชิง และเนน้ให้
กลุ่มดงักล่าวเขา้ร่วมในการคานอ านาจรัฐ เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิมองว่า การเขา้ร่วมในการคาน
อ านาจรัฐเป็นส่ิงท่ีควรกระท า แต่รัฐมิใช่ค าตอบของทุกส่ิงและสามารถแกไ้ขปัญหาไดทุ้กอยา่งเสมอ
ไป การสร้างความเป็นชุมชนเพื่อเติมเต็มชีวิตมนุษยใ์ห้ใกลเ้คียงสมบูรณ์นั้นต่างหากคือการลดปัญหา
ต่างๆ ท่ีมนุษยเ์ผชิญอยู ่
  5. ชุมชนนิยมมีระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง แต่ก็มีการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบกระแสหลกั
อย่างผสมผสาน เพื่อความมีเสถียรภาพและความย ัง่ยืนในชุมชน ไม่เป็นการปิดกั้นตนเองจากโลก
ภายนอกเสียทีเดียว เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิเรียกแนวทางเช่นน้ีวา่ “เศรษฐกิจกระแสกลาง”  
 2.5 หลกัการสร้างชุมชนนิยม 
 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2544) ได้เสนอหลกัการสร้างชุมชนนิยมไว ้ 8 ประการส าคญั 
ดงัน้ี  

1. หลกัการให้คนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของแนวคิดชุมชนนิยมท่ีตอ้งการให้
มนุษยมี์ชีวิตใกลเ้คียงกบัความบริบูรณ์ท่ีสุดทั้งดา้นกายภาพและดา้นจิตใจ โดยการสร้างชุมชนตาม
แนวคิดข้ึนมารองรับมนุษยเ์พื่อการดงักล่าว 

2. หลกัการดูแลตนเองมากท่ีสุด โดยการริเร่ิมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนและบริหารจดัการ
ชุมชนด้วยตวัเอง ชุมชนจะตอ้งจดัการเร่ืองภายในอย่างสุดความสามารถของตนเอง โดยไม่พึ่ งพิง
สถาบนัอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาครัฐแต่เพียงอยา่งเดียว 

3. หลักการสมดุล โดยการจดัชุมชนให้มีสภาวะครบถ้วนเพื่อรองรับความต้องการของ
สมาชิกอยา่งครบถว้น เช่น สมดุลระหวา่งสร้างวตัถุกบัการพฒันาจิตใจ สมดุลระหวา่งการใชเ้สรีภาพ
อยา่งเตม็ท่ีกบัการรักษาระเบียบวนิยั เป็นตน้ 

4. หลกัเสรีภาพในชุมชน ซ่ึงสมาชิกทุกคนในชุมชนมีเสรีภาพเต็มท่ีทั้งการพูด การเขียน 
และการคิด โดยไมกระทบต่อปทสัถานอนัดีงามของชุมชนและสังคมส่วนรวม ในการน้ี สมาชิกจะ
สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี สามารถสร้างสรรคท์ั้งชุมชนและสังคมส่วนรวมได้
ในท่ีสุด 
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5. หลกัการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยการก าหนดให้สมาชิกทุกคนจะตอ้งมี
พนัธะหน้าท่ีต่อชุมชนอย่างน้อยคนละหน่ึงบทบาทและจดัให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะ
สังสรรคพ์ูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์เป็นประจ า ทั้งน้ี เพื่อใหส้มาชิกเกิดส านึกความเป็นเจา้ของใน
ชุมชน 

6. หลกัความย ัง่ยนืของชุมชน โดยเนน้การส่งพา่นชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นยงัท่ียงัคงรักษาหลกัการ
ของชุมชนไวไ้ด ้มิไดเ้นน้จากจ านวนสมาชิกในชุมชน กิจกรรมชุมชน หรือการด ารงอยูเ่พียงช่วงชีวิต
เดียว 

7. หลกัการพึ่งพิงภูมิปัญญาของตนและผสมเกสรทางความคิด คือการพึ่งตนเองทางปัญญา
โดยชุมชนเร่ิมตน้ท่ีภูมิปัญญาของตนเองก่อน แลว้จึงปรับใช้องค์กรความรู้จากภายนอกชุมชนเขา้มา
ประยกุตพ์ฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ดงักล่าวใหเ้หมาะสมแก่ชุมชนตนเองใหม้ากท่ีสุด 

8.หลักการมองแบบองค์รวม ซ่ึงเก่ียวข้องในการออกแบบชุมชนเพื่อความครบถ้วนใน
ตนเอง ทั้งยงัสมารถปิดจุดอ่อนในมิติต่างๆของชุมชนและป้องกนัปัญหาล่วงหนา้ดว้ย 
 2.6 แนวทางการธ ารงรักษาชุมชนนิยม 
  การธ ารงรักษาชุมชนเป็นประเด็นท่ีสมาชิกชุมชนควรให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าการ
สร้างชุมชนเป็นของตนเอง แนวคิดชุมชนนิยมให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงเกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศศ์กัด์ิเสนอแนวทางไว ้ดงัน้ี (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2544) 
  1. สมาชิกยึดมัน่ในวิสัยทศัน์ของชุมชน ซ่ึงวิสัยทศัน์น้ีเป็นตวัยึดโยงสมาชิกร่วมกนั เป็น
เป้าหมายแนวทาง และแรงบนัดาลใจให้สมาชิกในชุมชน การสร้างวิสัยทศัน์น้ีไม่ได้จ  ากดัเพียงรุ่น
ปัจจุบนัเท่านั้น หากแต่ตอ้งก าหนดวิสัยทศัน์ใหม่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมิให้ขาดช่วงดว้ยเพื่อให้สมาชิก
แต่ละรุ่นเกิดความผกูพนัตวัเขา้กบัชุมชน 
  2. การสร้างดัชนีช้ีว ัดคุณภาพชุมชน เพื่อการตรวจสอบคุณภาพชุมชนและสามารถ
ประเมินผลชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อเกิดพลวตัการท างานให้ทนัสมยัและเหมาะสมต่อ
สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
  3. ตั้ งเครือข่ายชุมชน หรือภาคีชุมชน โดยการสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ ร่วมมือเป็น
พนัธมิตรกบัชุมชนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัในท่ีต่างๆ เพื่อประสานงานและสนบัสนุนในทุกๆดา้น ท าให้
แต่ละชุมชนเกิดการเรียนรู้ระหวา่งกนัและเกิดพลงัต่อรองกบัองคก์รต่างๆ รวมทั้งภาครัฐมากข้ึน 
  4. จดัประชุมสมาชิกชุมชนสม ่าเสมอ การประชุมสม ่าเสมอต่อเน่ืองนั้น นอกจากจะท าให้
เกิดการติดตามความคืบหนา้ในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ยงัท าให้สมาชิกเกิดความสนิทสนม 
ความผูกพนัจากการท าหน้าท่ีร่วมกนั และเกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัภายในชุมชนด้วย เกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศศ์กัด์ิ เสนอการจดัการประชุมรูปแบบ “ทวิมิติ” ไวคื้อการประชุมแนวลึก ซ่ึงเป็นการประชุม
ภายในชุมชน วตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาชุมชนโดยเฉพาะ และการจดัประชุมแนวกวา้งซ่ึงเป็นการ
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ประชุมระดบัเครือข่ายชุมชน วตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งกนัและสร้างพลงัต่อรอง
กบัองคก์รอ่ืนๆในสังคมดว้ย 
  5. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากกิจกรรมต่อเน่ืองจะท าใหส้มาชิกในชุมชนมี
ความต่ืนตัวอยู่เสมอและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง กิจกรรมท่ีกระท าควร
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก เพื่อใหส้มาชิกรับรู้ถึงประโยชน์จากกิจกรรมนั้นดว้ย 
  6. สร้างวิถีชุมชนให้เกิดข้ึน ดว้ยการใชชี้วิตร่วมกนัในช่วงเวลาท่ียาวนานพอท่ีจะเรียนรู้ซ้ึง
กนัและกนัและมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเสมอ จะท าให้สมาชิกเกิดการอยู่ร่วมกนัและทุ่มเทจิตใจ
ใหก้บัชุมชน จนเกิดความปรารถนาท่ีจะธ ารงรักษาความเป็นชุมชนใหค้งอยูต่่อไป 
  7. มีระบบบริหารความแตกต่างและจดัการความขดัแยง้ท่ีดี เน่ืองจากสมาชิกแต่ละคนมี
พื้นฐานทางครอบครัว สังคม ความคิด และภูมิหลงัท่ีต่างกนั การสร้างทศันคติเพื่อให้สมาชิกเปิดใจ
กวา้งยอมรับความแตกต่างซ่ึงกนัและกนั และเกิดความสนิทสมานฉนัทใ์นท่ีสุดจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
  8. สร้างผูน้ ารุ่นใหม่ทดแทนผูน้ ารุ่นเก่าเสมอ รวมถึงการสร้างทีมงานทดแทน โดยพิจารณา
ท่ีบุคลิกลกัษณะ ความสามารถ และวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลนั้นควรมีลกัษณะ
ความเป็นผูน้ า เช่น มีจุดยืนในการตดัสินใจ มีความเคารพให้เกรียติรับฟังความเห็นของสมาชิก มี
มนุษย์สัมพนัธ์ดี มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจดัการและกระจายงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
  9. ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสภาวะโลกมีความเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอ ชุมชนมิอาจหลีกเล่ียงแรงเสียดทานจากกระแสโลกได ้การปรับตวัดงักล่าวเป็นหนทางเดียวท่ี
ท าใหห้นทางอยูร่อด ทั้งน้ี การปรับตวัดงักล่าวยงัคงหลกัการอนัดีงามของชุมชนไว ้โดยชุมชนเลือกรับ
องคค์วามรู้และเทคโนโลยีเขา้มาปรับใชก้บัชุมชน รวมทั้งการปรับทศันคติและค่านิยมบางประการใน
ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง 
  10. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ปัญหาต่างๆ มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทา้ทายชุมชนตลอดเวลา การเรียนรู้ดงักล่าวจะท าให้เกิดการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบและสามารถป้องกนัปัญหาล่วงหน้าได ้การเก็บขอ้มูลทุกดา้นของชุมชน
คือแหล่งความรู้ท่ีดี ท าใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้และใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 
  11. ชุมชนแห่งการเรียนการสอน คือการสร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบและมีความสืบเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น การจดักระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ดงักล่าวควรจดัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองของการถ่ายทอดวิถีชีวิตการอยู่รวมกนัในชุมชนหลกัการ
ส าคญัของชุมชน 
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 2.7 แนวคิดองค์กรชุมชน 
 แนวความคิดดา้นองคก์รชุมชนไดเ้กิดข้ึนคู่กบัการพฒันาเมืองมาตั้งแต่การเร่ิมใชแ้ผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) ซ่ึงจะมีทั้งนักวิชาการและองค์กรพฒันา
เอกชน (Non-governmental Organization: NGO) ท่ีมีบทบาทในการสร้างแนวทางปฏิบติัเพื่อสภาพ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของชาวชุมชน 
 แนวความคิดด้านองค์กรชุมชนนับเป็นแนวคิดท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของมุมมอง 
(Paradigm-shift) ด้านการบริหารและด้านการพฒันาเมืองจากรูปแบบบนลงล่าง (Top-down) ไปสู่
รูปแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up) จากเดิมท่ีมีภาครัฐเป็นผูด้  าเนินการเพียงฝ่ายเดียวไปสู่การมีส่วนร่วม
ของชาวชุมชนทอ้งถ่ินเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนกระบวนการ ซ่ึงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเป็นไปเพื่อการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวชุมชนส่วนรวมให้ดีข้ึน จากการเขา้มามีส่วนร่วมของชาวชุมชนอย่าง
จริงจงัและมีการใช้ความคิดริเร่ิมของชุมชนเอง ทั้งน้ีถ้าความคิดริเร่ิมของชาวชุมชนยงัไม่สามารถ
เกิดข้ึนจะมีการใช้กลวิธีในการกระตุน้ให้ชาวชุมชนเกิดความคิดข้ึนมาผ่านกลุ่มนกัพฒันาหรือกลุ่ม
ตวัแทนการเปล่ียนแปลง (Change Agents) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการตอบสนองอยา่งจริงจงัและการเสียสละ
ต่อกระบวนการฟ้ืนฟูเมือง (เสรี ซาเหลา และเรืองยศ จนัทรศิริ, 2544) ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมสามารถแบ่ง
ได้ออกไปได้หลายระดบั ซ่ึงนัยส าคญัของการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเมืองในท่ีน้ี หมายถึง การให้
ประชาชนทุกระดบัมีอ านาจ (Power)  ในการตดัสินใจต่อกระบวนการวางแผนฟ้ืนฟูเมืองในพื้นท่ีของ
ตนเอง ไม่ใช่อ านาจการตดัสินใจตกอยู่เพียงภาครัฐหรือกลุ่มอิทธิพลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (ยงธนิศร์ 
พิมลเสถียร, 2556) 
 2.8 นิยามองค์กรชุมชน 
 องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ท่ีตั้ งอยู่บนพื้นท่ีฟ้ืนฟูเมืองท่ีมีการ
ติดต่อส่ือสารโดยมีวตัถุประสงค์ในการฟ้ืนฟูเมืองโดยการมีส่วนร่วมซ่ึงกันกับภาคส่วนต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งต่อกระบวนการ ซ่ึงรูปแบบองคก์รชุมชนอยูใ่นลกัษณะของรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการขององค์กรก็ไดท้ั้งน้ีมิติของการให้ความหมายองค์กรชุมชนจะมีความหลากหลายเป็นอยา่ง
มาก แต่อยา่งไรก็ดีโดยส่วนใหญ่แลว้นิยามความหมายจะมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการนิยามขา้งตน้ แต่
อาจจะมีบางส่วนท่ีแตกต่าง เช่น การนิยามองค์กรชุมชนโดยประเวศ วะสี (สถาบนัวิจยัและพฒันา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2540 หน้า 64) หมายถึง การติดต่อส่ือสารโดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั มีการ
ช่วยเหลือกนั และมีกระบวนการเรียนรู้ในการแกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึงไม่เพียงเฉพาะแค่องคก์รชาวบา้น
ในชุมชนเพียงเท่านั้ น แต่จะมีรูปแบบของความเป็นองค์กรชุมชนท่ีอยู่คนละพื้นท่ีก็ได้ ซ่ึงจะมี
วตัถุประสงคร่์วมกนั ติดต่อส่ือสารกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนั มีการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกนั หรือกลุ่มคน
ท่ีพยายามหาวธีิการแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยการระดมก าลงัทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน และ
อาศยัแนวทางการพึ่งตนเองเพื่อการด ารงอยู่ของชุมชนซ่ึงความแตกต่างของนิยามองค์กรชุมชนใน



45 

บทความช้ินน้ี การติดต่อส่ือสาร การช่วยเหลือกนัและการมีกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินการ
ร่วมกนักบัคนหรือกลุ่มคนภายนอกชุมชนจะนิยาม คือ เครือข่ายองคก์รชุมชน 

 
3. แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ลกัษณะและความตอ้งการของการมีส่วนร่วม ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมถือเป็นส่ิงส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ
เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ท่ีตอ้งการความมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน อนัจะส่งผลไปถึงการบริหารจดัการดา้นการใหค้วามรู้
และการบริหารใหศู้นยก์ารเรียนรู้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โกวิทย ์พวงงาม (2541) การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการของกลุ่มองคก์รชุมชนมีการ
ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมลงมือปฏิบติั โดยมีความเขา้ใจในปัญหาของตนและตระหนกัถึงสิทธิของ
ตนท่ีมีต่อส่ิงนั้น ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการท่ีบุคคล ไดรั้บขอ้มูลใหม่ท่ีช่วยเพิ่มอ านาจ 
ความคิด และโอกาสไดร่้วมวเิคราะห์ และตดัสินใจก าหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น 
  ทองใบ สุดชารี (2543: 277) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (participation) เป็นวิธีการท่ีผู ้น า
สามารถน ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวญัก าลังใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยให้มี
แรงจูงใจในการท างานมากข้ึน มีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้บุคลากรมีสิทธิมีเสียงในการ
ตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตน บุคลากรท่ีมีส่วนในการตดัสินใจอาจมีความผูกพนัในการท างาน
ยิ่งกวา่การร่วมในการตดัสินใจเท่านั้น ยิ่งไปกวา่นั้นการเขา้มามีส่วนร่วมจะท าให้บุคลากรเกิดทศันะ
ต่อการบริหารงานขององคก์รดีข้ึน ส่งผลใหบุ้คคลเกิดความพอใจในการท างานและมีแรงใจท่าจะมุ่งสู่
ความส าเร็จในการท างาน ตลอดจนท าให้เขาได้รับการยอมรับ (Recognition) มีความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และเกิดการนบัถือตนเองมากข้ึน (Self-esteem) นอกจากน้ียงัพบว่า การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรส่งผลให้เขามีความชดัเจนในความคาดหวงัมากยิง่ข้ึน กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการจดั
สินใจจะท าใหบุ้คลากรเกิดความเขา้ใจในการท างานกบัระบบรางวลัไดดี้ยิง่ข้ึน 
  Newstrom and Davis (1992) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “เป็นการเก่ียวข้อง
ทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ท่ีกระตุน้ให้เกิดการสร้างสรรค์ท่ี
จะกระท าในส่ิงท่ีบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่มท าให้
เกิดการมีส่วนร่วม” 
  ดงันั้น จึงสามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การเขา้ไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
ใดกิจกรรมหน่ึงอาจเป็นการเขา้ร่วมแบบทางตรง หรือทางออ้มก็ได ้และยงัเป็นวิธีการท่ีผูน้ าสามารถ
น ามาปรับใชใ้นการจูงใจและสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร เป็นกลยทุธ์ท่ีผูน้  าสามารถน ามาปรับใช้
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ในการจูงใจและสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้มีแรงจูงใจในการท างานข้ึน 
การเขา้ไปมีส่วนร่วมยงัท าใหบุ้คลากรเกิดทศันะต่อการบริหารงานขององคก์รดีข้ึน ส่งผลใหบุ้คคลเกิด
ความพอใจในการท างาน เกิดความผูกพนัต่อหน่วยงานและภารกิจท่ีตนเองมีส่วนร่วมมีแรงใจท่ีจะมุ่ง
สู่ความส าเร็จในชีวติการงาน 
 3.2 ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
  ประชุม สุวติัถี (2551) ไดก้ล่าวถึงเง่ือนไขพื้นฐานของลกัษณะการมีส่วนร่วมของบุคคล เกิด
จากพื้นฐาน 4 ประการ 
  1. เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะเขา้ร่วม กล่าวคือ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีจะเขา้รวม
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น จะตอ้งมีความสามารถในการคน้หาความตอ้งการ วางแผน บริหาร
จดัการ การบริหารองคก์รตลอดจนการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า 
  2. เป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมท่ีจะเข้าร่วม กล่าวคือ ผูน้ั้ นจะต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจ
วฒันธรรม และทางกายภาพท่ีเปิดโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมได ้
  3. เป็นบุคคลท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วม กล่าวคือเป็นผูมี้ความเต็มใจ สมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วม
เห็นผลประโยชน์ของการเขา้ร่วม จะตอ้งไม่บงัคบัหรือผลกัดนัให้เขา้ร่วม โดยท่านไม่ประสงคจ์ะเขา้
ร่วม 
  4. เป็นบุคคลท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเขา้ร่วม กล่าวคือ เป็นผูมี้โอกาสท่ีจะเขา้ร่วมซ่ึงตอ้งเป็น
การกระจายอ านาจให้กบับุคคลในการตดัสินใจ และก าหนดกิจกรรมท่ีตนเองตอ้งการในระดับท่ีมี
ความเหมาะสม บุคคลจะตอ้งมีโอกาสและความเป็นไปไดท่ี้จะจดัการดว้ยตนเอง 
  ส าหรับการมีส่วนร่วมต่างๆน้ี นกัวชิาการสาขาต่างๆมีจุดเนน้ของการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั
ออกไป เช่น นกัเศรษฐศาสตร์ จะให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ นกับริหารมกัเนน้
ถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัและนกัเศรษฐศาสตร์มกัเนน้การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แต่ส าหรับ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น ยงัไม่มีการศึกษาท่ีกวา้งขวางนกั ซ่ึง Cohen and Uphoffไดอ้ธิบาย
ถึงการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
  1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการตดัสินใจชนิดน้ีเป็นศูนยก์ลางของการเกิดความคิดท่ี
หลากหลาย มีการก าหนดและประเมินทางเลือกตดัสินใจ เลือกเปรียบเทียบไดก้บัการวางแผนเพื่อน า
ทางท่ีเลือกมาสู่การปฏิบติัสามารถแบ่งการตดัสินใจออกเป็น 3 ชนิด (จรัญญา บนัเทิง, 2548) 
   1.1 การตดัสินในช่วงเร่ิมตน้ (Initial Decisions) เป็นการเร่ิมตน้หาความตอ้งการจากคนใน
ท้องถ่ิน และวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการท่ีส าคัญ ขั้นตอนน้ีมีความส าคัญท่ีจะเลือกเอา
โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม โดยพ่านการใชก้ระบวนการตดัสินใจ 
ในระยะน้ีสมารถให้ขอ้มูลท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินและป้องกนัการเขา้ใจท่ีอาจจะเกิดข้ึนและเสนอกลยุทธ์
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เพื่อแกไ้ขปัญหา ซ่ึงคนในทอ้งถ่ินสามารถเขา้มาเก่ียวขอ้งตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้โครงการทั้งในเร่ืองการเงิน 
การจดัสรรบุคลากร ตลอดจนวธีิการเขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนบัสนุนโครงการท่ีจะน าเขา้มา 
   1.2 การตดัสินใจในช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) คนในทอ้งถ่ินอาจไม่เขา้มามี
ส่วนร่วมในช่วงเร่ิมตน้ แต่ถูกขอร้องให้เขา้มาด าเนินการเม่ือโครงการเขา้มา ความส าเร็จในช่วงน้ี
เกิดข้ึนได้มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น ซ่ึงโครงการจะต้องค้นหาความ
ต้องการของบุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังน้ี และจดัล าดับความส าคัญของโครงการและ
วธีิด าเนินการโครงสร้างท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้จะเขา้มามีส่วนร่วม 
   1.3 การตดัสินใจในช่วงปฏิบติัการ (Operational Decisions) เป็นความเก่ียวขอ้งในองคก์ร
เม่ือโครงการเขา้มามีการเช่ือมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในทอ้งถ่ิน มีการรวบรวมขององค์กรต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบติักิจกรรมในโครงการ กรอบท่ีสมาชิกยึดถือประกอบดว้ย 
การประชุมเพื่อจดัจ าหน่ายนโยบาย การคดัเลือกผูน้ าท่ีจะมีอิทธิพลต่อองคก์ร 
  2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนคนในทอ้งถ่ินสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบติัเป็นได ้3 
ชนิดคือ 
   2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร(Resource Contribution)สามารถด าเนินการได้
หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ แรงงาน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และขอ้มูลข่าวสาร ทั้งหมดน้ีเป็นแหล่งทรัพยากรหลกั
ท่ีส าคญัซ่ึงมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน น ามาใชเ้พื่อพฒันาโครงการการส่งเสริมโดยใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ี
ดี การบริจาคเงินวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และอ่ืนๆ แสดงให้เห็นทิศทางท่ีชัดเจนของการมีส่วนร่วม ส่ิง
ส าคญัของการมีส่วนร่วมน้ี คือ การรู้ว่าใครเป็นผูส้นบัสนุน และท าอย่างไรโดยวิธีการสมคัรใจ การ
ไดรั้บค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบงัคบั การสนบัสนุนเร่ืองทรัพยก์รบ่อยคร้ังพบว่ามีความไม่เท่า
เทียมกนัและการแสวงหารผลประโยชน์ส่วนตวั 
   2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงาน (Project Demonstration and Co-
ordination) คนในทอ้งถ่ินสามารถรวมตวักนัในการปฏิบติังาน โดยการเป็นลูกจา้งหรือสมาชิกทีมท่ี
ปรึกษาหรือผูบ้ริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซ่ึงท าหนา้ท่ีประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการ
ฝึกอบรมใหรู้้เทคนิคการปฏิบติังานในโครงการส าหรับผูเ้ขา้มาบริหาร หรือประสานงาน วธีิน้ีนอกจาก
จะเพิ่มความไวว้างใจใหก้บัคนในทอ้งถ่ินแลว้ยงัช่วยให้เกิดความตระหนกัถึงปัญหาของตวัเองอีกดว้ย 
อีกทั้งยงัท าให้เกิดการส่ือสารขอ้มูลภายใน และไดรั้บค าแนะน าซ่ึงเป็นปัญหาของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
ตลอดจนผลกระทบท่ีไดรั้บเมือโครงการเขา้มา และผลท่ีเกิดกบัคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
  3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจซ่ึงไม่
ควรมองขา้มไป การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได ้3 ชนิด 
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   3.1 ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ (Material Benefits) เป็นความตอ้งการพื้นฐานของบุคคล เช่น
การเพิ่มการบริโภค รายได ้และทรัพยสิ์น แต่ส่ิงเหล่าน้ีอาจท าให้การสรุปขอ้มูลลม้เหลวได ้ซ่ึงควร
วเิคราะห์ใหไ้ดว้า่ใครคือผูมี้ส่วนร่วมและด าเนินการให้เกิดข้ึน 
   3.2 ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Social Benefits) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานด้านสาร
ธารณะ ไดแ้ก่ บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพิ่มโครงการพฒันาทอ้งถ่ินโดยใช้
รูปแบบการผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบัคนยากจน จึงจ าเป็นตอ้งมีก าหนดการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ทั้งทางเร่ืองปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 
   3.3 ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (Personal Benefits) เป็นความปรารถนาท่ีจะเขา้เป็นสมาชิก
กลุ่มหรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้มาเป็นความตอ้งการอ านาจทางสังคมและการเมือง และมีความรู้สึกวา่
ตนเองท างานมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
ภายหลงัดว้ย เพราะอตัราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกนั จะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัใน
การวางนโยบายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งวา่จะให้ใครมีส่วนร่วม หากผลท่ีออกมาตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงั 
จะไดแ้กไ้ขเพื่อหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการหารูปแบบใหม่ 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นส่วนท่ีมีการเขียนเป็นรายงานไวน้้อย สามารถ
ประเมินโครงการได ้2 รูปแบบคือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางออ้ม การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถ่ิน ซ่ึงท าหน้าท่ี
ประเมินผลด้านงบประมาณความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผูเ้ห็นด้วยกับ
โครงการหรือไม่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนร่วมไดแ้ก่ใครบา้ง และท าอย่างไร ความคิดเห็นต่างๆความคิดเห็น
ต่างๆจะไดรั้บการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 
4. แนวคิดเกีย่วกบัศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  สถานการณ์ในปัจจุบนัสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลประทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในสังคม ทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจ และสังคม มีการอพยพแรงงานของการเกษตร
เข า้ สู่แรงงานดา้นอุตสาหกรรม มีการพึ่ งพาปัจจัยภายนอกเพิ่มมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
เสียหาย เพราะจากท่ีเคยพึ่งพาธรรมชาติจากการเกษตรพออยู่พอกินมาเป็นแบบ  เป็นเกษตรเชิงเด่ียวผลิต
เพื่ออุตสาหกรรมมีการใชปุ๋้ย และสารเคมีเพิ่มมากข้ึนขาดการพึ่งพาตนเองเหมือนในอดีต ดงันั้น แนวคิด
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีพระราชทานไวเ้ป็นท่ีพึ่งท่ี
ปฏิบติัส าหรับพสกนิกร จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุน ให้เกิด
การเรียนรู้และปฏิบติัใหไ้ดผ้ลอยา่งเป็นรูปธรรม 
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 4.1 แนวความคิดเกีย่วกบัศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
  การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซ่ึงจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2540-2544 ประเทศไทย
ประสบปัญหาวกิฤติอยา่งรุนแรงส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอยา่งมาก จึงตอ้งเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ให้มีเสถียรภาพมัน่คงและลดผลกระทบต่อวิกฤติท่ีก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและความยากจน
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนมาถึงแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 9 และ 10 ซ่ึงเป็นฉบบัปัจจุบนั ช่วงพ.ศ.2545-2549 
และพ.ศ.2550-2554 ไดมี้การอญัเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั” มา
เป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารประเทศควบคู่ไปกบักระบวนทศัน์การพฒันาแบบบูรณา
การเป็นองคร์วมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” และจากแผนบริหารราชการแผน่ดิน 4 ปี ท่ีรัฐบาล
ขณะนั้นมีนโยบายแกไ้ขปัญหาความยากจนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานท่ี 
ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2548 ในแผนแกไ้ขปัญหาความยากจนโดยมีวาระการประชุมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยมีเป้าหมายท่ีจะแก้ไขปัญหาความยากจนใน 16,735 
หมู่บา้น และยกระดบัรายไดค้นยากจน 7.5 ลา้นคน ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นคนยากจนในภาคการเกษตร
ประมาณ 6 ลา้นคน รัฐมองเห็นปัญหาความยากจนในภาคการเกษตร มี 4 ขอ้หลกั คือ ปัญหาการขาด
ความรู้และการจดัการ ปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงินทุน ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะท่ี
ท ากินการพฒันาดินและน ้ า และปัญหาราคาผลผลิตการตลาด จากปัญหาดงักล่าวน้ีน ามาสู่การแกไ้ข
ปัญหาของรัฐบาลในขณะนั้นจึงมีการจดัตั้งศูนย์อ านวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่ชาติ 
(ศตจ.) เพื่อเป็นศูนยก์ารด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าวจากผลการด าเนินงานของศูนยอ์  านวยการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) ร่วมกับหน่วยงานของทางราชการหลายๆหน่วยงานเช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีรัฐบาล
ประสานงานเพื่อจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนข้ึน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน เป็นการพฒันาต่อยอดโครงการ 1 ต าบล 1 ฟาร์ม ท่ีด าเนินการมาแลว้ 815 แปลง และโครงการ
แปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิตเพื่อเล้ียงชีพ (1อ าเภอ1แปลง) ท่ีด าเนินการมาแลว้ 798 แปลง ซ่ึงรัฐบาลได้
ตั้งเป้าหมายไว ้ในปี พ.ศ.2551จะขยายศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกต าบลทัว่ประเทศ 
อย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง ตลอดจนครอบคลุมหมู่บา้นยากจน จ านวน 16,735 แห่ง ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การขจดัความยากจนของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายดังน้ี การจดัตั้ งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน ต าบลละ 1 แห่ง (7,405 ต าบล) ตามกลุ่มหมู่บา้นยากจน 16,735 หมู่บา้น โดยแบ่งเป็น
ภาคเหนือ 1,492 ต าบล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 26,73 ต าบล ภาคกลาง,ภาคตะวนัออกและตก 2,157 
ต าบล ภาคใต ้1,083 ต าบล การเขา้ร่วมการเรียนรู้ผา่นโครงการของเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนคนยากจน
ต าบล 200 คน รวม 1,481,000 คน มีการรวมกลุ่มเกษตรกรจดัตั้งและพฒันาเป็นวสิาหกิจชุมชนโดยใช้
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ศูนยฯ์เป็นหน่วยงานประสาน ประมาณ 4,500 แห่ง ร้อยละ 60 ของต าบลทัว่ประเทศไทย (ส านกังาน
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558) แนวความคิดในการจดัตั้งศูนย ์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ และศูนยส์าธิตการส่งเสริมศิลปาชีพ ของภาคเหนือนั้นเร่ิมตน้จาก คู่
สมรสคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล ในขณะนั้ น มีแนวความคิดในการถวายความจงรักภักดี แด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นตน้มา 
ดว้ยการเล้ียงอาหาร การให้อาชีพ และบริหารสาธารณะ ซ่ึงเป็นกิจกรรมคร้ังคราวตามห้วงเวลา ต่อมา
จึงนอ้มน าแนวพระราชด าริ เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวฯและงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถเผยแพร่แก่เกษตรกร และ
ประชาชนทัว่ไป เพื่อให้เกิดอานิสงคถ์าวร และถวายเป็นพระราชกุศล จากแนวคิดดงักล่าวจึงเป็นท่ีมา
ของการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชด าริ และศูนยส์าธิตและ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของกองการสัตว ์และเกษตรกรรมท่ี 3 
กรมการสัตวท์หารบก ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งน้ีรัฐบาลได้มอบให้กองทพับก เป็นผูดู้แล
เน่ืองจากวา่ กองทพับกมีพื้นท่ีมาก และเม่ือไม่ไดเ้กิดภาวะสงคราม ก าลงัพลสามารถจะดูแลสถานท่ีน้ี
ไวไ้ด ้ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ กองทพัเป็นขา้ราชการท่ีมีความจงรักภกัดีสูง พร้อมท่ีจะรักษาเพื่อเชิดชูพระ
บารมี พร้อมทั้งกองทพับกมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ พร้อมท่ีจะถ่ายทอดพระราชด าริทั้งหลายแก่
ประชาชนทัว่ไป 
 4.2 แนวคิดเกีย่วกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทาง ไดแ้ก่แนวคิด
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพิจารณาเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดบัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี 
 4.3 ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economic) (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมีพระราชด ารัสเพื่อ
ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตแต่พสกนิกรชาวไทยให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง มีการ
ปฏิบติัเพื่อการพึ่งพาตนเอง มีความพอดี ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ตลอดจนมีความรู้เท่าทนั
โลก อนัจะน าไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมัน่คงย ัง่ยนื และความอยูเ่ยน็เป็นสุขของชาวไทยตลอดไป 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความ
พอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัใน
ตวัท่ีดี พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี
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จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบครอบและความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าหลกัวิชาการต่างๆมา
ใชใ้นการวางแผนด าเนินการในทุกขั้นตอน และในคณะเดียวกนัตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานทางดา้นจิตใจ
ของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีความส านึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทนความเพียร 
สติปัญญา ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กวา้งขวางทั้งทางด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมไทยจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ มาร่วมกนัประมวล กลัน่กรอง พระราชด ารัสและน า
กราบบงัคมทูลขอพระบรมราชานุญาติน าออกเผยแพร่ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาติแลว้) 
  เศรษฐกิจพอเพียง มิได้จ  ากดัเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้น แต่เป็น
เศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพทั้งท่ีอยูใ่นเมืองและในชนบท เช่น ผูท่ี้เป็นเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรม 
และในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถา้จะตอ้งขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเน้ือของงาน โดย
อาศยัการขยายตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะกูย้ืมก็กระท าตามความเหมาะสม ไม่ใช่กูม้าลงทุน
จนเกินตวัจนไม่เหลือท่ีมัน่ใหย้นือยูไ่ด ้ตอ้งรู้จกัใชจ่้ายไม่ฟุ่มเฟือยเกินตวั 
  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเอง (Relative self-sufficiency) อยูไ่ด้
โดยไม่ตอ้งเดือดร้อน โดยตอ้งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตวัให้พอกิน
พอใชไ้ม่เดือดร้อน ไม่ใช่มุ่งแต่ทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหร้วมเร็วแต่เพียงอยา่งเดียวเพราะผู ้
ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งพาตนเองได ้ยอ่มสร้างความเจริญกา้วหนา้และฐานะเศรษฐกิจขั้น
สูงข้ึนไดต้ามล าดบัต่อไปได ้
  ดงัพระราชด ารัสท่ีทรงกล่าวไวว้า่ 
  “การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขั้นตอน ตอ้งสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน
พอใชข้องประชาชนส่วนใหญ่ในเบ้ืองตน้ก่อนโดยวธีิการและอุปกรณ์ท่ีประหยดั ตอ้งถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการเพื่อไดพ้ื้นฐานท่ีมัน่คงพร้อมพอสมควรและปฏิบติัได”้ (สุเมธ ตนัติเวชกุล, 2543: 266)  
  อ าพล เสนาณรงค์ (2542) กล่าวไวใ้นเอกสารประกอบค าบรรยายเร่ือง “ทิศทางการพฒันา
ชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพี ยง”  ในการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ร่วมกบัชมรมศิษยเ์ก่ายูพีเอลบีแห่งประเทศไทยและการส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวนัท่ี 21 มกราคม 2542 ว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพยายาม
พึ่งตนเอง ช่วยตวัเองให้มากท่ีสุดท่ีจะท าได ้ให้พอมีพอกิน โดยเฉพาะอาหารและท่ีอยูอ่าศยั ส่วนท่ีไม่
สามารถผลิตเองได้ ก็แลกเปล่ียนหรือซ้ือจากภายนอกบ้าง แต่ควรซ้ือและใช้จากของท่ีผลิตได้ใน



52 

ทอ้งถ่ินหรือในประเทศมากท่ีสุด พยายามก่อหน้ีสินให้น้อยท่ีสุด และควรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบ
ง่ายและพอใจในส่ิงท่ีไดรั้บมาโดยชอบธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยเพื่อใหร้ายจ่ายไม่เกินรายรับ 
  กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียง คือ การยึดเส้นทางสายกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) ในการ
ด ารงชีวติ โดยใชห้ลกัการพึ่งตนเอง 5 ประการ (สุเมธ ตนัติเวชกุล.2544) 
   1. พึ่ งตนเองด้านจิตใจ คนท่ีสมบูรณ์พร้อมต้องมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีจิตส านึกว่าตนนั้น
สามารถพึ่งตนเองได ้ดงันั้นจึงควรท่ีจะสร้างพลงัผลกัดนัให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตดว้ยความ
สุจริตแมอ้าจไม่ประสบความส าเร็จบา้งก็ตาม มิควรทอ้แท ้ให้พยายามต่อไป พึงยึดพระราชด ารัส 
“การพฒันาคน” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
  “บุคคลตอ้งมีรากฐานทางจิตใจท่ีดี คือความหนักแน่นมัน่คง โดยสุจริตธรรม และความ
มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีจนส าเร็จ  ทั้งตอ้งมีกุศโลบายท่ีแน่นอน และบงัเกิดประโยชน์อนัย ัง่ยืนให้กบั
ตนเองและแผน่ดิน” 
   2. พึ่ งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในทอ้งถ่ินได้ร่วมมือช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัน าความรู้ท่ีได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ดงัพระบรม
ราโชวาทท่ีวา่ 
   “เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกนัไม่ลดหลัน่ จึงขอให้ทุกคนพยายามท่ีจะท างานใน
หน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และให้มีการประสานสัมพนัธ์กันให้ดี เพื่อให้งานทั้งหมดเป็นงานท่ีเก้ือหนุน
สนบัสนุนกนั” 
   3. พึ่งตนเองไดท้างทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มีการน าเอาศกัยภาพของผูค้น
ในทอ้งถ่ินสามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวสัดุในทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
ซ่ึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้ดียิ่ง ส่ิงท่ีดีก็คือการประยุกต์ให้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน(Local 
Wisdom) ซ่ึงมีมากมายในประเทศ 
   4. พึ่งตนเองไดท้างเทคโนโลย ีควรส่งเสริมใหมี้การศึกษา ทดลอง ทดสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศ และสังคมไทย และส่ิงส าคญัสามารถน าไปใช้
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชด ารัสท่ีวา่ 
  “จุดประสงคข์องศูนยก์ารศึกษาฯ คือ เป็นสถานท่ีส าหรับคน้ควา้วิจบัในทอ้งท่ี  เพราะวา่แต่
ละทอ้งท่ี สภาพฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในทอ้งท่ีต่างๆกนั ก็มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัมาเหมือนกนั” 
   5. พึ่ งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบ้ืองตน้ 
กล่าวคือ แมไ้ม่มีเงินก็ยงัมีขา้ว ปลา ผกั ผลไม ้ในทอ้งถ่ินของตนเองเพื่อการยงัชีพ และสามารถน าไปสู่
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในระดบัมหภาคต่อไปได้ดว้ย (สุเมธ ตนัติเวชกุล,2543: 289-290) 
ดงันั้น การพฒันาชุมชนในลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช ้“คน”เป็นเป้าหมายและเนน้ “การ
พฒันาแบบองค์รวม” หรือ “การพฒันาอย่างบูรณาการ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม 
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ส่ิงแวดล้อม การเมือง ฯลฯ โดยใช้ “พลงัทางสังคม” ขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาในรูปของกลุ่ม 
เครือข่ายหรือประชาสังคม กล่าวคือ เป็นการผนึกก าลงัของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” ประกอบดว้ย
ภาครัฐ   ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 
 
 4.4 หลกัพจิารณาเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณา 5 ประการ คือ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 6-7) 
  1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา มุ่งเนน้การ
รอดพน้จากภยัและวกิฤติ เพื่อความมัน่คงและย ัง่ยนืของการพฒันา 
  2. คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั
โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
  3. ค  านิยาม ความพอเพียงมีคุณลกัษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่นการผลิตและการ
บริโภคท่ีอยู่ในระดบัพอประมาณ 2) ความมีเหตุผลหมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความ
พอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาเก่ียวกบัเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึง
ผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึงความ
เตรียมตวัให้พร้อมผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้
และไกล 
  4. เง่ือนไข การตดัสินใจ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัท่ีพอเพียงนั้น ตอ้ง
อาศยัทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบั
วชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยูร่อบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมดยง 
เพื่อประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ้ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร และ
ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
 5. แนวทางปฏิบติั/ผล ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ คือ 
การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืนพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี
  จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการด าเนิน
ชีวิตท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ คุณธรรม ประกอบการวางแผน การ
ตดัสินใจและการกระท า 



54 

 4.5 ฐานคิดการพฒันาเพ่ือความพอเพยีง (สุเมธ ตนัติเวชกุล, 2545: 287-288)  
  1. ยดึแนวพระราชด าริในการพฒันา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”  
  2. สร้าง “พลงัทางสังคม” โดยการประสาน “พลงัสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุ
ภาคี” อาทิ ภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชน นกัวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือสารมวลชน ฯลฯ เพื่อใชเ้ป็นการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการธุรกิจชมชน  
  3. ยึด “พื้นท่ี” เป็นหลกั และใช ้“องคก์รชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ส่วนภาคีอ่ืนๆท า
หนา้ท่ีช่วยกระตุน้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมสนบัสนุน 
  4. ใช ้“กิจกรรม” ของชุมชนเป็น “เคร่ืองมือ”  สร้าง “การเรียนรู้” และ “การจดัการ” ร่วมกนั 
พร้อมทั้งพฒันาเป็น “อาชีพท่ีหลากหลาย” เพื่อเป็น “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซ่ึงความแตกต่างกนั
ทั้งดา้นเพศ วยั การศึกษา ความถนดั ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
  5. ส่งเสริม “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย” องค์กรชุมชน เพื่อสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 
  6. วจิยัและพฒันา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร”  (ผลิต-แปรรูป-ขาย-บริโภค) โดยใหค้วามส าคญั
ต่อการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน และ ฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ิน ควรเร่ิมพฒันาจากวงจารธุรกิจ
ขนาดเล็กในระดบัทอ้งถ่ินไปสู่ธุรกิจท่ีใหญ่ข้ึนระดบัประเทศ และต่างประเทศ 
  7. พฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมี “ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่ายใหเ้ป็น”ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจ
ชุมชน” ท่ีมีขอ้มูลข่าวสารธุรกิจนั้นๆอย่างครบวงจร พร้อมทั้งใช้สถานท่ีส าหรับศึกษาดูงาน และ
ฝึกอบรม 
  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มีเป้าหมาย
สูงสุดมุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ ซ่ึงความหมายของ  “ประโยชน์
สุข” คือ การท าให้ คน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในสภาวะท่ีสามรถด ารงอยูอ่ย่างดีงามและมี
ความสุขสมบูรณ์ โดยอาศยัความเช่ือมโยงเก้ือกูลระหวา่งกนัอยา่งสมดุลและเหมาะสม 
  จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนกัเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมโต๊ะกลมของสถาบนั
การวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยเม่ือ 26 สิงหาคม 2542 และ 16 กนัยายน 2542 นกัวชิาการส่วนหน่ึง
มีความเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การลดความอยากลงมาสู่การพึ่งตนเองไดพ้อเพียงเป็นส่ิง
เดียวกบัภูมิปัญญาไทย และเป็นการประยุกตศ์าสนาเขา้มาในระบบเศรษฐกิจ  ซ่ึงเป็นเร่ืองจิตวิญญาณ
ของคนภายในประเทศ กบัเร่ืองภูมิปัญญาของคนในประเทศ เป็นทุนทางสังคมของประเทศ ซ่ึงตอ้ง
รู้จกัใช ้เพราะมีผลส าคญัต่อพื้นฐานและทิศทางการพฒันาประเทศ เป็นทิศทางท่ีใชห้ลกัพุทธศาสนา
มาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาประเทศ นัน่คือ การเนน้การพึ่งตนเอง ตอ้งการลดความอยากมาสู่ระดบั
การพึ่งตนเองได ้ตรงนั้นเรียกวา่พอดี เป็นความแข็งแรงเพราะไม่ตอ้งการพึ่งพาผูอ่ื้นและเร่ิมรู้สึกว่ามี
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เหลือ คือ เหลือเวลา เหลือความรู้ เหลือปัญญา เหลือความเอ้ือเฟ้ือ เหลือทุน เม่ือพบวา่เหลือก ก็จะเร่ิม
มีความสามารถในการให ้และเม่ือสามารถใหไ้ดก้็พบความสุข (อภิชยั พนัธเสน, 2542 : 5) 
  ไชยยศ เหมะรัชตะ (2543 : 63) กล่าวถึง การใช้ชีวิตท่ีพอเพียงท่ีต้องมีความสัมพนัธ์กับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับปัจเจกชนนั้น ไดแ้ก่ การท่ีประชาชนแต่ละ
คนคนในประเทศพึงสังวรในฐานะของตนวา่ ความสามารถในการด ารงชีวติตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปัจจุบนัน้ีเป็นอยา่งไร เม่ือหารายไดไ้ดม้าก ก็สมควรใชอ้ยา่งประหยดัไม่ตกอยูใ่น
ความประมาท แต่ก็ไม่ใช้การใช้จ่ายอย่างกระเหม็ดกระแหม่เป็นตระหน่ีอนัเป็นผลกระทบต่อการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และตอ้งรู่จกัแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตวั ตอ้งช่วยเหลือผูย้ากไร้และอยูใ่นฐานะท่ี
ยากแคน้กวา่ตน ตามหลกัเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนา ส่วนในกรณีท่ีมีรายไดน้อ้ยก็สมควรใชจ่้าย
อยา่งประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินฐานะ ตามค่านิยมอนัผิดพลาดท่ีบงัเกิดข้ึนในสังคมไทยขณะน้ี อนัถือได้
วา่เป็นการใชชี้วติท่ีพอเพียง เพื่อกูภ้าวะอนัลม้เหลวทางเศรษฐกิจท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นขณะน้ี เขา้ท านอง
การช่วยเหลือตนเอง เท่ากบัช่วยเหลือผูอ่ื้น ตามพุทธสุภาษิตวา่ “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน”  
  ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัประเทศ ซ่ึงเก่ียวพนักบัเศรษฐกิจมหภาคนั้นการยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการท่ีผูบ้ริหารประเทศตอ้งเขา้ใจแก่นแทแ้ห่งปัญหาเศรษฐกิจ ท่ีก าลงัเกิดข้ึนต่อ
ประเทศไทย  อนัเน่ืองมาจากการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือยตามลทัธิบริโภคนิยมของคนในชาติ ซ่ึงมีมาจาก
นโยบายเปิดประเทศ ดว้ยหลกัการคา้เสรี และการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวมเร็วและเปิดเผยใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยปราศจากการกลัน่กรองทางความคิดอนัไร้เดียวสาของคนรุ่นใหม่ในชาติ 
ซ่ึงท าให้เกิดการผลิตสินคา้ท่ีเกินความจ าเป็นต่อการด ารงชีพตามอตัภาพ และไม่ใช้สินคา้ท่ีเกิดจาก
การผลิตท่ีใช้ทรัพยากรหรือภูมิปัญญาไทยท่ีมีอยู่ในประเทศอันท าให้ต้องพึ่ งพาว ัตถุดิบจาก
ต่างประเทศในการผลิตสินคา้ เพื่อสนองความตอ้งการอนัสูญเปล่าตามค่านิยมบริโภคนิยมของสังคม 
ดงัตวัอย่างเช่น นิยมซ้ือรถยนต์ราคาแพงท่ีผลิตในต่างประเทศ เพื่อแสดงฐานะให้เป็นท่ียอมารับใน
กลุ่มสังคมหน่ึง ท าใหป้ระเทศชาติตอ้งสูญเสียเงินตราในการสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศแต่หากวา่คน
ในสังคมยึดหลกัการใชชี้วติอยา่งพอเพียง ใชร้ถยนตท่ี์สมควรใชต้ามความจ าเป็นแก่การใชง้านมากวา่
ค่านิยมแห่งการฟุ้งเฟ้ือไร้เหตุผล ผลท่ีตามมายอ่มท าใหสู้ญเสียทางเศรษฐกิจของชาติไทยไปสู่ต่างชาติ
น้อยลง ดงันั้น การใช้ชีวิตท่ีพอเพียงในระดบัปัจเจกชน จึงมีส่วนสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดบัชาติอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
  ณรงค์ โชควฒันา (2542: 15) ไดส้ะทอ้นมุมมองเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงจากทศันะและ
ประสบการณ์วา่ เศรษฐกิจพอเพียงคือการพฒันาเป็นขั้นตอน ไม่ใช่การถอยหลงัเขา้สู่ระบบบรรพกาล 
แต่เป็นการสร้างรากฐานท่ีแข่งขนั ในระดงัชาติและต่างประเทศได ้โดยท่ีชุมชนไดพ้ฒันามาถึงจุดท่ีมี
การรวมตวักนัใช้องค์ความรู้ความสามารถในการพึ่งตนเอง ให้เป็นพนัธมิตรกบัรัฐและองค์กรทาง
สังคมอ่ืนๆ อยา่งเสมอภาค องคค์วามรู้ท่ีประชาชนมีอยูร่วมกนัความรู้ทางวทิยาศาสตร์ใหม่ท่ีเขา้มา ท า
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ให้ชุมชนเขม้แข็งในระดบัทฤษฏีขั้นท่ี ซ่ึงความหมายว่าเราพร้อมท่ีจะแข่งขนัเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้ 
และตลาดโลก 
  ดงันั้นจึงมีความเห็นวา่ แนวคิดทฤษฏีใหม่ท่ีเนน้ความพอเพียง 3 ระดบั คือ เล้ียงตนเองไดใ้น
ระดบัครอบครัว ในระดบัชุมชนมีการรวมพลงักนัพฒันาการผลิต การตลาด การพฒันาคุณภาพชีวิต
สวสัดิการสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และระดบัท่ีสามในระดบัประเทศ ท่ีตอ้งร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบั
แหล่งเงินทุน แหล่งเครือข่ายขอ้มูลข่าวสาร องคก์รพฒันาเอกชน หน่วยงานของรัฐ ในการท าธุรกิจท่ี
แข่งขนัได ้และพฒันาคุณภาพชีวิตบนผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกนัทุกฝ่าย โดยเนน้วา่การพึ่งตนเองใน
ทุกระดบัตอ้งเช่ือมโยงอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการเรียนรู้และการท างานร่วมกนัอย่างรู้จกัช่วยเหลือ
แบ่งปัน ในรูปของการใหแ้ละการรับ ไม่ใช่มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุด รวมทั้งตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนัใน
ชุมชนและระหวา่งชุมชนกบัภาคธุรกิจอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ย 
  ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีจะศึกษาน้ีเป็นระบบเศรษฐศาสตร์ท่ีมีจุดแรกเร่ิมท่ีตวัปัจเจก
บุคคลครอบครัวก่อน จากระดับจุลภาค คือ ตวับุคคล มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ใช้ชีวิตอย่าง
ประหยดัไม่ฟุ่มเฟือย และไม่เบียดเบียนคนอ่ืนดว้ย ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน จนถึงระดบัมหภาคซ่ึงขยายผล
ไปถึงระดบัชุมชน มีเครือข่ายการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัตลาด การแลกเปล่ียน แมก้ระทั้งการส่งออกไป
ขายในระดบัชุมชน มีเครือข่ายการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัตลาด การแลกเปล่ียน แมก้ระทั้งการส่งออกไป
ขายในระหวา่งชุมชน บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ทั้งในแง่ทุน แรงงาน และวตัถุดิบ 
  ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงสรุปว่า ความพอเพียง หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างดุลยภาพ 3 
ประการ คือ มนุษยก์บัธรรมชาติ คือ ความพอดีในการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติพร้อมๆกบัการดูแล
และอนุรักษธ์รรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย ์(สังคม) คือ การพึ่งพาอาศยัและไม่เบียดเบียนกนั และกายกบั
จิต คือความพึงพอใจกบัคุณภาพชีวติท่ีมีขอบเขต คือ ไม่เบียดเบียนมนุษยแ์ละธรรมชาติ 
 5.5 การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด าเนินกจิการต่าง ๆ ในสังคมไทย 
  พระราชด ารัสเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีเร่ิมตั้งแต่ พ.ศ.2517 นั้นในระยะแรกเร่ิม ยงัไม่มี
ผลในเชิงปฏิบติัมากนกั จนหลายปีต่อมาไดมี้การน าเอาแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
กบัการด าเนินกิจการดา้นการเกษตร ทรงอธิบายการใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชท้ฤษฏีใหม่ใน
การท าการเกษตรแนวคิดน้ี ตั้งแต่ปี 2529 ไดพ้ฒันามาเป็นทฤษฏีใหม่ท่ีประกาศใชจ้ริงในปี พ.ศ.2537 
นบัเป็นการประยกุตแ์นวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัเป็นโครงการแรก ต่อมาส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดม้องเห็นความส าคญัและความเหมาะสมอนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศทั้ งระบบ จึงได้ก าหนดให้อัญเชิญแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พฒันาและการบริหารประเทศ นัน่คือ การยึดหลกัทางสายกลางท่ีให้ประเทศพน้จากวิกฤติ สามารถ
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ด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงน ามาสู่การพฒันาท่ีสมดุลมีคุณภาพและย ัง่ยนื แนวคิดน้ีไดป้รากฏในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) จนถึงปัจจุบนั 
 สาระส าคญัของการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงกบัการปฏิบติัจริง พอสรุปไดด้งัน้ี 
 (กอบศกัด์ิ ภูตระกูล,2550)  
  ก. เศรษฐกิจพอเพียง – แนวทางใหม่ในการพฒันาประเทศ 
  จากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ไดเ้สด็จพระราชด าเนินไปทางเยี่ยมประชาชนในถ่ิน
ทุรกนัดารทัว่ประเทศอยูเ่สมอและด าเนินการวิจยัโครงการต่างๆ จ านวนมากในพื้นท่ีหลากหลายของ
ไทย โดยจดัตั้งศูนยก์ารศึกษาในภาคต่างๆ เพื่อวิจยัแนวทางการพฒันาให้เหมาะสมกบัภูมิภาคนั้นๆ 
นบัแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นตน้มา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงน าประสบการณ์จากการปฏิบติัจริง
จากทุกขสุ์ขของประชาชน กลัน่กรองความรู้ข้ึนเป็นหลกัการพฒันาประเทศไปในทางสายกลางอยา่ง
พอประมาณ สมดุลดเป็นล าดบัขั้น ซ่ึงรวมไปถึงหลกัการท าการเกษตรท่ีย ัง่ยืน อนักอบเป็นแนวคิด
ใหม่ในการพฒันาประเทศ ท่ีนกัพฒันาในประเทศต่างๆสามารถน าขอ้เสนอแนะและแนวปฏิบติัของ
ประเทศไทยประยกุตใ์ชง้านของตนได ้
  เม่ือ 28 ปีท่ีแลว้ ไดพ้ระราชทานพระราชด ารัสเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคร้ังแรกความ
ว่า“การพฒันานั้นไม่จ  าเป็นตอ้งรุ่งเร่ืองอย่างยอด หากเราสามารถรักษาความพออยู่พอกินไดก้็นบัวา่
ยอดยิ่งยวด” ซ่ึงเป็นการพระราชทานกรอบแนวคิดใหม่ในการพฒันาประเทศท่ีแตกต่างไปจากส่ิงท่ี
ประเทศต่างๆปฏิบติัอยูใ่นขณะนั้น กล่าวคือ ไม่มุ่งเนน้แต่จะเพิ่มรายไดข้องประเทศโดยรวมแต่เพียง
อย่างเดียว นอกจากน้ีทางมีพระราชวินิจฉัยจากท่ีได้เสด็จไปเยี่ยมประชาชนทัว่ประเทศอยู่เสมอว่า 
“การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขั้น ตอ้งสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อนโดยใชว้ธีิการอุปกรณ์ทีประหยดั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เม่ือได้
พื้นฐานมัน่คงพอสมควร และปฏิบติัไดแ้ลว้จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ี
สูงข้ึนโดยล าดบัต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญจากเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว
โดยไม่ให้แผนปฏิบติัไดเ้ขา้กบัสภาวะของประเทศ และของประชาชนดว้ย ก็เกิดความไม่สมดุลใน
เร่ืองต่างๆข้ึน ซ่ึงอาจเป็นความยุง่ยากลม้เหลวไปในท่ีสุด ดงัเช่น อารยประเทศในหลายๆประเทศก าลงั
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงในขณะน้ี 
  หากจะกล่าวแล้ว แนวทางการพฒันาประเทศตามกระแสพระราชด ารัสดงักล่าวเป็นการ
พฒันาแบบ “ล่างพร้อมบน ชนบทพร้อมเมือง” ซ่ึงช่วยใหเ้กิดความสมดุลในระบบเศรษฐกิจโดย 
”การช่วยเหลือสนบัสนุนของประชาชน ในการประกอบอาชีพและตั้งตวั ให้มีความพอกินพอใชก่้อน
อ่ืนเป็นพื้นฐานนั้น เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งยวดเพราะผูมี้อาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเองย่อม
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในระดบัท่ีสูงข้ึนไปได้อย่างแน่นอน” ซ่ึงเป็นการวางรากฐานอนั
ส าคญัมัน่คงได้กบัการพฒันาประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง เป็นการแก้เหตุของปัญหา โดยเฉพาะ
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ปัญหาท่ีหลายคนหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยไดล้ะเลยในช่วงท่ีพ่านมา ดงัมีพระราชด ารัส
เพิ่มเติมระหว่างท่ี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทว่า “เศรษฐกิจพอเพียง 
เปรียบเสมือนรากฐานของชีวติ รากฐานความมัน่คงของแผน่ดิน เปรียบเสมือนเสาเขม็ท่ีถูกตอกรองรับ
บา้นเรือนตวัอาคารไวน้ัน่เอง ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงอยูไ่ดก้็อยูท่ี่เสาเขม็  แ ต่คนส่วนมากมองไม่ เ ห็น
เสาเขม็ และลืมเสาเขม็ดว้ยซ ้ าไป”  
  ในดา้นการพฒันาประเทศระดบัมหภาคนั้น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมีพระราชด ารัสวา่ 
“ความจริงเคยพูดเสมอในท่ีประชุมอยา่งน้ีวา่ การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคญั ส าคญัท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบ
พอมีพอกิน” ทั้ ง น้ี  “การอยู่พอมีพอกินนั้ นไม่ได้หมายความว่าไม่ มีความก้าวหน้า มันจะมี
ความกา้วหนา้ท่ีพอประมาณ ถา้กา้วหนา้เร็วเกินไป ไปวิ่งข้ึนเขายงัไม่ทนัถึงยอดหวัใจวายแลว้ก็หล่น
จากเขาลงมา หล่นลงมาบางทีทบัคนอ่ืน ท าใหค้นอ่ืนตอ้งหล่นไปดว้ย อนัน้ีเดือดร้อน”  
  ซ่ึงต่อมาในช่วงท่ีประเทศตอ้งประสบวิกฤติคร้ังรุนแรงท่ีสุดนบัแต่สงครามโลกคร้ังท่ี2 ดว้ย
พระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยเป็นล้นยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจึงไดพ้ระราชทาน
สรุปหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการครองตนครองชีวิตส าหรับชาวไทย และเป็นแนวทางใน
การด าเนินนโยบายของรัฐ เม่ือปลายปี พ.ศ.2542) ดงัน้ี 
  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิ
วตัน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความระวดัระวงัอย่างยิ่ง ในการน าเอาวิชาการ
ต่างๆมาใชใ้นการวางงแผนด าเนินงานทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกนัจะตอ้งสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีความส านึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความรวม
เร็วและกวา้งขวาง ทั้งด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัส าคญัทางเศรษฐศาสตร์ 3 ประการ คือ 1) ความพอประมาณ 2) 
ความมีเหตุผล 3) การสร้างภูมิคุม้กนัในตวั 
  ข. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง – ทฤษฏีใหม่  
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบการด ารงชีพ ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัต่างๆ จากใน
ชนบทจนถึงในเมือง จากผูมี้รายไดน้อ้ย ถึงผูมี้รายไดสู้ง จากภาคเอกชนถึงภาครัฐ และเป็นกรอบการ
พฒันาประเทศท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะปัญหาความยากจนท่ีอยู่ในพื้นท่ีบางส่วน
ของชนบท 



59 

  ส่วนใหญ่แลว้ พื้นท่ีความยากจนของไทยจะอยูใ่นพื้นท่ีการเกษตรท่ีขาดแคลนแหล่งน ้ าและ
การชลประทานในพื้นท่ีห่างไกลจากเมืองหลวง และท่าเรือเน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีดงักล่าวเป็นผู ้
ปลูกรายยอ่ยตอ้งพึ่งพาน ้ าฝนเป็นหลกั และไดร้บผลกระทบจากความไม่แน่นอนของฤดูกาลและการ
ผลิตรวมถึงผลกระทบในเร่ืองราคาสินคา้การเกษตรท่ีเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยา่งรวดเร็วตามกลไกราคา
ตลาดโลกเสมอ เม่ือราคาพุง่สูงข้ึน เกษตรกรก็จะหนัมาปลูกพืชดงักล่าว แต่ก็มกัจะชา้ไป คร้ันเร่ิมปลูก
ราคาก็เร่ิมตกลง ท าให้ไม่ไดผ้ลประโยชน์จากราคาดงัคาด ทา้ยสุดเม่ือราคาต ่าลงก็ตอ้งเลิกการผลิต 
เน่ืองจากไดไ้ม่คุม้ทุนไม่คุม้ค่าขนส่งและตน้ทุนในดา้นต่างๆ นอกจากน้ี เกษตรกรมกัปลูกพืชเชิงเด่ียว
แทนท่ีจะท าการเกษตรแบบผสมผสาน ซ่ึงเน้นความพอประมาณ ความสมดุลเป็นหลกั ท าให้ขาด
ภูมิคุม้กนัในตวั ไม่สามารถเล้ียงชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 
  ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้เกษตรกรท่ีอยูใ่นท่ีท่ีห่างไกลตอ้งพึ่งพาน ้ าฝนเป็นหลกัมีทางเลือกอะไรใน
การด ารงชีวิต ประเทศไทยมีทางเลือกอยา่งไรในการพฒันาประเทศและเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยเป็น
กรอบในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งไร 
  เน่ืองจากขา้วเป็นอาหารหลกัท่ีปลูกไดเ้กือบทุกพื้นท่ีในประเทศไทย เกษตรกรปลูกขา้วทั้ง
การบริโภคเอง และเพื่อขายในตลาด แต่หลายคนเขา้ใจผิดเห็นว่าเกษตรกรปลูกขา้วเฉพาะขา้วหอม
มะลิเพื่อส่งขายตวัเมืองหรือส่งขายในตลาดโลกเพียงอยา่งเดียว เพราะจะไดร้าคาท่ีดีกวา่หากเกษตรกร
ท าเช่นน้ีแล้ว เขาจะขายข้าวทั้งหมดท่ีได้จากการเพาะปลูกแล้วน าเงินบางส่วนมาซ้ือข้าวเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน ท าให้เกษตรกรต้องแบกภาระความไม่แน่นอนของระดับราคาทั้งสองด้าน 
กลายเป็นความเส่ียงทั้งทางดา้นรายได ้และการด ารงชีพ เป็นเหตุให้มีหน้ีสินหรือหมดตวั โดยเฉพาะ
ในฤดูกาลท่ีสภาพแวดลอ้มและภาวะตลาดไม่เอ้ืออ านวย แต่ในทางกลบักนัส าหรับเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วและเก็บส่วนหน่ึงไวบ้ริโภคเองในครัวเรือน  เขาจะมีภูมิคุม้กนัในตวั ไม่ตอ้งถูกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงราคาในทอ้งตลาด เม่ือมีความมัน่คงทางดา้นอาหาร และมีฐานะพอสมควร ก็สามารถใช้
เวลาท่ีเหลืออยูเ่ลือกท่ีจะผลิตเพื่อใชใ้นครัวเรือนเพื่อขายในตลาดโดยอาจเล้ียวหมู ไก่ ปลา สัตวอ่ื์นๆ 
ตลอดจนปลูกผกั ผลไม ้ท าการจกัสาน หรือทอผา้ ตลอดจนเร่ิมเก็บออมเพื่ออนาคต ภายใตห้ลกัความ
พอประมาณ โดยพยายามกระจายความเส่ียงของปัจจยัท่ีอยูเ่หนือจากการควบคุมของตน และหลีกเล่ียง
ท่ีจะปลุกพืชเชิงเด่ียวเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีสูงท่ีสุดแต่เพียงอยา่งเดียว 
  จากมุมมองดงักล่าว เราจะเห็นแนวทางใหม่ท่ีจะใช้พฒันาประเทศได้ชดัเจนข้ึน ประเทศ
ไทยเราตอ้งส่งออกสินคา้ ซ่ึงรวมถึงสินคา้เกษตรบางประเภท เพื่อหาเงินตราต่างประเทศมาซ้ือสินคา้
น าเขา้ท่ีจ  าเป็นและเราไม่สามารถผลิตเองได ้อีกทั้งเพื่อรักษาไวซ่ึ้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดา้นการ
ต่างประเทศ ดังนั้นสินค้าส่งออกเหล่าน้ีจึงต้องแข่งขนัในตลาดโลก โดยไม่อาศยัความช่วยเหลือ
ทางดา้นการพยุงราคาจากรัฐบาล ดว้ยขอ้จ ากดัดงักล่าวในการก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาประเทศ
สินคา้การเกษตรท่ีผลิตส่งออก ควรอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม มีพื้นท่ีดินอุดมสมบูรณ์  ใกลก้ารคมนาคม
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โดยเฉพาะท่าเรือ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก 
ส่วนเกษตรกรในพื้นท่ีห่างไกลและมีตน้ทุนการขนส่งสูง ควรมุ่งสร้างความพอเพียงใหเ้กิดข้ึน มุ่งผลิต
เพื่อการบริโภคภายใน และสร้างภูมิคุม้กนัในตวั เพื่อรองรับผลกระทบอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ  ด้วยเหตุน้ีกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางการพฒันา
ประเทศท่ีสมดุลในทุกระดบั ครอบคลุมให้พฒันาให้กา้วทนัการแข่งขนัไดใ้นยคุโลกาภิวตัน์ และการ
พฒันาเพื่อสร้างความพออยูพ่อกินในพื้นท่ีชนบทยากจนพร้อมๆกนั พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได้
พระราชทานแนวทางปฏิบติัเกษตรทฤษฏีใหม่เม่ือปี พ.ศ.2537 และปี พ.ศ.2538 เพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาการเกษตรในชนบทให้มีความพอเพียง พอกินพอใช้ สามารถยืนอยู่บนขาตนเองและเป็น
ทางเลือกในการด ารงชีพของเกษตรกรแทนการมุ่งท าการเกษตรเพื่อการคา้แต่เพียงอย่างเดียวซ่ึงใน
อดีตน าไปสู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว และในหลายพื้นท่ีไม่ช่วยแกปั้ญหาความยากจน แต่กลบัจะท าให้
ปัญหาเลวร้ายลง สร้างภาระหน้ีสินให้เกษตรกร ตลอดจนท าลายคุณภาพดินท าให้ไม่สามารถท า
การเกษตรอยา่งย ัง่ยนืได ้ทั้งน้ีเกษตรทฤษฏีใหม่ ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 3 ขั้นตอน คือ 
  1. ในขั้นแรกเป้าหมายหลกัคือ ให้เกษตรกรเล้ียงตนเองได ้โดยเฉพาะการปลูกขา้วส าหรับ
บริโภคในครัวเรือน หากอุปสรรคส าคญัคือ การขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร ก็ควรแกไ้ขโดยขุดบ่อน ้ า
ในท่ีดินของตน เพื่อใหมี้น ้าเพียงพอกบัการเกษตรและการใชใ้นครัวเรือน ซ่ึงอาจไดรั้บความช่วยเหลือ
จากภายนอก เช่น ทางการหรือแหล่งอ่ืนๆ ช่วยขดุอ่างเก็บน ้าท่ีมีตน้ทุนสูง ตามค่าด าเนินการในรายวนั
นั้นเป็นส่วนท่ีไม่ส้ินเปลือง เกษตรกรสมารถรับภาระเองได ้
  2. ในขั้นท่ีสอง เกษตรกรรวมพลงัในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ เพื่อลดตน้ทุนการผลิต เพื่อการ
จ าหน่าย การเก็บออม สวสัดิการสังคม เม่ือรวมกนัเป็นกลุ่ม ก็สามารถต่อรองดา้นการตลาดและขยาย
ผลผลิตส่วนเกินเขจา้สู่ตลาดไดง่้ายข้ึน หรือเรียกวา่ “เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้” ซ่ึงหมายถึงการ
สร้างเครือข่ายพนัธมิตรท่ีเรียกว่า เครือข่ายคุณค่านั้น แทจ้ริงคือ วิถีทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กา้วหน้าขั้นท่ีสอง ท่ีพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย กล่าวคือเป็นกระบวนร้อย
งาน สานข่าย ในระหวา่งกลุ่มองคก์ร และสหกรณ์ท่ียึดมัน่ในคุณค่าสหกรณ์ โดยไดส้ลดัทิ้งเง่ือนไขท่ี
ยึดติดในบริบททางกฎหมาย ซ่ึงเป็นโซ่ตรวนพนัธนาการในอดีตออกไป แลว้หันมาสร้างพลังแห่ง
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายคุณค่า ท่ีจะน าพาประโยชน์สู่องคก์ร เป็นภาคีเครือข่าย (ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนงานวจิยั, 2551: 260-262)  
  3. ในขั้นท่ีสาม ส าหรับชุมชนท่ีพฒันาแล้ว สามารถอาศัยความร่วมมือจากแหล่งเงิน 
(ธนาคาร) กบัแหล่งพลงังาน (บริษทัน ้ ามนั) ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ขยายกิจการเพิ่มผลผลิต และ
เพิ่มการคา้ขาย โดยตั้งและบริหารโรงสีขา้ว และสหกรณ์ เป็นตน้ 
  การเกษตรทฤษฏีใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของชนบทไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นพี่เป็นเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีแหล่งน ้ าจ  ากดั เม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งพื้นท่ี
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การเกษตรส าหรับภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองท่ีดิน หรือมีแหล่งน ้ าอุดมสมบูรณ์ดีอยูแ่ลว้ ก็สามารถ
น าหลักเกษตรทฤษฏีใหม่มายึดถือเป็นหลักปฏิบัติได้เช่นกัน โดยมุ่งท าเกษตรท่ีย ัง่ยืนเพื่อความ
พอมีพอกินเล้ียงดูตวัเองไดใ้นขั้นตน้ สร้างภูมิคุม้กนัในตวัเองใหเ้กิดข้ึน ธนัวา จิตตส์งวน (2545) แห่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดท้  าการศึกษาส ารวจรูปแบบต่างๆ ของเกษตรท่ีย ัง่ยนืในประเทศไทยเป็น
การเพิ่มเติม พบว่า นอกเหนือไปจากเกษตรทฤษฏีใหม่แลว้ยงัมีเกษตรย ัง่ยืนอีก 4 รูปแบบ (มณัฑนี 
สูตรสุคณธ์ และประทีป วรีะพฒันนิรันดร์, 2545) 1) เกษตรผสมผสาน 2) วนเกษตร 3) เกษตรอินทรีย ์
และ 4) เกษตรธรรมชาติ ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือกน าไปประยกุตเ์พื่อด ารงชีพอยา่งเหมาะสมในพื้นท่ี
ต่างๆ ของประเทศไทยและไดส้รุปผลการศึกษาวา่ “กระบวนการพฒันาและขอ้เสนอแนะต่างๆของ
เกษตรกรแบบยัง่ยืน ลว้นแลว้แต่อยูภ่ายใตป้รัชญาท่ีวา่ดว้ยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ท่ีวา่ดว้ยกระบวนการพฒันาท่ีมีเหตุผลพอดี พอประมาณ เป็นระบบขั้นตอนยึดทางสายกลาง 
ไม่รับร้อนกา้วกระโดด และมีการสร้างภูมิคุม้กนัการเส่ียงภยัอนัอาจเกิดข้ึนไดใ้นยามวิกฤติ ดว้ยเหตุน้ี
ในการพฒันาประเทศภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเพื่อพฒันาการท าเกษตรแบบยัง่ยืน 
ส าหรับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศท่ีอาศยัอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารจึงเป็นเร่ืองส าคญั ไม่ยิ่งหยอ่นไป
กวา่การศึกษาเพื่อพฒันาเกษตรแบบปลุกพืชเชิงเด่ียวท่ีมีความเส่ียวสูง เพราะราคาท่ีมีความผนัผวนไม่
แน่นอน และการหารูปแบบการเกษตรย ัง่ยืนท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีเพื่อให้การใช้ชีวิตในทอ้งถ่ิน
นั้นๆเป็นไปได้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังานวิจยัน้ี เน่ืองจากเป็นแนว
ทางการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เน้นเร่ืองการพึ่งตนเอง การลดความอยากระดบัท่ี
พึ่งตนเองได ้ณ จุดท่ีเรียกวา่ความพอดี (มชัฌิมาปฏิปทา) เป็นความแข็งแรงเพราะไม่ตอ้งพึ่งผูอ่ื้น และ
เร่ิมรู้สึกวา่มีเหลือ คือเหลือเวลา เหลือความรู้ เหลือปัญญา เหลือความเมตตา เหลือความเอ้ือเฟ้ือ เหลือ
ทุน เม่ือพบว่าเหลือก็จะมีความสมารถในการให้ และเม่ือมีความสมารถในการให้ก็จะพบความสุข  
เม่ือจิตใจสงบสุขก็ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย การท่ีมีสุขภาพจิตดีและสุขภาพกายดี ชีวติก็จะมีความสุข 
ถือเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา คนท่ีมีความสุขจะเอ้ือให้เกิดความรักใคร่ปรองดองและชุมชนเขม้แข็ง 
และเมือชุมชนเขม้แขง็ก็จะน าไปสู่สังคมท่ีมีความสงบสุขร่มเยน็  
 
5. แนวคิดเกีย่วกบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมวถิีเมืองเพชร 
  การด าเนินชีวิตของสังคมไทยมีองคค์วามรู้ท่ีไดถ่้ายทอดกนัมาในอดีต แต่ไดสู้ญหายไปตาม
กาลเวลาก็มากอนัเกิดจากการขาดความรู้ส านึกคิดในการรักษาส่ิงท่ีดีงามของสังคมจนภาครัฐตอ้งมา
กระตุน้ใหค้วามส าคญัจนกลายเป็นการศึกษาภูมิปัญญา 
 5.1 ความหมายของภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถแสดงใหเ้ห็น
ถึงพื้นฐานของสังคมอนัน าไปสู่การด าเนินชีวติ 
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  ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ (ราชบณัฑิตยสถาน,2546:41) ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถ ความช านาญ อนัเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อน ามาสร้างกิจกรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพหรือการ
ด ารงชีวิตในสังคมอยา่งปกติสุข เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีตนอาศยั ภูมิปัญญารวมถึงความคิดความเช่ือ 
ต่อส่ิงต่างๆเช่นความเช่ือเร่ืองภูตผ ีและเทวดา (เดชบดินทร์ รัตน์ปิยะภาภรณ์, พชัรินทร์ จึงประวติั และ
สุมนานิการ์ จนัทร์บรรเจิด, 2550: 215)  
  ภูมิปัญญาเป็นความรู้ท่ีประกอบไปด้วยคุณธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้ งเดิมของ
ชาวบา้นในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบา้นไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอยา่งมีความสัมพนัธ์
กันการท ามาหากิน การอยู่รวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรม ความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีมีความสมดุล ท่ีเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่ท าร้ายท าลายกนั ท าให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่
รวมกนัไดอ้ยา่งมีสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยูร่วมกนั มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผูน้ า คอยให้
ค  าแนะน าตกัเตือน ตดัสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบา้นเคารพธรรมชาติรอบตวั ดิน น ้ า ป่า 
เขา ขา้ว แดด ลม ฝน โลก  และจกัรวาล  ชาวบา้นเคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ พ่อแม่ ปู่ยา่ตายาย ทั้งท่ีมีชีวิตอยู่
และล่วงลบัไปแลว้ 
  ภูมิปัญญาเป็นความรู้ประกอบไปดว้ยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้นชีวิตของ
ชาวบา้นไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพนัธ์กนัท ามาหากินร่วมกนัในชุมชน 
การปฏิบติัศาสนา พิธีกรรม และประเพณี ภูมิปัญญาเป็นความรู้เป็นคุณธรรม เมือผูค้นใช้ความรู้นั้น
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ความรู้
เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต เป็นแนวทางหลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกของครอบครัว ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมลบัไปแลว้ กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิกบั
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาเป็นความรู้เร่ืองท ามาหากินมีอยูม่าก เช่น การท าไร่ท านา การปลูกพืช การเล้ียง
สัตว ์การจบัปลา จบัสัตว ์การทอผา้ ทั้งผา้ฝ้ายและผา้ไหม ซ่ึงมีลวดลายท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ
และความคิดของชาวบ้าน การท าเคร่ืองป้ันดินเผา การแกะสลักไม้ และหิน ซ่ึงจะพบได้จาก
โบราณสถานในพิพิธภณัฑต่์างๆ ภูมิปัญญาเป็นความรู้ท่ีประกอบไปดว้ยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวถีิ
ชีวิตดั้งเดิมนั้นชีวิตของชาวบา้นไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างความสัมพนัธ์กนัท ามาหา
กิน การอยูร่วมกนัในชุมชน การปฏิบติัศาสนา พิธีกรรม และประเพณี 
   ประเภทและสาขาของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือ ภูมิปัญญาชาวบา้น จากค าว่าภูมิปัญญาซ่ึงมี
ลกัษณะเฉพาะไปสู่ค าวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือ ภูมิปัญญาชาวบา้น ท่ีหมายถึง ความรู้ของชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดม้าจากความรู้ความสามารถจนเป็นประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบา้น 
รวมทั้งความรู้ท่ีสั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ระหวา่งการสืบทอดมี
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การปรับ ประยุกต ์และเปล่ียนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ยิง่ในสภาพของสังคมไทยท่ีมีภูมิปัญญาอยา่งมากสามารถ สรุปไดด้งัน้ี 
(ภูมิปัญญาไทย.สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ) 
  1. ภูมิปัญญามีลกัษณะเป็นทั้งความรู้ ทกัษะ ความเช่ือ และพฤติกรรม 
  2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ
คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
  3. ภูมิปัญญาไทยเป็นองคร์วมหรือกิจกรรมทุกอยา่งในวถีิชีวติของคน 
  4. ภูมิปัญญาไทยเป็นเร่ืองของการแกไ้ขปัญหา การจดัการ การปรับตวั และการเรียนรู้ เพื่อ
ความอยูร่อดของบุคคล ชุมชน สังคม 
  5. ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานของการมองชีวติ เป็นพื้นฐานความรู้ในเร่ืองต่างๆ 
  6. ภูมิปัญญาไทยลกัษณะเฉพาะ หรือมีเอาลกัษณ์ในตวัเอง 
  7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับสมดุลในพฒันาการทางสังคมภูมิปัญญาไทย
สามารถสะทอ้นออกมาใน 3 ลกัษณะท่ีสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั คือ 
   7.1 ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งคนกบัโลก ส่ิงแวดลอ้ม สัตว ์พืช และธรรมชาติ 
   7.2 ความสัมพนัธ์ของคนกบัคนอ่ืนๆท่ีอยูร่วมกนัในสังคม หรือชุมชน 
   7.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ ตลอดจนส่ิงท่ีไม่สามารถ
สัมผสัไดท้ั้งหลาย 
  ทั้ง 3 ลกัษณะน้ี คือ สามมิติของเร่ืองเดียวกนั หมายถึงชีวิตชุมชน สะทอ้นออกมาถึงภูมิ
ปัญญาในการด าเนินชีวิตอยา่งมีเอกภาพ เหมือนสามมุมของรูปสามเหล่ียม ภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐาน
ในการด าเนินชีวิตของคนไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ ้าน 
หมายถึง  ความรู้ของชาวบ้านซ่ึงได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน 
รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ระหว่างการ
สืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปล่ียนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทาง
สังคมวฒันธรรม และสิ่ งแวดล ้อม ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที ่ประกอบไปด ้วยคุณธรรมซ่ึง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้ งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้ งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็น
ส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพนัธ์กันการท ามาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบติั
ศาสนา พิธีกรรมและประเพณี (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่ม 19, 2540) นอกจากนั้น 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านยงักล่าวถึง การเอาทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินแต่ละ
แห่ง ซ่ึงอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน หรือเป็นลักษณะสากลที่หลายๆ ท้องถิ่นมีคล้ายกันก็ได้ 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในแต่ละท้องถ่ินเกิดจากการที่ชาวบ้านแสวงหาความรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรค
ทางธรรมชาติ ทางสังคมที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิต ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเป็นส่ิงที่เกี่ยวข้องกบั
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การผลิตและวิถีชีวิตชาวบา้น (มนตรี โคตรคนัทา , 2550)ภูมิปัญญาชาวบ้านอาจเกิดจากการ
ได้มาขององค์ความรู้ของชนพื้นเมืองจากส่ิงแวดล้อมรอบตวั โดยอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ
ใช้ชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากความมากมายและความหลากหลายของระบบนิเวศท่ีซับซ้อน และ
มีความเข ้าใจเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของพืชและสัตว ์หรือแม ้แต่หน้าที่ต่างๆ ของระบบนิเวศ 
เทคนิคในการใช้และการจดัการ โดยมีการใช้ประโยชน์ในรูปของ อาหาร ยา เช้ือเพลิง หรือ
เป็นวสัดุส าหรับการสร้างท่ีอยู่อาศยั หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ (Alaska Native Science Commission, 
2016)  

ภูมิปัญญาชาวบ้านแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 1. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการท ามาหากิน วิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตเรียบง่ายกว่า
ทุกวนัน้ี อาศยั 

 2. ภูมิปัญญาอันเน่ืองมาจากสภาวะธรรมชาติ ธรรมชาติและแรงงานเป็นหลักในการ
ท ามาหากิน และใช้สติปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาให้เพื่อจะได้อยู่รอด เช่น การขยายที่ท  า
กิน ต้องหักร้างถางพง บุกเบิก พื้นที่ท  ากินใหม่ การปรับพื้นที่ป้ันคนันาเพื่อท านา การท าไร่ท า
นา ปลูกพืชเล้ียงสัตวแ์ละดูแลรักษาให้เติบโตและได้ผล การจดัการแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรก็
เป็นหน่ึงในภูมิปัญญาชาบ้านในอดีตเช่นกัน 

 3. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคและแก้ปัญหาสุขภาพ  เช่น การใช้สมุนไพร
เป็นยาและอาหาร พืชสมุนไพร หมอพื้นบ้าน และการแพทย์แผนโบราณ 

 4. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการกินอยู่ เช่น การถนอมอาหาร การปรุงอาหาร การกิน
อาหาร 

 5.  ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรม  ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ด ้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และนาฏกรรม  

 6.ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรม  ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ด้าน
ภาษาและส านวนไทย เช่น ค าผญา ค าสอน ความเช่ือ ปริศนาค าทาย และ บทเพลงพื้นบ้าน เช่น 
เพลงแหล่ เพลงกล่อมเด็ก เพลงฉ่อย กลอนล า เพลงอีแซว เพลงเก่ียวข้าว ฯลฯ 

 7. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ใช้ในการปรับประยุกต์
พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความมัน่คงของชุมชน ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ตั้ งแต่เกิดจนตาย เช่น 
ประเพณีการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย ฯลฯ 

http://www.คนใส่เสื้อกันหนาว/
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 8. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ใช้ในการ
จดัการทรัพยากรดิน น ้า และป่าไม้ เช่น การสร้างเข่ือน เหมือง ฝาย การควบคุมคุณภาพน ้า การ
ป้องกัน น ้าท่วม การจดัการป่าไม้ เช่น การปลูกสวนป่า และการอนุรักษ์ป่า  

 9.ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกันในชุมชนดั้งเดิมนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องไม่ก่ีตระกูล ซ่ึงได้อพยพยา้ยถ่ินฐานมาอยู่ หรือสืบทอดบรรพบุรุษ
จนนับญาติกันได้ทั้ งชุมชน มีคนเฒ่าคนแก่ท่ีชาวบ้านเคารพนับถือเป็นผูน้ าหน้าท่ีของผูน้ าไม่ใช่ 
การสั่ง แต่เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าปรึกษา มีความแม่นย  าในกฎระเบียบประเพณีการด าเนินชีวิต 
ตดัสินไกล่เกล่ียหากเกิดความขดัแยง้ ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ปัญหาในชุมชนก็มีไม่น้อย ปัญหาการท ามาหากิน ฝนแล้ง น ้ าท่วม โรคระบาด โจรลักววัควาย 
เป็นต ้น นอกจากนั้น ยงัมีปัญหาความขดัแยง้ภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชน การละเมิด
กฎหมายประเพณี ส่วนใหญ่จะเป็นการ  "ผิดผี"  คือ ผีของบรรพบุรุษ ผู ซ่ึ้งได้สร้างกฎเกณฑ์
ต่างๆ ไว ้เช่น กรณีท่ีชายหนุ่มถูกเน้ือต้องตวัหญิงสาวท่ียงัไม่แต่งงาน เป็นต้น หากเกิดการผิดผี
ข้ึนมา ก็ต้องมีพิธีกรรมขอขมา โดยมีคนเฒ่าคนแก่เป็นตัวแทนของบรรพบุรุษ มีการว่ากล่าวสั่ง
สอนและชดเชยการท าผิดนั้นตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว ้ชาวบ้านอยู่อย่างพึ่ งพาอาศยักัน ยามเจ็บไข้
ได้ป่วย ยามเกิดอุบติัเหตุเภทภยั ยามท่ีโจรขโมยววัควายข้าวของ การช่วยเหลือกันท างานท่ีเรียก
กันว่า การลงแขก ทั้งแรงกายแรงใจที่มีอยู่ก็จะแบ่งปันช่วยเหลือ เอ้ืออาทรกัน การ แลกเปล่ียน
ส่ิงของ อาหารการกิน และอื่นๆ จึงเกี่ยวข้องกับวิถีของชุมชน ชาวบ้านช่วยกันเก็บเกี่ยวข ้าว 
สร้างบ้าน หรืองานอ่ืนท่ีต้องการคนมากๆ เพื่อจะได้เสร็จโดยเร็ว ไม่มีการจ้าง(คลังปัญญาไทย, 
2550) 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหาร
และเคร่ืองด่ืม การผลิตผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช้ และการ
ผลิตผลิตภณัฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เคร่ืองหนัง และอ่ืนๆ 

 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เร่ืองเล่าพื้นบา้น กวี
นิพนธ์พื้นบ้าน ปริศนา พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การฟ้อนร าพื้นบ้าน ละครพื้นบา้น 
จิตกรรมพื้นบ้าน ประติมากรรมพื้นบา้น หัตถกรรมพื้นบ้าน เคร่ืองแต่งกายพื้นบา้น และส่ิงทอ
พื้นบ้าน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2551) 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9C%E0%B8%B5
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 ภูมิปัญญาท้องถิ ่น มีบริบทส าคัญของสังคมเป็นแหล่งเพาะภูมิปัญญาอย่างน้อย 4 
ประการ คือ 

 1.  ภูม ิปัญญาอ ัน เ นื ่อ งมาจากสภาวะธรรมชาต ิ ล ักษณะทางภูม ิประ เทศอ ัน
หลากหลาย ทั้งทิวเขา สันทราย ที่ราบลุ่ม มีแม่น ้ าล าคลองผ่านหลายสาย ภูมิอากาศร้อนช้ืน ฝน
ตกชุกตลอดปี สภาพทางธรณีวิทยาอุดมไปด้วยแร่ธาตุและชั้นหินต่าง ๆ มีเขตแดนติดต่อก ับ
ประเทศมาเลเซีย และตั้งอยู่บนคาบสมุทรอนัเป็นเส้นทางทางการค้า สภาพทางภูมิประเทศอนั
หลากหลายล้วนก่อให้เกิดภูมิปัญญาในการเลือกถิ่นฐานบ้านเรือน ว่าจะต้อง  “แค่บ่อท่านา
วดั” คือ ต้องให้ใกล้กบัแหล่งน ้ า สะดวกแก่การสัญจร ใกล้กับแหล่งท ากิน (ท านา) และใกล้วดั
เพื่ออยู่ใกล้ศาสนา อนัเป็นแหล่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ 
ก่อให้เกิดภูมิปัญญาและคติทางสถาปัตยกรรม เช่น การปลูกบ้านโดยมีตีนเสา   เพื่อรองรับเสา
แทนการขุดหลุมฝังเสา    เพื่อสะดวกในการโยกยา้ย และกันความช้ืน  มีการวางเสาแบบเอน
สอบข้ึนด้านบนเล็กน้อย ช่วยให้ต้านลมได้ดียิ่งข้ึน จากสภาพความหลากหลายทางภูมิศาสตร์
ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดภูมิปัญญาในการตั้งช่ือที่อยู่อาศยัละแวกหรือเขตนั้น ๆ ตามสภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นหรือลักษณะการท ามาหากินมาเป็นนาม เช่น บ้านโคกเสม็ดชุน , 
บ ้านคูเ ต ่า , บ ้านคอหงส์ , บ ้านควนล ัง , บ ้านคลองแห  เ ป็นต ้นบา งค ร้ั งก า รข าดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางภูมิศาสตร์ก็ก่อให้เกิดภูมิปัญญา
ชาวบ้านอีกทอดหน่ึง เช่น ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารเพื่อกินและใช้ในช่วงท่ีขาดแคลน 

 2. ภูมิปัญญาอันเน่ืองมาจากภาวะสร้างสรรค์ของบรรพชน ภูมิปัญญาในการจดัการ 
การสร้างสรรค์ของคนรุ่นก่อนๆ ย่อมกลายเป็นแหล่งให้ความรู้และประสบการณ์แก่คนรุ่นต่อ 
ๆ มา จนเกิดแตกก่อ แต่งเติม ตกทอด สืบเน่ืองเร่ือยมา เช่น ภูมิปัญญาในการท าอาชีพ บรรพชน
ท่ีมีอาชีพช่างเหล็กรู้ว่าการน าถ่านไม้เค่ียมมาเผาเหล็กจะดีกว่าไม้ชนิดอ่ืน ๆ เพราะไม้ชนิดน้ีให้
ความร้อนสูง ไม่เกิดดอกไฟ และมีภูมิปัญญาในการเลือกเหล็กและโลหะอื่นมาประสาน 
เพื่อให้เน้ือโลหะเหนียวและแข็งต่างกันภูมิปัญญาอนัเป็นกุศโลบายในการน าคติความเช่ือมา
ปฏิบติัเพื่อบ ารุงขวญัและไม่ให้เกิดความประมาท อนัเป็นภยนัตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 
คติความเช่ือเร่ืองแม่ย่านาง เป็นต้นภูมิปัญญาสร้างขยายและพิทกัษ์ฐานอ านาจแต่รุ่นบรรพชน
มาสู่รุ่นลูกหลาน เช่น การผูกเกลอ อนัเป็นเคร่ืองมือเพื่อตกทอดความสามคัคีดุจญาติมิตรมาสู่
รุ่นลูกหลาน 

 3.  ภูมิปัญญาอันเน่ืองมาจากความเช่ือเกี่ยวกับโลกและจักรวาลคติความเช่ือท่ีสืบทอด
กันมาแต่โบราณมีว่า สรรพส่ิงทั้งหลายในโลก นับตั้งแต่เล็กสุดจนมองไม่เห็นไปจนถึงส่ิงที่
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ใหญ่ที่สุด เช่น โลกและจกัรวาล ทั้งที่เป็นสสารที่เป็นรูปทรงสัณฐานและที่เป็นพลังงาน ล้วน
ปรุงแต่งข้ึนจากธาตุส่ี คือ ดิน(ปฐวีธาตุ) น ้า(อาโปธาตุ) ลม(วาโยธาตุ) และไฟ(เตโชธาตุ) 

เช่ือกนัว่าความสมดุลของธาตุส่ีในร่างกาย ช่วยให้แต่ละคนมีพลานามยัสมบูรณ์ แต่ถ้าขาดธาตุ
ใดธาตุหน่ึงก็หมายถึงความเจ็บไขไ้ด้ป่วยสภาพภูมิอากาศแปรปรวน มีลมแรง อากาศร้อนจดั 
และมีความช้ืนเย็น จึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาในการจดัการด้านโภชนาการและการป้องกนัโรคภยั 
จึงมกันิยมกินอาหารที่มีรสจดัและพืชผกัที่มีธาตุไฟมากด้านการรักษาโรคภยัไข้เจ็บ ก็มีภูมิ
ปัญญาในการพิจารณาคุณสมบติัของสมุนไพรที่มีธาตุส่ี เด่น-ชัด และเลือกเพื่อน ามาใช้แก้โรค
ต่าง ๆ แล้วแต่ว่าโรคใด  เน่ืองมาจากสาเหตุจากธาตุใดก าเริบ เช่น คนท่ีไข้ข้ึนสูงร้อนจดั ก็ต้อง
ใช้ตวัยาท่ีมีธาตุน ้าผสม ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก็มาจากความเช่ือจากต านาน
การสร้างโลกโดยอ านาจเหนือธรรมชาติ ซ่ึงแฝงเร้นอยู่ทุกหนทุกแห่ง คือ ถือว่าสรรพส่ิงทั้ ง
ปวง ทั้งคน สัตว์ พืช หรืออากาศธาตุทั้งมวลมีผูส้ร้างและผูคุ้ม้กันที่มองไม่เห็น สร้างเป็นคติให้
ตระหนักถึงคุณค่าธรรมชาติ เป็นภูมิปัญญาที่เป็นกุศโลบายให้เกิดการสงวนทรัพยากรโดย
ทางอ้อม เช่น เร่ืองพระภูมิเจ้าที่ เทพารักษ์ นางไม้ นางธรณี นางมณีเมขลา แม่โพสพ พระพาย 
เหล่าน้ี ล้วนมุ่งให้กตญัญูรู้คุณของแผ่นดิน น ้า ลม ไฟ และทรัพยากรธรรมชาติทั้งส้ินแต่แตกต่อ
เป็นแขนงภูมิปัญญาย่อย ๆ นานาประการ เช่น ห้ามกินข้าวเหลือแล้วเททิ้งเพราะจะขวญัขา้ว 
(ลบหลู่) ห้ามพูดหยาบคายขณะกินข้าวจะขวญัข้าว จะท าให้ขา้ว น ้ า น้อยใจ จะท ามาหากินยาก 
ตกอบั ฝืดเคือง เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่าน้ีได้กลายเป็นเคร่ืองอบรมสะสม ก่อให้เกิดจริยธรรม 
ความเช่ือ ประเพณี และคติทางโลกนานัปการ 

 4. ภูมิปัญญาอันเน่ืองมาจากความศรัทธาทางศาสนา ศาสนาท่ีมีผลต่อการบ่มเพาะภูมิ
ปัญญาได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ศาสนิกชนศาสนาใดก็มกัจะถูก
บ่มเพาะด้วยศาสนานั้น ๆ เป็นพิเศษ แต่บางคนอาจถูกบ่มเพาะด้วยลัทธิศาสนาทั้ง 3 ศาสนา
ผสมผสานกัน เช่น ชาวไทยพุทธอาจมีรอยบ่มเพาะของศาสนาพราหมณ์ปนแทรกอยู ่อย่าง
ซับซ้อนภูมิปัญญาในการครองตนของทุกศาสนิกชน มกัมีหลักให้ละเวน้ส่ิงที่ถือว่าเป็นบาปที่
คนดีพึงรักษาตวัให้ห่าง และมุ่งบ าเพ็ญกุศลเพื่อเป็นเน้ือนาบุญ (พรรษมน พิทกัษ์ธรรม, มปป) 

 5.2 การส่งเสริมภูมิปัญญา ให้คนไทยตระหนกัถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทย สร้างจิตส านึกท่ีดี มีค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ อยู่รวมกันด้วยความรักความสามัคคี เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน บนความแตกต่าง
หลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคมท่ีมีความใส่ใจและแบ่งปันผู ้อ่ืน 
ตลอดจนน าไปสู่การสร้างนวตักรรมและผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม ท่ีเช่ือต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศในอนาคต (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 72) 
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  การส่งเสริมภูมิปัญญาจึงเป็นหลกัการท่ีจะน าไปสู่ความย ัง่ยืนท่ีส่งมอบให้คนรุ่นหลงัไดเ้กิด
การเรียนรู้เกิดความเขา้ใจท่ีประกอบดว้ย (ก าธน สนธวานนท,์2539:250-252) 
  1. การอนุรักษ ์คือ การบ ารุงรักษาส่ิงท่ีดีงามไวเ้ช่น ประเพณีต่างๆหตัถกรรม และคุณค่าหรือ
การปฏิบติัตนเพื่อความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนและส่ิงแวดลอ้ม 
  2. การฟ้ืนฟู คือ การร้ือฟ้ืนส่ิงท่ีดีงามท่ีหายไป เลิกไป หรือก าลังจะเลิก ให้กลับมาเป็น
ประโยชน์ เช่นการร้ือฟ้ืนดนตรีไทย 
  3. การประยุกต์ คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่เขา้ด้วยกนั ให้
เหมาะสมกบัสมยัใหม่ เช่น การใชย้าสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกบัการรักษาสมยัใหม่การท า
พิธีบวชตน้ไม ้เพื่อให้เกิดส านึกในการอนุรักษใ์นทรัพยากรธรรมชาติรักษาป่ามากยิ่งข้ึน การประยกุต์
ประเพณีการท าบุญขา้วเปลือกท่ีวดั มาเป็นการสร้างธนาคารขา้ว เพื่อช่วยเหลือผูข้าดแคลน 
  4. การสร้างใหม่คือการคิดคน้ใหม่ท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ดั้งเดิม เช่นการประดิษฐ์โป่งลาง การ
คิดโครงการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยอาศยัคุณค่าความเอ้ืออาทร ท่ีชาวบา้นเคยมีต่อกนั
มาหารูปแบบใหม่ เช่นการสร้างธนาคารขา้ว ธนาคารโคกระบือ การร่วมกลุ่มแม่บา้น เยาวชน เพื่อท า
กิจกรรมอยา่งมีระบบมากข้ึน 
  ภูมิปัญญาชาวบา้นในสังคมยุคปัจจุบนั ภูมิปัญญาชาวบา้นไดก่้อเกิดและสืบทอดกนัมาใน
ชุมชนหมู่บา้น เมือหมู่บา้นเปล่ียนแปลงไปพร้อมกบัสังคมสมยัใหม่ ภูมิปัญญาชาวบา้นมีการปรับตวั 
และมีความรู้จ านวนมากได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบติัสืบต่อกันมา เช่น การรักษาพื้นบ้าน
บางอยา่ง การใชย้าสมุนไพรบางชนิด เพราะหมอยาเก่งๆ ไดเ้สียชีวิตโดยไม่ไดถ่้ายทอดให้กบัคนอ่ืน 
หรือถ่ายทอดแต่คนต่อมาไม่ไดป้ฏิบติัเพราะชาวบา้นไม่นิยมเหมือนสมยัก่อน ใชย้าสมยัใหม่และไป
หาหมอท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกง่ายกว่า งานหัตถกรรมทอผา้หรือเคร่ืองเงิน เคร่ืองเขิน แมจ้ะยงั
เหลืออยูไ่ม่นอ้ยแต่ก็ไดถู้กพฒันาไปใชเ้ป็นการคา้ ไม่สามารถรักษาคุณภาพและฝีมือแบบดั้งเดิมไวไ้ด ้
ในการท ามาหากินมีการใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยั ใชร้ถไถนาแทนควาย รถอีแต๋นแทนเกวยีน การลงแขก
ท านาปลูกขา้วและปลูกสร้างบา้นเรือนก็เกือบจะหมดไป มีการจา้งงานมากข้ึน แรงงานก็ยากกว่า
สมยัก่อน ผูค้นอพยพยา้ยถ่ิน บา้งก็เขา้เมือง บา้งก็ไปท างานท่ีอ่ืน สังคมสมยัใหม่มีระบบการศึกษาใน
โรงเรียน มีอนามยัและโรงพยาบาล มีโรงภาพยนตร์ สถานบนัเทิงต่างๆ ท าให้ชีวิตทางสังคมของ
ชุมชนเปล่ียนไป มีต ารวจ มีศาลสถิตยุติธรรม มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง ฝ่ายพฒันาขา้ไปในหมู่บ้าน 
บทบาทของพระสงฆ ์ผูสู้งอายเุร่ิมลดนอ้ยลงไป การท ามาหากินก็เปล่ียนจากการผลิตเพื่อยงัชีพมาเป็น
การผลิตแบบอุตสาหกรรม ผู ้ซ้ือต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายในเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ ท าให้
ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนผลผลิตจากป่าก็หมดไป สถานการณ์เช่นน้ีท าให้ผูน้  าการพฒันาหลายคนท่ีมี
บทบาทส าคญัในระดับจงัหวดั ระดับภาคและระดับประเทศ เร่ิมเห็นความส าคญัของภูมิปัญญา
ชาวบา้น หน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนบัสนุน และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
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ประยุกต ์และคิดคน้ส่ิงใหม่ ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์สุขของสังคม ความคิดและการแสดงออก เพื่อ
จะเขา้ใจภูมิปัญญาชาบา้น จ าเป็นตอ้งเขา้ใจความคิดของชาวบา้นเก่ียวกบัโลก หรือท่ีเรียกวา่โลกทศัน์ 
และเก่ียวกับชีวิตท่ีเรียกว่าชีวทศัน์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นนามธรรมอนัเก่ียวข้องสัมพนัธ์โดยตรงกับการ
แสดงออกในลกัษณะต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมประกอบดว้ย (ภูมิปัญญาชาวบา้น, 2559) 
  1. แนวคิดเร่ืองความสมดุล เป็นแนวคิดพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบา้น การแพทยแ์ผนไทย
หรือท่ีเคยเรียกว่า การแพทยแ์ผนโบราณ นั้นมีหลกัการว่า คนมีคุณภาพดีเม่ือร่ายกายมีความสมดุล
ระหวา่งธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น ้า ลม ไฟ คนเจบ็ป่วยไดเ้พาะธาตุขาดความสมดุล 
  2. ความส าพนัธ์กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อบ้านในชุมชน ความสัมพนัธ์ท่ีดีมี
หลกัเกณฑ์ท่ีบรรพบุรุษไดส้ั่งสอนมา เช่นลูกควรปฏิบติัอยา่งไรกบัพ่อแม่ กบัญาติพี่นอ้ง กบัผูสู้งอายุ 
พอ่แมค้วรเล้ียงลูกอยา่งไร ความเอ้ืออาทรต่อกนัและกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยเฉพาะในยามทุกยาก
และมีปัญหา 
  3. ความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ ผูค้นสมยัก่อนพึ่งพาอาศยัธรรมชาติแทบทุกดา้นตั้งแต่อาหาร
การกิน เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยัและยารักษาโรค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงัไม่พฒันากา้วหน้า
เหมือนทุกวนัน้ี ยงัไม่มีระบบการคา้แบบสมยัใหม่  ไม่มีตลาด ชาวบา้นมีหลกัเกณฑ์ในการใชส่ิ้งของ
ในธรรมชาติ ไม่ตดัไมอ่้อน ท าให้ตน้ไมใ้นป่าข้ึนแทนท่ีถูกตดัไปไดต้ลอดเวลา ชาวบา้นยงัไม่รู้จกั
สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง  ฆ่าหญา้ ฆ่าสัตว ์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี  ใช้ส่ิงของในธรรมชาติท่ีเก้ือกูลกนั ใช้มูล
สัตวใ์บไมใ้บหญา้ท่ีเน่าเป่ือยเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ น ้ าในล าคลองแม่น ้ าใสสะอาด 
ชาวบา้นเคารพธรรมชาติเช่ือว่ามีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ในธรรมชาติ เช่นแม่น ้ า ป่า เขา รวมถึงสัตว ์
บา้นเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเกษตรและเคร่ืองมือท ามาหากินต่างๆ มีพิธีสู่ขวญัขา้วเป็นตน้ 
  4. ความสัมพนัธ์กบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ชาวบา้นรู้วา่มนุษยเ์ป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหน่ึงของ
จกัรวาล ซ่ึงเต็มไปดว้ยความเร้นลบั มีพลงัอ านาจท่ีเขาไม่อาจอธิบายได ้ความเร้นลบัดงักล่าวรวมถึง
ญาติพี่นอ้งและผูค้นท่ีล่วงลบัไปแลว้ ชาวบา้นยงัคงมีความสัมพนัธ์กบัพวกเขา ท าบุญและร าลึกถึงอยู่
เสมอทุกวนั หรือในโอกาสส าคญั 
  วถีิชีวติ ในอดีตเป็นเร่ืองของการท ามาหากินของชาวบา้นท่ีเรียบง่ายโดยอาศยัธรรมชาติเป็น
หลกัในการท ามาหากิน แต่ก็ใชส้ติปัญญาท่ีบรรพบุรุษไดถ่้ายทอดไวเ้พื่อสามารถอยูร่อดไดจ้ากปัญหา
ต่างๆ โดยเฉพาะเม่ือขนาดของครอบครัวใหญ่ข้ึนความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขยายท่ีท ากิน ตอ้งหกัลา้งถาง
พง บุกเบิกพื้นท่ีท ากินใหม่ การท าไร่ท านา ปลูกพืชเล้ียงสัตว ์และดูแลรักษาใหเ้จริญเติบโตและไดผ้ล
ผลิต เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถรวมถึงการจบัปลา การล่าสัตว ์ก็มีวิธีการท่ีพิเศษซ่ึงบาง
คนมีความสมารถมาก รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไรท่ีใดและวิธีใดซ่ึงน ามาเพื่อให้เกิดการด ารงชีวิตได้
อยา่งเหมาะสม ชาวบา้นจึงมีความรู้เป็นภูมิปัญญาท่ีประกอบดว้ย 
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  1. การจดัการแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร ก็เป็นความรู้ความสามารถท่ีมีมาแต่โบราณคนทาง
ภาคเหนือรู้จกัการบริหารจดัการน ้ าเพื่อการเกษตรและเพื่อบริโภคต่างๆในการจดัระบบเหมืองฝายมี
การจดัแบ่งปันน ้ ากนัตามระบบประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา มีหัวหน้าท่ีทุกฝ่ายยอมรับมีคณะกรรมการ
จดัสรรน ้าตามสัดส่วนและพื้นท่ีท ากิน นบัเป็นความรู้ท่ีท าใหชุ้มชนต่างๆท่ีอาศยัอยูใ่กลล้  าน ้ าไม่ว่าตน้
น ้าหรือปลายน ้า ไดรั้บการแบ่งปันน ้าอยา่งยติุธรรม ทุกคนไดป้ระโยชน์และอยูร่วมกนัอยา่งสันติ 
  2. การแปรรูปผลิตผลในหลายรูปแบบ หรือการถนอมอาหารให้กินไดน้านๆการหมกัดอง 
เช่น ปลาร้า น ้าปลา ผกัดอง ปลาเคม็ ปลาแหง้ การแปรรูปขา้วก็ท าได ้มากมายหลายร้อยชนิด เช่นขนม
ต่างๆ แต่ละพิธีกรรมแต่ละงานบุญประเพณี มีขา้วและขนมในรูปแบบไม่ซ ้ ากนั ตั้งแต่ขนมจีน สังขยา 
ไปถึงขนมในงานสารท กาละแม ขนมครก และอ่ืนๆซ่ึงยงัพอมีให้เห็นอยูจ่  านวนหน่ึง ในปัจจุบนัส่วน
ใหญ่ปรับเปล่ียนมาเป็นการผลิตเพื่อขาย หรือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  3. ความรู้เก่ียวกบัการปรุงอาหารก็มีอยูม่ากมายแต่ละทอ้งถ่ินมีรูปแบบและรสชาติแตกต่าง
กนัไปมีมากมายนับร้อยนับพนัชนิด แมใ้นชีวิตประจ าวนัมีเพียงไม่ก่ีอย่าง แต่โอกาสงานพิธี งาน
แต่งงาน งานฉลองส าคญั จะมีการจดัเตรียมอาหารอย่างดีและพิถีพิถนัตามประเพณีเดิมนั้น เป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ การเตรียมอาหาร การจดัขนมและผลไม ้ไม่ไดเ้ป็นเป็นการเพียงแต่รับประทานและ
อร่อยเท่านั้น แต่ยงัให้ความสวยงาม ท าให้สามารถสัมผสักบัอาหารนั้นไม่เพียงแต่ทางงปากและ
รสชาติของล้ิน แต่รวมถึงทางตาและทางใจด้วย การเตรียมอาหารนั้นเป็นงานศิลปะท่ีปรุงแต่งด้วย
ความตั้งใจ ใชเ้วลา ฝีมือและความรู้ความสามารถ 
  4. การประกอบอาชีพ ซ่ึงชาวบา้นสมยัก่อนส่วนใหญ่มีอาชีพท านาเป็นหลกั เพราะเมือมีขา้ว
แลว้ก็สบายใจ อยา่งอ่ืนพอหาไดจ้ากธรรมชาติ เสร็จหนา้นาก็ท างานหตัถกรรม การทอผา้ ท าเส่ือ เล้ียง
ไหม ท าเคร่ืองมือส าหรับจบัสัตว ์เคร่ืองมือการเกษตร และอุปกรณ์ต่างๆท่ีจ าเป็น หรือเตรียมพื้นท่ีเพื่อ
การท านาในคร้ังต่อไป ชาวบา้นท ามาหากินกนัเพื่อการยงัชีพ ไม่ไดท้  าเพื่อขาย มีการน าผลผลิตส่วน
หน่ึงไปแลกของท่ีจ าเป็นท่ีตนเองไม่มี เช่นน าขา้วไปแลกเกลือ พริก  ปลา  ไก่  หรือเส้ือผา้ การขาย
ผลิตผลมีเพียงส่วนน้อย และเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินเสียภาษีให้รัฐ ชาวบา้นก็จะน าผลิตผลเช่น
ขา้วไปขายในเมืองใหก้บัพอ่คา้ หรือขายใหก้บัพอ่คา้ทอ้งถ่ิน เช่นทางภาคอีสาน เรียกวา่ “นายฮอ้ย” คน
เหล่าน้ีจะน าผลผลิตบางอย่างเช่นขา้ว ปลาร้า ววั ควาย ไปขายในท่ีไกลๆ ทางภาคอีสานมีพ่อคา้ววั
ต่างๆเป็นตน้ 
  แม้ว่าความรู้เร่ืองการค้าขายของคนสมัยก่อนไม่อาจจะน ามาใช้ในระบบตลาดเช่นใน
ปัจจุบนัได ้เพราะสถานการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากแต่การค่าท่ีมีจริยธรรมของพ่อคา้ในอดีต ท่ี
ไม่ได้หวงัแต่เพียงก าไร แต่ยงัค านึงด้านการช่วยเหลือแบ่งปันเป็นหลกั ยงัมีคุณค่าส าหรับปัจจุบนั 
นอกนั้นในหลายพื้นท่ีในชนบท ระบบแลกเปล่ียนส่ิงของยงัคงมีอยู่ โดยเฉพาะในพื้นท่ียากจนซ่ึง
ชาวบา้นไม่มีเงินสด มีแต่ผลผลิตต่างๆ ระบบการแลกเปล่ียนไม่ไดย้ดึหลกัมาตราชัง่วดัหรือการตีราคา
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ของส่ิงของแต่แลกเปล่ียนโดยการค านึงถึงสถานการณ์ของผูแ้ลกทั้งสองฝ่ายคนท่ีเอาปลาหรือเอาไก่มา
แลกขา้ว อาจจะไดข้า้วเป็นถงั เพราะเจา้ของขา้วค านึงถึงความจ าเป็นของครอบครัวเจา้ของไก่ ถา้ตี
ราคาเป็นเงินขา้วหน่ึงถงัยอ้มมีค่ากวา่ไก่หน่ึงตวั 
  5. งานหตัถกรรมเป็นทรัพยสิ์นมรดกทางภูมิปัญญาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงของบรรพบุรุษ
เพราะเป็นส่ือท่ีถ่ายทอดในบางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือและคุณค่าต่างๆ ท่ีสั่งสมมาแต่
นมนาน ลายผา้ไทย ผา้ฝ้าย ฝีมือในการทออยา่งประณีต รูปแบบเคร่ืองมือทีสานดว้ยไมไ้ผแ่ละอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆเคร่ืองดนตรี ของเล่น ส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กบรรจงสร้างข้ึนมาเพื่อใชส้อย การท าบุญ
หรือการอุทิศใหใ้ครคนหน่ึง ไม่ใช่เพื่อการคา้ขาย 
   การอยู่รวมกนัในสงคม และการอยู่รวมกนัในชุมชนดั้งเดิมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่
น้องไม่ก่ีตระกูล ซ่ึงได้อพยพมาตั้งถ่ินฐานท่ีอยู่ใหม่ หรือสืบทอดบรรพบุรุษจนนับญาติกันได้ทั้ ง
ชุมชน มีผูสู้งอายุท่ีชาวบา้นเคารพนบัถือเป็นผูน้ า หนา้ท่ีของผูน้ าไม่ใช่การสั่ง แต่เป็นผูท่ี้ให้ค  าแนะน า
ปรึกษา มีความแม่นย  าในกฎระเบียบประเพณีการด าเนินชีวิต ตดัสินไกล่เกล่ียหากเกิดความขดัแยง้
ช่วยกนัแกไ้ขปัญญาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและประกอบดว้ย 
  1. ปัญหาในชุมชนก็มีไม่นอ้ย ปัญหาการท ามาหากิน ฝนแลง้ น ้ าท่วม โรคระบาด โจรลกัววั
ควาย เป็นต้น นอกจากนั้น ยงัมีปัญหาความขดัแยง้ภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชน การละเมิด
กฎหมายประเพณี ส่วนใหญ่จะเป็นการ “ผิดผี” คือ ผีบรรพบุรุษ ผูซ่ึ้งไดส้ร้างกฎเกณฑ์ ต่างๆไวเ้ช่น 
กรณีท่ีชายหนุ่มถูกตอ้งเน้ือตวัหญิงสาวท่ียงัไม่แต่งงานเป็นตน้ 
  2. ปัญหายามเจ็บไขไ้ดป่้วย ยามเกิดอุบติัเหตุเภทภยั ยามท่ีโจรขโมยววั ขโมยขา้ว ของการ
ช่วยเหลือกนัท่ีเรียกวา่ การลงแขก ทั้งแรงกายแรงใจท่ีมีอยูก่็จะช่วยเหลือเอ้ืออาทรกนั การแลกเปล่ียน
ส่ิงของอาหารการกิน และอ่ืนๆ จึงยงัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวิถีของชุมชน ชาวบา้นช่วยกนัเก็บเก่ียว สร้าง
บา้น หรืองานอ่ืนท่ีตอ้งการคนมากๆ เพื่อจะได้เสร็จโดยเร็ว ไม่มีการจา้ง ในชุมชนต่างๆจะมีคนมี
ความรู้ความสามารถหลากหลาย บางคนเก่งทางรักษาโรค บางคนเก่งการเพราะพืชผลต่างๆ บางคน
เก่งทางการเล้ียงสัตว ์บางคนเก่งทางด้านดนตรีและการเล่น บางคนเก่งทางด้านประเพณีและด้าน
พิธีกรรม คนเหล่าน้ีต่างใชค้วามสามารถเพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยไม่ถือเป็นอาชีพท่ีมีค่าตอบแทน 
อย่างมากก็มี “ค่าครู” แต่เพียงเล็กน้อย ซ่ึงปกติแล้วเงินจ านวนนั้นก็ใช้ไปกับเคร่ืองมือประกอบ
พิธีกรรมหรือเพื่อท าบุญท่ีวดัมากกว่าท่ีหมอยาหรือบุคคลผูน้ั้นจะเก็บไวใ้ช้เอง เพราะท่ีแทจ้ริงแล้ว 
“วิชา” ท่ีครูถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษยจ์ะตอ้งน าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์
ส่วนตวั การตอบแทนจงัไม่ใชเ้งินหรือส่ิงของเสมอไป แต่เป็นการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัโดยวธีิการต่างๆ 
ดว้ย  วิถีชีวิตน้ีจึงเป็นค าถามเพื่อสอนคนรุ่นหลงัวา่ ถา้หากคนหน่ึงไปจบัปลาช่อนตวัใหญ่ไดต้วัหน่ึง 
ท าอยา่งไรจึงจะกินไดท้ั้งปีคนสมยัน้ีอาจบอกวา่ ท าปลาเค็ม ท าปลาร้า หรือเก็บรักษาดว้ยวิธีการต่างๆ
แต่ค าตอบท่ีถูกตอ้งคือการแบ่งปันใหพ้ี่นอ้งเพื่อนบา้น เพราะเม่ือเขาไดป้ลาเขาจะท ากบัเราเช่นเดียวกนั 
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โดยชีวิตทางสังคมของหมู่บา้นมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีวดั งานบุญกิจกรรมของส่วนรวมจะท ากนัท่ีวดั งาน
บุญประเพณีต่างๆ ตลอดจนการละเล่นมหรสพพระสงฆเ์ป็นผูน้ าทางจิตใจ เป็นครูสอนลูกหลานผูช้าย
ซ่ึงรับใช้พระสงฆ์ หรือ “บวชเรียน” ทั้ งน้ีก่อนหน้าท่ีจะมีโรงเรียน วดัจึงเป็นทั้ งโรงเรียน และ
หอประชุมเพื่อกิจกรรมต่างๆ ต่อเมือโรงเรียนมีข้ึนและแยกออกจากวดั บทบาทของวดัและของ
พระสงฆจึ์งเปล่ียนไป 
 5.3 วฒันธรรมวถิีเมืองเพชร 
  เม่ือมนุษยมี์การตั้งถ่ินฐานประกอบอาชีพตามสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติ มนุษยจ์ะพฒันา
วิถีปฏิบติัของตนเองเพื่อให้ทุกคนยอมรับ และมีวิธีการถ่ายท่ีเรียกว่า “วฒันธรรม” ท่ีมีทั้งกวา้งและ
แคบ เช่นกลุ่มคน ชุมชนส่ิงมีชีวิตมีการด าเนินเผ่าพนัธ์ุของตนด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ ให้
สมาชิกใหม่ เช่น เสือสอนลูกให้ล่าเหยื่อ นกสอนลูกให้หัดบิน แต่มนุษย์มีการด ารงเผ่าพันธ์ุท่ี
สลบัซับซ้อนกว่าสัตวอ่ื์นๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติลว้นๆ 
แต่เกิดข้ึนจากการก าหนดข้ึนของมนุษย ์ เพื่อประโยชน์คือส่งเสริมการท ามาหากิน สร้างความสุขแก่
หมู่คณะ และรักษาหมู่คณะใหป้ลอดภยั ความรู้และประสบการณ์ท่ีมนุษยถ่์ายทอดใหก้นั แบ่งเป็นดา้น
เก่ียวกบัความรู้ ความช านาญ ในการท ามาหากิน และดา้นอุดมการณ์ หรือวฒันธรรม 
 5.4 ความหมายของวฒันธรรม 
  หากใหค้ านิยาม “ วฒันธรรม” วา่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของประชาชน ในรูปแบบต่างๆ ท่ี
พยายามแก้ไขปัญหาคน การตอบสนองท่ีได้รับผลส าเร็จ ก็จะถูกเก็บรักษาไว ้ทั้ งในรูปแบบของ
แนวความคิด และวธีิปฏิบติั รวมถึงกระบวนการสืบทอดในรูปแบบการตอบสนองอนัยืดยาวต่อไปใน
ชั้นลูกชั้นหลาน ในระดับของแนวคิดชาวบ้านได้สร้างผลึกความคิดท่ีเก่ียวกบัความคิดการสร้าง
เครือข่ายเอาไว ้ไดมี้การสร้างธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมเพื่อเป็นเง่ือนไขให้เกิดโอกาสท่ีจะพบปะ
กนั และเปล่ียนข่าวสาร รวมถึงถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ช่วยกนัด ารงรักษาเอาไว ้เช่นประเพณีงานบุญ
เขา้พรรษา ประเพณีดงักล่าวจะเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบว่าเครือข่ายของเรายงัอยูห่รือไม่ หรือ
พร้อมท างานร่วมกนัหรือไม่ 
  วฒันธรรมชุมชนก่อตวัข้ึน เพื่อการต่อสู้ เพื่อความมีอยู่มีกิน และจากการท่ีตอ้งอยู่รวมกนั
สัมพนัธ์กนัเป็นชุมชน การต่อสู้เพื่อการมีอยูมี่กินจึงก่อให้เกิด “วฒันธรรม” ทางการผลิต และกสิกรรม 
เกิดการคิดคน้ และพฒันาเทคโนโลยีต่างๆเกิดการจดัระบบความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติประกอบกบั
ความตอ้งการเก่ียวกบัธรรมชาติรอบตวัความเป็นมาของโลก จกัรวาล และชีวิต พฒันาข้ึนมาเป็น
วฒันธรรมทางความเช่ือ เกิดระบบคุณค่า และเกิดการรับเอาศาสนามาไวใ้นชุมชนพร้อมกบัพิธีกรรม 
ท าให้ทุกคนอยู่รวมกนัอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดวฒันธรรมอยู่รวมกนั สัมพนัธ์กนั เกิดเป็นจารีต
ประเพณี ระบบกฎเกณฑ์และพิธีกรรมต่างๆ เป็นแนวสังคม ชุมชนเกิดวฒันธรรมทางการผลิตแบบ
กสิกรรม เกิดการคิดคน้เทคโนโลยเีพื่อผอ่นแรง ท างานไดส้ะดวกและง่ายข้ึน ท าให้ทุกคนอยูดี่มีกิน มี
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ความเป็นอยู่อย่างสันติสุข ก่อให้เกิด “วฒันธรรม”ท่ีประสานสัมพนัธ์จนกลายเป็นจารีตประเพณี 
ระเบียบกฎเกณฑต่์างๆ ใหส้มาชิกรุ่นต่อไปไดย้ดึถือปฏิบติัจนเกิดการตกผลึกทางความคิด 
  บุญเทียม ทองประสาน (2549) ได้กล่าวว่าในระบบทางวฒันธรรมนั้นเม่ือเกิดวิกฤติทาง
สังคม ชุมชนจะมีการปรับและสร้างอุดมการณ์ใหม่เสมอ ซ่ึงการปรับหรือสร้างใหม่น้ีอาจออกมาใน
รูปแบบของการปรับทั้งหมด หรือปรับบางส่วน ต่อตา้น หรือปฏิเสธ หรือรับแต่รูปแบบแต่ไม่รับ
เน้ือหา ในทศันะแนวคิด “วฒันธรรมชุมชน””การเกษตรแบบผสมผสาน” ยงัตอกย  ้าถึงภูมิปัญญา
ชาวบา้น “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” ทั้งน้ีเพราะเกษตรตามแนวทางดงักล่าว เป็นแนวทางเกษตรท่ีใหช้าวบา้น
ในทอ้งถ่ินชนบทยึดถือก่อนท่ีรัฐจะหันมาส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณา
โครงการตามพระราชด าริ จะเห็นวา่ “เกษตรแบบผสมผสาน” ไดถู้กผนวกเขา้กบัหน่ึงในสามสถาบนั
หลกัของสังคม ซ่ึงก็คือ สถาบนัพระมหากษตัริย ์การเกษตรแบบผสมผสานไม่เพียงแต่เป็นแนวทาง
ตามพระราชด าริท่ีพระราชทานให้แก่เกษตรกรเท่านั้น หากแต่เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างรัฐชาติใหม่ 
(Nation State) ผ่านสัญลกัษณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ดงันั้นแทนท่ี “เกษตรผสมผสาน” จะมี
ความหมายส าหรับความเป็นสถาบนัชาวบ้านในท้องถ่ินชนบท กลบักลายเป็นส่วนหน่ึงของแนว
พระราชด าริโดยสถาบนักษตัริย ์อนัมีส่วนส าคญัในการสร้างรัฐชาติใหม่ เกษตรแบบผสมผสานจึงมี
นยัยะถึงความเช่ือมัน่ และการให้ความส าคญักบัชาวบา้น ความเป็นทอ้งถ่ิน จึงถูกผนวกเขา้กบัความ
เป็น “รัฐชาติ” (ยกุติ มุกดาวจิิตร, 2538: 65-66)  
 นอกจากรัฐพายามท่ีจะมุ่งพฒันาชนบท ท าใหก้ระแสวฒันธรรม ไดก่้อตวัข้ึนเป็นรูปเป็นร่าง 
นกัวิชาการท่ีให้ความสนใจต่อการศึกษาวฒันธรรมชาวบา้น ทั้งดา้นคติชนวิทยา และนกัวิชาการท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานพฒันาชนบท ต่างมีส่วนในการขบัเคล่ือนแนวคิดท่ีวฒันธรรมชุมชนให้มี
ความมัน่คงในสังคมไทย ดงันั้น แนวคิด “วฒันธรรมชุมชน” ไม่ไดเ้ป็นเพียง เทคนิควิธีการพฒันา
ชนบทเท่านั้น หากเป็นแนวคิดท่ีจะสร้างอธิบายถึงวิถีชีวิต และประวติัศาสตร์ความเปล่ียนแปลง
ชนบท นกัวิชาการเหล่านั้นจึงมีส่วนร่วมในการก่อตวัของกระแสวฒันธรรมชุมชน ดวัยกานเสนอมิติ
ทางประวติัศาสตร์ การศึกษาคน้ควา้วิจยัทอ้งถ่ิน ตลอดจนสรุปแนวคิดให้กระจ่าง ช้ีให้เห็นถึงคุณู
ประการของนกัคิดดงักล่าวต่อสังคมไทย จึงกล่าวไดว้า่นกัวชิาการเหล่านั้นมีส่วนส่งเสริม ใหเ้กิดความ
สนใจในวถีิชีวิต ความเป็นอยู ่และความส าคญัต่อชาวชนบทในทอ้งถ่ินต่างๆไดสื้บเน่ืองขยายตวั มีผล
ในการผลักดัน เป็นนโยบายการพฒันาส่งเสริมพฒันาวฒันธรรมชุมชมมากข้ึน จนแนวความคิด
วฒันธรรมชุมชนกลายเป็นวาทกรรมหลกัหลกัของการพฒันาในเวลาต่อมาและจากการท่ีมนุษย์อยู่
รวมกนัเป็นชุมชนหรือสังคมจ าเป็นตอ้งมีการจดัระบบความสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้ทุกคนอยูร่วมกนัอยา่ง
มีความสุข ก่อให้เกิดวฒันธรรมในการอยู่รวมกนั สัมพนัธ์กนั เกิดจารีตประเพณี ระเบียบกฎเกณฑ์ 
และพิธีการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกในชุมชนหรือสังคมทั้งในรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปใน
อนาคต ถือปฏิบติั และสั่งสมต่อกนัจนเกิดเป็นภูมิปัญญา หรือ “วฒันธรรมชุมชน”  
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  สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2536) ไดใ้ห้ความหมายของ “วฒันธรรม” วา่หมายถึง วิถีการด ารงชีพ
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ตามท่ีมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัมนุษย ์มนุษยก์บัสังคม มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น
ระบบความรู้ ความคิด หรือความเช่ือจนเป็นท่ียอมรับ และปฏิบติัสืบทอดกนัมา เป็นวิธีการ หรือแบบ
แผน และมีการอบรมถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมา ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสม กบั
สภาพแวดลอ้มของมนุษย ์
  งามพิศ สัตยส์งวน (2542) อธิบายวา่ “วฒันธรรม” หมายถึง วิถีชีวิต หรือชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษยใ์นทุกๆด้าน มนุษยใ์นทุกสังคมจะมีพฤติกรรมทางสังคม แตกต่างกนัไปตามประเพณี
วฒันธรรม ถูกแสดงออกให้เป็นแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ มนุษยใ์นสังคมจะมีพฤตกรรมในสังคม
อยา่งไร แบบแผน พฤติกรรม กฎเกณฑต่์างๆจะอยูเ่บ้ืองหลงั 
  เสฐียร โกเศศ (2505) ได้อธิบายว่า ประเพณีเป็นระเบียบ แบบแผน ประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 
   1. แนวคิด (Ideal) คือหลักการความเช่ืออนัเปรียบเหมือนปรัชญาแห่งสังคมนั้นๆ ซ่ึง
แนวคิดเหล่าน้ี เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือกนัมานานหลายชัว่คนว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม ท่ีตอ้งท าเพื่อความ
สงบสุข และความเป็นสิริมงคลของบุคคล ครอบครัว และสังคม 
   2. พิธีกรรม (Ritual) เป็นแบบแผนของกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิด (Ideal) 
พิธีกรรมแต่ละพิธีกรรม มีวิธีเฉพาะกิจซ่ึงไม่เหมือนกนั และจะมีเจา้พิธีกรรม คือผูท่ี้ด าเนินการตาม
กรรมวิธี ไดแ้ก่ พระภิกษุ ฯลฯ เป็นผูด้  าเนินพิธีกรรมไปสู่จุดมุ่งหมายอยา่งมีแบบแผน และมีกรรมวิธี 
คือ กระบวนการ จดัพิธีกรรมนั้นๆ 
   3. สมาชิก (Member) ในกิจกรรมประเพณีแต่ละอย่างจะต้องมีสมาชิกท่ีเข้าใจในกิจ
ประเพณี 
    4. การเฉลิมฉลอง (Celebration) ทั้งน้ีกิจกรรมของประเพณีบางอยา่ง อาจมีองคป์ระกอบ 
ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของแต่ละประเพณี ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมชุมชนนั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย 
ความส าคญั ตลอดจนลกัษณะของวฒันธรรมและประเพณีชุมชนไวด้งัน้ี 
  สุรพล โตะ๊สีดา (2556) วฒันธรรม หมายถึง ความเจริญของมวลมนุษยท่ี์พฒันาอยา่งต่อเน่ือง
เช่น เร่ืองความคิด เร่ืองความรู้สึก ความเช่ือให้เกิดวฒันธรรมโดยสามารถเห็นไดจ้ากพฤติกรรมในวถีิ
ชีวติและสังคมรวมถึงผลท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์วฒันธรรมมีลกัษณะเฉพาะและมีลกัษณะสากล 
เปล่ียนแปลงไปตามสมยันิยม วฒันธรรมปัจจุบนัท่ีดีความมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นสากล แต่มี
รากฐานของวฒันธรรมตนเองอยา่งมีคุณค่า 
  สุพตัรา สุภาพ (2541: 100-106) ไดใ้ห้ความหมายของ “วฒันธรรมชุมชน” ไวว้่า หมายถึง
ลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียว ความกา้วหน้าของชาติ และ
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ศีลธรรมอนัดีงามของประชาชนแต่ละชุมชน หรือสังคมนั้นๆ และมีความหมายครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุก
อยา่งอนัเป็นแบบแผนในการคิดการกระท า ท่ีแสดงออกถึงวชีิวิตมนุษยใ์นสังคมของกลุ่มใด กลุ่มหน่ึง 
หรือสังคมใดสังคมหน่ึง โดยมีการสร้างระเบียบกฎเกณฑ ์วธีิการในการปฏิบติั ระบบความเช่ือ ค่านิยม 
ความรู้ และเทคโนโลยต่ีางๆ ในการควบคุมและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ 
  นอกจากน้ี สุพตัรา สุภาพ ยงัได้อธิบายลักษณะของวฒันธรรมและองค์ประกอบของ
วฒันธรรมไว ้ดงัน้ี 
   1. เป็นส่ิงท่ีไดม้าโดยการเรียนรู้ เกิดจาการใชปั้ญญาท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษย ์คิดสร้างสรรค ์และ
เปล่ียนแปลงลกัษณะทางธรรมชาติ ใหเ้หมาะกบัการด ารงชีพท่ีดีมีสุข และมีการถ่ายทอดท่ีกระท าพ่าน
กระบวนการจากพอ่แม่สู่ลูกหลาน หรือลูกหลานสู่พอ่แม่ ซ่ึงมิใช่เป็นการถ่ายทอดทางชีวภาพ 
   2. เป็นมาดกทางสังคม ท่ีเกิดจากการประพฤติปฏิบติัร่วมกนั เป็นแนวทางเดียวกนั อยา่ง
ต่อเน่ืองของคนในสังคม ซ่ึงอาจเป็นส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนใหม่ หรือรับเอาส่ิงท่ีเผยแพร่มาจากสังคม
อ่ืน และมีการเรียนรู้ยอมรับของคนในสังคม รวมทั้งมีการสืบทอดต่อเน่ืองกันมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั  
   3. เป็นวถีิชีวติมนุษย ์วฒันธรรมเป็นวถีิการด าเนินชีวิตของสังคม รวมทั้งเป็นแบบแผนใน
การประพฤติปฏิบติั และการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด ในสถานการณ์ต่างๆท่ีสมาชิกในสังคม
เดียวกนัสามารถรับรู้ร่วมกนั บุคคลท่ีอยูใ่นวฒันธรรมมกัจะประพฤติปฏิบติัไปตามวฒันธรรมนั้น และ
จะมีพฤติกรรมคลา้ยๆกบัคนอ่ืนในสังคมเดียวกนั 
   4. เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงเสริมสร้างเพื่อให้
เหมาะสม และสนองความตอ้งการของสังคมในแต่ละยคุแต่ละสมยั 
 
  สรุปความหมายของวฒันธรรม หมายถึง ทุกส่ิง ทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา นบัตั้งแต่ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา  กฎหมาย  ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวทิยาการและเทคโนโลยต่ีาง ๆ 
อาจกล่าวไดว้า่วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษย ์คิดคน้ข้ึนมาเพื่อช่วยให้มนุษยส์ามารถด ารงอยูต่่อไป
ได ้เพราะการจะมีชีวิตอยู่ในโลกน้ีไดม้นุษยจ์ะตอ้งรู้จกัใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและจะตอ้งรู้จกั
ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ด้วยกัน วฒันธรรม คือค าตอบท่ีมนุษย์ในสังคมคิดข้ึนมาเพื่อ
แกปั้ญหาเหล่าน้ี 
 5.5 องค์ประกอบของวฒันธรรม 
  วฒันธรรมเป็นผลจากการท่ีมนุษยไ์ดเ้ขา้ควบคุมธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยท์  าให้
เกิดการจดั ระเบียบทางสังคม ระบบความเช่ือ ศิลปกรรม ค่านิยมและวิทยาการต่าง ๆ จึงอาจแยก
อธิบายองคป์ระกอบ ของวฒันธรรมไดด้งัน้ี (สุพตัรา สุภาพ, 2541) 
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   1. องค์วตัถุ (Instrumental and Symbolic Objects) ไดแ้ก่วฒันธรรมท่ีมีรูปร่างสามารถจบั
ตอ้งได ้เช่นเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นระบบเกษตรกรรม หรือระบบอุตสาหกรรม ผลผลิตของมนุษยใ์นทาง
ศิลปกรรม ฯลฯ และวฒันธรรมท่ีไม่มีรูปร่างจบัตอ้งไม่ได้ เป็นเคร่ืองมือแสดงถึงสัญลกัษณ์ไดแ้ก่ 
ภาษา และตวัเลข ฯลฯ 
   2. องคก์ร (Organization) ไดแ้ก่องคก์ร สถาบนั สมาคม หรือสโมสร ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนอยา่ง
มีระเบียบแบบแผน และเป็นระบบ มีกฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั วธีิการด าเนินการและวตัถุประสงคท่ี์
แน่นอน เช่นครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ เป็นตน้ 
   3. องคพ์ิธีการ (Usages) ไดแ้ก่ขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึงแสดงออกในรูปของพิธีกรรม
ต่างๆเช่นประเพณีการโกนผมไฟ พิธีการสมรส พิธีการตั้งศพ เป็นตน้ 
   4. องคมิ์ติ (Concepts) ไดแ้ก่ความเช่ือ ความคิด ความเขา้ใจ และอุดมการณ์ต่างๆ เช่นความ
เช่ือในพระเจา้องคเ์ดียวกนั 
  ก่ิงแกว้ มรกฎจินดา (2550 หนา้ 27) ไดจ้  าแนกประเภทของวฒันธรรมตามความคิดของนกั
สังคมวทิยา และนกัมานุษยวทิยาส่วนใหญ่ โดยแบ่งวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆไดแ้ก่ 
   1.วฒันธรรมดา้นวตัถุ แบ่งเป็นวฒันธรรมท่ีเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปร่าง ไดแ้ก่ ส่ิงของหรือวตัถุท่ี
มนุษยไ์ดป้ระดิษฐคิ์ดคน้เสร้างข้ึน เช่นเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ 
   2. วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ เป็นวฒันธรรมท่ีเน้นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ภาษา ความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยม และประเพณีต่างๆ 
  อย่างไรก็ตามนักสังคมวิทยา และนักมานุษยวิทยาบางท่านได้แบ่งวฒันธรรมออกเป็น 7 
ประเภท ดงัน้ี 
   1. ภาษา 
   2. ศาสนา และอุดมการณ์ เป็นวฒันธรรมท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย ์
   3. ระบบเศรษฐกิจ เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตการแลกเปล่ียน และบริโภคของ
ประชากรในสังคม เพื่อใหไ้ดรู้้จกัจดัการส่ิงต่างๆเหล่านั้นใหดี้ท่ีสุดภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู ่
   4. จริยธรรม  เป็นวฒันธรรมท่ีวางระเบียบ กฎเกณฑใ์นสังคมใหส้มาชิกไดป้ฏิบติัตามเพื่อ
ความสุข ภายในสังคม      
   5. ค่านิยม เป็นวฒันธรรมท่ีแสดงถึงค่านิยมท่ีก าหนดพฤติกรรมมนุษย ์
   6. อ านาจ เป็นวฒันธรรมท่ีไดก้ าหนดวธีิการปกครอง และไดใ้ชอ้  านาจใหเ้หมาะสมภายใน
สังคม 
  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2541) ได้อธิบายว่า “วฒันธรรมชุมชน” คือ วิญญาณชุมชน ระบบ
ความคิด ระบบคุณค่า อุดมการณ์ ท่ีชุมชนได้ตั้งไว ้โดยมีการกลัน่กรองสืบทอดต่อเน่ืองกนัมา ซ่ึง
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วฒันธรรมหมู่บา้น หรือวฒันธรรมชุมชนของประเทศไทย จะมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ถ่ินฐาน วถีิการด าเนินชีวติ และลกัษณะส าคญัคือ 
  1. ใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 
  2. ใหค้วามส าคญักบัสถาบนัครอบครัว เครือญาติ และชุมชนขนาดเล็ก 
  3. สมาชิกในชุมชนมีความผกูพนั มีน ้าใจช่วยเหลือ เก้ือกูลกนั อยูร่่วมกนัเหมือนพี่นอ้ง เครือ
ญาติ 
  ฉัตรทิพย ์นาถสุภา (2540, 9-10) กล่าวว่าวฒันธรรมชุมชน จะคงอยู่ไดต้อ้งมีองคป์ระกอบ
ส าคญั ไดแ้ก่ 
   1.ตอ้งมีการผลิตหรือท าซ ้ า 
   2.ตอ้งมีองค์กรทางสังคมท่ีสนบัสนุน คือ ตอ้งช่วยอนุรักษ์รักษาไวใ้ห้คงอยู่ รวมทั้งตอ้ง
สนบัสนุนใหมี้รูปแบบองคก์รทางสังคมอยูด่ว้ยเพื่อเอ้ือต่อการคงอยูข่องวฒันธรรมชุมชน 
   3.อาจมีการปรับปรุงส่วนท่ีกา้วหนา้ของวฒันธรรมพื้นบา้น เพื่อมีพลวตั 
   4.มีการสืบทอดทางวฒันธรรม 
   
  สรุป “วฒันธรรมชุมชน” แนวคิดใหญ่อยู่ท่ีความเช่ือมั่นและการส่งเสริมศกัยภาพของ
ชาวบา้นผูซ่ึ้งได้รับผลของการพฒันา ว่าสามารถฟ้ืนฟูด ารงอยู่เพื่อพฒันาตนเองได้บนพื้นฐานทาง
ความเช่ือ การสัมพนัธ์ในชุมชน และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของตนเอง ซ่ึงเป็นการ
พฒันาท่ีสวนกระแสกบัระบบทุนยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงรัฐเคยใช้เป็นหลกัในการพฒันาประเทศมาก่อน
หนา้น้ี โดยหลงลืมศกัยภาพของชาวบา้น ท าให้ชาวบา้นเขา้สู่วงจรของความทุกขย์ากตกเป็นทาสของ
ระบบทุนนิยมจากการท่ีรัฐส่งเสริมมาเกือบ 4 ทศวรรษของการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 5.6 วถิีเมืองเพชร 
  สังคมมนุษยท์ัว่โลกมีโครงสร้างท่ีเหมือนกนัอย่างหน่ึงในการด ารงอยู่ของสังคม คือการ
จดัระบบวฒันธรรมหรือปทสัถานทางสังคมเป็นสถาบนัสังคมท่ีส าคญัของชีวิต สังคมมนุษยมี์สถาบนั
ครอบครัวและเครือญาติ สังคมเศรษฐกิจ สถาบนัทางการศึกษา สถาบนัปกครอง สถาบนันนัทนาการ 
และสถาบนัศาสนา สถาบนัเหล่าน้ีเก่ียวพนัธ์และเก่ียวขอ้งกนัอยูต่ลอดเวลา ในช่วงหน่ึงๆของมนุษย์
แต่ละคนจะตอ้งประสบและสัมพนัธ์กบัสถาบนัเหล่าน้ีแทบทุกสถาบนั แมม้นุษยจ์ะเป็นสัตวท่ี์โหดร้าย 
เห็นแก่ตวั โออ้วด  รักสวยรักงาม ชอบคิดฝัน และเป็นศตัรูกบัตวัเอง แต่มนุษยก์็ยงัเป็นสัตวส์ังคม จึงมี
ความรัก ความเมตตาเพื่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัมนุษยจึ์งไดช่ื้อว่าสัตวป์ระเสริฐ รู้จกัใช้เหตุผลในทาง
สังคม การเมือง ปรัชญา แนวคิด ค่านิยม และในทางวฒันธรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ีมนุษยย์่อมเก่ียวข้องกับ
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วทิยาการต่างๆ นั้นยอ่มเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะมนุษยมี์ความอยากรู้ อยากเห็น เม่ือเป็นเช่นนั้น
ผลกระทบยอ่มเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนัน้ี 
  วฒันธรรมนั้นมนุษยส์ร้างมาไดโ้ดยอาศยัเหตุปัจจยั สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เป็นส าคญั 
เช่นบรรดาเคร่ืองใชไ้มส้อย อาหาร เส้ือผา้ อาคารบา้นเรือน ลว้นท าข้ึนจากส่ิงใกลต้วัท่ีเป็นธรรมชาติ
แทบทั้งส้ิน ส่วนการปรุงอาหาร เส้ือผา้ หรือเคร่ืองใช ้เกิดข้ึนมาไดจ้ากความคิดมนุษย ์ซ่ึงเป็นเร่ืองราว
ของความเช่ือและศาสนา ประเพณีท่ีดีงามและจิตใจท่ีละเอียดอ่อน ผ่านการอบรมมาเป็นอยา่งดีของ
คนไทย เราจะสังเกตไดว้่าวฒันธรรมต่างๆ จะเป็นมรดกตกทอดมาแต่โบราณ คตินิยมในสังคมไทย 
เป็นแนวคิดท่ีเสริมสร้างคุณงามความดี ความรักในเพื่อนมนุษย ์ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั และความ
มีอิสรเสรี อนัเป็นรากฐานแนวทางประพฤติ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ประเพณี และศิลปะ ท่ีสามารถเห็น
เป็นรูปลกัษณ์ไดแ้ก่ การแต่งกาย อาหารการกิน เคร่ืองใช้ไมส้อย บา้นเรือน ท่ีอยู่อาศยั  มารยาททาง
สังคม ธรรมเนียม พิธีกรรม ผลงานทางดา้นศิลปกรรม ท่ีสร้างคุณค่าในการใชส้อยในชีวติประจ าวนั มี
ความงดงามเป็นเอกลกัษณ์อยา่งไทย ท่ีเราชาวไทยควรภูมิใจ ผลงานทางวฒันธรรมไทยเป็นอยา่งมาก 
จึงอาจกล่าวไดว้่า วฒันธรรม คือ พฤติกรรม วาจา ท่าที และกิจกรรมท รวมถึงของท่ีผลิตไดม้าจาก
กิจกรรม ซ่ึงทั้งหมดเป็นการแสดงออกของใจ วฒันธรรมจะประจกัษ์แก่สายตาเราไดก้็ท่ีตวัตน และ
ส่ิงของท่ีคนไดส้ร้างข้ึนเท่านั้น (เสฐียรโกเศศ, 2554)  
  วถีิไทยจึงหมายถึง แนวทางการด าเนินชีวติของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วถีิไทยจึงเป็นแหล่ง
รวมความรู้ เร่ืองสังคม วฒันธรรม ความเป็นอยู ่ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติปฏิบติั การศึกษา
อบรม และการสืบทอดวฒันธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั วถีิไทยไดแ้ก่ 
   1. ขนมธรรมเนียมประเพณี 
   2. การเล่นพื้นบา้น รวมไปถึงละคร ระบ า การเล่นของเด็ก 
   3. ศิลปะ สถาปัตยกรรม และงานฝีมือ 
   4. นิทาน ต านาน ประวติั เพลง ภาษิต ปริศนาค าทาย 
   5. ความเช่ือ โชคลาง ภาษา วฒันธรรม 
   6. งาน อาชีพ เคร่ืองมือท ามาหากิน 
    7. การท่องเท่ียว และพกัผอ่นหยอ่นใจ 
   8. อาหาร เคร่ืองนุ่มห่ม 
  คนเมืองเพชรอาศยัและเติบโตมาท่ามกลางวถีิชีวิต และความเป็นไปของสังคมเมืองเพชร ได้
เห็นสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติ และวิถีชีวิตท่ีเป็นแบบเมืองเพชร ซ่ึงต่างมีความเช่ือมโยงเป็น
เหตุเป็นผลต่อกนั แสดงให้เห็นถึงกระแสความสัมพนัธ์ เช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติของจิตใจและ
พฤติกรรม สังคม องค์กร และวฒันธรรมชุมชน ซ่ึงปรากฏเป็นตวัตน เป็นแหล่งทรัพยากรทางภูมิ
ปัญญาทั้งระดบัครอบครัว และโดยเฉพาะวดัเป็นแหล่งค าสอนทางพระพุทธศาสนามีทั้งคุณธรรมและ
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จริยธรรมซึมซบัหย ัง่รากฝังลึกในพื้นฐานของสังคมเมืองเพชร แมใ้นยคุปัจจุบนัท่ีมีความเจริญทางดา้น
เทคโนโลย ีน ามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงในวถีิชีวิตแบบดั้งเดิม ผูค้นเปล่ียนแปลงจากสังคมเล็กๆไปเป็น
สังคมท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงเหตุการณ์น้ีคนเมืองเพชรเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นใดๆท่ีจะตอ้งสยบยอมกบั
วฒันธรรมแบบใหม่ๆ ท่ีจะมาฉีกแบบแผนอนังดงามของวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทของเขาทิ้งไป  
พร้อมกบัสร้างความพร่ามวัของคุณค่าชีวิตอนัแทจ้ริง ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
อนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวเมืองเพชรเอาไว ้เพื่อสืบทอดความดีงามสู่คนรุ่นใหม่ 
และเยาวชนให้ระลึกถึงคุณค่าวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีบรรพบุรุษไดทิ้้งไวใ้ห้ และพึ่งพาตนเองด ารงชีวิต
แบบพอเพียงอยา่งย ัง่ยนืมากข้ึน (เอ้ือมพร โตภานุรักษก์ุล, 2554) 
  เพชรบุรี ไดช่ื้อวา่เป็นดินแดนแห่ง ขนมหวาน น ้ าตาลสด  เป็นดินแดนท่ีรุ่มรวยอารยธรรม 
อีกทั้งทรัพย์ในดิน สินในน ้ า ตลอดจนช่างฝีมือหลายสิบแขนงจนเมืองเพชรได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ี
รวบรวมงานช่างฝีมือโบราณมากท่ีสุดแห่งหน่ึง กระทั้ง “สกุลช่างเมืองเพชร” เป็นท่ีติดปากของผูค้น
ทัว่ประเทศ ถึงความประณีตงดงามของศาสตร์และศิลป์แห่งเชิงช่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรม  
หรือนาฏศิลป์ ท่ีอยูคู่่แม่น ้ าเพชรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผลงานอนัอ่อนชอ้ยวิจิตรตระการตาท่ีปรากฏแก่
สายตาคนทัว่ไป มาจากพื้นฐานวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติอยา่งแนบแน่น 
จากอาชีพการเกษตร อนัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั ดิน น ้า และอากาศ ถา้ปีไหนฝนตกตามฤดูกาลพืชผลก็
จะเจริญงอกงาม ผลผลิตท่ีได้อุดมสมบูรณ์ ถ้าปีไหนแห้งแล้งพืชผลก็จะเสียหาย ธรรมชาติจึงเป็น
ตวัก าหนดวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะท าอะไร เมือไหร่ จะกินอะไร ก็ตอ้งข้ึนกบั
ธรรมชาติ คนเมืองเพชรจึงมีความเช่ือเร่ืองการบูชาแม่โพสพ ซ่ึงเป็นผูค้อยดูแลตน้ขา้วให้งอกงามใคร
ท่ีบูชากราบไหวแ้ม่โพสพแล้วจะท าให้ผูน้ั้นร ่ ารวยอุดมสมบูรณ์ในน ้ ามีปลา ในนามีข้าว และต้น
ตาลโตนด ท่ีกลายมาเป็นขนมหวานอนัเล่ืองช่ือของคนเมืองเพชร ท่ีมีรสชาติท่ีหอมหวานไม่เหมือน
ใคร เมือคนเมืองเพชรอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมดว้ยขา้วปลาอาหารแลว้ สมองก็แล่นร่างกายก็แข็งแรง 
เม่ือหมดฤดูเก็บเก่ียวแลว้ มนัสมองสติปัญญาก็ทุ่มเทไปกบังานศิลปวฒันธรรมอย่างเต็มท่ี จนท าให้
เมืองเพชรบุรีไดรั้บการกล่าวขานวา่ “เป็นอยุธยาท่ีมีชีวิต” สังเกตไดจ้ากวดัวาอาราม โบราณสถานท่ีมี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์มีศิลปวฒันธรรมท่ีโดดเด่นดว้ยช่างสิบหมู่ หตัถกรรม และการแสดงพื้นบา้น
ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ มีวถีิชุมชนท่ีสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งป่าเขา แม่น ้า และทะเล มีแม่น ้าเพชรท่ีถือวา่เป็นแม่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ดงันั้นทุกพื้นท่ีในเมืองเพชรบุรีจึงมี
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์ในยามวา่งจากการท านา ซ่ึงคนเมืองเพชรใชเ้วลาร่วมกนั สานสัมพนัธ์ครอบครัว 
แสดงออกซ่ึงจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์ไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตเมืองเพชรท า
ให้คนเมืองเพชรมีเอกลักเฉพาะตนท่ีไม่เหมือนใคร ด้วยรัฐบาลนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจในประเทศ ท่ีมีผลกระทบจากต่างประเทศโดยก าหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมพาณิชย์
ด าเนินงานจดัท าแผนโครงการขบัเคล่ือนแผนพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทาง
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เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวอยา่งบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ภาคประชาชน และเอกชนใน
การบริโภคและการลงทุน 
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความส าคญัในการกระตุ้นและ
ส่งเสริมใหค้นไทยต่ืนตวัและสร้างสรรคน์วตักรรม และการจดัการธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยน าเอาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไทย ให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยร์วมถึงการน าไปใชป้ระโยชน์ให้เกิด
การกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยจึงจดัให้มีโครงการเมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทัว่ประเทศไทย และคดัเลือกเป็น
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากจงัหวดัท่ีมีความโดดเด่นทางภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรมท่ี
สามารถน าไปพฒันาสร้างจุดเด่นให้แก่สินคา้ หรือการบริการของจงัหวดั และสร้างรายได้ให้กับ
ท้องถ่ินและประเทศชาติได้ ประมาณ 10 จงัหวดั ทัว่ภูมิภาคของประเทศ เช่น สุโขทยั เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี และสุราษฏร์ธานี เป็นตน้ 
  จงัหวดัเพชรบุรีไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกจงัหวดัตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์“เมืองเพชร 
เมืองตาลโตนด” ข้ึนเพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์เบ้ืองตน้ แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมือง
เพชร เมืองตาลโตนด” ไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เพื่อมุ่งไปสู่เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์ จงัหวดัเพชรบุรีจึงได้จดัท าแผนยุทธ์
ศาสตร์เมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative City) จงัหวดัเพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
ข้ึนโดยวางแผนยทุธศาสตร์ 4 ประการ เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (จงัหวดัเพชรบุรี, 2555:1) คือ 1.ส่งเสริม
การปลูกตาลโตนด 2.เพิ่มมูลค่าเพิ่มจากตาลโตนด 3.วิจยัและพฒันาใชป้ระโยชน์จากตาลโตนดให้คู่
กบัจงัหวดัเพชรบุรีตลอดไปชัว่ลูกชัว่หลาน และน ารายไดม้าสู่ชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี อยา่งย ัง่ยนืมัน่คง 
5.7 แนวทางการพฒันา เพื่อเป็นเมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยา่งสมบูรณ์ 
   1. บรรจุเ ร่ืองเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร่างสรรค์ไว้ในยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
งบประมาณของจงัหวดัเพชรบุรี 
   2. วางแผนกลยุทธ์ แผนแม่บท แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และระบบบริหาร เพื่อ
ขบัเคล่ือนใหเ้กิดการพฒันาชุมชนอยา่งสร้างสรรคแ์ละย ัง่ยนื 
   3. จดัหางบประมาณในการพฒันาเมืองเพชรบุรี ให้เป็นเมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
จากภาครัฐและเอกชน ทอ้งถ่ิน ฯลฯ  
   4. จดัท าประชาพิจารณ์เพื่อรีบฟังความคิดเห็นและความตอ้งการของภาคประชาชนใน
จงัหวดั ต่อการเป็นเมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
   Road Map ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) (จงัหวดัเพชรบุรี, 2555: 24) จดัตั้งคณะท างาน
ขบัเคล่ือนโครงการเมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ส ารวจและศึกษาหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจตาลโตนด จดัท าฐานขอ้มูลท่ีไดโ้ดยรวบรวมองคค์วามรู้จากปราชญช์าวบา้น พร้อมมอบโล่และ
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ใบประกาศเกียรติคุณ เสริมสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตาลโตนด การเก็บเก่ียวผลผลิต
อยา่งปลอดภยัดา้นพฒันารูปแบบตาลโตนด จดัท ากิจกรรมแข่งขนัข้ึนตาล เฉาะตาล โก่งคอตาล หรือ
พบัคอมา้ แรลล่ีตาล เยบ็ตบัตาล จดัท ากิจกรรมดา้นภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จดัประกวด
ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากตาลโตนดประกวดตาลผลใหญ่ และรวมกลุ่มชุมชน และผูป้ระกอบการเก่ียวกบั
ธุรกิจตาลโตนด ส่งเสริมการปลูกตาลโตนด โดยสร้างเคร่ืองมือทุ่นแรงในการเก็บเก่ียวผลิตผล
ตาลโตนด ส่งเสริมการปลูกผยอม ต้นเค่ียม เพื่อใช้ในการรักษาผลผลิตท่ีได้ ส่งเสริมการปลูก
ตาลโตนดให้เป็นสัญลกัษณ์เมืองเพชรและให้เป็นอาชีพของประชาชนจงัหวดัเพชรบุรี  การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากตาลโตนด โดยส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งเครือข่าย Cluster ตาลโตนดส่งเสริมและพฒันาการ
แปรรูปตาลโตนดให้หลากหลาย น าผูป้ระกอบการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ทั้งใน และต่างประเทศ จดั
เจรจาการคา้กบัผูผ้ลิต/ผูค้า้ ส่งเสริมผลิตภณัฑ์จากทุกส่วนของตาลโตนด สู่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สร้างมูลค่าให้กบัผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงประโยชน์จากการบริโภคผลิตภณัฑ์จากตาลโตนด เช่นสารตา้น
อนุมูลอิสระเป็นต้น วิจัยและพฒันาการใช้ประโยชน์ของตาลโตนดโดยส่งเสริมการวิจัย และ
พฒันาการใช้ประโยชน์ทุกส่วนของตาลโตนด รณรงค์ให้ความรู้ และประชาสัมพนัธ์โครงการเมือง
ตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์“เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาลโตนดทุกโครงการ ให้
ประชาชนทัว่ไปให้เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของตาลโตนด และสนใจจะประกอบอาชีพ
เก่ียวกบัตาลโตนด ซ่ึงเก่ียวกบัเมืองเพชรบุรี และวิถีของคนเพชรบุรีอย่างแยกกนัไม่ออก ส่งเสริม
พฒันาสวนตาลโตนด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรโดยการปรับปรุงพฒันาสวนตาลโตนด ตวัอย่าง
เศรษฐกิจสร่างสรรค์ของคุณลุงถนอม ต าบลถ ้ ารงค์ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวการเกษตร และจดัท า Home Stay รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ เร่ืองของตาลโตนด จดังาน 
“วนัตาลโตนดเมืองเพชร” ระดบัประเทศ  เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในเพชรบุรีโดยเร่ิมตน้จาก
สวนตาล ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆในจงัหวดัถนนสายวฒันธรรมต่างๆ สอดแทรกวิถีชีวิตเก่ียวกบั
ตาลโตนด เช่นการกวนน ้ าตาลใส ท าน ้ าตาลงุน กระแช่ (น ้ าตาลเมา)  ฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณีการ
แสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาลโตนด เขา้ไปยงัสถานท่ีศึกษาในพื้นท่ี เช่นการเตน้ร าท าตาล เป็นตน้  โครงการ
เมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จะเป็นตวัอยา่งหน่ึงในการสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจให้กบัเมือง
เพชร และสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัสังคมไทย ในวนัน้ีท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของยคุโลกาภิวตัน์ คน
เมืองเพชรยงัคงยนืหยดัตา้นกระแสธารแห่งยคุสมยัท่ีถาโถมเขา้สู่เมืองเล็กๆอยา่งไม่หยดุย ั้ง แมน้ ้าเพชร
ซ่ึงเคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเล้ียงผูค้นริมฝ่ังแม่น ้ า ก็เร่ิมแห่งขอดและสกปรกลงเร่ือยๆ เช่นเดียวกบั
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีค่อยๆจืดจางลงในความรู้สึกของลูกหลานเมืองเพชรเอง แต่ก็มีคนเมืองเพชร
อีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งการริเร่ิมฟ้ืนฟูคืนชีวิตให้กบัแม่น ้ าเพชรให้ไหลรินใสสะอาดเหมือนท่ีพ่านมา 
รวมทั้งมุ่งมัน่อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และวถีิชีวติอนัดีงามเพื่อสืบทอดแก่ลูกหลานเมืองเพชรรุ่นต่อไป
ในอนาคต 
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  สรุปคนเมืองเพชร มีวิถีชีวิต่ีสอดคล้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นท่ี 
ประการแรก คนเมืองเพชรมีวิถีชีวิตท่ีสัมพนัธ์กับตาลโตนด เน่ืองจากเพชรบุรีมีต้นตาลมากมาย 
อย่างไรก็ตามปัจจุบนัการท าน ้ าตาลโตนดได้ลดน้อยลงไป แต่ก็ยงัพอพบเห็นได้ในเขตอ าเภอบา้น
ลาด  แต่วิถีชีวิตชาวนายงัคงด ารงต่อไป ทวา่ชาวนาเมืองเพชรมีวิถีท่ีต่างจากชาวนาท่ีอ่ืนๆ ตรงท่ีมีน ้ า
อุดมสมบูรณ์ ท านาไดห้ลายคร้ัง นอกจากนั้นยงัท าไร่ท าสวนผกัและผลไมไ้ดต้ลอดปี อุดมสมบูรณ์ มี
ผลผลิตออกจ าหน่ายเป็นท่ีรู้จกักนัดี เช่น มะนาว กลว้ย ละมุด และชมพู่เป็นตน้ คนเมืองเพชรยงัเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีศรัทธาพุทธศาสนา จนไดส้มญานามว่าเป็นแดนเมืองธรรมะ เพราะมีวดัวาอาราม
มากมายอยูคู่่เมืองเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีต แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
6. แนวความคิดเกีย่วกบัเครือข่าย 
 ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดเร่ือง “เครือข่าย”  ซ่ึงคนในชุมชน และคนต่างชุมชน
สมคัรใจแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหวา่งกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนั ในลกัษณะท่ีสมาชิกในชุมชน
ยงัคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเป็น
การท าให้บุคคลและชุมชนท่ีกระจดักระจายไดติ้ดต่อและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และการร่วมมือ
กนัดว้ยความสมคัรใจ อีกทั้งใหส้มาชิกชุมชนในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉนัทเ์พื่อนท่ีต่างก็มีความ
เป็นอิสระ มากกวา่สร้างการคบคา้สมาคมแบบพึ่งพิง ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
   ดังมีรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 6.1 แนวความคิดเกีย่วกบัเครือข่าย 
  ความหมายของเครือข่ายนั้นแม้ไม่ได้มีการนิยามไวอ้ย่างชัดเจน แต่ก็มีผูใ้ห้ความหมาย 
“เครือข่าย” ไวอ้ยา่งมากมายดงัต่อไปน้ี  
  กาญจนา แกว้เทพ (2538) ไดใ้ห้ความหมายว่า “เครือข่าย” หมายถึง รูปแบบหน่ึงของการ
ประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆองค์กรท่ีต่างก็มีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมายมี
วิธีการในการท างาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่านั้นได้ประสานงานกัน 
มีระยะเวลานานพอสมควร แมอ้าจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอก็ตาม แต่ก็มีการวางรากฐาน
ไว(้เปรียบเสมอมีการต่อสายโทรศพัทเ์อาไว)้ เมือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความตอ้งการท่ีจะขอความร่วมมือ
จากกลุ่มอ่ืนๆเพื่อแกไ้ขปัญหา ก็สามารถติดต่อไปไดใ้นการเขา้ร่วมกบัองคก์รเหล่าน้ีก็ยงัมีความเป็น
เอกเทศอยู ่เพราะการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการเขา้ร่วมเพียงบางส่วนขององคก์รเท่านั้น 
  Paul Starkey (1997) ให้ความหมาย “เครือข่าย” ไวว้่า กลุ่มของคนหรือองค์กรท่ีสมคัรใจ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารขอ้มูลระหว่างกนั หรือหากิจกรรมร่วมกนั ในลกัษณะท่ีบุคคลหรือองคก์ร
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สมาชิกยงัมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการท าให้บุคคลและ
องคก์รท่ีกระจดักระจายไดติ้ดต่อขอขอ้มูลข่าวสารและร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ อีกทั้งให้สมาชิก
ในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉนัเพื่อนท่ีต่างก็มีความเป็นอิสระมากกวา่การคบคา้สมาคมแบบพึงพิง 
  เสรี พงศ์พิศ.(2548) ให้ค  านิยาม “เครือข่าย” ไวว้่า เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชน
ระหว่างชุมชน กลุ่มกบักลุ่ม ชุมชนกบัชุมชน โดยมีหลกัยึดตามขอบเขตพื้นท่ีประเด็นเน้ือหา และ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นหน่ึงเดียว กระบวนการดงักล่าวเกิดจากทอ้งถ่ิน เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินท่ีจะ
ช่วยใหบุ้คคลและชุมชนสามารถด าเนินชีวิตอยูด่ว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ ภูมิปัญญาพื้นบา้น การ
ปฏิบติัแบบอยา่งผูรู้้ การอบรมส่งสอนในบริบทของสังคม คมนาคม แบบการติดต่อท่ีสะดวกยิง่ข้ึนท า
ใหก้ารไปมาหาสู่ดูงาน การร่วมท า ขา้มเขตแดนชุมชน อ าเภอ จงัหวดัและภาคเป็นไปไดง่้าย 
  จากความหมายและค านิยามท่ีมีผูใ้ห้ความหมาย พอจะสรุปไดว้า่ “เครือข่าย” (Network) คือ 
การเช่ืองโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรเขา้ด้วยกนัด้วยความสมคัรใจ ท่าจะแลกเปล่ียนข่าวสาร
ร่วมกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายดว้ยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกนัภายใตพ้ื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั 
  จากค านิยามของเครือข่าย ประกอบไปดว้ยสาระส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 
  1. ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในเครือข่ายตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 
               2. กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายตอ้งมีลกัษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
               3. การเป็นสมาชิก เครือข่ายตอ้งไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นเจา้ของตงั
เองของคนหรือองคก์รนั้นๆ 
  การเช่ือมโยงลกัษณะเครือข่าย ไม่ไดห้มายถึงการจดัการให้คนมานัง่ “รวมกนั” เพื่อพูดคุย
สนทนากนั โดยไม่ได ้“ร่วมกนั” ท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด เปรียบเหมือนการเอากอ้นอิฐมากองรวมกนั ยอ่มไม่
เกิดประโยชน์แต่อยา่งใด การเช่ือมโยงเขา้หากนัอยา่งเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของ
สมาชิกท่ีมีความสนใจร่วมกนัเพียงเพื่อพบปะสังคส์รรคแ์ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเท่านั้น แต่จะตอ้ง
พฒันาไปสู่ระดบัของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั  และไม่ใช่การรวม
รวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความสนใจไวใ้นมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคน
หาสมาชิกเพิ่มข้ึน ยิ่งไดร้ายช่ือมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ายใหญ่ข้ึน การกระท าเช่นน้ี เปรียบเสมือนการ
ขยายถุงใส่อิฐให้โตข้ึนเพื่อจะได้บรรจุอิฐให้มากข้ึน แต่กองอิฐในถุงก็ยงัว่างระแกะระกะขาดการ
เช่ือมโยงประสานกนัอยา่งมีระบบ 
  ดงันั้น เครือข่ายตอ้งมีการจดัระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรท่ีเป็นสมาชิด าเนินกิจกรรม
บางอยา่งร่วมกนั เพื่อน าไปสู่จุดหมายท่ีพอ้งตอ้งกนั ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมือ
ภารกิจบรรลุจุดมุ่งหมายแล้ว เครือข่ายอาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจ
กลบัมารวมตวักนัไดใ้หม่ หรืออาจเป็นเครือข่ายท่ีด าเนินกิจกรรมบางอยา่งต่อเน่ืองระยะยาวก็ไดก้าร
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รวมตวัเป็นเครือข่ายในลกัษณะการแลกเปล่ียน ตอ้งสกดัเอาส่วนดีหรือ จุดแขง็ของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้
ร่วมกนั เป็นการผนึกก าลงั (Synergy) ในลกัษณะท่ีมากว่า 1+1 =2 แต่ตอ้งเป็น 1=1 > 2 เรียกว่าเป็น 
“พลงัทวีคูณ” ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานเป็นเครือข่ายตอ้งดีกวา่ผลรวมท่ีเกิดจาการปล่อยให้ต่างคน
ต่างท าแลว้น าผลลพัธ์ของแต่ละคนมารวมกนั 
 6.2 องค์ประกอบของเครือข่าย 
  เครือข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครือข่ายชนิดหน่ึงท่ีเราหลงผดิคิดวา่เป็นเครือข่าย 
แต่ท่ีแทจ้ริงแลว้เป็นแค่ชุมชนพบประสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยท่ีต่างคนต่างก็ไม่ไดมี้เป้าหมาย
ร่วมกนั และไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกนั เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโอสาระพา หรือรวมกนัตาม
กระแสนิยมท่ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคช์ดัเจน ลกัษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหวา่งสมาชิก
สามารถสร้างเครือข่ายจึงมีความส าคญั เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแทแ้ทนการสร้าง
เครือข่ายเทียม สืบคน้จาก(www.loei.go.th/TH/attachments/article/5516/KM%20การสร้างเครือข่าย.
doc) 
 6.3 เครือข่ายแท้ มีองค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย 7 ประการคือ (กลุ่มงานอาจารย ์
กองบญัชาการศึกษาส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2559) 
  1. การับรู้มุมมองท่ีเหมือนกนั (Common perception)  
               สมาชิกในเครือข่าย ตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดและรับรู้เหมือนกนัถึงเหตุผลในการเขา้มาร่วมกนั
เป็นเครือข่าย เช่น มีความเขา้ใจในตวัปัญหาและมีจิตส านึกในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ประสบกบั
ปัญหาอย่างเดียวกัน หรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพนัในการด าเนินกิจกรรมรวมกนัเพื่อแกปั้ญหาหรือลดความ
เดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน 
          การรับรู้ร่วมกนัถือเป็นหวัใจของเครือข่ายท่ีท าให้ครือข่ายด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง เพราะถา้
เร่ิมตน้การรับรู้ท่ีต่างกนั มีมุมมองหรือแนวคิดท่ีต่างกนัแลว้ จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก 
เพราะแต่ละคนจะติดอยูก่บักรอบความคิดของตวัเอง มองปัญหาหรือความตอ้งการไปคนละทิศละทาง 
แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่สมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นท่ีต่างกนัไม่ได ้เพราะมุมมองท่ีแตกต่าง
ช่วยให้เกิดการสร้างสรรคใ์นการท างาน แต่ความแตกต่างตอ้งอยูใ่นส่วนของกระบวนการ (Process) 
ภายใตก้ารรับรู้ของปัญหาท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับแลว้ มิฉะนั้นความเห็นท่ีแตกต่างกนัจะน าไปสู่ความ
แตกแยกและแตกหกัในท่ีสุด 
 6.4 การมีวสัิยทศัน์ร่วม (Common vision)  
  วสิัยทศัน์ร่วม หมายถึง การท่ีสมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตท่ีเป็นภาพเดียวกนั มีการ
รับรู้และเขา้ในในทิศทางเดียวกนั และมีเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัจะท า
ให้กระบวนการขบัเคล่ือนเกิดพลงั มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขดัแยง้อนัเกิดจาก
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ความคิดเห็นท่ีต่างกนั ในทางตรงกนัขา้ม ถา้วิสัยทศัน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขดัแยง้กบั
วิสัยทศัน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเร่ิมแตกต่างจากแนวปฏิบติัท่ี
สมาชิกเครือข่ายกระท าร่วมกนั ดงันั้น แมว้า่จะตอ้งเสียเวลามากกบัความพยายามในการสร้างวสิัยทศัน์
ร่วมกนั แต่ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้เกิดข้ึน หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทศัน์ส่วนตวัอยู่แล้ว ก็ตอ้งปรับให้
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของเครือข่ายให้มากท่ีสุดแมจ้ะไม่ซ้อนทบักนัแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกนั 
แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกนั (กลุ่มงานอาจารย ์กองบญัชาการศึกษาส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ, 2559) 
 6.5 มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutual interests/benefits)  
  ค าวา่ผลประโยชน์ในท่ีน้ีครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่
ตวัเงิน เป็นความตอ้งการ (Need)  ของมนุษยใ์นเชิงปัจเจก เช่น เกรียติยศ ช่ือเสียง การยอมรับ โอกาส
ในความกา้วหนา้ ความสุข ความพึงพอใจ เป็นตน้ 
  สมาชิกเครือข่ายความเป็นปุถุชนธรรมดาท่ีต่างก็มีความตอ้งการเป็นของตวัเอง (Human 
needs) ถา้การเขา้ร่วมเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเขา หรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
ก็จะเป็นแรงจูงใจในการเขา้มามีส่วนร่วมในในเครือข่ายมากข้ึน 
  ดงันั้น ในการท่ีจะดึงใครสักคนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย จ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีเขาจะไดรั้บการเขา้ร่วม ถา้จะให้ดีตอ้งพิจารณาล่วงหน้าก่อนท่ีเราจะร้องขอ 
ลกัษณะของผลประโยชน์ท่ีสมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บแตกต่างกนัไป แต่ควรตอ้งให้ทุกคน และตอ้ง
เพียงพอท่ีจะจูงใจให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในทางปฏิบติัจริง ไม่ใช่เป็นพียงเข้ามาเป็นไม้ประดับ
เน่ืองจากมีต าแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบติัภารกิจ เมือใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นว่าเขาเสีย
ผลประโยชน์มากกว่าได ้หรือเม่ือเขาได้ในส่ิงท่ีตอ้งการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจาก
เครือข่ายไปในท่ีสุด 
  6.6 การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders participation)  
  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการท่ีส าคญัมากในการพฒันาความ
เขม้แขง็ของเครือข่าย เป็นเง่ือนไขท่ีท าใหเ้กิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมลงมือกระท า
อย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ 
“หุ้นส่วน (Partner) ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal relationship) คือ
ความสัมพนัธ์ฉันเพื่อนมากกว่าความสัมพนัธ์ในแนวด่ิง (Vertical relationship) ในลกัษณะเจา้นาย
ลูกนอ้ง ซ่ึงบางคร้ังก็ท าไดย้ากในทางปฏิบติัเพราะตอ้งเปล่ียนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่าย
โดยการสร้างบริบทแวดลอ้มอ่ืนๆ เขา้มาประกอบ แต่ถา้ท าไดจ้ะสร่างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายมาก 
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 6.7 มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (Complementary relationship)  
  องคป์ระกอบท่ีจะท าใหเ้ครือข่ายด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง คือ การท่ีสมาชิกของเครือข่ายต่างก็
มีการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่กนั โดยน าจุดแขง็ของอีกฝ่ายหน่ึงไปช่วยแกไ้ขจุดอ่อนของอีกฝ่าย
หน่ึง แลว้ท าให้ไดผ้ลลพัธ์เพิ่มมากข้ึนในลกัษณะพลงัทวีคูณ (1+1 > 2) มากกวา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ต่างคนต่างอยู ่
 6.8 การเกือ้หนุนพึง่พากนั (Interdependence)  
  เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่าต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน การท่ีสมาชิก
เครือข่ายตกอยูใ่นสภาวะจ ากดัทั้งดา้นทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลงัคน ฯลฯ ไม่สามารถท างานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น 
จ าเป็นตอ้งท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกวา่หากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหน่ึงออกไปจะท าให้เครือข่ายลม้
ลงได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงอยู่ของเครือข่าย การ
เก้ือหนุนพึ่งพากนัในลกัษณะน้ีจะส่งผลใหส้มาชิกมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัโดยอตัโนมติั 
 6.9 มีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปลีย่น (Interaction)  
  หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีปฏิสัมพนัธ์กนัแลว้ ก็ไม่ต่างอะไรไปกบักอ้นหินแต่ละกอ้นท่ี
รวมกนัอยูใ่นถุง แต่ละกอ้นก็อยูใ่นถุงอยา่งอิสระ ดงันั้นสมาชิกในเครือข่ายตอ้งท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่อ
ก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านการเขียน การพบปะพูดคุย การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกันโดยท่ีผลของการ
ปฏิสัมพนัธ์น้ีตอ้งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเครือข่ายตามมาดว้ย ลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกควรเป็นการแลกเปล่ียนกนั (Reciprocal exchange) มากกวา่ท่ีจะเป็นผูใ้หห้รือเป็นผูรั้บฝ่ายเดียว 
(Unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพนัระหว่างกนัมากข้ึน
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย 
  องคป์ระกอบขา้งตน้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหวา่งเครือข่าย
แท ้กบัเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยงัแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายดว้ย และองค์ประกอบทั้งหลายหัวขอ้นั้นเป็นตวัท่ีช่วยให้เครือข่ายสามารถรวมตวักนั 
และพฒันาเครือข่ายจนกลายเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็และมีพลงั 
  6.10 แนวคิดเกีย่วกบัการสร้างเครือข่าย (Networking)  
  การสร้างเครือข่ายหมายถึง การท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูล 
ข่าวสาร และการร่วมมือกนัด้วยความสมคัรใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนแลอ านวยความ
สะดวกใหส้มาชิกในเครือข่ายมีความสันพนัธ์กนัฉนัทเ์พื่อน ท่ีต่างก็มีความเป็นอิสระมากกวา่สร้างการ
คบคา้สมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากน้ี การสร้างเครือข่ายตอ้งไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อดว้ยการเผยแพร่
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ข่าวสารทางเดียว เช่น การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายช่ือ แต่จะตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหวา่งกนัดว้ย 
 
 6.11 ความจ าเป็นต้องมีเครือข่าย 
  การพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาใดๆ ท่ีใชว้ิธีด าเนินงานในรูปแบบท่ีสืบทอดกนัเป็นวฒันธรรม
ภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองคก์รเดียวกนั จะมีลกัษณะไม่แตกต่างจากการปิดประเทศท่ีไม่มีการ
ติดต่อส่ือสารกบัภายนอก การด าเนินงานภายใตก้รอบความคิดเห็นเดิม หรือถา้จะออกแบบใหม่ก็ตอ้ง
ใชเ้วลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันางานอยา่งยิ่งและไม่อาจแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซ้อนได ้
   การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ไขปัญหาข้างต้นด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลแล
องค์กรไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวารรวมทั้งบทเรียน และประสบการณ์กบับุคคลหรืองค์กรท่ีอยู่นอก
หน่วยงานของตน ลดความซ ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือ และท างานในลักษณะท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 
 6.12 บ่อเกดิของเครือข่าย 
  เครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างมีจุดเร่ิมตน้ หรือถูกสร้างมาดว้ยวิธีการต่างๆกนัแบ่งเป็นชนิด
ของเครือข่ายออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  1. เครือข่ายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ 
      เครือข่ายชนิดน้ีมกัจากผูค้นท่ีมีจิตใจตรงกนั ท างานคลา้ยคลึงกนัหรือประสบกบัสภาพ
ปัญหาเดียวกนัมาก่อน เขา้มาแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ร่วมกนัแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ี
ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดข้ึนภายใตส้มาชิกเอง (ฉันทะ) 
เครือข่ายในท่ีน้ีมกัเกิดข้ึนในพื้นท่ีอาศยัความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนา
เดียวกนัท่ีมีวฒันธรรมความเป็นอยู่คลา้ยคลึงกนั มาอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มโดยจดัตั้งชมรมท่ีมีกิจกรรม
ร่วมกันก่อน เม่ือมีสมาชิกเพิ่มข้ึนจึงขยายพื้นท่ีด าเนินการต่อไป หรือมีการขยายเป้าหมาย/
วตัถุประสงคข์องกลุ่มมากข้ึน ในท่ีสุดก็พฒันาข้ึนเป็นเครือข่ายเพื่อใหค้รอบคลุมแก่ความตอ้งการของ
สมาชิกไดก้วา้งขวางข้ึน เครือข่ายประเภทน้ี มกัใช้เวลาก่อร่างสร่างตวัท่ียาวนานแต่เมือเกิดข้ึนแล้ว 
มกัจะเข้มแข็ง ย ัง่ยืน และมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มมากข้ึน (ส านักงานอุตสาหกรรม จงัหวดั
สมุทรปราการ, 2560)  
  2. เครือข่ายจดัตั้ง 
      เครือข่ายจดัตั้งมกัมีความเก่ียวพนักบันโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็นส่วน
ใหญ่ การจดัตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมท่ีใช้กลไกของรัฐผลกัดนัให้เกิดงานท่ีเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายมกัไม่ไดมี้พื้นฐาน ความตอ้งการ ความคิด ความเขา้ใจ 
หรือมุมมองในการจดัตั้งเครือข่ายท่ีตรงกนัมาก่อน ท่ีจะเขา้รวมตวักนั เป็นการท างานเฉพาะกิจจน
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น าไปสู่การพฒันาเป็นเครือข่ายท่ีแทจ้ริง อย่างไรก็ตาม แมว้่ากลุ่มสมาชิกจะยงัคงรักษาสภาพของ
เครือข่ายไวไ้ด ้แต่มีแนวโนม้ท่ีจะลดขนาดของเครือข่ายลงเม่ือเปรียบเทียบกบัระยะก่อตั้ง 
 
  3. เครือข่ายววิฒันาการ 
      เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ไดเ้กิดจากการจดัตั้ง
โดยตรง แต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเร่ิมท่ีกลุ่มบุคคล/องค์กรมาร่วมกันด้วย
วตัถุประสงค์กวา้งๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกนั โดยยงัไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะจนท่ีเด่นชดันกั หรืออีกลกัษณะหน่ึงคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่วา่
จะเป็นการรับฟัง หรือการไปไดเ้ห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆ มาแลว้เกิดความคิดท่ีจะรวมตวั
กนั สร้างพนัธะสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพฒันาตนเอง เครือข่ายท่ีวา่น้ีแมจ้ะไม่ไดเ้กิดจากแรง
กระตุน้ภายในโดยตรงคร้ังแรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงท่ีจะเกิดจิตส านึกท่ีดี เม่ือได้รับการ
กระตุน้หรือสนบัสนุน ก็จะสามารถพฒันาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แข็งท านองเดียวกนักบั
เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เครือข่ายในลกัษณะน้ีพบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผูสู้งอายุ 
เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมบุคลิกภาพ เป็นตน้           
   3. การรักษาเครือข่าย 
      ตามใดท่ีภารกิจเครือข่ายยงัไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรักษาเครือข่ายไว้ 
ประคบัประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได ้และบางกรณีหลงัเครือข่ายไดบ้รรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายแล้ว ก็จ  าเป็นตอ้งรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว ้หลกัการรักษาความส าเร็จของ
เครือข่ายน้ี มีดงัน้ี 
  1. มีการจดักิจกรรามร่วมท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
      เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตท่ีถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีสมาชิกของเครือข่าย
สามารถกระท าร่วมกัน เน่ืองจากไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกท่ีจะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของ
เครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กนั เม่ือการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกลดลงก็ส่งผลให้เครือข่าย
ลม้เลิกไปแลว้อ่อนแอ สมาชิกเร่ิมสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่าย
ลม้เลิกไปแลว้ 
      ความย ัง่ยืนของเครือข่ายจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือไดมี้การจดักิจกรรมท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
จนกระทั้งกิจกรรมดงักล่าวกลายเป็นแบบแผน (Pattern) ของการกระท าท่ีสมาชิกของเครือข่ายยอมรับ
โดยทัว่ไป ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะรักษาเครือข่ายไวไ้ดต้อ้งมีการก าหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้
ใหช้ดัเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถ่ี และตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดสมาชิกให้เขจา้
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จ  าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวท่ีใช้ส าหรับสมาชิกทุกคน กล่าวคือ ควรมี
กิจกรรมย่อยท่ีหลากหลายเพียงพอท่ีจะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย 
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โดยกิจกรรมเหล่าน้ีก็ยงัตอ้งอยูใ่นทิศทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่าน้ีอาจ
จดัในรูปแบบท่ีเป็นทางการ เช่นการวางแผนงานร่วมกนั การพบปะเพื่อประเมินผลร่วมกนัประจ าทุก
เดือน เป็นตน้ หรือจดัในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่นจดักีฬา สันทนาการระหว่างสมาชิก จดังาน
ประเพณีทอ้งถ่ินร่วมกนั เป็นตน้ ในกรณีท่ีเครือข่ายครอบครุมพื้นท่ีท่ีกวา้งขวางมาก กิจกรรมไม่ควร
รวมศูนยอ์ยูเ่ฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรคห์มุนเวียนกนัไปเพื่อให้สมาชิกเขา้ร่วมได้
โดยสะดวก 
  2. การรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกเครือข่าย 
      สัมพันธภาพท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ย ั่งยืนต่อไป 
ความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นเสมือนน ้ ามนัท่ีคอบหล่อล่ืนการท างานร่วมกนัให้ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนเม่ือใดท่ี
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เขา้ใจกนั หรือเกิดความขดัแยง้ระหว่างกนัโดยหา
หาตกลงไม่ได ้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกก็จะเร่ิมแตกร้าว ซ่ึงอาจไม่มีการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที ก็จะ
น าไปสู่จุดเส่ือมถอย และความส้ินสุดของเครือข่ายได ้ดงันั้น ควรมีการจดักิจกรรมท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อ
กระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจดัอยา่งสม ่าเสมอไม่ใชจ้ดัในช่วงท่ีมีปัญหา
เกิดข้ึนเท่านั้น 
      นอกจากน้ี สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาสัมพนัธภาพ 
เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้หรือความไม่เขา้ใจกนัท่ีอาจเกิดข้ึน สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกนั 
เม่ือเกิดความขดัแยง้ตอ้งรีบแกไ้ข และด าเนินการไกล่เกล่ียเพื่อให้เกิดความเขา้ใจกนัใหม่ และควรมี
มาตรการป้องกนัปัญหาก่อนท่ีจะเกิดความขดัแยง้ระหว่างกนั เช่น ในการจดัโครงสร่างองค์กรควร
แบ่งอ านาจหนา้ท่ีให้ชดัเจน และไม่ซ ้ าซ้อน การก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีสมาชิกยอมรับร่วมกนั 
การจดัสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การก าหนดผูน้ าท่ีเหมาะสม การก าหนดกติกาอนัเป็นท่ียอมรับ
ร่วมกนั เป็นตน้ 
   3. การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
      สมาชิกจะยงัเขา้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าท่ียงมีส่ิงจูงใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดให้
เขา้ไปมีส่วนร่วม ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดกลไกบางประการท่ีจะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความ
สนใจอยากเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงตามทฤษฏีแรงจูงใจแลว้ ปัจเจกต่างก็มีแรงจูงใจท่ีต่างกนัดงันั้นควรท า
การวเิคราะห์ท่ีบ่งช้ีถึงแรงกจูงใจ ท่ีแตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แลว้ท าการจดักลุ่มของส่ิงจูงใจ
ท่ีใกลเ้คียงออกเป็นกลุ่มๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับ ฯลฯ อนัจะน าไปสู่มาตรการ
ในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอยา่งเฉพาะเจาะจง 
      ถา้จ  าเป็นตอ้งให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นส่ิงจูงใจ ควรเป็นการแลกเปล่ียนผลงานมากกวา่การ
ให้ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือ ผูท่ี้รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียน โดยผลงานท่ีไดต้อ้งสนบัสนุนและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการพฒันาเครือข่าย 
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และควรมีการท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน เพื่อสร้างทกัษะผูกพนัระหว่างผูรั้บทุนและผูใ้ช้
ทุนการให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้ทั้งหมดในงวดเดียว เพื่อให้มีการปรับลดค่าตอบแทนไดห้ากผูรั้บ
ทุนไม่ด าเนินการตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีต้องการให้เกียรติยศและช่ือเสียงเป็นส่ิงจูงใจได้ อาจท าเป็นรูป “สัญลักษณ์” 
บางอยา่ง ท่ีส่ือถึงการไดรั้บเกียรติยศ การยกยอ่งและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ การ
ยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่นการประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติยศ เป็นตน้ โดยสัญลกัษณ์
เหล่าน้ีตอ้งมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากท่ีจะไดแ้ละควรมีเกรียติหลายระดบัท่ีจูงใจสมาชิก
เครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพื่อไต่เตา้สู่ระดบัสูงข้ึนต่อไป ซ่ึงช่วยให้เกิดความต่อเน่ือง และควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่รายช่ือคนกลุ่มน้ีอยา่งกวา้งขวาง 
  4. การจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
      เครือข่ายตอ้งหยดุด าเนินงานไป เน่ืองจากขาดแคลนทรัพยากรสนบัสนุนการด าเนินงานท่ี
เพียงพอ ทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และบุคลากร ท่ีส าคญัคือเงินทุนในการด าเนินงานซ่ึง
เปรียบเสมือนเลือดท่ีไหลเวียนหล่อเล้ียงเครือข่ายให้สามารถด าเนินการต่อไปได ้เม่ือขาดเงินทุนเพียง
พอท่ีจะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในท่ีสุด หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายอยา่งรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหนา้อาจให้
ระงบัทุนได ้
  5. การใหค้วามช่วยเหลือและช่วยแกไ้ขปัญหา 
      เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายท่ีเพิ่งเร่ิม
ด าเนินการใหม่ๆ การมีท่ีปรึกษาท่ีคอยแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยใหเ้ครือข่ายสามารถด าเนินการ
ต่อไปได ้และช่วยหนุนเสริมใหเ้ครือข่ายเกิดความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน ควรมีท่ีปรึกษาเพื่อท าหนา้ท่ีช่วยเหลือ 
ให้ค  าแนะน า เป็นแหล่งขอ้มูลให้ศึกษาคน้ควา้ และช่วยอบรมภาวะความเป็นผูน้ าให้กบัสมาชิกดว้ย
เครือข่าย 
  6. การสร้างผูน้ ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
      องค์กรหรือเครือข่ายท่ีเคยประสบความส าเร็จกลบัตอ้งประสบกบัความล้มเหลวอย่าง
รุนแรงเม่ือเวลาผา่นไป เพราะไม่ได ้“สร้างคน” ข้ึนมาเพื่อสานต่อภารกิจของเครือข่ายจ าเป็นตอ้งสร้าง
ผูน้ ารุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนทีมีคุณภาพคุณสมบัติเหมาะสมทั้ งความรู้ 
ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกบัเครือข่ายและท่ีส าคญัคือเป็นท่ียอมรับนบัถือและสมารถเป็น
ศูนยร์วมใจของคนในเครือข่ายได ้ด าเนินการให้คนเหล่าน้ีเขจา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใน
การท าหนา้ท่ีเป็นสมาชิกแกนหลกั เพื่อสืบสานหนา้ท่ีต่อไปเม่ือสมาชิกแกนหลกัตอ้งหมดวาระไป 
  สรุปไดว้่า เครือข่าย คือการเช่ือมโยงกลุ่มและองค์กรเขา้ดว้ยกนัดว้ยความสมคัรใจ มีการ
แลกเปล่ียนข่าวสารซ่ึงกนัและกนั มีการท ากิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง และมีเป้าหมายท่ีชัดเจน
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ร่วมกนัมีประเด็นเน้ือหาเพื่อการเรียนรู้เป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวเกิดจากทอ้งถ่ิน และ
เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ไดด้ว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ ภูมิ
ปัญญาพื้นบา้น การปฏิบติัตามแบบอย่างของผูรู้้ โครงสร้างของชุมชนมีความเป็นอิสระ เคารพสิทธิ 
เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั 
 
7. แนวคิดเกีย่วกบัการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
 การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเป็นแนวคิดท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้ประสบผลส าเร็จ อนัเป็นผลมาจาก
การน าเอาองค์ความรู้ลงไปปฏิบติัจริง แลว้จึงสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นๆมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัของตนเอง ดงัน้ี 
 7.1 แนวความคิดเกีย่วกบัการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
       การน าเสนอเก่ียวกับแนวคิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศนั้น จะได้น าเสนอ ความน า ความหมาย 
ความส าคญั องคป์ระกอบ วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศกบัการจดัการความรู้แนวทางการจดัการความรู้โดยใช้
การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และบทสรุป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ปัจจุบนัค าว่า “การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ”เป็นค าท่ีใช้กนัอย่างกวา้งขวางแพร่หลายในพจนานุกรม
ของเวบ็สเตอร์ไดใ้ห้ความหมายการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศว่า หมายถึง การด าเนินงานท่ีเป็นระบบเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์เป็นการปฏิบติัหรือกระบวนการในการท าบางส่ิงบางอยา่งใหส้ าเร็จและการท างาน
ท่ีเป็นระบบซ ้ าๆ แบบเดียวกนัจนเกิดความช านาญ สร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มพูนข้ึนจนถึงระดบั
เช่ียวชาญจนกลายเป็นวิชาชีพ เช่น นักกฎหมาย แพทย ์นักการเงินและการจดัการ เป็นตน้ ในทาง
ปฏิบติั การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศมกัจะด าเนินการควบคู่กบัการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อ มุ่งผลส าเร็จหรือ
การเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity) ของหน่วยงาน/ ชุมชน (นรินทร์ สังข์รักษา, 2554: 93) นั่น
หมายถึง การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานเป็นหลกั ค าวา่ 
“เป็นเลิศ”  อาจไม่ไดห้มายถึง  เป็นเลิศจริงๆ  ของทุกหน่วยงาน  แต่อาจจะเฉพาะส าหรับหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงเท่านั้นเพราะแต่ละหน่วยงานมีวฒันธรรมวิสัยทศัน์  สภาพธุรกิจและปัจจยัภายในของ
หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัไป  ดงันั้นการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศจึงไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงเร่ืองใดหรือกระบวนการ
ใดกระบวนการหน่ึงเพียงอยา่งเดียว  แต่ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเป็นเลิศท่ีแต่ละหน่วยงาน/ ชุมชนมองหา (บุญดี 
บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช, 2545: 10-12) 
 7.2 ความหมายของการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
  สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2545: 10-11) ไดนิ้ยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในมิติทางธุรกิจวา่
เป็นแนวทางหรือวิธีปฏิบติัในเร่ืองต่างๆท่ีน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศช่วยให้ผูป้ระกอบการลดเวลาในการปรับปรุง
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ประสิทธิภาพองคก์ารไดโ้ดยการศึกษาการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศขององคก์ารต่างๆ แลว้น ามาประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสม 
  นรินทร์ สังขรักษา (2556: 243) ไดนิ้ยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศว่า เป็นวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
เป็นวธีิท างานท่ีมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานได ้ 
  ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ (2555: 74) ได้นิยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศว่า เป็นวิธีปฏิบติัท่ีดี
ท่ีสุด และเป็นวิธีท างานท่ีมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานได ้
ซ่ึงหากมีผูใ้ดน าวธีิการดงักล่าวไปปฏิบติัยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
  อรทยั มูลค า (2554: 45) ไดนิ้ยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศว่า เป็นวิธีการปฏิบติัท่ีท าให้องคก์าร
ประสบความส าเร็จหรือการปฏิบติัท่ีท าให้องค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ คุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ มีแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศอย่างเห็นได้ชัดและเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานเป็นเลิศ ได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลหรือองค์การท่ีเช่ือถือ ได้รับการยอมรับจากลูกคา้และผูส่้งมอบเป็นจ านวนมาก 
สามารถท าซ ้ าได ้แสดงผลลพัธ์เชิงปริมาณท่ีเป็นท่ียอมรับหรือวดัผลได ้
  บูรชยั ศิริมหาสาคร (2548) ไดนิ้ยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศว่าเป็นวิธีการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้
ส าเร็จซ่ึงเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบติัจริงแล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของตนเอง 
  วิจารณ์ พานิช (2547: 8) ไดนิ้ยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในมิติของการจดัการความรู้วา่เป็นวธีิ
ท างานท่ีเกิดผลงานในลกัษณะท่ีน่าภูมิใจน่าช่ืนชม ผลสัมฤทธ์ิสูง ประสิทธิภาพสูง หรือคุณภาพสูง
และสามารถด าเนินการได้ทั้งหน่วยงานธุรกิจและในชุมชน ในกรณีองค์การขนาดใหญ่ตอ้งหาวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของการท างานเร่ืองต่างๆน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน จัดให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งทีมเจา้ของผลงานกบัทีมอ่ืนๆ ให้ทีมอ่ืนๆ สามารถปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐาน
ไดแ้ละยิ่งกวา่นั้นตอ้งส่งเสริมให้มีการพฒันาวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใหม่ข้ึนให้เป็นวิธีการท่ีดีกวา่เดิมเป็น
วงจรเร่ือยไปไม่ส้ินสุด 
  จากนิยามขา้งตน้พอจะสรุปว่า การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หมายถึง วิธีปฏิบติัท่ีท าให้หน่วยงาน/
ชุมชนประสบความส าเร็จหรือเป็นการปฏิบติัท่ีท าให้หน่วยงานและชุมชนกา้วสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงวิธี
ปฏิบติันั้นรวมถึงความรู้ เทคนิควิธีการท่ีพฒันาปรับปรุงมาจากการไดป้ฏิบติัจริงท่ีจะช่วยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองในหน่วยงาน 
 7.3 ความส าคัญของการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
  จากหลกัการท่ีวา่ “ถา้ไดน้ าความรู้ไปใชค้วามรู้นั้นก็ยิง่เพิ่มคุณค่าเพราะท าให้เกิดการต่อยอด
ความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกวา้งขวาง” ดังนั้นเป้าหมายส าคญัประการหน่ึงของการจดัการ
ความรู้ในหน่วยงานคือ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานการมีการใชค้วามรู้ทั้งในระดบับุคคลและระดบั
องคก์าร (บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2548) ขณะท่ี ไกรเดช ไกรสกุล,2552: 65 อธิบายความ ส าคญัเพิ่มเติมวา่  
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  7.3.1 ส่งเสริมให้คนในองคก์ารมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการท างานท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งใน
ดา้นคุณภาพและปริมาณ 
  7.3.2 ส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้เป็นเร่ืองส าคญัท่ีท าให้เกิด
การเรียนรู้และประยุกตใ์ชค้วามรู้ รวมทั้งแปลงความรู้ของบุคลากรไปเป็นความรู้ขององคก์าร การจะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องมีทกัษะใน 5 ด้าน ได้แก่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การ
ทดลองศึกษาหาแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต การเรียนรู้จากวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
ของผูอ่ื้น และการถ่ายทอดความรู้อยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์าร   
  7.3.3 ส่งเสริมองค์การให้มีการพฒันาแบบกา้วกระโดด การศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูท่ี้ประสบความส าเร็จช่วยลดเวลาและงบประมาณ และสามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาไหดี้กวา่เดิม  
 7.4 องค์ประกอบของการเขียนเอกสารวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
  การศึกษาจากวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศหรือวิธีการท่ีเป็นเลิศจะมีประโยชน์เม่ือถูกเผยแพร่ให้เกิด
การเรียนรู้ของคนในองคก์ารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆดงันั้นการเขียนการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพื่อเผยแพร่น้ีจึง
ควรมีรายละเอียดท่ีชัดเจนท่ีสะท้อนการเป็นวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และน าไปสู่การศึกษาเรียนรู้เพื่อ
เทียบเคียงสู่การปฏิบติัได ้
  องคป์ระกอบและแนวทางในการเขียนเอกสารการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ มีดงัน้ี (ไกรเดช  
ไกรสกุล, 2552: 66-67) 
  1. ความเป็นมาเป็นการเขียนเพื่อให้เห็นบริบทสภาพทัว่ไปของหน่วยงานหรอสถานศึกษา
โดยยอ่และน าเสนอส่ิงท่ีเป็นความคาดหวงัของชุมชนหรือผูป้กครองท่ีมีต่อสถานศึกษา 
  2. การพฒันาระบบคุณภาพของสถานศึกษา     การเขียนตอ้งสะทอ้นให้เห็นต่อการพฒันา
คุณภาพของหน่วยงานหรือสถานศึกษาด าเนินการอยา่งไร ควรน าเสนอผงักระบวนการของระบบท่ีมี
การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศพร้อมค าอธิบายขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในแต่ละขั้นตอน 
  3. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เป็นการน าเสนอวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศซ่ึงเป็นขอ้สรุปจากการจดัการ
ความรู้ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานจริง ในการพฒันาคุณภาพของหน่วยงานวา่มีอะไรบา้ง และอธิบายวา่
คืออะไร ท าอยา่งไร และท าท าไม ทั้งน้ีให้ระบุวา่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศมาจากขั้นตอนใดของระบบ ซ่ึง
การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศควรครอบคลุมขั้นตอนของระบบตั้งแต่ 2 ขั้นตอนข้ึนไป 
  4. ผลการด าเนินการเป็นการอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศตามตัวช้ีวดั
ความส าเร็จว่าส่งผลดีต่อคุณภาพหน่วยงานหรือสถานศึกษาอย่างไรบา้งทั้งน้ีต้องน าเสนอผลตาม
ตวัช้ีวดัทั้งดา้นกระบวนการและดา้นผลลพัธ์ของระบบท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
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  5.ปัจจยัความส าเร็จเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์วา่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เกิดข้ึนไดเ้พราะ
อะไร มีเง่ือนไขอะไรบา้ง มีอะไรเป็นปัจจยัในระบบท่ีท าให้วิธีปฏิบติัเหล่าน้ีด ารงอยู่ไดใ้นระยะยาว 
ไม่ใช่การทุ่มเทเฉพาะกิจของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
  6.บทเรียนท่ีไดรั้บเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่หน่วยงานหรือสถานศึกษาเรียนรู้จากการท างาน
ตามวิธีปฏิบติัเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง อะไรเป็นเคล็ดลบัท่ีด าเนินไดป้ระสบผลส าเร็จ รวมทั้งขอ้พึงระวงัมี
อะไรบา้ง 
 7.5 การปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศกบัการจัดการความรู้ 
  วิจารณ์  พานิช (2555)  กล่าววา่หลกัการจดัการความรู้ท่ีง่าย  คือการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
การท างานผ่านกิจกรรมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศโดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญประการหน่ึงคือ การมี
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับในดา้นต่างๆ 
เช่น  ดา้นแนวคิดกระบวนการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน  การประเมินผลและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ขณะเดียวกนัมีการเผยแพร่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปปรับใช ้
ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  
ในมาตรา  11  ระบุว่า  “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ  เพื่อให้มีลกัษณะเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวล ผลความรู้ดา้น
ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์...”
ดงันั้นหากมองในมุมของการจดัการความรู้ในองค์การแลว้ การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศจึงเป็นบทสรุปของ
การปฏิบติัท่ีเป็นความรู้ซ้อนเร้น(Tacit Knowledge) ซ่ึงเผยแพร่เป็นความรู้ชัดแจง้ในรูปแบบต่างๆ 
(Explicit Knowledge) เพื่อให้ผูอ่ื้นไดน้ าไปทดลองปฏิบติัโดยมีเป้าหมาย 3 ประการส าคญัคือ 1) เพื่อ
พฒันางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน 2) เพื่อพฒันาผูป้ฏิบติังานในองค์การ และ 3) เพื่อ
พฒันาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององคก์าร 
  ขณะท่ี นรินทร์ สังขรั์กษา (2554: 97) กล่าววา่ การปฎิบติัท่ีเป็นเลิศมาจากแนวคิดการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบติัจริง (Learning by doing) เป็นการประเมินสรุปผลรวม (Summative Evaluation) ใน
อดีต หรือการปฏิบติัท่ีท าให้หน่วยงาน/ชุมชนสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการเทียบเคียง จะน าไปสู่การ
คน้หาผูป้ฏิบติัท่ีดีท่ีสุด และน าไปสู่ค าตอบว่าวิธีปฏิบติัท่ีดีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานได้
อยา่งไร 
 7.6 แนวทางการจัดการความรู้โดยใช้การปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
  1. เสาะหา มีเกณฑใ์นการคดัเลือก ตอ้งคดัเลือกอยา่งตรงไปตรงมา 
  2. เป็นการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มมีเร่ืองราวของกระบวนการพฒันางานผ่าน
ความยากล าบาก (ล้มเหลว) มีการฟันฝ่าจนกว่าจะบรรลุผลมีเร่ืองราวให้เล่าเพื่อสะท้อนวิธีคิดวิธี
ปรึกษาหารือดึงเอาความรู้ฝังลึกจากสมาชิกกลุ่มและคน้ควา้ความรู้จากภายนอกมาใชง้าน 
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  3. ในการประชุมเสนอผลงานตอ้งเตรียมตวัและกระตุน้ให้มีการซักถามแลกเปล่ียนกนัให้
มากและมีผูท้รงคุณวฒิุคอยกระตุน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และช้ีประเด็นเพื่อยกระดบัความรู้  
  4. มีการสร้างเง่ือนไข หรือบรรยากาศให้ผู ้มาร่วมประชุมน าเอาความรู้ท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียนไปปฏิบติัเพิ่มพูนความรู้ฝังลึกของกลุ่มและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งต่อเน่ือง 
(วจิารณ์ พานิชย,์ 2547:9) 
  สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการวิจยัน้ีเน่ืองจากเป็นวิธี 
การศึกษาจากการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดท่ีสกดัเป็นองคค์วามรู้หรือจากบทเรียนประสบการณ์อนัเกิดจากการ
ลงมือปฏิบติัจริง ท าให้เกิดการยอมรับ และสามารถน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานในการท างานท่ีส าคญั 
วิธีการน้ีเป็นการน ากระบวนการจดัการความรู้และองค์ความรู้หรือบทเรียนประสบการณ์มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนหน่วยงาน/ชุมชน ส่งผลให้เกิดการพฒันาและปรุงปรุงการด าเนิน การดา้น
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม อนัไดแ้ก่ การคน้หาตวัอยา่งหรือตน้แบบท่ีดีเลิศต่อการปรับปรุงและพฒันางาน 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานอนัน าไปสู่การพฒันาตนเองของหน่วยงาน/
ชุมชน ช่วยลดเวลา ขั้นตอน ค่าใชจ่้าย และอ่ืนๆ ในการปรับปรุงและพฒันาการท างาน เกิดการสร้าง
ฐานขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบผลงานกบัหน่วยงาน/ชุมชนอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นการน าเสนอ
ผลงาน/วิธีการปฏิบติังานท่ีดีเลิศของหน่วยงาน/ชุมชนของตนต่อผูอ่ื้น (นรินทร์ สังขรั์กษา, 2554: 93-94) 
ด้วยเหตุน้ี สามารถกล่าวได้ว่าการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่าท่ีจะช่วยรักษา
มาตรฐานการท างานท่ีดีให้คงอยู ่ เพิ่มศกัยภาพหน่วยงาน/ชุมชนให้พร้อมท่ีจะพฒันาให้ดียิ่งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัเป็นการช่วยแกไ้ขและป้องกนัปัญหาขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ยงัผลให้
หน่วยงาน/ชุมชนมีความแขง็แกร่งและเป็นปึกแผน่อยา่งมัน่คงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 
 
8. แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบ 
  การพฒันารูปแบบคือการจ าลองความคิด เพื่อการอธิบายขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้
ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ โดยมีลายละเอียดดงัน้ีคือ 
 8.1 แนวความคิดเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบ 
  การน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบนั้ น จะได้น าเสนอ ความน า ความหมาย 
ความส าคญั องคป์ระกอบ ประเภท คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ และบทสรุป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ีค า
วา่ “รูปแบบ” หรือ “โมเดล” สามารถน ามาใชใ้นความหมายต่างๆ กนั กล่าวคือ 1) แบบจ าลอง 2) ตวั
แบบท่ีใช้เป็นแบบอย่าง 3) รูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล สัญลกัษณ์และหลกัการของ
ระบบและ4) แบบแผนตวัอยา่งของการด าเนินงานท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆ ในระบบ 
เม่ือพิจารณารูปแบบตามความหมายดงักล่าวเทียบกบัค าวา่ ทฤษฎี จะเห็นวา่รูปแบบในความหมายท่ี 1 
และ2 มิไดมี้ความหมายในทฤษฎีเป็นเพียงการจ าลองหรือการลอกเลียนแบบให้เหมือนกบัของจริง แต่
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ส าหรับความหมายท่ี 3 มีความหมายเทียบเคียงไดก้บัค าว่า ทฤษฎี ส่วนความหมายท่ี 4 รูปแบบ เป็น
แบบแผนอย่างหน่ึงท่ีได้จากการถ่ายแบบจากทฤษฎีสู่การปฏิบติัหรือเรียกว่ารูปแบบเชิงปฏิบติัการ
(นรินทร์ สังขรั์กษา, 2556:51) โดยปัจจุบนัรูปแบบไดถู้กน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการการวิจยัแนวใหม่
ท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจมากข้ึน  ทั้งน้ีเพราะการวจิยัท่ีใชรู้ปแบบจะช่วยใหไ้ดค้วามรู้ท่ีมีความสมบูรณ์  
เป็นการวจิยัท่ีช่วยพฒันาความรู้  มีความชดัเจน และเป็นระบบยิง่ข้ึน (บุญชม ศรีสะอาด, ม.ป.ป.) 
 8.2 ความหมายของรูปแบบ 
 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ รูปแบบไดเ้ขา้มามีบทบาทในงานวิจยัและมกัใชค้  าวา่ รูปแบบ แบบจ าลอง 
ตน้แบบ แบบแผน วงจร และตวัแบบ โดยความหมายของรูปแบบนั้น มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมาย
ไว ้ดงัน้ี  
 นรินทร์ สังขรั์กษา (2556: 51) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง เคา้โครงของส่ิงตอ้งการศึกษา โดย
แสดงโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้น เป็นรูปย่อท่ี
เลียนแบบความสัมพนัธ์หรือความจริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง ท่ีเกิดข้ึนโดยการลดทอน
เวลา ความพอเหมาะ และกาลเทศะเพื่อใหเ้ขา้ใจปรากกฎการณ์ดงักล่าวไดง่้ายข้ึน 
 ดนยั เทียนพุฒ (2555: 5) กล่าวว่า รูปแบบ (ทางธุรกิจ) หมายถึง การบรรยายหรือก าหนด
ความเช่ือมโยงของส่ิงท่ีเป็นกุญแจส าคญั ส าหรับท าความเขา้ใจเก่ียวกบัองค์ความรู้ทางธุรกิจโดยมี
คุณลกัษณะหลกั เช่น 1) ความเป็นระบบ 2) ระบบเปิด 3) พลวตัร 4) มีลกัษณะท าใหเ้หมาะสมได ้และ 
5) เป็นนวตักรรม 
 สิทธิกร อว้นศิริ (2553: 49) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง วิธีการด าเนินงานท่ีเป็นแนวทางหรือ
แนวคิดหรือส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึน น ามาแสดงหรือยอ่ส่วนเพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ใจ 
 ทวีวรรณ อินดา (2552: 157) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองของปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณ์หน่ึง เพื่อใชใ้นการบรรยายและแสดงลกัษณะปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ียงัแสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตลอดทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
 ปิยนาถ บุญมีพิพิธ (2551: 27) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตวัแปรต่างๆ เช่นรูปแบบของการจดัการความรู้ จึงเป็นโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่อรูปแบบการจดัการความรู้ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
  สุเทพ บุญเติม (2549: 26) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง เป็นการจ าลองภาพในอุดมคติท่ีน าไปสู่
การอธิบายคุณลกัษณะส าคญัของปรากฏการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจท่ีไม่
มีองค์ประกอบตายตวัหรือรายละเอียดทุกแง่มุม โดยผ่านการทดสอบกระบวนการอย่างเป็นระบบ
เพื่อใหเ้กิดความแม่นตรงและเช่ือถือได ้
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 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถกล่าวสรุปไดว้า่ รูปแบบ หมายถึง การจ าลองความจริง
ของปรากฏการณ์ หรือเป็นชุดของแนวคิดซ่ึงไดเ้รียบเรียงไวใ้นลกัษณะโครงสร้างอยา่งเป็นระบบและ
มีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กันเพื่ออธิบายปรากกฎการณ์นั้นได้ง่ายข้ึน และสามารถใช้เป็น
แนวทางด าเนินงาน กลยทุธ์พื้นฐาน เง่ือนไข และขอ้จ ากดัในการน ารูปแบบไปใช ้
 8.3 ความส าคัญของการพฒันารูปแบบ 
  Joyce and Weil (1986: 19-20) กล่าววา่ การพฒันารูปแบบนั้นมีสาระส าคญัคือ 1) รูปแบบควร
ตอ้งมีทฤษฎีรองรับ หมายถึง เม่ือพฒันารูปแบบแลว้ก่อนการน าไปใช้ตอ้งมีการวิจยัเพื่อทดสอบ 2) 
เม่ือพฒันารูปแบบแลว้ ก่อนน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายตอ้งมีการวิจยัเพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบ
คุณภาพในเชิงการใช้ในสถานการณ์จริงและน าขอ้คน้พบมาปรับปรุงแก้ไข 3) การพฒันารูปแบบ 
อาจจะออกแบบให้ใช้ไดก้วา้งขวางหรือเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได ้4) การพฒันา
รูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายหลกัท่ีถือว่าเป็นตวัตั้งในการพิจารณาเลือกรูปแบบไปใช้ กล่าว คือ ถา้ผูน้ า
รูปแบบไปใช้ตรงกบัจุดมุ่งหมายก็จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก็สามารถน าไปประ ยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนไดถ้า้พิจารณาเห็นวา่เหมาะสม แต่อาจใหผ้ลส าเร็จลดนอ้ยลงไป 
 8.4 องค์ประกอบของรูปแบบ 
  ดนัย เทียนพุฒ (2555: 2) อธิบายองค์ประกอบของรูปแบบ/โมเดล (องค์การ/ธุรกิจ) ว่า 
เร่ิมตน้จากสภาพธรรมชาติของแต่ละธุรกิจ จากนั้น 1) ศึกษาปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์จนกระทัง่
สร้างเป็นรูปแบบของเหตุการณ์ 2) ก าหนดโครงสร้างทางความคิดซ่ึงอยู่ในรูปของตรรกของความ 
สัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงความรู้อยา่งเป็นระบบ หรือในรูปแบบสมการท่ีเป็นความสัมพนัธ์ของตวัแปร 3) 
น าโครงสร้างทางความคิดไปตรวจสอบกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ขององคก์าร/ธุรกิจ 4) จ  าลองรูปแบบใน
ลกัษณะเป็นสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรหรือเป็นพาราไดม ์(paradigm) ท่ีเป็นความ
เช่ือ คุณค่า ท่ียึดถือปฏิบติัและไดรั้บการยอมรับกระทัง่ไดก้รอบความคิดท่ีใชอ้ธิบายถึงความเช่ือมโยง
ทั้งหมดท่ีตอ้งการศึกษาหาความจริง เช่น ปัญหา จุดประสงค ์การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธี การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ หลงัจากนั้น 5) ท าการทดสอบซ ้ าในสถาน การณ์จริง หากผลการ
ทดสอบเป็นจริงน้อยคร้ัง โครงสร้างทางความคิดท่ีจ าลองข้ึนเป็นรูปแบบนั้ นเป็นแค่รูปแบบ
ประสบการณ์ แต่ถา้เป็นจริงๆ ทุกคร้ังก็พฒันาเป็นรูปแบบทางทฤษฎีท่ียอมรับโดย ทัว่ไป นัน่หมายถึง 
6) การพฒันารูปแบบความคิดทางธุรกิจนั้นอาจไดรู้ปแบบทางประสบการณ์ (ท่ีใชไ้ดเ้ฉพาะกรณี) หรือ
อาจเป็นรูปแบบทางทฤษฎีท่ีสามารถทดสอบซ ้ าและใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ไป  
  ขณะท่ี ทวีศกัด์ิ อ าลา (2551:17-18) อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบทางการบริหาร
การศึกษาส่วนใหญ่ จะประกอบดว้ย โครงสร้าง กระบวนการจดัการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปและกล่าวสรุปว่ารูปแบบท่ีดีควรประกอบ 
ดว้ยความสัมพนัธ์ของโครงสร้างตวัแปร สามารถหาขอ้สนบัสนุนและตรวจสอบขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้
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ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Brown and Moberg (1980:  16-17) ท่ีได้ท าการสังเคราะห์
องคป์ระกอบของรูปแบบ พบวา่รูปแบบส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้ม 2) เทคโนโลยี    3) 
โครงสร้าง และ4) กระบวนการจดัการและการตดัสินใจสั่งการ  
 8.5 ประเภทของรูปแบบ 
  Steiner (1988: 8-10) อธิบายว่า ถา้ท่ีใดมีการกล่าวอา้งทางทฤษฎี ณ ท่ีนั้นจะมีการกล่าวถึง
รูปแบบ นัน่หมายถึง รูปแบบถูกน ามาเป็นพื้นฐานส าหรับการพิสูจน์ความเป็นจริงทางทฤษฎีซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
  1. รูปแบบเชิงปฏิบติั (Model-of) เป็นการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม รูปแบบการ
ประเมินประเภทน้ีเป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต ์เคร่ืองบิน และภาพจ าลอง  
   2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theory-model or Model-for) เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจากกรอบ
ความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตวัทฤษฎีไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลอง เป็นตวัช่วยให้เกิดรูปแบบท่ีมี
โครงสร้างต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั 
  ขณะท่ี Keeves (1988: 561-565) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบท่ีใชใ้นทางการศึกษาออกเป็น 4
ประเภท ไดแ้ก่ 
  1. รูปแบบเชิงอธิบาย (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา  แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เป็นแนวคิด โครงสร้าง 
องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ เช่นแบบจ าลองการเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นตน้ 
ความชดัเจนของรูปแบบน้ีข้ึนอยูก่บัภาษาท่ีบรรยายและวธีิการบรรยาย 
  2. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Model) รูปแบบน้ีเร่ิมไดรั้บความสนใจในช่วงหลงั ค.ศ. 1970 
เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากรูปแบบเชิงอธิบาย ปัจจุบันมีการน ารูปแบบน้ีมาใช้ในการวิจัยทาง
การศึกษามากข้ึนเพราะมีการวิเคราะห์เส้นทาง (Paht)LISREL รูปแบบในลกัษณะน้ีจะเป็นการน าเอา
ตวัแปรมาเขียนเป็นสัญลกัษณ์หรือค ายอ่แลว้ใช้เส้นตรงและลูกศรแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรใน
เชิงเหตุและผลซ่ึงสามารถก าหนดเป็นกรอบในการรวบรวมขอ้มูลในสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อทดสอบ
รูปแบบ 
  3. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพ ส่วนใหญ่ใชใ้นดา้น
วิทยาศาสตร์ รูปแบบท่ีสร้างข้ึนต้องมีองค์ประกอบชัดเจนสามารถน าไปทดสอบด้วยข้อ มูลเชิง
ประจกัษไ์ดแ้ละสามารถน าไปท าการหาขอ้สรุปของปรากฏการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ดงันั้นรูปแบบน้ี
จึงใหป้ระโยชน์ในดา้นการท านาย 
  4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากรูปแบบเชิง
อธิบาย และเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบหรือตวัแปรต่างๆ โดยใช้สัญลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในรูปสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ เดิมรูปแบบน้ีใช้กับศาสตร์ทาง ด้าน
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วทิยาศาสตร์ แต่ปัจจุบนัแนวโนม้ในการน าไปใชด้า้นพฤติกรรมและสังคมศาสตร์เพิ่มข้ึน รวม ทั้งดา้น
การศึกษาโดยเฉพาะในการวดัผลการศึกษา ซ่ึงรูปแบบน้ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์และสร้างเป็น
ทฤษฎีเน่ืองจากสามารถทดสอบสมมติฐานได ้
 8.6 คุณลกัษณะทีด่ีของรูปแบบ 
  สิทธิกร อ้วนศิริ (2553: 51) กล่าวว่ารูปแบบท่ีดีจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
สามารถน าไปอธิบายปรากฏการณ์และน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อพิสูจน์ทดสอบได ้  
Keeves (1988: 560) กล่าวว่า รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ไดค้วรมีลกัษณะ 4 ประการ คือ 1) รูปแบบควร
ประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปร (Structural relationship)  มากกว่า
ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับแบบรวม (Associative relationship) 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทาง
พยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกต หาขอ้สนบัสนุน และตรวจสอบ
รูปแบบบนพื้นฐานขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้3) รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นกลไกถึงเหตุผลของ
เร่ืองท่ีจะศึกษา ดว้ยเหตุน้ีรูปแบบนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีพยากรณ์ไดค้วรใช้อธิบายปรากฏการณ์
ไดด้ว้ย   4) รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ (Concept) และสร้างความสัมพนัธ์
ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 
  โดยสรุปแนวคิดเก่ียวกับการพฒันารูปแบบเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับการวิจัยน้ี เน่ืองจากเป็น
กระบวนการศึกษาวิจยัท่ีมุ่งก าหนดกรอบมโนทศัน์ (Conceptual Framework) ของประเด็นท่ีศึกษา 
โดยในท่ีน้ีผูว้ิจยัท าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญัในการอนุรักษ์ ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนเมืองเพชรท่ี
สืบทอดมาแต่คร้ังบรรพบุรุษ ไม่ให้เลือนหายไปภายใต้กระแสวตัถุนิยม ในลักษณะท่ีเก่ียวเน่ือง
สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบของตวัแปรท่ีศึกษา ขณะเดียวกนั ยงัเป็นการศึกษาความเป็นอิสระพื้นฐาน
ซ่ึงมีอยู่ระหว่างข้อความรู้ท่ีเป็นองค์ประกอบของรูปแบบหรือโมเดลส าหรับการทดสอบใน
สถานการณ์ปัจจุบนัของชุมชน พร้อมทั้งเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน อนัจะน าไปสู่ขอ้คน้พบ
ใหม่ท่ีอาจเป็นขอ้เสนอหรือทางออกท่ีเหมาะสมส าหรับชุมชนท่ีศึกษา รวมถึงชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนใน
สังคมไทย 
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9. งานวจัิยเกีย่วทีเ่กีย่วข้อง 
  การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวถีิเมืองเพชร ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
ของจงัหวดัเพชรบุรี ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งานวจัิยภายในประเทศ 
 สุรพล เสนบุญ และคณะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารศูนยก์ารศึกษา

พิเศษประจ าจงัหวดัก าแพงเพชรผลการศึกษาพบวา่ 1) รูปแบบการบริหารศูนยก์ารศึกษาพิเศษท่ีเป็น

เอกสารประกอบดว้ย ขอ้ความแผนภาพ อธิบายรูปแบบ แนวทางการบริหารตามแนวคิดการบริหารมี5 

องค์ประกอบ  2) องค์ประกอบรูปแบบท่ีมีความถูกต้องและครอบคลุมมีองค์ประกอบดังน้ี 1) 

วตัถุประสงค ์2) แนวคิด หลกัการจดัการศึกษาพิเศษ 3) ภารกิจหลกัการบริหาร 4) กระบวนการบริหาร 

และ 5) เง่ือนไขความส าเร็จ 3) คุณลกัษณะของรูปแบบการบริหารศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั 

(เชิงปริมาณ) ด้านความเป็น ประโยชน์โดยผูป้ฏิบัติมีความเป็นไปได้ความเป็นประโยชน์ความ

เหมาะสม และมีความครอบคลุมในระดบัมาก ท่ีสุด การตรวจสอบคุณลกัษณะของรูปแบบการบริหาร

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัดว้ยขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีความสอดคลอ้งกนัวา่ รูปแบบการบริหาร

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมีคุณลกัษณะดา้นความมีประโยชน์ ดา้นความเป็นไปไดด้า้นความ

เหมาะสม และดา้นความถูกตอ้ง สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นศูนยก์ารศึกษาพิเศษในแต่ละจงัหวดัได ้

 พจนีย ์สวสัด์ิรัตน์ (2550) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนต าบลเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต บา้นหนองป้ิงไก่ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ไป ศึกษาและพฒันาไปในกิจกรรม

ในกลุ่มพฒันาอาชีพต่าง ๆ การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ในรูปแบบท่ี

หลากหลาย จากการศึกษาพบวา่การจดักิจกรรมใด ๆ ควรเกิดจากการท าเวทีชาวบา้นใหบ้่อยคร้ัง ศึกษา

ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและเป็นประโยชน์ต่อวถีิชีวติของชุมชน ซ่ึงศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิตท่ีย ัง่ยืน ประกอบด้วย 1) กลุ่มเป้าหมายตอ้งเป็นทุกคนในชุมชน เช่น  เด็ก เยาวชน กลุ่ม

อาชีพต่าง ๆ ผูน้ าชุมชน และผูสู้งอาย ุเพื่อวา่แต่ละกลุ่มมีสมาชิกท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการบ่มเพาะ

ตน้กลา้รักในอาชีพ ศิลปะ รักทอ้งถ่ินของชุมชน และยงัท าให้ไม่มีช่องวา่งระหวา่งวยั เช่ือมสายใยซ่ึง

กนัและกนัของคนในชุมชน นอกจากน้ีกลุ่มเยาวชนยงัสามารถช่วยเหลือกลุ่มในการจดัท าบญัชี การใช้

เทคโนโลยี ท าให้ทุกคนในศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสุขในการท างาน มีคุณค่าในกลุ่ม ชีวิตมี
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ความหมาย  2) ครูผูใ้ห้ค  าแนะน า (Facilitator) ซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าในทุกเร่ืองของผู ้เ รียน 

มีความคุน้เคย เขา้ใจผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด ดูแลและช่วยเหลือผูเ้รียนในทุกค าตอบท่ีอยากรู้ กระตุน้ใหเ้กิด

การใฝ่รู้ใฝ่เรียน พร้อมทั้งทั้งตอ้งมีบทเรียนร่วมกบัทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 3) การจดักิจกรรมหรือ

กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมีขั้นตอนท่ีชดัเจน กลุ่มมีการวางแผนการด าเนินงาน ครูประสานต่อยอด และ

มีการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงกิจกรรมตอ้งหลากหลาย ไม่ยึดติดกบัอาคารสถานท่ี กิจกรรมท่ีดีตอ้งเป็นส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ไดใ้นวิถีชีวิต 4) ครูจดักระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มและส่งเสริมการ

พฒันาไปสู่แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 5) หน่วยงานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนมีการท างานเชิง 

บูรณาการ(Intergration)  ทุกภารกิจเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงาน ซ่ึงอาจมิใช่หนา้ท่ีโดยตรง แต่ควรมี

การประสาน ส่งต่อ กิจกรรมใดท่ีก็ตามท่ีเกินก าลงัความสามารถ มีประสานภาคีเครือข่ายร่วมดว้ย

ช่วยกนัพฒันากลุ่มให้มีการเรียนรู้ ซ่ึงมิตอ้งรอวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของหน่วยงานของตนเอง แต่ท าอยา่งไร

จึงจะประสานประโยชน์ต่อชาวบา้นใหเ้กิดสูงสุด 

 ประจวบ หนูเท่ียง, เด่น ชะเนติยงั และนวลพรรณ วรรณสุธี (2558)ไดท้  าการศึกษาการ

พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของจงัหวดัพทัลุง ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ช่ียวชาญมี

ความเห็นตรงกนัว่าการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมควรมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) การ

ร่วมคิด 2) การร่วมวางแผน 3) การร่วมด า เนินงาน 4) การร่วมติดตาม5) การร่วมประเมินผล และ 6) 

การร่วมในผลประโยชน์ ผลของการพฒันารูปแบบเป็นรูปแบบท่ีตอ้งด าเนินการเป็นกระบวนการ

ขั้นตอนตาม องค์ประกอบ 6 ด้าน แต่ละด้านมีขั้ นตอนกระบวนการ ด้านละ 6 ขั้ นตอนย่อย  

การประเมินรูปแบบ ท่ีพัฒนาข้ึนจากผลการสนทนากลุ่มของผู ้เ ช่ียวชาญ มีความเห็นด้วยกับ

องค์ประกอบของการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกองค์ประกอบ และจากผลการประเมินความ

คิดเห็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยแบบสอบถามพบวา่ มีระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัองคป์ระกอบในรูปแบบอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด 

 สิริกาญจน์  จนัทรสงค์ (2555) ไดศึ้กษาการพฒันาศูนยก์ารเรียนชุมชนให้เป็นศูนยก์ลาง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีมุสลิมในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส ผลการวิจยั พบว่า  มีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการพฒันาศูนยก์ารเรียนชุมชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ลอดชีวิตตามวิถีมุสลิมในพื้นท่ี

จงัหวดันราธิวาส ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจต่อดา้นการ

จดับรรยากาศ สูงสุด รองลงมา คือดา้นส่ือ อุปกรณ์  ดา้นบริการชุมชน ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้น

อาคารสถานท่ี ดา้นภูมิสังคมมุสลิม ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาแยกสถานภาพกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
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บุคคลากร กศน. มีความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการเรียนรู้สูงสุด รองลงมา คือดา้นบริการชุมชน  ผูน้ า

ชุมชน มีความพึงพอใจดา้นบริการชุมชนสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ คณะกรรมการ

ศูนยก์ารเรียนชุมชน มีความพึงพอใจดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้สูงสุด  รองลงมา คือ ดา้นการจดั

บรรยากาศ และผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจด้านส่ือ อุปกรณ์สูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัด

บรรยากาศ 

  วรรณิภา ทบัเท่ียง (2550) ได้ศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ กรณีศึกษา
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บา้นห้วยวอก จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการศึกษา แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพของศูนยก์ารเรียนรู้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง 
บา้นห้วยวอก จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มนกัศึกษาประกอบดว้ย นกัศึกษาผูใ้หญ่ 21 คน ซ่ึงมีอาชีพหลกัคือ
ท าการเกษตร ครูนิเทศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจดัการศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอจอมทอง และผูน้ า
ชุมชนรวมทั้งส้ิน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลเน้ือหา และสรุป
เชิงพรรณนาพบวา่ ปัญหาของนกัศึกษาผูใ้หญ่ เก่ียวกบัการประกอบอาชีพคือ 1) ดินเส่ือมสภาพ 2)ขาด
น ้ าเพื่อการเกษตร 3)ขาดเงินทุน 4)การขายผลผลิต 5)การคมนาคม ส่วนความต้องการในการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ คือ ตอ้งการให้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
โดยตอ้งการให้ภาครัฐ และองคก์รเอกชนสนบัสนุนงบประมาณ และให้ความช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีนักศึกษาผูใ้หญ่ตอ้งการให้มีการอบรมหลกัสูตรระยะสั้ น 3-5 ชั่วโมง และการฝึกทกัษะ
อาชีพ 30-50 ชัว่โมง ช่วงระหว่างเดือนเมษายน ทางการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ ด าเนินการใน
ขั้นตอนท่ี 1) ส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ 2) จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเชิงบูรณาการ 3) ด าเนินการ
ฝึกอบรมท่ีมุ่งเนน้การปฏิบติัจริง 4) จดักิจกรรมการเรียนรู้ ยึดหลกัการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นส าคญั 5) 
มีการวดัประเมินผลตามสภาพจริง 6) ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์ 
  มาณี ไชยธีรานุวฒัศิริ (2551: 65-66) ไดว้ิจยัโครงการวิจยับางเลน มหาวิทยาลยัมหิดล จาก 
“บวร” สู่  “ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน” ดว้ยการสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัมหิดล และส านกังบประมาณ 
เป็นเวลา 6 ปี ก่อให้เกิดผล 4 ประการ คือ ผลการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการพฒันา นกัเรียน โรงเรียน  
และชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม ประการท่ีสอง นกัวชิาการ นกัวจิยัโครงการวจิยับางเลน ไดร่้วมเรียนรู้และ
ปฏิบติัการในกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ไดร่้วมเรียนรู้ร่วมกบัโรงเรียนและชุมชน ประการท่ีสาม
โครงการวิจยับางเลน ไดเ้ครือข่ายนกัวิชาการภายในมหาวิทยาลยัและองคก์รภายนอกมหาวิทยาลยัท่ี
สนบัสนุนงาน ประการท่ีส่ี โครงการวิจยับางเลน ไดพ้ฒันารูปแบบในการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
และคุณภาพชีวติใหแ้ก่โรงเรียนและชุมชน 
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  วชัรี  อ ่าปลอด (2552) ศึกษาการบริการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ในภูมิภาค เพื่อพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน จงัหวดัตรัง ผลของการศึกษาพบวา่การเตรียมความพร้อม ในการบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
ในภูมิภาค เพื่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ในจังหวดัตรัง ยงัประสบปัญหาในเร่ืองอัตราบุคลากร 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการและระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการศูนยเ์รียนรู้ ก็มี
ปัญหาเช่นเดียวกนั ซ่ึงควรจะก าหนดกรอบอตัราก าลงับุคลากร มีแผนการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีชดัเจน
เพื่อทิศทางการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรแยกการด าเนินงานศูนยก์ารเรียนรู้
ออกมาเป็นเอกเทศจากเทศบาลนครตรัง และจา้งผูบ้ริหารมืออาชีพมาบริหาร และควรมุ่งเนน้ให้มีการ
บริหารจดัการแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  บุพปัทม์ โยสะอาด (2553) ศึกษาการบริหารจดัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การ
ปฏิบติั ของหมู่บา้นขุนเจริญ ต าบลเด่ือศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ผลการศึกษา
พบวา่ 1) ดา้นคน มีการบริหารจดัการใหมี้ความร่วมมือ และการเตรียมความพร้อมของก าลงัคนในการ
พฒันาหมู่บา้นส าเร็จเป็นอย่างดี เพราะบา้นขุนเจริญส่วนใหญ่ เป็นคนท่ีตั้งรกรากอยูใ่นพื้นพี่มานาน 
และการร่วมมือจดัท าแผนชุมชนด้วยการจดัเวทีประชาคม เพื่อให้เป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ก็
ประสบผลส าเร็จดว้ยดี เพราะมีผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็ง และมีความสามารถ 2) ดา้นการเงิน ไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณและการอบรมท าบญัชีรายรับรายจ่าย จากภาครัฐ จนสามารถพฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ ท่ีมีกิจกรรมต่างๆเป็นตน้แบบ มีเงินทุนหมุนเวียนสามารถพึ่งพาตนเองได ้โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้3) ดา้นวสัดุอุปกรณ์แต่ละกิจกรรมมีการตั้งคณะกรรมการในท่ีประชุมประชาคม ให้มี
หน้าท่ีจดัท าทะเบียนควบคุมตลอดจนดูแลรักษา และลดการพึ่งพาปัจจยัภายนอก ด้วยการใช้วสัดุ
อุปกรณ์จากธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน มาเป็นวตัถุดิบทดแทน หรือใชเ้ป็นพลงังานทดแทน ลดตน้ทุน
การผลิตใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้4) ดา้นการบริหารจดัการไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ค  าแนะน า จนสามารถพึ่งพาตนเองได ้เกิดศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนตน้แบบ ปัจจุบนัมีผูม้าศึกษาในศูนยต์น้แบบ และน าไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเสมอ 
  สุรศกัด์ิ นาคะอินทร์ (2553) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ของต าบลนาหม่อง อ าเภอกุดบาก จงัวดัสกลนคร มีปัจจยัอยูส่ามประการ คือ 
ปัจจยัภายในได้แก่ การมีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง สมาชิกมีความรู้ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจยั
ภายนอกหน่วยราชการ หน่วยงานทอ้งถ่ิน และองค์กรเอกชนให้การสนบัสนุนทั้งงบประมาณ และ
วชิาการ และปัจจยัดา้น สมาชิกเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ สมาชิกช่วยกนัผลิตสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ท่ีท าใหศู้นย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชุน ต าบลกุดบาก จงัหวดัสกลนคร ประสบความส าเร็จ และมีสมาชิก
เครือข่ายเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ มีการประสานงาน และมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีสร้าง
ความเช่ือมัน่ ให้สามารถมัน่ใจวา่การท าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
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เป็นส่ิงท่ีท าให้ประชาชนในชนบท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสงคมเกษตรกรรม สามารถเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และมีความสุข 
  วราภรณ์  ปริสุทธ์ิวานิชย ์(2553) ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน กรณีศึกษาองค์กรบริหารส่วนต าบลหนองบวั  กบัโรงเรียนบ้าน
หนองไผ่ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะใชเ้วทีประชาคมหมู่บา้นพฒันารูปแบบตามความตอ้งการของชุมชน 
และผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ ตามบริบทของชุมชน ประชาชนผูส้นใจในกิจกรรมใดก็ให้เรียนรู้ ให้เขา้ใจ
จนสามารถในไปประกอบอาชีพได ้ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัไดมี้บทบาทในการส่งเสริม
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในเร่ืองประชาสัมพนัธ์ สนบัสนุนการจดัเวทีประชาคม 
หึความรู้ แนวคิด หลกัการแก่แกนน า ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการขบัเคล่ือนสู่การเรียนรู้ ให้
ความรู้เร่ืองแนวทางในการด าเนินงานในศูนย ์การบริหารศูนย ์และการวางแผนประสานเจา้หนา้ท่ีภาคี
การพฒันาในพื้นท่ี เพื่อหาแนวทางสนบัสนุนการด าเนินงานสนบัสนุนงบประมาณในการจดัเวทีประชาคม 
การอบรมใหค้วามรู้ศึกษาดูงาน สร้างความเขา้ใจ เก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานแก่แกนน า 
  วราภรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2553 : ก-ค) ไดว้จิยัเร่ือง ขอ้เสนอทางเลือกระบบการศึกษาท่ี
เหมาะสมกบัสุขภาวะคนไทย ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย เป็นระบบ
การศึกษาทางเลือกหน่ึงของภาคประชาชน ท่ีให้ความส าคญัการสร้างความเข้มแข็งท่ีฐานรากท่ี
จ าเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ความส าคญักบัครอบครัวชุมชน
ทอ้งถ่ิน สถาบนัทางศาสนา เอกชนและองคก์รเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์รอ่ืนของ
ประชาชน เพื่อเพิ่มเติมการจดัการศึกษาท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อน าไปสู่สุขภาวะคนไทยทั้งร่างกาย
และจิตใจ สังคม สติปัญญา แนวคิดทางการศึกษา เป็นการศึกษาท่ีเช่ือวา่ “ทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้
ได”้ บนหลกัการ “การศึกษาเพื่อมวลชน และมวลชนเพื่อการศึกษา” ช่วยกนัท าใหก้ารศึกษาเป็นกลไก
ปลูกฝังการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์บูรณาการเขา้กบัวิถีชีวิต วฒันธรรม รากเหง้า ประวติัศาสตร์ 
ชุมชนทอ้งถ่ินและประเทศชาติ เป็นการศึกษาท่ีเอา “ชีวติเป็นตวัตั้ง” แทนการเอา “วชิาเป็นตวัตั้ง” ดงัท่ี
ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายของเพื่อให้ผูเ้รียนจะต้องได้รับทั้งความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม 
จริยธรรม รูปแบบการศึกษา จึงเป็นการศึกษาระบบเปิด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั  ท่ีทุกคนมีสิทธิจะให้ความเห็นหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
เป็นการศึกษาท่ี “ฟัง” เสียงของประชาชน ผูจ้บการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการศึกษาใน
ระบบเพียงดา้นเดียว แต่สามารถศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากรัฐแกละการยอมรับจากสังคม ในการน้ีผูจ้บการศึกษาสามารถเลือกรับการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การอาชีวะศึกษาหรือมีอาชีพอิสระ/สถานประกอบการ และหากตอ้งการกลับสู่
การศึกษาในระบบ ก็สมารถเทียบความรู้และประสบการณ์โดยองค์กรเทียบโอนความรู้และ
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ประสบการณ์ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งเป็นองคร์วมขณะท่ีการศึกษาภาครัฐควรลดและจ ากดัตวั
ลง โดยเพิ่มความส าคญัของเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนทอ้งถ่ิน สถาบนัศาสนา และ
สถาบนัสังคมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพ่อแม่ผูป้กครอง ตอ้งหันมาให้ความส าคญัต่อบุตรหลาน โดย
การปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท ประเพณี วฒันธรรม ภายในครอบครัวมากข้ึน ในการน้ี
รัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างครอบครัวเขม้แข็ง เป็นฐาน
รากของสังคม ในดา้น “ครู” ตอ้งไดรั้บความส าคญัมากข้ึนกวา่เดิมและขยายฐานเป็นครู 6 ประเภท ใน
ทุกภาคส่วน ของสังคม คือ ครูพ่อแม่ ครูพระ/นักบวช ครูในสถานศึกษา ครูภูมิปัญญา/ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน/ผูรู้้ในชุมชนทอ้งถ่ิน ครูส่ือ และครูของสังคม ท่ีมีความส าคญัต่อผูเ้รียน ส่งต่อและเช่ือมโยงกนั
อย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้ “ผูเ้รียน”ไดรั้บการพฒันาให้เป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรมอยา่งเป็นองคร์วม 
  ในการน้ี ยุทธศาสตร์ส าคญัท่ีจะน าพาระบบการศึกษาทางเลือกให้บรรลุ เป้าหมาย คือ 
“ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงัการศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนสังคม” ท่ีมี 8 มาตรการน าสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ (1) 
การสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย ์(2) การเสริมสร้างพลงัสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (3) การส่งเสริม
ขยายฐานการศึกษาทางเลือก (4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (5)การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของครู (6) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(7)การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และ (8)การสร้างความเขม้แขง็จากรากฐาน 
 
 งานวจัิยเกีย่วกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  นรินทร์ สังขรั์กษาและคณะ (2551: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัผลดีของการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของวิสาหกิจ
ชุมชน : ศึกษากรณีจงัหวดัราชบุรี วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลดีของการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 2)ศึกษากระบวนการเรียนรู้ และการจดัการ
ความรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 3) เปรียบเทียบระดบัความ
เป็นไปไดข้องการประยุกต์ใช้โครงการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 
และ 4) ศึกษากรณีเฉพาะรายของวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการประยุกตใ์ชแ้นวทางการ
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน ร้อยละ 34.8 
เปิดด าเนินการ ระหวา่งปี 2541-2550 ร้อยละ 60.3 และมีขนาดของสินทรัพยต์  ่ากวา่ 3 แสนบาท ร้อยละ 
41.5 และมีจ านวนพนกังานไม่เกิน 10 คน ร้อยละ 68.5 การนิยามความหมายเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผูป้ระกอบการพบว่า มีความเขา้ใจตี โดยทุกคนเห็นวา่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าเอามาใชไ้ด ้และ
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างมาก ทั้งน ามาปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนัผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากวกิฤติเศรษฐกิจท่ีพา่นมา การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ ส่วนใหญ่ไดรั้บ
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ความรู้จากภายนอกทอ้งถ่ินมากท่ีสุดร้อยละ 73.0 โดยแหล่งของความรู้ท่ีไดรั้บมานั้นมาจากส่ือบุคคล
มากท่ีสุด ร้อยละ 49.8 ซ่ึงองคค์วามรู้ดงักล่าว กลุ่มตวัอยา่งไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นสถานประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนของตนอย่างมาก ร้อยละ 36.0 ส่วนผลท่ีเกิดจากการใช้องค์ความรู้เก่ียวกบัแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการวิสาหกิจชุมชนได้รับอยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 40.8 โดยใช้องค์
ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งประหยดัมากท่ีสุด ร้อยละ 44.5 การปฏิบติัท่ีดี ท่ีถือเป็นผลส าเร็จ
ในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งยึดถือความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ และผูบ้ริโภค
มากท่ีสุด ร้อยละ 19.1 รองลงมาคือการผลิตสินคา้ให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายไม่เหลือมากจนเกินไป 
ร้อยละ 13.5 ทั้งน้ีการปฏิบติัท่ีดีจากการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายเรียนรู้ พนัธมิตรร่วมกนั และการ
กระจายความเส่ียง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน และหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการเรียนรู้มี 3 รูปแบบ 
การเรียนรู้จากวงใน เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้จากกลุ่ม และการเรียนรู้จากองคก์ร ส่วนการ
จดัการความรู้ไดม้าจากประสงการณ์ในพื้นท่ี การจดัการสร้างความสัมพนัธ์และการจดัการความรู้
ระหวา่งผูน้ า สมาชิกในกลุ่ม หน่วยงานรัฐและสถาบนัทางวิชาการ โดยท่ีกระบวนการจดัการความรู้
เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาวิสาหกิจชุมชน  การทบทวนความรู้ การจดัปรับ/ จดัการ
ให้ การจดักิจกรรมร่วม ความเขม้แข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
รวมถึงความสุขของผูป้ระกอบการและแรงงาน ปัจจยัการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัต่อการใชจ่้ายดา้นอาหารและดา้นท่ีอยูอ่าศยัมากท่ีสุดและการใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาล 
ดา้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการมีความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพมาก
ท่ีสุด การท าการผลิตดว้ยแรงงานในครัวเรือน และการมีเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพส่วนกิจกรรม
สังคมกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นของสมาชิกในครัวเรือนมากท่ีสุด การใช้
กิจกรรมชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และจดัการความรู้ ส่วนภายหลงัท่ีน าเอาแนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวสิาหกิจชุมชนเพิ่มมากข้ึนอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ีเห็นวา่สามารถน ามาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด คือ ความซ่ือตรงในการประกอบการรองลงมา คือ การมีชีวติร่วมกนัอย่างมี
ความสุข การด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง  คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัท่ีดี
การพึ่งพาตนเองไดท้างจิตใจก่อให้เกิดการพฒันาชีวิตท่ีดีร่วมกนัส่วนขอ้ท่ีเห็นวา่สามารถน าไปใชเ้กิด
ประโยชน์น้อยท่ีสุด คือ การพึ่งตนเองไดท้างเทคโนโลยี เปรียบเทียบความแตกต่างของประโยชน์ท่ี
ไดรั้บทั้งก่อนและหลงัการน าเอาแนวทางพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวิสาหกิจชุมชน คือ 1) 
การมีชีวิตร่วมกนัอยา่งมีความสุข 2) การด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 3) การใชกิ้จกรรมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และการจดัการ 4) 
การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ 5) การสร้างเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล 
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  นรินทร์ สังข์รักษาและธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยถอดบทเรียน
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้าของวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขในจงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ถอดบทเรียนการพฒันาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้า ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 2) วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน 3) ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมหรือวิสาหกิจบริบาล 
(CSR) ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 4) ศึกษาการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจ
แบบพอเพียงกา้วหนา้กบัเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ของผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน และ 5)ศึกษาความ
อยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวสิาหกิจชุมชน การวจิยัในเร่ืองน้ีใช้
วิธีวิจยัแบบผสม ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู่
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 5 กลุ่ม  คือ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มพาณิชยกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม
บริการ กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  ร้อยละ63.30 ด าเนินการระหวา่งปี พ.ศ.2541-2550 ร้อยละ 61.80 มีขนาดของทรัพยสิ์นต ่ากวา่ 
3 แสนบาท โดยร้อยละ 55.00ได้รับความรู้จากภายนอกทอ้งถ่ินมากท่ีสุด  ร้อยละ 37.40 รองลงมา
แสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน ร้อยละ 35.50  แหล่งของความรู้ท่ีไดรั้บมาจากการใช้
หลายส่ือ ร้อยละ 55.70 มีการประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 98.80 องคค์วามรู้
ในการน ามาประยกุตใ์นระดบัมาก ร้อยละ 43.60 มีการใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงานในระดบั
มาก ร้อยละ 48.10 พฤติกรรมการปฏิบติัในวิสาหกิจชุมชนท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในระดบัมาก มีกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มเครือข่าย การลงมือปฏิบติัจริง การแกไ้ขปัญหา
ในชีวิตจริง การขบัเคล่ือนการเรียนรู้ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ การลดรายจ่าย การเพิ่ม
รายได ้และการประหยดั บทเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กา้วหนา้ในระดบัมาก มีการสร้างและใชค้วามรู้ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้าของ
วิสาหกิจชุมชน 3 ห่วง 2 เง่ือนไข มีการออม ลดหน้ี และลดรายจ่ายและมีศูนยก์ารเรียนรู้เป็นแหล่งให้
ความรู้ 
  การปฏิบติัท่ีดี/เหมาะสมท่ีถือเป็นผลส าเร็จในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้าในระดบัมาก มีวิธีการคิด กระบวนทศัน์ใหม่ มีการตั้งเป้าหมายเน้น
คุณภาพมากกว่าปริมาณ การปฏิบติัตามแนวทางวิถีแห่งความพอเพียง ผลของการปฏิบติัท่ีดีของ
วิสาหกิจชุมชน คือ ความสามารถเล้ียวตวัเองได้ และมีความเขม้แข็งของกลุ่มเครือข่าย บทเรียนท่ี
ได้รับจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ามาใช้ในวิสาหกิจชุมชนในระดับมาก มี
บทเรียนจากอดีต และบทเรียนในปัจจุบนั ทั้ งระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน  และสังคม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ามาใช้ในวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับมาก มีความรับผิดชอบต่อผู ้ร่วมงาน ต่อกลุ่มเครือข่าย ต่อลูกค้า ต่อชุมชน ต่อสังคม ต่อ
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ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบกา้วหนา้มาใชใ้นวิสาหกิจชุมชนในระดบัมาก มีความอยูเ่ยน็เป็นสุข จากระดบับุคคลท่ีมี
ความสุข ความภาคภูมิใจ มีชีวิตท่ีมีความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี ความสุขแบบครอบครัวอบอุ่น 
ความสุขจากชุมชนเขม้แข็ง ข้อค้นพบ การด าเนินวิสาหกิจชุมชนตอ้งมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และรู้
ลึกในสาขาท่ีท าตอ้ง “รู้ สู้ ระวงั” และ “ 4.ม”ไดแ้ก่ 1) ไม่เส่ียงมาก 2) ไม่ด้ินรนมาก 3) ไม่มีหน้ีสิน 
และ 4) มีความสุข มีการจดัการแบบค่อยเป็นค่อยไป บนพื้นฐานของบทเรียนท่ีพา่นมาก มีการปฏิบติัท่ี
ดี ความรับผดิชอบต่อสังคม เนน้ความซ่ือสัตย ์ความสามคัคีของหมู่คณะ และการออมเป็นส าคญั 
  นรินทร์ สังขรั์กษาและคณะ (2554: บทคดัยอ่) ไดว้จิยั สังเคราะห์และถอดบทเรียนโครงการ
ค่ายเรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง ปี 2550-2553 ของนิสิตนกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา ผลการวิจยั
พบวา่ ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการฝึกงานในชุมชนท่ีศึกษา ประกอบดว้ยการเรียนรู้จากความรู้ชุมชน
ท่ีหลากหลาย ในชีวิตและอาชีพ บรรทดัฐานของชุมชน แนวทางการด าเนินชีวิต การมองคุณค่าของ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดบัเครือญาติ ภูมิปัญญา การปรับใชใ้นการเสริมนิสัยและการปรับตวั
จากแบบอยา่งท่ีดี การพฒันาตนเองในการใชชี้วิต ปลุกจิตส านึกความเป็นผูน้ า การท างานเป็นระบบ 
และผลท่ีเกิดข้ึนคือ พึ่งตนเองได ้มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งข้ึน เกิดจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ร่วมสร้างสังคมให้
อยูเ่ยน็เป็นสุข บทเรียนขอ้เสนอต่อการฝึกงานของนิสิต นกัศึกษาโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม น าชีวิต
พอเพียง ไม่ใช่เพื่อดู แต่ต้องลงมือท า (ไม่ใช่ทฤษฏีแต่ต้องสัมผสัจริง) ได้เรียนรู้วฒันธรรมความ
เป็นอยู/่อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงตอ้งอยูใ่นวิถีของตนเอง ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ใชห้้องเรียนชุมชนเป็น
แหล่งศึกษา ควรอนุรักษภู์มิปัญญา เช่นสมุนไพร ผา้ไหม  วฒันธรรมชุมชน ไม่ทิ้งถ่ินฐานและรักถ่ิน
ฐาน กลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง ตั้ งใจเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เคารพผู ้ใหญ่ ผู ้มี
ประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก สร้างคุณธรรมตั้งแต่ระดบัครอบครัว สร้างจิตอาสา ความรับ
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ทุกชุมชนท่ีศึกษามีการน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพฒันา
เพื่อการด ารงชีวิต เป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง  ดว้ยการลดค่าใชจ่้าย เพิ่มรายไดแ้ละการออม ปัจจยั
แห่งความส าเร็จ คือ ผูน้ าและสมาชิกมีส่วนร่วม ระบบเครือญาติและจิตส านึก มีการเรียนรู้ 3 รูปแบบ 
คือ 1) การเรียนรู้จากภายใน 2) การเรียนรู้จากภายนอกได้แก่ สถาบนัการศึกษา ส่ือ แหล่งความรู้ 
หน่วยงานราชการต่างๆ และ 3) การเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งความรู้เดิม และความรู้ใหม่ 
 
งานวจัิยต่างประเทศ 
  จากการศึกษางานวิจยัในต่างประเทศเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในศูนยก์ารเรียนรู้ และ
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
  Ishumi (1982: 66-75) ไดศึ้กษาชุมชน (Community Center) ในประเทศแทนซาเนีย พบว่า
ชุมชนน้ีเกิดข้ึนในระหว่างท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษ โดยใช้เป็นศูนยจ์ดักิจกรรมบนัเทิงแก่ทหาร    
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ท่ีพา่นสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ต่อมาไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงคเ์ป็นศูนยบ์ริหารให้ความรู้ดา้นอนามยัพื้นฐาน 
ให้ความรู้ในการเล้ียงลูก สอนการอ่านการเขียนได้ ส่งเสริมการจดัคณะกรรมการหมู่บา้น การจดั
กิจกรรมต่างๆ โดยเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินและจดัตั้งศูนยผ์ลิตเอกสารเสริม ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 รัฐบาล
แทนซาเนียได้เปล่ียนรูปแบบการจดั โดยจดัให้มีศูนยบ์ริการชุมชน 2 แห่ง ต่อหน่ึงอ าเภอ และจดั
กิจกรรมสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน มีการท าวิจยัเพื่อวางแผนจดักิจกรรม โปรแกรมการศึกษาท่ี
เหมาะสม ในปัจจุบันได้รับเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลกให้จัดตั้ งเป็นศูนย์การศึกษาชุมชน 
(Community Education Center) ซ่ึงแปลงโรงเรียนประถมให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีสามารถให้
ความรู้พื้นฐานแก่คนในชุมชนทั้งเด็กและผูใ้หญ่ สร้างความอ านวยความสะดวกเพื่อจดักิจกรรม เช่น 
ศาลาประชาคม หอ้งสมุด หอ้งฝึกงาน หอ้งเอนกประสงคส์ าหรับกิจกรรมต่างๆ และส านกังานทัง่ไป 
  Watts (1990: 181-195) ศึกษาศูนยก์ารศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา(Community Education 
Development Center)  ของอังกฤษ พบว่าก่อตั้ ง ข้ึนในปี ค.ศ.1977 เพื่อด าเนินงานพัฒนาชุมชน  
จัดฝึกอบรม วิจัยและเผยแพร่การศึกษานองโรงเรียน โดยด าเนินการในลักษณะโครงการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อช่วยเหลือผูด้  าเนินงาน ดา้นพฒันาชุมชนจดัความรู้ดา้นพฒันาชุมชนแก่เจา้หน้าท่ี
ทอ้งถ่ิน ท างานประสานงานกบัองคก์รภาครัฐ เอกชน มหาวทิยาลยั มูลนิธิต่างๆ เพื่อหาแนวทางพฒันา
ชุมชนของประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบนัศูนยก์ารประชุมสัมมนา อภิปรายเก่ียวกบังานการศึกษา
ชุมชน ศึกษาเผยแพร่งานวิจยัสัมมนา การศึกษาชุมชน ขยายเครือข่ายจดัอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร
ใหก้บัโรงเรียน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน โดย
การจดัการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน 
  Kanu (1996: 583) ได้วิจยัเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนของคุณป้ามิลล่ี: การเรียนรู้ทางชาติพนัธ์ุ
วรรณนาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองนิวเจอร์ซ่ี ผลการวจิยัพบวา่องคป์ระกอบการเรียนรู้นั้น 
คือ การช่วยปรับสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงบรรยากาศในห้องเรียน ครู นกัเรียนท่ีมี
ความรัก ความอบอุ่น ผูป้กครอง ผูค้นในชุมชน ม่ีสวนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และส่ิงท่ี
ส าคญัจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือระหวา่งบา้น โรงเรียน ชุมชน 
  Barua (1999: 1563) ไดศึ้กษาบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในการเสริมสร้าง
อิทธิพล และการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ ในระดับรากหญ้าโดยศึกษาในเร่ืองของการท าเกษตร
แบบต่อเน่ือง การอ่านออกเขียนได ้และสุขอนามยัของสตรี ผลการศึกษาพบวา่ เน่ืองจากทอ้งถ่ินท่ีได้
ท าการศึกษา มีความยากจนมาก จึงมีความตอ้งการในการปฏิบติัอยา่งเร่งด่วน และพบวา่การตั้งศูนยฝึ์ก
ให้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง มีประสิทธิภาพมากกว่าการท า
การเกษตรในพื้นท่ีอาศยั และการเรียนรู้ดงักล่าวเกิดจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการลงลายมือช่ือ 
เป็นตน้ 
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  Zhang (1997: Abstract) ไดศึ้กษาความเขา้ใจเบ้ืองตน้ภาษาองักฤษของการศึกษาผูใ้หญ่ใน
ชุมชน กรณีศึกษาผู ้ใหญ่ในชุมชนชาวจีนอีโซล (Esol) ซ่ึงเป็นศูนย์การเรียนท่ีมีการเปิดสอน
ภาษาองักฤษและภาษาจีนในระดบัพื้นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้หญ่ชาวจีนเกินกวา่คร่ึงลา้นไม่ได้จบ
ขั้นพื้นฐานภาษาจีน และภาษาองักฤษ ผูใ้หญ่มีความรู้พื้นฐานจากการศึกษาดว้ยตนเอง จากเอกสาร
ประกอบอาชีพและจากศูนยก์ารเรียนในระดบัท่ี 1 จึงจะเรียนในระดบัท่ี 2 ได ้
 Mitchell (1998) ไดศึ้กษาผลกระทบของรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัเรียน
มธัยมของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาวา่ ผูเ้รียนจะมีการเปล่ียนแปลงจากผูรั้บการถ่ายทอด
ความรู้เป็นผูเ้รียนรู้ด้วยการน าตนเองอย่างไร ส าหรับการสร้างพฤติกรรมทกัษะในการเป็นผูน้ าใน
ธุรกิจท่ีจ าเป็นต่อการเรียนในระดับสูง หรือการท างานต่อไปในอนาคต ผูว้ิจบัได้พฒันารูปแบบ 
(Model) ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนปฏิบติัโดยผูเ้รียนตอ้งก าหนดเป้าหมาย และน าเสนอความรู้ใหม่เหล่าน้ีแก่
ผูเ้รียนคนอ่ืนๆ กระบวนเรียนการสอนตอ้งเปล่ียนเป็นการใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งอิสระสนบัสนุนการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั การสร้างความไวว้างใจระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน จะท าให้ไดผ้ลการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 
ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าเพิ่มมากข้ึน ถา้ผูเ้รียนไดมี้การออกแบบ สร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ทางบวก 
ความจ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยี ผูเ้รียนควรมีโอกาสรับผิดชอบการท างานวิจยัดว้ยตนเอง เพื่อคน้หา
ความรู้ใหม่และพฒันาทกัษะ คุณลกัษณะต่างๆของความพยายามในตวัผูเ้รียนจะมีมากข้ึนเม่ือเขาได้
รับรู้ถึงความส าเร็จท่ีมีความหมายในปัจจุบนัและอนาคต ผูเ้รียนสามารถรวบรวมและแสดงให้เห็นถึง
รายงานผลการท างาน ความตอ้งการหลกัของผูเ้รียน คือ ตอ้งการเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ใหม่และ
พฒันาทกัษะ ผูส้อนสร้างหลกัสูตรและปรับการสอน ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง สร้าง
ระดบัความพึงพอใจอย่างสูงแก่นกัเรียน การพฒันาผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการดูแลการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองจะตอ้งเป็นไปเพื่อสร้างเง่ือนไขส าหรับความส าเร็จสูงสุดของผูเ้รียน 
  จากท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้า่ “การพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีองคป์ระกอบทางดา้นการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้แบบวถีิเมือง
เพชรซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ิน ทั้งทางดา้นชาติพนัธ์ุ ภาษา วฒันธรรม และศาสนา โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการสร้างเครือข่ายกบัองคก์รต่างๆท่ีจะส่งเสริมดา้นขอ้มูลข่าวสารและ
วทิยาการโดยไม่ท าลายอตัลกัษณ์ท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมของชุมชน น าเอาหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชเ้พื่อความมัน่คงและย ัง่ยืนของชุมชนตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี เช่นแนวคิด
เก่ียวกบัการเรียนรู้ชุมชน แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาและวฒันธรรม 
และแนวคิดเก่ียวกบัเครือข่าย โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัการพฒันารูปแบบการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนภูมิท่ี 2 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ศึกษาการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการ
พฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวความคดิทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
-แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ชุมชน 
-แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนนิยมและองคก์ร
ชุมชน 
-แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
-แนวคิดเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาและ 
วฒันธรรมวิถีเมืองเพชร 
-แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่าย 
-แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
-แนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ 
-ขอ้มูลทัว่ไปและบริบทเก่ียวกบัจงัหวดั
เพชรบุรี 
-งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ศึกษาขอ้มูลขั้นพ้ืนฐานและความ
ตอ้งการในการพฒันารูปแบบการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ร่างรูปแบบการพฒันารูปแบบการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีผา่นการรับรอง 

ทดลองใชรู้ปแบบตอ้งการพฒันา
รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ
การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถี
เมืองเพชรตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตน้แบบการเรียนรู้การ
พฒันารูปแบบการจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชรตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

บริบทของพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี 



บทที ่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
 การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพฒันา (Research and Development) มีรายละเอียดการ
ด าเนินการวจิยัดงัน้ี  
 
หน่วยกำรวเิครำะห์ 
 หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการวิจัยคือ ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นท่ีจังหวดั
เพชรบุรีท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
 
พืน้ทีใ่นกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัและพฒันาท่ีเช่ือมโยงมิติความเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ (Best Practice) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการคดัเลือกชุมชนท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
ไดแ้ก่ 

1. ชุมชนบา้นถ ้ารงค ์ ต าบลถ ้ารงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
2. ชุมชนบา้นหว้ยน ้าทรัพย ์ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
โดยมีเกณฑ์การจ าแนกชุมชนคัดเลือกเป็นศูนย์การเ รียนรู้ท่ี มีวิ ธีปฏิบัติ ท่ี เ ป็นเลิศ  

(Best Practice) ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ของจงัหวดัเพชรบุรี และมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
 ด าเนินการตามล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยั แผน/ยุทธศาสตร์การพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิถีเมืองเพชรของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เร่ืองเล่า ต านานและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งในบริบทภาพรวมของจงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อก าหนดเคา้ร่างพื้นท่ี
เป้าหมายสองชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา 
 2. สนทนาเชิงลึกกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเด่นใน
เร่ืองของวิถีชีวิต ความเช่ือ ภูมิปัญญา ภายในพื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย จ านวน 10 คนไดแ้ก่ ผูน้  าทอ้งถ่ิน 
ปราชญ์ชาวบา้น พระสงฆ์ ครู และสมาชิกภายในชุมชน เพื่อขอค าแนะน าและรับรองเคา้ร่างพื้นท่ี
เป้าหมายสองชุมชน 
 3. ก าหนดเคา้ร่าง (Draft) พื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน 
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 4. ส ารวจพื้นท่ี (Area Feasibility) บริบทของสองชุมชนเป้าหมายด้วยขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
ได้แก่ วดั โรงเรียน บา้น และลกัษณะการรวมตวัของผูค้น เพื่อ ตรวจสอบเคา้ร่างของสองชุมชน
เป้าหมายส าหรับเป็นขอ้มูลพื้นฐานขั้นตอน R1  
  
  
ขั้นตอนกำรวจัิย 
 1. การวจิยัระยะท่ี1 (Research: R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการ (Analysis: A) 
เป็นการวเิคราะห์บริบทปัจจุบนัและความจ าเป็นในการสร้างรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมือง
เพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การวิจยัระยะท่ี2 (Development: D1) การออกแบบและพฒันา (Design & Development: 
D & D) เป็นการพฒันาและหาคุณภาพของรูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การวิจยัระยะท่ี3 (Research:  R2) การทดลองใช้ (Implementation: I) เป็นการใช้รูปแบบ
การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การวิจยัระยะท่ี4 (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการประเมิน
ประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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การพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถสรุปเป็นกรอบด าเนินการวจิยั ดงัแผนภูมิท่ี 3 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

R1: ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน 

D1: การออกแบบ 
และพฒันารูปแบบ 

R2: การทดลองใช ้

D2: การประเมิน 
และปรับปรุงรูปแบบ 

ปัจจัยน ำเข้ำ ผลที่ได้ กระบวนกำร 

1. ศึกษานโยบาย แผนพฒันาการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
วิถีเมืองเพชร 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองเล่า 
ต านาน ประวติัศาสตร์ 

3. ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการชุมชน  
4. ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
5.เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม / สนทนากลุ่ม 

บริบทชุมชน ความตอ้งการ  การ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ในการสร้างและ
พฒันารูปแบบฯรวมถึงก าหนด
พ้ืนท่ีส าหรับการทดลองใช้
รูปแบบฯ  

 

1. การวิเคราะห์และสร้างรูปแบบฯ จากผลการ ศึกษา R1 
ดว้ยวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. การรับรองรูปแบบ โดยเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญฯ       3 
คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 

 

ร่างรูปแบบ (ตน้แบบ) การจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียง 

 

1. น ารูปแบบฯ (ตน้แบบ) ไปทดลองใชใ้นพ้ืนท่ี 2 ชุมชน 
โดยด าเนินการดงัน้ี 1. จดัอบรม 2.จดัเสวนายอ่ยโดย
นกัวิชาการจากสถาบนัการศึกษา 3.จดัเวที และ 4.จดั
ประชุมน าเสนอ  
2. รวบรวมผล ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพื่อท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบฯ 

1. ไดผ้ลการทดลองใช ้
 2.  การแลกเป ล่ียนเ รียนรู้การ
จัดการศูนย์การเรียนรู้วิถี เ มือง
เพชร 
3. ปฏิสมัพนัธ์ของชุมชนใน
กิจกรรมการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ 

1. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมกลุ่มเป้าหมายในสอง
ชุมชนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ไดผ้ลการพฒันาและการวิจยัการ
พฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตน้แบบ 

สรุปผล การสรุปผล ปรับปรุง และพฒันารูปแบบฯ วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

การศึกษาน าร่อง 
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รำยละเอยีดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 1. การวิจยัระยะท่ี1 (R1: Research A: Analysis) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการ
ในการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
วธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
  1.1 วตัถุประสงค ์
  1.1.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมวิถีชีวิตของชาวจงัหวดั
เพชรบุรี และความต้องการในการจัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1.2 เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1.3 เพื่อทดลองใช้แนวทางการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1.4  เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
  1.2.1 ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
  1.2.2 ผูแ้ทนภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีเป้าหมาย 
  1.2.3 ผูแ้ทนภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีเป้าหมาย 
  1.2.4 ผูเ้ขา้ศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีเป้าหมาย 
 
 1.3 วธีิด าเนินการวจิยั 
 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ผูว้ิจยัใชก้ารศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้  
 1.4 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐาน  ความ
ตอ้งการและการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพดงัน้ี 
 1.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.4.2 ศึกษาวถีิเมืองเพชร ทั้งทางดา้นภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
 1.4.3 สนทนากลุ่มกับหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานองค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น ครู พระสงฆใ์นพื้นท่ี และนกัวชิาการวฒันธรรมจงัหวดัอยา่งเป็น
ทางการเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการสนทนาระดบัลึกส าหรับยนืยนัพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน (ผลการ ศึกษาน า
ร่อง) ส าหรับการด าเนินการน ารูปแบบไปทดลองใช ้
 1.4.4 น าขอ้มูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจากการสนทนากบัหวัหน้าส่วน
ราชการ หวัหนา้หน่วยงานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น ครู พระสงฆใ์น
พื้นท่ี และนกัวิชาการวฒันธรรมเก่ียวกบัการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดประเด็นและโครงสร้างของแบบสอบถามโดยสร้างกรอบค าถามให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 1.4.5 จดัท าการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ระดบัลึก เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ความ
ตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน า ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ความตอ้งการ 
 
 
 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก าหนด
กรอบแนวคิดการวจิยั 

2. ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ความตอ้งการ และการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในการพฒันา
รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

3. วเิคราะห์ขอ้มูล 
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 1.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัส านกังานศูนยร์าชการเทศบาลอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
และองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจยั จากนั้น
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันา
รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงส่งเสริมการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดส้นทนากลุ่มกบัหัวหนา้ส่วนราชการ  หวัหนา้หน่วย 
งานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูน้  าชุมชน ปราชญช์าวบา้น ครู พระสงฆ ์  ในพื้นท่ี จ  านวน 15คน 
กลุ่มละ 3 คน โดยสนทนาเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัความตอ้งการและการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันา
รูปแบบการจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
สัมภาษณ์ระดบัลึกเพื่อการสรุปยืนยนัพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชนส าหรับขั้นตอนการน ารูปแบบไป
ทดลองใช ้
 1.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
 1.6.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์โดยหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 1.6.2 หาสถิติพื้นฐาน   ไดแ้ก่   ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของคะแนนจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนั 
ความต้องการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายตามแนวคิดของ Best 
(1970: 190) ดงัน้ี 
 4.51-5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/ ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51-4.50 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/ ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/ ความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/ ความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00-1.50 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/ ความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 1.6.3 วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หวัหนา้
ส่วนราชการ หวัหนา้หน่วยงานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น ครู พระสงฆ ์ในพื้นท่ี
วิชาการวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรีเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน
การสร้างสังคมร่มเยน็ของชุมชนโดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานรวมถึงการสนทนาเชิง
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ลึกเพื่อสรุปพื้นท่ีชุมชนเป้าหมายสองชุมชนส าหรับขั้นตอนการน ารูปแบบไปทดลองใช้ด้วยการ
วเิคราะห์ เน้ือหา (Content Analysis) 
 1.7 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.7.1 น าแบบวิเคราะห์เอกสารไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ภาษา
และวดัผลประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence:  IOC) โดยก าหนดเกณฑพ์ิจารณา 
คือ 
    เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +  1 
    ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน             0 
    เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -   1 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความ
ตอ้งการโดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ค  านวณค่าตามสูตร (Hemphill and Westie, 1950: 325-
342; พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 117) 

           
N

RIOC 
  

  R   =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

     N   =    จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 น าข้อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า  IOC โดยใช้ดัชนี           
ความสอดคล้อง  ( Index of Item Objective Congruence)  ของผู ้เ ช่ี ยวชาญมาค านวณค่ าดัช นี 
ความสอดคล้อง เท่ากบั 0.80 จ านวน 2 ขอ้ และ 1.00 จ านวน 23 ขอ้ และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับ
รายละเอียดของค าถามใหมี้ความชดัเจนสามารถส่ือความไดง่้าย   
  1.7.2 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับชุมชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องภายในของ
แบบสอบถามโดยวธีิสัมประสิทธิแอลฟ่า ผลการวเิคราะห์ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 
 1.8 สรุปวธีิด าเนินการวจิยัในขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการ       
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 สรุปขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการ 
 ในการพฒันารูปแบบการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง ซ่ึงส่งเสริมการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Analysis: A) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย/เอกสำร เคร่ืองมือ/สถิติ 

1.  วิ เคราะห์แนวคิด
แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ศึ ก ษ า แนว คิ ด และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  เ อ ก ส า ร  แ น ว คิ ด 
ทฤษฎี  และปรัชญาท่ี
เก่ียวข้องกับการพฒันา
เศรษฐ กิ จและสั งคม 
และการจดัการเรียนรู้ 
2. งานวจิยั 

-  แบบบันทึกข้อมูล/
การวิ เคราะห์เ น้ือหา 
(Content Analysis) 

2. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้น 
ฐาน ความตอ้งการและ
การปฏิบัติ ท่ี เป็นเลิศ
ในการพฒันารูปแบบ
การจัดการศูนย์การ
เ รียนรู้วิ ถี เ มืองเพชร
ต า ม ป รั ช ญ า ข อ ง
เ ศ รษ ฐ กิ จพอ เพี ย ง
รวมถึงปัญหา 
อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะ 

ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม
ข้อ มู ล ก า รวิ จัย เ ชิ ง
ปริมาณโดยใช้แบบ 
สอบถามเพื่อสอบถาม
ประชาชนในพื้ น ท่ี   
และเชิงคุณภาพ ด้วย
การสนทนากลุ่มและ
การสัมภาษณ์ระดับ
ลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ในพื้นท่ี 

1. การสนทนากลุ่มและ
การสัมภาษณ์ระดับลึก
กับก ลุ่มหัวหน้ า ส่ วน
ราชการท้อง ถ่ิน ผู ้น า
ชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น 
ค รู  แ ล ะนัก วิ ช า ก า ร
วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด 
จ านวน 15 คน 

1  แบบการสนทนา
กลุ่ม 
2.การสัมภาษณ์ระดับ
ลึก 
ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  
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             2. การวิจยัระยะท่ี 2 (D1: Develop D: Design) การออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 2.1 วตัถุประสงค ์
 เพื่อออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 2.2 วธีิด าเนินการวจิยั 
 2.2.1 การวิเคราะห์และพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2.2   พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
  2.2.3   ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิ
เมืองเพชรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  2.3.1 รูปแบบการเรียนรู้ในศูนยก์ารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปใช้ในการจดักิจกรรมการอบรมการเรียนรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้วิถี
เมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถามท่ีมีต่อรูปแบบการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
      2.4.1 การพฒันารูปแบบ การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาข้ึนโดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
  2.4.1.1 การวิเคราะห์และพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการวิจยัโดยการวิเคราะห์เอกสารและน าผลจากการวิจยั
ในระยะท่ี 1 มาสังเคราะห์เป็นร่างตน้แบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4.1.2 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร หนงัสือ ต าราและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามหลกัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
ความหมายของวถีิเมืองเพชร ความส าคญั องคป์ระกอบ และตวัช้ีวดัส่ิงท่ีเรียกวา่วถีิเมืองเพชร เป็นตน้ 
  2.4.1.3 วิเคราะห์องคค์วามรู้และน าผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ 
และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ผลของR1) เพื่อเป็นแนวทางในการการออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการศูนย์การ
เรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2.4.1.4 ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของรูปแบบการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชดัเจน 
  2.4.1.5 สังเคราะห์ร่างรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการ 2) ความมุ่งหมาย   3) 
วธีิการ และ 4) ตวัช้ีวดั 
  2.4.1.6 น าร่างรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 
คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใชแ้ละน ามาหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ต้องมากกว่า 0.5 (IOC > 0.5) และ
ปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัรายละเอียดภาษาของรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4.1.7 น าร่างรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาชุมชน/สังคม ด้านพฒันศึกษา และด้าน
ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพฒันา จ านวน 9 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของร่างรูปแบบ ความ
ตรงตามเน้ือหา และความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบ 
  2.4.1.8 ปรับปรุงร่างรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
  2.4.1.9 จดัท ารูปแบบ (ตน้แบบ) การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฉบบัจริงเพื่อน าไปทดลองใช ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5 ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

วเิคราะห์ร่างรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร  
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

น าร่างรูปแบบฯ ท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ   
เพื่อตรวจสอบ ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบฯ 
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  2.4.2 การตรวจสอบและรับรองรูปแบบ การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงของรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
  2.4.2.1 น าเคร่ืองมือ (ร่างต้นแบบ) ท่ีได้ผ่านการประเมินจากผู ้เช่ียวชาญไปใช้
สอบถามผูท้รงคุณวุฒิในจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 9 คน ไดแ้ก่ นกัวิชาการวฒันธรรมจงัหวดั อาจารย์
ผูส้อนด้านปรัชญาและศาสนา และอาจารผูส้อนด้านพฒันาชุมชน หรือผูรู้้ (ปราชญ์ทอ้งถ่ิน) เพื่อ
ตรวจสอบ ยืนยนั และรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
และการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบฯ 
  2.4.2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความเหมาะสม   ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั และการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิ ถีเมืองเพชร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี  
 1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 2. สร้างแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเหมาะสมความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติัและการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงของรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  
 ตอนท่ี 2    ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมายดงัน้ี  
 ระดบั  5  หมายถึง  มีความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบัมากท่ีสุด  
 ระดบั  4  หมายถึง  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบัมาก 
 ระดบั  3  หมายถึง  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบัปานกลาง 
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 ระดบั  2  หมายถึง  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบันอ้ย 
 ระดบั  1  หมายถึง  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 1. การตรวจสอบและรับรองรูปแบบ  โดยการประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงของรูปแบบโดยใช้แบบสอบถามกบัผูท้รงคุณวุฒิ 
5 คน 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งการวเิคราะห์ออก เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามเพื่ออธิบายลกัษณะของ
ผูต้อบแบบสอบถามดว้ยค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
  ตอนท่ี  2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อรูปแบบการ
จดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้น าค่าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดย
มีเกณฑใ์นการใหค้วามหมาย ดงัน้ี (Best, 1981: 179-187) 
 
 ค่ำเฉลีย่     เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย  
 4.50 - 5.00  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การน าไปใช ้
   ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบัมากท่ีสุด  
 3.50 - 4.49 มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การน าไปใช้ 
   ประโยชน์ไดจ้ริงและความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก  
 2.50 - 3.49  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การน าไปใช้ 
   ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบัปานกลาง  
 1.50 - 2.49  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การน าไปใช้ 
   ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบันอ้ย  
   1.00 - 1.49  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การน าไปใช้ 
   ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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  ตอนท่ี  3  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อรูปแบบ
การจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นค า ถาม
ปลายเปิด ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  6   ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเพื่อรับรองรูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถี 
เมืองเพชรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรูปแบบการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรูปแบบฯ 

 

น าแบบสอบถามใชรั้บรองรูปแบบฯ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งเท่ียงตรงของเน้ือหา  (Content Validity) 

น าแบบสอบถามใชรั้บรองรูปแบบฯ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้สอบถามผูท้รงคุณวฒิุ  5 ท่าน 

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามหาความเหมาะสม ความเป็นไปได้     
ในทางปฏิบติั การน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
วถีิเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาก าหนด       แนว
ทางการพฒันารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
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ตารางท่ี 2 สรุปขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการ 
 จดัการเรียนรู้วถีิเมืองเพชรของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน (Design and Development: D and D)   

วตัถุประสงค ์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลท่ีได ้

1.  เ พื่ อ อ อ ก แ บบ แ ล ะ
พฒันารูปแบบการจดัการ
ศูนย์การเรียนรู้วิ ถี เ มือง
เพชร ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

วเิคราะห์ 
 
 
 

เอกสาร 
 
 

การวิ เ คราะ ห์
เน้ือหา 
 
 

ร่ า ง รู ป แ บ บ ก า ร
จั ด ก า ร ศู น ย์ ก า ร
เรียนรู้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญา
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

 1.1 การสร้างรูปแบบการ
ส ร้ า ง จัด ก า ร ศู น ย์ก า ร
เรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แน วท า ง ข อ ง ป รั ชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

สังเคราะห์ 
 
 

เอกสาร 
 

การวิ เ คราะ ห์
เน้ือหา 
 

ขอ้มูลเป้าหมายและ
ผลลัพ ธ์ ท่ีพึ งประ 
สงค์ของการวิจยัใน
การสร้างการเรียนรู้
ในแบบของวิถีเมือง
เพชร 

1.2 ระ บุ เ ป้ าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของ
การวจิยั 
1. 3 เ พื่ อ รั บ ร อ ง ค ว า ม
เ ท่ี ย ง ต ร ง ข อ ง เ น้ื อ ห า 
(Content Analysis) 

สอบถาม 
ผู ้เช่ียวชาญ              

ผูเ้ช่ียวชาญ  
9 คน 

แบบประ เ มิน
ความสอดคลอ้ง 
/ค่ าดัชนีความ
สอดคลอ้ง 

ร่ า ง รู ป แ บ บ ก า ร
จัด ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ถี
เมืองเพชร ของศูนย์
การเรียนรู้ผ่านการ
ต ร ว จ ส อ บ จ า ก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

2.  ก า รตรวจสอบและ
รับรองรูปแบบโดยการ
ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปไดโ้ดยผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 

ส อ บ ถ า ม   
เพื่ อประเมิน
รูปแบบ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
จ  านวน5 คน 

แบบสอบถาม 
ค่าเฉล่ีย 
ค่าร้อยละ  
ส่วนเ บ่ียงเบน
มาตรฐาน และ
การวิ เ คราะ ห์
เน้ือหา 

รูปแบบการจัดการ
ศูนย์การเรียน รู้วิ ถี
เ มื อ ง เ พ ช ร ต า ม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ี
ผา่นการรับรอง 
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 3. การวิจยัระยะท่ี 3 (R2: I: Implementation) การทดลองใช้รูปแบบการศูนยก์ารเรียนรู้วิถี
เมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 3.1 วตัถุประสงค ์
  เพื่อน ารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลกัปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชส้ าหรับการสร้างสังคมร่มเยน็ของชุมชนในสถานการณ์จริง 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการทดลองใช ้(Try out) รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน 
พระสงฆ ์และประชาชนในพื้นท่ีท่ีสนใจ    
 3.3 วธีิด าเนินการวจิยั 
         3.3.1 ประสานกบันายกเทศบาลอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผูน้ าชุมชน 
และพระสงฆ์ในพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน เพื่อช้ีแจงและขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการน า
รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช ้
  3.3.2 ประชุมคณะท างาน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการด าเนินการน ารูปแบบการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปทดลองใช้ในพื้นท่ีเป้าหมาย
สองชุมชน รวม ถึงก าหนดช่วงเวลาการด าเนินการและบทบาทหน้าท่ีของผูท่ี้เก่ียวข้อง และขณะ
ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบผูว้ิจยัใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพร้อมทั้งบนัทึกรวบรวมขอ้มูล
เพิ่มเติมคู่ขนาน 
  3.3.3 ด าเนินการทดลองใช ้(Try out) รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมายสองชุมชน ดว้ยวธีิการดงัน้ี  
  3.3.3.1 จดัอบรมการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการดงัน้ี  
 1. แนะน าตวัผูว้ิจยั ช้ีแจงวตัถุประสงค์และรายละเอียดของการอบรมการจดัการเรียนรู้วิถี
เมืองเพชรของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนซ่ึงส่งเสริมการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพียง กบั
ผูเ้ข้าการอบรมกลุ่มเป้าหมายสองชุมชน พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการอบรม วิธีการอบรม และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมควรมีส่วนร่วมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  
 2.  อธิบายเกณฑก์ารวดัและประเมินผลให้ผูเ้ขา้การอบรมกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนเขา้ใจการ
วดัและการประเมินความรู้เก่ียวกับการจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเจตคติเก่ียวกบัการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทกัษะเก่ียวกบัการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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และการประเมินความพอใจของผูเ้ขา้การอบรมท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ทดสอบวดัความรู้ และทกัษะการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เก่ียวกบัการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนการอบรม 
 4. ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ทดสอบวดัความรู้ เจตคติ และทกัษะ หลงัการอบรมเสร็จส้ินเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลการอบรมการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรซ่ึงส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3.3.3.2 จดัเสวนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้     
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
  3.3.3.3 จดัเวทีเสวนา แลกเปล่ียนองค์ความรู้ (ใหม่) ท่ีไดจ้ากการเสวนากลุ่ม
ยอ่ยพร้อมทั้งประมวลสรุปองคค์วามรู้ ขอ้เสนอแนะ และสะทอ้นผลของการใชรู้ปแบบร่วมกนัภายใน
ชุมชนโดยผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น ครู พระสงฆ ์และประชาชนท่ีผา่นการอบรมและ
ผา่นการเสวนากลุ่มยอ่ย 
  3.3.3.4 จดัประชุมน าเสนอ รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิถีเมืองเพชรในศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนของทั้ งสองชุมชนให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการวฒันธรรม 
พฒันาการจงัหวดั หน่วยงานราชการอ่ืนในจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ และประชาชน
ผูส้นใจทัว่ไป จ านวน 40 คน เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น และแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติม 
  3.3.3.5 ปรับปรุงแก้ไข รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดจ้ากการทดลองใชใ้นสถานการณ์จริงและจากขอ้เสนอแนะ
ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
  3.3.3.6 จัดท ารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชน/ 
ทอ้งถ่ินอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 



128 

ตารางท่ี 3 สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research: R2) เป็นการน ารูปแบบไปใช ้(Implementation: I)  

วตัถุประสงค ์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวจิยั 
ผลท่ีได ้

1.การจดัอบรมใหค้วามรู้
รูปแบบการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้วถีิเมืองเพชรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

การวดั 
ความรู้  และ
ทกัษะก่อน
และหลงั
อบรม 

ผูอ้บรม    
30 คน  
 

แบบทดสอบ 
ความรู้ และ
ทกัษะการปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ 

ไดอ้บรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามแนวทาง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.แนวทางการจดัการศูนย์
การเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

 
จดัประชุม
น าเสนอ 

 
ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง      
15 คน 

-การสนทนากลุ่ม  
-การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 

ไดท้ราบแนวทาง 
และขอ้เสนอแนะ
การจดัการศูนย์
การเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 4. การวิจยัระยะท่ี 4 (D2: Development E: Evaluate) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 4.1 วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าหน่วยงานองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น ครู และประชาชนในพื้นท่ีท่ีผ่านการอบรมการ
จดัการเรียนรู้ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผ่านการ
เสวนากลุ่มยอ่ย และผูท้รงคุณวฒิุในพื้นท่ี 
 4.3 วธีิด าเนินการวจิยั 
 4.3.1 ประสานกบันายกเทศบาลอ าเภอ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูน้ าชุมชน 
และพระสงฆ์ในพื้นท่ีสองชุมชนเพื่อช้ีแจงและขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัหวัหนา้หน่วยงานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูน้ าชุมชน   ปราชญช์าวบา้น ครู 
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และประชาชนในพื้นท่ีท่ีผ่านการอบรมการจดัการเรียนรู้แบบวิถีเมืองเพชรในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
และผา่นการเสวนากลุ่มยอ่ยการจดัการความรู้การจดัการเรียนรู้วถีิเมืองเพชรของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
ซ่ึงส่งเสริมการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.3.2 ประชุมคณะท างาน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน 
 4.3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจกบักลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี
สองชุมชนท่ีผ่านการอบรมและผ่านการเสวนากลุ่มย่อย จากนั้นน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิง
บรรยาย 
 4.3.4 ปรับปรุงรูปแบบ การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามค าแนะน าของผูท้รงวฒิุในพื้นท่ี 
 4.3.5 จัดท ารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
 
ตารางท่ี 4 สรุปขั้นตอนท่ี 4 (D2: Development E: Evaluate) เป็นการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมือการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลท่ีได ้

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ
ปรับปรุง 
    -เชิงปริมาณ  
     

การใช้แบบ 
ส อ บ ถ า ม
ความ 
พึงพอใจ 
 

ผูอ้บรม  
30 คน 
 

ร้อยละ  
ค่ า เ ฉ ล่ี ย แ ล ะ
ส่วนเ บ่ียงเบน
มาตรฐาน 
และการ 
วเิคราะห์เน้ือหา 

ไดท้ราบความพึง
พอใจของผูอ้บรม
ท่ี มี ต่ อ รู ป แบบ
การจัดการศูนย์
การ เ รียน รู้ต าม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมี
วตัถุประสงค์ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และความตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเก็บรวมรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ น าเสนอ
ผลการวจิยัตามขั้นตอนการวจิยั 4 ขั้นตอนเพื่อตอบโจทยก์ารวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพทัว่ไปของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และความ
ตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตอนท่ี 2  ผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ สร้างรูปแบบและรับรองรูปแบบ โดยการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช ้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการจดัการอบรม การขบัเคล่ือนเวทีสาธารณะ และการวดัผลจาก ความรู้และทกัษะ 
 ตอนท่ี 4 ผลการพฒันา และการประเมินผล วดัความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมภายในศูนยก์าร
เรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และความต้องการในการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

การศึกษาความตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูน้ าศูนย ์และปราชญก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลตามแบบสัมภาษณ์ท่ีไดส้ร้างข้ึน และการ
สนทนากลุ่ม ส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นมี
บทบาทท่ีส าคญัและเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรมเพื่อเกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ส าหรับประชาชนใน
ชุมชน เป็นสถานท่ี ท่ีเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายถอดและเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
วิทยาการ และสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมซ่ึงก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และมุ่ง
พฒันาแบบพึ่งพาตนเอง และเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์
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ขอ้มูลท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี  
1.  ข้อมูลและบริบทของจังหวดัเพชรบุรี 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัจงัหวดัเพชรบุรี สามารถสรุปไดด้งัน้ี จงัหวดัเพชรบุรี 
(ส านักงานจงัหวดัเพชรบุรี, 2558) เป็นจงัหวดัในภาคกลางท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน โดยมีช่ือปรากฏในหลกั
ศิลาจารึกหลกัท่ี 1สมยัสุโขทยั และมีหลกัฐานทางโบราณคดีซ่ึงมีอายุยอ้นไปถึงสมยัขอม และสมยั
ทวารวดี ทั้งยงัเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีส าคญัในฐานะเมืองลูกหลวงสมยักรุงศรีอยธุยา มีสภาพภูมิประเทศ
ท่ีหลากหลาย ทิศตะวนัตกเป็นป่าเขาสลบัซบัซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่าง
ไทยกบัสหภาพพม่า ส่วนทางทิศตะวนัออกจรดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย มีแม่น ้ าสายส าคญัไหลผา่นสาม
สาย ไดแ้ก่ แม่น ้ าเพชรบุรี แม่น ้ ากลอย แม่น ้ าบางตะบูน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูก
ขา้ว ท าสวนผลไม ้ท าน ้ าตาลโตนด เล้ียงสัตว ์และท าประมง นอกจากน้ีจงัหวดัเพชรบุรียงัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั ทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็นรวมของ
ปราชญ์ชาวบา้นในสาขาต่างๆมากมาย รวมถึงสถานท่ีเผยแผ่ความรู้ในฐานะศูนยก์ารเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัวถีิเมืองเพชรอีกดว้ย 
 1.1 ประวตัิความเป็นมา 
 จงัหวดัเพชรบุรี (ส านักงานจงัหวดัเพชรบุรี, 2558) เป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยั
โบราณและเป็นเมืองหน้าด่านท่ีส าคญัของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวนัตก มีการติดต่อคา้ขายกบั
ต่างประเทศ มีหลกัฐานช่ือเรียกปรากฏในหนงัสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาวฮอลนัดาเรียกวา่ “พิพรีย”์ 
ชาวฝร่ังเศสเรียกว่า “พิพพีล์” และ “ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกนัวา่ช่ือ “เมืองพริบพรี” ซ่ึงเป็นช่ือเดิมของ
เมืองเพชรบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัช่ือวดัพริบพลี ท่ีเป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงของจงัหวดั และท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็น
สถานท่ีตั้งเสาชิงชา้อีกดว้ย 
 เพชรบุรี (ศรีชยัวชัรบุรี) เป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณ เคยเป็นอาณาจกัรเล็ก ๆ อาณาจกัร
หน่ึง บางสมยัมีเจา้ผูค้รองนครหรือกษตัริยป์กครองเป็นอิสระ บางสมยัอาจจะตกเป็นเมืองข้ึนของ
อาณาจกัรท่ีเขม้แข็งกว่า เจา้ผูค้รองนครไดส่้งเคร่ืองบรรณาการไปยงัเมืองจีนเป็นประจ า เพชรบุรีมี
ปรากฏเป็นหลกัฐานมาตั้งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เช่น พระปรางค ์5 ยอด ณ วดัมหาธาตุวรวิหาร 
และปราสาทหินศิลาแลง ณ วดัก าแพงแลงเป็นตน้ โดยท่ีมาของช่ือเมืองนั้นอาจเรียกตามต านานท่ีเล่า
สืบกนัมาวา่ในสมยัโบราณเคยมีแสงระยบิระยบัในเวลาค ่าคืนท่ีเขาแด่น ท าใหช้าวบา้นเขา้ใจวา่มีเพชร
พลอยบนเขานั้นจึงพากนัไปคน้หาแต่ก็ไม่พบ จึงไดอ้อกคน้หาในเวลากลางคืนแลว้ใชปู้นท่ีใชส้ าหรับ
กินหมากป้ายเป็นต าหนิไวเ้พื่อมาคน้หาในเวลากลางวนั แต่ก็ไม่พบ บา้งก็ว่าเรียกตามช่ือของแม่น ้ า
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรีมีศิลปวตัถุมากมาย เป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่าเพชรบุรีเคยเป็นบา้นเมืองท่ีมีผูค้น
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อาศยัอยู่เป็นชุมชนถาวรมาตั้งแต่สมยัทวารวดี เช่น ศิลปะปูนป้ันเม่ือถึงยุคของอาณาจกัรสุโขทยั แม้
อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามค าแหงแม้จะมีอ านาจครอบคลุม เพชรบุ รี  แ ต่ เพชรบุ รี 
ก็ยงัมีอิสระอยู่มาก สามารถส่งทูตไปจีนได้ ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมยัสุโขทยั คือ  
พระพนมทะเลศิริ ผูเ้ป็นเช้ือสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงไชยปราการ ราชวงศ์น้ีได้ครองเมือง
เพชรบุรีมาจนถึงสมยัพระเจา้อู่ทองจึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในสมยัอยุธยา
ตอนตน้ เพชรบุรีข้ึนต่อกรุงศรีอยุธยาในแบบศกัดินาสวามิภกัด์ิมีขุนนางควบคุมเป็นชั้น ๆ ข้ึนไป  
แต่หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ อ านาจในส่วนกลางมีมากข้ึน 
เพชรบุรียงัมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบักรุงศรีอยุธยา ดงันั้นอ านาจจากส่วนกลางจึงมามีส่วนในการ
ปกครองเพชรบุรีมากกว่าเดิมในสมยัพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2113 พระยาละแวก เจา้เมืองเขมร  
ยกกองทพัมาท่ีอยุธยา มาสู้กบักองทพัอยุธยา สู้ไม่ได้ แพ ้หนีไป อีก 5 ปีต่อมา พ.ศ. 2118 พระยา
ละแวกยกทพัเรือมาท่ีอยธุยาอีก สู้อยธุยาไม่ไดอี้ก ยกกองทพักลบัไป พ.ศ. 2121 ทางเขมรไดใ้หพ้ระยา
จีนจนัตุยกทพัมาตีเมืองเพชรบุรี แต่ชาวเพชรบุรีป้องกนัเมืองไวไ้ด ้พ.ศ. 2124 อยธุยาติดพนัรบกบักบฏ 
พระยาละแวกก็เลยชิงยกกองทพัเรือมาเองมีก าลงัประมาณ 7,000 คน  
 เมืองเพชรบุรีจึงตกเป็นของเขมร จนถึงสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเขมรชนะ 
เพชรบุรีจึงเป็นอิสระ โดย พ.ศ. 2136 สมเด็จพระนเรศวรฯ พิจารณานิสัย สันดานของเขมรแลว้ เจบ็ช ้ า
พระทยั จึงยกกองทพัไปตีเขมร จบัครอบครัวเอาไวแ้ลว้มาไวท่ี้อยุธยา ตดัคอพระยาละแวกลา้งพระ
บาท เพราะชอบฉกฉวยโอกาสขณะท่ีอยุธยาตีติดทพัท่ีอ่ืน แต่พระองคท์่านยงัมีพระเมตตา ให้โอกาส
ลูกชายคนโตของพระยาละแวก กลบัไปปกครองเขมรต่อ แลว้ใหร้ะบุวา่ จะตอ้งไม่เป็นกบฏต่ออยุธยา 
และตอ้งเป็นเมืองข้ึนของสยามต่อไป และเน่ืองจากทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษ จึงไดเ้สด็จ
มาประทบัท่ีเมืองเพชรบุรีเป็นเวลาถึง 5 ปี ก่อนจะทรงยกทพัใหญ่ไปปราบพม่า และสวรรคตท่ีเมือง
หางเจา้เมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได้ร่วมเป็นก าลงัส าคญัในการต่อสู้กับข้าศึกหลายคร้ัง 
นบัตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมยัพระเจา้เอกทศัน์ โดยเฉพาะ
ในสมยัพระเพทราชานั้น การปราบปรามเจา้เมืองนครศรีธรรมราชซ่ึง แขง็เมือง พระยาเพชรบุรีไดเ้ป็น
ก าลงัส าคญัในการส่งเสบียงให้แก่กองทพัฝ่ายราชส านกัอยุธยา อยา่งไรก็ดีเมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีก
คร้ัง เม่ือพม่าโดยมงัมหานรธาไดย้กมาตีไทย จนไทยตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาแก่พม่าเป็นคร้ังท่ี 2 นัน่เอง
เพชรบุรีในสมยักรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนถึง
แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัไทยยงัคงท าสงครามกบัพม่ามาโดยตลอดซ่ึง เจา้เมืองและ
ชาวเมืองเพชรบุรีก็ยงัคงมีส่วนในการท าสงครามดงักล่าว จนเม่ือพม่าตกเป็นขององักฤษ บทบาทของ
เมืองเพชรบุรีท่ีมีต่อเมืองหลวงและราชส านักจึงค่อย ๆ เปล่ียนไปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยู่หัวทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีตั้งแต่คร้ังยงัผนวชอยู่เม่ือข้ึนครองราชยแ์ลว้ โปรดให้สร้าง
พระราชวงั วดั และพระเจดีย์ใหญ่ข้ึนบนเขาเต้ีย ๆ ใกล้กับตัวเมืองและพระราชทานนามว่า  
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“พระนครคีรี” ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระราชวงั
อีกแห่งหน่ึงในตวัเมืองเพชรบุรี คือ “พระรามราชนิเวศน์” หรือท่ีเรียกกนัภาษาชาวบา้นว่า “วงับา้น
ปืน” และดว้ยความเช่ือท่ีวา่อากาศชายทะเลและน ้าทะเลอาจบรรเทาอาการเจบ็ป่วยได ้พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวงั “พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั” ข้ึนท่ี
ชายหาดชะอ าเพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัรักษาพระองค ์
 1.2 ทีต่ั้งและขนาด 
      จงัหวดัเพชรบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,890,711.20 ไร่ โดย
มีส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดวดัได้ 103 กิโลเมตรจากทิศตะวนัออก-ตะวนัตกและส่วนท่ียาวท่ีสุดวดัได้ 80 
กิโลเมตรจากทิศเหนือ-ใต ้มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัและประเทศใกลเ้คียงต่อไปน้ี 
 1.3 สภาพภูมิประเทศ 
      พื้นท่ีดา้นตะวนัตกเป็นป่าไมแ้ละภูเขาสูงสลบัซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้น
อาณาเขตระหวา่งไทยกบัพม่า เฉพาะในเขตจงัหวดัเพชรบุรีมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร แม่น ้ า
สายส าคญัไหลผา่น 3 สาย ไดแ้ก่ แม่น ้ าเพชรบุรี มีความยาวตลอดสาย 227 กิโลเมตร แม่น ้ าบางกลอย 
มีความยาว 44 กิโลเมตร และแม่น ้ าบางตะบูน มีความยาว 18 กิโลเมตร มีประชากรอาศยัหนาแน่นทาง
ตะวนัออกของพื้นท่ี ซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล ลกัษณะภูมิประเทศจงัหวดัเพชรบุรี แบ่งเป็น 3 เขต คือ 
 เขตภูเขาและที่ราบสูง อยู่ทางด้านตะวนัตกของจงัหวดัติดกับพม่าในบริเวณอ าเภอแก่ง
กระจานและอ าเภอหนองหญ้าปล้องมีภูเขาสูงและเป็นบริเวณท่ีสูงชันของจงัหวดั มีลักษณะเป็น
เทือกเขาทอดยาวจากเหนือมาใต ้พื้นท่ีถดัจากบริเวณน้ีจะค่อย ๆ ลาดต ่าลงมาทางด้านตะวนัออก 
บริเวณน้ีเป็นตน้ก าเนิดแม่น ้าเพชรบุรีและแม่น ้าปราณบุรี 
 เขตที่ราบลุ่มแม่น ้า บริเวณตอนกลางของจงัหวดัซ่ึงอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด มีแม่น ้ าเพชรบุรีซ่ึง
เป็นแม่น ้ าสายส าคญัไหลผ่าน และมีเข่ือนแก่งกระจานและเข่ือนเพชรบุรีซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าระบบ
ชลประทาน บริเวณน้ีเป็นเขตเกษตรกรรมท่ีส าคญัของจงัหวดั เขตน้ีคือบริเวณบางส่วนของอ าเภอ
เมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายางอ าเภอชะอ า อ าเภอบา้นลาด อ าเภอบา้นแหลม และอ าเภอเขายอ้ย 
 เขตทีร่าบฝ่ังทะเล อยูท่างดา้นตะวนัออกของจงัหวดั ติดกบัชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย บริเวณ
น้ีนบัเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีส าคญัยิ่งของจงัหวดัในดา้นการประมง การท่องเท่ียว เขตน้ีไดแ้ก่ บางส่วน
ของอ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอบา้นแหลม อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า ลกัษณะพื้นท่ีชายฝ่ังเพชรบุรี 
เหนือแหลมหลวงไปทางทิศเหนือเป็นพื้นท่ีชายฝ่ังหาดโคลน มีระบบนิเวศป่าชายเลน ดา้นทิศใตข้อง
แหลมหลวงลงไปด้านทิศใตเ้ป็นหาดทราย มีระบบนิเวศเป็นหาดทรายแหลมหลวงซ่ึงอยู่ในพื้นท่ี
ต าบลแหลมผกัเบ้ียจึงเป็นแหลมท่ีแบ่งระบบนิเวศป่าชายเลนออกจากระบบนิเวศหาดทราย เหนือ
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แหลมหลวงข้ึนไปดา้นทิศเหนือมีลกัษณะเป็นหาดโคลนเพราะอยูใ่กลพ้ื้นท่ีชุมน ้ าของแม่น ้ าสายใหญ่ 
ไดแ้ก่ แม่น ้าเพชรบุรี แม่น ้าบางตะบูน แม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าท่าจีนและ แม่น ้าบางปะกงเม่ือฤดูน ้าหลาก
น ้าจากแม่น ้าไดพ้ดัพาตะกอนลงสู่ทะเลเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลใหพ้ื้นท่ีของชายฝ่ังแถบน้ีมีตะกอนใน
น ้ าสูง ส่งผลให้ชายฝ่ังมีโคลนจ านวนมาก ซ่ึงเหมาะแก่ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์
ทะเล บริเวณอ่าวไทยในเขตอ าเภอบา้นแหลมถือวา่เป็นอ่าวท่ีพบหอยหลากชนิด เช่น หอยเสียบ หอย
ปากเป็ดหอยตระกาย หอยตลบั หอยหลอด หอยแครง เป็นตน้ โดยเฉพาะหอยแครง  เป็นแหล่งท่ีพบ
มากท่ีสุดในโลก ภายหลังได้มีการตัดไม้ป่าชายเลนน าไปเผาถ่าน ท าลายป่าเพื่อท านากุ้งกุลาด า 
จึงส่งผลใหป่้าชายเลนถูกท าลายเป็นจ านวนมาก 
            1.4 สภาพภูมิอากาศ 
 จงัหวดัเพชรบุรีอยู่ติดอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตใ้นฤดูฝน  
ซ่ึงมีผลท าให้ฝนตกชุก และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงท าให้มี
อากาศหนาวเยน็ในช่วงเวลาดงักล่าว สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู 
 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 32.13 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียปีละ 959.5 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 24.16 องศาเซลเซียส 
 ในปี 2550 อุณหภูมิอากาศสูงท่ีสุด 37.0 องศาเซลเซียส (วนัท่ี 19 เมษายน 2550) อุณหภูมิ
อากาศต ่าท่ีสุด 16.0 องศาเซลเซียส (วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2550) อุณหภูมิอากาศเฉล่ียทั้งปี 28.02 องศา
เซลเซียส ปริมาณฝนตกรวมทั้งปี 1,113.4 มิลลิเมตร มีจ านวนวนัฝนตกวดัได้ตั้ งแต่ 0.1 มิลลิเมตร 
จ านวน 99 วนั จากสถิติปริมาณน ้าฝนตั้งแต่ปี 2537-2550 เฉล่ียวนัฝนตกประมาณปีละ 103 วนั ปริมาณ
น ้ าฝนเฉล่ียในรอบ 12 ปี (ปี 2539-2550) 1003.43 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกมากในช่วงเดือนกนัยายน-
ตุลาคม 
 1.5 เขตการปกครอง 
      จงัหวดัเพชรบุรีมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน 3 รูปแบบ คือ 
 1. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบดว้ยหน่วยงานสังกดัส่วนกลางซ่ึงมาตั้งหน่วย
ปฏิบติังานในพื้นท่ี จ  านวน 75 ส่วนราชการ 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของผูว้่า
ราชการจงัหวดั คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดบัจงัหวดั และอ าเภอ ส่วนราชการในระดบัจงัหวดัเป็น
หน่วยงาน 2 ลกัษณะ คือ หน่วยราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดั และหน่วยราชการบริหาร
ส่วนกลางในจงัหวดั (ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง) หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดัของ
จงัหวดัเพชรบุรีมีทั้งส้ิน 33 หน่วยงาน สังกดักระทรวงมหาดไทย 8 หน่วยงาน และสังกดักระทรวง 
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ทบวง กรมอ่ืน ๆ 26 หน่วยงาน ระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ยส่วนราชการประจ าจงัหวดั จ  านวน 26 ส่วน
ราชการ โดยแบ่งเป็น 8 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเขายอ้ย อ าเภอหนองหญา้ป้อง อ าเภอบา้น
แหลม อ าเภอบา้นลาด อ าเภอท่ายาง อ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอชะอ า ประชากรทั้งหมด  472,509 คน 
 1.6 ค าขวญัจังหวดัเพชรบุรี 

“เขาวงัคู่บา้น ขนมหวานเมืองพระ เลิศล ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” 
 1.7 สภาพทางเศรษฐกจิ 
       สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัเพชรบุรี ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัการค้าปลีกและค้าส่ง  รองลงมา
ไดแ้ก่ ภาคบริการการเกษตรกรรม การคมนาคมและการขนส่ง การอุตสาหกรรม การก่อสร้างและอ่ืนๆ 
จากรายงานของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2544 จงัหวดั
เพชรบุรีมีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (G.P.P) ณ ราคาตลาด 22,519 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบั
สาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก มูลค่า 4,821 ลา้นบาท สาขาการบริการ 3,476 ลา้นบาท สาขาเกษตรกรรม 3,106 
ลา้นบาท สาขาอุตสาหกรรม 2,832 ลา้นบาท สาขาการคมนาคมและการขนส่ง 2,395 ล้านบาทรายได้
ประชากร จ านวน 51,522บาท/คน/ปี 
 จงัหวดัเพชรบุรีมีศกัยภาพทั้งดา้นการท่องเท่ียวสูง  ทั้งในลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และทางธรรมชาติ  การพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 –2549) 
มียุทธศาสตร์  ท่ีจะให้การท่องเท่ียวของจงัหวดัเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมและทาง
ทะเลในภาคตะวนัตกจึงเป็นภาคการผลิตท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัจงัหวดัเพชรบุรี แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัเช่น 
หาดชะอ า  พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบุรีเป็นท่ีรู้จงัของคนทัว่ไปว่า เป็นเมืองแห่งขนมหวานทีมีรส
อร่อย  ขนมหมอ้แกงเมืองเพชร จึงเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไป  ใครผา่นมาเพชรบุรีตอ้งแวะซ้ือเป็น
ของฝาก  ขนมเมืองเพชรจึงเป็นผลผลิตท่ีท ารายไดใ้หก้บัจงัหวดัเพชรบุรีสูงอยา่งต่อเน่ือง 
 1.8 การท าให้จังหวดัเพชรบุรีเป็น "หมู่บ้านต้นแบบแห่งการเรียนรู้" 
  เป็นการขยายผลการด าเนินงานจาก ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน เพื่อยกระดับให้หมู่บ้านท่ีมีศูนย์
เรียนรู้ชุมชนน าร่อง อ าเภอละ 1 แห่ง เป็น "หมู่บา้นตน้แบบแห่งการเรียนรู้" โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เป็น 
ศูนยเ์รียนรู้ระดบัอ าเภอ ท่ีบ่งบอกต าแหน่งหรือศกัยภาพของอ าเภอนั้น โดยศึกษาไดจ้ากขอ้มูลและการ
น าเสนอภายในศูนยเ์รียนรู้ (Indoor) เช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมภายนอกศูนยเ์รียนรู้ (Outdoor) ซ่ึงอาจอยู่
ในหรือนอกต าบล หมู่บา้นท่ีตั้งของศูนยเ์รียนรู้ และเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
ในการพฒันาจงัหวดั วิสัยทศัน์ในการพฒันาอ าเภอหรือต าแหน่งในการพฒันาอ าเภอ รวมทั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้ในระดบัต าบลและระดบัหมู่บา้น และจงัหวดัเพชรบุรีไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนตน้แบบอยา่งต่อเน่ือง 
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2.  ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบวถิีเมืองเพชรในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวดัเพชรบุรี 
 การด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ชุมชนของจงัหวดัเพชรบุรี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถสรุปได้ดงัน้ี (ส านักงานจงัหวดัเพชรบุรี, 2558)  ชุมชนได้รับการสนบัสนุนให้ทุกหมู่บา้น 
มีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน เป็นศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูลข่าวสารความรู้ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วฒันธรรม ค่านิยม และเอกลกัษณ์ของชุมชน อีก
ทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนดา้นต่างๆ เช่น การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเรียนรู้ ของ
ชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ท่ีจะก่อให้เกิดความเขม้แข็งของ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีหลกัการในการด าเนินงาน คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกดา้น ทุกรูปแบบไม่เนน้การ
เรียนการสอนในห้องเรียน และเป็นศูนยก์ลางท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขา้มาเรียนรู้ คน้ควา้หา
ความรู้ แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะ สังสรรค ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ ความ
ร่วมมือในการพฒันาตนเองและชุมชน ศูนยก์ลางของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
โดยประชาชนและเพื่อประชาชนกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. สถานท่ีจดักิจกรรมเรียนรู้ อาจด าเนินการไดท้ั้งในอาคารศูนยฯ์ และนอกอาคารศูนยฯ์ 
โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน เช่น บา้นปราชญ์ชาวบา้น ในไร่นา เพื่อสาธิตกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น การปลูกผกั การเล้ียงสัตว ์ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียน/การสอน การจดัการความรู้เก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาของชาติพนัธ์ุ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม การรับความรู้จากปราชญช์าวบา้น การจดั
เวทีประชาคมเพื่อการเรียนรู้และการตดัสินใจร่วมกนั การเรียนรู้ผ่าน E-Learning การสาธิต การจดั
นิทรรศการ การจดัสัมมนา อภิปราย ฯลฯ 
 การสนบัสนุนการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้ชุมชนของจงัหวดัเพชรบุรี ไดมี้การสนบัสนุนให้
ทุกหมู่บา้นมีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน เป็นศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูลข่าวสารความรู้ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วฒันธรรม ค่านิยม และเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
เรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ท่ีจะก่อให้เกิดความ
เขม้แขง็ของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ในปี 2551 จงัหวดัเพชรบุรี ไดส้นบัสนุนใหทุ้กอ าเภอมีศูนยเ์รียนรู้ระดบั
อ าเภอๆ ละ 1 แห่ง รวม   8 แห่ง คือ 
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              1. บา้นอ่างศิลา หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
              2. บา้นสมอดาน หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองพลบั อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
              3. บา้นวงัพลบั หมู่ท่ี 11 ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง 
              4. บา้นหนองจิก หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปรง อ าเภอเขายอ้ย 
              5. บา้นน ้าทรัพย ์ หมู่ท่ี 9 ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน 
              6. บา้นดอนผงิแดด หมู่ท่ี 5 ต าบลบางขนุไทร อ าเภอบา้นแหลม 
              7. บา้นทุ่งเคล็ด หมู่ท่ี 3 ต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า 
              8. บา้นละหารใหญ่ หมู่ท่ี 5 ต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด 
 
 2.2 การด าเนินงาน   "หมู่บ้านต้นแบบแห่งการเรียนรู้" 
   จาการศึกษาผลการด าเนินงานหมู่บา้นตน้แบบแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจาก
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพฒันาชุมชน ดา้นหมู่บา้นตน้แบบแห่งการเรียนรู้ (ส านกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี, 2558) เป็นการขยายผลการด าเนินงานจาก ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน เพื่อยกระดบัให้
หมู่บา้นท่ีมีศูนยเ์รียนรู้ชุมชนน าร่อง อ าเภอละ 1 แห่ง เป็น "หมู่บา้นตน้แบบแห่งการเรียนรู้" โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น 
 1. ศูนยเ์รียนรู้ระดบัอ าเภอ ท่ีบ่งบอกต าแหน่งหรือศกัยภาพของอ าเภอนั้น โดยศึกษาได้
จากขอ้มูลและการน าเสนอภายในศูนยเ์รียนรู้ (Indoor) เช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมภายนอกศูนยเ์รียนรู้ 
(Outdoor) ซ่ึงอาจอยู่ในหรือนอกต าบล หมู่บา้นท่ีตั้งของศูนยเ์รียนรู้ และเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ในการพฒันาจงัหวดั วิสัยทศัน์ในการพฒันาอ าเภอหรือต าแหน่งในการพฒันา
อ าเภอ รวมทั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ในระดบัต าบลและระดบัหมู่บา้น 
 2. เป็นหมู่บ้านในการศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจดัการตนเองของหมู่บ้านจน
สามารถน าไปสู่"ชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื" โดยมีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน เป็นแกนกลางในการด าเนินงาน  
 จงัหวดัเพชรบุรี ไดส้นบัสนุนงบประมาณตามแผนงานวสิัยทศัน์ผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551  ให้หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท รวม 8  อ าเภอ 8  หมู่บ้าน เป็น
เงิน  8  ลา้นบาท  โดยใหอ้ าเภอ ต าบล หมู่บา้นเป้าหมายไดส้นบัสนุนใหมี้การปรับปรุงหมู่บา้นในดา้น
ต่างๆ รวม  4  ดา้น คือ 
 1. ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ซ่ึงท าการปรับปรุงในทุกดา้นภายในศูนย ์ให้มีความพร้อมใน
การเป็นแหล่งศึกษาดูงานและตอ้นรับผูม้าศึกษาดูงาน 
 2. ระบบการน าเสนอของหมู่บา้น (Presentation) 
 3. ระบบฐานขอ้มูล ท่ีมีความพร้อมในการรวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์และเอกสาร
การน าเสนอ 
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 4. กิจกรรมสาธิตทั้งในศูนย์เรียนรู้ (Indoor) และนอกศูนย์เรียนรู้ (Outdoor) ในการ
ด าเนินงาน มีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ 
     1. จดัประชุมเจา้หน้าท่ีและภาคีการพฒันาในระดบัจงัหวดัและอ าเภอเพื่อท าความ
เขา้ใจในการด าเนินงาน "หมู่บา้นตน้แบบแห่งการเรียนรู้" โดยมีศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเป็นแกนกลางใน
การด าเนินงาน 
     2. จดัเวทีประชาคมในหมู่บา้นเป้าหมาย เพื่อท าความเข้าใจ, ก าหนดแนวทางและ
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
     3. สนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินงานลงสู่บัญชีของหมู่บ้านโดยตรง  หมู่บ้าน
ละ 1 ลา้นบาท 
     4. น าผูน้  าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านของหมู่บ้านเป้าหมายศึกษาดูงานหมู่บ้าน
ชุมชนเขม้แข็ง เพื่อเป็นแนวทางและน ามาปรับใชใ้นการด าเนินงาน "หมู่บา้นตน้แบบแห่งการเรียนรู้" 
จ านวน 3 แห่ง ท่ีจงัหวดัมุกดาหาร, จงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดัเชียงราย 
     5. หมู่บา้นเป้าหมายก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน"หมู่บา้นตน้แบบแห่งการ
เรียนรู้" และด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมท่ีไดน้ าเสนอไว ้
     การด าเนินงาน  "หมู่บา้นตน้แบบแห่งการเรียนรู้" มีตวัช้ีวดั อย่างน้อย 5 ด้าน ท่ีจะ
แสดงผลส าเร็จในการด าเนินงาน คือ                        
 1. เศรษฐกิจพอเพียง   ได้แก่การประกอบอาชีพและวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง, โอทอป, ทฤษฎีใหม่    
 2. กระบวนการจดัท าแผนชุมชนและการน าแผนชุมชนไปใชป้ระโยชน์  ท่ีสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั                                    
 3. กองทุนชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง, กลุ่มออมทรัพยแ์ละกลุ่ม
กองทุนอ่ืนๆในหมู่บา้น            
 4. ทุนทางสังคม    ได้แก่ การรักษาประเพณีวฒันธรรม การร่วมกนัแก้ปัญหาและ
ป้องกันยาเสพติด ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรดีเด่น ผูน้ าอาชีพ
กา้วหนา้    
 5.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ในด้านกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม           
3. ผลการศึกษาความต้องการจัดการเรียนรู้แบบวิถีเมืองเพชร ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จากประชาชน
ในชุมชน 8 อ าเภอ โดยใช้แบบสอบถาม 
       ส าหรับผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้ส่งข้อมูลแบบสอบถามให้กับประชาชนจาก 8 อ าเภอ ในศูนย์การเรียนรู้ 



139 

17 แห่ง จ านวน 379 คน เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์
ค่าสถิติ น ามาสรุป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นประชาชน จ านวน 379 

คน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายได ้ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงผลการวเิคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 5 จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

(n=379) 
ข้อ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

  ชาย 
  หญิง 

 
147 
232 

 
56.5 
43.5 

2 อาย ุ
  ต  ่ากวา่20 ปี 
  20-29 ปี 
  30-39 ปี 
  40-50 ปี 
  สูงกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

 
26 
84 

168 
89 
12 

 
6.9 

22.2 
44.3 
23.5 
3.2 

3 วฒิุการศึกษา 
  ประถมศึกษา 
  มธัยมศึกษา 
  ปวส/อนุปริญญา 
  ปริญญาตรี 
  ไม่ไดเ้รียน 

 
71 

177 
102 
21 
8 

 
18.7 
46.7 
26.9 
5.5 
2.1 

5 รายได ้
   ต  ่ากวา่ 5,000 บาท 
   5,000-10,000 บาท 
   10,001-15,000 บาท 
 

 
155 
205 
19 

 
40.89 
54.09 
5.02 
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จากตารางท่ี 14 พบวา่ จ านวนผูต้อบแบบสอบถามผูช้ายมีจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ56.5 
และเพศหญิง 232 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 อายุ30-39ปีมากท่ีสุดร้อยละ 44.3 รองลงมาช่วงอาย4ุ0-50ปี
ร้อยละ 23.5 รองลงมาอาย ุ20-29 ปี ร้อยละ 22.2 รองลงมาคืออายตุ  ่ากวา่ 20 ปีร้อยละ 6.9และนอ้ยท่ีสุด
คืออายุ 50 ปีข้ึนไปร้อยละ 6.9 วุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุดคือร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ
ระดบั ปวสและอนุปริญญาร้อยละ 26.9 รองลงมาคือระดบัประถมศึกษาร้อยละ 18.7รองลงมาคือ
ระดบัปริญญาตรี 5.5 และไม่ไดเ้รียนนอ้ยทีสุดคือร้อยละ 2.1 ส่วนรายได ้5,000-10,000บาท มากท่ีสุด
คือร้อยละ 54.9 รองลงมาต ่ากวา่ 5,000 บาทร้อยละ 40.89 นอ้ยท่ีสุดคือ 10,001-15,000 บาทร้อยละ5.02 
 2. ผลการประเมินระดับความต้องการในการจัดการศูนย์การเรียนรู้ 
  การวเิคราะห์การประเมินระดบัความตอ้งการในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงผล
การวเิคราะห์ปรากฏรายละเอียด ดงัตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้

ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ 
(n=379) 

ข้อ ข้อค าถาม X S.D. แปลผล 
1 ฐานการเรียนรู้วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเมืองเพชร 3.71 1.07 มาก 
2 หอ้งอินเตอร์เน็ตชุมชน 3.53 .99 มาก 
3 หอ้งวชิาการชุมชน ห้องเรียนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3.49 1.02 มาก 
4 ฐานการเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน 3.48 1.02 ปานกลาง 
5 ร้านขายสินคา้ท่ีผลิตจากศูนยก์ารเรียนรู้ 3.44 1.09 ปานกลาง 
6 ลานกิจกรรมชุมชน 3.50 1.08 มาก 
7 หอ้งสมุดชุมชน 3.56 1.01 มาก 
8 มุมอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น 3.49 1.10 ปานกลาง 
9 กิจกรรมโครงการท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 3.45 1.08 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ (ต่อ) 

(n=379) 
ข้อ ข้อค าถาม X S.D. แปลผล 
10 กิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน 3.44 1.04 ปานกลาง 
11 ความพอเพียงของวสัดุอุปกรณ์ของเคร่ืองมือการเรียนรู้ และ

แหล่งเรียนรู้ 3.64 1.07 มาก 
12 การส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพของ

บุคคล 3.58 1.13 มาก 
13 ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้ง 3.51 1.04 มาก 
14 ความสะดวกและง่ายต่อการเขา้ถึง 3.54 1.05 มาก 
15 ความเช่ียวชาญของวทิยากร และผูใ้หค้วามรู้ 3.60 1.07 มาก 
16 การบริหารจดัการและการตดัสินใจในการด าเนินงานของ

ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร 3.70 1.03 มาก 
17 การวางแผนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร 3.58 1.05 มาก 
18 การจดักิจกรรม และโครงการท่ีด าเนินงานในศูนยก์ารเรียนรู้

วถีิเมืองเพชร 3.53 1.12 มาก 
19 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของศูนยก์ารเรียนรู้วถีิ

เมืองเพชร 3.56 1.08 มาก 
20 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้วิถี

เมืองเพชร 3.53 1.01 มาก 
 รวม 3.54 .35 มาก 

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่าฐานการเรียนรู้วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินเมืองเพชรอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด X 3.71 รองลงมาคือการบริหารจดัการและการตดัสินใจในการด าเนินงานของศูนยก์าร
เรียนรู้วิถีเมืองเพชรร้อยละ 3.70 รองลงมาคือความพอเพียงของวสัดุอุปกรณ์ของเคร่ืองมือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ร้อยละ 3.64 รองลงมาคือความเช่ียวชาญของวิทยากรและผูใ้ห้ความรู้ รองลงมาการ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพของบุคคลร้อยละ 3.58 รองลงมาการวางแผนการ
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ด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรร้อยละ3.58 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ
ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรร้อยละ 3.56 รองลงมา 
  
4.  ผลการศึกษาชุมชนต้นแบบ (Best practice) ด้านการจัดการเรียนรู้แบบวิถีเมืองเพชร ในศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน  
 ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกจากศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผูใ้ห้ข้อมูลหลักประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ ปราชญ์ชาวบ้านประจ าศูนย์  และ 
ผูน้ าชุมชน ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกชุมชนตน้แบบตามเกณฑไ์ด ้2 ชุมชนดงัน้ี 
 4.1 ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นน ้าทรัพยต์ั้งอยูท่ี่หมู่ 9 ต าบลแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี ชุมชนแห่งน้ีเป็นชุมชนท่ีมีอยู่ 128 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 450 คน เป็นชุมชนท่ีอยู่
ท่ามกลางหุบเขาเหนือพื้นท่ีสูเหนือเข่ือนแก่งกระจานห่างจากตวัจงัหวดัเพชรบุรี 60 กิโลเมตร และห่าง
จากอ าเภอแก่งกระจาน 20 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตรและเล้ียงสัตว ์ศูนยก์าร
เรียนรู้บา้นน ้ าทรัพยมี์จุดเด่นเร่ืองความพอเพียง ชาวบา้นมีความสามคัคีช่วยเหลือในกิจกรรมของ
หมู่บา้นและชุมชนอยา่งพร้อมเพียง จนไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นตน้แบบการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของจงัหวดัเพชรบุรี ถึงแมว้า่พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวจะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้
หมายความวา่จะมีความสะดวกสบายทั้งหมดเพราะวา่ยงัมีจุดอ่อนอีกหลายเร่ืองในศูนยก์ารเรียนรู้แห่ง
น้ี โดยเฉพาะด้านการคมนาคม ป้ายบอกทาง และการส่ือสารเน่ืองจากยงัไม่มีโทรศพัท์พื้นฐานใช้ 
โทรศพัทเ์คร่ืองท่ีก็ใชไ้ดบ้า้งไม่ไดบ้า้งตามสภาพอากาศในขณะนั้น แต่ประชาชนในชุมชนก็สามารถ
อยูก่นัไดอ้ยา่งสงบสุขจากการพึ่งพาตนเอง จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอแก่งกระจานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสวงหาความรู้และการทอดองค์
ความรู้ (ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน, 2558)  
 การก าเนิดข้ึนของศูนย์การเรียนรู้แห่งน้ีไม่เหมือนกับท่ีอ่ืนๆ ประธานศูนย์ผูใ้หญ่ชูชาติ 
วรรณข า กล่าววา่ 
 

 “การด าเนินงานของศูนย์ค่อนข้างสวนทางกับทางรัฐบาล เราเร่ิมจากการพัฒนาหมู่ บ้าน
ก่อน การแก้ไขและพัฒนาหมู่บ้านโดยการน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
จนประสบความส าเร็จ แล้วจึงเอาความส าเร็จเหล่านีม้าสร้างศูนย์การเรียนรู้ คือศูนย์ตั้งขึน้ที
หลังความส าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน” (ชูชาติ วรรณข า 9 พฤษภาคม 2558) 
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 ในท่ามกลางการเปล่ียนแปลงสภาพทางสังคมศูนยก์ารเรียนรู้ต่างๆจะตอ้งมีการปรับตวัให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพื่อการคงอยู่ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแห่งนั้นแต่ท่ีศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนบ้านน ้ าทรัพยก์็มีนโยบายการท างานในเร่ืองน้ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆเช่นกัน โดยผูใ้หญ่ชูชาติ  
วรรณข า ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองน้ีวา่ 
 

       “ผมไม่เน้นเร่ืองการเปลี่ยนแปลง ผมเน้นเร่ืองคุณภาพของศูนย์มากกว่า คือการถ่ายทอด
เร่ืองราวท่ีไม่ต้องไปกอ็ปป้ี เรียนแบบคนอ่ืน แต่เอาแนวคิดท่ีว่าเราจะให้เป็นวิถีในแนวของ
เราเองโดยมใช้แก่นเร่ืองราวของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมาของศูนย์ท่ีนี่กเ็ลยอาจไม่เหมือนท่ีอ่ืน
ให้ชาวบ้านสร้างวิถีเอาเอง โดยเราเพียงเข้าไปเสริมเปลี่ยนจากการเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็น
แบบผสมผสาน” (ชูชาติ วรรณข า 9 พฤษภาคม 2558) 

 
 จากนั้นผูใ้หญ่ชูชาติ วรรณข า ไดก้ล่าวถึงผลการด าเนินการหลงัการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้และ
ผลส าเร็จในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินงานวา่ 
 

 “หลังจากท่ีนี่เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว เรากร็ะดมผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการน าเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แล้วประสบผลส าเร็จโดยใช้คนต้นแบบ ครัวเรือน
ต้นแบบ แล้วส่งเสริมขยายออกไปยังครัวเรือนอ่ืน มกีารลดต้นทุนด้านการเกษตรเช่นการไม่
ใช้สารเคมี ท าเป็นแบบเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว์ เลีย้งแพะ เลีย้งวัว การท่ีจะอาเอา 10 -20 
คนไปอบรม แล้วได้สัก 2-3 คน  ผมว่ามันยาก ผมเลยต้องเอาบุคคลต้นแบบพวกนีไ้ปอมรม
ก่อนโดยการป้ันพวกนีขึ้น้มาผลักดันงบประมาณปัจจัยการผลิต ผลท่ีได้มากคื็อได้มาโดยไม่
ต้องบังคับ โดยธรรมชาติของคนเม่ือเห็นคนอ่ืนท าส าเร็จก็อยากจะท าบ้าง อะไรท่ีปิดๆไว้
หน่อยคนกอ็ยากจะเปิด ไอ้ท่ีเปิดไว้ให้ดูมนัไม่ค่อยอยากจะดู กแ็ปลก คนกจ็ะเข้ามาเองโดยท่ี
เราไม่ต้องไปบังคับ คนกเ็ลยหลั่งไหลเข้ามาในศูนย์นีอ้ย่างต่อเน่ือง”  
(ชูชาติ วรรณข า 9 พฤษภาคม 2558) 
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ภาพท่ี 1 สัมภาษณ์ประธานศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นน ้าทรัพย ์
 
 จาการการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดว้า่การเร่ิมตน้การด าเนินงานศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้น
น ้าทรัพย ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เร่ิมมาจากการปัญหาสภาพดินเส่ือมโทรมจากการเกษตร
แบบเชิงเด่ียวจนเป็นสาเหตุใหช้าวบา้นลงไปรับจา้งท างานในเมือง ต่อมาจึงเร่ิมด าเนินการแกไ้ขพฒันา
หมูบา้นโดยน าเอาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจนประสบผลส าเร็จ จน
เป็นตน้แบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ีมีผูเ้ขา้มาศึกษาดูงานจ านวนมากในแต่ละปี 
 4.2 ศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด หมู่ 2 ต าบลถ ้ารงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแห่งน้ีเกิดข้ึนมาจากอดีตก านนัต าบลถ ้ารงค ์ผูเ้ป็นเจา้ของ “สวนตาลลุงหนอม” 
ซ่ึงก็คือคุณลุงถนอม ภู่เงิน ปราชญ์ชาวบา้นดา้นตาลโตนด จงัหวดัเพชรบุรีศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญา
ตาลโตนด หรือกลุ่มอนุรักษสื์บสานภูมิปัญญาตาลโตนด เร่ิมข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2534 หรือ
เม่ือ 25 ปีท่ีผา่นมา ลุงถนอมไดป้ลูกตน้ตาลไวท้ั้งหมด 450 ตน้ บนพื้นท่ี 10 ไร่ ของต าบลถ ้ารงค ์อ าเภอ
บา้นลาดจงัหวดัเพชรบุรี ลุงถนอมกล่าววา่ ในสมยัก่อนการปลูกตาลเป็นเร่ืองท่ียาก และไม่มีคนท ากนั 
อาจเป็นเพราะตน้ตาลตามธรรมชาติในจงัหวดัเพชรบุรีมีอยูม่ากมายในสมยันั้นก็ได ้จึงมีนอ้ยคนนกัท่ี
คิดจะปลูกตาล พอมีคนคิดท่ีจะปลูกตาลก็มีแต่คนหวัเราะคิดว่ามนัเป็นไปไม่ได ้แต่ลุงถนอมก็ไม่เคย
คิดท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดน้ี ลุงถนอมจึงปลูกตน้ตาลข้ึนอย่างเป็นระเบียบ เป็นแถว เป็นแนว ดู
สวยงาม ลุงถนอมเล่าถึงสาเหตุท่ีปลูกตาลโตนดบนเน้ือท่ีน้ีข้ึนมาว่า ตน้ตาลเมืองเพชรบา้นเราลดลง
อย่างน่าใจหาย เพราะต้นตาลท าประโยชน์ได้หลายอย่าง เน้ือไม้ของต้นตาลมีความแข็งแรงและ
สวยงาม จึงเป็นท่ีต้องการของตลาดเพื่อน าไม้ตาลโตนดไปท าเคร่ืองเรือนและส่ิงก่อสร้าง ต้น
ตาลโตนดเมืองเพชรบุรีจึงถูกตดัเป็นจ านวนมาก ประกอบการการซ้ือขายท่ีดินเพื่อการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพยมี์มากข้ึน และท่ีส าคญัคนเมืองเพชรเองไม่ตระหนกัถึงคุณค่า และคิดท่ีจะอนุรักษต์น้
ตาลให้อยูคู่่เมืองเพชรบุรีไว ้ตาลโตนดเมืองเพชรจึงเขา้สู่ภาวะวิกฤติ ลุงถนอมจึงพยายามก่อร่างสร้าง
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สวนตาลโตนดแห่งน้ีข้ึนมา ซ่ึงไม่เพียงแต่อนุรักษต์น้ตาลโตนดให้อยูคู่่เมืองเพชรบุรีไปชัว่ลูกชัว่หลาน
เท่านั้น ยงัมองไปถึงการสร้างรายไดใ้ห้ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้วิถีชีวติการ
ท าสวนตาลโตนด ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความรู้ทางดา้นน้ีทางศูนยก์็จะมีการฝึกอบรมให้ ซ่ึงในปัจจุบนั
สวนตาลของลุงถนอมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เร่ืองตาลโตนด ซ่ึงก็มีนกัเรียน นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจเขา้
มาศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ืองเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั จนท าให้ตาลโตนดเมืองเพชรได้รับความ
สนใจจากสังคมข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง (ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นลาด, 2558)  
             จุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรโดยส่วนใหญ่จะเป็นศูนยก์ารการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ของชุมชน ท่ีจะน าไปส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน เป็น
แหล่งส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ สืบทอดภูมิปัญญา วฒันธรรม 
ค่านิยม และเอกลกัษณ์ความเป็นชุมชน โดยจุดเด่นของศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด คุณถนอม 
ภู่เงิน กล่าววา่  
 

 “จุดเด่นของท่ีนี่ผมพยายามจะให้คนในสังคมไทยจุดประกายเร่ืองของตาลโตนด
ให้มาก เพราะเมืองไทยอับจนเร่ืองของป่าไม้ เคยมเียอะแต่กรั็กษาเอาไว้ไม่ได้ ถ้าป่าไม้ม ีดิน
กจ็ะดี อากาศกจ็ะดี ตาลมอีายอุยู่ได้ถึงลูกถึงหลานช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยอะไรต่อมิอะไร
ได้มากกมาย นี่คือความพยายามท่ีจะท าให้ได้เวลาผมบรรยายผมไม่ต้องใช้กระดาน ไม่ต้อง
ใช้เทคโนโลยีอะไรมากกมายนัก บรรยายสดๆพาไปดูจริงให้ท าจริงและปฏิบัติจริงนี่คือ
จุดเด่นอีกอย่างของท่ีนี่ ท าให้ผู้มาศึกษาดูงานไม่เบ่ือได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอน” 
(ถนอม ภู่ เงิน 9 พฤษภาคม 2558) 

 

 
 
ภาพท่ี 2 แปลงเพาะช าตน้ตาลโตนด ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด  
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ภาพท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด  
 

 
 
ภาพท่ี 4 กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนดการท าขนมตาลแบบโบราณ ท่ีใช้วตัถุดิบจากลูก
ตาลโตนด 
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ภาพท่ี 5 ผลิตภณัฑข์องศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด 
 

5. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 5.1 บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชร ของจงัหวดั
เพชรบุรี มีบทบาทในการให้ความรู้ และพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ี ท่ียงัขาดความรู้ 
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการในการประกอบอาชีพ ท าใหข้าดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพท่ีแน่นอน อีก
ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางการรวบรวมความรู้ ท่ีจะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน
ในชุมชน มีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางภูมิปัญญา ค่านิยม วฒันธรรม และเอกลกัษณ์
ของชุมชน มีการจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง เพื่อความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน  ตามท่ี ดาบ
ต ารวจตรี พินิจภณ ปิตุยะ นักวิชาการ ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
กล่าววา่ 

       “ศูนย์การเรียนรู้ของท่ีนี่มันไม่เหมือนโรงเรียน มันไม่เหมือนหน่วยราชการ 
ศูนย์การเรียนรู้ส่วนใหญ่ ด าเนินการโดยเกษตรกร ซ่ึงรูปแบบส่วนใหญ่เป็น
การเกษตรแบบผสมผสาน บางรายเป็นแบบเฉพาะทาง บางรายเลีย้งปลา เลีย้งสัตว์
เพียงอย่างเดียว ก็จะเป็นรูปแบบของศูนย์การเ รียนรู้เ ร่ืองการเลี ้ยงโค ไม่



148 

เฉพาะเจาะจงว่าศูนย์ทุกศูนย์จะต้องด าเนินงานเหมือนๆกัน ไม่ใช่...ไม่ได้เหมือนกัน
..แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล ศูนย์การเรียนรู้กจ็ะเป็นแบบเฉพาะทางไปเลย.. 
ปราชญ์บางท่านถนัดเร่ืองไม้ผลกจ็ะท าเร่ืองไม้ผล อย่างเดียว”  
(พินิจภณ ปิตุยะ 9 พฤษภาคม 2558)  

 

ภาพท่ี 6  ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุรี 
 
          เกษตรกรในอดีต ส่วนมากมกัจะอยูก่บักบัดกัแห่งหน้ีสินท่ีเกิดจากการท าการเกษตรเชิงเด่ียวท่ี
เอาเงินเป็นตวัตั้ง ท าให้ทรัพยากรเส่ือมโทรม น าไปสู่ความลม้เหลวในครอบครัว ศูนยก์ารศึกษาห้วย
ทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจึงมีบทบาทท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีให้กับเกษตรกรด้วย
การเกษตรทฤษฎีใหม่ ดงัท่ีคุณไววฒิุ ภู่ทอง 
 

        “หน้าท่ีของศูนย์ส่วนมากจะมีหน้าท่ีในการให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรท่ีอยู่
รอบๆบริเวณศูนย์..ซ่ึงศูนย์แต่ละแห่งการด าเนินการไม่เหมือนกัน...อย่างเช่นศูนย์
การเรียนรู้บ้านคุณลุงส ารอง แตงพลับ ซ่ึงท่านมีลักษณะเด่นทางด้านการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ การเกษตรแบบผสมผสาน ทางเราก็ต้องออกไปถ่ายทอดองค์ความรู้
ใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรทฤษฏีใหม่..ซ่ึงความจริงเกษตรกรท่านก็มีความรู้
เร่ืองพวกนีอ้ยู่แล้วเป็นอย่างดี เพียงแต่เราอาจจะเข้าไปในเร่ืองของการพูดคุย พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันมากกว่าครับ” (ไววฒิุ ภู่ทอง 
9 พฤษภาคม 2558) 
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ภาพท่ี 7 ป้ายบอกทางไปฐานการเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทราย อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
 
                  การสร้างความหนักรู้ สร้างแรงบนัดาลใจ และเปล่ียนกระบวนทศัน์ การน าธรรมมะมา
ปรับใชคื้อหลกัอริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 พรมวิหาร 4 ซ่ึงเป็นหลกัการของธรรมชาติน าไปสู่ฐานการรู้จกั
ตนเอง พึ่งพาตนเอง และรู้จกัการแกไ้ขปัญหาชีวิต มีการออกแบบชีวิตโดยมีปราชญ์ตน้แบบน าเอา
หลกัการธรรมชาติดงัท่ีคุณเขียน สร้อยสม ปราชญช์าวบา้นไดก้ล่าววา่ 
 

          “ศูนย์ของผมท่ีด าเนินการอยู่นี่มลีักษณะเป็นป่า ซ่ึงผมต้องการให้เป็นพืน้ท่ีสี
เขียว ซ่ึงผมด าเนินตามแบบพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงพระองค์ทรงเป็นห่วง
เป็นใยเร่ืองสภาวะส่ิงแวดล้อมของโลกยคุปัจจุบันเป็นอย่างมาก ..คนเราถ้าไม่เข้าใจ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกไ็ม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องได้ ท าอย่างไรจะ
ท าให้บ้านเมืองของเรามผืีนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ..ผมจึงต้องการจะปลูกป่าในใจคนให้
ได้ก่อน..พอใจเค้าได้แล้ว การปฏิบัติต่างๆกจ็ะตามมา ..เราจะต้องอยู่กับป่าให้ได้..
จะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างไรให้มีความยั่งยืน โดยยึดหลักเกื้อกูลพ่ึงพิงกันของ
สรรพส่ิงท้ังหลายโดยไม่ขัดแย้งกันกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” (เขยีน 
สร้อยสม 20มิถนุายน 2558) 
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ภาพท่ี 8 ศึกษาสถานท่ีศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร อ าเภอชะอ า และศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
  
             การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการบริหารจดัการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน ้ าท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถด าเนินชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียง โดยเนน้การพึ่งพาให้
มากท่ีสุด คุณส ารอง แตงพลบั ปราชญช์าวบา้นไดก้ล่าวถึงบทบาทศูนยก์ารเรียนรู้ไวว้า่ 
 

        “ศูนย์การเรียนรู้ของผมนี่ท าหลากหลาย  เร่ืองเกี่ยวกับการเกษตรนี่แหละ เป็น
การเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีเลย ใช้อินทรีย์ท้ังหมดเอามูลสัตว์มาหมักเพ่ือทดแทน
ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกและเพ่ือสุขภาพอนามัยของผู้ผลินและ
ผู้บริโภคด้วย ศูนย์ของผมจะเน้นทฤษฎีของในหลวง ปลูกเพ่ือการบริโภคภายใน
ครัวเรือนก่อน เหลือแล้วค่อยขายเพ่ือเป็นรายได้เสริม ผมท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานท าหลายอย่าง มีบ่อเลีย้งปลา มีเล้าเป็ดเล้าไก่ คอกหมู คอกวัว การปลูก
พืชกป็ลูกหลากหลาย โดยปลูกไม้สามอย่าง ไม้มีค่า ไม้โตเร็ว และไม้ผล ไม้อย่างท่ี 
1 ปลูกไม้มค่ีาท่ีมอียู่ในพืน้ท่ี เช่น ไม้ประดู่  ไม้เตง็ ไม้รัง และยางนา อย่างท่ี 2 ได้แก่
ไม้โตเร็ว มกีระถิน สะเดา ซ่ึงสามารถใช้เป็นอาหารได้ด้วย อย่างท่ี 3 มขีนุน มะม่วง 
มะขาม ท่ีท าแบบนีเ้น่ืองจากว่าถ้าหากพืชอย่างหน่ึงราคาตก หรือไม่สามารถออก
ดอกออกผลได้เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ กจ็ะมีพืชอีกอย่างหน่ึงออกมาให้เราได้เกบ็กิน
และใช้ประโยชน์ได้ ศูนย์ของผมนีจึ้งมลีักษณะท่ีครอบคลุมเกือบหมดทุกอย่าง จึงมี
ผู้ เข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก วันหน่ึงๆก็สองสามคณะ มีท้ังภายในประเทศ
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และต่างประเทศ โดยเฉพาะคณะดูงานจากต่างประเทศเค้ามีความสนใจและช่ืนชม
การเกษตรทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวเป็นอย่างมาก” (ส ารอง 
แตงพลับ 20 มิถนุายน 2558) 
 

 
 

ภาพท่ี 9 สัมภาษณ์ คุณส ารอง แตงพลบั ปราชญ์ชาวบา้นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบา้นไร่ใหม่พฒันา 
  
              สามารถสรุปได้ว่า ภาพรวมของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชร ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนแบบวถีิเมืองเพชร เกิดข้ึนจากนโยบายท่ีปรารถนาจะพฒันาพื้นท่ี ใหมี้ความน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน จึง
เนน้การพฒันาท่ีไม่เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศยัทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเก้ือกูล ท า
ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคม ซ่ึงกระทบต่อความเป็นอยู่วิถี
ชีวติของคนในชุมชน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ มีการอพยพแรงงานเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม มีการผลิตสินคา้
และบริการ มีการพึ่งพาวตัถุภายนอกเพิ่มมากข้ึน มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  เปล่ียนจากการ
พึ่งพาธรรมชาติท าการเกษตรอยา่งพออยูพ่อกิน ไปท าการเกษตรแบบเชิงเด่ียวเน้นผลก าไรทางธุรกิจ 
โดยอาศยัปัจจยัภายนอกในการผลิต เช่นปุ๋ยและสารเคมี ขาดการพึ่งพาตนเองเหมือนในอดีต จนท าให้
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจหลายต่อหลายคร้ังติดต่อกนั ดงันั้นแนวคิดพระราชด าริหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีทรงพระราชทานไวเ้ป็นท่ีพึ่งส าหรับผสกนิกร จึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีหน่วยงานของรัฐจะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรม จ่าเอกเขียน 
สร้อยสม ปราชญช์าวบา้น ไดพู้ดถึงภาพรวมของศูนยก์ารเรียนรู้ไวว้า่ 
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         “ภาพรวมในศูนย์แห่งนีเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตามหลักของพระ
เจ้าอยู่ หัว โดยยึดหลักการพัฒนาท่ีพ่ึงพิงเกื้อกูลกัน ของสรรพส่ิงท้ังหลายโดยไม่
ขดัแย้งกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีนี่เราท าได้ขนาดไหน เรากด็ูเอาว่า
ธรรมชาติ มดิีน น า้ ลม  ไฟ  ป่า เราจะใช้ป่าของเราอย่างไร ป่าท่ีมอียู่ในพืน้ท่ีขณะนี ้
เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหน มันขึน้อยู่กับตัวผู้บริหาร ผม
ปลูกต้นกฐินเทพาผมถือว่าต้นใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไม่สอยต่างๆได้ ราก ใบ 
ดอก สามารถใช้เป็นพืชตระกูลถั่วปรับปรุงพืน้ดินได้ นี่คือการเรียนรู้จากธรรมชาติ  
เราจะบริหารอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์กับพื้นท่ีของเรา โดยท่ีเราไม่ต้องใช้
แรงงานต้นทุนเราต้องรู้จักวิธีการบริหารจัดการกับพวกนีใ้ห้ได้  จะท าอย่างไรท่ีเรา
จะปลูกพืชให้มีกินมีใช้ของเราได้ เมือวันก่อนผมพาคุณไปดูต้นก้ามปู  ผมปลูกต้น
ก้ามปูไว้ โดยท่ีเวลาท าการเกษตร หรือจะปลุกพืชอะไร ก็ไม่จ าเป็นต้องล้มต้นนี ้
ดูแลส่ิงแวดล้อม ดูแลธรรมชาติได้ กต้็องบริหารพืน้ท่ี ท่ีต้องใช้โดยท่ีไม่ไปรบกวน
ต้นก้ามปู โดยใช้เศษก่ิงก้าน เศษใบ เศษดอก ท่ีร่วงหล่นลงมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติ  โดย
การย่อยสลาย คือธาตุอาหาราของจุลินทรีย์  นี่คือการบริหารป่า ทีนีก้ารบริหารคน 
คนกต้็องอยู่รอดด้วย เรากต้็องหาวิธีคือเราต้องพ่ึงป่าให้ได้ เช่น ไผ่เราสามารถน าเอา
มาท าเคร่ืองใช้ไม้สอยได้ เคร่ืองเรือน อาหาร ท าให้เราอยู่ได้ในระดับหน่ึง บางส่วน
เราต้องการปลูกพืชอ่ืนๆให้อยู่รวมกับป่าได้  เราต้องศึกษาว่าพืชแบบไหนสามารถ
อยู่รวมกันได้ เช่น ปลูกมะนาวกับกล้วยได้ไหม ได้กใ็ห้อยู่รวมกัน ปลูกมะนาวกับ
มะพร้าวได้ไหม ได้ก็ให้อยู่ รวมกัน เพราะการกินอาหารของพืชแต่ละชนิดไม่
เหมือนกัน รากไม่เหมือนกัน คือให้เราเข้าใจว่าต้นไม้ต่างชนิดกันสามารถรวมกัน
ได้ไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว พระองค์สอนให้ท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพราะการเกษตรผสมผสานสามารถเกือ้กูลกันได้ ธาตุอาหารสามารถ
ชดเชยกันได้ ปลูกมะนาว กฐินเทพา ใบกฐินเทพามันร่วงลงมาเป็นธาตุอาหาร ของ
ต้นไม้ใกล้เคียงกัน” 
(เขยีน สร้อยสม 20มิถนุายน 2558) 
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ภาพท่ี 10 แปลงสาธิตหญา้แฝกภายในศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อ าเภอชะอ า 
และศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
                   
 สถานการณ์ในปัจจุบนัสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของคนในสังคม ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท าให้เกษตรกรเขา้สู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากข้ึน มีการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เปล่ียนจากการพึ่ งพาธรรมชาติแบบพออยู่พอกินมาเป็นการผลิตเพื่อ
จ าหน่าย อาศยัปัจจยัภายนอกในการผลิตพึ่งพาปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง ท าให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ข้ึนมาหลายคร้ังในรอบหลายปีท่ีผ่านมา ดังนั้ นแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีทรงพระราชทานไวใ้ห้แก่ผสกนิกรชาวไทยจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมโดยคุณสวา่ง พนัธ์วงษ ์ปราชญช์าวบา้น
ไดพู้ดเก่ียวกบัภาพรวมของศูนยไ์วว้า่ 
 

           “ทางศูนย์ห้วยทรายเค้ายกให้ผมเป็นปราชญ์ด้านการเกษตรผสมผสาน ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ ท่ีเข้ามาศึกษาดูงานวันหน่ึงกส็องสามคณะ คณะละเกือบ
ร้อยคน ซ่ึงแต่เดิมผมท าการเกษตรอยู่ แล้ว ต่อมาได้แนวความรู้เกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์ห้วยทรายก็เลยเปลี่ ยนแนวทางจากการปลูกพืชแบบ
เชิงเดียวมาเป็นแบบผสมผสาน 
                ศูนย์ของผมแห่งนีผ้มสร้างโดยทุนของผมเองท้ังหมด ศูนย์ห้วยทรายเป็น
ผู้ให้ความรู้เพียงอย่างเดียว งบสนับสนุนส าหรับท่ีนี่ผมไม่ได้ขอไป ขีเ้กียจขอ แต่
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ศูนย์อ่ืนๆเขามงีบสนับสนุน มศีาลา มส่ืีออุปกรณ์ครบ ส่วนของผมท าด้วยตัวของผม
เอง ท าด้วยใจรัก เพียงแต่เอาความรู้จากศูนย์ห้วยทรายมาเพ่ิมเติมเท่านั้นเอง ผมมี
ความเช่ือมัน่ในหลักการของพระเจ้าอยู่หัว ท่านบอกว่าให้พอประมาณ มเีหตุมผีล มี
ภูมิคุ้มกัน ส าคัญท่ีสุด ผมมหีน้าท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีส าคัญท่ีสุด มันจะรู้ท่ีมาท่ีไป ขาดทุน ก าไร อยู่ ท่ีการท าบัญชี เช่นเดือนนีเ้รามี
รายได้ 1.000 แต่ใช้ไป 1.200 กเ็กินงบแล้ว ดังนั้นอะไรลดได้ กต้็องลด ไฟฟ้ามี 10 
ดวง กเ็ปิดสัก 5 ดวง เพ่ือลดรายจ่ายของตนเอง”  (คุณสว่าง พันธ์วงษ์  
28 มิถนุายน 2558) 
 

 
 

ภาพท่ี 11 คุณสว่าง พนัธ์วงษ์ ปราชญ์ชาวบา้นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นบ่อหลวง ก าลงัให้
ความรู้กบัเด็กนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาดูงาน 
           
 ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีถูกจดัตั้งข้ึนโดยปราชญช์าวบา้นเอง ซ่ึงส่วนมากจะท าดว้ยความตั้งใจ ท่ีจะ
เผยแพร่องคค์วามรู้ใหก้บัคนในชุมชน และผูท่ี้สนใจ แต่ดว้ยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้มกัมีค่าใชจ่้ายใน
เร่ืองของอุปกรณ์ และวตัถุดิบในการเรียนการสอน ซ่ึงบางคร้ังก็ขาดแคลนในเร่ืองของทุนทรัพย ์และ
ความร่วมมือของหน่วยราชการ และการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
คุณบุญเลิศ บวัโรยไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัภาพรวมของศูนยก์ารเรียนรู้ไวว้า่ 
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            “คือในใจผมอยากจะยบุแล้วไม่อยากจะท าต่อ เร่ืองศูนย์การเรียนรู้นี่นะ  แต่
ถ้าใครอยากได้ความรู้ก็มาได้ผมยินดีท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้  ท าไมผมถึงอยากจะ
ยุบตัวเองนะหรือ  คุณเค้าใจค าว่า “ตีงูให้กากินไหม”  ทุกวันนีผ้มกย็ังท าอยู่  กย็ังมี
คนมาขอศึกษาดูงานอยู่ เร่ือยๆ ผมเคยเป็นเกษตรกรดีเด่นสายปศุสัตว์จังหวัด เขตก็
เป็น แต่ระดับประเทศไม่ได้เส้นไม่ดีพอ คนอ่ืนเค้าเลยได้ไป....โรงเรือนท่ีคุณเห็น
อยู่นี่งานของผม ผมต้องท าเองนะครับ ไม้เล็กไม้น้อยเอามาตอกป่นป้ีหมด ท าเอง
แล้วเสาไม่มีเงินก็เอาเสาคอกแพะมาต่อเอา จริงๆแล้วแปดศูนย์ของส านักงานปศุ
สัตว์จังหวดัเพชรบุรีท่ีให้ตั้ง แต่ไม่มเีงินให้แปดศูนย์ แปดอ าเภอ ตอนนีง้บประมาณ
ไม่ม ียงัดีท่ีหัวหน้าเขตคนเก่าก่อนเกษียณอายรุาชการท่านเดินเร่ืองไว้ให้ ท่านให้ผม
ขึ้นบรรยายให้ผู้ ท่ีเข้ามารับการอบรมตลอด เม่ือสองปีท่ีแล้วราชเลขาธิการของ
สมเดจ็พระเทพท่านกม็าท าวิยานิพนธ์ท่ีศูนย์ผม ผมมีความตั้งใจท่ีจะท าในตอนนั้น 
แต่ไม่มีใครให้การสนับสนุน  อย่างทางท่ีจะเข้ามาในตัวบ้านผมนี่เคยขอไปท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล กไ็ด้รับปฏิเสธกลับมาบอกว่าไม่มีงบประมาณในเร่ืองนี ้
ท้ังๆท่ีขอดินลูกรังแค่สองคันรถ ผมต้องลงมือท าของผมเอง การบริหารส่วนท้องถ่ิน
ไม่ให้ความส าคัญ พอถึงเวลาหาเสียงก็โผล่มาทีให้ช่วยเหลือ ถ้าท้องถ่ินให้การ
สนับสนุนกจ็ะดีไม่น้อย อีกอย่างหน่ึงกคื็อเร่ืองของแหล่งน า้ซ่ึงไม่พอเพียงกับความ
ต้องการ” (บุญเลิศ บัวโรย 22 มิถนุายน 2558) 
 

 
 

ภาพท่ี 12  เตาผลิตน ้าส้มควนัไมภ้ายในศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนยก์ารศึกษา
พฒันาหว้ยทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
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ภาพท่ี13 แปลงหญ้าเนเปียภายในศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์การศึกษา
พฒันาหว้ยทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
 

  ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยหน่วยงานของราชการ มกัจะมีภาระกิจท่ีแตกต่างกนัไปตาม
เป้าประสงคแ์ละยทุธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นๆ เช่นศูนยก์ารเรียนรู้เรือนจ าชัง่คราวเขากล้ิง สังกดักรม
ราชทณัฑ์ ก็มีบทบาทหน้าท่ีเป็นของตนอง คุณปริญญา ศรีธัญญแก้ว หัวหน้าเรือนจ าเขากล้ิงได้
กล่าวถึงบทบาทศูนยก์ารเรียนรู้แห่งน้ีไวว้า่ 
 

     “ ศูนย์นีเ้ป็นเรือนจ า แต่จะมบีทบาทอ่ืนเข้ามาร่วมด้วยหลายบทบาท ภารกิจของ
ท่ีนี่คือ ควบคุมและแก้ไข แต่บทบาทอ่ืนๆเช่นเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นศูนย์เตรียม
ความพร้อมก่อนปลดปล่อย คือน านักโทษท่ีใกล้พ้นโทษแล้วจากเรือนจ าปิดมาฝึก
อาชีพท่ีนี่ ปรับทัศนคติ ปรับส่ิงแวดล้อมซ่ึงส่ิงแวดล้อมท่ีนี่ปรับสภาพให้เหมือนกับ
ชุมชน มีความเป็นอิสระและอีกบาบาทหน่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวโดยมีจุดวิชาชีพ
ไว้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหาร ร้านตัดผม ล้างอัดฉีดรถยนต์ เลี่ยมอักกรอบ
พระ กาแฟสด ซ่ึงจัดเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียว เป็นสถานท่ีฝึกอบรมให้กับกรม
กองต่างๆ ท่ีนี่ไม่ใช้ระบบเรือนจ ามากนัก อยู่กันแบบครอบครัว” (ปริญญา ศรีธัญญ
แก้ว 3 กรกฎาคม 2558) 
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ภาพท่ี 14 ฐานการเรียนรู้การท าเตาประหยดัพลงังาน ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเขากล้ิง  
 

 

รูปภาพท่ี 15 ฐานการเรียนรู้จกัสานภายในศูนยก์ารเรียนรู้เขากล้ิง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี 
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  ศูนยก์ารเรียนรู้บางแห่งดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีไม่เอ้ืออ านวย เช่นอยูใ่นท่ีดอนท่ีน ้ าจาก
แหแหล่งชลประทานเขา้ไปถึง ตอ้งพึ่งพาน ้ าจากธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว จึงตอ้งมีการดดัแปลงองค์
ความรู้ให้เขา้กบัสภาพพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม คุณส าราญ อ่วมอน้ ผูจ้ดัการศูนยก์ารเรียนรู้บา้นดอนผิง
แดดไดก้ล่าวถึงภาพรวมของศูนยก์ารเรียนรู้แห่งน้ีไวว้า่ 
 

              “เราตั้งมาจากกลุ่มท่ีมีช่ือว่า เกษตรจุลินทรีบ้านดอนผิงแดด เพราะว่าท า
เร่ืองจุลินทรีเป็นหลัก  แต่ของเราไม่ผ่านเกษตรอินทรี เพราะว่ามีปัญหาเร่ืองน ้า 
หลักใหญ่ๆเลยของท่ีนี่คือเร่ืองข้าว เร่ืองของปุ๋ยจุลินทรี มีท้ังจ าหน่ายและใช้เอง มี
การท าแชมพู สบู่ ถ่าน เป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน วิทยาท่ีมีอยู่ ตอนนี ้12 คน 
วิทยากรท่ีต้องเชิญมาจากภายนอกมี 5 คน  อย่างคุณสุริยะ ท่ีถ า้รงค์ท่านก็ถนัดใน
เร่ืองพืชไร่ พืชสวน และเร่ืองโซล่าร์เซลก็เป็นวิทยากรจากแก่งกระจาน อันไหนท่ี
เรามีความสนใจแต่เราไม่มีเทคโนโลยี ไม่มีความรู้ เราก็จะแสวงหาผู้มีความรู้มา
บรรยาย มาสอน และให้ค าแนะน าโดยไม่คิดค่าตัวมากจนเกินไป เพราะบางทีเรา
อบรมแค่ 3-4 วันใช้วิทยากร 14-15 ท่าน เงินก็เหลืออยู่ ไม่เท่าไหร่ เราท างาน
ถ่ายทอดองค์ความรู้มาตั้งแต่ ปี 2542” (ส าราญ อ่วมอ้น 21 กรกฎาคม 2558) 
 

 
 

ภาพท่ี 16 ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนภายในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บา้นดอนผงิแดด 
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           การด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในบางแห่งมีการท างานท่ีสวนทางกับการพัฒนาจาก
หน่วยงานภาครัฐซ่ึงเป็นกระแสหลกั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากแนวความคิดของผูน้ าศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีอยู่
ท  างานในพื้นท่ีแห่งนั้นจริงๆ ได้เห็นการเปล่ียนแปลงสภาพทางสังคม และสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ จึงมีแนวความคิดวา่แนวทางการด าเนินงานของภาครัฐไม่เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีแห่งน้ี จึง
ดดัแปลงวิธีการบริหารจดัการตามแบบฉบบัของตนเองข้ึนมา ซ่ึงก็ประสบความส าเร็จอยา่งมาก คุณชู
ชาติ วรรณข า แห่งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นน ้าทรัพย ์กล่าวไวว้า่ 
 

           “การด าเนินงานของศูนย์ค่อนข้างสวนทางกับทางรัฐบาล เราเร่ิมจากการ
พัฒนาหมู่ บ้านก่อน การแก้ไขและพัฒนาหมู่ บ้านโดยการน้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความส าเร็จ แล้วจึงเอาความส าเร็จเหล่านีม้าสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ คือศูนย์ตั้งขึน้ทีหลังความส าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน” 
        “ เวลาทางราชการประเมินกจ็ะประเมินว่าศูนย์สามารถแก้ไขปัญหาในหมู่ บ้า
ชุมชนได้กี่หลังคาเรือน แต่เรามีนโยบายจาก 100 เข้ามาหา 1 แต่ทางราชการมักจะ
เอา 1 ขึน้มาหา 100 ซ่ึงมนัสวนทางกัน” 
         “ซ่ึงปกติเราจะตั้งศูนย์ก่อนแล้วค่อยขยายเข้าไปในหมู่บ้าน กเ็ลยกลายเป็นว่า
ไปอัดข้อมูลให้ชาวบ้าน แต่เราไม่เอา เราไปยัดข้อมูลชาวบ้านมาก่อนแล้วค่อยเอา
กลับไปไว้ท่ีศูนย์” 
       “ในระยะเวลาท่ีมันผ่านไปมันก็เกิดการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการ
ติดตาม มันกเ็ลยกลายเป็นเร่ืองท่ีศูนย์จะต้องท างาน เราเอาข้อมูลจากเขามาแล้ว เรา
ต้องมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพราะชาวบ้านไม่ได้ท าตามหลักวิชาการ เราพยายามจะ
สอนให้มนัเป็นวิถ ีมนักม็ผิีดบ้าง ถกูบ้าง ถึงแม้ว่าเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่
เรากต้็องมคีนคอยรักษามาตรฐาน เร่ืองความถกูต้อง ไว้เหมือนกัน” 
       “ส่วนราชการพูดอย่างท าอย่าง เช่น ธกส ถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ก็รับ
นโยบายจากส่วนราชการมาเต็มๆ เราจะต้องรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์ 
โดยการลดใช้สารเคม ีแต่ในขณะเดียวกันกไ็ปรับเออเดอร์นโยบายปุ๋ยปีละ 4-5 แสน
ตัน แล้วกไ็ปยดัเยยีดให้เกษตรกร ซ่ึงผมไม่จ าเป็นต้องใช้ และเรากไ็ม่สนกับมัน ผม
พยายามใช้มาตรการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคม ีซ่ึงกอ็าจจะขดัความรู้สึกกันบ้าง แต่
เราท างานร่วมกันได้” 
       “ผมไม่เน้นเร่ืองการเปลี่ยนแปลง ผมเน้นเร่ืองคุณภาพของศูนย์มากกว่า คือการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีไม่ต้องไปก็อปป้ี เรียนแบบคนอ่ืน แต่เอาแนวคิดท่ีว่าเราจะให้
เป็นวิถใีนแนวของเราเองโดยมใช้แก่นเร่ืองราวของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมาของศูนย์
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ท่ีนี่ก็เลยอาจไม่เหมือนท่ีอ่ืนให้ชาวบ้านสร้างวิถีเอาเอง โดยเราเพียงเข้าไปเสริม
เปลี่ยนจากการเกษตรเชิงเด่ียว มาเป็นแบบผสมผสาน  
ชาวบ้านอยู่กับความอุดมสมบูรณ์อยู่กับแบบแผนพอเพียง แต่ในเวลาต่อมาด้วย
ระบบทุนนิยม และนโยบายของรัฐท าให้ชาวบ้านขยายพืน้ท่ีท ากินมากจนเกินไป
ขยายก าลังการผลิตมากขึน้ไปตามความหวงัทางธุรกิจ การลงทุนใช้เงินสูงขึน้ไปกับ
ค่ายา ค่าปุ๋ย สารเคมี ท าให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ดินเส่ือมสภาพฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาลเน่ืองจากการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือขยายพื้นท่ีทางการเกษตร ท าให้ประสบ
ปัญหาในการด าเนินชีวิต ผมอยู่ ในเหตุการณ์นีม้าโดยตลอด เคยอยู่ อย่า งอุดม
สมบูรณ์จนกระท้ังต้องหัดหน่อไม้กิน ซ่ึงไม่เคยท ามาก่อนก็ต้องท า ไม่ก็เปลี่ยน
อาชีพย้ายไปอยู่ ท่ีอ่ืนผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าคนกลางเอาผลผลิตจากพืน้ท่ีไปขายท่ี
ตลาดบ้างเอาไปขายท่ีกรุงเทพบ้าง” 
        “จากนั้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้เข้ามา คนไม่รู้จะไปท าอะไรจึงต้อง
หันมาทดลองเปลี่ยนจากการใช้พืน้ท่ี 100 ไร่ 50 ไร่ มาเป็น 10ไร่-20ไร่ ลดพีน้ท่ีลง 
แต่ว่า ท่ีดินในหมู่บ้านเกือบ 20 %ถูกขายต่อไปแล้ว และท่ีก าลังจะถูกยึด และท่ีถูก
ยึดไปแล้ว เพราะเป็นหนีเ้ป็นสิน เหตุการณ์นีเ้กิดขึ้นสมัย พลเอกชาติชาย เป็น
นายกรัฐมนตรีท่ีดินบูมมากส่วนหน่ึงกเ็ลยกลายเป็นแบบนีไ้ป” 
        “พอเหตุการณ์นีเ้กิดขึน้กเ็ป็นอุทาหรณ์ เป็นกรณีย์ศึกษา เม่ือขายท่ีแล้วเงินเป็น
แสน เป็นล้าน มันไม่สามารถอยู่ได้ถ้าคิดอะไรไม่เป็น ผมเลยต้องน าคนเหล่านั้นมา
คุยกันว่าจะท าอย่างไรถึงจะอยู่กันรอด อยู่อย่างเข้มแข็งให้ได้ ผมก็เลยเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แล้วก าหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน” 
       “หลังจากท่ีนี่เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว เรากร็ะดมผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการ
น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แล้ประสบผลส าเร็จโดยใช้คนต้นแบบ 
ครัวเรือนต้นแบบ แล้วส่งเสริมขยายออกไปยังครัวเรือนอ่ืน มีการลดต้นทุนด้าน
การเกษตรเช่นการไม่ใช้สารเคมี ท าเป็นแบบเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว์ เลีย้งแพะ 
เลีย้งวัว การท่ีจะอาเอา 10-20 คนไปอบรม แล้วได้สัก 2-3 คน  ผมว่ามันยาก ผมเลย
ต้องเอาบุคคลต้นแบบพวกนี ้ไปอมรมก่อนโดยการป้ันพวกนี ้ขึ ้นมาผลักดัน
งบประมาณปัจจัยการผลิต ผลท่ีได้มาก็คือได้มาโดยไม่ต้องบังคับ โดยธรรมชาติ
ของคนเม่ือเห็นคนอ่ืนท าส าเร็จกอ็ยากจะท าบ้าง อะไรท่ีปิดๆไว้หน่อยคนกอ็ยากจะ
เปิด ไอ้ท่ีเปิดไว้ให้ดูมันไม่ค่อยอยากจะดู กแ็ปลก คนกจ็ะเข้ามาเองโดยท่ีเราไม่ต้อง
ไปบังคับ คนกเ็ลยหลั่งไหลเข้ามาในศูนย์นี”้  
(ชูชาติ วรรณข า 23 กรกฎาคม 2556) 
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ภาพท่ี 17 คุณชูชาติ วรรณข า ประธานศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นน ้าทรัพย ์

 

 
 

ภาพท่ี 18 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นน ้าทรัพย ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
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 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท่ีเผยแพร่งานทางด้านวฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งการรวมพลงัท ากิจกรรมต่างๆของตนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้าน
วฒันธรรม ซ่ึงนอกจากจะท าความภาคภูมิใจ มัน่ใจในศกัด์ิศรีความเป็นชาติพนัธ์ของตนเองแลว้ ยงั
เป็นพื้นท่ีแสดงตวัตนในสังคม และยงัช่วยสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนของตนเองอีกด้วย คุณ
ดารณี เอ้ือมเอ่ย แห่งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นหนองจิกไดก้ล่าวถึงภาพรวมของศูนยก์ารเรียนรู้แห่งน้ี
ไวว้า่ 
 

            “ศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เช่น
งานทอผ้าไททรงด า งานสานกะเหลบ็ ไร่นาสวนผสมแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงท่ีนี่
เป็นวิถท่ีีท าจริง อยู่จริง และเป็นจัดแขง็ของท่ีนี่กคื็อเร่ืองวัฒนธรรม ซ่ึงแขง็แรงมาก 
มภีาษาเขยีน ภาษพูด เป็นของตนเอง อย่างผ้าทอไททรงด ามีราคาค่อนข้างสูง คนใน
ชุมชนจะใส่กันในงานประเพณีเท่านั้น ส่วนท่ีทอออกจ าหน่ายกม็กีลุ่มคนท่ีเล่นเร่ือง
ผ้า หรือพวกท่ีสะสมผ้าซ้ือหากันไปครองครอง” 
(ดารณี เอือ้มเอ่ย9 กรกฎาคม 2558) 

 
 

ภาพท่ี 19 คุณดารณี เอ้ือมเอ่ย ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหนองจิก ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นหนองจิก 
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ภาพท่ี 20 เคร่ืองจกัสานท่ีผลิตข้ึนภายในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นหนองจิก 

 
 
 นอกจากผกัเกษตรอินทรีย ์หรือผกัออแกนิกท่ีเราเรียกกนั เป็นระบบท่ีไม่ใช้สารเคมีใดๆ 
เพื่อใหพ้ืชผกัโตตามธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม และเนน้ผลผลิตใหอ้อกตามฤดูกาลแลว้ เรายงั
มีผกัปลอดสารและปลอดภยัท่ีดีตอสุขภาพอีกหลายอยา่ง ซ่ึงก็แลว้แต่วา่ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนั้นๆ จะ
มีองค์ความรู้แบบไหน ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นวงัพลบัก็เช่นเดียวกนั ท่ีน่ีมีความเช่ียวชาญในการ
ผลิตผกัปลอดภยัแต่ไม่ปลอดสาร ซ่ึงคุณศานิตย ์อ่อนละมุน ไดใ้หข้อ้มูลตรงน้ีไวว้า่ 
 

          “ช่วงนีท้ าผักปลอดภัย แต่ไม่ปลอดสาร (ยังใช้สารเคมีอยู่แต่มีระยะเวลาใน
การเกบ็) ปลอดสารอย่างเดียวกล็ าบาก ตอนนีท้ าอยู่ประมาณ 12 ไร่ และให้ชาวบ้าน
ท่ีไม่มีท่ีท ากินอีก 5 ไร่ ท าระบบน า้ไปให้ เสร็จ โดยหักค่าไฟเดือนหน่ึงต่อหัว 20 
บาท หมู่ บ้านผมมันแล้ง กว่าจะเอาน า้ไปให้ได้ประสบผลส าเร็จต้องฝ่าฝันอย่าง
มาก” (ศานิตย์ อ่อนละมนุ 16 กรกฎาคม 2558) 
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ภาพท่ี 21 คุณศานิตย ์อ่อนละมุน ประธานศูนยก์ารเรียนรู้บา้นวงัพลบั 

 
 สามารถสรุปไดว้า่บทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน มีบทบาทในการให้ความรู้ น าไปสู่การ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน มีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนประสบการณ์ทาง
ภูมิปัญญา และความถนัดในสาขาวิชาการต่างๆ ซ่ึงปราชญ์ผูดู้แลศูนยก์ารเรียนรู้แต่ละท่านมีความ
เช่ียวชาญท่ีไม่เหมือนกนั ท าใหเ้กิดความหลากหลายในสาขาวชิาการ เป็นจุดดึงดูดให้ผูท่ี้เขา้มาศึกษาดู
งาน และผูท่ี้ใหค้วามสนใจ มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี 
               ส่วนจุดแข็งของศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรก็มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสภาพทาง
สังคม ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และองค์ความรู้ท่ีศูนยก์ารเรียนรู้แห่งนั้นมีอยู ่อาทิเช่นสภาพการเรียนรู้
วิถีเมืองเพชร มีความเขม้แข็งและสามารถพฒันาให้มีความกา้วหนา้โดยล าดบั มีหน่วยงานของภาครัฐ
ให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างดี ผู ้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านเห็น
ความส าคญัของการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นวิถีเมืองเพชรเป็นอย่างมาก องค์ความรู้ท่ีมีอยู่มีความ
หลากหลายหนา้สนใจและมีหลายฐานการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาสังคมได ้ผูน้ าชุมชนปราชญช์าวบา้น
และสมาชิกในศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรมีความพร้อมและความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน
เป็นอยา่งดีโดยคุณพินิจภณ ปิตุยะไดก้ล่าวไวว้า่ 
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           “จุดแข็งของท่ีนี่คือความถนัดในสาขาวิชาการต่างๆทางด้านการเกษตร 
เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีท่านท าได้ เพราะท่านท าด้วยใจ ท าด้วยความชอบ ความถนัด
ของแต่ละท่านเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวท่ีดึงดูดผู้คนจากท่ัวทุกสารทิศขอเข้ามาศึกษาดู
งานเพ่ือน าเอาไปเป็นแบบอย่างในพื้นท่ีบ้านเกิดของตน” (พินิจภณ ปิตุยะ 
 9 พฤษภาคม 2558)  

 
 

รูปภาพท่ี 22 ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุรี 
 
 นอกจากน้ีการต่ืนตวัในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การบ ารุงดิน ปรับปรุงดินใหมี้สภาพ
ท่ีอุดมสมบูรณ์พร้อมท่ีจะใชใ้นการเพาะปลูกอยูเ่สมอ ก็เป็นจุดแข็งอีกแบบหน่ึงซ่ึงคุณไววุฒิ   ภู่ทอง 
ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 

           “จุดแขง็ของแต่ละศูนย์นั้นมีไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
เหมือนกันกต็าม อย่างบ้านคุณลุงส ารอง แตงพลับ มคีวามช านาญในเร่ืองการเกษตร
ทฤษฎใีหม่ การเกษตรแบบผสมผสาน ส่วนลุงเขยีน สร้อยสม มคีวามรู้ทางด้านการ
บ ารุงดิน การใช้หญ้าแฝก  ซ่ึงจะว่าไปแล้วจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วย
ปราชญ์ชาวบ้านแทบทุกอ าเภอเลยกว่็าได้..” (ไววฒิุ ภู่ทอง  9 พฤษภาคม 2558) 
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ภาพท่ี 23 ท่ีท าการศูนยก์ารศึกษาหว้ยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

                 ปัจจุบนัเราทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ ส่ิงแวดลอ้มของโลกไดถู้กมนุษยคุ์กคามและท าลายลงเป็น
อยา่งมาก เช่นการตดัไมท้  าลายป่า การใชส้ารเคมีในการปราบศตัรูพืชมากเกินไป ท าให้เกิดผลตามมา
หลายๆอย่าง  จึง เป็นเหตุ ท่ี ศูนย์การเ รียนรู้ชุมชนต้องเน้นองค์ความรู้ เ ก่ียวกับการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อดึงดูดผูค้นท่ีสนใจเขา้มาศึกษาเรียนรู้ แต่ส่ิงท่ีตามมาก็ตอ้ง
ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากผูค้นท่ีหลัง่ไหลกนัเข้าด้วยเหมือนกนั คุณเขียน สร้อยสมได้
กล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว้า่ 

            “ในศูนย์นั้นต้องมีพร้อมทุกๆเร่ือง จะเร่ืองของธรรมชาติ เร่ืองของสังคม 
เร่ืองของส่ิงแวดล้อม เร่ืองของการด าเนินชีวิต เร่ืองของผู้ เป็นประธานศูนย์เอง หรือ
ผู้ บิริหารเองต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ส าคัญเท่า
ประโยชน์ส่วนรวม แล้วคุณจะต้องรู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวมด้วย บางคร้ังผมท างาน มีคนมาประชุม ดูงาน ผมหมดไปแล้ว ค่ากาแฟ
อะไรต่อมิอะไร มะนาวปลูกไว้พวกท่ีมาศึกษาดูงานกเ็กบ็ใส่กระเป๋าไป ของอะไรท่ี
กินได้กเ็ดด็กินจนหมด ถ้าเราไม่รู้จักการให้ตรงนีคุ้ณ เป็นศูนย์การเรียนรู้ไม่ได้ คุณ
ต้องมีการวางแผนท่ีดี ท าอย่างไรชีวิตคุณจะอยู่ได้ อันไหนคุณต้องการไว้กินไว้ใช้ 
คุณต้องเลี่ยงๆอย่าพาคณะเข้าไปดูงานมันก็จะอยู่ ได้ส่วนหน่ึง อันนีเ้ราพูดถึง
หลักการบริหารของเราเอง เพราฉะนั้นเราท างานชนิดท่ีเราจะหมดไปกับสมาชิก
หรือคณะกรรมการท่ีอยู่ในศูนย์ มะละกอเห็นเหลืองสุกแล้วกเ็ดด็หยิบเอาไป คนเรา
มันนานาจิตตัง แต่ท่ีนี่ตัวประธานศูนย์พอแล้ว พอแล้วกแ็บ่งปันได้ ถึงจะหมดบ้าง
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เลก็น้อยกต้็องคิดว่าถ้าเขามกีค็งไม่มาเบียดเบียนเราหรอก บางคร้ังต้องปรับความคิด 
นี่คือส่ิงท่ีผมว่าเป็นจุดแขง็ของท่ีนี่” (เขยีน สร้อยสม 20 มิถนุายน 2558) 
 

 
 

ภาพท่ี 24 ภายในศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน อ าเภอชะอ า 
 ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ตั้งข้ึนมามีภารกิจท่ีแตกต่างกนัไปตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เป็นการสร้างจุดแข็งให้ศูนยก์ารเรียนรู้ในแต่ละท่ีอย่างหน่ึง เช่น
เรือนจ าเขากล้ิงนั้นแตกต่างไปจากศูนยก์ารเรียนรู้อ่ืนๆอยา่งส้ินเชิง เพราะท่ีน่ีก่อตั้งมาเพื่อการอบรม
อาชีพให้แก่ผู ้ต้องขังท่ีมีความประพฤติดีและก าลังจะก้าวออกไปสู่ชีวิตโลกภายนอกเรือนจ า 
คุณปริญญา ศรีธญัญแกว้ หวัหนา้เรือนจ าเขากล้ิง ไดก้ล่าวถึงจุดแขง็ของศูนยก์ารเรียนรู้แห่งน้ีวา่ 
 

          “เป้าหมายจริง ๆ แบบท่ีเรากล่าวไปแล้วคือการเตรียมความพร้อมของ
นักโทษก่อนปลดปล่อย เรือนจ าท่ีนี่ไม่เหมือนเรือนจ า มันเป็นชุมชนมากกว่า มีคน
เข้ามาศึกษาดูงาน มาเท่ียว นักโทษมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลท่ัวไป มีปฏิสัมพันธ์
กับคนนอกทุก ๆ วัน สามารถเดินไปไหนต่อไหนได้ตามความต้องการ ภายในศูนย์
ไม่มีการจ ากัดขอบเขต โดยนักโทษก็ไม่ได้คิดจะหนีไปไหน เป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนท่ีจะออกไปสู่โลกภายนอก หลังพ้นโทษไปแล้วได้เป็นอย่างดีช่วงวาลา
อยู่ ท่ีนี่นักโทษไม่ได้สร้างปัญหาอะไร ให้กับเรือนจ าและคนมาเยีย่มศึกษาดูงานกไ็ม่
กลัวนักโทษ ขณะเดียวกันนักโทษกไ็ม่อายคนนอก” 
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           “จริงๆแล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงท่ีว่า เราไม่ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีดี
เพราะเราไม่มกีารวิจัยอะไรท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวเหมือนศูนย์อ่ืน ๆ แต่จุดประสงค์หลัก
ของเราคือ การปรับสภาพนักโทษ การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งบุคคลเหล่านั้นสู่
สังคมภายนอก แล้วไม่ไปสร้างปัญหามีอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่อย่างคนปกติ 
และไม่หวนกลับมากระท าผิดซ ้า น่าคือจุดแขง็ของเราจริง ๆ” 
(ปริญญา ศรีธัญญแก้ว 3 กรกฎาคม 2558) 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ฐานการเรียนรู้เตาประหยดัพลงังาน ศูนยก์ารเรียนรู้เรือนจ าเขากล้ิง 
             
 ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อการบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนเป็นอยา่งมาก คุณส าราญ อ่วมอน้ กล่าวถึงเร่ืองของความร่วมมือร่วมใจกนัอนัเป็นจุดแข็งของ
ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นดอนผงิแดดไวว้า่ 
 

           “จุดแขง็ของท่ีนี่คือการรวมตัวของคนในชุมชนท่ีมาช่วยงาน ให้กับกลุ่มด้วย
ความจริงใจ ด้วยความเสียสละ ต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแขง็อย่างยั่งยืน ซ่ึงกม็ี
อยู่ เยอะมาก” (ส าราญ อ่วมอ้น 21 กรกฎาคม 2558) 
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ภาพท่ี 26 ป้ายศูนยก์ารเรียนรู้บา้นดอนผงิแดด อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
            
 จุดแข็งของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนหลายๆศูนยเ์น้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตท่ีแตกต่างจากศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนในท่ีอ่ืนๆ เป็นวิถีการใช้ชีวิตตามแบบเฉพาะของตน เป็นจุดแข็งท่ีศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนในหลายๆท่ีเอาข้ึนมาน าเสนอ คุณชูชาติ วรรณข า ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้า่ 
 

          “ความเป็นวิถขีองท่ีนี่ ความเป็นเรา วิธีการของเรา คนมาดูแล้วเกิดความอยาก
ท่ีจะท าตามเช่นผลผลิตท่ีออกได้ท้ังปี อย่างมะนาว” 
            “การฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ โครงการประมงต้นแบบ เร่ืองของการสร้างความ
ยั่งยืนของเรามาพร้อมๆกับการตั้งศูนย์ ซ่ึงเราได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว 
ต่อมาเรากคิ็ดโครงการเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยการใช้ม้าเป็นพาหนะ มนัก็
เลยเกิดแนวคิดคาวบอยตะวันตกเพราะมีการน าม้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ รูปแบบ
เลยออกมาเหมือนเมืองคาวบอยตะวันตก เพราะพืน้ท่ีนีม้ีการท าคอกม้ามาก่อนเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้สอยในการเดินทาง แรงงานบุคลากรท่ีนี่มากจากเยาวชนใน
ท้องถ่ิน ซ่ึงเข้าโครงการหมู่ บ้านปลอดยาเสพติด ซ่ึงเราก็เร่ิมท ามาพร้อมๆกันเป็น
การพัฒนาเยาวชนในท้องถ่ินไปด้วยอีกทางหน่ึง”  
            “เศรษฐกิจภายในชุมชน ดีขึน้ อยู่ได้ และอยู่รอด และกระบวนการจัดตั้ง
สหกรณ์  สมัยก่อนคนในพืน้ท่ีไม่มีปัญญาจะไปกู้ ยืมเงินกับสถาบันการเงิน จึงต้อง
มากู้กับคนปล่อยเงินกู้นอกระบบท าให้เกิดปัญหาตามมา เราจึงด าเนินงานเร่ือง
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สหกรณ์ซ่ึงแต่เดิมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี2540 ซ่ึงกพ็ัฒนาเร่ือยๆมา จนมีเงินทุน
หมนุเวยีนกว่า 60 ล้านบาท กเ็ป็นตัวแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนและสวสัดิการของคน
ในชุมชนหมู่บ้าน” (ชูชาติ วรรณข า 23 กรกฎาคม 2556) 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ป้ายศูนยก์ารเรียนรู้หมู่บา้นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ บา้นน ้ าทรัพย ์จงัหวดั
เพชรบุรี 
 

 องคค์วามรู้ทางดา้นวฒันธรรมก็นบัวา่เป็นจุดแขง็อยา่งหน่ึงของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เพราะ
วฒันธรรมเป็นความแตกต่างท่ีเป็นแบบฉบบัของตนเอง ซ่ึงในแต่ละท่ีมกัจะไม่ซ ้ ากนั คุณดารณี เอ้ือม
เอ่ย กล่าวไวว้า่ 
 

          “ศูนย์ของท่ีนี่มีฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน มีกลึงไม้ตาล ซ่ึงเป็นสินค้าโอทอป 5 
ดาว กลึงเป็นเช่ียนหมาก ข้าวของเคร่ืองใช้ ซ่ึงปีนี ้ส่งเข้าประกวดได้ท่ีสาม
ระดับประเทศ แล้วกว็ฒันธรรมท่ีมคีวามเข้มแขง็ ท้ังด้านภาษาและประเพณี” 
(ดารณี เอือ้มเอ่ย 9 กรกฎาคม 2558) 
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ภาพท่ี 28 ป้ายศูนยก์ารเรียนรู้ และร้านคา้ชุมชน บา้นหนองจิก 
 
 ความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกนัของคนในชุมชนคือจุดแข็งของศูนยก์ารเรียนรู้บา้นวงัพลบั 
เพราะกิจกรรมของศูนยใ์นแต่ละฐานการเรียนรู้จ าเป็นตอ้งใชค้นเป็นจ านวนมากในการขบัเคล่ือนศูนย์
การเรียนรู้แห่งน้ีใหเ้ดินหนา้ต่อไปได ้คุณศานิตย ์อ่อนละมุน ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 

          “ตอนนีไ้ม่มอีะไรท่ีจะแขง็ได้เลย ท่ีอยู่กันได้ทุกวนันีคื้อการร่วมมือรวมใจกัน
ของชุมชน เช่นสับปะรดกวนท่ีขายได้ทุกวัน คือการร่วมมือร่วมใจกันของชุมชน 
เช่นสับปะรดกวนท่ีขายได้ส่งไปถึงกรุดงเทพ โดยใช้สับปะรดท่ีปลูกในพืน้ท่ี ทุก
ส่วนของสับปะรดได้ใช้ท้ังหมด เปลือกสับปะรดกใ็ห้ววักินได้” 
           “ท่ีนี่ต้องล้างคนก่อนล้างผัก เพราะคนท่ีนี่เสพติดการใช้ยาใช้ปุ๋ยกันมานาน 
ซ่ึงขณะนีก้ล้็างความคิดเหล่านีไ้ด้ 50 % แล้ว ท่ีหันกลับมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง ผม
เลีย้งหมไูว้หลังบ้าน เพ่ือจะน าเอาขีห้มมูาท าปุ๋ย ซ่ึงผมกแ็จกจ่ายให้ชาวบ้านน าไปใช้ 
ผมท าแบบนีม้า 10 กว่าปีแล้ว แต่ท าได้เพียง 50 % “ 
            “ผมเร่ิมจากศูนย์แบบไม่มอีะไรเลย แต่ละครัวเรือนเดินทางย้ายครอบครัวมา
อยู่ ท่ีนี่คือมากันแต่ตัว ห้ิวกระเป๋า เส้ือผ้า มาคนละใบ จนถึงปัจจุบันมีบ้าน มีท่ีอยู่
อาศัย มีท่ีท ากินเกือบทุกครัวเรือนก็คือประสบความส าเร็จในระดับหน่ึง ท่ีดินท่ี
ได้มานีม้าจากโครงการตามพระราชด าริโดยจัดสรรให้คนละ 15 ไร่ ในเวลานีถู้ก
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แบ่งแยกออกไปมั่งแล้ว แบ่งให้ลูกบ้าง หลานบ้าง เร่ืองของพืชปลอดภัยก็คือว่า
ประสบผลส าเร็จ การกวนสับปะรดกวนกถื็อว่าประสบความส าเร็จเช่นเดียวกัน” 
(ศานิตย์ อ่อนละมนุ 16 กรกฎาคม 2558) 
 

 
 
ภาพท่ี 29 สับปะรดกวนหน่ึงในผลิตภณัฑท่ี์สร้างช่ือใหก้บั ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้น 
 วงัพลบัโดยใชว้ตัถุดิบท่ีปลูกข้ึนในพื้นท่ีดอนขนุหว้ย 
 
 5.2 ความต้องการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชร ความตอ้งการของศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชรส่วนใหญ่แลว้ มกัจะเป็นเร่ืองของแหล่งน ้ าท่ีจะใชอุ้ปโภคและบริโภค 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส่ื้อการอบรมต่างๆ คุณเขียน สร้อยสมไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ 
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           “ถ้าพูดถึงเร่ืองกิเลสของมนุษย์ผมกอ็ยากได้นู่นอยากได้นี่ เช่นไปดูสวนของ
ลุงเขียนซิ แกมีทุกอย่างเลย ส่วนเราไม่มีอะไรเลย ถ้าพูดถึงความจ าเป็นผมก็ว่ามี
ความจ าเป็นในระดับหน่ึง ถ้าอาจารย์ (หมายถึงผู้วิจัย) หาอะไรมาได้ผมกไ็ม่ขดัข้อง
ท่ีจะรับไว้ เก้าอีพ้ลาสติกนี่ผมใช้มาตั้งแต่ปี2549 เวลานีม้ันกรอบแตกหมดแล้ว นั่ง
ไปดีไม่ดีถึงขัน้หงายหลัง มนัไม่น่าใช้เอาซะเลย หมดอายขุยัของมนัแล้ว ซ่ึงเงินตรง
นั้นกคื็อเงินในกระเป๋าเรา ส่วนมากเม่ือผู้บริหารเขาเข้ามาดูงาน เขามักจะถามว่าคุณ
ลุงต้องการอะไรบ้าง ผมจะไปต้องการอะไรอีก ผมว่าผมอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้ว
ในเวลานี ้ เพราะเขาคิดว่ามันควรจะมีไอ้นั้น มันควรจะมีไอ้นี่   มีโน้ตบุ๊ ก มี
โปรเจคเตอร์ มันกค็วรจะมีไว้เกบ็ข้อมูลไว้ใช้จนถึงลูกถึงหลานในอนาคต คุณต้อง
มีข้อมูลตรงนีเ้กบ็ไว้ ปัจจุบันผมเกบ็ข้อมูลเหล่านีไ้ว้ในรูปของเอกสารส่ิงพิมพ์ บ้าง
กจั็ดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน” (เขยีน สร้อยสม 20 มิถนุายน 2558) 
 

 
 
ภาพท่ี 30 คณะศึกษาดูงานจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขา้ศึกษาดูงานท่ีศูนย ์
 ถ่ายทอด  เทคโนโลยทีางการเกษตร ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอ าเภอชะอ า 
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 ข้ึนช่ือว่าศูนยก์ารเรียนรู้ ส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อส่ือทศันศึกษา อุปกรณ์การเผยแพร่องค์ความรู้
หลายๆอยา่งท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช ้ซ่ึงคุณอุ๋ย นวมน่ิม ปราชญช์าวบา้นไดก้ล่าวไวว้า่ 
 

            “ช่วงนีม้ีผู้ เข้ามาศึกษาดูงานบ้าง แต่ไม่ทุกวันเหมือนเม่ือก่อน ซ่ึงคร้ังนั้นมา
กันวันละ 3-4 คณะ แต่ตอนนีม้ีปัญหาเร่ืองศูนย์เก่าซ่ึงเจ้าของท่ีได้ย้ายออกไปแล้ว 
เลยต้องมาซ้ือท่ีดินใหม่เพ่ือสร้างศาลาอบรมการเรียนรู้หลังใหม่ ซ่ึงต้องซ้ือไว้เป็น
ศูนย์ของเราเองเพ่ือป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในภายภาคหน้า เม่ือศาลาหลังใหม่
สร้างเสร็จเราต้องการอุปกรณ์ส่ือท่ีใช้ในการเรียนรู้ เช่นโต๊ะ เก้าอี ้เคร่ืองเสียง” (อุ๋ย 
นวมน่ิม 22 มิถนุายน 2558) 
 

 
 
ภาพท่ี 31 คุณอุ๋ย นวมน่ิม ปราชญช์าวบา้น 
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              ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นเ ร่ืองเ ก่ียวกับการเกษตร ซ่ึงแหล่งน ้ า 
มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเป็นอยา่งยิง่ คุณส ารอง แตงพลบั
ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้า่ 
 

           “ ส่วนท่ีขาดเหลือหรือว่ามีความต้องการเห็นจะเป็นเร่ือง เกี่ยวกับระบบน า้ 
ท่ีไม่เพียงพอ เช่นชลประทานไม่ปล่อยน า้ น า้ในสระแห้ง ผมเลยต้องขดุบ่อน า้ขึน้ใช้ 
ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ขออะไร ไปท่ีหน่วยงานของรัฐ ค่าใช้จ่ายท่ีจะมาด าเนินการ
ในศูนย์ก็น ามาจากการขายผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลิตได้ภายในศูนย์ ถ้ามี
หน่วยงานเข้ามาอบรมกจ็ะมเีงินมาอุดหนุนบ้างเป็นค่าน า้ค่าไฟบ้างเป็นค่าน า้ค่าไฟ” 
(ส ารอง แตงพลับ 20 มิถนุายน 2558) 
 

 
 

ภาพท่ี 32 เตาผลิตน ้ าส้มควนัไมภ้ายในบริเวณศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบล
ไร่ใหม่พฒันา  
             

 คุณเชิด เหมือนจันทร์ ก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกท่านหน่ึงท่ีมีปัญหาในเร่ืองแหล่งน ้ า
เช่นเดียวกนั โดยท่านกล่าวกบัเร่ืองความตอ้งการแหล่งน ้าน้ีไวว้า่ 
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           “เร่ืองการผสมพันธ์ุปลาสายพันธ์ุใหม่ๆยังไม่ประสบความส าเร็จเพราะน า้
น้อย จึงมคีวามต้องการพันธ์ุปลาท่ีโตไว เลีย้งง่าย รวมถึงแหล่งน า้เพ่ิมเติมด้วย ส่วน
เร่ืองอุปกรณ์การฝึกอบรม ส่ือการเรียนการสอนต่างๆทางศูนย์ห้วยทรายท่านได้จัด
มาให้แล้วไม่มปัีญหาอะไร” (เชิด เหมือนจันทร์ 28 มิถนุายน 2558) 
 

 
 
ภาพท่ี 33 คุณเชิด เหมือนจนัทร์ ปราชญช์าวบา้น 
 
 ในการบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนจ าเป็นตอ้งมีงบประมาณมาเป็นค่าใชจ่้ายในเร่ือง
ต่างๆ ซ่ึงในแต่ละเดือน บางศูนยก์ารเรียนรู้เสียค่าใชจ่้ายเป็นเงินนบัหม่ืนบาท เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 
และเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนในบางคร้ังก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ คุณส าราญ  อ่วมอ้น  
ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองความตอ้งการของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนไวว้า่ 
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            “ขณะนี ้เรามีงบประมาณเท่าเดิม แต่ของแพงขึ้น อย่างค่าติดตามนี ้
งบประมาณเพียงหัวละ 100 บาท ค่าข้าวไม่ม ีเฉพาะค่าน า้มนักห็มดแล้ว คือทุกวนันี ้
เราท างานด้วยใจท่ีอยากจะท า ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก อีกอย่างในตอนนีอ้าคาร
สถานท่ีวัสดุอุปกรณ์ก็เร่ิมทรุดโทรมลงเพราะระยะการใช้งานท่ียาวนาน ทางศูนย์
เรากไ็ม่ค่อยได้ขอใคร ถ้าจะมใีครเอาอะไรมาให้ แล้วจะมาท าตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
เรากไ็ม่เอา ศูนย์เราต้องการความเป็นอิสระมากกว่า สินค้าท่ีผลิตได้ในชุมชนกก็ าไร
ไม่มาก พอขายได้ อยู่ได้ มีจ่ายค่าน า้ ค่าไฟ อย่างคนมาศึกษาดูงาน บางคณะก็ให้ 
2,000 2,500 บางคณะ 500 บางคณะไม่ให้เลยกม็เีหมือนกัน” 
(ส าราญ อ่วมอ้น 21 กรกฎาคม 2558) 
 

 
 
ภาพท่ี 34 ป้ายหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นดอนผงิแดด 

 
  ความตอ้งการอาชีพท่ีเหมาะแก่สภาพพื้นท่ีก็เป็นส่ิงท่ีศูนยก์ารเรียนรู้มีความตอ้งการ เพราะ
ในบางคร้ังส่ิงท่ีส่วนกลางจดัหามาให้ก็ไม่สามารถด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได ้คุณชูชาติ วรรณข า 
ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้า่ 
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           “อยากได้แต่มันไม่ได้ ส่ิงนีม้ีการคุยกันมานานแล้ว คุยแล้วไม่เคยจบ ก็คือ
เร่ืองของแหล่งน า้ ประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนคุย
กันแต่เร่ืองราคาปุ๋ย ราคายา ไม่มองกันท่ีต้นเหตุ ให้เขาไปท าอย่างอ่ืน ถามว่าเขามี
น า้รึป่าว ทีเร่ืองน า้ไม่แก้ หรือไม่มีปัญญาคิดท่ีจะท าโดยท่ังไปไม่คิดกันจริงๆจังๆ 
เร่ืองการแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้” 
          “ ชาวบ้านต้องการอาชีพ อะไรน่าจะเหมาะแก่พืน้ท่ีในการปลูก เหมาะกับ
ตลาด ท าให้เกิดความยั่งยืน ให้ได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ แต่มันไม่เห็นท าอะไรกัน
เลย เค้าไปมองกันแต่โครงสร้างพื้นฐานท่ีสร้างขึ้นนั้นชาวบ้านมีความต้องการ
หรือไม่ ใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานมันมีค่าหัวคิว 
แต่เร่ืองคุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองท่ีสัมผสัยากแล้วกเ็ล่นยาก เป็นเร่ืองของนาธรรม” 
(ชูชาติ วรรณข า 23 กรกฎาคม 2558) 

  
 ส่ิงปลูกสร้าง และอาคารสถานท่ี ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนซ่ึงตอ้งผ่านการใช้งานเกือบ
ทุกวนั ท าให้เกิดการช ารุดเสียหายได ้หรือแมแ้ต่อุบติัเหตุก็เกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ คุณดารณี เอ้ือมเอ่ยได้
กล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว้า่ 
 

            “เรือนลาว ท่ีถกูไฟไหม้ไปต้องหางบประมาณมาปลูกสร้างใหม่ ซ่ึงช่างของ
เรากม็ีอยู่แล้ว โดยใช้หวายใช้ล่ิมไม่ใช้ตะปู ใช้น๊อต สวนเสานั้นต้องใช้ต้นใหญ่ซ่ึง
งบประมาณน่าจะเกินล้านบาท” (ดารณี เอือ้มเอ่ย 9 กรกฎาคม 2558) 
 

 
 
ภาพท่ี 35 เรือนลาว  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นหนองจิก  
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            คุณศานิตย ์อ่อนละมุน ประธานศูนยก์ารเรียนรู้  ผูใ้หญ่บา้นนพพร อ่อนละมุน ผูดู้แลศูนย ์
การเรียนรู้บา้นวงัพลบั ไดก้ล่าวถึงอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจะส่งน ้ ามาจากแหล่งน ้ าเขา้มาท่ีศูนยก์าร
เรียนรู้ซ่ึงตอนน้ียงัไม่รู้วา่จะไปหามาจากท่ีใดได ้โดยท่านไดก้ล่าววา่ 
 

           “ตอนน้ีผมต้องร้องขอกรมชลประทานไป ตอนน้ีเขาด าเนินการมาวดัท่ี
เรียบร้อยแลว้ก็จะเอาท่อส่งน ้ามาให ้แต่ก็ยงัไม่รู้วา่จะไดปี้ไหน” 
(ศานิตย์ อ่อนละมนุ 10 กรกฎาคม 2558) 

 
 5.3  แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชรในอนาคต ส าหรับการวาง
แนวทางการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชร ปราชญ์ชาวบา้นและผูบ้ริหารศูนยก์าร
เรียนรู้ ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในทิศทางท่ีค่อนขา้งตรงกนัวา่ ทางศูนยพ์ยายามท่ีจะฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มท่ีอุดม
สมบูรณ์กลบัคืนมาสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีจะป้องกนัไม่ใหค้นในชุมชนทิ้งท่ีท ากิน ไปด าเนินชีวิตตามกระแส
บริโภคนิยม อีกทั้งพยายามรณรงค์ให้คนท่ีอยู่มาแต่ดั้ งเดิมท่ีออกไปท ามาหากินในทอ้งถ่ินอ่ืนและ
ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต ให้กลบัมาในทอ้งถ่ินดั้งเดิมของตนเพื่อพฒันาบา้นเกิด และสืบสาน
อาชีพ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมดงัเดิมของตนเองสืบต่อไป อีกทั้งในอนาคตยงัตอ้งการให้ศูนยมี์ท่ีพกั
เป็นสัดส่วนให้ผูท่ี้เขา้มาฝึกอบรมเรียนรู้ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาไดพ้กัอาศยั และสามารถท าเป็นโฮมสเตย ์ 
แหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ดงัเช่น ดาบต ารวจตรี พินิจภณ ปิตุยะ นกัวิชาการ
ศูนยก์ารศึกษาหว้ยทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริวา่ 
 

           “ ทางศูนย์ห้วยทรายจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไรนั้น เรามองว่า ท าอย่างไร
ในตอนนีจ้ะท าให้เกษตรกรหันกลับไปท าอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือช่วยเขาเพราะว่าในสังคมยุคปัจจุบัน ลิทธิบริโภคนิยมเข้ามาเยอะ พูดถึงรัฐบาล
พยายามรณรงค์ แต่ต่อสู้กระแสท่ีแรงไม่ได้ ถ้าคนไหนหันมาเดินในแนวทางนี ้คน
นั้นกจ็ะรอด ไม่ว่าจะในระดับโรงเรียน ชุมชน โดยเฉพาะตัวบุคคลถ้าท าตรงนีไ้ด้ก็
เท่ากับว่าวิถีชีวิตเดิมๆได้กลับคืนมา อย่างผลผลิตก็จะค่อยๆมากขึน้ ส่ิวแวดล้อมดี
ขึน้ กม็แีรงท่ีจะท า พอมแีรงกจ็ะท ารายได้เข้ามา มนัเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันไปหมด เรา
จะมองอย่างไรว่า การเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นค่อนข้างยาก แต่จุดเปลี่ยนของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าไม่เห็นโลงศพก่อนก็ไม่หลั่งน า้ตา เค้าต้องประสบ
ปัญหาก่อนถึงจะกลับมาคิดได้ ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ มักจะ
เกิดปัญหามาก่อนทุกราย ไม่มใีครท าแล้วประสบความส าเร็จสักคน” 
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          “ส่วนมากจะประสบความล้มเหลวมาก่อน จึงหันกลับมาท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ถ้าท าต่อเน่ืองกจ็ะประสบผลส าเร็จภายในสามปี จะเห็นเป็นรูปเป็นร่าง
ก็ในปี ท่ี ส่ี  ซ่ึ งก็จะ เ ร่ิม เก็บผลผลิตและ เลี ้ย งตัว เองได้ ”  ( พิ นิจภณ ปิตุยะ  
9 พฤษภาคม 2558) 

             
  แนวทางการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ในอนาคตของแต่ละศูนยก์ารเรียนรู้จะเหมือนกนั หรือ

แตกต่างกนับา้งก็ไม่มากนกั คุณเขียน สร้อยสม ปราชญ์ชาวบา้น ท่านมีแนวทางการพฒันาศูนยก์าร

เรียนรู้ของท่านเก่ียวกบัเร่ืองป่า และธรรมชาติ ท่านกล่าวไวว้า่ 

 
           “ แนวทางต่อไปในอนาคตผมอยากท าพืน้ท่ีตรงนีเ้ป็นต้นแบบให้เห็นว่า ท า
อย่างไรให้ชีวิตคนสามารถอยู่รวมกับป่าได้ โดยท่ีเรารู้จักพ่ึงพิงป่า เอาทรัพยากรท่ีมี
อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าผมบอกว่าช่ัวลูกช่ัวหลานมีความยัง่ยืนแล้ว ผมปลูกไม้
มรดกไว้เยอะ ไม้สร้างบ้านอีก 20 ปี คุณโค่นมันลงมาคุณนอนอยู่กับบ้านมีเงินใช้
แล้ว เดือนละสามหม่ืน ถ้าคุณปลูกไว้สองพันต้น ช่ัวลูกช่ัวหลานคุณกินไม่หมด ไม่
ว่าคุณจะสร้างบ้าน คุณจะกินอะไร คุณไม่ต้องไปซ้ือหามันเลย เศรษฐีนะคุณท่ีเค้า
สร้างบ้านไม้อยู่กัน ผมต้องการให้พืน้ท่ีตรงนีเ้ป็นต้นแบบให้คนเห็นถึงความยั่งยืน
ในการดูแลธรรมชาติให้เราอยู่ ร่วมกับเขาได้โดยไม่เบียดเบียนกัน” (เขยีน สร้อยสม 
20 มิถนุายน 2558) 
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ภาพท่ี 36 ไร่น่าสวนผสม ภายในศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอ าเภอ
ชะอ า 
  
  แนวคิดเร่ืองหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจหลกัของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ีตอ้งมีการ

พฒันาองคค์วามรู้อยูต่ลอดเวลา คุณจรูญ นวลพลอย ปราชญช์าวบา้นไดก้ล่าววา่ 

           “ ด้วยปัญหาท่ีกล่าวไว้ผมจึงอยากจะพัฒนาชุมชนให้มีแนวคิดในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริของในหลวงท่าน แต่การท่ีจะโน้มน้าว
จิตใจให้ชาวบ้านหันกลับมาสู่วิถีเกษตรแบบพอเพียงก็ยากมาก เพราะกระแสทุน
นิยม บริโภคนิยม หลั่งไหลเข้ามาจนได้ไม่ค่อยจะอยู่ แต่ผมกจ็ะพยายามท่ีจะท า”  
(จรูญ นวลพลอย 30 มิถนุายน 2558) 
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ภาพท่ี 37 ภายในศาลาเผยแพร่องคค์วามรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นบ่อหลวง 
  
 การฝึกอบรมเรียนรู้ในองคค์วามรู้ต่างๆ นั้น ใชร้ะยะเวลาแตกต่างกนั ตามความละเอียดของ

องค์ความรู้นั้นๆ บางอาชีพใช้เวลาไม่ไม่ก่ีชัว่โมง บางอาชีพใช้เวลาหน่ึงวนั บางอาชีพใช้เวลาเป็น

อาทิตยห์รือเป็นเดือน ส่ิงท่ีจ  าเป็นคือสถานท่ีพกัของผูท่ี้เขา้มาฝึกอบรมองค์ความรู้ต่างๆ คุณส ารอง 

แตงพลบักล่าวไวว้า่ 

 
 “ ผมมีความคิดมานานแล้ว ต่อไปศูนย์แห่งนีจ้ะพัฒนาต่อไปในรูปแบบ
ของโฮมสเตย์หลังเล็กๆ สองสามหลัง ให้ผู้ ท่ี เข้ามาศึกษาอบรมได้พัก หรือ
นักท่องเท่ียวต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบสวนเกษตรกส็ามารถพักได้ น่าจะเป็น
แหล่งท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง ผมมีความสุขทุกๆวันท่ีได้ท างาน วันๆผมไม่ได้ใช้
จ่ายอะไร เพราะในบ้านมีอยู่แล้ว จะซ้ือก็แต่ในส่ิงท่ีเราท าเองไม่ได้ เวลาคนเข้ามา
ศึกษาดูงานกน็ าเอาผลผลิตในศูนย์นีอ้อกมาขาย มีรายได้เข้ามาส่วนหน่ึง คณะท่ีเข้า
อบรมท่ีต้องพักค้างก็มีแม่บ้านคอยช่วยเหลือท าอาหาร ลูกๆก็ช่วยล้างจานชาม ท า
กันเองภายในครอบครัว” (ส ารอง แตงพลับ 20 มิถนุายน 2558) 
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ภาพท่ี 38 แปลงสาธิตทางการเกษตร ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไร่ใหม่พฒันา 
  
  คุณเชิด เหมือนจนัทร์ ปราชญช์าวบา้นอีกท่านหน่ึงท่ีมีแนวทางในการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ในเร่ืองของสถานท่ีพกัของผูท่ี้เขา้มาอบรมองคค์วามรู้ของท่ีน่ี โดยท่านกล่าววา่ 
 

             “ผมวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของศูนย์ไว้คือว่า ต่อไปข้างหน้าซ่ึงเร่ืองนีก้็มี
หน่วยงานของราชการเข้ามาติดต่อว่าจะท าห้องน า้ให้เพ่ิม กับสร้างห้องพักส าหรับ
ให้ท่านท่ีเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้พักในกรณีทีต้องมีการอบรมติดต่อกันระยะหน่ึง ซ่ึง
จะต้องมีท่ีค้างแรม ซ่ึงจะท าให้ศูนย์ดูแล้วมีความพร้อมมากกว่านี ้และอาจท าเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
(เชิด เหมือนจันทร์ 28 มิถนุายน 2558) 
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ภาพท่ี 39 ศาลาเผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวกบัการประมงน ้าจืด   

 
  บางคร้ังการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ก็ไม่ใช่เร่ืองของระบบสาธารนูประโภคเสมอไป เร่ืองของ

ตวับุคคลก็มีส่วนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาดว้ยเช่นกนั โดยคุณปริญญา ศรีธญัญแกว้ไดก้ล่าววา่ 

          “เราต้องยึดแนวทางการปฏิบัติคือ การเตรียมความพร้อมก่อนปลดปล่อย
ตอนนีเ้รามีอยู่แล้ว 130 ซ่ึงมันน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับทรัพยากรและพืน้ท่ีท่ีมีอยู่  
เน่ืองจากเรือนจ าปกติมีสภาพท่ีแออัด เราจึงเตรียมสถานท่ีไว้ระบายจ านวนนักโทษ 
เพ่ือลดความแออัดนั้น เราจึงต้องท าท่ีนี่ให้เหมือนกับชุมชน เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้น
มาปรับตัวมีกฎระเบียบแบบบางๆไม่เข้มมาก เม่ือออกไปอยู่ ข้างนอก็สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอกได้ตามปกติ” 
         “จริงๆแล้วศูนย์การเรียนรู้แห่งนีก้็ไม่ได้ดีไปกว่าศูนย์การเรียนรู้อ่ืนๆ เพราะ
เราไมได้ท าการวิจัยและพัฒนาอะไรเพ่ิมเติม เพียงแต่เราหยิบจับอาชีพอะไรกไ็ด้ ให้
นักโทษได้เรียนรู้ฝึกฝนวิชาชีพโดยเป็นทางเลือกประมาณนั้นมากกว่า” 
       “ องค์ความรู้ต่างๆเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นกรม
วิชาการเกษตร การพัฒนาท่ีดิน กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมท้ังปราชญ์ผู้ รู้
ในสาขาวิชาต่างๆด้วย เวยีนกันมาช่วยฝึกอบรมอาชีพอยู่เสมอ 
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        เรามกีารจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีท าขึน้ภายใน
ศูนย์ เช่นน า้หมักชีวภาพ น า้ส้มควันไม้ เตาประกอบอาหารประหยัดพลังงาน เพ่ือ
น ารายได้เข้ามาบริหารศูนย์อีกทางหน่ึง 
          ด้วยความมีช่ือเสียงของศูนย์การเรียนรู้แห่งนีเ้น่ืองจากสภาพท่ีนี่เหมือน
ชุมชน เพราะเราต้องอยู่ในท าเลท่ีเอือ้อ านวยและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นทางผ่าน
ไปสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆอีก อีกท้ังปัญหาภายในเราไม่ค่อยมี จึงมีผู้คนแวะเวียน
มาหาเราเร่ือยๆ” (ปริญญา ศรีธัญญแก้ว 3 กรกฎาคม 2558) 
 

 
 

ภาพท่ี 40 ทางเขา้ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเขากล้ิง 
  
  การสืบทอดองคค์วามรู้และภูมิปัญญาของศูนยก์ารเรียนรู้ จะตอ้งไดรั้บการพฒันาในเร่ือง

การเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง เพราะเทคนิควิชาการต่างๆไดรั้บการพฒันาอยูต่ลอดเวลา คุณส าราญ 

อ่วมอน้ กล่าวไวว้า่ 

 
        “การสืบทอดภูมิปัญญาให้เยาวชนในท้องถ่ิน คือส่วนหน่ึงของโครงการท่ีท า
อยู่ขณะนี ้และต้องท าต่อไปในอนาคต” (ส าราญ อ่วมอ้น 21 กรกฎาคม 2558) 
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ภาพท่ี 41 ภายในศาลาเผยแพร่องคค์วามรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นดอนผงิแดด 
  
  การพฒันาจากศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนต่อยอดไปสู่การท่องเท่ียวก็เป็นส่วนหน่ึงในโครงการ

พฒันาของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนอยา่งหน่ึง คุณดารณี เอ้ือม

เอ่ย ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว้า่ 

 
           “การพัฒนา ท่ีนี่ ต้อง ช่ืนชมท่านก านัน  ซ่ึ ง เ ป็นผู้ บ ริหารศูนย์ ท่านมี
ความสามารถในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนีอ้ยู่ตลอดเวลา เช่นการท าโฮมสเตย์ 
เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว หรือผู้ ท่ีเข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนได้เข้าพักโดยมกิีจกรรม
ร่วมด้วยหลายๆกิจกรรม เช่นกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นร าแบบพื้นบ้าน 
กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรเป็นต้น ซ่ึงค่าใช้จ่ายต่อหัวกป็ระมาณ 400 บาท” (ดารณี 
เอือ้มเอ่ย 9 กรกฎาคม 2558) 
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ภาพท่ี 42 ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาหตัถกรรม ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นหนองจิก 

 
 โครงการผกัปลอดสารยงัไดรั้บความสนใจจากสังคมมากข้ึนเร่ือยๆเพราะในยคุปัจจุบนั คน

เป็นห่วงในเร่ืองสุขภาพร่างกายของตนเองมากข้ึน ผกัปลอดสารจึงเป็นโครงการหน่ึงท่ีศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชนให้ความสนใจในการพฒันาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา คุณศานิตย์ อ่อนละมุน ได้ให้ความเห็น

เก่ียวกบัเก่ียวกบัโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไวว้า่ 

            “ผมอยากได้วิทยากรทางการเกษตรมาให้ความรู้ ลูกชายผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เค้ามีงบประมาณ ผู้ใหญ่กท็ าโครงการขึน้ไป เป็นโครงการผักปลอดภัย ได้งบมา 1 
ล้านบาท ในการท าโรงเรือนสวนผักโดยชุมชนไม่ได้ไปยุ่ งกับเงินตรงนั้น แต่
ชาวบ้านจะเอาแต่ภูมิปัญญา ความรู้ กับส่ิงท่ีจะต้องท า ทางอ าเภอเขาจะบริหารเร่ือง
เงินแทน” 
           “  ผมอยู่ ในท่ีโครงการท่ีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวซ่ึงทรง
พระราชทานให้ราษฎรอย่างผมท ามาหากิน ผมต้องจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ตั้งใจ
ไว้ว่าโรงไหมถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้ว ผมจะจัดท าเป็นท่ีแสดงนิทรรศการ
พระราชกรณีย์กิจของพระองค์ท่านให้คนรุ่นเรา และคนรุ่นต่อไปได้ศึกษา” (ศา
นิตย์ อ่อนละมนุ 10 กรกฎาคม 2558) 
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ภาพท่ี 43 คุณนพพร อ่อนละมุน ผูดู้แลศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บา้นวงัพลบั 
 

6. รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ผลจากการลงพื้นท่ีศึกษา จากการสัมภาษณ์สอบถาม และสนทนากลุ่ม และการสังเคราะห์
เอกสาร ผูว้ิจยัได้สร้างและน าเสนอรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. P = Participation (การมีส่วนร่วม) 
 2. E = Economy (เศรษฐกิจ) 
 3. T = Technology (เทคโนโลย)ี 
 4. C = Community (ชุมชน) 
 5. H = Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย)์    
 ค านิยาม PETCH Model 
 1. P : Participation (การมีส่วนร่วม)  หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
ไดรั้บรู้ ร่วมคิด ร่วมกนัตดัสินใจ ร่วมกนัรับผดิชอบ และร่วมกนัตรวจสอบ หากประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนยก์ารเรียนรู้ ก็จะท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในศูนยก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 
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 2. E :  Economy (เศรษฐกิจ) หมายถึงแนวทางการปฏิบติัโดยยึดหลกั ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. T : Technology (เทคโนโลยี)  หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรในชุมชน ภูมิปัญญา ทุน
ศกัยภาพของชุมชน และทอ้งถ่ิน เขา้กบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพฒันาระบบปฏิบติัการ และ
การบริหารจดัการตนเองของศูนย ์ให้ศูนยก์ารเรียนรู้และสมาชิกของศูนยร์วมตวักนัในประเด็นท่ีมี
ความสนใจร่วมกนั  ใหมี้ความสามารถในการปฏิบติัและเรียนรู้แกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดัต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. C : Community (ชุมชน) หมายถึง อาณาบริเวณแห่งหน่ึงท่ีมีผูค้นอาศยัอยูม่าอยา่งยาวนาน 
มีความรักความผูกพนัต่อสถานท่ีแห่งน้ี มีจารีต ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ ความคิดเห็น ไปใน
ทิศทางเดียวกนั ใชส้ถานท่ีสาธารณะ สถาบนัต่างๆร่วมกนั สามารถร่วมแรงร่วมใจกนัท ากิจกรรมอนั
ใดอนัหน่ึงไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
 5. H : Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย)์ หมายถึงความกลมกลืนของคนหรือบุคลากร
ในศูนยก์ารเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ ความดีงามต่างๆ ท่ีสั่งสมอยูใ่นตวับุคคลภายในศูนย์
การเรียนรู้ โดยความรู้ ความสามารถ และความดีงามเหล่าน้ี เป็นคุณค่าท่ีสามารถท่ีจะน ามาเพิ่มคุณค่า 
ให้กบัศูนยก์ารเรียนรู้ได ้การท่ีองค์กรต่างๆมีบุคคลเหล่าน้ีอยู่ ก็จะไดเ้ปรียบเพราะจะสามารถพฒันา
ผลผลิตขององคไ์ดม้ากและต่อเน่ืองไม่มีส้ินสุด 
 ปัจจยัความส าเร็จ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั 
 1. ผูน้ าศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีความรอบรู้ 
 2. มีการพึ่งพาตนเอง 
 3. มีความสุขเป็นท่ีตั้ง 
 4. เห็นคุณค่า 
 1. ผูน้ าศูนยก์ารเรียนรู้มีความรอบรู้ 
  ผูน้ าศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีความเขา้ใจ และรอบรู้ เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง กล่าวคือ
ผู ้น าศูนย์การเรียนรู้ท่ี มีความรู้ความสามารถทั้ งในด้านงานเผยแผ่องค์ความรู้แล้ว ย ังต้องมี
ความสามารถดา้นการบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ มีวิสัยทศัน์ท่ีกา้วไกล น าความรู้ท่ีไดศึ้กษาและ
ผา่นประสบการณ์มาอยา่งยาวนานโดยผา่นการพฒันาและแกไ้ขมาเป็นอยา่งดี มีจิตสาธารณะเสียสละ
เพื่อสังคมส่วนรวม และมีความมุ่งมัน่ อดทน ก็จะท าให้ศูนยก์ารเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ พึ่งพาตนเอง
ได ้ และสามารถพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนตนเองใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
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 2. มีการพึ่งพาตนเอง 
  การพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ เป็นมิติหน่ึงของการพึ่งพาตนเองของสมาชิใน
ชุมชน ดงันั้นการสร้างเสริมอาชีพอะไรให้กบัสมาชิกในศูนยก์ารเรียนรู้เพื่อเพิ่มรายได ้ควรค านึงถึง
แนวทางการพึ่งพาตนเอง เพื่อใหเ้กิดความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง และเหมาะสมกบัอตัภาพอยา่งท่ีควรจะ
เป็น ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่อยา่งไรก็ตามการสร้างงานและสร้างอาชีพเป็นส่วนหน่ึง
ของเป้าหมายในการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีจะไดอ้ยา่งแทจ้ริงก็คือความภาคภูมิใจในความเป็น
ชุมชนท่ีเขม้แขง็และมีความสุขอยา่งแทจ้ริง 
 3. มีความสุขเป็นท่ีตั้ง 
  เป้าหมายส าคญัของการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนก็คือ เพื่อใหส้มาชิกในชุมชน
มีความสุขจากการท างานท่ีได้สืบสานวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม อนัดีงามของชุมชนตนเอง มี
ความสุขท่ีไดเ้ผยแผอ่งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจไม่วา่จะเป็นประชาชนในชุมชนเองหรือผู ้
ท่ีสนใจมาศึกษาดูงานจากต่างถ่ิน เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตเป้าหมายเพื่อมุ่งจะให้เกิดความสุขเป็น
ตน้ 
 4. เห็นคุณค่า 
  การเห็นคุณค่า หมายถึง เห็นความส าคญัและเป็นประโยชน์ของงานท่ีท าเพราะการจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดข้ึนและประสบความส าเร็จ
ก็ต่อเม่ือ การจดัการเรียนรู้นั้นเกิดประโยชน์ และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดงันั้นการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนในชุมชนจึงควรใชส้ถานการณ์จริงในชีวิต เป็นเน้ือหาของการเรียนรู้ รวมถึงส่ิงท่ีเรียนรู้นั้น
ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในชุมชนอย่างแทจ้ริง อนัจะท าให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคญัและประโยชน์ท่ีตนเองและชุมชนจะไดรั้บ 
 ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินการประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 
  1. จดัตั้งกลุ่ม และก าหนดเป้าหมาย 
  2. วางแผน ก าหนดกิจกรรมและขั้นตอน 
  3. เรียนรู้และท าความเขา้ใจ 
  4. ประเมิน และเสนอแนวทางการพฒันา 
 1. จัดตั้งกลุ่มและก าหนดเป้าหมาย 
      การก าหนดเป้าหมายในการจดัการอบรมเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั และเป็นขั้นตอนแรกของ
การรวมกลุ่มบุคคลในชุมนซ่ึงมีบทบาทและหนา้ท่ีในศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร อนัไดแ้ก่ ปราชญ์
ชาวบ้าน  ผูน้  าท้องถ่ิน ผูน้ าชุมชน ครูอาจารย์  โดยการจดัตั้ งกลุ่มต้องอาศยัปัจจยัท่ีจะท าให้กลุ่ม
เขม้แข็ง ซ่ึงการศึกษาบริบทของศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรจะท าให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานของศูนยก์าร
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เรียนรู้ ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการวางแผนเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรได ้
โดยเฉพาะการมีผูน้ าศูนยท่ี์เขม้แข็ง รวมถึงการบริหารจดัการของศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร และ
สนับสนุนส่งเสริมปัจจยัต่างๆ เช่น เงินทุน หรือความรู้ด้านอาชีพ โดยอาจเป็นเพียงการสนับสนุน
บางส่วนเพื่อต่อยอดส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองศูนยก์ารเรียนรู้บางส่วนไม่สามารถ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนหรือทรัพยากรท่ีจะพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ต่อไปได ้จึงควรสนบัสนุนส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มและจดัตั้งกลุ่มให้ได ้รวมถึงการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ อนัจะท าให้ศูนยก์าร
เรียนรู้แข็งแรงข้ึน พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ และเป็นเอกลกัษณ์บ่งบอกถึงความเป็นทอ้งถ่ิน เกิด
การถ่ายทอดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในกลุ่ม อยา่งไรก็ตามปัจจยัดงักล่าวตอ้งอาศยั
ความร่วมมือของคนในชุมชนและด าเนินการอยา่งมีคุณธรรม การด าเนินการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชรจึงควรน าเอาแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใตค้วามรู้และคุณธรรมของผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง
ภายในศูนยก์ารเรียนรู้มาเป็นเป้าหมายตั้งแต่เร่ิมตน้ 
 การก าหมดเป้าหมายในการจดัอบรมของศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 1) เป้าหมายเพื่อใหศู้นยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรั้บการพฒันาความรู้ทางวิชาการ และการบริหารจดัการ
อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 2) เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในชุมชน  
 2. วางแผน ก าหนดกจิกรรม ขั้นตอน 
     ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการวางแผน และก าหนดกิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงานของ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย ผูน้ าทอ้งถ่ิน และผูน้ าชุมชน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ปราชญ์ชาวบา้น ครูอาจารย ์ตวัแทนหน่วยงานในท้องถ่ิน   และผูมี้ประสบการณ์ด้านการบริหาร
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ  และควรมีประเด็นในการประชุมแผนการด าเนินงาน อนั
ไดแ้ก่ การก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการท างาน การก าหนดผูรั้บผิดชอบ การก าหนดระยะเวลา การ
ก าหนดสถานท่ี และการก าหนดงบประมาณอย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีเร่ิมต้นควรมีการส่งเสริม ให้
ความรู้ในประเด็นการเขียนโครงการ การบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จ และการหาแหล่ง
เงินทุน และการบริหารจัดการด้านการเงินและการตลาด โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผูรู้้ 
นกัวชิาการ เพื่อใหไ้ดโ้ครงการหรือกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีประกอบดว้ยรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมดงัน้ี 
 1.ผูน้ า และผูรั้บผดิชอบ 
 2.ขั้นตอนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 3.สถานท่ีจดักิจกรรม 
  4.การบริหารจดัการ และงบประมาณ  
 5.ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
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 3. เรียนรู้ ท าความเข้าใจ      
     ขั้นตอนน้ีคือการเรียนรู้และท าความเขา้ใจร่วมกนั ในระยะเร่ิมตน้ของการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้ มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นอาชีพเพื่อเป็นการพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น ซ่ึงการเรียนรู้จะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกในศูนยก์าร
เรียนรู้ได้ปฏิบติัจริง ใช้การสาธิต หรือการให้ความรู้ท่ีเน้นการอภิปรายหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ดว้ยกนัอย่างไม่เป็นทางการ การมาพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ อนัเป็น
เทคนิคเรียนรู้ท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่และเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูท่ี้อยูใ่นชุมชนท่ีสูงอายุหรือท่าน
ท่ีมีวฒิุการศึกษาไม่มากนกั  
 การเรียนรู้ด้านอาชีพนั้นจะตอ้งมุ่งท าให้ผูท่ี้เขา้มาฝึกอบรม “รู้จริง” ประกอบกบัการฝึก
ปฏิบติั มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบติัได้” และเป็นการเรียนรู้ขั้นสูงท่ีมุ่งหมายให้ผูท่ี้เขา้รับการอบรม
อาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รู้จกัประมวลความรู้ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบติัได ้ถ่ายทอดเป็น” 
 4. ปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
     ในขั้นตอนน้ีเป็นการให้ผูเ้ข้ารับการอบรมได้ปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นงาน หรือกิจกรรม
อาชีพท่ีเป็นไปในแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรายกลุ่มหรือรายบุคคลตามความสนใจ 
มีการสาธิตถ่ายทอดความรู้ดา้นอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหบุ้คคลอ่ืนๆท่ีสนใจ 
 5. ประเมิน และเสนอแนวทางการพฒันา การสร้างเครือข่าย 
    ในขั้นตอนสุดทา้ยของการรวมกลุ่มอบรมเชิงปฏิบติัการ ควรมีประกาศสรุป ประเมิน
โครงการ และร่วมกนัหาแนวทางการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการด าเนินงานท่ีจะสร้างความย ัง่ยืนให้เกิดข้ึนไดใ้นภายชุมชน จะตอ้งมีการสืบ
ทอดมีการสร้างเครือข่าย ขยายผลไปยงัเครือข่ายพื้นท่ีอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น การปลูกหญา้แฝกท่ีต าบลสาม
พระยา ผลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มผลท่ีไดช้ี้ให้เห็นว่า การปลูกหญา้แฝกขยายผลไปยงัหมู่บา้นอ่ืน
ชุมชนอ่ืนอยา่งกวา้งขวาง โดยความร่วมมือของผูน้ าในชุมชน เป็นการช่วยส่งเสริมการบริหารจดัการ
ของศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ตอนที ่2  ผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ เป็นการพฒันา  (Development: D1) เป็นการ ออกแบบ
และพัฒนา (Design and Development: D and D) สังเคราะห์สร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ 
โดยการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการน าเสนอรูปแบบการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสนอโดยตอบวตัถุประสงค์การ
วจิยัขอ้ 2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1. ที่มาของรูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา ของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง “PETCH Model” ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจยัและข้อมูล     
ในพื้นท่ี ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
 1. แนวคิดศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบด้านการจดัการเรียนรู้ 
ดา้นการบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และดา้นจิตส านึกของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีครอบคลุมถึงเร่ืองการเล็งเห็นคุณค่าการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรม การถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และการได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ  มีปัจจยัอยู ่7 ประการ 
  3.1 มีผูน้ าศูนยท่ี์ดี : จะตอ้งมีผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจดัการ 
  3.2 มีคณะกรรมการศูนยท่ี์มีจริยธรรมและมีการบริหารจดัการท่ีดี : ตอ้งมีกรรมการศูนย์
ท่ีเขม้แขง็ มีความมุ่งมัน่ มีคุณธรรม จริยธรรม และบริหารงานโปร่งใส 
  3.3 ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกศูนย ์สมาชิกของศูนยต์อ้งมีคุณภาพ มีจิตส านึกเพื่อ
ส่วนรวม เขา้มาร่วมคิด ร่วมด าเนินการ  
  3.4  มีกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง : จะตอ้งมีการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อจะไดมี้การพฒันาองคค์วามรู้ตลอดเวลา รวมถึงตอ้งมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งศูนย์
การเรียนรู้อ่ืนๆเสมอ 
  3.5 มีศกัยภาพความรู้ทางดา้นอาชีพ : จะตอ้งมีความเขา้แข็งในการพึ่งพาตนเอง และมี
ความสามารถในการแข่งขนัทางด้านทกัษะอาชีพ โดยใช้ความรู้ท่ีได้เรียนรู่จากศูนย์มาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ หรือพฒันาใหดี้กวา่เดิม 
  3.6 มีการสร้างระบบการจดัเก็บ และการน ามาใชข้ององค์ความรู้ท่ีดี : ตอ้งมีการจดัเก็บ
ความรู้ ทั้งความรู้ท่ีมีอยูใ่นศูนยก์ารเรียนรู้ และความรู้จากภายนอกศูนยก์ารเรียนรู้ น าความรู้ท่ีมีอยูม่า
ใชพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ 
  3.7 มีการสร่างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในศูนยก์ารเรียนรู้และนอกศูนยก์ารเรียนรู้ : ตอ้ง
มีความร่วมมือด้านกิจกรรมวิชาการ องค์ความรู้ต่างๆ มีการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเช่ือมโยง ประสานเก่ียวเน่ืองกนัครอบคลุมทุกบริบท 
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ตารางท่ี 7  องคป์ระกอบและท่ีมาขององคป์ระกอบรูปแบบ 
 

ที่ องค์ประกอบ ทีม่าขององค์ประกอบรูปแบบ 
1 P = Participation 

 (การมีส่วนร่วม) 
แนวคิดและทฤษฎี การวิเคราะห์เอกสาร และการ
สอบถามเชิงคุณภาพ 

2 E = Economy (เศรษฐกิจ)  
 

แนวคิดและทฤษฎี การสอบถามเชิงคุณภาพและการ
จดัเวทีเครือข่ายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3 T = Technology (เทคโนโลย)ี  
 

แนวคิดและทฤษฎี การสอบถามเชิงคุณภาพ และการ
จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4 C = Community 
 (ชุมชน) 

แนวคิดและทฤษฎี การวิเคราะห์เอกสาร การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเครือข่าย  

5 H = Human wisdom 
(เป้าหมายแห่งมนุษย)์    
 

แนวคิดและทฤษฎี การสอบถามเชิงคุณภาพ การ
สังเกตและการจดัเวทีเครือข่ายและการเทียบเคียง 

 
 2.  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
                  จากการพฒันารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คณะผูว้จิยัไดรู้ปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง และการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจดัการอบรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จึงยกร่าง
รูปแบบท่ีคณะผูว้ิจยัใชช่ื้อวา่ “PETCH Model” มีองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่  1) P : Participation (การมี
ส่วนร่วม)  หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ ร่วมคิด ร่วมกันตดัสินใจ 
ร่วมกนัรับผิดชอบ และร่วมกนัตรวจสอบ หากประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการ
ตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนยก์ารเรียนรู้ ก็จะท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใน
ศูนยก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 2) E :  Economy (เศรษฐกิจ)  
หมายถึงแนวทางการปฏิบติัโดยยึดหลกั ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม 3) T : Technology (เทคโนโลย)ี หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรใน
ชุมชน ภูมิปัญญา ทุนศกัยภาพของชุมชน และทอ้งถ่ิน เขา้กบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพฒันา
ระบบปฏิบติัการ และการบริหารจดัการตนเองของศูนย ์ใหศู้นยก์ารเรียนรู้และสมาชิกของศูนยร์วมตวั
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กนัในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกนั  ใหมี้ความสามารถในการปฏิบติัและเรียนรู้แกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดั
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  4) C : Community (ชุมชน) หมายถึง อาณาบริเวณแห่งหน่ึงท่ีมี
ผูค้นอาศยัอยู่มาอย่างยาวนาน มีความรักความผูกพนัต่อสถานท่ีแห่งน้ี มีจารีต ประเพณี วฒันธรรม 
ความเช่ือ ความคิดเห็น ไปในทิศทางเดียวกนั ใชส้ถานท่ีสาธารณะ สถาบนัต่างๆร่วมกนั สามารถร่วม
แรงร่วมใจกนัท ากิจกรรมอนัใดอนัหน่ึงไดเ้ป็นผลส าเร็จ  5)H : Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย)์ 
หมายถึงคุณค่าของคนหรือบุคลากรในศูนยก์ารเรียนรู้ อนัได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความดีงาม
ต่างๆ ท่ีสั่งสมอยูใ่นตวับุคคลภายในศูนยก์ารเรียนรู้ โดยความรู้ ความสามารถ และความดีงามเหล่าน้ี 
เป็นคุณค่าท่ีสามารถท่ีจะน ามาเพิ่มคุณค่า ใหก้บัศูนยก์ารเรียนรู้ได ้การท่ีองคก์รต่างๆมีบุคคลเหล่าน้ีอยู ่
ก็จะได้เปรียบเพราะจะสามารถพฒันาผลผลิตขององค์กรได้มากและต่อเน่ืองไม่มีส้ินสุด ซ่ึงมี
องคป์ระกอบร่วม ดงัน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1  การพฒันาขีดความสามารถในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบติัได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 องค์ประกอบที่  2 การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงการจดัการดา้นอ านวยความสะดวกหรือการบริการพื้นฐาน  
 องค์ประกอบที ่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  คือ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมไดก้ระท า 
/ ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในลกัษณะของสามประสาน ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูน้ าทอ้งถ่ิน ประชาชน 2) ผูม้าศึกษาดูงาน 3) หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  
 องค์ประกอบที่  4 การสร้างองค์ความรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ิน 
 องค์ประกอบที่  5  การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความพึงพอใจในการจดัการความรู้ท่ีเป็นวิถีของคนเมืองเพชร ท่ีมีภูมิปัญญาและวฒันธรรม
เป็นของตนเอง ในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 
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 จากองคป์ระกอบดงักล่าว  แสดงเป็นแผนภูมิรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดด้งัแผนภูมิท่ี  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
       
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  7 รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ร่าง) รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัการ  :  สร้างการเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง 

 

การจัดการศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ 
-การจดัการดา้นการมีส่วนร่วม 
-การจดัการดา้นการเผยแพร่องคค์วามรู้ 
 -การจดัการดา้นความตอ้งการของ
ชุมชน 
-การจดัการบริหารการใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า 
-การจดัการดา้นการอนุรักษป์ระเพณีและ
วฒันธรรมอนัดีงามของชุมชน 
-การจดัการส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 

การมีส่วน
ร่วมของ 
1.วดั 
2.โรงเรียน/
มหาวิทยาลยั 
3.ชุมชน 
4.องคก์ร/รัฐ 
-ทอ้งถ่ิน 

          องคป์ระกอบของการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “PETCH MODEL” 
          
           1. P = Participation (การมีส่วนร่วม) 
           2. E = Economy (เศรษฐกิจ)  
           3. T = Technology (เทคโนโลย)ี  
           4. C = Community (ชุมชน) 
           5. H = Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย)์    

PETCH Model 

การพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์าร
เรียนรุ้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

การพฒันาให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
-ความพึงพอใจ 

-ความรับผิดชอบต่อศูนยก์ารเรียนรู้ 

-จิตส านึกต่อชุมชน 

 
 

วตัถุประสงค์ :   เกิดการจดัการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 



197 

 การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการใช้รูปแบบ พบว่า ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 16 แห่ง มีศกัยภาพและความพร้อมในการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้วิถี
เมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่มีปัญหาในด้านการจดัการเรียนรู้ และการ
สนบัสนุนจากภาครัฐและการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน รวมถึงศูนยก์าร
เรียนรู้แต่ละแห่งมีความโดดเด่นในเร่ืององคค์วามรู้ไม่เหมือนกนั ขณะท่ีความตอ้งการในการเผยแพร่
องค์ความรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิต วฒันธรรมท่ีดีงาม และทรงคุณค่าให้กบัประชาชนในชุมชนและผูท่ี้เขา้มา
ศึกษาดูงานไดเ้รียนรู้ความเป็นวิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอยา่งต่อเน่ือง 
 เง่ือนไขของการใช้รูปแบบ “PETCH Model” ท่ีไดน้ี้เป็นเพียงแบบจ าลอง ซ่ึงตอ้งน าไปจดัท า
เป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบติัการ (Action Plan) เพื่อพฒันาการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้วถีิเมือเพชรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดเป็นรูปธรรม  
 3. การรับรองโดยการตรวจสอบ ร่างรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากร่างรูปแบบการจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง PETCH Model เป็นรูปแบบท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกเท่ียวตรงของเน้ือหา (Content 
Analysis) จากผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน แล้วสร้างแบบประเมินรูปแบบฯ ส่งแบบ
ประเมินใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 5 ท่าน ประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการประเมิน  
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการศูนย ์
 การเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยผูท้รงคุณวฒิุ  

                                                                                                                                       (n = 5) 
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศูนย์ 

การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ ล าดับที ่

หลกัการ 4.47 .27 มาก 1 

วตัถุประสงค์ 4.28 .45 มาก 2 

1. P : Participation (การมีส่วนร่วม)  4.56 .167 มากทีสุ่ด 2 
1.1 ผูน้ าชุมชนมีความรู้ และความเขา้ใจความตอ้งการ 
หรือสาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในศูนย์การเรียนรู้
อยา่งแทจ้ริง 

4.40 .548 มาก 2 

1.2 สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างานของศูนยก์ารเรียนรู้ 

5.00 .000 มาท่ีสุด 1 

1.3 ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนใหก้ารสนบัสนุน 4.20 .447 มาก 3 
1.4 องคก์ารและหน่วยงานภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน 5.00 .000 มากท่ีสุด 1 
1.5 มีการสนบัสนุนจากภาคเอกชน 4.20 .447 มาก 3 
2. E : Economy (เศรษฐกจิ)  3.76 .167 ปานกลาง 5 
2.1 ยึดหลักพอเพียง ความพอประมาณในการ
ประกอบอาชีพ 

4.20 .447 มาก  

2.2 สร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวและชุมชน 3.40 .548 ปานกลาง 2 
2.3 สร้างงาน สร้างรายได ้บนฐานความรู้คู่คุณธรรม 4.80 .447 มาก 1 
2.4 มีเหตุผลในการท างานของศูนยก์ารเรียนรู้ 3.20 .447 ปานกลาง 3 
2.5 มี กิ จกรรม ท่ีหลากหลาย  และ มีความ เ ป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตน 

3.20 .447 ปานกลาง 3 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการศูนย ์
 การเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

                                                                                                                                       (n = 5) 
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศูนย์ 

การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ ล าดับที ่

3. T : Technology (เทคโนโลย)ี  4.44 .219 มาก 3 
3.1 มีการเผยแผ่ขอ้มูลข่าวสารภายในศูนยก์ารเรียนรู้
ใหบุ้คคลภายนอกท่ีสนใจ 

4.00 .707 มาก 3 

3.2 เกิดการพฒันาระบบปฏิบัติการในการบริหาร
จดัการตนเองของศูนยก์ารเรียนรู้ 

4.60 .548 มาก 1 

3.3 มีการเรียนรู้ในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกนั 4.40 .548 มาก 2 
3.4 เกิดความสามารถในการเรียนรู้แก้ไขข้อจ ากัด
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

4.60 .548 มาก 1 

4. C : Community (ชุมชน)  4.60 .548 มาทีสุ่ด 1 
4.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน
ตามแบบวถีิเมืองเพชร 

4.24 .357 มาก 4 

4.2 ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามคัคี และ
ผกูพนักนั 

4.80 .447 มากท่ีสุด 1 

4.3 มีการรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการ
ภายในชุมชน 

3.60 .548 มาก 6 

4.4 เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการด าเนินงานใน
ศูนยก์ารเรียนรู้ 

4.60 .548 มากท่ีสุด 2 

4.5 มีความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ระหวา่งสมาชิก
ในชุมชนกบัศูนยก์ารเรียนรู้ 

4.40 .894 มาก 3 

4.6 มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและให้เกียรติซ่ึงกันและ
กนั 

3.80 .447 มาก 5 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการศูนย ์
 การเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

                                                                                                                                       (n = 5) 
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศูนย์ 

การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ ล าดับที ่

5. H = Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย์)    4.12 .228 มาก 4 
5.1 บุคลากรภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีความมุ่งมัน่ และ
อุดมการณ์ท่ีจะน าความรู้ และความสามารถของตน
พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ 

4.20 .447 มาก 2 

5.2 บุคลากรภายในศูนย์เป็นคนมีความรอบรู้ในวิถี
เมืองเพชร 

4.20 .447 มาก 2 

5.3 บุคลากรในศูนย์การเรียนรู้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ใหก้บัเยาวชนภายในชุมชน 

4.00 .707 มาก 3 

5.4 สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าและความส าคญัของ
ผูรู้้ในชุมชน 

4.00 .707 มาก 3 

5.5 บุคลากรในศูนย์การเรียนรู้มีส่วนช่วยในการ
พฒันาชุมชน 

4.20 .837 มาก 1 

รวม 3.92 .780 มาก  
 
 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมือง
เพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยหลกัการอยูน่ระดบัมาก (ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก (X  = 3.92, S.D. = 0.780) เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นท่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ Community ชุมชน       
(X  = 4.60, S.D. = 0.548) รองลงมา Participation การมีส่วนร่วม (X  = 4.56, S.D. = 0.167) และดา้น
ท่ีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ Economy (เศรษฐกิจ)  (X  = 3.76, S.D. = 0.167) สามารถพิจารณาเป็นรายดา้น
ไดด้งัน้ีตามล าดบั( 
 ดา้นชุมชน ภาพรวม  (X  = 4.60, S.D. = 0.548) อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามคัคี และผูกพนักนั  
(X  = 4.80, S.D. = 0.447) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการด าเนินงานในศูนย์
การเรียนรู้ (X  = 4.60, S.D. = 0.548) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญา
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ทอ้งถ่ินตามแบบวิถีเมืองเพชร (X  = 4.24, S.D. = 0.357) อยูใ่นระดบัมาก มีความไวว้างใจและความ
เช่ือมัน่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกบัศูนยก์ารเรียนรู้ (X  = 4.40, S.D. = 0.894) อยูใ่นระดบัมาก มีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั (X  = 3.80, S.D. = 0..447) อยูใ่นระดบัมาก และมีการ
รับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการภายในชุมชน ( X  = 3.60, S.D. = 0.548) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดบั 
 ดา้นการมีส่วนร่วม ภาพรวม  (X  = 4.56, S.D. = 0.167) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท างานของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ ( X  = 5.00,S.D. = .000) องค์การและหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนภาพรวม  
(X  = 5.00, S.D. = .000) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูน้ าชุมชนมีความรู้ และความเขา้ใจความตอ้งการ หรือ
สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยก์ารเรียนรู้อย่างแทจ้ริง (X  = 4.40, S.D. = 0.548) อยูใ่นระดบัมาก 
ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้การสนบัสนุนภาพรวม  ( X  = 4.20, S.D. = .447) อยูใ่นระดบัมาก 
และมีการสนบัสนุนจากภาคเอกชน (X  = 4.20, S.D. = .447)อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ดา้นเทคโนโลยี ภาพรวม (X  = 4.44, S.D. = .219) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ เกิดการพฒันาระบบปฏิบติัการในการบริหารจดัการตนเองของ
ศูนยก์ารเรียนรู้(X  = 4.60, S.D. = .548) เกิดความสามารถในการเรียนรู้แกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆท่ีเกิดข้ึน(
X  = 4.60, S.D. = .548)อยู่ในระดับมากอยู่ในระดับมาก  มีการเรียนรู้ในประเด็นท่ีมีความสนใจ
ร่วมกนั(X  = 4.40, S.D. = .548)อยูใ่นระดบัมาก และมีการเผยแผข่อ้มูลข่าวสารภายในศูนยก์ารเรียนรู้
ใหบุ้คคลภายนอกท่ีสนใจ(X  = 4.00, S.D. = .707)อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ดา้นเป้าหมายแห่งมนุษย ์ภาพรวม (X  = 4.12, S.D. = .228) อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ บุคลากรภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีความมุ่งมัน่ และ
อุดมการณ์ท่ีจะน าความรู้ และความสามารถของตนพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้( X  = 4.20, S.D. = .447)อยู่
ในระดบัมาก บุคลากรภายในศูนยเ์ป็นคนมีความรอบรู้ในวถีิเมืองเพชร( X  = 4.20, S.D. = .447)อยูใ่น
ระดบัมาก บุคลากรในศูนยก์ารเรียนรู้มีส่วนช่วยในการพฒันาชุมชน(X  = 4.20, S.D. = .837)อยู่ใน
ระดบัมาก บุคลากรในศูนยก์ารเรียนรู้มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัเยาวชนภายในชุมชน(X  = 4.00, 
S.D. = .707) อยูใ่นระดบัมาก และสมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าและความส าคญัของผูรู้้ในชุมชน(X  = 
4.00, S.D. = .707)อยูใ่นระดบัมากมาก ตามล าดบั 
 ดา้นเศรษฐกิจ ภาพรวม (X  = 3.76, S.D. = .167)  อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ สร้างงาน สร้างรายได้ บนฐานความรู้คู่คุณธรรม  
(X  = 4.80, S.D. = .447)อยู่ในระดบัมาก ยึดหลกัพอเพียง ความพอประมาณในการประกอบอาชีพ  
(X  = 4.20, S.D. = .447) อยูใ่นระดบัมาก สร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวและชุมชน (X  = 3.40, S.D. = 
.548) อยู่ในระดับปานกลาง มีเหตุผลในการท างานของศูนย์การเรียนรู้ (X  = 3.20, S.D. = .447) 
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อยูใ่นระดบัปานกลาง มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน (X  = 3.20, S.D. = 
.447) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 
ตอนที ่3  ผลการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้วถิีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การทอดลองใช้รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยคดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได ้ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นสะพานหิน ต าบล
ชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน ครู พระภิกษุ ประชาชน
ในชุมชน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการทดลองดงัน้ี การอบรมความรู้ การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของชุมชนนกัปฏิบติั ขอน าเสนอในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 
  1.  การจัดอบรมความรู้ รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 จากข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการวิ เคราะห์ สถิติและข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ส่วนขาดและน าผลมาจดัล าดบัความส าคญัเพื่อขบัเคล่ือน การจดัเวที 
การจดัการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ผูเ้ก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนดหัวขอ้และจดัท าเอกสารการอบรม “การ
จดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวนัศุกร์ท่ี 1
กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-14.00 น. ณ .ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นสะพานหิน ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรีส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินผลหลงั
การอบรม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน ครู พระภิกษุ ประชาชนใน
ชุมชน ก่อนการอบรมใหผู้รั้บการอบรมจดัท าแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) และหลงัเสร็จส้ิน
การอบรมให้ผูเ้ขา้รับการอบรมจดัท าแบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-test) และประเมินผลหลงัการ
อบรมในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (COPs)  
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 1.1 การประเมินผลการจัดอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ตารางท่ี 9  การประเมินผลการจดัอบรมการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร  
    ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

                             (n=30) 
ลกัษณะของกลุ่มทีศึ่กษา จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 17 56.70 
 หญิง 13 43.30 
2. อายุ   
 21-30 ปี 1 3.30 
 31-40 ปี 12 40.00 
 41-50 ปี 8 26.70 
 51-60 ปี 6 20.00 
 >60 ปี 2 6.70 
3. สถานภาพ   
 โสด 12 40.00 
 สมรส 18 60.00 
4. การศึกษา   
 ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่   4 13.30 
 มธัยมศึกษาตอนตน้     16 53.30 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย /ป.ว.ช/ป.ว.ส 4 13.30 
 ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ 6 20.0 
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ตารางท่ี 9  การประเมินผลการจดัอบรมการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร  
    ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

                                   (n=30) 
ลกัษณะของกลุ่มทีศึ่กษา จ านวน ร้อยละ 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงานหรือมีส่วนเกีย่วข้องกบั 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

  

 นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 3.30 
 1-3 ปี 11 36.70 
 4-6 ปี       12 40.00 
 7-10 ปี        4 13.30 
 มากกวา่ 10 ปี 2 6.70 

 
 จากตารางท่ี 9  พบวา่ กลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 
เพศหญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 อายุ 31-40 ปี มากท่ีสุดจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 และมีระยะเวลาในการด าเนินงานหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 4-6 ปี  มากท่ีสุดจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผลและล าดบัท่ีของความคิดเห็นของ 
   ผูรั้บการอบรมการพฒันาการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทาง 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(n = 30) 

ที่ ประเด็น X  S.D. การแปลผล ล าดบัที ่

1  ด้านความรู้     

 1.1 ส่งเสริมใหค้นในชุมชนไดรู้้จกัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.00 .871 ปานกลาง 7 

 1.2 มีการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคนใน
ชุมชน 

3.53 1.042 มาก 3 

 1.3 ชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาใน
ทอ้งถ่ิน 

3.63 .999 มา 1 

 1.4 มีการสืบทอดความรู้สู่คนรุ่นหลงั 3.60 .894 มาก 2 

 1.5 ภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีกระบวนการ
เรียนรู้ในอยา่งเป็นระบบ 

3.30 .915 ปานกลาง 4 

 1.6 มีผูท่ี้สนใจรู้จกัศูนยก์ารเรียนรู้แบบวถีิ
เมืองเพชรมากข้ึน 

3.23 .858 ปานกลาง 6 

 1.7 ชุมชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น
การวจิยั พฒันา (ฐานขอ้มูล) 

3.30 .625 ปานกลาง 5 

 รวม 2.83 .874 ปานกลาง 4 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผลและล าดบัท่ีของความคิดเห็นของ 
   ผูรั้บการอบรมการพฒันาการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทาง 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

(n = 30) 

ที่ ประเด็น X  S.D. การแปลผล ล าดบัที ่

2 ด้านกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้     

 2.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.53 .937 มาก 1 

 2 . 2  กิ จ ก ร รมก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี แ ส ด ง ถึ ง
เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

3.40 1.003 ปานกลาง 2 

 2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ิน 

3.27 .868 ปานกลาง 3 

 2.4 กิจกรรมการเรียนรู้มีแนวโนม้พฒันาสู่
ความย ัง่ยนื 

3.03 .765 ปานกลาง 5 

 2.5 กิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นการ
สร้างรายไดภ้ายในครอบครัวอีกทางหน่ึง 
โดยการผลิตไวกิ้น ไวใ้ช ้เหลือไวข้าย หรือ
แลกเปล่ียนเพื่อนบา้น 

3.27 .828 ปานกลาง 3 

 2.6 ศูนยก์ารเรียนรู้ ส่งเสริมใหชุ้มชนยดึ
หลกัการท างานอยา่งมีเหตุผล รับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

3.17 .747 ปานกลาง 4 

 เฉลีย่ 3.27 .645 ปานกลาง 3 

3 ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วมศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

    

 3.1 สมาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการ และแกไ้ขปัญหาของ

ศูนยก์ารเรียนรู้ 

3.23 .810 ปานกลาง 4 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผลและล าดบัท่ีของความคิดเห็นของ 
   ผูรั้บการอบรมการพฒันาการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทาง 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

(n = 30) 

ที่ ประเด็น X  S.D. การแปลผล ล าดบัที ่

 3.2 ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ 

3.20 .761 ปานกลาง 5 

 3.3 ศูนยก์ารเรียนรู้ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ และเอกชน 

3.23 .858 ปานกลาง 3 

 3.4 การเช่ือมโยงกิจกรรมกบัศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนอ่ืนๆ 

3.53 .937 มาก 2 

 3.5 การสร้างเครือข่ายกิจกรรมภายนอก
ชุมชน 

3.60 .894 มาก 1 

 รวม 3.36 .571 ปานกลาง 2 

4 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์     

 4.1 ยดึหลกัความพอเพียง และความ
พอประมาณในการประกอบอาชีพ 

3.40 1.003 ปานกลาง 3 

 4.2 บุคลากรภายในศูนย ์เป็นคนดี มีความรู้ 
ความสามารถ 

3.27 .868 ปานกลาง 4 

 4.3 เกิดความสามารถในการเรียนรู้ปัญหา 
แกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

3.23 .858 ปานกลาง 5 

 4.4 ชุมชนไดอ้นุรักษ ์สืบสานศิลปะ 
วฒันธรรม และประเพณี 

3.53 .937 มาก 2 

 4.5 สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 3.60 .894 มาก 1 

 รวม 3.40 .665 ปานกลาง 1 
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 จากตารางท่ี 10 พบวา่ ความคิดเห็นของผูรั้บการอบรมการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  
= 3.33) สามารถอธิบายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 ดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (X  = 3.40, S.D 0.665) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สร้างรายไดใ้ห้ชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ( X  = 3.60 S.D. 894) รองลงมาคือ ชุมชนได้
อนุรักษ ์สืบสานศิลปะ วฒันธรรม และประเพณี (X  = 3.53, S.D. 0.937) ต่อมาคือ ยึดหลกัความพอเพียง และ
ความพอประมาณในการประกอบอาชีพ ( X  = 3.40 S.D. 1.003) บุคลากรภายในศูนย ์เป็นคนดี มีความรู้ 
ความสามารถ ( X  = 3.27, S.D. 0.868) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ เกิดความสามารถในการเรียนรู้
ปัญหาแกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆท่ีเกิดข้ึน (X  = 3.23, S.D. 0.858) 
 ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วมศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง  ( X  = 3.36, S.D. 
0.571) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การสร้างเครือข่ายกิจกรรมภายนอก
ชุมชน (X  = 3.60, S.D. 0.894) รองลงมาคือการเช่ือมโยงกิจกรรมกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอ่ืนๆ (X  = 3.53, 
S.D. 0.937) ต่อมาคือ ศูนยก์ารเรียนรู้ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ และเอกชน (X  = 3.23, S.D. 0.858) 
สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และแก้ไขปัญหาของศูนย์การเรียนรู้  
(X  = 3.23, S.D. 0.810) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ (X  = 3.20, S.D. 0.761) 
 ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง  (X  = 3.27, S.D. 0.645) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย มีความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (X  = 3.53, S.D. 0.937) รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดง
ถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน (X  = 3.40, S.D. 1.003) ต่อมาคือกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน
ในทอ้งถ่ิน (X  = 3.27, S.D. 0.868) กิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นการสร้างรายไดภ้ายในครอบครัวอีก
ทางหน่ึง โดยการผลิตไวกิ้น ไวใ้ช้ เหลือไวข้าย หรือแลกเปล่ียนเพื่อนบา้น (X  = 3.27, S.D. 0.828) และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ (X  = 3.17, S.D. 0.747) 
 ด้านความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง  ( X  = 2.83, S.D. 0.874) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน ( X  = 3.63, S.D. 0.999) รองลงมาคือ 
มีการสืบทอดความรู้สู่คนรุ่นหลงั (X  = 3.60, S.D. 0.894) ต่อมาคือ มีการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคนในชุมชน 
(X  = 3.53, S.D. 1.042) มีกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ (X  = 3.30, S.D. 0.915) ชุมชนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการวจิยั พฒันา (ฐานขอ้มูล) (X  = 3.30,  S.D. 0.625) มีผูท่ี้สนใจรู้จกัศูนยก์ารเรียนรู้แบบวิถี
เมืองเพชรมากข้ึน (X  = 3.23, S.D. 0.853) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รู้จกั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (X  = 3.00, S.D. 0.871) 
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  2. เวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้  
 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประกอบไปด้วยภาคความรู้ โดยภาคความรู้ท่ี 1-3 เป็นการบรรยาย  
ภาคความรู้ท่ี 4 เป็นการศึกษาจากวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Beat Practice) และการปฏิบติัการ (Workshop) 
 
ตารางท่ี 11 แสดงก าหนดการด าเนินการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ภาคความรู้ จ านวนช่ัวโมง 
ภาคความรู้ท่ี 1. แนวคิดวถีิเมืองเพชร 45 นาที 
ภาคความรู้ท่ี 2. แนวคิดเร่ืองความพอพียง 30 นาที 
ภาคความรู้ท่ี 3. การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ใหม้ัง่คงและย ัง่ยนื 1.15 ชัว่โมง 
ภาคความรู้ท่ี 4. กรณีศึกษาจากวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 1  ชัว่โมง 
การปฏิบติัการ (Workshop)  2.30 ชัว่โมง 
รวม 6 ชัว่โมง 

 
 จากตารางท่ี 11 สามารถสรุปผลการการด าเนินการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดด้งัน้ี การจดั
กิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อการติดตามผลการด าเนินงานตามรูปแบบการรูปแบบการจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้ วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “PECTH” ในรูปแบบเวที
สาธารณะ มีผูร่้วมกิจกรรมกลุ่มศูนย์การจดัการเรียนรู้บ้านสะพานหิน จ านวน 30 คน ในวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2559 ผูว้ิจ ัยท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินรายการ (Facilitator) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ สามารจ าแนกไดด้งัน้ี 
 แนวคิดวิถีเมืองเพชร เป็นการสืบทอดทางวฒันธรรมประเพณี ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ท่ีสอดคล้องตามภูมิประเทศและทรัพยากรท่ีมีอยู่ตามวิถีของชุมชน ซ่ึง คุณถนอม ภู่เงิน เล่าถึงการ
ประกอบอาชีพ การด ารงชีพของพอ่แม่ตั้งยงัเป็นเด็กและไดสื้บทอดกนัต่อมาจนถึงปัจจุบนั วา่ 
 

 “ ผมเกิดท่ีบ้านถ า้รงค์ ลืมตาดูโลกมาก็เห็นพ่อแม่ท านา ท าตาลโตนดขายแล้ว 
ชุมชนท่ีนี่มีความเป็นอยู่ ท่ีเรียบง่าย ทุกครัวเรือนมีอาชีพเกี่ยวพันกับต้นตาลซ่ึงเป็นวิถี
ของคนเมืองเพชรมายาวนาน แม้ว่าระยะหลังจะเลิกท าไปบ้างแล้ว แต่ก็เป็นงานท่ี
เกี่ยวกับต้นตาลอยู่ดี ท าขนมตาล สานใบตาล” (ถนอม ภู่เงิน 1 กรกฎาคม 2559) 
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 การยา้ยถ่ินฐานมีส่วนท าให้วิถีเมืองเพชรเปล่ียนไปในบางส่วน แต่ส่ิงท่ีสามารถถ่ายทอดให้
ชนรุ่นหลงัไดรั้บทราบและถูกตอ้งผา่นเร่ืองเล่าตามแหล่งโบราณสถานของเมืองเพชร ดงัท่ี คุณเอ้ือม
พร โตภานุรักษก์ุล กล่าววา่ 

 “ทุกวนันีเ้มืองเพชรบุรีมีเมืองชายหาดท่ีขึน้ช่ือในระดับต้นๆกคื็อหาดชะอ า ทุกวนันี ้
คนท่ัวไปรู้จักชะอ าในนามเมืองพักผ่อนตากอากาศ อีกด้านหน่ึงนับตั้งแต่โบราณกาล
มาชะอ าเป็นเส้นทางท่ีเป็นจุดสังเกตการติดต่อค้าขายและอพยพย้ายถ่ิน เส้นทางทวาร
วดี ซ่ึงมีหลักฐานแหล่งโบราณคดีท่ียังหลงเหลืออยู่  กุศโลบายของบรรพบุรุษในเร่ือง
ความเช่ือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชุมชนเคารพและไม่กล้ามองข้าม เช่ือกันว่าคนเชื้อสายเขมร ซ่ึง
อพยพย้ายถ่ินเข้ามาในพื้นท่ีชะอ าพร้อมความเช่ือในการไหว้ผีเขมร วัฒนธรรม
ประเพณีซ่ึงยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ทุกมุมมองของชะอ ามี เร่ืองต่างๆให้ค้นหา
ติดตาม” (เอ้ือมพร โตภานุรักษก์ุล 1 กรกฎาคม 2559) 

 
นอกจากน้ี พระศุภชยั ชยวฒฺโฑ ยงักล่าวถึงประวติัศาสตร์เมืองเพชร ท่ีส าคญัวา่ 
 “จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีทรัพยากรและ
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย แสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถ่ินเช่นแหล่ง
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ สกุลช่างเมืองเพชร ประเพณี วิถีชีวิตการเล่นพืน้บ้าน ภาษา 
ภูมิปัญญาและอาหารการกิน” (พระศุภชยั ชยวฒฺโฑ 1 กรกฎาคม 2559) 

 
 การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง แมว้า่จะตอ้งพบกบัความลม้เหลวทางดา้นการด าเนินชีวติ 
เช่นการประกอบอาชีพเกษตรกร และปัญหาครอบครัวแลว้ถึงจะเขา้ใจ เขา้ถึงการน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชก้็ตาม จะเห็นไดว้า่การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถเป็นแผนท่ีน า
ทางชีวติได ้ดงัท่ี คุณเขียน สร้อยสม ไดก้ล่าววา่ 
 

 “ผมหลุดพ้นจากการเป็นหนีสิ้นได้เพราะการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่
ปี 2542 หลังจากชดใช้หนีสิ้นท่ีเกิดจากการท านากุ้ งกุลาด าท่ีล่มไปเพราะความโลภ 
ความไม่พอประมาณของตัวเองผม หลังจากนั้นก็ท าการเกษตรโดยยึดหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีว่า ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีน ามาลงทุน ใช้วิธีการพ่ึงปัจจัยภายในท้ังหมด 
ไม่ต้องไปซ้ือหาจากข้างนอก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการท่ีเดินทางไปหาปัจจัยจากข้าง
นอกมา แต่เป็นการน าปัจจัยภายในท่ีมีอยู่มาใช้ หลักการคิดของผมก็คือการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้” (เขียน สร้อยสม 1 กรกฎาคม 2559) 
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 บทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ ท่ีจะช่วยพฒันาชุมชน ในมิติดา้นการด ารงชีพ ตลอดจนการใช้
ทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม อยา่งคุม้ค่าผา่นเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีสืบทอดกนัมาโดยปราชญช์าวบา้น
และศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน ตามท่ี พระศุภชยั  ชยวฒฺโฑ กล่าวถึงศูนยก์ลางของชุมชนคือวดัท่ี
สามารถส่งเสริมบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนวา่ 

             “วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างท้ังท่ีเป็น
กิจกรรมทางศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรมต่าง ๆ การจัดงานตามประเพณีของไทยเรา เช่น 
ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน การท าบุญเน่ืองในโอกาสส าคัญ งานศพ งานแต่ง คนท่ีคิดว่า
ตัวเองมเีคราะห์ กม็าเพ่ือท่ีจะเอาเคาะห์นั้นออก วดัก ็เป็นผู้ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้กิจกรรม นั้นลุล่วงไปด้วยดี  เราจะเห็นได้จากหลายๆ วัดท่ีท าหน้าท่ีเป็นสุขศาลา 
ดูแลรักษาคนเจ็บป่วย รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการพบปะชุมชนของสมาชิกในชุมชน จัด
สถานท่ีการเลือกตั้งกม็ี แต่ท่ีส าคัญกคื็อวัดจะต้องท าหน้าท่ีก ากับดูแลการจัดพิธีกรรม
ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ซ่ึงพิธีกรรมเหล่านีต้้องอาศัยผู้มีความรู้ความช านาญปฏิบัติจะได้ไม่
ผิดเพีย้นไปจากเดิม” (พระศุภชยั  ชยวฒฺโฑ 1 กรกฎาคม 2559) 
 

 คุณถนอม ภู่เงิน กล่าวถึง การน าหลกัธรรมมาใชใ้นการเรียนรู้เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวติ
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา่ 
 

           “การท่ีคนในชุมชนหันมาเรียนรู้วิถีชีวิตเดิมๆท่ีขาดหายไป มันสะท้อนให้เห็น
ถึงความล้มเหลวในการใช้ชีวิตไปผูกไว้กับการผลิตเพ่ือเงินเป็นตัวตั้ง ท าให้เกิดวงจร
หนีสิ้น ชีวิตไม่มีความสุข  หลังจากคิดใคร่ครวญดูแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงส่ิงท่ีก าลังเผชิญอยู่  โดยการน าเอาหลักธรรมมาใช้ในการท่ีจะเรียนรู้คร้ัง
ใหม่ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต การระดมสมอง มีการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน ท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิต  มีการจัดการเร่ืองครอบครัว ทรัพยากรท่ีมีอยู่  
เศรษฐกิจในชุมชน บูรณาการความรู้ท้องถ่ินกับเทคโนโลยสีมยัใหม่ อันจะน าไปสู่การ
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ มีอาหารพอเพียง มีความอยู่ดีกินดี ไม่มีหนีสิ้น เพ่ิม
รายได้ให้ครัวเรือน ส่ิงเหล่านีม้ันคือบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ทุกท่ี ท่ีจะต้องท า ” 
(ถนอม ภู่เงิน 1 กรกฎาคม 2559) 
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 สามารถสรุปไดว้า่แนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิเมืองเพชร การพฒันาจะตอ้งด าเนิน
ควบคู่ไปกบั ภูมิปัญญาเป็นความรู้ดั้งเดิมอนัประกอบไปดว้ยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติดั้งเดิม
ของชาวบา้น ไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัการท ามาหาเล้ียงชีพ การ
ท างานร่วมกนัในชุมชน การปฏิบติัศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู้นั้นจะตอ้งเป็นความรู้ท่ีมี
คุณธรรม เม่ือผูค้นใชค้วามรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง  คนกบัคน  คนกบัธรรมชาติ  และ
คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ความรู้เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ เป็นแนวทาง หลกัเกณฑ ์วธีิปฏิบติั
ท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ความสัมพนัธ์กบัผู ้
ล่วงลบัไปแลว้ กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และกบัธรรมชาติ เช่นเวลาคนเพชรจะท านาเวลาจะไถคลาด ก็จะท า
กระทง 9 ใบ ใส่ขนมกระทงละอยา่ง เพื่อเป็นเคร่ืองบตัรพลี หรือการเซ่นสังเวย จุดธูปเทียนบูชาบอก
กล่าว และ “ขอน ้ าขอขา้ว” การไถคลาดเช่ือว่าจะตอ้งเดินตามเกล็ดพญานาค หรือเวียนซ้ายก่อนสาม
รอบ แลว้ปลดไถหรือแอกวางนอนลงเป็นการเอาฤกษ์เอาชยั เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัการท ามาหากิน
เปล่ียนจากการท าเพื่อยงัชีพไปเป็นการผลิตเพื่อการขาย ผูค้นตอ้งการเงินเพื่ อซ้ือเคร่ืองบริโภคต่าง ๆ 
ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเปล่ียนไป ทรัพยากรต่างๆก็เร่ิมหมดไป สถานการณ์เช่นน้ีท าใหผู้น้  าการพฒันาหลาย
คนท่ีมีบทบาทส าคญัในระดับจงัหวดั ระดับภาค และระดับประเทศ   เร่ิมเห็นความส าคญัของภูมิ
ปัญญาชาวบา้น หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนบัสนุน  และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ประยกุต ์และคน้คิดส่ิงใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์สุขของสังคม ความรู้เร่ืองท ามาหากินของ
คนเมืองเพชรมีอยูม่าก เช่นการท าไร่ท านา การปลูกพืช การเล้ียงสัตว ์การจบัปลา จบัสัตว ์การทอผา้ 
ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของไททรงด า มีลวดลายท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือและความคิดของ
ชาวบ้าน การป้ันปูน หรือศิลปะปูนป้ัน  การแทงหยวก  จะพบได้จากวดัวาอารามโบราณสถาน  
พิพิธภณัฑใ์นจงัหวดัเพชรบุรี 
 
 3. การเปรียบเทยีบความรู้การอบรมก่อนและหลงัการอบรม 
    การเปรียบเทียบความรู้การอบรมก่อนและหลงัการอบรมเก่ียวกับการจดัการศูนย์การ
เรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนการอบรมใหผู้รั้บการอบรมจดัท า
แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) และหลังเสร็จส้ินการอบรมให้ผูเ้ข้ารับการอบรมจัดท า
แบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-test) ดงัตารางท่ี 12  
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบความรู้การอบรมก่อนและหลงัการอบรมเก่ียวกบัการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถี
เมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล df t Sig 

ก่อนการอบรม 30 15 10.72 1.002 71.47 ปานกลาง 29 18.246* .000 
หลงัการอบรม 30 15 13.14 0.765 87.60 มาก    

    * นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ คะแนนก่อนการอบรม (Pre-test) มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง (X  = 10.72, S.D. = 1.002)  (71.47 %) และหลงัการอบรมไดท้ดสอบหลงัการอบรม (Post-
test) มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  = 13.14 (X  = 13.14, S.D. = .765)  (87.60 %) จากคะแนนเตม็ 15 
คะแนน ส่วนผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลงัการอบรมดว้ย t-test แบบ dependent 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 พบวา่ เม่ือทดสอบสถิติที พบวา่ t  =  18.246,  Sig  =  0.00  แสดงใหเ้ห็น
วา่คะแนนก่อนการและหลงัการอบรมเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตอนที ่4 ผลการพฒันา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการประเมินผลและ
ปรับปรุง (Evaluation: E) ในประเด็นรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการด าเนินการวิจยั “PETCH Model”  ในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเองเพชรมาระยะ
หน่ึง  (4 เดือน) ผูว้ิจยัจึงได้ประเมินผลและปรับปรุง ด้วยการใช้เคร่ืองมือการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์มีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นสะพานหิน 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ พระ ผูน้ าชุมชน ปราชญ ์ครูและประชาชน รวมทั้งส้ิน 
30 คน ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ส่วนการประเมินและปรับปรุงการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการสนทนากลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร พบว่า รูปแบบ “PETCH Model”  มีความเหมาะสมในการ
น าไปใช ้มีองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่  
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           1. P: Participation (การมีส่วนร่วม) หมายถึง การกระจายโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนไดรั้บรู้ 
ร่วมคิด ร่วมกนัตดัสินใจ ร่วมกนัรับผิดชอบ และร่วมกนัตรวจสอบ หากประชาชนในชุมชนมีส่วน
ร่วมตั้งแต่กระบวนการตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนยก์ารเรียนรู้ ก็จะท าใหก้ารด าเนิน
กิจกรรมต่างๆภายในศูนยก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 
          2. E: Economy (เศรษฐกิจ) หมายถึงแนวทางการปฏิบติัโดยยึดหลกั ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม 
           3. T: Technology (การน าเอาหลกัวิทยาศาสตร์มาปฏิบติั) หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรใน
ชุมชน ภูมิปัญญา ทุนศกัยภาพของชุมชน และทอ้งถ่ิน เขา้กบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพฒันา
ระบบปฏิบติัการ และการบริหารจดัการตนเองของศูนย ์ใหศู้นยก์ารเรียนรู้และสมาชิกของศูนยร์วมตวั
กนัในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกนั ใหมี้ความสามารถในการปฏิบติัและเรียนรู้แกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดั
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
         4. C: Community (ชุมชน) หมายถึง อาณาบริเวณแห่งหน่ึงท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่มาอย่างยาวนาน มี
ความรักความผูกพนัต่อสถานท่ีแห่งน้ี มีจารีต ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ ความคิดเห็น ไปใน
ทิศทางเดียวกนั ใชส้ถานท่ีสาธารณะ สถาบนัต่างๆร่วมกนั สามารถร่วมแรงร่วมใจกนัท ากิจกรรมอนั
ใดอนัหน่ึงไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
          5. H: Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย)์ หมายถึง คุณค่าของคนหรือบุคลากรในศูนยก์าร
เรียนรู้ อนัไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ ความดีงามต่างๆ ท่ีสั่งสมอยูใ่นตวับุคคลภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
โดยความรู้ ความสามารถ และความดีงามเหล่าน้ี เป็นคุณค่าท่ีสามารถท่ีจะน ามาเพิ่มคุณค่า ใหก้บัศูนย์
การเรียนรู้ได ้การท่ีองคก์รต่างๆมีบุคคลเหล่าน้ีอยู ่ก็จะไดเ้ปรียบเพราะจะสามารถพฒันาผลผลิตของ
องคไ์ดม้ากและต่อเน่ืองไม่มีส้ินสุด 
 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในชุมชนสะพานหินท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยการสุ่มตวัอยา่งง่าย จ านวน 30 
คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา ร้อยละ 100  
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ตารางท่ี 13 การประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร  
  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(n=30) 
ลกัษณะของกลุ่มทีศึ่กษา จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 19 63.30 
 หญิง 11 36.70 
2. อายุ   
 21-30 ปี 1 3.30 
 31-40 ปี 11 36.70 
 41-50 ปี 6 20.00 
 51-60 ปี 10 33.30 
 >60 ปี 1 3.30 
3. สถานภาพสมรส   
 โสด 11 36.70 
 สมรส 16 53.30 
 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 3 10.00 
4. การศึกษา   
 ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่   4 13.30 
 มธัยมศึกษาตอนตน้     15 50.00 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย /ป.ว.ช/ป.ว.ส 3 10.00 
 ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ 4 13.30 

 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่ กลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 มี
อายุ 31-40 ปี จ  านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 36.70 มีสถานภาพ สมรสมากท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.30 มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มากท่ีสุดจ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00  
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผลและล าดบัท่ีของความความพึงพอใจต่อ 
   รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง  

(n = 30) 

ประเด็นความพงึพอใจ X  S.D. ระดับความพงึพอใจ ล าดบัที ่

1. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันา
ศูนย์ 

    

1.1 สร้างความตระหนกัใหชุ้มชนเห็น
ความส าคญัของศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมือง
เพชร 

3.50 1.009 มาก 6 

1.2 การเสริมสร้างให้คนในชุมชนพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.47 .973 ปานกลาง 7 

1.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือกนั
ของคนในชุมชน 

3.80 .887 มาก 2 

1.4 การใหค้  าปรึกษาและแนะน าจาก
ประธานศูนยแ์ละปราชญช์าวบา้น 

3.73 .828 มาก 4 

1.5 ภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีกระบวนการ
เรียนรู้ในอยา่งเป็นระบบ 

3.90 .885 มาก 1 

1.6 การจดัการเรียนรู้ภายในศูนยเ์พื่อให้
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3.77 .898 มาก 3 

1.7 ชุมชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น
การพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง 

3.70 .702 มาก 5 

รวม 3.30 .625 ปานกลาง 2 
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผลและล าดบัท่ีของความความพึงพอใจต่อ 
   รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 (n = 30) 

ประเด็นความพงึพอใจ X  S.D. ระดับความพงึพอใจ ล าดบัที ่

2. ด้านกจิกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ     

2.1 ท่านมีความพึงพอใจท่ีมีส่วนร่วมการ
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี 

3.90 .759 มาก 1 

2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ีมี
ความเข้าใจในเน้ือหาและสามารถน าไป
ปฏิบติัเองไดใ้นชีวติประจ าวนั 

3.90 .885 มาก 2 

2.3 กิจกรรมของศูนยต์อบสนองความ
ตอ้งการของคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

3.57 .898 มาก 5 

2.4 ศูนยก์ารเรียนรู้มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

3.67 .844 มาก 4 

2.5 กิจกรรมในการอบรมการถ่ายทอด
ความรู้สามารถน าไปสู่การพฒันาได ้

3.37 .850 ปานกลาง 7 

2.6 การอบรมในคร้ังน้ีท าใหเ้กิดความ
เขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดด้ว้นตนเอง 

3.53 .819 มาก 6 

2.7 การอบรมปฏิบติัการในคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการ  ด ารงชีพของ
ตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

3.73 .868 มาก 3 

รวม 3.27 .637 ปานกลาง 3 

3. ด้านบรรยากาศจาการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 

    

3.1 มีการกระตุน้ให้ติดตามเน้ือหาความ

รู้อยูเ่สมอเกิดการพฒันาศกัยภาพในการ

เรียนรู้ 

3.20 .761 ปานกลาง 2 
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผลและล าดบัท่ีของความความพึงพอใจต่อ 
   รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 (n = 30) 

ประเด็นความพงึพอใจ X  S.D. ระดับความพงึพอใจ ล าดบัที ่

3.2 การอบรมปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง โดยผูเ้ขา้อบรมช่วยเหลือร่วมมือ
ซ่ึงกบัและกนั 

3.03 .765 ปานกลาง 4 

3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ีได้
เสียเวลาในการเรียนรู้นอ้ยลง 

3.03 .765 ปานกลาง 4 

3.4 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท่าน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

3.03 .765 ปานกลาง 4 

3.5 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท าให้
ท่านไดเ้รียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

3.60 .894 มาก 1 

3.6 ช่วงระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม 

3.18 .633 ปานกลาง 3 

รวม 3.20 .761 ปานกลาง 4 

4. ด้านประโยชน์จากการอบรม     

4.1 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท าให้
สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงประเด็น 

3.30 .915 ปานกลาง 1 

4.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ัง น้ี
สามารถคิดและแก้ไขปัญหาด้วยแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.23 .858 ปานกลาง 2 

4.3 การอบรมในคร้ังน้ีไดรั้บความรู้จากการ
ฟั งและก ารป ฏิบั ติ เ ก่ี ย วกับแนวท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.03 .765 ปานกลาง 3 

รวม 3.63 .999 มาก 1 
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 จากตารางท่ี 14 พบวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บการอบรมการพฒันารูปแบบการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X  = 3.74, S.D. 0.868) สามารถอธิบายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 ดา้นประโยชน์จากการอบรมอยูใ่นระดบัมาก  (X  = 3.63, S.D. 0.999) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ีท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็น (X  = 3.30, S.D. 0.915) รองลงมาคือการอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีสามารถคิดและแกไ้ขปัญหา
ดว้ยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (X  = 3.23, S.D. 0.858) ต่อมาคือการอบรมในคร้ังน้ีไดรั้บความรู้จากการ
ฟังและการปฏิบติัเก่ียวกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (X  = 3.03, S.D. 0.765) 
 ดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาศูนยอ์ยูใ่นระดบัมาก  (X  = 3.30, S.D. 0.625) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ภายในศูนย์การเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ ( X  = 3.90, S.D. 0.885) รองลงมาคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือกันของคน 
ในชุมชน (X  = 3.80, S.D. 0.887) ต่อมาคือ การจดัการเรียนรู้ภายในศูนยเ์พื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ( X  = 3.77, S.D. 0.898) และการให้ค  าปรึกษาและแนะน าจากประธานศูนยแ์ละปราชญ์ชาวบา้น       
(X  = 3.73, S.D 0.828) ชุมชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง (X  = 3.70, 
S.D. 0.702) สร้างความตระหนกัให้ชุมชนเห็นความส าคญัของศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร (X  = 3.50, 
S.D. 1.009) การเสริมสร้างใหค้นในชุมชนพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (X  = 3.47, S.D. 0.973)  
 ดา้นบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบติัการอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.20, S.D. 0.716) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท าให้ท่านไดเ้รียน
รู้อยูต่ลอดเวลา ( X  = 3.60, S.D. 0.894) รองลงมาคือ มีการกระตุน้ให้ติดตามเน้ือหาความรู้อยูเ่สมอเกิดการ
พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ (X  = 3.20, S.D. 0.761) ต่อมาคือการอบรมปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดล้งมือปฏิบติั
จริง โดยผูเ้ขา้อบรมช่วยเหลือร่วมมือซ่ึงกบัและกนั (X  = 3.30, S.D. 0.765) การอบรมเชิงปฏิบติัการใน
คร้ังน้ีได้เสียเวลาในการเรียนรู้น้อยลง ( X  = 3.30, S.D. 0.765) การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท่าน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (X  = 3.30, S.D. 0.765) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือช่วงระยะเวลาในการ
อบรมมีความเหมาะสม (X  = 3.18, S.D. 0.633) 
 ดา้นกิจกรรมจาการอบรมเชิงปฏิบติัการอยูใ่นระดบัมาก  (X  = 3.27, S.D. 0.637) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจท่ีมีส่วนร่วมการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใน
คร้ังน้ี ( X  = 3.90, S.D. 0.637) ท่านมีความพึงพอใจท่ีมีส่วนร่วมการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี  
( X  = 3.90, S.D 0.759) ต่อมาคือ การให้ค  าปรึกษาและแนะน าจากประธานศูนยแ์ละปราชญ์ชาวบา้น 
( X  = 3.73, S.D. 0.868) และกิจกรรมของศูนย์ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง  
(X  = 3.57, S.D. 0.898) และการอบรมในคร้ังน้ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดด้ว้นตนเอง (X  = 3.53, 
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S.D. 0.819) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือการอบรมปฏิบติัการในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ ด ารงชีพ
ของตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (X  = 3.37, S.D. 0.850) 
 
2. ผลการถอดบทเรียนการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 การด าเนินการวิจยัท่ีไดศึ้กษารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลงัจากไดมี้การศึกษาเบ้ืองตน้ (Pilot Study) และเตรียมชุมชนมาใน
ช่วงหน่ึง การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั และการจดัเวทีเสวนาในพื้นท่ีการวิจยั ใน
วนัท่ี 10 กนัยายน 2559 ณ ศูนยก์ารเรียนบา้นสะพานหิน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คนผูว้ิจยัได้
ก าหนดกรอบในการถอดบทเรียน เพื่อใหเ้ห็นบทเรียนในรูปแบบฯ ดงัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วม (Participation) 
 การมีส่วนร่วมในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประธานศูนย์หรือปราชญ์ชาวบ้านจะต้องมีจิตใจท่ีกวา้งขวางและมีความเสียสละในส่ิง
เล็กๆนอ้ยๆ แต่ในบางคร้ังดว้ยอุปนิสัยใจคอของคนท่ีไม่เหมือนกนั คนท่ีมีความโลภอยากจะไดข้อง
ผูอ่ื้นก็มีอยูม่าก ดงันั้นถึงการมีส่วนร่วมจะตอ้งมีการเสียสละ แต่ก็ตอ้งมีการบริหารจดัการตรงน้ีด้วย
เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัทรัพยากรของศูนยก์ารเรียนรู้ โดยคุณเขียน สร้อยสม ไดใ้ห้
ขอ้มูลในการเสวนาในคร้ังน่ีวา่ 
 

 “ผู้บริหารเองต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ส าคัญเท่า
ประโยชน์ส่วนรวม แล้วคุณจะต้องรู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม
ด้วย บางคร้ังผมท างาน มคีนมาประชุม ดูงาน ผมหมดไปแล้ว ค่ากาแฟอะไรต่อมิอะไร 
มะนาวปลูกไว้พวกท่ีมาศึกษาดูงานกเ็ก็บใส่กระเป๋าไป ของอะไรท่ีกินได้ก็เด็ดกินจน
หมด ถ้าเราไม่รู้จักการให้ตรงนีคุ้ณ เป็นศูนย์การเรียนรู้ไม่ได้”  
(เขียน สร้อยสม 10 กนัยายน 2559) 
 

 หน่วยงานภาครัฐมีหนา้ท่ีช่วยเหลือศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนโดยหนา้ท่ีหลายๆหน่วยงาน แต่ใน
บางคร้ัง เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐก็ตอ้งลงมาศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ภายในทอ้งถ่ินเหมือนกนั 
คือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เจา้หนา้ท่ีอาจมีความรู้แค่ในภาคทฤษฏี แต่ยงัขาดทกัษะใน
ดา้นการปฏิบติั ซ่ึงคุณส ารอง แตงพลบั ไดใ้หข้อ้มูลในการเสวนาไวว้า่ 
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 “ศูนย์ของผมเป็นศูนย์หลักของจังหวัดเพชรบุรีมีเจ้าหน้าท่ีจาก ก.ป.ร. และศูนย์ห้วย
ทรายมาสนับสนุนดูแลตลอด หน่วยงานทางการเกษตรทุกศูนย์มาหาความรู้จากผม ท่ี
น่าแปลกท้ังๆท่ีเค้าเป็นหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบทางการเกษตร แต่ต้องให้ผมมา
อบรมให้ตลอด เขาใช้แต่ภาคทฤษฏีอย่างเดียว ไม่เคยได้ปฏิบัติ ปลูกพืชผักก็ปลูกไม่
เป็น ได้แต่อ่านในหนังสือแล้วกม็าบรรยายให้เกษตรกรฟัง หากเขาไม่ปฏิบัติอะไรเลย 
เขากจ็ะไม่รู้เร่ืองอะไรเลยท้ังฟ้ืนดิน ดายหญ้า ต้องท าหมดทุกอย่าง ท านากใ็ห้ท านา ท่ี
สุพรรณกม็าอยู่สองอาทิตย์มาฝึกอบรมเกี่ยวกับการท านา ปักด า แล้วกก็ลับไป  พอได้
เวลากก็ลับมาเกี่ยว มีแม้แต่เดก็ผู้หญิงเป็นลูกเกษตรกรก็อบรมกับผม อย่างว่าเด็กท่ีจบ
มาทางด้านการเกษตรกไ็ม่ได้กลับภูมิล าเนาของตนเอง เพ่ือช่วยครอบครัวสานต่ออาชีพ
จบมากเ็ข้าโรงงาน  ท างานบริษัทขายยาขายปุ๋ยเคมขีองเอกชน คนท าการเกษตรจะหมด
ไปเร่ือยๆ ต่อไปจะมีแต่เวียดนาม และญี่ปุ่นท่ีอาชีพท าการเกษตรท่ีเฟ่ืองฟู” (ส ารอง 
แตงพลบั 10 กนัยายน 2559) 
 

 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนก็มีส่วนส าคญัไม่น้อยในการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนวิถี
เมืองเพชร ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากภาคเอกชนบางองคก์รมีศกัยภาพใน
ดา้นเทคโนโลยี เช่นปลาสายพนัธ์ุใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนแลว้น ามามอบให้ทางศูนยเ์พื่อเพาะเล้ียง
ขยายพนัธ์ุ โดยคุณเชิด เหมือนจนัทร์ ไดใ้หข้อ้มูลในการเสวนาตรงน้ีไวว้า่ 
 

  “ก็เร่ืองผสมพันธ์ุ ปลาสายพันธ์ุใหม่ๆ ยังไม่ส าเร็จเพราะว่าน า้น้อย  อุปสรรคของ
การด าเนินงานในศูนย์ของผมคือ น า้ไม่ค่อยพอใช้  ผมได้ความรู้ด้านการเลีย้งปลานี่มา
จากศูนย์การศึกษาห้วยทราย ตลอดจนบ่อปลา พันธ์ุปลาทางศูนย์เขาเป็นผู้ จัดหามาให้
หมด นอกจากนั้นกม็ีหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงาน กับเอกชนกใ็ห้ความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือมาบ้างเหมือนกัน” (เชิด เหมือนจนัทร์ 10 กนัยายน 2559) 

 
 การมีส่วนร่วมขององคก์รภาคประชาชน ก็มีส่วนสร้างประสิทธิภาพในการท างาน ของศูนย์
การเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการมีส่วนร่วมในระดบัภาคีภาค
ประชาชน ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงคุณเอ้ือมพร โตภานุรักษก์ุล ไดใ้ห้
ขอ้มูลในการเสวนาถอดบทเรียนไวว้า่ 
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 “ถ้าพูดถึงเร่ืองการมีส่วนร่วมแล้วเราค่อนข้างท่ีจะโชคดี เรามีการเช่ือมโยงคนทุก
ระดับ ทุกองค์กร ส่งผลให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น น าไปสู่การท างานเพ่ือสังคม
ร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนได้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือ
เป็นอย่างดีในทุกๆคร้ังท่ีออกปากหรือชักชวน จะเห็นได้จากการจัดการงานเร่ือง 
“ต านานเมล็ดข้าว” ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 31 
สิงหาคม 2556 หรือเม่ือสามปีท่ีผ่านมาแล้ว ท่ีบ้านชะอาน และวัดชะอ าคีรี ซ่ึงงานนี ้
กลุ่มบ้านชะอานร่วมมือกับเครือข่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาชาวเมืองชะอ าโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่ีจะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เดก็ๆเยาวชน และรชุมชนให้สนใจ
เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชนตนเอง เป็นการสร้างคนต้นแบบ3ดี คือ พืน้ท่ีดี ส่ือดี
และภูมิดี” (เอ้ือมพร โตภานุรักษก์ุล 10 กนัยายน 2559) 
 

 ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรในบางศูนยไ์ดรั้บความร่วมมือจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นอย่างดี และไดรั้บความร่วมมือจากเครือข่ายเทศบาลเมืองทัว่จากทัว่ประเทศ ในการท ากิจกรรม
ต่างๆท่ีทางศูนยจ์ดัข้ึน คุณผนันภา หอมเหมือน ประธานศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นสะพานหิน ได้
กล่าวในการเสวนาในคร้ังน้ีวา่ 
 

 “ส าหรับศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานหินทีนี่เรากไ็ด้รับการช่วยเหลือจากหลายภาค
ส่วน โดยเฉพาะเทศบาลชะอ าท่ีให้ความอนุเคราะห์ซ้ือสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งนี ้
ขึน้มาเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และไม่เพียงแต่เทศบาลเมืองชะอ า
เท่านั้น เครือข่ายสมาชิกเทศบาลเมืองท่ัวประเทศก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เช่นกัน และท่ีส าคัญชาวบ้านชุมชนสะพานหินน่ารักมาก ให้ความร่วมมือทุกๆงานท่ีมี
กิจกรรมจัดขึน้  ให้ความคิดเห็น ติชม การท างานของศูนย์มาโดยตลอด” 
(ผนันภา หอมเหมือน 10 กนัยายน 2559) 

 
สรุปไดว้า่ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือวา่องคก์รภาคประชาชน ลว้นมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้

การพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหนา้
พฒันาการบริหารจดัการ และการเผยแพร่องคค์วามรู้สู่ชุมชนใหด้ าเนินงานต่อไปอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง
สืบไป 
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2. Economy (เศรษฐกจิ)  
 การจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                

มีแนวคิดการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า และใชป้ริมาณแต่นอ้ยท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ เช่นลุงส ารอง แตง
พลบั ไม่ใชส้ารเคมี แต่ใชว้ธีิการทางธรรมชาติมาช่วยในการท าการเกษตร โดยคุณส ารอง แตงพลบั ได้
ใหข้อ้มูลในการเสวนาถอดบทเรียนตรงน้ีไวว้า่ 

 “หลักการท างานของท่ีนี่ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติแทน แบบการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เน้นท าเพ่ือการบริโภค ท่ีเหลือก็ขาย มีท้ังการปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ 
ผสมผสานกันไป  โดยท่ีนี่มีผมเป็นผู้ ด าเนินงานศูนย์ มีหน่วยงานท้ังในและนอก
ประเทศ เข้ามาศึกษาดูงาน บางวันมาถึงสามส่ีคณะ เยอะมาก แล้วกม็ีหน่วยงานมาให้
ผมไปบรรยายนอกสถานท่ีกบ่็อย เหนือ ใต้ อีสาน  ตะวันออก  ตะวันตก โดยมากเป็น
หัวข้อเกี่ยวกับโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ของในหลวง หลักการเศรษฐกิจพอเพียง” 
(ส ารอง แตงพลบั 10 กนัยายน 2559) 
 

 ความพอเพียงโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบๆตวั เช่น ดิน น ้ า ลม ไฟ และป่าไม ้เพื่อท่ีจะ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวใ้ห้นานท่ีสุด คุณเขียน สร้อยสม ให้ขอ้มูลในการเสวนา
ถอดบทเรียนไวต้รงน้ีวา่ 
 

 “ศูนย์แห่งนีเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตามหลักของพระเจ้าอยู่ หัว โดยยึด
หลักการพัฒนา ท่ี พ่ึง พิงเ กื้อกูลกัน  ของสรรพส่ิง ท้ังหลายโดยไม่ขัดแย้งกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีนี่เราท าได้ขนาดไหน เรากด็ูเอาว่าธรรมชาติ มี
ดิน น า้ ลม  ไฟ  ป่า เราจะใช้ป่าของเราอย่างไร ป่าท่ีมอียู่ในพืน้ท่ีขณะนี ้เราสามารถเอา
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหน มันขึน้อยู่กับตัวผู้บริหาร ผมปลูกต้นกฐินเทพา
ผมถือว่าต้นใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไม้สอยต่างๆได้ ราก ใบ ดอก สามารถใช้เป็น
พืชตระกูลถั่วปรับปรุงพืน้ดินได้ นี่คือการเรียนรู้จากธรรมชาติ  เราจะบริหารอย่างไร
ให้มันเกิดประโยชน์กับพื้นท่ีของเรา โดยท่ีเราไม่ต้องใช้แรงงานต้นทุนเราต้องรู้จัก
วิธีการบริหารจัดการกับพวกนีใ้ห้ได้  จะท าอย่างไรท่ีเราจะปลูกพืชให้มกิีนมใีช้ของเรา
ได้ เม่ือวันก่อนผมพาคุณไปดูต้นก้ามปู ผมปลูกต้นก้ามปูไว้ โดยท่ีเวลาท าการเกษตร 
หรือจะปลูกพืชอะไร กไ็ม่จ าเป็นต้องล้มต้นนี ้ดูแลส่ิงแวดล้อม ดูแลธรรมชาติได้ กต้็อง
บริหารพืน้ท่ี ท่ีต้องใช้โดยท่ีไม่ไปรบกวนต้นก้ามปู โดยใช้เศษก่ิงก้าน เศษใบ เศษดอก 
ท่ีร่วงหล่นลงมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติ  โดยการย่อยสลาย คือธาตุอาหาราของจุลินทรีย์   นี่
คือการบริหารป่า ทีนีก้ารบริหารคน คนกต้็องอยู่รอดด้วย เรากต้็องหาวิธีคือเราต้องพ่ึง
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ป่าให้ได้ เช่น ไผ่เราสามารถน าเอามาท าเคร่ืองใช้ไม้สอยได้ เคร่ืองเรือน อาหาร ท าให้
เราอยู่ได้ในระดับหน่ึง บางส่วนเราต้องการปลูกพืชอ่ืนๆให้อยู่รวมกับป่าได้  เราต้อง
ศึกษาว่าพืชแบบไหนสามารถอยู่รวมกันได้ เช่น ปลูกมะนาวกับกล้วยได้ไหม ได้กใ็ห้
อยู่รวมกัน ปลูกมะนาวกับมะพร้าวได้ไหม ได้กใ็ห้อยู่รวมกัน เพราะการกินอาหารของ
พืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน รากไม่เหมือนกัน คือให้เราเข้าใจว่าต้นไม้ต่างชนิดกัน
สามารถรวมกันได้ไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว พระองค์สอนให้ท าการเกษตร
แบบผสมผสาน เพราะการเกษตรผสมผสานสามารถเกือ้กูลกันได้ ธาตุอาหารสามารถ
ชดเชยกันได้ ปลูกมะนาว กฐินเทพา ใบกฐินเทพามันร่วงลงมาเป็นธาตุอาหาร ของ
ต้นไม้ใกล้เคียงกัน 
 การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต้องค่อยเป็นค่อยไป ถ้าเราค่อยเป็นค่อยไป 
ต่อไปในอนาคต มันกจ็ะดีขึน้มาเอง เหมือนกับท่ีเราเคยมีหนีสิ้น เพราะความอยากได้ 
เม่ือเรามาท าตรงนีใ้หม่ๆ กไ็ม่มรีายได้อะไร แต่เม่ือผ่านวิกฤติมาได้แล้ว จะเห็นได้ชัดว่า 
เรามีกินมีใช้โดยไม่ต้องไปซ้ือ เพ่ือนฝูงมา ก็ให้เขาโดยท่ีเราไม่ต้องไปซ้ือมันก็เป็น
ความสุขของเราแล้ว  ความภู มิใจของผม คือ  การน าแนวพระราชด า ริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมาใช้  เม่ือจิตใจเราได้รู้จักให้แล้วมันเป็นความสุขด้วย
ความบริสุทธ์ิใจเราไม่ได้ให้เพราะเราต้องการส่ิงตอบแทนใครส่ิงท่ีประสบความส าเร็จ
แล้ว นั่นคือเราได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ส่ิงท่ีเรา
ทดแทนผืนแผ่นดินเกิดของเราได้ ก็คือ ท าส่ิงดีๆ ได้น าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติให้
เห็นเป็นรูปธรรมขึน้มา แล้วสามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืนเห็นว่า ถ้าท าอย่างนีจ้ะท าให้
ชีวิตของทุกคน “อยู่รอด ปลอดหนี ้มีก าไร ใจเป็นสุข” ส่ิงนีถื้อว่าเป็นความสุขในชีวิต
แล้ว” (เขียน สร้อยสม 10 กนัยายน 2559) 

 
 การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื พร้อม
รับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ีเช่นคุณ
ถนอม ภู่เงิน ปราชญช์าวบา้นผูเ้ชียวชาญดา้นการท าตาลโตนด แห่งศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด 
จงัหวดัเพชรบุรี ไดก้ล่าวไวใ้นการเสวนาถอดบทเรียนคร้ังน้ีไวว้า่ 
 

 “บรรพบุรุษและพ่อแม่ผมมอีาชีพท าตาล ผมเกิดมากเ็ห็นท่านมอีาชีพท าตาลอยู่ ก่อน
แล้ว คนเพชรบุรีสมัยก่อนมีอาชีพหลักอยู่สองอย่าง คืออาชีพท านา กับท าตาล พอพูด
ถึงเมืองเพชรบุรีก็ต้องนึกถึงตาลโตนด มันเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองเพชร สมัยก่อนผม
อยากเรียนหนังสือพ่อแม่กบ็อกให้อยู่ เป็นเพ่ือนท่านดีกว่า กอ็ยู่ ช่วยท่านท างานจนอายุ
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ครบบวชเรียน บวชปี 2516 สึกมาเป็นผู้ใหญ่บ้างก านันบ้าง สามสิบกว่าปีท างานเพ่ือ
สังคมมาโดยตลอด จนมาคิดได้ว่าท างานเพ่ือสังคมอย่างเดียวไม่ไหวแน่ จึงมองหา
ลู่ทางการท ามาหากินว่าจะท าอะไรกคิ็ดไว้หลายอย่าง จึงสรุปได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคม
เกษตรกรรม จึงดูว่าจะปลูกอะไรท่ีมีความยัง่ยืน ไม่ต้องดูแลมากปลอดสารพิษ  จึงมอง
ไปท่ีตาลโตนดเพราะมีคนท ามากในอ าเภอบ้านลาด จึงคิดจะปลูกตาล แรกๆกม็ีแต่คน
หัวเราะ เพราะว่าไม่มีใครคิดจะปลูกตาลกัน ส่วนมากกจ็ะขึน้ตามธรรมชาติตามเทือก
สาวนไร่นามากว่า ท่ีมกิีนกันอยู่นั้นธรรมชาติปลูกไว้ให้เราท้ังหมด พอผมพูดว่าจะปลูก
ตาลพวกกห็าว่าเพ้อเจ้อเม่ือก่อนพืน้ท่ีศูนย์ตรงนีป้ลูกมะนาวกับท านา ปี 2534 กคิ็ดเร่ือง
การปลูกตาลอีก ก็วางแผนค้นคว้าหาความรู้จากผู้ รู้คนเก่าคนแก่ในเมืองเพชรบุรี 
ประกอบกับน้อมน าเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปฏิบัติ ปลูกทุกอย่าง
ท่ีสามารถเป็นเสาหลักให้ตระกูลได้ ตาลโตนดกว่าจะให้ผลก็กินระยะเวลา 18-20 ปี 
และอายุของตาลจะอยู่ ได้ยาวนานสองถึงสามร้อยปีเลยทีเดียว” (ถนอม ภู่ เงิน 10 
กันยายน 2559) 

 
 สรุปไดว้่า ความพอเพียงคือการตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท
โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระท า เป็นแนวทางในการแกไ้ข
เพื่อใหร้อดพน้จากปัญหาต่างๆและสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์
และความเปล่ียนแปลงต่างๆ 
 3. เทคโนโลย ี(Technology)  
    เทคโนโลยีเป็นการน าเสนอ และการส่ือสารต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีส่วนช่วยเหลือทางดา้นการผลิต ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีคุณประโยชน์อย่างมากถา้รู้จกัท่ีจะ
เลือกน ามาใช้ ในการบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยคุณส ารอง ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวใ้นการเสวนาถอดบทเรียนวา่ 

 
 “ถ้าพูดถึงเ ร่ืองความอยากได้เคร่ืองมือ พวกส่ือต่างๆ อย่างเคร่ืองเล่นซีดี  
คอมพิวเตอร์กย็งัมคีวามจ าเป็นต้องใช้ แต่ทางเราต้องการบรรยายสด แล้วพากันเดินไป
ดูของจริง ซ่ึงจริงๆแล้วส่ืออย่างเพาเวอร์พอยด์ สมาชิกบางคนยังดูไม่เป็นเลย ดูไม่ออก 
แต่กม็ีความจะเป็นไปได้ในบางกรณีย์เก้าอีก้เ็หมือนกันถ้าได้อย่างดีหน่อยกใ็ห้กับแขก
ผู้มีเกรียติ นั่นคือส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจให้ผู้ ท่ีมาเยือนมากกว่าท่ีตัวประธานศูนย์
อยากจะได้ และในส่วนท่ีเป็นเร่ืองของวัตถุดิบในการด าเนินงานของศูนย์ เช่น 
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กากน า้ตาลท่ีใช้ผสมในปุ๋ยหมักชีวิภาพ กต้็องหาซ้ือจัดมา ซ่ึงกต้็องน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงซ่ึงหมักแล้วคุณมีเวลาใช้หรือไม่ เม่ือหมักแล้วไม่ใช้กไ็ม่เกิดประโยชน์อะไร สู้
เอางบประมาณไปให้ผู้ ท่ีมคีวามต้องการอย่างอ่ืนดีกว่า จึงต้องมกีลุ่มต่างๆมาเรียนรู้เพ่ือ
ลดต้นทุน และจะมีอุปกรณ์แจกจ่ายไปแต่ละกลุ่ม  นี่คือการต่อยอด ซ่ึงเรากด็ าเนินการ
อยู่แล้ว แต่ถ้าผู้ ท่ีมาดูงานจะดูทุกเร่ือง เรากไ็ม่มีความพร้อมตรงนั้น บางส่วนกต้็องใช้
ปัจจัยในการท่ีจะต้องไปซ้ือหามา ซ่ึงตรงนีอ้ย่างเร่ืองการเผยแพร่องค์ความรู้กต้็องอาศัย
ส่ือกระแสหลัก เช่น รายการทีวี  หนังสือพิมพ์   วารสารต่างๆท่ีเค้าขอเข้ามาศึกษาและ
สัมภาษณ์กลับไปแพร่ภาพออกอากาศก็ต้องขอความอนุเคราะห์ท าใส่แผ่นซีดีมาให้
หน่อยเพ่ือจะได้ใช้ในการอบรมต่อๆไป” (เขยีน สร้อยสม 10 กันยายน 2559) 
 

 คุณบุญเลิศ บวัโรย ก็เช่นเดียวกนั ซ่ึงท่านไดน้ าเอาหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาทดลองการ
ผลิตน ้ าส้มควนัไมใ้ห้มีความแตกต่าง และไดป้ริมาณท่ีมากข้ึนกวา่ท่ีชุมชนอ่ืนๆ ท ากนัอยู ่โดยคุณบุญ
เลิศ บวัโรย ไดก้ล่าวไวใ้นการเสวนาถอดบทเรียนไวว้า่ 
 

 “ช่วงท่ีผมด าเนินศูนย์อย่างเตม็รูปแบบนั้น ส่วนมากจะเป็นพวกท่ีมาท าวิทยานิพนธ์
กัน คือการท างานของผมคือ การฟังคนอ่ืนแล้วน ามาวิเคราะห์ แล้วก็ทดลองว่าอะไร
ได้ผล อย่างคร้ังแรกเลยผมไปเรียนท าน า้ส้มควันไม้ศูนย์ห้วยทรายพาผมไปดูงานท่ี 
อ าเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุรี  ถงัน า้ส้มควนัไม้มลีักษณะเป็นถงัเหลก็ เป็นถงัสังกะสี  
สภาพแบบนั้นมนัไม่พอกินหรอก ไม่พอใช้ด้วย  ผมกลับมากคิ็ดใหม่ท าเป็นเตารองปูน 
เตาอิฐแดงใช้ดินเหนียวโป๊ะ เฉพาะถ่านเตาหน่ึงผมได้เงินประมาณห้าพันบาท ได้ถ่าน
ประมาณ 20-24 กระสอบ น า้ส้มควันไม้อยู่ ท่ีประมาณสองพันกว่าบาท ซ่ึงกป็ระมาณ 
80-100 ลิตรต่อเตา แบบท่ีไปดูงานคร้ังแรกท่ีอ าเภอท่าม่วงได้ถ่านออกมาทีแค่คร่ึง
กระสอบ มันไม่พอกิน แล้วก็ต้องใช้เวลาสองวันสามวันกว่าจะได้ มันพอกินท่ีไหน 
น า้ส้มควันไม้นี่ต้องศึกษาให้ดีนะส่วนมากบางคนเข้าใจผิดกัน คิดว่าเป็นสารฆ่าแมลง 
จริงแล้วเป็นสารไล่แมลงแล้วก็เป็นฮอร์โมนชนิดหน่ึง ถ้าจะคิดเอาเป็นฮอร์โมนใช้
กล้วยหมักน า้ตาลทรายท าให้มันเปร้ียว มันก็เป็นกรดซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีดีกว่า   น า้ส้ม
ควันไม้นี่ถ้าลงดินกจ็ะระเบิดดิน มันคือกรดซ่ึงถ้าถูกกับอะไรแล้วมันกจ็ะผุพัง ซ่ึงกรด
ตัวนีม้ันดีส าหรับแมลง แมลงตระกูลหนอนมันจะขับไล่ เพราะมันเกลียดท่ีสุดคือกล่ิน
ของควนัไฟ ซ่ึงกล่ินของน า้ส้มควนัไม้คล้ายๆกับไฟไหม้ป่า  กเ็ลยไม่กล้าเข้าใกล้ต้นไม้ 
แต่ไม่ตาย ผมขายส่งน ้าส้มควันไม้อยู่ ลิตรละ 20 บาท เค้าเอาไปฉีดขนุนท่ีส่งออก
ต่างประเทศ เพราะเค้าใช้สารเคมีไม่ได้ถ้าใช้เกิดปลายทางตรวจเจอเค้าตีกลับหมดตู้
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คอนเทนเนอร์เป็นล้าน  อันนีผ้มถือว่าเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างแท้จริง..ต้อง
ทดลองให้เห็นกับตาด้วยตนเอง..น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมจนสามารถน ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง” (บุญเลิศ  บวัโรย 10 กนัยายน 2559) 

 
 สรุปไดว้า่ วิทยาศาสตร์ท่ีน ามาใชภ้ายในศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างคนให้มีความมานะอดทน เป็นคนไม่หลงงมงาย เป็น
คนมีเหตุผล เป็นคนท่ีไม่ถูกชกัจูงไปในทางท่ีผิดไดง่้าย ๆ นอกจากน้ีวิทยาศาสตร์ยงัช่วยให้สมาชิกใน
ศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตระหนักถึงความส าคญัของการท างานเป็นระบบเป็นทีมหรือเป็น
เครือข่าย ความเป็นหมู่คณะ เข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมส่วนรวมจาก
พฤติกรรม หรือการกระท าของสมาชิกแมเ้พียงคนเดียวหรือกลุ่มหน่ึง 
 
 4. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community)  
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการหน่ึงในการจดัการความรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการน าเอา
ความรู้ท่ีมีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร โดยคุณเชิด เหมือนจนัทร์ 
ไดพ้ยายามให้คนในชุมชนมีความสนใจ ในองคค์วามรู้ท่ีท่านมีอยู ่โดยคุณเชิด เหมือนจนัทร์ไดก้ล่าว
ไวใ้นการเสวนาถอดบทเรียนในคร้ังน้ีวา่ 
 

 “ศูนย์การเรียนรู้ท่ีนี่เป็นความร่วมมือ และเช่ือมโยงกันกับศูนย์การศึกษาห้วยทราย
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันเพ่ือท่ีจะได้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนท่ีมีความสนใจเร่ืองการเลีย้งปลาน า้
จืด  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์มีการ
ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชนบริเวณศูนย์การเรียนรู้ท่ีมีความสนใจ
เหมือนกัน ในการพัฒนาสายพันธ์ุปลาให้มีความทนต่อสภาพในพืน้ท่ี เลีย้งง่าย โตเร็ว 
ซ่ึงกม็ีคนในชุมชนมากพอสมควรท่ีให้ความสนใจ และน าความรู้ไปปฏิบัติจนประสบ
ผลส าเร็จ” (เชิด  เหมือนจนัทร์ 10 กนัยายน 2559) 

 
 คุณเอ้ือมพร โตภานุรักษก์ุล ไดก้ล่าวถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ไวใ้นเร่ืองของการ “ติดแรง”ซ่ึง
เป็นวฒันธรรมและวิถีความเป็นเมืองเพชร นบัเป็นกระบวนการจดัการความรู้อยา่งหน่ึง โดยคุณเอ้ือม
พร โตภานุรักษก์ุล ไดก้ล่าวไวใ้นการเสวนาถอดบทเรียนในคร้ังน้ีวา่ 
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 “ถามเร่ืองนีท้ าให้คิดถึงเร่ือง “การติดแรง” การติดแรงนวดข้าวถือว่าเป็นการ
ช่วยเหลือพ่ึงพากันในชุมชน ท้ังยังเป็นโอกาสท่ีคนในชุมชนหมู่ บ้านพบปะสังสรรค์
หลังจากเสร็จงานในไร่นาของตน หนุ่มสาวกร้็องร าท าเพลงกันไปตามประสา เดก็ๆกม็ี
การเล่นพืน้ถ่ินอันแสนสนุก อย่างงูกินหาง มอญซ่อนผ้า คนในชุมชนพ่อแม่พี่ญาติๆก็
จะท าขนมอร่อยๆอย่างการเผาข้าวหลามใส่ถั่วด า ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวเป็นอดีตท่ีสัมผัสได้
ถึงความรักความผูกพันของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ในเวลานีสั้งคมเร่ิมเปลี่ยนทุก
คนท างานแข่งกับเวลาเพ่ือหาเงินมาใช้จ่ายตามกระแสบริโภคนิยม ท าให้บรรยากาศ
เก่าๆนั้นหายไป 
 แต่ก็ยังใจชื้นขึน้มาบ้างท่ีคนในชุมชนยังมีความต้องการท่ีจะให้ชุมชนของตนมี
ความเข้มแขง็ จะเห็นได้จากการจัดงาน ต านานเมล็ดข้าว ท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าคนใน
ชุมชนมีความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทางบ้านชะอานจัดขึน้  ทุกคน
ในชุมชนเหน็ดเหน่ือยกันหลายวันตั้งแต่ก่อนเร่ิมงานจนเสร็จงาน แต่ถึงจะเหน่ือย
อย่างไรทุกคนในชุมชนซ่ึงถือว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในคร้ังนั้นต่างกม็ีแต่รอยยิม้
กับส่ิงท่ีทุ่มเทท าลงไป”  (เอ้ือมพร โตภานุรักษก์ุล 10 กนัยายน 2559) 

 
 สรุปไดว้า่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได ้ประธานศูนยก์ารเรียนรู้ และปราชญช์าวบา้น
จะตอ้งมีวธีิการในการเสริมสร้างแรงจูงใจ และการสร้างบรรยากาศ ใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่าง
แทจ้ริงหมายถึงการร่วมมือ ร่วมใจกนัของปราชญ ์ประธานศูนยก์ารเรียนรู้ และสมาชิกในชุมชน เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิไปท่ีผูส้นใจ เพื่อให้สามารถ พฒันาการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ผา่น
การวางแผน การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จนเกิดเป็นวฒันธรรม หรือ
ชุมชนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 5. Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย์) 
     เป้าหมายแห่งมนุษย ์คือ การน าเอาองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีมีความคลา้ยคลึงมาจดัวางใหมี้
ความสัมพนัธ์กนั ให้เกิดการประสานกนัอย่างลงตวั ซ่ึงคุณผนันภา หอมเหมือน ประธานศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนบา้นสะพานหิน ไดก้ล่าวถึงความลงตวัและกลมกลืนจากการร่วมไมร่้วมมือของคนใน
ชุมชนไวใ้นการเสวนาถอดบทเรียนคร้ังน้ีวา่  
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 “เราจะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนรู้สะพานหินนีเ้กิดขึน้มาได้นั้น ไม่ใช่เพราะดิฉันท า
เพียงคนเดียว ซ่ึงมันคงเป็นไปไม่ได้ท่ีงานแบบนีจ้ะท าได้โดยใช้คนเพียงคนเดียว ส่ิงท่ี
ทุกๆคนเห็นกันอยู่ ในท่ีแห่งนี ้เกิดจากการร่วมมือ ร่วมใจกันท างานท่ีตนได้รับ
มอบหมายตามก าลัง สติปัญญาของตน ให้บรรลุผลตามท่ีพวกเราตกลงกันไว้ งานท่ี
ออกมาจึงเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อย่างการน าเอาบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นพลาสติกท่ี
ไม่ใช้แล้วมาปลูกผกัไร้สาร  เอายางรถยนต์เก่าๆมาท ากระถางปลูกต้นมะนาว ส่ิงเหล่านี ้
ล้วนเกิดจากความคิดของคนในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี ้ ท่ีนี่จึงไม่มีเหตุท่ีจะต้องทะเลาะ
วิวาทกันเร่ืองของการท างาน ทุกคนยอมรับความคิดของกันและกันอย่างมีเหตุมีผล 
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด คนท่ีนี่ท างานด้วยความมุ่ งมั่นในการรวมพลัง
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันเพ่ือให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนีป้ระสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี”  
(ผนันภา  หอมเหมือน 10 กนัยายน 2559) 

 
 ความลงตวัในการใช้ชีวิตก็เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงคุณส ารอง แตงพลบั ไดก้ล่าวถึงความลงตวัในการใช้
ชีวติของท่านตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสวนาถอดบทเรียนในคร้ังน้ีวา่ 

 
 “ผมมีความสุขทุกๆวันท่ีได้ท างาน วันๆผมไม่ได้ใช้จ่ายอะไร เพราะในศูนย์การ
เรียนรู้นีม้ีอยู่แล้ว จะซ้ือในส่ิงท่ีท าเองไม่ได้ เวลาคนเข้ามาศึกษาดูงานก็น าเอาผลผลิต
ในศูนย์นีอ้อกมาขายได้ มีรายได้เข้ามาส่วนหน่ึง คณะท่ีเข้ามาอบรมท่ีต้องพักค้างก็มี
สมาชิกในชุมชนช่วยท าอาหาร ญาติพี่น้องรวมถึงลูกๆหลานๆช่วยล้างจานชาม ไม่ได้
จ้างคนมาท างานเลย ท ากันเองภายในครอบครัว และชุมชน ทุกๆคนต่างมาช่วยกัน
ท างานภายในศูนย์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย เพราะทุกคนล้วนเป็นญาติพี่ น้อง
ด้วยกันท้ังนั้น ผมน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการท างาน ซ่ึงได้แก่ ท า -พูด-
คิดต่อกันด้วยเมตตา มีน า้ใจให้กัน แบ่งปันส่ิงของผลผลิตภายในศูนย์ให้ไปกินโดยไม่
ต้องไปซ้ือหา ประพฤติสุจริตท าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างตรงไปตรงมา รับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันไม่มีมานะถือตัว  ช่วยเหลือดูแลกันภายในชุมชน มีความพร้อม
เพรียงกันในเวลาท างาน  มีความสามัคคีในการอยู่ ร่วมกันในชุมชนอย่างปลอดภัยและ
มคีวามสุข” (ส ารอง  แตงพลบั 10 กนัยายน 2559) 
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 สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วม การติดตามประเมินผล การน าเอาหลกัวทิยาศาสตร์มาปฏิบติั รวม
ไปถึงความกลมกลืน ล้วนมีความส าคญัในการพฒันารูปแบบศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งส้ิน เพราะจากความคิดเห็นทั้งหมดของปราชญช์าวบา้นลว้น
กลัน่ออกมาจากประสบการณ์โดยตรงไม่นอ้ยกวา่ 20 ปีข้ึนไป องคค์วามรู้ท่ีหลากหลายของแต่ละท่าน
มาจากการหล่อหลอม ซึมซบั คน้ควา้ ทดลอง โดยใชว้ถีิชีวติของตนเองเป็นหอ้งทดลองขนาดใหญ่เพื่อ
ลองผดิลองถูก คดัสรรส่ิงท่ีดีมีคุณค่าแก่ชีวติ แก่แผน่ดิน ทั้งท่ีเป็นมรดก และทรัพยสิ์นทางปัญญา แลว้
สืบทอดใหอ้นุชนรุ่นหลงัต่อไป 
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แผนภูมิท่ี  8 การถอดบทเรียนการจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 จากการถอดบทเรียนการจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง PECTH Model เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน าไปประยุกตใ์ช ้ในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
วิถีเมืองเพชร เกิดจากการร่วมมือร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และทอ้งถ่ิน 
สามารถรักษาอตัลักษณ์ของตนเองไวไ้ด้ ด้วยการน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาใชท้  าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนืสืบไป 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
- การมีผูน้ าท่ีเขม้แขง็ 
- มีการด าเนินกิจกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง 
- หน่วยงานราชการ ทอ้งถ่ิน 
เอกชน ใหก้ารสนบัสนุน 
- สมาชิกในชุมชนมีความ
เขม้แขง็ เช่ือมัน่ในแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กระบวนการมีส่วนร่วม
ระหวา่งเครือข่ายช่วยเหลือ
กนัอยา่งต่อเน่ือง 

ปัจจยัทีท่ าให้ล้มเหลว 
- ภยัธรรมชาติเช่น อุทกภยั และภยัแลง้ 
-แหล่งน ้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค และท าการเกษตร 

- การส่ือสารเช่นสญัญาณโทรศพัท ์และอินเตอร์เน็ตเขา้ไม่ถึง 

กระบวนการจดัการศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร 
ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

การมีส่วนร่วม 

เศรษฐกิจ 

 
เทคโนโลย ี

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมายแห่งมนุษย ์

กิจกรรมเผยแพร่ 
องคค์วามรู้ 

รักษาอตัลกัษณ์ 
ความเป็นวถีิเมืองเพชร 



บทที ่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และความตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานสภาพทัว่ไปของศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน การออกแบบและพฒันา ทดลองใช้รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจดัการอบรม การขบัเคล่ือนเวที และการจดักิจกรรมต่างๆ และ
การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมภายในศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นท่ีในการศึกษา คือ ชุมชนวิถีเมืองเพชร จงัหวดัเพชรบุรี การวิจยัคร้ังน้ี เป็น
การวจิยัและพฒันาท่ีเช่ือมโยงมิติความเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีวธีิปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คดัเลือกชุมชนท่ีเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ของจงัหวดัเพชรบุรี และมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัน้ี ชุมชนบา้นถ ้ ารงค์  ต  าบลถ ้ ารงค์ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชุมชนบา้นห้วยน ้ า
ทรัพย ์ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ประกอบดว้ย พระสงฆ ์ 
ครู  ผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น จาก 8 อ าเภอ ในศูนยก์ารเรียนรู้ 17 แห่ง ของจงัหวดัเพชรบุรี  
 
สรุปผลการวจัิย 
 ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นการวิจัย  
(Research: R1) เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis: A)  
 1.  การศึกษาชุมชนต้นแบบ (Best practice) ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาลงพื้นท่ีศูนยก์ารเรียนรู้วิถี
เมืองเพชรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 พื้นท่ี ไดแ้ก่ 
 1.1 ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นน ้ าทรัพย ์หมู่ 9 ต าบลแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี เป็นหมู่บา้นท่ีอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว ์
ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นน ้ าทรัพยมี์จุดเด่นเร่ืองความพอเพียง ชาวบา้นมีความสามคัคีช่วยเหลือในกิจกรรม
ของหมู่บา้นและชุมชนอย่างพร้อมเพียง จนได้ช่ือว่าเป็นหมู่บ้านตน้แบบการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจงัหวดัเพชรบุรี ถึงแมว้า่พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวจะมีความอุดมสมบูรณ์
แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะมีความสะดวกสบายทั้งหมดเพราะวา่ยงัมีจุดอ่อนอีกหลายเร่ืองในศูนยก์าร
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เรียนรู้แห่งน้ี โดยเฉพาะด้านการคมนาคม ป้ายบอกทาง และการส่ือสารเน่ืองจากยงัไม่มีโทรศพัท์
พื้นฐานใช ้โทรศพัทเ์คร่ืองท่ีก็ใชไ้ดบ้า้งไม่ไดบ้า้งตามสภาพอากาศในขณะนั้น แต่ประชาชนในชุมชน
ก็สามารถอยู่กนัได้อย่างสงบสุขจากการพึ่งพาตนเอง จดักระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอแก่งกระจานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสวงหาความรู้และ
การถอดบทเรียน 
 1.2 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด หมู่ 2 ต าบลถ ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จงัหวดั
เพชรบุรี ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแห่งน้ีเกิดข้ึนมาจากอดีตก านนัต าบลถ ้ารงค ์ผูเ้ป็นเจา้ของ “สวนตาลลุง
หนอม” ซ่ึงก็คือคุณลุงถนอม ภู่เงิน ปราชญช์าวบา้นดา้นตาลโตนด จงัหวดัเพชรบุรีศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาตาลโตนด หรือกลุ่มอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาตาลโตนด คิดท่ีจะอนุรักษ์ตน้ตาลให้อยู่คู่เมือง
เพชรบุรีไว ้ตาลโตนดเมืองเพชรจึงเขา้สู่ภาวะวิกฤติ ลุงถนอมจึงพยายามก่อร่างสร้างสวนตาลโตนด
แห่งน้ีข้ึนมา ซ่ึงไม่เพียงแต่อนุรักษต์น้ตาลโตนดใหอ้ยูคู่่เมืองเพชรบุรีไปชัว่ลูกชัว่หลานเท่านั้น ยงัมอง
ไปถึงการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตการท าสวน
ตาลโตนด ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความรู้ทางดา้นน้ีทางศูนยก์็จะมีการฝึกอบรมให ้ซ่ึงในปัจจุบนัสวนตาล
ของลุงถนอมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เร่ืองตาลโตนด ซ่ึงก็มีนกัเรียน นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษา
ดูงานอย่างต่อเน่ืองเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั จนท าให้ตาลโตนดเมืองเพชรไดรั้บความสนใจจาก
สังคมข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง 
 2.  การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) จากผู้น าศูนย์ และปราชญ์การเรียนรู้วิถีเมือง
เพชร ตามหลกัปรัชญของาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 2.1 สถานการณ์การจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานการณ์การการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลตามแบบสัมภาษณ์ท่ีไดส้ร้างข้ึน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มกับผูเ้ก่ียวข้องกับการจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคของการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ศูนยก์ารเรียนรู้
วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทอยา่งมากในการเป็นศูนยก์ลางการ
จดักิจกรรมเพื่อเกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวติ ส าหรับประชาชนในชุมชน เป็นสถานท่ีเสริมสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ ถ่ายถอดและเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ วทิยาการ ท่ีสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง
ของสังคมและก่อใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้างประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มุ่งพฒันาแบบพึ่งพาตนเอง ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แต่ก็ยงัมีปัญหาเร่ืองของ
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โครงสร้างพื้นฐานบางประการ ดา้นงบประมาณในการส่งเสริม ขาดแคลนวิทยากร และแนวทางการ
พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2บทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
บทบาทในการให้ความรู้ และพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ี ท่ียงัขาดความรู้ท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการในการประกอบอาชีพ ท าให้ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพท่ีแน่นอน อีกทั้งยงัเป็น
ศูนยก์ลางการรวบรวมความรู้ ท่ีจะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน 
มีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางภูมิปัญญา ค่านิยม วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชุมชน มี
การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคม มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง เพื่อความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน จุดเด่นของศูนยก์ารเรียนรู้วิถี
เมืองเพชร มีจุดเด่นอยูท่ี่ความถนดัในสาขาวิชาการต่างๆซ่ึงปราชญผ์ูดู้แลศูนยก์ารเรียนรู้แต่ละท่านมี
จุดเด่นและบุคลิกเฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนกนั ท าให้เกิดความหลากหลายในสาขาวิชาการ เป็นจุดดึงดูด
ใหผู้ท่ี้เขา้มาศึกษาดูงาน และผูท่ี้ใหค้วามสนใจ มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี  
 2.3 ความตอ้งการของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชรส่วนใหญ่แลว้เป็นเร่ืองของ
แหล่งน ้ าท่ีจะใช้อุปโภคและบริโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส่ือการอบรมส าหรับการวางแนวทางการ
พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชร ปราชญ์ชาวบา้นและผูบ้ริหารศูนยก์ารเรียนรู้ ไดใ้ห้
สัมภาษณ์ในทิศทางท่ีค่อนขา้งตรงกนัว่า ทางศูนยพ์ยายามท่ีจะฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์
กลบัคืนมาสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีจะป้องกนัไม่ให้คนในชุมชนทิ้งท่ีท ากิน ไปด าเนินชีวิตตามกระแสบริโภค
นิยม อีกทั้งพยายามรณรงค์ให้คนท่ีอยู่มาแต่ดั้ งเดิมท่ีออกไปท ามาหากินในทอ้งถ่ินอ่ืนและประสบ
ปัญหาในการด าเนินชีวติ ใหก้ลบัมาในทอ้งถ่ินดั้งเดิมของตนเพื่อพฒันาบา้นเกิด และสืบสานอาชีพ วถีิ
ชีวิต ขนบธรรมเนียมดั้ งเดิมของตนเองสืบต่อไป อีกทั้งในอนาคตยงัต้องการให้ศูนย์มีท่ีพกัเป็น
สัดส่วนให้ผูท่ี้เขา้มาฝึกอบรมเรียนรู้ท่ีต้องใช้ระยะเวลาได้พกัอาศยั และสามารถท าเป็นโฮมสเตย์  
แหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ดงัเช่น ดาบต ารวจตรี พินิจภณ ปิตุยะ นกัวิชาการ
ศูนยก์ารศึกษาหว้ยทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริวา่ 
 3.  รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสภาพการณ์การจัดการศูนย์การเรี ยนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจากการลงพื้นท่ีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศยัหลกัการ แนวคิด และทฤษฏี ดงัน้ี 
 1. แนวคิดศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดา้นการจดัการเรียนรู้ 
ดา้นการบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และดา้นจิตส านึกของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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 2. แนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีครอบคลุมถึงเร่ืองการเล็งเห็นคุณค่าการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรม การถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และการได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ  มีปัจจยัอยู ่7 ประการ 
  3.1 มีผูน้ าศูนยท่ี์ดี : จะตอ้งมีผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจดัการ 
  3.2 มีคณะกรรมการศูนยท่ี์มีจริยธรรมและมีการบริหารจดัการท่ีดี : ตอ้งมีกรรมการศูนย์
ท่ีเขม้แขง็ มีความมุ่งมัน่ มีคุณธรรม จริยธรรม และบริหารงานโปร่งใส 
  3.3 ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกศูนย ์สมาชิกของศูนยต์อ้งมีคุณภาพ มีจิตส านึกเพื่อ
ส่วนรวม เขา้มาร่วมคิด ร่วมด าเนินการ  
  3.4  มีกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง : จะตอ้งมีการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อจะไดมี้การพฒันาองคค์วามรู้ตลอดเวลา รวมถึงตอ้งมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งศูนย์
การเรียนรู้อ่ืนๆเสมอ 
  3.5 มีศกัยภาพความรู้ทางดา้นอาชีพ : จะตอ้งมีความเขม้แข็งในการพึ่งพาตนเอง และมี
ความสามารถในการแข่งขนัทางด้านทกัษะอาชีพ โดยใช้ความรู้ท่ีได้เรียนรู่จากศูนย์มาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ หรือพฒันาใหดี้กวา่เดิม 
  3.6 มีการสร้างระบบการจดัเก็บ และการน ามาใชข้ององค์ความรู้ท่ีดี : ตอ้งมีการจดัเก็บ
ความรู้ ทั้งความรู้ท่ีมีอยูใ่นศูนยก์ารเรียนรู้ และความรู้จากภายนอกศูนยก์ารเรียนรู้ น าความรู้ท่ีมีอยูม่า
ใชพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ 
  3.7 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในศูนยก์ารเรียนรู้และนอกศูนยก์ารเรียนรู้ : ตอ้ง
มีความร่วมมือด้านกิจกรรมวิชาการ องค์ความรู้ต่างๆ มีการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเช่ือมโยง ประสานเก่ียวเน่ืองกนัครอบคลุมทุกบริบท 
 ตอนที ่2  ผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ เป็นการพฒันา  (Development: D1) เป็นการ
ออกแบบและพฒันา (Design and Development: D and D) สังเคราะห์สร้างรูปแบบและรับรอง 
 จากการพฒันารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัไดรู้ปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจดัการอบรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จึงยกร่าง
รูปแบบท่ีคณะผูว้ิจยัใชช่ื้อวา่ “PETCH Model” มีองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่  1) P : Participation (การมี
ส่วนร่วม)  หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ ร่วมคิด ร่วมกันตดัสินใจ 
ร่วมกนัรับผิดชอบ และร่วมกนัตรวจสอบ หากประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการ
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ตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนยก์ารเรียนรู้ ก็จะท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใน
ศูนยก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 2) E :  Economy (เศรษฐกิจ)  
หมายถึงแนวทางการปฏิบติัโดยยึดหลกั ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม 3) T : Technology (เทคโนโลย)ี หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรใน
ชุมชน ภูมิปัญญา ทุนศกัยภาพของชุมชน และทอ้งถ่ิน เขา้กบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพฒันา
ระบบปฏิบติัการ และการบริหารจดัการตนเองของศูนย ์ใหศู้นยก์ารเรียนรู้และสมาชิกของศูนยร์วมตวั
กนัในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกนั ใหมี้ความสามารถในการปฏิบติัและเรียนรู้แกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดั
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  4) C : Community (ชุมชน) หมายถึง อาณาบริเวณแห่งหน่ึงท่ีมี
ผูค้นอาศยัอยู่มาอย่างยาวนาน มีความรักความผูกพนัต่อสถานท่ีแห่งน้ี มีจารีต ประเพณี วฒันธรรม 
ความเช่ือ ความคิดเห็น ไปในทิศทางเดียวกนั ใชส้ถานท่ีสาธารณะ สถาบนัต่างๆร่วมกนั สามารถร่วม
แรงร่วมใจกนัท ากิจกรรมอนัใดอนัหน่ึงไดเ้ป็นผลส าเร็จ  5) H : Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย)์ 
หมายถึงคุณค่าของคนหรือบุคลากรในศูนยก์ารเรียนรู้ อนัได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความดีงาม
ต่างๆ ท่ีสั่งสมอยูใ่นตวับุคคลภายในศูนยก์ารเรียนรู้ โดยความรู้ ความสามารถ และความดีงามเหล่าน้ี 
เป็นคุณค่าท่ีสามารถท่ีจะน ามาเพิ่มคุณค่า ใหก้บัศูนยก์ารเรียนรู้ได ้ 
 ตอนที ่3 ผลการทดลองใช้ เป็นการวจัิย (Research:  R2) การน าไปใช้ (Implementation:  I) 
โดยการจัดการอบรม การขับเคล่ือนเวท ีและการจัดกจิกรรมต่างๆ  
  3.1.  การจัดอบรมความรู้ รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 จากข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการวิเคราะห์ สถิติและข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ส่วนขาดและน าผลมาจดัล าดบัความส าคญัเพื่อขบัเคล่ือน การจดัเวที 
การจดัการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ผูเ้ก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนดหัวขอ้และจดัท าเอกสารการอบรม “การ
จดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวนัศุกร์ท่ี 1
กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-14.00 น. ณ. ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นสะพานหิน ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวดัเพชรบุรีหลังเสร็จส้ินการอบรมให้ผูเ้ข้ารับการอบรมจัดท าแบบทดสอบหลังการอบรม  
(Post-test) และประเมินผลหลงัการอบรมในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (COPs) พบวา่ คะแนนก่อน
การอบรม (Pre-test) มีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการอบรมได้ทดสอบหลงัการ
อบรม (Post-test) มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก การเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลงัการ
อบรมแสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนก่อนการและหลงัการอบรมเฉล่ียแตกต่างกนั  
 การประเมินผลการจดัอบรมการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 17 คน เพศหญิง
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จ านวน 13 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 12 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 18 คน 
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 16 คน และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 4-6 ปี จ  านวน 12 คน  
 ความคิดเห็นของผูรั้บการอบรมการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถอธิบาย
เป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 ดา้นการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สร้างรายไดใ้ห้ชุมชนอยา่งย ัง่ยืน รองลงมาคือ ชุมชนไดอ้นุรักษ ์สืบสานศิลปะ วฒันธรรม 
และประเพณี ต่อมาคือ ยึดหลกัความพอเพียง และความพอประมาณในการประกอบอาชีพ  บุคลากรภายใน
ศูนย ์เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ เกิดความสามารถในการเรียนรู้
ปัญหาแกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
 ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วมศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง   และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การสร้างเครือข่ายกิจกรรมภายนอกชุมชน รองลงมาคือ
การเช่ือมโยงกิจกรรมกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอ่ืนๆ ต่อมาคือ ศูนยก์ารเรียนรู้ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ และเอกชน สมาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และแกไ้ขปัญหาของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้  
 ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ต่อมาคือกิจกรรม
การเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ิน กิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นการสร้างรายได้
ภายในครอบครัวอีกทางหน่ึง โดยการผลิตไวกิ้น ไวใ้ช้ เหลือไวข้าย หรือแลกเปล่ียนเพื่อนบา้น และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  
 ด้านความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน รองลงมาคือมีการสืบทอดความรู้สู่คนรุ่นหลงัต่อมา
คือ มีการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคนในชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ชุมชนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการวิจยั พฒันา (ฐานขอ้มูล) มีผูท่ี้สนใจรู้จกัศูนยก์ารเรียนรู้แบบวิถีเมืองเพชรมากข้ึน 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือส่งเสริมใหค้นในชุมชนไดรู้้จกัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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  3.2.  แนวทางการพฒันาทีส่อดคล้องกบัวถิีเมืองเพชร 
  เอ้ือมพร โตภานุรักษ์กุล (2554) การพฒันาจะตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบั ภูมิปัญญาเป็น
ความรู้ดั้งเดิมอนัประกอบไปดว้ยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติดั้งเดิมของชาวบา้น ไม่ไดแ้บ่งแยก
เป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัการท ามาหาเล้ียงชีพ การท างานร่วมกนัในชุมชน การ
ปฏิบติัศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู้นั้นจะตอ้งเป็นความรู้ท่ีมีคุณธรรม เม่ือผูค้นใชค้วามรู้นั้น
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง  คนกบัคน  คนกบัธรรมชาติ  และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ความรู้
เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต เป็นแนวทาง หลกัเกณฑ ์วธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกของครอบครัว ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ความสัมพนัธ์กบัผูล่้วงลบัไปแลว้ กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ
กบัธรรมชาติ เช่นเวลาคนเพชรจะท านาเวลาจะไถคลาด ก็จะท ากระทง9ใบ ใส่ขนมกระทงละอย่าง 
เพื่อเป็นเคร่ืองบตัรพลี หรือการเซ่นสังเวย จุดธูปเทียนบูชาบอกกล่าว และ “ขอน ้ าขอขา้ว” การไถ
คลาดเช่ือวา่จะตอ้งเดินตามเกล็ดพญานาค หรือเวียนซ้ายก่อนสามรอบ แลว้ปลดไถหรือแอกวางนอน
ลงเป็นการเอาฤกษเ์อาชยั เป็นตน้ ในปัจจุบนัการท ามาหากินเปล่ียนจากการท าเพื่อยงัชีพไปเป็นการ
ผลิตเพื่อการขาย ผูค้นตอ้งการเงินเพื่อซ้ือเคร่ืองบริโภคต่าง ๆ ท าให้ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป ทรัพยากร
ต่างๆก็เร่ิมหมดไป สถานการณ์เช่นน้ีท าให้ผูน้  าการพฒันาหลายคนท่ีมีบทบาทส าคญัในระดบัจงัหวดั 
ระดบัภาค และระดบัประเทศ  เร่ิมเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาชาวบา้น หน่วยงานทางภาครัฐและ
เอกชนให้การสนบัสนุน  และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ประยุกต ์และคน้คิดส่ิงใหม่ ความรู้
ใหม่เพื่อประโยชน์สุขของสังคม ความรู้เร่ืองท ามาหากินของคนเมืองเพชรมีอยูม่าก เช่นการท าไร่ท า
นา การปลูกพืช การเล้ียงสัตว ์การจบัปลา จบัสัตว ์การทอผา้ ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของไททรง
ด า มีลวดลายท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือและความคิดของชาวบา้น การป้ันปูน หรือศิลปะปูนป้ัน  
การแทงหยวก  จะพบไดจ้ากวดัวาอารามโบราณสถาน  พิพิธภณัฑใ์นจงัหวดัเพชรบุรี 
 ตอนที ่4 ผลการพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) ความพงึ
พอใจของผู้เข้าอบรมภายในศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 จากการด าเนินการวิจยั “PETCH Model”  ในการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเองเพชรมาระยะ
หน่ึง  (4 เดือน) ผูว้ิจยัจึงได้ประเมินผลและปรับปรุง ด้วยการใช้เคร่ืองมือการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์มีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นสะพานหิน 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ พระ ผูน้ าชุมชน ปราชญ ์ครูและประชาชน รวมทั้งส้ิน 
30 คน ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ส่วนการประเมินและปรับปรุงการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการสนทนากลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร พบว่า รูปแบบ “PETCH Model”  มีความเหมาะสมในการ
น าไปใช ้ 
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 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในชุมชนสะพานหินด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ จ านวน 30 คน 
ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา ร้อยละ 100 พบวา่ ความคิดเห็นของผูรั้บการอบรมการพฒันารูปแบบการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  สามารถอธิบายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 ดา้นประโยชน์จากการอบรมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือการอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงประเด็น รองลงมาคือการ
อบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีสามารถคิดและแกไ้ขปัญหาดว้ยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาคือการ
อบรมในคร้ังน้ีไดรั้บความรู้จากการฟังและการปฏิบติัเก่ียวกบัแนวทางเศรษฐกิจ 
 ดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาศูนยอ์ยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ในอยา่งเป็นระบบ รองลงมา
คือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือกนัของคนในชุมชน ต่อมาคือ การจดัการเรียนรู้ภายในศูนย์
เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการให้ค  าปรึกษาและแนะน าจากประธานศูนยแ์ละปราชญ์
ชาวบา้น  ชุมชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองสร้างความตระหนกั
ใหชุ้มชนเห็นความส าคญัของศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรการเสริมสร้างให้คนในชุมชนพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง  
 ด้านบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบติัการอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ีท าให้ท่านได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  
รองลงมาคือ มีการกระตุน้ให้ติดตามเน้ือหาความรู้อยูเ่สมอเกิดการพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ ต่อมา
คือการอบรมปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยผูเ้ขา้อบรมช่วยเหลือร่วมมือซ่ึงกบัและกนั การ
อบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดเ้สียเวลาในการเรียนรู้น้อยลง การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท่าน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือช่วงระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม  
 ดา้นกิจกรรมจาการอบรมเชิงปฏิบติัการอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจท่ีมีส่วนร่วมการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี ท่านมีความพึง
พอใจท่ีมีส่วนร่วมการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี ต่อมาคือ การให้ค  าปรึกษาและแนะน าจาก
ประธานศูนยแ์ละปราชญ์ชาวบา้น และกิจกรรมของศูนยต์อบสนองความตอ้งการของคนในชุมชน
อยา่งแทจ้ริง และการอบรมในคร้ังน้ีท าให้เกิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดด้ว้นตนเอง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด คือการอบรมปฏิบัติการในคร้ังน้ีสอดคล้องกับแนวทางการ ด ารงชีพของตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดว้า่ผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิง
คุณภาพ  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี  
 1. ขอ้คน้พบจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และความตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วิถี
เมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการพฒันาจะตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบั 
ภูมิปัญญาเป็นความรู้ดั้งเดิมอนัประกอบไปดว้ยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วราภรณ์ 
สามโกเศศ และคณะ (2553 : ก-ค) พบวา่ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย เป็นระบบการศึกษา
ทางเลือกหน่ึงของภาคประชาชน ท่ีใหค้วามส าคญัการสร้างความเขม้แขง็ท่ีฐานรากท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ความส าคญักบัครอบครัวชุมชนทอ้งถ่ิน สถาบนัทาง
ศาสนา เอกชนและองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองค์กรอ่ืนของประชาชน เพื่อ
เพิ่มเติมการจดัการศึกษาท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อน าไปสู่สุขภาวะคนไทยทั้งร่างกายและจิตใจ สังคม 
สติปัญญา แนวคิดทางการศึกษา เป็นการศึกษาท่ีเช่ือวา่ “ทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ได”้ บนหลกัการ 
“การศึกษาเพื่อมวลชน และมวลชนเพื่อการศึกษา” ช่วยกนัท าใหก้ารศึกษาเป็นกลไกปลูกฝังการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท่ี์บูรณาการเขา้กบัวิถีชีวิต วฒันธรรม รากเหงา้ ประวติัศาสตร์ ชุมชนทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติ เป็นการศึกษาท่ีเอา “ชีวติเป็นตวัตั้ง” แทนการเอา “วชิาเป็นตวัตั้ง” ดงัท่ีผา่นมา  
  ในการน้ี ยุทธศาสตร์ส าคญัท่ีจะน าพาระบบการศึกษาทางเลือกให้บรรลุ เป้าหมาย คือ 
“ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงัการศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนสังคม” ท่ีมี 8 มาตรการน าสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ (1) 
การสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย ์(2) การเสริมสร้างพลงัสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (3) การส่งเสริม
ขยายฐานการศึกษาทางเลือก (4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (5)การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของครู (6) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(7)การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และ (8) การสร้างความเขม้แขง็จากรากฐาน 
 2. ขอ้คน้พบจากการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการท ามาหาเล้ียงชีพ การท างานร่วมกนัในชุมชน การปฏิบติั
ศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู้นั้นจะตอ้งเป็นความรู้ท่ีมีคุณธรรม เม่ือผูค้นใช้ความรู้นั้นเพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง  คนกบัคน  คนกบัธรรมชาติ  และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ความรู้
เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต ตามรูปแบบ PECTH Model ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
นรินทร์ สังขรั์กษาและคณะ (2551: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัผลดีของการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของวสิาหกิจชุมชน : ศึกษา
กรณีจงัหวดัราชบุรี การนิยามความหมายเศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ระกอบการพบว่า มีความเขา้ใจตี 
โดยทุกคนเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าเอามาใช้ได ้และเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
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และสังคมอยา่งมาก ทั้งน ามาปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนัผา่นกระบวนการเรียนรู้จากวกิฤติเศรษฐกิจท่ี
พา่นมา การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ ส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้จากภายนอกทอ้งถ่ินมากท่ีสุด โดย
แหล่งของความรู้ท่ีไดรั้บมานั้นมาจากส่ือบุคคลมากท่ีสุดซ่ึงองคค์วามรู้ดงักล่าว กลุ่มตวัอยา่งไดน้ ามา
ประยกุตใ์ชใ้นสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนของตนอยา่งมาก ส่วนผลท่ีเกิดจากการใชอ้งคค์วามรู้
เก่ียวกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการวิสาหกิจชุมชนไดรั้บอยูใ่นระดบัมาก การใชอ้งค์
ความรู้เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจอย่างประหยดัมากท่ีสุด การปฏิบติัท่ีดีท่ีถือเป็นผลส าเร็จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน การยึดถือความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ และผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ
การผลิตสินคา้ให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายไม่เหลือมากจนเกินไป ทั้งน้ีการปฏิบติัท่ีดีจากการรวมกลุ่ม 
การสร้างเครือข่ายเรียนรู้ พนัธมิตรร่วมกนั และการกระจายความเส่ียง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน และ
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการเรียนรู้มี 3 รูปแบบ การเรียนรู้จากวงใน เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  การเรียนรู้จากกลุ่ม และการเรียนรู้จากองคก์ร ส่วนการจดัการความรู้ไดม้าจากประสงการณ์ใน
พื้นท่ี การจดัการสร้างความสัมพนัธ์และการจดัการความรู้ระหวา่งผูน้ า สมาชิกในกลุ่ม หน่วยงานรัฐ
และสถาบนัทางวชิาการ โดยท่ีกระบวนการจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหา
วสิาหกิจชุมชน  การทบทวนความรู้ การจดัปรับ จดัการให ้การจดักิจกรรมร่วม ความเขม้แขง็ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ข รวมถึงความสุขของผูป้ระกอบการและแรงงาน 
ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิสิต ค าหลา้ และคณะ (2557) ซ่ึงไดศึ้กษาบทบาทการการพฒันา
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กรณีศึกษา อ าเภอชุมแพ  ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการ
เรียนรู้ของเกษตรกรเกิดจากการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนกระบวนการผลิตท่ี
ลม้เหลวในอดีต อยูใ่นกบัดบัของวงจรหน้ีสิน การผลิตท่ีเอาเงินเป็นตวัตั้ง ท าให้ทรัพยากรเส่ือโทรม
น าไปสู่ความลม้เหลวในครอบครัวการใคร่ครวญอยา่งแยบคายถึงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต น าไปสู่
การสร้างความตระหนกัรู้ในการเปล่ียนกระบวนทศัน์ การน าเอาหลกัธรรมมาใชคื้ออิทธิบาท 4 พรหม
วิหาร 4 และศีล 8 (กลุ่มปราชญ์) น าไปสู่ฐานะแห่งการเรียนรู้จกัตนเอง และพึ่งพาตนเองและเห็น
ทางแกไ้ขปัญหาในชีวิต มีการออกแบบชีวิตโดยมีปราชญต์น้แบบ และใชห้ลกัสัมมาทิฎฐิเป็นฐานใน
ดา้นการคิดและแนวทางปฏิบติั ผลท่ีตามมาน าไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต การสังเกต และการระดมสมอง การสะทอ้นเส้นทางชีวิต และมีการ
สร้างการเรียนรู้ระหวา่งเกษตรกรเพื่อแกไ้ขปัญหา เพื่อตอบโจทยชี์วิต สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิต
ช่วยในการจดัการดา้นครอบครัว ทรัพยากร เศรษฐกิจ และชีวิตท่ีดีงาม บูรณาการความรู้ทอ้งถ่ิน และ
ความรู้สมยัใหม่ ท าให้สามารถยืนหยดัในกระแสโลกาภิวตัน์ได ้น าไปสู่การสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีอาหารพอเพียง มีความเป็นอยู่ท่ีดี ลดภาวะหน้ีสิน มีการสร้างเครือข่ายต่อเน่ือง  
และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิวราภรณ์ไชยบุรี (2555) ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บา้นทาป่าเปา ต าบลปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน
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ผลการวิจยัพบว่าศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นทาป่าเปา ต าบลปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดั
ล าพูนเกิดข้ึนจากความร่วมมือของชุมชนกบัภาคส่วนราชการ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแหล่ง
เรียนรู้ปัญหาทรัพยากรป่าไม ้และปัญหาต่างๆของชุมชน โดยการน านโยบายของรัฐบาลตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม ในส่วนของรูปแบบและการด าเนินงาน ทั้งระบบการบริหารจดัการมีความ
ชดัเจนในรูปแบบของคณะกรรมการ ขณะเดียวกนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นทาป่าเปา ต าบลปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ประกอบดว้ยปัจจยั
ภายในได้แก่วิสัยทศัน์ นโยบาย การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน ความเขม้แข็งของ
คณะกรรมการ บทบาทหนา้ท่ีความพร้อมดา้นความรู่และความสามารถของคณะกรรมการการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด านเนินงาน การบริหารงบประมาณ และการจดัการ
โครงสร้างอตัราก าลงัคน ในส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ความเหมาะสมของสภาพท่ีตั้ง การไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารลว้นเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนความส าเร็จ
ดา้นของแนวทางการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นทาป่าเปา ต าบลปลาดุก อ าเภอ
แม่ทา จงัหวดัล าพูน ในอนาคตไดมี้การก าหนดแนวทางการพฒันาหลกัสูตรกิจกรรม ดา้นการขยาย
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัชุมชน และระดบัต าบล การก าหนดรูปแบบโครงสร้างของ
บุคลากร การก าหนดรูปแบบกิจกรรม และหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม ทนัสมยั และมีความต่อเน่ือง
รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตน้ 
 ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ และการจดัการความรู้ ท าให้มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อ
การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด ลองลงมาคือการมีหน้ีสินน้อยไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ครอบครัว และภาพรวมขอลงผลดีท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การจดัการความรู้อยู่ในระดบัมาก 
ผลท่ีเกิดจากการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช ้คือการปรับตวัรับการเปล่ียนแปลง ก่อนน าแนว
ทางการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีประโยชน์ท่ีไดรั้บจะอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ส่วนขอ้ท่ีเห็นว่าสามารถน าไปใช้เกิดประโยชน์ได้น้อยท่ีสุด คือ การใช้กิจกรรมชุมชนเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และจดัการความรู้ ส่วนภายหลงัท่ีน าเอาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากข้ึนอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ีเห็นวา่สามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด คือ ความซ่ือตรงในการประกอบการรองลงมา คือ การมีชีวิตร่วมกนัอย่างมีความสุข การ
ด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง  คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัท่ีดีการพึ่ งพา
ตนเองไดท้างจิตใจก่อให้เกิดการพฒันาชีวติท่ีดีร่วมกนัส่วนขอ้ท่ีเห็นวา่สามารถน าไปใชเ้กิดประโยชน์
น้อยท่ีสุด คือ การพึ่งตนเองไดท้างเทคโนโลยี เปรียบเทียบความแตกต่างของประโยชน์ท่ีได้รับทั้ง
ก่อนและหลงัการน าเอาแนวทางพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิสาหกิจชุมชน คือ 1) การมี
ชีวิตร่วมกนัอยา่งมีความสุข 2) การด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
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และมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 3) การใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และการจดัการ 4) การ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ 5) การสร้างเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลซ่ึงสอดคลอ้งกบั นเรนทร์ แกว้ใหญ่ (2559) ซ่ึงไดศึ้กษาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน : 
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสถาบนัอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่าเป้าหมายในการสร้างสังคมให้มีความสุข 
ยุติธรรม สนับสนุนนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีจะท าให้มนุษยด์ ารงอยู่ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทุกสภาพท่ี
เกิดข้ึนบนโลกใบน้ี สังคมชุมชนจะเป็นสังคมท่ีมีความเท่าเทียม มีผูน้ าชุมชนท่ีเป็นท่ีพึ่งของส่วนรวม 
โดยสมาชิกในชุมชนมีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีความเขา้ใจในบริบทปัญหาชุมชน ร่วมมือกนัพาชุมชน
ให้มีความเจริญ รัฐบาลควรมีการสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยให้สถานศึกษาเป็นองคก์รท่ีส าคญั
ในการสร้างสมาชิกในชุมชน นโยบายดา้นการศึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม
หลกัการท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั สนบัสนุนให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง สามารถเขา้ร่วมกิจกรรม
กบัผูอ่ื้นได ้และปลูกฝังใหรั้กและเขา้ใจชุมชน มองเห็นคุณค่าและเขา้ใจปัญหาของชุมชน  
 ชุมชนมีความพร้อมท่ีจะพฒันาชุมชนของตนให้รอดพน้จากสภาพปัญหาต่างๆ เพื่อความ
ย ัง่ยืนของชุมชน โดยสถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญัเป็นอย่างมากเพราะผลิตบณัฑิตเข้าสู่สังคม
โดยตรง การจดัการเรียนรการสอนตอ้งเรียนรู้แบบคู่ขนานระหวา่งความรู้ดา้นวชิาการท่ีเป็นสากลและ
ความรู้ทอ้งถ่ินในชุมชน ดงันั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งอาศยัชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาควรให้ความส าคญักบัชุมชนท่ีใกลชิ้ดน ามาร่วมกนัพฒันาเป็น
หลกัสูตรการศึกษา เพื่อไดบ้ณัฑิตทีมีคุณลกัษณะท่ีสมบูรณ์ต่อการเขา้เป็นสมาชิกของชุมชน  ชุมชนมี
แหล่งเรียนรู้ท่ีมากมายสามารถประยุกต์ให้เข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้แบบคู่ขนานดังกล่าวได้ 
สถาบนัอุดมศึกษาควรจะเป็นผูร้วบรวม บริหารจดัการ สนบัสนุนแหล่งการเรียนทั้งหลายในชุมชนท่ี
ใกล้ชิดตน ดังนั้ นการพัฒนาท่ีย ั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาจะเกิดได้อย่างแท้จริงก็ ต่อ เ ม่ือ
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของแหล่การเรียนรู้ทั้งหลาย
ในชุมชน และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ร้อยขวญั มุ่งมาจน และทวีศกัด์ิ วงัไพศาล (2556) เร่ือง
การบูรณาการรูปแบบองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนราชธานีอโศก จงัหวดัอุบลราชธานี 
เพื่อสนองรูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบใหม่ของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ท่ีใช้กับชุมชนทัว่ไป และชุมชนชาวอโศก คือ การประสานร่วมมือกันอย่างกลมกลืน
ระหวา่งบา้นวดัโรงเรียน อาศยัปัจจยัน าเขา้คือ 1) แหล่งความรู้ไดแ้ก่ องคก์รชุมชน และส่ือ 2) แหล่ง
เรียนรู้ทอ้งถ่ินไดแ้ก่ คน และกิจกรรมต่างๆ มีกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ แลว้น ามาลงมือปฏิบติั
จริง ท าให้เกิดความรู้ในตัวคน สั่งสมเป็นพลังปัญญา ส่งผลให้รอดพ้นจากภัยคือปัญหาท่ีมีอยู่ 
กระบวนการพฒันาชุมชนประกอบดว้ย การรวมกลุ่มประกอบกิจกรรม การพฒันาบุคลากร การคดั
กรองความรู้ท่ีมาจากภายนอก การร่วมกบัศูนยดู์แลเด็ก ผูสู้งอายุ และผูป่้วย การน าแนวคิดทีประสบ
ส าเร็จแลว้มาปรับใชแ้ละพฒันาใหเ้หมาะสม และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม
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(2558) ท่ีไดศึ้กษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ของชุมชนปฐม
อโศก จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐม
อโศก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก รายดา้นพบว่า การรับรู้ดา้นเง่ือนไขคุณธรรมในระดบัมากท่ีสุด 
คุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศกในภาพรวมชุมชนปฐมอโศก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รายดา้น
พบวา่ คุณภาพชีวติดา้นปลูกฝังค่านิยมไทยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนปฐมอโศกในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนปฐมอโศก ท่ีมี
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพในชุมชนระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนและประสบการณ์เก่ียวกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกนัมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และความส าพนัธ์ระหวา่งการับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตกบั
การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบันสูงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ .05 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก คือ การ
ตั้งใจฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ท่ีจะมีชีวิตอยา่งเรียบง่าย พอเพียง มีศีลธรรมเป็นหลกัเป็นท่ีพึ่งฝึกฝนตนเอง 
ขวนขวาย เอาภาระรับผดิในกิจการต่างๆของชุมชนและมีชีวติอยูอ่ยา่งผูใ้หผู้เ้สียสละ 
 3. ขอ้คน้พบจากทดลองใชรู้ปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการท่ีมีการสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและการประยุกต์ใช้เขา้กบัองค์
ความรู้ใหม่ซ่ึงมีการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของครอบครัว การเห็นความส าคญั
ของภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงสอดคล้องกบั Ishumi (1982: 66-75) ได้ศึกษาเก่ียวกบัศูนยบ์ริการชุมชน 
(Community Center) ในประเทศแทนซาเนีย เกิดข้ึนในระหว่างท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษ โดยใช้
เป็นศูนยจ์ดักิจกรรมบนัเทิงแก่ทหารท่ีผา่นสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ต่อมาไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงคเ์ป็นศูนย์
บริหารให้ความรู้ดา้นอนามยัพื้นฐาน ให้ความรู้ในการเล้ียงลูก สอนการอ่านการเขียนได ้ส่งเสริมการ
จดัคณะกรรมการหมู่บา้น การจดักิจกรรมต่างๆ โดยเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินและจดัตั้งศูนยผ์ลิตเอกสารเสริม 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 รัฐบาลแทนซาเนียไดเ้ปล่ียนรูปแบบการจดั โดยจดัใหมี้ศูนยบ์ริการชุมชน 2 แห่ง 
ต่อหน่ึงอ าเภอ และจดักิจกรรมสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน มีการท าวิจยัเพื่อวางแผนจดักิจกรรม 
โปรแกรมการศึกษาท่ีเหมาะสม ในปัจจุบนัได้รับเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลกให้จดัตั้งเป็นศูนย์
การศึกษาชุมชน (Community Education Center) ซ่ึงแปลงโรงเรียนประถมให้เป็นสถาบนัการศึกษาท่ี
สามารถให้ความรู้พื้นฐานแก่คนในชุมชนทั้งเด็กและผูใ้หญ่ สร้างความอ านวยความสะดวกเพื่อจดั
กิจกรรม เช่น ศาลาประชาคม ห้องสมุด ห้องฝึกงาน ห้องเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมต่างๆ และ
ส านกังานทัง่ไป และ Watts (1990: 181-195) กล่าววา่ศูนยก์ารศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา (Community 
Education Development Center) ขององักฤษ ไดก่้อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1977 เพื่อด าเนินงานพฒันาชุมชน 
จัดฝึกอบรม วิจัยและเผยแพร่การศึกษานองโรงเรียน โดยด าเนินการในลักษณะโครงการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อช่วยเหลือผูด้  าเนินงาน ดา้นพฒันาชุมชนจดัความรู้ดา้นพฒันาชุมชนแก่เจา้หน้าท่ี
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ทอ้งถ่ิน ท างานประสานงานกบัองคก์รภาครัฐ เอกชน มหาวทิยาลยั มูลนิธิต่างๆ เพื่อหาแนวทางพฒันา
ชุมชนของประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบนัศูนยก์ารประชุมสัมมนา อภิปรายเก่ียวกบังานการศึกษา
ชุมชน ศึกษาเผยแพร่งานวิจยัสัมมนา การศึกษาชุมชน ขยายเครือข่ายจดัอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร
ให้กบัโรงเรียน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน  
โดยการจดัการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณฐักร สงคราม
(2558) ได้ศึกษาการจดัการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านการเกษตรในโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา 
พบวา่โรงเรียนส่วนใหญ่มีการก าหนดนโยบายและการจดัการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตร
โดยครูศึกษาคน้ควา้จากเอกสารส่ือต่างๆ หรือสัมภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ินและน ามาสอดแทรกเขา้ไปใน
รายวิชาท่ีสอน ภูมิปัญญาท่ีใช้เลือกจากการใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต ส่วนใหญ่ให้นักเรียนฝึก
ปฏิบติัจริง และส่ือท่ีจดัท าข้ึนเป็นเอกสารหรือต ารา ดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนใหญ่ให้ความสนใจ 
กระตือรือร้นซักถามและน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งสนใจและภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินของตนมากข้ึน และส่วนการสนบัสนุนส่วนใหญ่ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณใน
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ ขาดแคลนส่ือวสัดุ 
อุปกรณ์ไอทีบุคลากรการประสานงานกับท้องถ่ิน อาคารสถานท่ี การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ
โรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก เวลาด าเนินการ ความรู้และความช านาญในการน าไอทีมาใช ้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคหรือวธีิการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรท่ีมี
นอ้ย นอกจากน้ี ยงัพบปัญหาปราชญ์หรือผูรู้้มีภารกิจมาก ไม่มีเวลาวา่ง แหล่งภูมิปัญญาอยู่ไกล และ
ปราชญ์หรือผูรู้้ขาดความรู้ทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ ทางด้านความต้องการพบว่า ส่วนใหญ่
ตอ้งการให้จดัอบรมความรู้ความเขา้ใจแก่ครูผูส้อนในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรมาใช้
จดัการเรียนรู้ ตอ้งการงบประมาณสนบัสนุนท่ีเพียงพอ ตอ้งการส่ือ เอกสาร สถานท่ีหรือมุมความ รู้
ภายในโรงเรียนส าหรับคน้ควา้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอ้งการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน รวมทั้งระบบไอทีสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงภายใน
โรงเรียน ชุมชน ระหวา่งโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก ตอ้งการให้โรงเรียนและชุมชนจดัศูนยก์าร
เรียนรู้เพื่อรวบรวมและใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรร่วมกนั อีกทั้งกลุ่มโรงเรียนและชุมชนควร
วเิคราะห์และจดัท าแผนการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรร่วมกนั  
 จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ยงัยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กนกพร ฉิมพลี (2555) ซ่ึงได้
ศึกษารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านหัตกรรมเคร่ืองจกัสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชน จงัหวดันครราชสีมา จากการศึกษารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหัตกรรม
เคร่ืองจกัสาน มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กระบวนการจดัการ
ความรู้ และเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งงถ่ินดา้น
หัตกรรมเคร่ืองจกัสานเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความสามารถและประสบการท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรค์
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และถ่ายทอดสืบต่อกนัมา จนกลายเป็นองคค์วามรู้ประจ าทอ้งถ่ินท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
และปลูกฝังวิธีคิด การด าเนินชีวิตประจ าวนัให้แก่ลูกหลาน เพื่อปฏิบติัสืบต่อกนัมา 2) กระบวนการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตักรรมเคร่ืองจกัสาน ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
(1) การก าหนดความรู้เก่ียวกบัการก าหนดผลิตภณัฑ ์ผา่นการคิดและตดัสินใจร่วมกนัของสมาชิกกลุ่ม 
จากนั้นจึงน าไปสู่ (2) การแสวงหายึดกุมความรู้ท่ีมาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้
เฉพาะของกลุ่ม และน าไปสู่ (3) การแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปล่ียน
ความรู้ภายในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีความรู้และทกัษะในการผลิตมากข้ึน และเป็นท่ีมาของ (4) การ
จดัเก็บความรู้ในตวับุคคล และ (5) การถ่ายทอดความรู้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอยา่งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โดยกระบวนการจดัการความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงจรเม่ือถ่ายทอดความรู้แล้ว 
สามารถยอ้นกลบัไปก าหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเน่ือง และ 3) เง่ือนไขท่ีท าให้การ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหัตกรรมเคร่ืองจกัสานประสบความส าเร็จ มี 4 เง่ือนไขท่ีส าคญั 
ได้แก่ (1) ความรู้ด้านการจดัการความรู้ (2) วฒันธรรมองค์การ (3) ภาวะผูน้ า และ (4) โครงสร้าง
พื้นฐาน รวมไปถึงขอ้คน้พบท่ีส าคญัของการวิจยั คือ “การพึ่งตนเอง” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิต
เคร่ืองจกัสาน ซ่ึงจากองคป์ระกอบหลกัทั้ง 3 ประการนั้น น าไปสู่การพึ่งตนเองของกลุ่มองคก์ารชุมชน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีหลกัการส าคญัไดแ้ก่ การมีผูน้ าท่ีเขม้แขง็มีความสามคัคี การยดึหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวติ และมีใจรักในดา้นการจกัสาน 
 ทั้งน้ีนอกจากความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของครอบครัวแลว้การไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ประยุกต ์และคน้คิดส่ิงใหม่ 
ความรู้ใหม่ ซ่ึง วราภรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2553 : ก-ค) ได้ศึกษาทางเลือกระบบการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมกบัสุขภาวะคนไทย ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย เป็นระบบ
การศึกษาทางเลือกหน่ึงของภาคประชาชน ท่ีให้ความส าคญัการสร้างความเข้มแข็งท่ีฐานรากท่ี
จ าเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ความส าคญักบัครอบครัวชุมชน
ทอ้งถ่ิน สถาบนัทางศาสนา เอกชนและองคก์รเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์รอ่ืนของ
ประชาชน เพื่อเพิ่มเติมการจดัการศึกษาท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อน าไปสู่สุขภาวะคนไทยทั้งร่างกาย
และจิตใจ สังคม สติปัญญา แนวคิดทางการศึกษา เป็นการศึกษาท่ีเช่ือวา่ “ทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้
ได”้ บนหลกัการ “การศึกษาเพื่อมวลชน และมวลชนเพื่อการศึกษา” ช่วยกนัท าใหก้ารศึกษาเป็นกลไก
ปลูกฝังการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์บูรณาการเขา้กบัวิถีชีวิต วฒันธรรม รากเหง้า ประวติัศาสตร์ 
ชุมชนทอ้งถ่ินและประเทศชาติ เป็นการศึกษาท่ีเอา “ชีวติเป็นตวัตั้ง” แทนการเอา “วชิาเป็นตวัตั้ง” ดงัท่ี
ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายของเพื่อให้ผูเ้รียนจะต้องได้รับทั้งความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม 
จริยธรรม รูปแบบการศึกษา จึงเป็นการศึกษาระบบเปิด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั  ท่ีทุกคนมีสิทธิจะให้ความเห็นหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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เป็นการศึกษาท่ี “ฟัง” เสียงของประชาชน ผูจ้บการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการศึกษาใน
ระบบเพียงดา้นเดียว แต่สามารถศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากรัฐแกละการยอมรับจากสังคม ในการน้ีผูจ้บการศึกษาสามารถเลือกรับการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การอาชีวะศึกษาหรือมีอาชีพอิสระ สถานประกอบการ และหากตอ้งการกลับสู่
การศึกษาในระบบ ก็สมารถเทียบความรู้และประสบการณ์โดยองค์กรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งเป็นองคร์วมขณะท่ีการศึกษาภาครัฐควรลดและจ ากดัตวั
ลง โดยเพิ่มความส าคญัของเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนทอ้งถ่ิน สถาบนัศาสนา และ
สถาบนัสังคมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพ่อแม่ผูป้กครอง ตอ้งหันมาให้ความส าคญัต่อบุตรหลาน โดย
การปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท ประเพณี วฒันธรรม ภายในครอบครัวมากข้ึน  
 ในการน้ีรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างครอบครัว
เขม้แขง็ เป็นฐานรากของสังคม ในดา้น “ครู” ตอ้งไดรั้บความส าคญัมากข้ึนกวา่เดิมและขยายฐานเป็น
ครู 6 ประเภท ในทุกภาคส่วน ของสังคม คือ ครูพอ่แม่ ครูพระ นกับวช ครูในสถานศึกษา ครูภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผูรู้้ในชุมชนทอ้งถ่ิน ครูส่ือ และครูของสังคม ท่ีมีความส าคญัต่อผูเ้รียน ส่งต่อและ
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้ “ผูเ้รียน”ได้รับการพฒันาให้เป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม และจริยธรรมอย่างเป็นองค์รวม และยงัสอดคลอ้งกบั ฉลอง พนัธ์จนัทร์ และคณะ(2553)  
ไดศึ้กษาการสร้างการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่ชุมชนวีถีตามแนวธรรมตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาบ้านโนนวิเศษ ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวดักาฬสินธ์ุ พบว่า นิยามและ
ความหมายของชุมชนวิถีธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบา้นโนนวิเศษ การก าหนด
นิยามและความหมายของ “วิถีธรรม” 5 ด้าน คือ สังคม การศึกษา การเมืองการปกครอง ประเพณี
วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ดงัน้ี 1) สังคมวถีิธรรมในความหมายของชุมชนโนนวเิศษประกอบดว้ย “พอ
อยู่ พอกิน ซ่ือสัตย ์สุจริต รักใคร่สามคัคี และมีความสุข” 2) การศึกษาวิถีธรรมในความหมายของ
ชุมชนโนนวิเศษประกอบดว้ย “เป็นคนดี มีความรู้ (ความสามารถ ระเบียบวินยั) ขยนั พอประมาณ 
และสามัคคี” 3) เศรษฐกิจวิถีธรรมในความหมายของชุมชนโนนวิเศษประกอบด้วย “การออม 
(โดยตรงและโดยออ้ม) ปลูกอยู่ปลูกกิน มีความรู้/ภูมิปัญญา และการท่องเท่ียงเชิงเกษตร (ตามฐาน
เรียนรู้)” 4) การเมืองการปกครองวถีิธรรมในความหมายของชุมชนโนนวิเศษประกอบดว้ย “วาระ 5 ปี 
มีส่วนร่วม ความสามคัคี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุข” 5) ประเพณีวฒันธรรมวิถีธรรมใน
ความหมายของชุมชนโนนวิเศษประกอบดว้ย “สืบทอดวฒันธรรม ล าดบัญาติ ตกับาตรท าบุญ เก้ือกูล
แบ่งปัน ผูกพนัสามคัคี” ขอ้มูลบริบทชุมชนและสภาพปัญหาในการด าเนินชีวิตในวิถีปัจจุบนัของ
ชาวบา้นชุมชนโนนวิเศษ ชุมชนบา้นโนนวิเศษถือวา่เป็นชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานใหม่ เน่ืองจากผลกระทบ
จากการสร้างเข่ือนล าปาว และเป็นการรวมตวักันของชุมชนเดิม 2 ชุมชน ในระยะแรกชาวบ้าน
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ประกอบอาชีพท าไร่-นาและการประมงเป็นหลกั แต่ประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมาชาวบา้นส่วนหน่ึงได้
เปล่ียนอาชีพมาท าการเกษตร อาทิ การท าสวนยางพารา ปลูกพืชผกัแบบผสมผสาน เป็นตน้ 
 ส่วนดา้นสังคมและการศึกษา บา้นโนนวิเศษเป็นชุมชนท่ีค่อนขา้งเล็ก มี 52 ครัวเรือน ซ่ึงอยู่
จริงเพียง 42 ครอบครัวเท่านั้น นอกนั้นก็เป็นพียงเลขท่ีบา้น เพราะเจา้บา้นประกอบอาชีพในต่างถ่ิน ซ่ึง
ประเด็นน้ีมีทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ย คือ มีนอ้ยครอบครัวจึงสะดวกในการพฒันาชุมชน แต่ในทางตรงกนั
ขา้มคือ การขาดแรงงานในภาคเกษตรกรรม เพราะเป็นสังคมเกษตร ประชากรบา้นโนนวิเศษถือว่า
เป็นกลุ่มคนท่ีมีระดบัการศึกษา “ดีมาก” คือ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัสูงสุด (ปริญญาเอก) แต่ถา้
มองในทางสังคม บ้านโนนวิเศษก็ยงัมีผูท่ี้ติดสุราอยู่ประมาณ 2-3 คน ซ่ึงผูน้ าชุมชนประเมินว่า  
“ยงัมาก” อยู่ ดา้นการเมืองการปกครอง หลกัประชาธิปไตยภายใตแ้นวคิดธรรมาธิปไตยคือ วิถีทาง
การเมืองการปกครองของชุมชนโนนวิเศษ เพราะชาวบา้นโนนวิเศษจะคดัเลือกบุคคลท่ีชุมชนเห็นว่า 
“มีคุณธรรมจริยธรรม” ไปเป็นผูน้ า ดา้นประเพณีวฒันธรรม ชุมชนบา้นโนนวิเศษก็เหมือนกบัชุมชน
อ่ืนๆ ท่ียึดหลกั “ฮีต 12” เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แต่ในชุมชนก็ยึดเพียงประเพณีบางส่วน
เท่านั้น อาทิ บุญผะเหวด สงกรานต ์ส่วนทางดา้นศกัยภาพชุมชนหรือทุนของชุมชนโนนวิเศษในการ
พฒันาไปสู่ชุมชนวิถีธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ชุมชนบา้นโนนวิเศษถือวา่เป็นชุมชนท่ี
มีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพค่อนขา้งมาก ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีอาจเรียกไดว้่าเป็น “ภูมิปัญญาของชุมชน” เช่น 
พ่อสุข ภูสามารถ ภูมิปัญญาดา้นการท าเกษตรยางพารา (การปลูก การกรีด ดูและรักษา และอบรมการ
กรีดยางพารา) เกษตรผสมผสาน การเล้ียงเป็ด การปลูกกลว้ย พ่อเข็มทิศ ไชยสาร ภูมิปัญญาดา้นการ
ท ามนัส าปะหลงั ออ้ย การปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็นตน้ พ่อพิชิต ไชยสาร ภูมิปัญญาดา้นการปลูก
กลว้ย การปลูกออ้ยและเกษตรแบบพึ่งพา (พืชผกัพูดได)้ พ่อบุญศรี สวาทวงศ์ ภูมิปัญญาดา้นการท า
พุทราหวาน และเกษตรแบบผสมผสาน นางสุภาพ ค าสะอาด ภูมิปัญญาดา้นการท าผกัปลอดสารพิษ 
คุณตาบุญเรือง บุญโพธ์ิ ภูมิปัญญาด้านประเพณีว ัฒนธรรม เป็นต้นโครงการวิจัยน้ีได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมาย “วิถีธรรม” คือ ทุกขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการวิจยัและกิจกรรมของชุมชนนั้นไดป้รับเปล่ียนและเสริมสร้างให้ไดท้ั้ง “รูปแบบและสาระ” 
ของการจดังาน อาทิ สงกรานต์ การท าบุญในเทศกาลต่างๆ ก็ให้มีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเป็น
เคร่ืองด่ืม (สุรา) ซ่ึงก็ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นเป็นอยา่งดี ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้น้ีถูกเสริมสาระ
ดา้น “ธรรมะ” โดยมีพระสงฆท่ี์มีความรู้พร้อมจริยาวตัรท่ีชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ กระบวรการ
เรียนรู้แบบวิถีธรรมจึงไดรั้บผลการตอบรับท่ีดีจากชุมชนในการน้ียุทธศาสตร์ส าคญัท่ีจะน าพาระบบ
การศึกษาทางเลือกให้บรรลุ เป้าหมาย คือ “ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงัการศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนสังคม” 
ท่ีมี 8 มาตรการน าสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ (1) การสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย ์(2) การเสริมสร้างพลงั
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (3) การส่งเสริมขยายฐานการศึกษาทางเลือก (4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (5)การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของครู  
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(6) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (7) การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และ (8)การสร้างความ
เขม้แขง็จากรากฐาน 

 ดงันั้น รูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ควรมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนมีความรู้ และความเขา้ใจความตอ้งการ หรือสาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ภายในศูนยก์ารเรียนรู้อย่างแทจ้ริง สมาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท างานของศูนยก์าร

เรียนรู้ ผูน้  าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้การสนับสนุน องค์การและหน่วยงานภาครัฐให้การ

สนับสนุน มีการสนับสนุนจากภาคเอกชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักพอเพียง ความ

พอประมาณในการประกอบอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวและชุมชน สร้างงาน สร้างรายได ้บน

ฐานความรู้คู่คุณธรรม มีเหตุผลในการท างานของศูนยก์ารเรียนรู้ มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีความ

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ใช้ระบบเทคโนโลยี มีการเผยแผ่ขอ้มูลข่าวสารภายในศูนยก์ารเรียนรู้ให้

บุคคลภายนอกท่ีสนใจ เกิดการพฒันาระบบปฏิบติัการในการบริหารจดัการตนเองของศูนยก์ารเรียนรู้ 

มีการเรียนรู้ในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกนัเกิดความสามารถในการเรียนรู้แกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึน ดา้นชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินตามแบบวถีิเมืองเพชรประชาชน

ในชุมชนมีความรัก ความสามคัคี และผูกพนักนั มีการรับฟังขอ้เสนอแนะและความตอ้งการภายใน

ชุมชน เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการด าเนินงานในศูนยก์ารเรียนรู้ มีความไวว้างใจและความ

เช่ือมัน่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกบัศูนยก์ารเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 

และความกลมกลืน บุคลากรภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีความมุ่งมัน่ และอุดมการณ์ท่ีจะน าความรู้ และ

ความสามารถของตนพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ บุคลากรภายในศูนยเ์ป็นคนมีความรอบรู้ในวิถีเมืองเพชร 

บุคลากรในศูนยก์ารเรียนรู้มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัเยาวชนภายในชุมชน สมาชิกในชุมชนเห็น

คุณค่าและความส าคญัของผูรู้้ในชุมชน บุคลากรในศูนยก์ารเรียนรู้มีส่วนช่วยในการพฒันาชุมชน 

 4. การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมภายในศูนยก์ารเรียนรู้วิถี เมืองเพชรตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า รูปแบบ “PECTH Model” มีความเหมาะสมในการ

น าไปใช ้การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้

วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และรับรู้เขา้ใจ

เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัสอดคลอ้งกบั ทรงชยั ติยานนท์ (2542: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษา

ทศันะของเกษตรกรในการสร้างความมัน่คงทางรายได ้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความพึง
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พอใจในการใชชี้วติเกษตรกร มีความรู้วา่ หากชุมชนการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท าใหมี้

ความพึงพอใจในชีวิต ในดา้นความสามคัคีในชุมชน มีความรู้วา่ความสามคัคี จะท าให้ชุมชนแข็งแรง

พึ่งตนเองได้ และสามารถเป็นท่ีพึ่งของผูด้้วยโอกาสในชุมชนได้ ในด้านการปฏิบติักิจกรรมตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมของทศันะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงในดา้นการสร้างความมัน่คงทางรายไดข้องครอบครัว พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มี

ทศันะเห็นดว้ยมาก และยงัสอดคลอ้งกบั เนติรัฐ วีระนาคินทร์ (2557) ไดศึ้กษาการพฒันาโมเดลศูนย์

การเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ ส าหรับยุวเกษตรในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ รุปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ออนไลน์ส าหรับยวุชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีพฒันาข้ึน มีบริบทคือ การเรียน

อิเลคทรอนิคส์รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยประกอบไปด้วยองค์ประกอบน้ี ปัจจัยน าเข้า 8 

องค์ประกอบ กระบวนการด าเนินงาน 7 กระบวนการ ผลลพัธ์คือ คุณลกัษณะของยุวเกษตรท่ีพึง

ประสงค ์3 ดา้น และระบบขอ้มูลป้อนกลบั 1 ระบบ ผลการทดลองใชโ้มเดลพบ่าหลงัจากกลุ่มทดลอง

เรียนด้วยโปรแกรมการเรียนของศูนยก์ารเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ออนไลน์ส าหรับยุวชนเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มทดลองมีความกา้วหนา้ทางการ

เรียนร้อยละ .58 มีผลคะแนนทกัษะการปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี และมีละดบัเจตคติต่อเร่ืองการเกษตรตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบั เสาวรส ไพจิตร นลินรัตน์ 

รักสกุล และอนุชยั รามวรังกูร (2557) ไดศึ้กษาการจดัการความรู้เพื่อสืบสานอาชีพทอ้งถ่ินกรณีศึกษา

กลุ่มอาชีพสตรีท าผา้ปาเตะ๊ บา้นคลองประสงค ์อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มอาชีพ

สตรีท าผ้าปาเต๊ะ มีแนวคิดการผลิตผ้าปาเต๊ะมาจากสมาชิกในชุมชน ท่ีมีการนุ่งผ้าปาเต๊ะใน

ชีวิตประจ าวนั มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชัว่อายุคน ท าให้เกิดการผลิตผา้ปาเต๊ะในชุมชน

โดยมีการคิดคน้ใชล้ายผา้จากธรรมชาติและเกิดจากวถีิชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงความรู้ดา้นต่างๆ ส่วน

ใหญ่ไดจ้ากการศึกษาดูงานจงัหวดันราธิวาส และอาศยัประสบการณ์การด าเนินงานของกลุ่มสภาพ

การจดัการความรู้ชุมชนพบว่า ความรู้ไดจ้ากการศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนาและการแลกเปล่ียน

เรียนรู้การพูดคุยภายในกลุ่ม น าความรู้ท่ีสมาชิกในกลุ่มได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นงานของกลุ่มการถ่ายทอดความรู้และใชป้ระโยชน์ใหก้บัคนในชุมชนโดยการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ชุมชนโดยการสาธิตให้ผูท่ี้เขา้มายงักลุ่ม  ปัญหาในการจดัการความรู้ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม

อาชีพสตรีท าผา้ปาเต๊ะยงัขาดฐานขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้และมีความจ ากดัในดา้นเวลาในการ
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เพิ่มพูนความรู้ท าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ไดน้อ้ยลง ซ่ึงทางกลุ่มยงั

ไม่มีการจดัเก็บความรู้ในรูปแบบของเอกสาร ส่วนใหญ่จะใช้การถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่ม ส่วน

ความรู้ภายนอก กลุ่มอาชีพสตรีท าผา้ปาเตะ๊เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและคนภายนอกชุ่มชนท่ี

สนใจเก่ียวกับเรียนรู้กระบวนการท าผา้ปาเต๊ะ แนวทางในการจดัการความรู้ชุมชน คือการจดัท า

ฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิกในกลุ่มอาชีพสตรีท าผา้ปาเต๊ะควรการจัดเวทีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม และการประกวดผา้ปาเต๊ะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง กลุ่ม

อาชีพสตรีท าผา้ปาเต๊ะควรตระหนักถึงความจ าเป็นในการจดัเก็บความรู้ในรูปเอกสาร สร้างความ

ตระหนกัถึงความส าคญัของอาชีพการท าผา้ปาเต๊ะในชุมชน และเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้มี

ทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัพบว่ารูปแบบ PETCH Model ท่ีพฒันาข้ึน เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนในการ
จดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการวจิยัพบวา่    
 1.การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และความตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าการพฒันาตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบัภูมิปัญญาเป็นความรู้
ดั้งเดิมอนัประกอบไปดว้ยคุณธรรม  
 2.การพฒันารูปแบบการจัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการท ามาหาเล้ียงชีพ การท างานร่วมกนัในชุมชนการปฏิบติัตามศาสนา 
พิธีกรรม ประเพณี ความรู้นั้นจะตอ้งเป็นความรู้คู่คุณธรรม เม่ือผูค้นใชค้วามรู้นั้นสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ ความรู้เหล่านั้นสอดคลอ้งกบั
การด าเนินชีวติ  
 3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงพบว่ามีการสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และการประยุกต์ใช้เขา้กบัองค์ความรู้
ใหม่ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัเก่ียวกบัความสามพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การเห็นความส าคญัของ
ภูมิปัญญาชาวบา้น  
 4.การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมภายในศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไป ในส่ิงท่ีผุว้ิจยัยงัไม่ไดท้  าการศึกษา เพื่อให้การวิจยัมีความ
สมบูรณ์ ดงัน้ี 
 1. ควรมีการวิจยัท่ีเก่ียวกบั “วีถีเมืองเพชร” เชิงบูรณาการในมิติท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 
โดยเฉพาะความเป็นชาติพนัธ์ุท่ีมีความหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมและทศันคติของกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นๆ 
 2. ควรมีการพฒันารูปแบบขีดความสามารถในการประชาสัมพนัธ์ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชรใหป้ระชาชนรู้จกัมากข้ึน 
 3. ควรมีการวิจยัเชิงนโยบายการสร้างเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้ “วิถีเมืองเพชร” ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหค้รอบคลุมทั้งจงัหวดัเพชรบุรี 
 4. ควรวจิยัเช่ือมโยงเส้นทางการเขา้ถึงศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดท้ัว่ถึง 
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ภาคผนวก  ก  
1. รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  พระศุภชยั (ชยวฑฺโฒ) ตุม้เพชร,ดร. 
ต าแหน่ง   พระวทิยากรเผยแพร่ศาสนาและวฒันธรรม 

วดัไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย 
พระสอนศีลธรรมประจ าจงัหวดัเพชรบุรี 

สถานทีท่ างาน วดัไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย 
2. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย ์ดร.นิพล  เช้ือเมืองพาน 

ต าแหน่ง   อาจารย ์    
สถานทีท่ างาน  โปรแกรมวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

3. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์าณี  อนนัตชยั 
ต าแหน่ง   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
สถานทีท่ างาน มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

4. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย ์ดร.เอ้ือมพร โตภาณุรักษก์ุล   
ต าแหน่ง   อาจารย/์ครูช านาญการพิเศษ 
สถานทีท่ างาน  โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี 

5. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย ์ดร.วสูิตร โพธ์ิเงิน 
ต าแหน่ง   อาจารย ์ 
สถานทีท่ างาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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2. หนงัสือขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
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3. หนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล 
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4. หนงัสือขอทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวจัิยด้วยการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 

1. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามส าหรับสอบถามความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิ/
ผูเ้ช่ียวชาญแบบสอบถามเพื่อรับรองรูปแบบการพัฒนารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามถามความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวข้องท่ีมีต่อ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ
การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคผนวก  ข การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวจัิยด้วยการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
1. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามส าหรับสอบถามความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิ/
ผูเ้ช่ียวชาญแบบสอบถามเพื่อรับรองรูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

1 2 3 4 5 IOC 
1. P : Participation (การมส่ีวนร่วม)  หมายถึง การกระจายโอกาส
ให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ ร่วมคดิ ร่วมกนัตดัสินใจ ร่วมกนั
รับผดิชอบ และร่วมกนัตรวจสอบ 

      

1. ผูน้ าชุมชนมีความรู้ และความเขา้ใจความตอ้งการ หรือ
สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยก์ารเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2. สมาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท างานของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3. ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนใหก้ารสนบัสนุน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4. องคก์ารและหน่วยงานภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5. มีการสนบัสนุนจากภาคเอกชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2. E :  Economy (เศรษฐกิจ) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติโดยยึด
หลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตวั บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม 

      

6. ยดึหลกัพอเพียง ความพอประมาณในการประกอบอาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
7. สร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวและชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
8. สร้างงาน สร้างรายได ้บนฐานความรู้คู่คุณธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
9. มีเหตผุลในการท างานของศูนยก์ารเรียนรู้ +1 0 +1 +1 +1 0.80 
10. 

 
มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
เฉพาะตน 
 
 
 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

1 2 3 4 5 IOC 
3. T : Technology (เทคโนโลย)ี หมายถึง การน าเอาเทคโนโลย ี
มาผสมผสานกบัทรัพยากรในชุมชน ภูมปัิญญา ทุนศักยภาพของ
ชุมชน และท้องถิ่น 

      

11. มีการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารภายในศูนย์การเรียนรู้ให้
บุคคลภายนอกท่ีสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12. เกิดการพัฒนาระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการ
ตนเองของศูนยก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13. มีการเรียนรู้ในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกนั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
14. เกิดความสามารถในการเรียนรู้แก้ไขข้อจ ากัดต่างๆท่ี

เกิดข้ึน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4. C : Community (ชุมชน) หมายถึง อาณาบริเวณที่มีผู้คนอาศัย
อยู่มาอย่างยาวนาน มีความรักความผูกพันต่อสถานที่นี้ มีจารีต 
ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ ความคิดเห็น ไปในทิศทางเดยีวกัน 
ใช้สถานทีส่าธารณะ สถาบันต่างๆร่วมกนั 

      

15. ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินตาม
แบบวถีิเมืองเพชร  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16. ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามคัคี  
และผกูพนักนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

17. มีการรับฟังขอ้เสนอแนะและความตอ้งการภายในชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
18. เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการด าเนินงานในศูนยก์าร

เรียนรู้ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19. มีความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ระหวา่งสมาชิกใน
ชุมชนกบัศูนยก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

20. มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5. H = Human Wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย์) หมายถึงคุณค่า
ของคนหรือบุคลากรในศูนย์การเรียนรู้ อนัได้แก่ความรู้ 
ความสามารถ ความดงีามต่างๆทีส่ั่งสมอยู่ในตวับุคคลภายในศูนย์
การเรียนรู้ 

      

21. บุคลากรภายในศูนย์การเรียน รู้มีความมุ่งมั่น  และ
อุดมการณ์ท่ีจะน าความรู้ และความสามารถของตน
พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 



281 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

1 2 3 4 5 IOC 
22. บุคลากรภายในศูนยเ์ป็นคนมีความรอบรู้ในวถีิเมืองเพชร  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
23. บุคลากรในศูนย์การเรียนรู้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้

ใหก้บัเยาวชนภายในชุมชน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

24. สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของผูรู้้ใน
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

25. บุคลากรในศูนยก์ารเรียนรู้มีส่วนช่วยในการพฒันาชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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2. การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามถามความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวข้องท่ีมีต่อ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

1 2 3 4 5 IOC 

ด้านความรู้       
1 ส่งเสริมใหค้นในชุมชนไดรู้้จกัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 มีการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชุมชนภายในจงัหวดั

เพชรบุรี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 ชุมชนเห็นคุณค่าของการจดัการเรียนรู้วถีิเมือง

เพชร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 มีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลงั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 มีกระบวนการเรียนรู้ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 

ความเช่ือ แบบวถีิเมืองเพชรอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 ยดึหลกัการในการส่งเสริมใหค้นในชุมชนใชชี้วิต

ท่ีเรียบง่าย สมถะ มีความพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค ์และมีความ

ช านาญในการผลิต เช่นโครงการผกัปลอดสารพิษ 

จ าหน่ายในชุมชนเป็นตน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้       

8 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย มีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 กิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของ

ชุมชนในทอ้งถ่ิน 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

1 2 3 4 5 IOC 
11 กิจกรรมการเรียนรู้มีแนวโนม้พฒันาสู่ความย ัง่ยนื +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 กิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นการสร้างรายได้

ภายในครอบครัวอีกทางหน่ึง โดยการผลิตไวกิ้น 

ไวใ้ช ้เหลือไวข้าย หรือแลกเปล่ียนเพื่อนบา้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 ศูนยก์ารเรียนรู้ ส่งเสริมใหชุ้มชนยดึหลกัการ

ท างานอยา่งมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั

และกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน       

14 สมาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการ และแกไ้ขปัญหาของศูนยก์าร

เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15 ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนใหค้วามร่วมมือ

ในการท ากิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16 ศูนยก์ารเรียนรู้ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

และเอกชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

17 การเช่ือมโยงกิจกรรมกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน

อ่ืนๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18 การสร้างเครือข่ายกิจกรรมภายนอกชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์       
19 ยดึหลกัความพอเพียง และความพอประมาณในการ

ประกอบอาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

20 บุคลากรภายในศูนย ์เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

21 เกิดความสามารถในการเรียนรู้ปัญหา แกไ้ขขอ้จ ากดั

ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

1 2 3 4 5 IOC 
22 ชุมชนไดอ้นุรักษ ์สืบสานศิลปะ วฒันธรรม และ

ประเพณี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

23 สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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3. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ
การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

1 2 3 4 5 IOC 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาศูนย์ 
1 สร้างความตระหนกัใหชุ้มชนเห็นความส าคญัของ

ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 การเสริมสร้างให้คนในชุมชนพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือกนัของคนใน
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 การใหค้  าปรึกษาและแนะน าจากประธานศูนย์
และปราชญช์าวบา้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 ภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ใน
อยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 การจดัการเรียนรู้ภายในศูนยเ์พื่อใหชุ้มชนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 ชุมชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันา
คุณภาพชีวติของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านกจิกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
8 ท่านมีความพึงพอใจท่ีมีส่วนร่วมการจดัอบรมเชิง

ปฏิบติัการในคร้ังน้ี 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีมีความเขา้ใจใน
เน้ื อห าและส ามารถน าไปป ฏิบั ติ เองได้ใน
ชีวติประจ าวนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 กิจกรรมของศูนยต์อบสนองความตอ้งการของ 
คนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11 ศูนยก์ารเรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

1 2 3 4 5 IOC 
12 กิจกรรมในการอบรมการถ่ายทอดความรู้สามารถ

น าไปสู่การพฒันาได ้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 การอบรมในคร้ังน้ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจและ
สามารถปฏิบติัไดด้ว้นตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14 การอบรมปฏิบติัการในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการ  ด ารงชีพของตนเองตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านบรรยากาศจาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
15 มีการกระตุน้ให้ติดตามเน้ือหาความรู้อยูเ่สมอเกิด

การพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16 การอบรมปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดล้งมือปฏิบติัจริง 
โดยผูเ้ขา้อบรมช่วยเหลือร่วมมือซ่ึงกบัและกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

17 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดเ้สียเวลาในการ
เรียนรู้นอ้ยลง 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

18 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท่านสามารถเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท าใหท้่านไดเ้รียน
รู้อยูต่ลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

20 ช่วงระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
ด้านประโยชน์จากการอบรม 
21 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท าใหส้ามารถแกไ้ข

ปัญหาไดต้รงประเด็น 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

22 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีสามารถคิดและ
แกไ้ขปัญหาดว้ยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

23 การอบรมในคร้ังน้ีไดรั้บความรู้จากการฟังและการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

25 สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
เคร่ืองมือการวจัิย  

 
1. แบบสอบถามส าหรับสอบถามความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญแบบสอบถามเพื่อรับรอง
รูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แบบสอบถามถามความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประเด็นการสัมภาษณ์ 
5. ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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ภาคผนวก  ค เคร่ืองมือการวจัิย 
1. แบบสอบถามส าหรับสอบถามความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญแบบสอบถามเพื่อรับรอง
รูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย)                    การพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ 
                                                   วถีิเมืองเพชร  
                                                    ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ช่ือเร่ือง (ภาษาองักฤษ)               THE DEVELOPMENT MODEL OF  
                                                    PHETCHABURI MANAGEMENT  

LEARNING CENTER   
BY SUFFICIENCY ECONOMY 

ช่ือนกัศึกษา                                นายสุวฒิุ  วรวทิยพ์ินิต 
สาขาวชิา                                     พฒันศึกษา 
ปีการศึกษา                                  2557 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                                                   ผศ.ดร.วรรณวร์ี บุญคุม้   
                                                   รศ.ดร. นรินทร์ สังขรั์กษา 
                                                   ดร.สมชาย  ลกัขณานุรักษ ์
                                                   ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
            
                 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
     1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และความตอ้งการในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                    3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
                     4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
              วตัถุประสงค์เฉพาะ  
                    1. ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ชุมชน(นรินทร์ สังขรั์กษา,2554) 
                    2. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัชุมชนนิยมและองคก์รชุมชน 
                    3. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
                    4. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    5. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมวถีิเมืองเพชร 
                    6. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัเครือข่าย 
                    7. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
                    8. ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ 
                    9.  เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     10. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     11. เพื่อน าเสนอรูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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              ค าช้ีแจง   
               1.  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัการจดัการ
ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัท าข้ึน 
               2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนประกอบดว้ย 
                  ตอนท่ี 1.ช่ือ ต าแหน่งและลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
                  ตอนท่ี 2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมี 25 ขอ้ 
                   ขอให้ท่านพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการศูนย์
การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนต่างๆ ต่อไปน้ีวา่มีความ
เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด โดยขอใหท้่านท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็นต่อไปน้ี 
                       ความเหมาะสมระดบั 5 หมายถึง   ขั้นตอนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
                       ความเหมาะสมระดบั 4 หมายถึง    ขั้นตอนมีความเหมาะสมมาก 
                       ความเหมาะสมระดบั 3 หมายถึง    ขั้นตอนมีความเหมาะสมปานกลาง 
                       ความเหมาะสมระดบั 1 หมายถึง    ขั้นตอนมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
                    ตอนท่ี 3. เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมี
ต่อรูปการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ ตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ค าตอบ
ของท่านทุกขอ้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้วิถี
เมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
                                                                                                      
                                                                                                      นายสุวฒิุ วรวทิยพ์ินิต 
                                                                                    นกัศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาพฒันศึกษา 
                                                                                                      มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ -1  ช่ือ ต าแหน่งและลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โปรดกรอกขอ้มูล และขีด  
เคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 
 
ช่ือ-นามสกุล  
............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งปัจจุบนั
............................................................................................................................................................. 
สถานท่ีท างาน
............................................................................................................................................................. 
1. เพศ                               ชาย                                หญิง 
2. ปัจจุบนัอาย ุ                    21-30 ปี                          31-40                         41-50 ปี 
                                         51-60 ปี 
3.สถานภาพสมรส               โสด                               แต่งงานแลว้                หยา่ร้าง 
4.ระยะเวลาในการท างาน     1-3 ปี                              4-6 ปี                           7-10 ปี 
                                         มากกวา่ 10 ปี 
5.การศึกษา                          ปริญญาตรี                     ปริญญาโท                   ปริญญาเอก 
 
ตอนที่ -2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบ ผูว้ิจยัไดส้ร้างและน าเสนอรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมือง
เพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบค านิยาม  “PETCH Model” แบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย  
 
           1. P = Participation (การมีส่วนร่วม) 
           2. E = Economy (เศรษฐกิจ)  
           3. T = Technology (เทคโนโลย)ี  
           4. C = Community (ชุมชน) 
           5. H = Human wisdom (เป้าหมายแห่งมนุษย)์    
 
 
 



292 

 

 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบ ระดบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

           1 .  P : Participation (ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม )  
หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับรู้ ร่วมคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันรับผดิชอบ 
และร่วมกนัตรวจสอบ  

      

1. ผูน้ าชุมชนมีความรู้ และความเข้าใจความ
ตอ้งการ หรือสาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
ศูนยก์ารเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

      

2. สมาชิกในชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ท างานของศูนยก์ารเรียนรู้ 

      

3. ผู ้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้การ
สนบัสนุน 

      

4. องค์ก ารและห น่ วยงาน ภาค รัฐให้ ก าร
สนบัสนุน 

      

5. มีการสนบัสนุนจากภาคเอกชน       

2. E :  Economy (เศรษฐกิจ) หมายถึง แนวทางการ
ปฏิบัติโดยยดึหลกั ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว บนพื้นฐานความรู้และ
คุณธรรม 

      

6. ยึดหลักพอเพียง ความพอประมาณในการ
ประกอบอาชีพ 

      

7. สร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวและชุมชน       

8. สร้างงาน สร้างรายได ้บนฐานความรู้คู่
คุณธรรม 

      

9. มีเหตผุลในการท างานของศูนยก์ารเรียนรู้       

10. 
 

มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตน 
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ข้อ 
 

 

ความคดิเห็นต่อรูปแบบ 
 
 

ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

3. T : Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง การน าเอา
เทคโนโลยมีาผสมผสานกบัทรัพยากรในชุมชน 
ภูมปัิญญา ทุนศักยภาพของชุมชน และท้องถิ่น 

      

11. มีการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารภายในศูนย์การ
เรียนรู้ใหบุ้คคลภายนอกท่ีสนใจ 

      

12. เกิดการพฒันาระบบปฏิบติัการในการบริหาร
จดัการตนเองของศูนยก์ารเรียนรู้ 

      

13. มีการเรียนรู้ในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกนั       

14. เกิดความสามารถในการเรียนรู้แกไ้ขขอ้จ ากดั
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

      

4. C : Community (ชุมชน) หมายถึง อาณาบริเวณ
ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาอย่างยาวนาน มีความรักความ
ผูกพันต่อสถานที่นี้ มีจารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ความเช่ือ ความคิดเห็น ไปในทิศทางเดียวกัน ใช้
สถานทีส่าธารณะ สถาบันต่างๆร่วมกนั  

      

15. ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญา
ทอ้งถ่ินตามแบบวถีิเมืองเพชร  

      

16. ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามคัคี 
และผกูพนักนั 

      

17. มีการรับฟังขอ้เสนอแนะและความตอ้งการ
ภายในชุมชน 

      

18. เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการด าเนินงาน
ในศูนยก์ารเรียนรู้ 

      

19. มีความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ระหวา่ง
สมาชิกในชุมชนกบัศูนยก์ารเรียนรู้ 

      

20. มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและใหเ้กียรติซ่ึงกนั
และกนั 

      

 

 



294 

ข้อ ความคดิเห็นต่อรูปแบบ ระดบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

5. H = Human Wisdom (เป้ าหมายแห่งมนุษ ย์) 
หมายถึงคุณค่าของคนหรือบุคลากรในศูนย์การ
เรียนรู้ อันได้แก่ความรู้ ความสามารถ ความดีงาม
ต่างๆทีส่ั่งสมอยู่ในตวับุคคลภายในศูนย์การเรียนรู้ 

      

21. บุคลากรภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีความมุ่งมัน่ 
แ ล ะอุ ด ม ก าร ณ์ ท่ี จ ะน าค ว าม รู้  แ ล ะ
ความสามารถของตนพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ 

      

22. บุคลากรภายในศูนยเ์ป็นคนมีความรอบรู้ใน
วถีิเมืองเพชร  

      

23. บุคลากรในศูนย์การเรียนรู้มีการถ่ายทอด
องคค์วามรู้ใหก้บัเยาวชนภายในชุมชน 

      

24. สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าและความส าคญั
ของผูรู้้ในชุมชน 

      

25. บุคลากรในศูนยก์ารเรียนรู้มีส่วนช่วยในการ
พฒันาชุมชน 

      

 
ตอนที ่-3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตามหลกั
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
            ............................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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2. แบบสอบถามถามความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งอออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
1.1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป 
1.2 ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวข้องท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม

แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 ขอ้เสนอแนะ 

2. ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ตามเกณฑ์
พิจารณา ดงัน้ี 

5   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
3   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. ผูว้ิจยัจะใช้ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามน้ีเพื่อการวิจยัน้ีเท่านั้น  และจะน าเสนอในภาพรวม 
ไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด  

 
                                        ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง  ทีไ่ด้ตอบแบบสอบถาม 
 

                                    ขอแสดงความนับถือ 
                                   สุวุฒิ วรวทิย์พินิต 

                                      นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                                          สาขาวชิาพฒันศึกษา ภาควชิาพืน้ฐานทางการศึกษา 

                                        บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป 
1. เพศ  1. ชาย   2. หญิง 
2. ปัจจุบนัอาย ุ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี   2. 21-30 ปี    3. 31-40 ปี   
   4. 41-50 ปี      5. 51-60 ปี   6. มากกวา่ 60 ปี 
3. สถานภาพสมรส     1. โสด      2. แต่งงานแลว้   3. หมา้ย/หยา่/แยก  
4. การศึกษา    1. ประถมศึกษา              2. มธัยมศึกษา 
                   3. อนุปริญญา/ปวส.         4. ปริญญาตรี                     
                    5. สูงกวา่ปริญญาตรี      6. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
5.ระยะเวลาในการด าเนินงาน/หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

 นอ้ยกวา่ 1 ปี         1-3 ปี       4-6 ปี       7-10 ปี        มากกวา่ 10ปี  
ตอนที ่2 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วถิีเมืองเพชร ตามแนวทางของ
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ที่ ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 

 

5 

มาก 

 

4 

ปานกลาง 

 

3 

น้อย 

 

2 

น้อยทีสุ่ด 

 

1 

ด้านความรู้      

1 ส่งเสริมใหค้นในชุมชนไดรู้้จกัภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 
     

2 มีการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชุมชน

ภายในจงัหวดัเพชรบุรี 
     

3 ชุมชนเห็นคุณค่าของการจดัการเรียนรู้

วถีิเมืองเพชร 
     

4 มีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลงั      

5 มีกระบวนการเรียนรู้ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณี ความเช่ือ แบบวถีิเมืองเพชร

อยา่งเป็นระบบ 
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ที่ ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 

 

5 

มาก 

 

4 

ปานกลาง 

 

3 

น้อย 

 

2 

น้อยทีสุ่ด 

 

1 

6 ยดึหลกัการในการส่งเสริมใหค้นใน

ชุมชนใชชี้วติท่ีเรียบง่าย สมถะ มีความ

พอเพียง 

     

7 ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค ์และ

มีความช านาญในการผลิต เช่นโครงการ

ผกัปลอดสารพิษ จ าหน่ายในชุมชนเป็น

ตน้ 

     

ด้านกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้      

8 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย มี

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนบนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

9 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์

ทอ้งถ่ิน 
     

10 กิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ิน 

 

     

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีแนวโนม้พฒันาสู่

ความย ัง่ยนื 
     

12 กิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นการสร้าง

รายไดภ้ายในครอบครัวอีกทางหน่ึง โดย

การผลิตไวกิ้น ไวใ้ช ้เหลือไวข้าย หรือ

แลกเปล่ียนเพื่อนบา้น 
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ที่ ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 

 

5 

มาก 

 

4 

ปานกลาง 

 

3 

น้อย 

 

2 

น้อยทีสุ่ด 

 

1 

13 ศูนยก์ารเรียนรู้ ส่งเสริมใหชุ้มชนยดึ

หลกัการท างานอยา่งมีเหตุผล รับฟัง

ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

     

ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วมศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน 
     

14 สมาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการ และแกไ้ขปัญหาของ

ศูนยก์ารเรียนรู้ 

     

15 ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนใหค้วาม

ร่วมมือในการท ากิจกรรมของศูนยก์าร

เรียนรู้ 

     

16 ศูนยก์ารเรียนรู้ไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ และเอกชน 
     

17 การเช่ือมโยงกิจกรรมกบัศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชนอ่ืนๆ 
     

18 การสร้างเครือข่ายกิจกรรมภายนอก

ชุมชน 
     

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์      

19 ยดึหลกัความพอเพียง และความ

พอประมาณในการประกอบอาชีพ 
     

20 บุคลากรภายในศูนย ์เป็นคนดี มีความรู้ 

ความสามารถ 
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ที่ ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 

 

5 

มาก 

 

4 

ปานกลาง 

 

3 

น้อย 

 

2 

น้อยทีสุ่ด 

 

1 

21 เกิดความสามารถในการเรียนรู้ปัญหา 

แกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
     

22 ชุมชนไดอ้นุรักษ ์สืบสานศิลปะ 

วฒันธรรม และประเพณี 
     

23 สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีง ( PETCH MODEL) 
ขอ้เสนอแนะ....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งอออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
1.1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป 
1.2 ความคิดเห็นความพึงพอใจของผูอ้บรมปฏิบติัการในศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร 

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 ขอ้เสนอแนะ 

2. ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ตามเกณฑ์
พิจารณา ดงัน้ี 

5   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
3   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1   หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. ผูว้ิจยัจะใช้ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามน้ีเพื่อการวิจยัน้ีเท่านั้น  และจะน าเสนอในภาพรวม 
ไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด  
 
                                                  ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง  ทีไ่ด้ตอบแบบสอบถาความพงึพอใจ 

 
                                                                                   สุวุฒิ วรวทิย์พินิต 

                                                                                  นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                                                                                     สาขาวชิาพฒันศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร                                                                              
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป 
1. เพศ  1. ชาย   2. หญิง 
2. ปัจจุบนัอาย ุ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี   2. 21-30 ปี    3. 31-40 ปี   
   4. 41-50 ปี      5. 51-60 ปี   6. มากกวา่ 60 ปี 
3. สถานภาพสมรส     1. โสด      2. แต่งงานแลว้   3. หมา้ย/หยา่/แยก  
4. การศึกษา    1. ประถมศึกษา              2. มธัยมศึกษา 
                   3. อนุปริญญา/ปวส.         4. ปริญญาตรี                     
                    5. สูงกวา่ปริญญาตรี      6. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการในศูนย์การเรียนรู้วิถีเมือง
เพชร ตามแนวทางปรัชญาของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ที่ ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มากทีสุ่ด 

 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาศูนย์ 
1 สร้างความตระหนกัใหชุ้มชนเห็น

ความส าคญัของศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมือง
เพชร 

     

2 การเสริมสร้างให้คนในชุมชนพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

     

3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือกนั
ของคนในชุมชน 

     

4 การใหค้  าปรึกษาและแนะน าจากประธาน
ศูนยแ์ละปราชญช์าวบา้น 

     

5 ภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีกระบวนการ
เรียนรู้ในอยา่งเป็นระบบ 

     

6 การจดัการเรียนรู้ภายในศูนยเ์พื่อใหชุ้มชน
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ที่ ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มากทีสุ่ด 

 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

7 ชุมชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

     

ด้านกจิกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
8 ท่านมีความพึงพอใจท่ีมีส่วนร่วมการจดั

อบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี 
     

9 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีมีความ
เขา้ใจในเน้ือหาและสามารถน าไปปฏิบติั
เองไดใ้นชีวติประจ าวนั 

     

10 กิจกรรมของศูนยต์อบสนองความตอ้งการ
ของ 
คนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

     

11 ศูนยก์ารเรียนรู้มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

     

12 กิจกรรมในการอบรมการถ่ายทอดความรู้
สามารถน าไปสู่การพฒันาได ้

     

13 การอบรมในคร้ังน้ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
และสามารถปฏิบติัไดด้ว้นตนเอง 

     

14 การอบรมปฏิบติัการในคร้ังน้ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการ  ด ารงชีพของตนเองตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     

ด้านบรรยากาศจาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
15 มีการกระตุน้ให้ติดตามเน้ือหาความรู้อยู่

เสมอเกิดการพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ 
     

16 การอบรมปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง โดยผูเ้ขา้อบรมช่วยเหลือ
ร่วมมือซ่ึงกบัและกนั 
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ที่ ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มากทีสุ่ด 

 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

17 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดเ้สียเวลา
ในการเรียนรู้นอ้ยลง 

     

18 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท่าน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

     

19 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท าใหท้่าน
ไดเ้รียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

     

20 ช่วงระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
 

     

ด้านประโยชน์จากการอบรม 
 
21 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีท าให้

สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงประเด็น 
     

22 การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีสามารถคิด
และแกไ้ขปัญหาดว้ยแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

23 การอบรมในคร้ังน้ีไดรั้บความรู้จากการฟัง
และการปฏิบติัเก่ียวกบัแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ตอนที ่3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           ปัญหา/อุปสรรค
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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4. ประเด็นการสัมภาษณ์ 

 
เร่ือง การจัดการศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร 

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพรวมหรือสภาพการณ์ของการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร เป็น
อยา่งไร? 
 2. โดยภาพรวมการด าเนินงาน ภายในศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร เป็นอยา่งไร 
 3. มีวธีิการหรือแนวทางในการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรน้ีอยา่งไร 
 4. ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรน้ีมีจุดเด่น และจุดดอ้ยอยา่งไรบา้ง 
 5. ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรมีสภาพปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง 
 6. สมาชิกในศูนยใ์หค้วามร่วมมือกนัดีหรือไม่อยา่งไร 
 7. ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ และเอกชน 
อยา่งไร 
 8. ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรมีการสร้างเครือข่ายอยา่งไร 
 9.ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนหรือไม่ 
 10. มีเหตุการณ์อะไรท่ีท าให้ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีเขม้แขง็ และ
ควรน ามาพฒันาต่อยอด เป็นสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินแบบวถีิเมือเพชร 
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5. ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

เร่ือง การจัดการศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร 
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นการสนทนา 
 1. สภาพทัว่ไปของศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร เป็นอยา่งไร 
 2. ภาพรวมการด าเนินงาน ภายในศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร เป็นอยา่งไร 
 3. ท่านมีวธีิการ หรือแนวทางในการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรน้ี
อยา่งไร 
 4. จุดเด่น และจุดดอ้ยของการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้แบบวิถีเมืองเพชร มีอะไรบา้ง 
 5. ปัญหาและอุปสรรคใ์นการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้แบบวถีิเมืองเพชร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
คู่มือการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



308 

ภาคผนวก  ง คู่มือการอบรม 
หลกัสูตรการฝึกอบรม 

ด้านการพฒันาศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 
 
 
 
 

โดย สุวุฒิ วรวิทย์พนิิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาพฒันศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ค าน า 
        ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร เกิดจากจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ทางวฒันธรรม รวมไปถึงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีพ แต่การด าเนินงานยงัไม่มีรูปแบบการ
บริหารงานท่ีชัดเจน ท าให้กระบวนการขับเคล่ือนในการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้อาจมีอุปสรรค
บางอย่างเกิดข้ึนได้ และจะด าเนินงานอย่างไรจึงจะเกิดความเหมาะสม จะหาแหล่งเงินทุนในการ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งไร และจะมีวิธีเผยแพร่องคค์วามรู้อยา่งไรบา้งเพื่อตอนสนองความตอ้งการของ
ชุมชน ให้เกิดความรักในวฒันธรรมและภูมิปัญญาของตนเอง และสามารถน าเสนอส่ิงเหล่าน้ีแก่ผู ้
ท่ีมาเยือนทั้งในฐานะผูท่ี้มาศึกษาดูงาน และผูท่ี้สนใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินเมืองเพชร ดังนั้นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ มีการขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ืองเป็น
แหล่งเรียนรู้ของทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ในการอนุรักษฟ้ื์นฟู่จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน ามาประยุกต์ใช้กบัแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมัน่คงและ
ย ัง่ยนืของชุมชนสืบไป 
            ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารูปเล่มหลกัสูตรฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
การอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร การบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ การเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ท่ีมีวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองให้กบัชุมชน เพื่อให้
เป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็และอยูดี่มีสุข 
 
                                                                                                                                                 ผูว้จิยั 
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หลกัสูตรการฝึกอบรมด้านการพฒันาศูนย์การเรียนรู้วถิีเมืองเพชร 

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
.............................................................................................................................................................. 

 
1. ช่ือหลกัสูตร  การฝึกอบรมดา้นการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ 
                      เศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลกัการและเหตุผล   
                      วกิฤติทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีเราจะละเลยและมองขา้มไปไม่ได ้ซ่ึงส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนมีการสะสมปัญหามาเป็นระยะเวลายาวนาน จะกล่าวได้ว่าเป็นวิกฤติท่ีมีส่วนท าลาย
ความสามารถของการพฒันาประเทศ แมจ้ะไม่ให้ผลในลกัษณะท่ีทนัทีทนัใด แต่หากปล่อยให้ผ่าน
เลยไป ส่ิงเหล่าน้ีจะจะปิดอนาคตของชาติโดยสมบูรณ์ ดงันั้นจะตอ้งหันมาเปล่ียนแปลงวิธีคิด ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงท่ีวา่มนัอาจจะเคยมีอยูแ่ลว้ในสังคม แต่ถูกละเลยไปดว้ยเหตุผลหลายๆอยา่ง การท่ี
เราจะมุ่งแกไ้ขด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวคงจะไปพอ เราตอ้งยอมรับว่าพื้นท่ีมีส่วนหล่อหลอม
ค่านิยม และพฤติกรรมของคนในปัจจุบนัมากข้ึน และมีอิทธิพลสูงต่อหลักการคิด และแนวทาง
ปฏิบัติ หรือวิธีการของคน ต้องเข้าใจว่าวฒันธรรมมันไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดน่ิงอยู่กับท่ี  แต่มีความ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลก ส่ิงท่ีส าคญัก็คือวา เราจะรักษาสมดุลในการคงอยูข่องวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาไดอ้ย่างไร เพื่อจะรักษาค่านิยมอนัดีงามท่ีมีอยูแ่ลว้ในอดีต สามารถประยุกต์เขา้
กบัความเปล่ียนแปลงของโลก 
           ผูว้ิจยัจึงเห็นความจ าเป็นในการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนซ่ึงเป็นวิถีของคนเมืองเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการจดัการท่ีดี มีมาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรม การด าเนินชีวิต วิชาชีพ เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นทุน
ทางสังคมท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหา และน าพาประเทศสู่ความเจริญกา้วหน้า มัน่คงและย ัง่ยืนสืบ
ต่อไปยงัชนรุ่นหลงัท่ีเกิดมา 
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3. วตัถุประสงค ์
             เพื่อจดักิจกรรมฝึกอบรม แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ผูน้ าท้องถ่ิน 
ปราชญ์ชาวบา้น และพระสงฆ์ผูมี้บทบาทในการสั่งสอนเยาวชนในพื้นท่ี เพื่อยกระดบัและพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการ และการเผยแพร่องคค์วามรู้ใหส้ามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
4. ส่ือและอุปกรณ์การฝึกอบรม 
           การบรรยาย ส่ือวีดีทศัน์/ส่ือ Power Point VDO และรูปภาพ การปฏิบติัจริงในวิชาชีพท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของคนเมืองเพชรบุรี เช่นการเค่ียวตาลโตนด การท าขนมตาลแบบโบราณ รวมไปถึง
ความรู้เร่ืองการเกษตรแบบผสมผสาน การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพจากเศษผกัและผลไม ้ 
5. การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
         การวดัผลก่อนการอบรม และหลงัการฝึกอบรม 
6. หลกัสูตรการฝึกอบรม 
        ประกอบไปด้วยภาคความรู้ โดยภาคความรู้ท่ี 1 -3 เป็นการบรรยาย ภาคความรู้ท่ี 4 เป็น
การศึกษาจากวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Beat Practice) และการปฏิบติัการ (Workshop)  
       

ภาคความรู้ จ านวนช่ัวโมง 
ภาคความรู้ท่ี 1. แนวคิดวถีิเมืองเพชร 45 นาที 
ภาคความรู้ท่ี 2. แนวคิดเร่ืองความพอพียง 30 นาที 
ภาคความรู้ท่ี 3. การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ใหม้ัง่คงและย ัง่ยนื 1.15 ชัว่โมง 
ภาคความรู้ท่ี 4. กรณีศึกษาจากวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 1  ชัว่โมง 
การปฏิบติัการ (Workshop)  2.30 ชัว่โมง 

รวม 6 ชัว่โมง 
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7. ช่ือวชิา ค าอธิบายรายวชิา และระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละวชิาในแต่ละภาคความรู้ 

ช่ือวชิา ค าอธิบายรายวชิา 
ระยะเวลาในการ

ฝึกอบรม 

ความรู้ท่ี 1  

แนวคิดวถีิเมืองเพชร 

ความหมาย แนวคิด และความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่การ
อนุรักษ ์

45 นาที 

ความรู้ท่ี 2  

แนวคิดเร่ืองความพอเพียง 

ความเป็นมาของความพอเพียง ท าอยา่งไรถึงเรียกไดว้า่ความ
พอเพียง 

30 นาที 

ความรู้ท่ี 3  

การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนใหม้ัน่คงและยัง่ยนื 

การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอยา่งมัน่คง และยัง่ยนื 1 ชัว่โมง 

ความรู้ท่ี 4  

กรณีศึกษาการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศ (Beat Practice) 

กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จในการบริหาร
จัดการ และการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างรอบด้านเก่ียวกับ
ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ชัว่โมง 

การปฏิบติัการ การฝึกภาคปฏิบติั เก่ียวกบัการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้
เพ่ือเสริมรายไดใ้ห้กบัครอบครัวและชุมชน เช่นการฝึกเค่ียว
น ้ าตาลโตนด การท าขนมตาลแบบโบราณโดยใชต้าลโตนดท่ี
ข้ึนในทอ้งถ่ิน  การหมกัปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใชใ้นไร่นา เป็นการ
ลดพึ่งพาปัจจยัภายนอก 

2.30 ชัว่โมง 
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เน้ือหาการฝึกอบรม 
ภาคความรู้ที 1    แนวคิดวถีิเมืองเพชร 
บรรยายโดย  1. ก านนัถนอม   ภู่เงิน 
                           ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสวนตาลหนุ่ม ต าบลถ ้ารงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

2. ดร. เอ้ือมพร  โตภานุรักษก์ุล 
                           ศูนยก์ารเรียนรู้ผา้ทอพื้นบา้น บา้นชะอาน ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
เน้ือหา      
                            ชาวเมืองเพชรบุรีตั้งแต่อดีตมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายโดยอาศยัธรรมชาติเป็น
หนักในการท ามาหากิน แต่ก็ใช้สติปัญญาท่ีบรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเพื่อความอยู่รอดจากปัญหา
ต่างๆ โดยเฉพาะเม่ือครอบครัวขยายตวัข้ึนมีความจ าเป็นตอ้งขยายท่ีท ากิน ตอ้งหกัร้างถางพง บุกเบิก
พื้นท่ีท ากินใหม่ การท าไร่ท านา ปลูกพืช  เล้ียงสัตว ์และการดูแลรักษาให้เจริญเติบโต และออกดอก
ออกผล เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ รวมไปถึงการประมงจบัปลา ล่าสัตว ์ก็มีวิธีการท่ี
พิเศษ ซ่ึงคนเพชรบุรีท่ีมีความสามารถ จนเรียกไดว้า่เป็นปราชญผ์ูรู้้ก็มีอยูห่ลายท่าน เช่น คุณถนอม ภู่
เงิน ปราชญ์ตาลโตนด จ่าเอกเขียน สร้อยสม ปราชญ์ด้านฟ้ืนฟูสภาพดิน และการใช้หญา้แฝกเพื่อ
ปรับปรุงดิน คุณส ารอง แตงพลบั ปราชญ์ดา้นเล้ียงสัตวต์ามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง หรือแมแ้ต่
ปราชญ์ทางดา้นศีลปะวฒันธรรมก็มีหลายท่านเช่นกนั เช่น อาจารยส์ ารวย เอมโอษฐ์  อาจารยท์อง
ร่วง เอมโอษฐ ์ครูช่างปูนป้ันมือหน่ึงของเมืองเพชรบุรี ลูกศิษย ์ครูพิน อินฟ้าแสง ช่างปูนป้ันมือหน่ึง
ของเมืองเพชร และครูวริิยะ สุสุทธิ ครูช่างแทงหยวกกลว้ยทายาทครูประสม สุสุทธิ เป็นตน้  ซ่ึงท่าน
เหล่าน้ีรู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร ท่ีใด วิธีการใด ซ่ึงน ามาซ่ึงการด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม ชาวเมือง
เพชรจึงมีความรู้และภูมิปัญญาท่ีประกอบดว้ย การจดัการน ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคทั้งในระดบั
ครัวเรือนและชุมชน การแปรรูปผลผลิตท่ีไดจ้ากการเกษตรในหลายๆรูปแบบ ความรู้เร่ืองอาหารพื้น
ถ่ินเมืองเพชร การประกอบอาชีพและงานหตัถกรรม 
                   กรณีศึกษา   ครูวิริยะ สุสุทธิ ครูช่างแทงหยวกแห่งจงัหวดัเพชรบุรี เป็นบุตรของ ครู
ประสม สุสุทธิ ผูฝ้ากฝีมือไวก้บังานถวายแทงหยวกประดบัตกแต่งพระจิตกาธานในงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิ
วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มาแลว้ งานแทงหยวกเป็นความรู้ภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมา
ตั้งแต่อดีตโดยใชว้สัดุท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน ก็คือตน้กลว้ยมาสร้างเป็นงานศิลปะใชต้กแต่งประดบั
เมรุเผาศพ งานบวช งานกฐิน และงานบุญอ่ืนๆ ขั้นตอนการแทงหยวกมีสามขั้นตอนใหญ่ๆ คือการ
เตรียมหยวกกลว้ย การแทงลวดลายลงบนหยวกกลว้ย และการประกอบเป็นลายชุด ซ่ึงแต่ละขั้นตอน
มีคุณค่าสูงทางด้านศิลปะและจิตใจ ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ิน ปัจจุบนัแม้ว่าครู
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ประสม สุสุทธิ จะจากไปแลว้แต่ทายาทของท่านก็ยงัคงสืบสานท าหน้าท่ีสืบทอดงานแทงหยวกไว้
เป็นมรดกคู่เมืองเพชรตลอดไป 
 
ภาคความรู้ท่ี 2 แนวคิดเร่ืองวถีิเมืองเพชรวถีิแห่งความพอเพียง 
ผูบ้รรยาย      1.   จ่าเอกเขียน สร้อยสม 
                        ศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 999/22 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
                        จงัหวดัเพชรบุรี 
                       2. คุณสวา่ง พนัธ์วงศ ์ 
                       ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นบ่อหลวง ต าบลหว้ยทราย อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
เน้ือหา   ในปัจจุบนัน้ีเกษตรกรส่วนใหญ่รวมถึงเกษตรกรเมืองเพชรบุรีดว้ยส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ือง
หน้ีสินไม่วา่จะเป็นหน้ีในระบบ หรือหน้ีนอกระบบ ซ่ึงสาเหตุหลกัๆคือความโลภ ความไม่รู้จกัพอ 
ซ่ึงมาจากสาเหตุจากกระแสทุนนิยมท่ีถาโถมเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง จากวถีิบรรพบุรุษแต่เดิมเป็นการท า
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพาทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ปลูกทุกอยา่งท่ีกินได ้และกินทุกอยา่งท่ีปลูก  
เหลือก็น าไปแลกเปล่ียนเป็นสินค้าอ่ืน หรือขายออกไปน ารายได้มาสู่ครัวเรือน ก็กลายมาเป็น
การเกษตรแบบเชิงเด่ียวท่ีตอ้งการผลก าไรอยา่งเป็นกอบเป็นก าหวงัจะสร้างความร ่ ารวยอยา่งรวดเร็ว
ใหก้บัตนเอง แต่ผลสุดทา้ยก็กลายเป็นภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งแบกรับ เน้ือหาในหลกัสูตรน้ีจึงเป็นเร่ือง
ของวธีิปฏิบติัตนใหห้ลุดพน้จากความเป็นหน้ีคือ 
 1. นอ้มน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
 - ลดความโลภให้เบาบางจากจิตใจก่อน เพื่อน าไปสู่การให้ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 
 - รู้จกัประมาณตนในการประกอบอาชีพ 
 - สร้างภูมิคุม้กนั โดยการพึ่งพาปัจจยัภายใน 
 - เช่ือมโยงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กบัเกษตรทฤษฏีใหม่ 
 2. ลดละเลิกอบายมุข ลดค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็น 
 3. รู้จกับริหารจดัการภายในครัวเรือน 

 4. มีการพฒันาภูมิปัญญาท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มรายได ้
 5. ยดึหลกัธรรมมะมาใชใ้นการด ารงชีวติ  
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กรณีศึกษา     
                     ลุงถนอม ภู่เงิน อายุ 74 ปี อดีตก านนั ต.ถ ้ ารงค์ ผูเ้ป็นเจา้ของ “สวนตาลลุงหนอม” ซ่ึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด หรือกลุ่มอนุรักษแ์ละสืบสานตาลโตนด วิทยากรเร่ืองตน้ตาล
หน่ึงเดียวของจงัหวดัเพชรบุรี อีกทั้งยงัเป็นผูบุ้กเบิกในการปลูกตน้ตาล กล่าววา่ “ในอนาคตวนัหน้า
ถา้ไม่ต่ืนตวั อีกหลายร้อยปีจะเหลือแต่ต านานตน้ตาลเมืองเพชร ตน้ตาลจะหมดไป เพราะตน้ตาลรุ่น
หลงัไม่มีแทน” และดว้ยความคิดน้ีเอง ลุงถนอมจึงเร่ิมปลูกสวนตาลเพื่อเป็นการอนุรักษ์ตาลเมือง
เพชรเอาไวใ้ห้ชนรุ่นหลังเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่า อีกทั้ งยงัต้องการปลูกสวนตาลไวใ้ห้
ครอบครัวลูกหลานเกิดมาไดมี้งานท า ตลอดจนมองถึงอนาคตวา่วนัขา้งหนา้พืชพวกน้ีจะมีราคาแพง
ข้ึนมาก  และด้วยความคิดน้ีเอง ลุงถนอมจึงเร่ิมปลูกสวนตาลเพื่อเป็นการอนุรักษ์ตาลเมืองเพชร
เอาไวใ้ห้ชนรุ่นหลงัเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่า อีกทั้งยงัตอ้งการปลูกสวนตาลไวใ้ห้ครอบครัว
ลูกหลานเกิดมาไดมี้งานท า ตลอดจนมองถึงอนาคตวา่วนัขา้งหน้าพืชพวกน้ีจะมีราคาแพงข้ึนมาก  
ลุงถนอมได้เร่ิมปลูกสวนตาลเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2534 โดยปลูกตน้ตาลไวท้ั้งหมด 450 ตน้ บน
พื้นท่ีกว่า 10 ไร่ ของ ต.ถ ้ารงค ์อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี พนัธ์ุท่ีปลูกส่วนมากจะเป็นตาลพนัธ์ุไข่ ซ่ึงมี
ลกัษณะเด่นอยู่ท่ีโคนตน้ตาลจะอว้น ขนาดใหญ่กว่าตน้ตาลทัว่ไป เพราะพอตน้ตาลเร่ิมโต หรือท่ี
ภาษาชาวสวนตาลเรียกว่า “ตั้งครก” หรือ “ตั้งสะโพก” ลุงถนอมจะใช้มีดสับตรงกาบท่ีหุ้มกบัตน้
แลว้ลอกออก จากนั้นปล่อยทิ้งไว ้7-8 วนั จะเห็นไดว้า่เกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนคือตน้ตาลจะพองตวั
และขยายออกหลายเซนติเมตร ลุงถนอมเล่าให้ฟังว่า ในสมยัก่อนการปลูกตน้ตาลนบัเป็นเร่ืองยาก 
เพราะใน 100 คน มีเพียง 2 คนเท่านั้ นท่ีคิดจะปลูกต้นตาล ส่วนมากแล้วต้นตาลท่ีเราเห็นข้ึนอยู่
มากมายในเมืองเพชรนั้นเป็นตน้ตาลท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยลูกตาลท่ีสุกหล่นสะสมอยูท่ี่โคนตน้ 
เม่ือถึงหนา้น ้าเมืองเพชรจะเกิดน ้าท่วมเกือบทุกปี เม่ือน ้ามาก็จะพดัพาลูกตาลเหล่านั้นกระจายไปตาม
พื้นท่ีต่างๆ และเม่ือน ้าแหง้ตน้ตาลก็จะเติบโตข้ึนเป็นตน้สูงต่อไป 
 ลุงถนอมเองคงเป็นคนหน่ึงในไม่ก่ีคนท่ีคิดปลูกสวนตาล โดยในสวนของลุงถนอมนั้นก็
ปลูกตน้ตาลอยา่งเป็นระเบียบ เป็นแถวเป็นแนว แลดูสวยงามสบายตา นอกจากนั้นภายในสวนตาล
ยงัมีบรรยากาศร่มร่ืน ลมพดัเย็นสบาย เม่ือเดินดูรอบๆ ก็ยงัได้ยินเสียงนกร้องรับกนัไม่ขาดสาย 
ลุงถนอมเล่าให้ฟังถึงสาเหตุท่ีตน้ตาลเมืองเพชรลดลงจากธรรมชาติวา่เป็นเพราะกลายเป็นธุรกิจซ้ือ
ขาย ความตอ้งการของตลาดมีมากข้ึน มีการซ้ือขายตน้ตาลเพื่อท าประโยชน์อยา่งอ่ืน ประกอบกบัคน
ท่ีท าอาชีพสวนตาลเร่ิมน้อยลง และท่ีส าคญัคือคนส่วนมากไม่ตระหนกัถึงคุณค่า รวมถึงไม่มีการ
อนุรักษ์ตน้ตาลไว ้บา้งโค่นไปขาย บา้งโค่นทิ้งเพราะคิดวา่เกะกะ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได ้และ
สาเหตุอีกอยา่งคือภยัธรรมชาติจากลมพาย ุฟ้าผา่ รวมทั้งอายุของตน้ตาลท่ีมากข้ึนก็ท าใหต้น้ตาลหกั
โค่นไดง่้ายเช่นกนั 
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ในการปลูกสวนตาลกวา่ 450 ตน้น้ีลุงถนอมไม่ไดคิ้ดเพียงตอ้งการอนุรักษต์น้ตาลเมืองเพชร
ไวใ้ห้อยู่คู่ลูกคู่หลานเท่านั้น แต่ยงัมองไกลถึงอนาคตในการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน 
เพื่อให้ชาวบา้นไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตการท าสวนตาล ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสร้างรายไดห้รือหาอาชีพเสริม
สามารถมาท่ีสวนตาลน้ีได ้จะมีการฝึกอาชีพให้ ไม่วา่จะเป็นการท าน ้าตาล รวมไปถึงงานหตัถกรรม
จากต้นตาล เช่น การท าไม้กวาด การสานหมวก การท าตุ๊กตา เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหมือนการ
ช่วยเหลือใหเ้กิดเป็นกิจกรรมชุมชนท่ีสมบูรณ์ และจะท าใหมี้รายไดต้ามมา และในอนาคตยงัมองไป
ถึงการส่งออก เพราะตอนน้ีต่างประเทศมีความตอ้งการเมล็ดตาลอ่อน ท่ีน าไปใชแ้ทนเงาะกระป๋อง 
หรือล าไยกระป๋องไดอี้กดว้ย 

จากแนวคิดท่ีว่า “ต้นตาลคือ ครูของเรา” ท่ีลุงถนอม ภู่เงิน ไดย้ึดถือมาโดยตลอด รวมถึง
ความพยายามท่ีจะสร้างสรรค์และอนุรักษ์ตน้ตาลให้อยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาเป็นเวลาหลายสิบปี แม้
ไม่ไดร้ ่ าเรียนสูงๆ แต่สังคมก็ยกยอ่งวา่ลุงถนอมเป็นผูมี้ความรู้และเช่ียวชาญในเร่ืองตน้ตาล จนไดรั้บ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
จนไดรั้บฉายาเป็น “ดร.ป.4” นัน่เอง  ปัจจุบนัสวนตาลของลุงถนอมเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ดา้นการท าตาลซ่ึงมีเยาวชน นกัท่องเท่ียว และผูส้นใจเขา้มาศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเป็นจ านวนมาก จน
ท าให้ตน้ตาลเมืองเพชรบุรีโด่งดงัไปทัว่ประเทศ ตามความตั้งใจของลุงถนอมท่ีว่า “ลุงอยากปลูก
ตาลโตนดให้ลูกหลานได้เรียนรู้และช่วยกนัอนุรักษ์ภูมิปัญญานีไ้ว้ ไม่อยากให้มันเลือนหายไป ให้อยู่ คู่
เมืองเพชรตลอดไป”  
 
ภาคความรู้ท่ี 3. การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนใหม้ัน่คงและย ัง่ยนื 
ผูบ้รรยาย  คุณส ารอง  แตงพลบั 
                 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 39/1 หมู่ 4 ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า  
                  จงัหวดัเพชรบุรี 
เน้ือหา      
                คนเมืองเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นคนมีความคิด ความรู้ มีประสบการณ์ มีจิตส านึกในการ
พฒันาแผน่ดินบา้นเกิด และยงัมีความสามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ เพชรบุรีจึงเกิด
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนข้ึนมากมาย ซ่ึงแต่ละศูนยส่์วนมากเกิดข้ึนและด าเนินงานโดยปราชญ์ผูรู้้ และ
ผูน้ าชุมชน แลว้ก็จะมีอีกส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลด าเนินงาน ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเกิดข้ึน
จากการแกไ้ขปัญหาท่ีรัฐบาลชุดก่อนๆไดส้ร้างข้ึนอนัเป็นผลจากการพฒันาท่ีผิดรูปผิดร่าง โดยการ
เอาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไปยดัเยียดให้ชุมชน ซ่ึงก็จะเป็นประโยชน์เพียงชั่วคร้ังชั่วคราวเท่านั้ น ไม่
สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนได ้และไม่สามารถน าพาประเทศไปสู่ความเจริญไดอ้ย่าง
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แทจ้ริง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนไม่เพียงแต่ตั้งข้ึนมาเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเท่านั้น แต่ควร
จะมีลักษณะของการบูรณาการไปพร้อมๆกนัในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมิ
ปัญญา และการค่านิยมอนัดีงามของคนในทอ้งถ่ินเมืองเพชร เช่น 
                 1. การสร้างความเขม้แข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
และเพิ่มขีดความสามรถในการประกอบอาชีพ 
                 2. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่ม
ทกัษะและความสามารถของสมาชิกในชุมชน ฝึกให้คิดเป็น ท าเป็น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยา่งเป็น
ระบบ 
                 3. การสร้างความสมดุลของน าไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัยยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน สนบัสนุนให้ชุมชนใช้ตน้ทุนทางธรรมชาติท่ี
หลากหลายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
           4. รักษาและเสริมสร้างศกัยภาพภูมิปัญญาเมืองเพชรบุรีท่ีมีอยู่ในชุมชน เน้นการถ่ายทอด
น าเอาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ สนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมถึงความหลากหลายทางศิลปะและวฒันธรรม เพื่อศึกษา ฟ้ืนฟู พฒันาถ่ายทอดสู่สังคม
ภายนอก 
กรณีศึกษา 
              ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นน ้ าทรัพย ์ มีผูใ้หญ่ชูชาติ วรรณข าเป็นประธานศูนย ์บา้นน ้ าทรัพยเ์ป็น
ชุมชนขนาด 128 ครัวเรือน มีประชากรกว่า 450 คน เป็นชุมชนท่ีอยู่บนพื้นท่ีสูงเหนือเข่ือนแก่ง
กระจาน ห่างจากจงัหวดัเพชรบุรีประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอแก่งกระจานประมาณ 20 
กิโลเมตร เป็นหมู่บา้นท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงต ่าสลบักนัไป ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลกั
ด้านการเกษตร ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ และประมงน ้ าจืด การเดินทางไม่ยากล าบากนักเพราะมี
ถนนลาดยางเขา้ถึง แต่การโทรคมนาคมยงัเป็นจุดอ่อน เพราะเป็นหมู่บา้นท่ีไม่มีโทรศพัท์พื้นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีก็ใชไ้ดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง ส่วนไฟฟ้าก็จะมีปัญหาติด ๆ ดบั ๆ บ่อยคร้ังในช่วงหนา้ฝน 
                   "บา้นน ้ าทรัพย”์ เป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีไดช่ื้อวา่ มีจุดเด่นเร่ืองความพอเพียง ชาวบา้นมีความ
รักใคร่สามคัคี ช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั มีความเอ้ืออาทรและร่วมกนัท ากิจกรรมของชุมชนอย่าง
พร้อมเพรียง เรียกว่า เป็นหมู่บา้นตน้ แบบการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
จงัหวดัเพชรบุรี ถึงแมจ้ะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่ไดส้ะดวกสบายไปเสียทั้งหมด แต่ชาวบา้นก็
สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขตามท่ีมีท่ีหามาไดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง จดักระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยมีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแก่งกระจาน (กศน.
อ าเภอแก่งกระจาน) เป็นพี่เล้ียงในการจดัแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนเพื่อการขยายผล นางสุนนั
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ทา การะเวก ผอ.กศน.อ าเภอแก่งกระจาน บอกวา่ คนท่ีน่ีอยูอ่ยา่งพอเพียง ท ากินท าใชใ้นชุมชน พอ
เหลือก็เอาออกไปขายขา้งนอก วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตก็ใชข้องท่ีมีอยูใ่นชุมชน เป็นชุมชนท่ีโดดเด่น
มากเร่ืองความพอเพียง อยู่กันอย่างช่วยเหลือเก้ือกูล มีธนาคาร มีเครดิตยูเนียน มีการท าบัญชี
ครัวเรือน 100% มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมมากมายทั้งเพื่อการด ารงชีวิต ความอยูร่อด กินดีอยูดี่ และ
สงบสุขของทั้ งตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เช่น กลุ่มเครดิตยูเนียน กลุ่มพิทักษ์ป่า กลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มกองทุนหมู่บา้น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ กลุ่มน ้ ายาซกั
ผา้, ถูพื้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน ้ าจืด กลุ่มท าปลาส้ม-ไข่เค็ม 
กลุ่มท าน ้ าสมุนไพร กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กลุ่มผูเ้ล้ียงแพะ กลุ่มท าขนมทองมว้น กลุ่มท าเกษตร
ปลอดสารพิษ กลุ่มเล้ียงไก่ชนเพื่อการจ าหน่าย และกลุ่มเล้ียงโค เป็นตน้ 
              "มีหลายกลุ่มอาชีพท่ีชาวบ้านท ากินท าใช้แล้วน าออกไปขายนอกชุมชนจนมีช่ือเสียง
สามารถสร้างรายไดเ้สริมให้กบัสมาชิกของกลุ่ม โดยเฉพาะขนมทองมว้น มะนาว และปลาส้ม ซ่ึง
ขายดีมาก เรียกวา่ท าขายกนัไม่ทนั จากความส าเร็จของชุมชนน้ี กศน.จงัหวดัเพชรบุรีเห็นวา่น่าจะมี
การขยายผลไปยงัหมู่บา้นอ่ืน ๆ เม่ือปีท่ีผ่านมา จึงไดเ้ขา้ไปท าวิจยัในชุมชนและสามารถถอดองค์
ความรู้ไดม้า 4 หลกัสูตรแลว้ คือ การเล้ียงแพะ การเล้ียงไก่ชน การปลูกผกัปลอดสารพิษ การท าขนม
ทองมว้น และไดมี้การขยายผลโดยใหผู้น้  าและคน ในชุมชนออกไปช่วยเผยแพร่ความรู้ ในอ าเภออ่ืน 
ๆ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้” ผอ.สุนนัทา กล่าวชุมชนแห่งน้ีมีผลงานมากมายจากความสามคัคี
และการมีส่วนร่วมของชุมชน จนได้รับรางวลัมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รางวลัท่ีสร้างความภาคภูมิใจสูงสุดคือ รางวลัพระราชทานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง อยูเ่ยน็เป็นสุข 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2552 และยงัได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานต่าง ๆ อีกหลายหน่วยงาน วา่กนัวา่การท่ีชุมชนใด
จะยืนอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง ตอ้งมีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงท่ีบา้นน ้ าทรัพยก์็เป็นเช่นนั้น ผูใ้หญ่ ชูชาติ วรรณข า 
เล่าวา่ เร่ิมแรกก็ไม่รู้วา่เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ก็มีหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ กศน.และเครือข่าย
เขา้มาใหค้วามรู้ ท าให้เขา้ใจไดว้า่ ค  าวา่เศรษฐกิจพอเพียง คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ใชท้รัพยากรใน
หมู่บา้นก่อน พอเร่ิมรู้ก็มาทดลองท า ตอนแรกท าเห็ดดว้ยทะลายปาลม์ แต่เน่ืองจากตอ้งไปซ้ือทะลาย
ปาลม์จากขา้งนอกท าใหต้น้ทุนสูงจึงไม่ประสบความส าเร็จ ก็มาเร่ิมตน้ใหม่ ท าสระน ้าหนา้บา้นเล้ียง
ปลากินกนัเอง ปลูกผกัริมร้ัว แลว้ขยายผลใช้กระบวนการกลุ่ม คนท่ีมารวมกลุ่มก็มาช่วยกนัท างาน
ในกลุ่ม ซ่ึงก็จะได้ทั้งค่าแรงและปันผล โดยมีการท าบญัชีท่ีโปร่งใส ส่งเสริมชาวบา้นให้ท าบญัชี
ครัวเรือน อยากท าอาชีพอะไรเราก็มาประชาคมกนัช่วยกนัคิดแล้วก็พากนัไปหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ แลว้กลบัมาท า 
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                     "วนัน้ีเรามีกลุ่มอาชีพเยอะมาก จากท่ีท าใช้กนัในชุมชนก็ขยายออกไปขายข้างนอก 
ช่วยกนัท ายอดท าการตลาด แล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเขา้มาร่วมหุ้นได้ แต่การท างานเรา
เปล่ียนแนวคิดจากท่ีเม่ือก่อนจะให้ทุกคนตอ้งช่วยกนัท า แต่ผลคืองานท่ีออกมาอาจไม่ไดม้าตรฐาน 
เราก็มาเปล่ียนใหม่เป็นให้คนท่ีถนดัมาท าแลว้ไดค้่าแรง และปันผลจากก าไร ส่วนคนท่ีไม่ไดเ้ขา้มา
ท างานก็รอรับปันผลไป วิธีน้ีช่วยให้ชาวบา้นอยู่ดีกินดีมีชีวิตท่ีดีข้ึน คนท่ีเคยเป็นหน้ีก็มีหน้ีลดลง 
หรือท่ีมีหน้ีเพิ่มก็เป็นหน้ีท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้เพราะเราส่งเสริมให้ลงทุนจะมารวมกลุ่มหรือท าส่วนตวั
ก็ได ้และส่งเสริมใหฝึ้กอาชีพพฒันาตนเอง เพื่อจะไดไ้ม่เป็นหน้ีท่ีสูญเปล่าแต่เป็นหน้ีท่ีมีรายได ้
                     ผูใ้หญ่ชูชาติ วรรณข า กล่าวว่า บา้นน ้ าทรัพย ์หมู่ 9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.
เพชรบุรี เป็นหมู่บา้นท่ีเปิดและยินดีตอ้นรับผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาดูงานตลอดเวลา โดยมีฐานการเรียนรู้
จากประสบการณ์ท่ีถอดเป็นบทเรียนพร้อมท่ีจะถ่ายทอดให้กบัทุก ๆ คน เตง หรือ จตุพล จนัทร์เพญ็ 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงเป็นเจา้ของสวนมะนาวกวา่พนัตน้ เป็นมะนาวแป้นท่ีปลูกโดยการเพาะเมล็ดไม่
ใชส้ารเคมี ให้ลูกดกมาก ๆ น ้าก็เยอะ เตงเป็นคนหน่ึงของบา้นน ้ าทรัพยท่ี์กวา่จะมาถึงวนัน้ีไดล้องผิด
ลองถูกมานาน เก็บเก่ียวประสบการณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากท่ีเคยเป็นหน้ีเป็นสิน 2 ปีน้ี
ลา้งหน้ีหลายลา้นไดแ้ลว้ และยินดีถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่ทุกคนเช่นกนั ถา้มีโอกาสเขา้ไปเยือน
หมู่บา้นแห่งน้ีเช่ือวา่ตอ้งไดอ้ะไรดี ๆ กลบัออกมาแน่นอน. 
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แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
แบบทดสอบ Pre –test & Post-test โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้วถิีเมืองเพชรตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงหรือถูกตอ้ง และท าเคร่ืองหมาย 
 ในขอ้ความเร่ืองท่ีท่านเห็นวา่เป็นเร่ืองไม่จริงไม่ถูกตอ้ง ระยะเวลาในการทดสอบ 15 นาที 
 

ที่ รายการ 

ค าตอบ 

ถูก ผดิ 

1. ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถดึงดูดประชาชนในชุมชนใหเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้ได ้

  

2. วตัถุประสงค์อยา่งหน่ึงของศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นคุณค่าความเป็นวิถีเมืองเพชรและวฒันธรรม
อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 

  

3. องค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ยองค์ความรู้เก่ียวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นวิถีเมืองเพชรอตัลกัษณ์ความเป็นทอ้งถ่ินความเป็นคนดีมีความรู้
และมีคุณธรรมของผูบ้ริหารศูนยก์ารเรียนรู้ และการบริหารจดัการ 

  

4. ศูนยก์ารเรียนรู้แบบวิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แตกต่างไปจากศูนยก์ารเรียนรู้อ่ืนๆทัว่ไป 

  

5. ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความรับผดิชอบต่อชุมชน และค านึงถึงวถีิของชุมชน 

  

6. ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคนในชุมชน 

  

7. ศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมและไดรั้บประโยชน์จากศูนยก์ารเรียนรู้ร่วมกนั 

  

8. ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
ความส าคญักบัลกัษณะท่ีคงไว ้ซ่ึงวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน แต่ก็น าส่ิง
ต่างๆจากภายนอกเขา้มาในทอ้งถ่ินดว้ยเช่นกนั 
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ที่ รายการ 

ค าตอบ 

ถูก ผดิ 

9. ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอ้ง
ท าใหค้นในชุมชนพึงพอใจ และกลบัมาหาองคค์วามรู้ท่ีศูนยน้ี์อีก 

  

10. ศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีดีและเป็น
ประโยชน์ 

  

11. องคค์วามรู้ท่ีศูนยก์ารเรียนรู้วถีิเมืองเพชรถ่ายทอดให ้สามารถน าไปปฏิบติั
ใหป้ระสบผลส าเร็จไดจ้ริง 

  

12. มีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นระยะ เพื่อให้
ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาดูงาน 

  

13. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูเ้ขา้อบรมกบัปราชญช์าบา้น   
14. ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเมืองเพชรมีการส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ความเป็นวิถี

เองเพชรใหก้บัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
  

15. มีการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดการต่อยอดความรู้ใหม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดใ้นชีวติประจ าวนั 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ประมวลภาพกจิกรรม 
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ภาคผนวก  จ ประมวลภาพกจิกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 44  ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณจรูญ นวลพลอย ปราชญช์าวบา้นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
บา้นบ่อหลวง อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 

 

 
 

ภาพท่ี 45 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณชูชาติ วรรณข า ประธานศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นน ้าทรัพย ์ 
อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 46 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณศานิตย ์อ่อนละมุน ประธานศูนยก์ารเรียนรู้บา้นวงัพลบั  
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

 

 
 

ภาพท่ี 47 ผูว้จิยั สัมภาษณ์คุณดารณี เอ้ือมเอ่ย หวัหนา้ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นหนองจิก  
อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 48 ผูว้จิยั สัมภาษณ์คุณเขียน สร้อยสม ปราชญช์าวบา้นศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ี
ทางการเกษตรอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 

 

 
 

ภาพท่ี 49 ผูว้จิยั สัมภาษณ์คุณส ารอง แตงพลบั ปราชญช์าวบา้น  
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไร่ใหม่พฒันา 
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ภาพท่ี 50 ผูว้จิยั สัมภาษณ์คุณอุ๋ย นวมน่ิม ปราชญช์าวบา้น 
 
 

 
 

ภาพท่ี 51 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณบุญเลิศ บวัโรย ปราชญช์าวบา้นศูนยก์ารเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
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ภาพท่ี 52 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณเชิด เหมือนจนัทร์ปราชญช์าวบา้นศูนยก์ารศึกษาหว้ยทราย  
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 53 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณสวา่ง พนัธ์วงษ ์ปราชญช์าวบา้น ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นบ่อหลวง 
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ภาพท่ี 54 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณพินิจภณ ปิตุยะ นกัวชิาการศูนยก์ารศึกษาหว้ยทราย  
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

 
 

ภาพท่ี 55 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณไววฒิุ ภู่ทอง นกัวชิาการศูนยก์ารศึกษาหว้ยทราย  
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
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ภาพท่ี 56 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณปริญญา ศรีธญัญแกว้ หวัหนา้เรือนจ าเขากล้ิง  
อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

 

 
 

ภาพท่ี 57 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณดารณี เอ้ือนเอ่ย ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหนองจิก  
ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นหนองจิก อ าเภอท่ายาง จวัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 58 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณส าราญ อ่วมอน้ ปราชญช์าวบา้นศูนยก์ารเรียนรู้บา้นดอนผงิแดด 
อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 

 

 
 

ภาพท่ี 59 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณผนันภา หอมเหมือน 
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ภาพท่ี 60 ผูว้จิยัสัมภาษณ์คุณถนอม ภู่เงิน ปราชญช์าวบา้นศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด  
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

 

 
 

ภาพท่ี 61 จดัอบรมสัมมนาท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสะพานหิน อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 62 จดัอบรมสัมมนาท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสะพานหิน อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
 
 

 
 

ภาพท่ี 63 จดัอบรมสัมมนาท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสะพานหิน อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 64 จดัอบรมสัมมนาท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสะพานหิน อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
 
 

 
 

ภาพท่ี 65 จดัอบรมสัมมนาท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสะพานหิน อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 66 จดัอบรมสัมมนาท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสะพานหิน อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 
 

ภาพท่ี 67 จดัอบรมสัมมนาท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสะพานหิน อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 68 จดัอบรมสัมมนาท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสะพานหิน อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
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