
 

 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและ
พฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ในประเด็นการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเสนอยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัไดร้วบรวมวรรณกรรมในส่วน
ของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 การบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร (2547) ไดร้วบรวมความหมาย

ของ Knowledge Management ดงัน้ี 
Laudon (2000, 435) กล่าวถึง  Knowledge Management ว่า การบริหารจัดการ

ความรู้ในองคก์ารมีความส าคญัเป็นพิเศษในองคก์ารท่ีมีลกัษณะการบริหารงานแบบแบนราบ และ
แบบเครือข่าย ซ่ึงในการจัดการในระดับต่าง ๆ จะมีการจดัการแยกแยะความจริงในส่วนท่ีจะ
สามารถน ามาช่วยสมาชิกในทีมในการพฒันางานในหน้าท่ี รวมทั้งการแบ่งปันขอ้มูล เพื่อพฒันา
งานในส่วนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

Stair (2001, 202) กล่าวว่า การบริหารจดัการความรู้เป็นกระบวนการรวบรวม 
จดัการความรู้ความช านาญ ไม่ว่าความรู้นั้นจะอยูใ่นคอมพิวเตอร์ ในกระดาษ หรือตวับุคคล โดยมี
จุดมุ่ งหมาย เพื่ อจัดการให้ บุ คลากรได้ รับ ความ รู้  และแลก เป ล่ี ยนความ รู้  ท าให้ เกิ ด 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิม โดยใหเ้กิดประสบการณ์และความช านาญเพิ่มขึ้น 

Tiwana (2000, 5) ให้ความหมายการบริหารจดัการความรู้วา่ หมายถึง การจดัการ
ความรู้ในองคก์รส าหรับงานดา้นธุรกิจ 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2542, 77-78) กล่าวถึง การบริหารจดัการความรู้ ว่าการ
บริหารจดัการความรู้เป็นกระบวนการบริหารรูปแบบใหม่ ท่ีเน้นในดา้นการพฒันากระบวนงาน 
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ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยทุกกระบวนงานจะต้องสัมพันธ์กับความคิด
สร้างสรรค ์ท่ีเป็นผลมาจากการขยายวงและการประสานความรอบรู้ รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอด
ทัว่ทั้งองคก์รอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเท่ากบัวา่ องคก์รท่ีมีการบริหารจดัการความรู้น้ีอย่างเป็นระบบ ก็จะ
เกิดเป็นโอกาสอนัส าคญัต่อการพฒันาให้เป็นองค์กรท่ีเป่ียมไปดว้ยการท างานอย่างฉลาดคิดและ
สร้างสรรค์ในท่ีสุด ท าให้องค์กรนั้นสามารถเผชิญกับการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ 
รูปแบบ และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศรันย ์ชูเกียรติ (2541, 14) การจดัองค์ความรู้ในองค์กร หมายถึง การจดัการและ
รักษาระดับในการจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ ตลอดจนสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในทางปฏิบติั 

สรุป การบริหารจดัการความรู้ คือ ระบบบริหารจดัการความรู้ให้เป็นระเบียบ 
ครบถ้วน ง่ายต่อการเรียกใช้ จัดเก็บตามความต้องการ เก็บรักษาความรู้ให้ควบคู่กับองค์กร
ตลอดไป โดยน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการจดัการ 

2.1.2 แนวคิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
 ประภสัสร ทองยินดี (2559) กล่าววา่ จุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้ เป้าหมาย

หลกั คือ การใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรู้ท่ีไดมี้การรวบรวม จดัเก็บ วิเคราะห์และก าหนดประเด็น 
รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อประสิทธิภาพและความเจริญกา้วหน้าขององค์กร โดยผ่าน
การสนับสนุนจากเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อใช้เก็บรวบรวมและเผยแพร่ 
วตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไปของการจดัการความรู้ มีดงัต่อไปน้ี 

           1) เพื่อให้องคก์รตระหนักและเห็นความส าคญัของความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัของแต่ละ
บุคคล และในองคก์ร โดยน าความรู้นั้นมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง
ในแง่ของการท างานและวิถีการด าเนินชีวิต 

           2) มีการน าเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช้
ในการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การ
น าระบบอินทราเน็ตมาใชใ้นการติดต่อ และเปล่ียนองคค์วามรู้ภายในและระหวา่งหน่วยงาน 

           3) เพื่อสร้างและพฒันา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในองคก์ร โดยการน าองค์
ความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ระบบการดูแลช่วยเห ลือ
ผูเ้รียนในสถานศึกษา ระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน เป็นตน้ 

 โดยประเภทของความรู้แบ่งออกได้สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้งเป็น
ความรู้ท่ีถูกบรรยายออกมาเป็นตวัอกัษร เช่น คู่มือปฏิบติังาน หนงัสือ วารสาร เป็นตน้ ส่วนความรู้
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แฝงเร้นเป็นความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวับุคคล ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้ท่ีแฝงเร้นอาจอยู่ในใน
บุคคลท่ีท างานในองคก์รหรือแผนกต่าง ๆ ปราชญช์าวบา้น และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละดา้น จึง
ตอ้งอาศยักลไกแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงก็คือ “การจดัการความรู้” ซ่ึงความรู้แบบชัดแจง้ (Explicit 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีจดัการรวบรวมได้ง่าย มีการจดัระบบและถ่ายโอนโดยใช้วิธีการทาง
ดิจิทัล มีลักษณะเป็นวตัถุดิบ (Objective) เป็นแนวคิดและทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสใน 
การถ่ายทอดโดยวิธีการท่ีเป็นทางการ เช่น นโยบายขององคก์ร แนวคิดวิธีการในการท างาน เป็น
ตน้ ส่วนความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบายโดยใชเ้ป็นค าพูดได ้
เป็นความรู้ท่ีมีรากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ในวิถีการด ารงชีวิต อาจมีลกัษณะเป็น
ความเช่ือ ทกัษะ เช่น ทกัษะในการประกอบอาชีพ ทกัษะในการจกัรสาน เป็นตน้ ความรู้แบบฝังลึก
ตอ้งการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญมีลกัษณะเป็นเร่ืองเฉพาะส่วนบุคคล เช่น วฒันธรรม
องคก์ร ทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในเร่ืองต่าง ๆ เป็นตน้ 

 แนวคิดการจดัการความรู้แบบ Tuna Model 
           ตัวแบบทู น่ า  (Tuna Model) เป็ นกรอบแนวคิ ดอย่ างง่ าย มี ลักษณ ะ ท่ี ไม่

สลบัซับซ้อนมากนัก มีความเหมาะสมในการใชเ้ป็นแนวทางเพื่อด าเนินการในการจดัการความรู้
โดยให้การจดัการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนหัว ส่วนล าตวั และส่วนหาง 
แต่ละส่วนมีหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไปดงัต่อไปน้ี 

            1) ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision – KV) มองว่าก าลังจะไปทาง
ไหน ซ่ึงตอ้งตอบใหไ้ดว้า่ “ท า KM ไปเพื่ออะไร” 

            2) ส่วนกลางล าตัว (Knoledge Sharing – KS) ส่วนท่ีเป็นหัวใจได้ให้
ความความส าคญักบัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 

            3) ส่วนหาง (Knowledge Assets – KA) คือ สร้างคลังความรู้ เช่ือโยง
เครือข่าย ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ “สะบดัหาง” สร้างพลงัจากชุมชนแนวปฏิบติั 

           การจดัการความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บสร้าง เก็บรวบรวม วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ รวมถึงเผยแพร่องคค์วามรู้ เพื่อประสิทธิภาพและความเจริญกา้วหนา้ขององคก์รซ่ึงจะ
ส่งผลให้องคก์รสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีไดว้างไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลความรู้
นั้นอาจมาจากองคค์วามรู้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น หนงัสือ ต ารา เป็นตน้ รวมถึงองคค์วามรู้ท่ีมา
จากตวับุคคล เช่น ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 

2.1.3 การเช่ือมโยงองคค์วามรู้แบบ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge 
          องค์กรสามารถสร้างแกนกลางในการจดัเก็บองค์ความรู้  ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง

ระหว่างองค์ความรู้แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเข้าไวด้้วยกัน เพื่อรวมเป็นแหล่งองค์
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ความรู้ทั้งหมดขององค์กร ในขณะท่ีเราอยู่ในกระบวนการแปลงองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Tacit Knowledge) ให้เป็น องค์ความรู้ท่ีมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) นั้น ระหว่างนั้นก็จะ
เป็นการสร้างองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วย (generate new tacit knowledge)  
จากรูปอธิบายความสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

 

 

รูปท่ี 2.1 Core Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge 
 ท่ีมา: ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2556 

          1) องค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)  คือ องค์ความท่ีไม่มี
รูปแบบชดัเจน หาไม่ไดต้ามต ารา เช่น ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล จากรูปท่ี 2.1
เป็นกระบวนการในการเปล่ียนความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้แบบ
มีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) เพื่อให้ความรู้นั้ นสามารถอธิบายความได้อย่างชัดเจน เม่ือ 
Tacit   Knowledge ท่ีถูกน าไปจัดเก็บไว้ในแกนกลางขององค์ก ร (Core Competencies of the 
Organization)  ความรู้นั้นจะประกอบดว้ย ความช านาญ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีรับรู้และอธิบายไดด้ว้ยเหตุผล 
แนวคิด วฒันธรรมองคก์ร และส่ิงท่ีมีคุณค่าต่าง ๆ 

         2) องค์ความรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) คือ องค์ความรู้ท่ีสามารถ
เขียนอธิบายไดช้ดัเจน เช่น รายงาน จากรูปจะน าความรู้ท่ีชดัเจนน้ี ไปใชแ้กปั้ญหา ก าหนดนโยบาย 
ก าหนดกลยทุธ์ ใชใ้นการตดัสินใจ จดัท าเอกสารสิทธ์ิ และใชจ้ดัการกบัระบบสารสนเทศ สามารถ
เขียนความรู้นั้นออกมาในรูปของกระดาษ (Paper) และน าไปเก็บไวท่ี้แกนกลางองค์ความรู้ของ
องคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
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         3) แกนกลางองค์ความรู้ขององค์กร (Core Competencies of the Organization)  
คือแหล่งในการจดัเก็บความสามารถขององคก์ร เป็นศูนยก์ลางความรู้ส าหรับการบริหารงานและ
ความสามารถท่ีแทจ้ริงขององคก์ร จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปเก่ียวกบัการจดัการองคค์วามรู้ไดว้่า  
การจดัการองค์ความรู้เป็นวิธีการท่ีเก่าแก่และมีมานานแลว้ตั้งแต่สมยัโบราณ ในการจดัการองค์
ความรู้นั้นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกระดับขององค์กร ซ่ึงสามารถปฏิวติัและ
เปล่ียนแปลงองค์กรดว้ยการให้ความร่วมมือ และพฒันาการจดัการองคค์วามรู้ และองคค์วามรู้ถือ
เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ร องคค์วามรู้น้ีจะสามารถส่งมอบแนวทางส าหรับการแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสมกบัทุก ๆ คนในองคก์ร และใชไ้ดโ้ดยไม่จ ากดัสถานท่ี 

             การจดัการองค์ความรู้ เป็นการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นองค์ความรู้ในการใช้
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ขององคก์ร รวบรวมไวใ้นคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากบุคคลหน่ึง
ไปยงับุคคลหน่ึง เพื่อใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงองค์ความรู้ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญา เม่ือจะเก็บแลว้จะตอ้งมีการถ่ายทอดและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานต่อองค์กรให้มากท่ีสุด องค์ความจะเก็บรวบรวมได้จากผูเ้ช่ียวชาญ  
หรือกลุ่มคนพิเศษ ประสบการณ์ หรือความทรงจ าขององค์กร หรืออาจมาจากวฒันธรรมองค์กร 
(Organizational Culture) ดังนั้ นผูจ้ ัดการท่ีดีควรมีระบบจัดการองค์ความรู้ เพื่อพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ (ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

2.1.4 กระบวนการจดัการความรู้ 
  การจดัการความรู้ คือเคร่ืองมือสร้างความสามารถในการพฒันาและแข่งขนัของ
องค์กร หรือชุมชนทอ้งถ่ิน สร้างความสามารถในการร่วมกนสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ และ
สร้างความสามารถในการท างานท่ียากในระดับ “เป็นไปไม่ได้” ให้เป็นไปได้ ซ่ึงในภาษา 
ของการจัดการ เรียกว่า ประสิทธิผล และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ สร้างความสามารถในการเผชิญ 
การเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีไม่แน่นอน เป็นการเปล่ียนแปลงในลกัษณะผลกัดนั ไม่สามารถคาด
เดาได ้อีกมุมหน่ึงนั้น การจดัการความรู้ คือ เคร่ืองมือท่ีดึงเอาพลงัสร้างสรรคข์องมนุษยอ์อกมาท า
ประโยชน์ โดยท่ีพลงัสร้างสรรคน์ั้นอยู่ท่ีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างมนุษย ์การจดัการ
ความรู้จ าเป็นตอ้งมีการเอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนท่ีท างานดว้ยกนั ทั้งท่ี
อยูใ่นองคก์รหรือชุมชนทอ้งถ่ินเดียวกนั และต่างองคก์รหรือต่างชุมชนทอ้งถ่ิน ให้ช่วยกนัปรับปรุง
วิธีท างานใหดี้ขึ้นตลอดเวลา (วิจารณ์ พานิช, 2546) ดงันั้นการจดัการความรู้ คือ กระบวนการท่ีเป็น
เคร่ืองมือ หรือวิธีการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ชุมชนท้องถ่ิน หรือ
เครือข่ายของกลุ่มบุคคลองคก์รหรือชุมชนทอ้งถ่ิน 
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 กระบวนการจดัการความรู้ 
 นักวิชาการทางด้านการจัดการความรู้ ได้น าเสนอการแบ่งกระบวนการในการจดัการ 
ความรู้ มีความแตกต่างหลากหลาย โดยมีการก าหนดประเด็นรายละเอียดในส่วนของขั้นตอนแยก 
ยอ่ยออกไปตามกรอบความคิดของแต่ละคน ดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 กระบวนการจดัการความรู้ 

นักวิชาการ กระบวนการการจัดการความรู้ 
Alavi, 1997 1. การแสวงความรู้ (การสร้างความรู้และการพฒันาเน้ือหา) 

2. การสร้างดชันี (Indexing)  
3. การกลัน่กรอง ( Filtering)  
4. การเช่ือมโยงเก่ียวกบการจดัระบบ จดัประเภท การรวบรวม 
การเช่ือมโยงแหล่งความรู้ภายในและภายนอก 
5. การเผยแพร่ โดยการรวมและจดัส่งความรู้ผา่นเวบ็เพจ   
6. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

Arthur Anderson & APOC, 
1996 

1. แบ่งปัน 2. การสร้าง 3. การก าหนด 4. การรวบรวม  
5. การเปลี่ยนแปลง 6. การจดัระบบ 7. การประยกุต ์

Choo, 1996 1. การท าความเข้าใจกับความรู้ (Sense making) (รวมการ
ตีความหมายความรู้)  
2. การสร้างความรู้ (รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความรู้)  
3. การตดัสินใจ (รวมถึงการประมวลสารสนเทศ) 

Holsapple & Whinston, 1987 1. การจดัหา 2. การจดัระบบ 3. การเก็บ 4. การรักษา  
5. การวิเคราะห์ 6. การจดัระบบ 7. การประยกุต ์

Laudon & Laudon, 2002 1. การสร้างความรู้( Creation Knowledge) 
 2. การประมวลและใชร้หสัความรู้ (Capture Codify 
Knowledge)  
3. การแบ่งปันความรู้ (Share Knowledge)  
4. การเผยแพร่ความรู้ (Distribute Knowledge) 

ท่ีมา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, หนา้ 72-73 
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ตารางท่ี 2.1 กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 

นักวิชาการ กระบวนการการจัดการความรู้ 
Nonaka, 1996 1. ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (เปล่ียนความรู้แบบไม่ชัดแจ้งเป็น

ความรู้แบบไม่ชดัแจง้)  
2. การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (เปล่ียนความรู้แบบชัดแจ้งเป็น
ความรู้แบบไม่ชดัแจง้)  
3. การผสมผสาน (เปล่ียนความรู้แบบชดัแจง้เป็นความรู้แบบ
ชดัแจง้)  
4. การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (เปล่ียนความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง
เป็น ความรู้แบบชดัแจง้) 

Szulanski, 1996 1. การริ เร่ิม  (ตระหนัก ถึงความต้องการในความ รู้และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการนั้น)  
2. การน าไปปฏิบติั (การถ่ายโอนความรู้)  
3. การใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บการถ่ายโอน  
4. การบูรณาการความรู้ (การน าความรู้มาสู่ภายในองคก์ร) 

Turban et al., 2004 1. การสร้างความรู้ (Create)  
2.การก าหนดและรวบรวมความรู้ (Capture)  
3.การน าไปสู่การปฏิบติั (Refine)  
4. การจดัเก็บ ความรู้ (Store)  
5. การจดัการความรู้ (Manage)  
6. การเผยแพร่ (Disseminate) 

Van der Spek & Spijkervet, 
1997 

1. การพฒันา (Develop) 2. การเผยแพร่ (Disseminate)  
3. การผสมผสาน (Combine) 4. การเก็บไว ้(Hold) 

Wiig, 1993 1. การสร้าง (Creation) 2. การแสดงอยา่งเปิดเผย  
(Manifestation)  
3. การใช ้(Use) 4. การถ่ายโอน (Transfer) 

ท่ีมา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, หนา้ 72-73 
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  จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการจดัการความรู้ถูกแบ่งเป็น
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามล าดบั ขึ้นอยู่กบักรอบความคิดของนกัวิชาการดา้นการจดัการความรู้แต่ละคน 
ในบทน้ีจึงเลือกท่ีน าเสนอกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานและมกัจะไดรั้บการกล่าวถึง ซ่ึง
มีกระบวนการประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั โดยรวบรวมและปรับกระบวนการจดัการความรู้ของ 
วิกก์  (Wiig) (1993) , มาร์ควอร์ด (Marquardt) (1996), พาริค (Parikh) (2001), ฮาร์วิชและ 
อาร์มา คอสท ์(Horwich & Armacost) (2002) มีกระบวนการดงัน้ีคือ 
  1) การแสวงหาความรู้ ( Knowledge Acquistion) องค์กรควรแสวงหาความรู้ท่ีมี 
ประโยชน์และมีผลต่อการด าเนินงานจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 
   1.1) การแสงหาและรวบรวมความ รู้จากแหล่ งภายใน  ( Internal 
Collection of Knowledge) ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรภายในองคก์ร เป็นปัจจยัส าคญั
ประการหน่ึงในการได้มาซ่ึงความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งความรู้ภายในองค์กรเอง โดยมีวิธีการ
ด าเนินการดงัน้ี คือ  
    1.1.1) การให้ความรู้กับพนักงาน องค์กรควรมีแผนในการ
ฝึกอบรมส าหรับพนกังานในทุกระดบั (Training Road Map) มีการประชุม การแสดงผลงาน และ
จดัใหมี้ระบบพี่ เล้ียง เป็นตน้ 
    1.1.2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ 
(Action Learning) โดยการมอบหมายงาน (Assign) ทา้ทายให้ท าการหมุนเวียนงาน (Rotation) ให้
พนกังานไปรับผิดชอบงานหลายหนา้ท่ี (Funcations)  
    1.1.3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ความส าเร็จ (Best Practice) 
จากบุคลากร และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในองคก์ร  
    1.1.4) การน าบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั
เขา้มาท างานร่วมกนัเพื่อก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น  
    1.1.5) การด าเนินการเปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ 
ในเชิงรุก ซ่ึงมีการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการปฏิบติังานต่าง ๆ ให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึง
การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกบัระบบงานต่าง ๆ ดว้ย เช่น Web Blog, Electronic 
Library เป็นตน้  
    1.1.6) การลงทุนในดา้นการวิจยัและพฒันา เพื่อสร้างนวตักรรม
ใหม่ ๆ ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการในเชิงรุก ให้สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของตลาดหรือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนไป 
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   1.2) การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอก (External 
Collection of Knowledge) องค์กรตอ้งมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อการปรับปรุง การด าเนินงาน และ
สร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์งาน ด้วยการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งภายนอก
องคก์รโดยวิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี คือ  
    1.2.1) การใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังานขององคก์ร เพื่อศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรากฐานความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์เชิงลึกส าหรับพนกังานใน
แต่ละวิชาชีพ  
    1.2.2) การส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน และปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ  
    1.2.3) การสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีองค์กรต้องการเข้ามา
ท างาน โดยวิธีการสรรหาเชิงรุก เช่น โครงการรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัชั้นน าทั้งใน
และต่างประเทศ โครงการเสริมคนเก่งสร้างคนดีมีลักษณะเป็นโครงการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้ไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง ทั้งน้ีผูผ้่านโครงการดงักล่าว เม่ือ
จบการศึกษาสามารถมาสมคัรงานกบัองคก์รได ้เป็นตน้  
    1.2.4) การเปิดรับข่าวสารจากหลากหลายส่ือ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือดิจิทลั เป็นตน้ รวมทั้งตรวจสอบแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลย ี 
    1.2.5) การใชม้าตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) กบัองคก์ร
อ่ืน ๆ      
    1.2.6) การจา้งท่ีปรึกษา 
  2) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ขึ้น โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีส าคญั คือ การระบุความรู้ โดยระบุว่าองค์กรมีความรู้ 
อะไรบา้งในกระบวนการด าเนินงาน และองคก์รยงัขาดหรือตอ้งการความรู้อะไรอีกบา้ง โดยแหล่ง
ความรู้อยู่ท่ีใด อยู่กบัใคร การแสดงความตอ้งการ เป็นกระบวนการไดม้าซ่ึงความรู้ โดยความรู้จะ
อยูใ่น 2 รูปแบบ คือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่
ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) การแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ส่วน จะสัมพนัธ์กับการสร้างความรู้
ระหว่างความรู้ 2 ประเภท โดยความรู้ท่ีถูกสร้างขึ้นจะถูกน าไปใช้ในขั้นตอนการ ด าเนินงานของ
องค์กร การสร้างความรู้ใหม่เก่ียวขอ้งกบัการหยงัรู้ และความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
บุคคล การสร้างความรู้ใหม่ องคก์รควรให้การสนบัสนุนส่งเสริมโดยผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี จดัให้
มีขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเป็นผูส้ร้างความรู้ และไดรั้บประโยชน์จากความรู้ท่ี เกิดขึ้น
อยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงมีรูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างความรู้ คือ  
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   2.1) การถ่ายทอดความรู้จากพนกังานผูมี้ความรู้ไปสู่พนกังานอ่ืน ๆ เช่น 
การฝึกอบรมภายใน การถ่ายทอดความรู้จากการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
   2.2) การน าความรู้ท่ีองคก์รมีอยู่เดิมบูรณาเขา้กบัความรู้ของพนกังานแต่
ละคน เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ และมีการแบ่งปันไปทัว่ทั้งองคก์ร  
   2.3) ความรู้ท่ีเกิดขึ้นเป็นการภายในโดยพนกังานเป็นผูค้น้พบแนวทางได้
เองจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการเพื่อสร้างความรู้ใหม่ใหเ้กิดขึ้น  
   2.4 ) ก ารเรียน รู้โดยการป ฏิบั ติ  (Action Learning) จากการได้ รับ
มอบหมายงานท่ีทา้ทาย รวมไปถึงการหมุนเวียนงาน (Rotation)  
   2.5) การเรียนรู้จากการแกปั้ญหางานอยา่งเป็นระบบ (System Learning)  
   2.6) การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต (Best Practice)  
   2.7) การทดลอง ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและโอกาสส าหรับการเรียนรู้  
   2.8) การวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการ 
  3) การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) การจดัเก็บ
ความรู้เป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นต่อเน่ืองจากขั้นตอนของการสร้างความรู้ ในการจดัเก็บความรู้ตอ้ง
ก าหนดส่ิงส าคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองค์ความรู้ และตอ้งพิจารณาถึงวิธีการในการจดัเก็บ ทั้งน้ีเพราะ
การจดัเก็บ คือ การจดัความรู้ไวเ้ป็นระบบหรือเป็นหมวดหมู่ให้เกิดความง่ายในการจดัการ การ
เข้าถึง และการน ากลับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บความรู้อาจจะอยู่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ดังนั้ น 
เคร่ืองมือในการจดัเก็บความรู้จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อขั้นตอนน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และฐานขอ้มูลความรู้ขององค์กร ซ่ึงการจดัเก็บความรู้ ใน 
องคก์รควรค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ีคือ  
   3.1) โครงสร้างการจดัเก็บความรู้ ควรเป็นโครงสร้างท่ีมีมาตรฐาน เป็น
ระบบท่ีสามารถคน้หาและส่งมอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
   3.2) ระบบการจดัเก็บความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ตอ้งมีการจดัหมวดหมู่
ตามองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตามความจ าเป็นของการเรียนรู้ วตัถุประสงคข์องงาน ความช านาญ
ของผูใ้ช ้และสถานท่ีท่ีความรู้ถูกจดัเก็บ เป็นตน้  
   3.3) การจดัเก็บความรู้มีขั้นตอนท่ีมีความส าคญั คือ การให้รหัสความรู้
หรือการสร้างดรรชนีความรู้ เป็นการเขา้รหัสเพื่อการเช่ือมโยงความรู้ท่ีจดัเก็บ เช่น การก าหนดหัว
เร่ืองค าส าคญั หรือการก าหนดศพัทส์ัมพนัธ์ เป็นตน้ 
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   ส่วนการค้นคืนความรู้ (retrieval) เป็นลักษณะของการเขา้ถึงส่ิงท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังาน องค์กรควรท าให้พนักงานมีช่องทางหรือ
วิธีการส าหรับการคน้คืนความรู้ต่าง ๆ เช่น การจดัท าสมุดจดัเก็บรายช่ือและทกัษะของผูเ้ช่ียวชาญ 
การท าสมุดหนา้เหลือง (yellow pages) ขององคก์ร เป็นตน้ 
  4) ก ารถ่ ายทอดความ รู้และการใช้ป ระโยชน์  (Knowledge Transfer and 
Utilization) การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากความรู้ มีความจ าเป็นส าหรับองคก์ร เน่ืองจาก
องคก์รจะตอ้งมีความรู้ในการเรียนรู้และเรียนรู้ไดดี้ยิ่งขึ้น เม่ือมีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง ท าให้ฐานความรู้ท่ีองคก์รจดัเก็บไวมี้การถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ทัว่ทั้งองคก์ร 
การถ่ายทอดหรือการถ่ายโอนความรู้จากบุคคลไปสู่บุคคล และจากองค์กรไปสู่องค์กร ซ่ึงจะตอ้ง
อาศยัเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ เคร่ืองมือดงักล่าวจะเสริมให้การถ่ายทอดความรู้เกิดขึ้นได้
ง่าย เป็นระบบ และอาจเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นในการถ่ายทอดความรู้
อาจจะอาศัย ช่องท างของการส่ื อส ารด้วยการพบปะพู ดคุ ย  ก าร เขี ยน  ก ารฝึกอบรม  
การประชุมสัมมนา การสรุปข่าวสาร เป็นตน้  
 ส่วน บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548) ไดส้รุปกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge 
Process) จากการศึกษากรอบความคิดของการจดัการความรู้ของนักวิชาการดา้นการจดัการความรู้
หลาย ๆ ท่าน ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนหลกั ๆ ของกระบวนการจดัการความรู้ได ้7 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ 
  1) การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการคน้หาว่าองคก์รมีความรู้
อะไรบา้ง ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร และความรู้อะไรท่ีองค์กรจ าเป็นตอ้งมี ซ่ึงจะท าให้องคก์รทราบ
ว่าขาดความรู้อะไรบา้ง โดยทัว่ไปองคก์รสามารถใชแ้ผนท่ีความรู้ (Knowledge Mapping) เพื่อหา
ว่าความรู้ใดมีความส าคญัส าหรับองค์กรแลว้จดัล าดับความส าคัญของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้
องค์กรวางขอบเขตของการจดัการความรู้ และสามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล นอกจากน้ีแผนท่ีความรู้ยงัช่วยท าให้เห็นภาพรวมของคลงัความรู้ขององคก์ร ท า
ให้องค์กรทราบว่ามีความรู้ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
ส้ินเปลืองในการรวบรวมและจดัเก็บ และท าให้บุคลากรทุกคนทราบว่าองคก์รมีความรู้อะไร และ
จะหาความรู้ท่ีตนเองต้องการได้ท่ีไหน และยงัใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้ท่ีองค์กร
สามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอดความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้ งใช้เพื่อศึกษา
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานและเคล่ือนยา้ยแหล่งความรู้ต่อระบบต่าง ๆ ใน
องคก์ร 
  2) การสร้างหรือแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) จากการ
ท าแผนท่ีความรู้ องคก์รจะทราบว่ามีความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใชมี้อยู่หรือไม่ ถา้มีแลว้องคก์รจะตอ้งหา
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วิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีอาจอยู่กระจดักระจายมารวมไว ้แลว้จดัท าเน้ือหาให้
เหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ ส าหรับความรู้ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ แต่องค์กรยงัไม่มีนั้น 
องค์กรอาจตอ้งสร้างความรู้ดงักล่าวจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่หรือน าความรู้จากภายนอกองคก์รมาใช ้
องค์กรจะตอ้งพิจารณาความรู้ท่ีไม่จ าเป็นและลา้สมยัทิ้งไป เพื่อประหยดัทรัพยากรในการจดัเก็บ
ความรู้เหล่านั้น หัวใจท่ีส าคญัของขั้นตอนน้ีคือ การก าหนดเน้ือหาของความรู้ท่ีตอ้งการและดกัจบั
ความรู้ดงักล่าวให้ได ้ส าหรับปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ขั้นตอนน้ีประสบความส าเร็จคือ บรรยากาศ
และวฒันธรรมองค์กรท่ีเอ้ือให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อ
การสร้างความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
  3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เม่ือมีเน้ือหาความรู้ท่ี
ตอ้งการแลว้ องค์กรตอ้งจดัความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้ผูใ้ช้สามารถคน้หา และน าความรู้ดงักล่าว
มาใช้ประโยชน์ไดง้่าย การจดัความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การจดัท าสารบญัและจดัเก็บความรู้
ต่าง ๆ เพื่อให้คน้หาและน ากลบัมาใช้ไดง้่ายและสะดวกรวดเร็ว การแบ่งชนิดหรือประเภทความรู้
นั้น ๆ จะขึ้นอยู่กบัผูใ้ช้น าไปใช้อย่างไร และลกัษณะการท างานของบุคลากรในองค์กรเป็นแบบ
ไหน โดยทัว่ไปการแบ่งประเภทความรู้จะแบ่งตามส่ิงต่อไปน้ี  
   3.1) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร (ท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญ)  
   3.2) หวัขอ้/หวัเร่ือง  
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
   การแบ่งประเภทความรู้จะขึ้ นอยู่กับการใช้ความรู้นั้ น ๆ เช่น ถ้าเป็น
ความรู้ท่ีมีผูใ้ชม้ากและหลากหลาย การแบ่งจะครอบคลุมความรู้มากมายหลายประเภท (แนวราบ) 
แต่ถา้เป็นความรู้ท่ีใชเ้ฉพาะกลุ่ม การแบ่งจะไม่ครอบคลุมแต่จะลงลึกในรายละเอียด (แนวด่ิง) 
  4) ก ารป ระมวลผลและกลั่น กรองความ รู้  (Knowledge Codification and 
Refinement) องคก์รจ าเป็นตอ้งประมวลความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและใชไ้ดง้่าย 
ซ่ึงอาจท าไดใ้นหลายลกัษณะ ดงัน้ีคือ  
   4.1) การจัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร จะช่วยท าให้การป้อนขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับจดัเก็บ คน้หา และ
ใชค้วามรู้ท าไดส้ะดวก รวดเร็ว  
   4.2) การใช้ “ภาษา” เดียวกนทั่วทั้ งองค์กรนั้ นคือ องค์กรควรจัดท า
อภิธานศพัทข์องค าจ ากดัความของค าต่าง ๆ ท่ีแต่ละหน่วยงานใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อให้มีความ
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เขา้ใจท่ีตรงกนัซ่ึงจะช่วยให้การป้อนขอ้มูล/ความรู้การแบ่งประเภทและการจดัเก็บเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั  
   4.3) การเรียบเรียง ตดัต่อ และปรับปรุงเน้ือหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่าง ๆ 
เช่น ความ ครบถว้น เท่ียงตรง ทนัสมยั สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้  
  5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) โดยทั่วไปการเข้าถึงความรู้หรือ 
การถ่ายทอดความรู้ใหผู้ใ้ชมี้ 2 ลกัษณะ คือ  
   5.1) การป้อนความรู้ (Push) คือ การส่งขอ้มูลความรู้ให้ผูรั้บ โดยผูรั้บ
ไม่ได้ร้องขอหรือตอ้งการหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นแบบผูรั้บความรู้ไม่ได้แสดงความตอ้งการหรือ
ไม่ไดร้้องขอ เรียกว่า “Supply-based” เช่น การส่งหนงัสือเวียนแจง้ใหท้ราบเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ 
หรือขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์ร เป็นตน้  
   5.2) การให้โอกาสเลือกใชค้วามรู้ (Pull) คือ การท่ีผูรั้บสามารถเลือกรับ
หรือใชเ้ฉพาะขอ้มูลหรือความรู้ท่ีตอ้งการเท่านั้น ซ่ึงท าให้ลดปัญหาการไดรั้บขอ้มูลหรือความรู้ท่ี
ไม่ตอ้งการมากเกินไป การกระจายความรู้แบบน้ีเป็นแบบ “Demand-based”  
   องคก์รควรท าให้เกิดความสมดุลระหวา่งการกระจายความรู้แบบ “Push” 
และ “Pull” เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ชข้อ้มูลหรือความรู้ 
  6) การแบ่ งปันแลก เป ล่ี ยนความ รู้  (Knowledge Sharing) องค์กรแบ่ งปัน
แลกเปล่ียนความรู้โดยการจัดท าเอกสาร จัดท าฐานความรู้ รวมทั้ งท าสมุดหน้าเหลืองโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เขา้ถึงความรู้ไดง้่ายและรวดเร็ว ซ่ึงวิธีการดงักล่าวใช้ได้ดี
ส าหรับความรู้ประเภทชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เท่านั้น ส าหรับการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
ความรู้โดยนัยหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวับุคคลนั้นจะตอ้งท าดว้ยการพบปะกนัตวัต่อตวัหรือเป็น
กลุ่ม ดงันั้นการแบ่งปันความรู้ประเภทน้ี สามารถท าไดห้ลายรูปแบบขึ้นอยู่กบัความตอ้งการและ
วฒันธรรมขององค์กร ส่วนใหญ่มกัจะใช้วิธีการผสมผสานเพื่อให้บุคลากรได ้เลือกใช้ตามความ
ถนดัและสะดวก ซ่ึงมีวิธีการหลกั ๆ มีดงัน้ีคือ  
   6.1) ทีมขา้มสายงาน (Cross –Functional Team)  
   6.2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice: CoP)  
   6.3) ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System)  
   6.4) การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation)  
   6.5) การยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน (Secondment)  
   6.6) เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)  



26 

 

 

  7) การเรียนรู้ (Learning) วตัถุประสงค์ท่ีส าคัญท่ีสุดในการจัดการความรู้ คือ  
การเรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจแกปั้ญหา และปรับปรุง
องค์กร หากบุคลากรขององค์กรไม่ไดมี้การเรียนรู้และไม่ไดน้ าความรู้ไปใช้ประโยชน์ก็เป็นการ
สูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรท่ีใชก้ารเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ซ่ึงจะ
ไปเพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์กรท่ีมีอยู่แลว้ให้มากขึ้นเร่ือย ๆ ความรู้เหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้เพื่อ
สร้างความรู้ใหม่ ๆ อีกเป็นวงจรท่ีไม่มีส้ินสุดท่ีเรียกวา่ “วงจรการเรียนรู้”  
 อยา่งไรก็ตาม กระบวนการจดัการความรู้ของแต่ละองคก์รมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะ
การด าเนินงานและองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น โครงสร้างองคก์ร ลกัษณะงานของ 
องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ดังนั้ นองค์กรแต่ละองค์กรจ าเป็นต้องพัฒนา 
กระบวนการจดัการความรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและบริบทองคก์รของตนเอง 

2.1.5 กรอบความคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ในการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบา้น ควร

มีกรอบความคิดเพื่อใชเ้ป็นหลกัน าร่องความคิดและเป็นเคร่ืองก าหนดเส้นทางการศึกษาและเรียนรู้ 
(เอกวิทย ์ณ ถลาง, 2540) ดงัน้ีคือ  

1) ไม่ว่าชนกลุ่มใดเม่ือได้ตั้ งหลักแหล่งในการท ามาหากินอย่างต่อเน่ืองใน
สภาพแวดลอ้มใดเป็นเวลานานหลายชัว่คน ย่อมเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติแวดลอ้มแห่งพื้นภูมินั้น 
แลว้ปรับตวัและสร้างสรรค์วฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพในสภาพแวดลอ้มนั้น ดังนั้น 
กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ความเช่ือ พิธีกรรม และวิถีชีวิตอนั สืบเน่ือง
จากการปรับตวัท่ีไดมี้การสั่งสม สืบสาน และปรับเปล่ียนต่อเน่ืองกนัมาในกลุ่มชนรุ่นต่อ ๆ มา 
รวมถึงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัคนในวฒันธรรมอ่ืนท่ีไดไ้ปมาหาสู่กนัตลอดมา จึงรวมเรียก
ประสบการณ์น้ีวา่ภูมิปัญญาสั่งสม  

2) โดยเหตุท่ีสังคมทั้งหลายในโลกมีความแตกต่างกนัทางสภาพแวดลอ้ม สังคม
และวฒันธรรม ในพื้นฐานสั่งสมภูมิปัญญาใหม่ท่ีรับเข้ามา มิอาจแทนท่ีภูมิปัญญาสั่งสมหรือ 
ภูมิปัญญาดั้งเดิมไดท้ั้งหมด ภูมิปัญญาดัง่เดิมท่ีไดรั้บการเลือกสรร ทดสอบ หรือดดัแปลงตามเหตุ
ปัจจยั และพลวตัทางวฒันธรรมแห่งกลุ่มชนนั้น จึงยงัเป็นเหตุจ าเป็นและเหมาะสมกบักลุ่มชนท่ีมี
วิถีชีวิต และประสบการณ์พื้นฐานแตกต่างกนั  

3) โดยธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ไม่ว่าในสังคมใดจะไม่
เปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิงอย่างขุดรากถอนโคน หากตอ้งมีการปรับเปล่ียนบนพื้นฐานรากเหงา้ของ
วฒันธรรมสั่งสม เพราะคนในทุกสังคมย่อมมีความเคยชินกบัส่ิงเดิม ๆ เป็นฐานภูมิปัญญาใหม่จึง
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ย่อมได้รับการทดสอบ ปรับเปล่ียน ดัดแปลงให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นใหม่ โดยมีภูมิปัญญา  
สั่งสมเป็นพื้นฐานรองรับ  

4) ในธรรมชาติของวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนย่อมมีความ
หลากหลายตามสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและลกัษณะสังคมท่ีแตกต่างกัน ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมจึงเป็นความมัน่คงทางปัญญาท่ีจะเป็นพลงัในการรับ ปรับเปล่ียน และพฒันาสังคมให้
สมดุล สอดคลอ้งกับธรรมชาติแวดลอ้ม วฒันธรรม และประสบการณ์สั่งสมของกลุ่มชนนั้น ๆ 
ความพยายามใดท่ีจะท าลายความหลากหลายเป็นการบัน่ทอนพลงัตามธรรมชาติ และก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์ได ้ 

5) ในสังคมสมยัใหม่ เราจะคุน้เคยกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระเบียบแบบแผน
ในสถาบนัการศึกษา เพื่อการถ่ายทอดและพฒันาภูมิปัญญา ซ่ึงเราสามารถเรียนรู้ได้มากในเวลา
จ ากดัก็จริง หากแต่ในช่วงชีวิตของคน ๆ หน่ึง การเรียนรู้นอกชั้นเรียน การเรียนรู้จากขอ้เท็จจริงใน
ชีวิต  ประจ าวันตามธรรมชาติย่อมมีอยู่ตลอดเวลา คงเป็นสัดส่วนการเรียน ท่ีมากท่ี สุด  
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในอดีตก็เกิดจากการเรียนรู้โดยธรรมชาติและประสบการณ์ในชีวิตจริง
เป็นพื้นฐานตลอดมา และยงัคงจะด าเนินต่อไปในสังคมอุตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสารท่ีมี 
การปฏิวติัวิธีการเก่ียวกับการจดัการขอ้มูล ข่าวสาร และองค์ความรู้อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง 
การเรียนรู้นอกชั้นเรียน เรียนรู้ดว้ยตนเองตามธรรมชาติจะทวีความส าคญัยิง่ขึ้นไปอีก  

2.1.6 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 
 ความหมายของค าว่า “ศักยภาพ” ตรงกับภาษาอังก ฤษคือ Potentiality โดย  

วิวฒัน์ชยั บุญภกัด์ิ (2536) ไดก้ล่าวว่าศกัยภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อมในตวัของส่ิงใด
ส่ิงห น่ึงท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการหรือการเข้ามาท าให้ เกิด 
การเปล่ียนแปลงใด ๆ นั้นส าหรับการพฒันาศกัยภาพ ดงังานวิจยัของ ดรุณ ไกรศรี (2554) ระบุว่า
คือการน าความรู้ความสามารถท่ีอยู่ภายใตต้วับุคคลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคคลและ
องคก์ร น าศกัยภาพเหล่านั้นมาใชอ้ยา่งมีกระบวนการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีทุกส่ิงมี 
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วท า
ให้การพฒันาศักยภาพของบุคคลในองค์กรมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเม่ือมีศักยภาพท่ีอยู่ใน
บุคคลแต่ละคนไดรั้บการพฒันาและผลลพัธ์ท่ีตามมาคือความส าเร็จขององคก์ารวิธีการน าแนวคิด
เก่ียวกบัศกัยภาพไปใชโ้ดยส่วนใหญ่จะใชใ้นการอธิบายศกัยภาพของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
ศกัยภาพในการรวมกลุ่ม ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว ศกัยภาพของการบริหารจดัการ
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชนเก่ียวกับการท่องเท่ียวดังเช่นงานวิจัยของ  
เกษราพร ทิราวงศ ์และอ านวยพร ใหญ่ยิง่ (2554) ไดท้ าการศึกษาการพฒันาศกัยภาพชุมชนบา้นแม่
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แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ดว้ยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนอย่างย ัง่ยืนมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและก าหนดทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมท่ี
ส าคญัท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนแม่แรม เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน
ด้านการท่องเท่ียวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา ซ่ึง  
ผลการศึกษาพบว่าไดมี้การพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นบุคคลากรการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดจ้ดัตั้ง
กลุ่มทางการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 

2.1.7 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู ่และปฏิบติัตนให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ 
ทั้งในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัโลก
ในยคุโลกาภิวฒัน์ เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็นส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายามหาหนทางไปสู่
เป้าหมายดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตามระบบความคิด ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย นโยบาย 
และกลยทุธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถีการด ารงชีวิตต่าง ๆ ของคนในสังคม 
                 แนวคิดเร่ือง วาทกรรมการพฒันา ( Discourse of Development ) เป็นแนวคิดท่ี
พยายามอธิบายให้เห็นถึงการเกิดขึ้น การด ารงอยู่  การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เพื่อเช่ือมไปถึง
สาเหตุและทางออกของปัญหาการพัฒนา  เพื่ออธิบายว่าส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวข้างต้น เร่ิมจากผูมี้
อิทธิพลใช้อ านาจท่ีมีอยู่วางระบบกฎเกณฑ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความจริง หรือตัวตนท่ี
เกิดขึ้น ต่อมาจึงใชภ้าษา จารีตปฏิบติั ความคิดความเช่ือ คุณค่า รวมทั้งสถาบนัต่าง ๆ ในสังคม เป็น
เคร่ืองมือในการสร้าง หรือให้ความหมายต่อส่ิงนั้นตามตอ้งการ เพราะฉะนั้นการพฒันาจึงเป็นเร่ือง
ของอ านาจ ท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่าทางสังคมจุดเปล่ียนสังคมไทยเม่ือยอ้น
ไปมองในอดีตจะพบว่า สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีเศรษฐกิจแบบพื้นฐาน
เป็นการผลิตเพื่อยงัชีพส าหรับบริโภคใช้สอยในครัวเรือนและในชุมชนมิใช่เพื่อการแลกเปล่ียน
วตัถุดิบในการผลิตส าหรับการยงัชีพ แต่ไดม้าจากสภาพธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั ปัจจยัเหล่าน้ี ท าให้
ชาวชนบทมีความใกลชิ้ดผูกพนั และตระหนักในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแสดงออกในรูปความเช่ือและ
พิธีกรรมท่ียกยอ่งต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติ นอกจากนั้นความความสัมพนัธ์ในระบบเครือ
ญาติและความสัมพันธ์ทางสายเลือด จึงสอดคล้องต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งการแบ่งปัน
ผลผลิต การพึ่งพาอาศยัในดา้นต่าง ๆ ลกัษณะทั้งหมดน้ีจึงท าให้สังคมไทยในอดีตด ารงอยู่อย่าง
สงบ พึ่ งพาตนเองได้ และมีความพอเพียงต่ออตัภาพ   โดยสามารถสืบทอดเอกลักษณ์ดังกล่าว
ต่อเน่ืองอย่างไม่ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของสังคมเกิดขึ้น 
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เม่ือสังคมไทยเขา้สู่กระบวนการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ภายหลงัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง 
ปรากฏการณ์ดังกล่าว เร่ิมตน้เม่ือประเทศมหาอ านาจใช้อ านาจทั้งในรูปแบบความรู้ทางวิชาการ 
โครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ เขา้มาครอบง า การก าหนดวาทกรรม เพื่อสร้างความหมายใหม่ของ
ส่ิงท่ีเป็นคู่ตรงขา้มกับค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือค าว่า พฒันา (Development) และด้อยพฒันา 
(Underdevelopment) ออกเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว และประเทศท่ียงัด้อยพฒันา ต่อมาได้แพร่
ขยายความหมายสู่กลุ่มประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกา  แอฟริกา รวมทั้งประเทศไทย ซ่ึงถูกให้
ความหมายวา่เป็นประเทศดอ้ยพฒันาประเทศหน่ึง ท าใหเ้กิดกระแสความตอ้งการพฒันาไปสู่ความ
ทนัสมยัตามแบบประเทศตะวนัตก  จนในท่ีสุดไดผ้ลกัดนัให้เกิดการพฒันาอย่างชดัเจนเป็นคร้ัง
แรกคือ  แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  1 พุทธศกัราช 2504 ฉะนั้นจึงมีการให้
ความหมายสังคมท่ีพฒันาว่า เป็นสังคมท่ีมีความทันสมัยตามแบบสังคมตะวนัตก ซ่ึงสามารถ
กระท าไดด้ว้ยวิธีการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้น
การเมือง การศึกษา ความเช่ือ ให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของความทนัสมยั  (Westernization) อย่าง
เต็มท่ี เหตุผลดงักล่าวจึงมีผลท าให้เป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศในอดีตมุ่งไปสู่การท า
ให้สังคมไทยทันสมยั ตามแบบสังคมตะวนัตกไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจใน
ลักษณะของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม โดยการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การคา้  การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยัพร้อม ๆ กับการปฏิรูปการเมือง การศึกษา ศาสนา เพื่อให้
โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเฉพาะด้าน   มีผลท าให้เกิดความช านาญ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้ นและเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวย่อมท าให้วิถีชีวิต โลกทศัน์ ระบบความเช่ือ และคุณค่าต่าง  ๆ ของคนในสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นสังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผนัแปรไปจากเดิม 
                ผลของการพฒันาในดา้นบวก ไดแ้ก่ การเพิ่มขึ้นของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและ
การกระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึง แต่ผลบวกเหล่าน้ี ก็ยงัคงกระจายไปสู่คนในสังคมชนบทหรือ
ดอ้ยโอกาสไดน้อ้ย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยู่ในเมืองหลวงหรือตวัจงัหวดัท่ีส าคญั ในขณะ
ท่ีผลลบก็คือ  เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรม  การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่  เพื่อการคา้และ
ส่งออก และจากการขยายตวัของภาครัฐไปสู่ชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดการอ่อนแอในหลาย
ด้าน  ทั้ งการต้องพึ่ งพิ งของตลาดและพ่ อค้าคนกลาง โดยเฉพาะความ เส่ื อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์วิทยา ระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่ม
กนัตามประเพณี เพื่อการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่แตกสลายลง รวมทั้งภูมิปัญญาท่ีเคยสั่งสมกนัมา
เร่ิมถูกลืมเลือนสูญหายไป วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือ ปีพุทธศักราช 2540 ท่ีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ
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ขยายตวัแบบฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นลว้น
แลว้แต่เป็นขอ้พิสูจน์และยืนยนัปรากฏการณ์น้ีไดเ้ป็นอย่างดี ผลท่ีเกิดขึ้นก่อให้เกิดค าถามและขอ้
สงสัยต่อแนวทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตก (Development through 
Westernization ) ท่ีมีความเช่ือกนัก่อนหนา้ว่า ถูกตอ้งและเหมาะสมนั้น จะเหมาะสมกบับริบทของ
สังคมไทยต่อไปอีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาท่ีโตแ้ยง้ทฤษฏีความ
ทนัสมยั เช่น ทฤษฏีพึ่งพิง (Dependency Theory) แนวคิดการพฒันาการแบบยัง่ยืน หรือแนวคิด
วฒันธรรมชุมชน เป็นตน้  
  1) ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป็นความตอ้งการของมนุษย ์โดยภาพรวม มี 2 ระดบั คือ 
   1.1) ความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการพื้นฐานของชีวิต เป็น
ความตอ้งการเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ตามควรแก่เอกตัภาพ หากพิจารณาในทางพุทธศาสนา คือ ความ
ตอ้งการปัจจยัเพื่อความมีอยู ่เป็นอยู่ ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และยารักษา
โรค เป็นความตอ้งการอนัมีขอบเขตจ ากดัต่อคุณภาพชีวิต 
                  1.2) ความตอ้งการทางจิตภาพ เป็นความตอ้งการทางจิตใจในวิถีสังคม 
เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีนอกเหนือจากกายภาพ มีทั้ง ภาวตณัหา คือ ความอยากมี อยากเป็น และวิภา
วตณัหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น เช่น ความตอ้งการดา้นความรัก ความสุขท่ีตนเองคาดหวงั 
การมีช่ือเสียงเกียรติยศ เพื่อให้สังคมยอมรับ เป็นความตอ้งการเสพส่ิงปรนเปรอ ท่ีไม่มีขอบเขต
หรือไม่จ ากัด ตลอดจนการปฏิเสธส่ิงท่ีตนเองไม่ต้องการ เช่น ไม่ต้องการอยู่อย่างโดดเด่ียว  
ไม่ตอ้งการความลม้เหลวในชีวิต ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาดูถูกดูหม่ิน เป็นตน้ 
                 ประเทศไทยและสังคมไทยท่ีผ่านมาจนปัจจุบนั นบัวา่มีความโชคดีอยา่ง
มหาศาล ท่ีมีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงเป็นปราชญท่ี์มีอจัฉริยภาพในหลาย ๆ ดา้น ประเทศ
ไทย ณ วนัน้ี พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นพระอจัฉริยะกษตัริย์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ทางดา้นการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม พระองคท์รงเล็งเห็นระบบทุนนิยมท่ีจะเขา้ท าลายสังคม 
โลก และสังคมไทย สุดท่ีเยียวยาในเร็ววนั กอปรดว้ยพระองค์ไดเ้สด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียน
พสกนิกรในท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในชนบทตลอดมา การเสด็จของพระองคน์อกจากเพื่อเป็นม่ิงขวญั
แก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์แลว้ พระองคย์งัไดท้รงศึกษาปัญหาดา้นต่าง ๆ จนทรงเขา้พระทยัอยา่ง
ถ่องแท้ แล้วหาวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ตามข้อเท็จจริงและสภาพสังคมอย่างดียิ่งด้วย 
พระอจัฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซ้ึงและถ่องแท ้พระองคจึ์งทรงก าหนดยุทธศาสตร์
ในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของไทย เป็น 2 ลกัษณะส าคญั คือ ยุทธศาสตร์การสร้างแบบจ าลอง 
เป็นยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู ่ความเป็นจริง ตามศกัยภาพ
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ของเมืองไทยและสังคมไทย โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ น าไปแกไ้ขปัญหายทุธศาสตร์แบบ
โครงการ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสะท้อนออกมาในลักษณะศึกษาค้นควา้ ทดลอง วิจัย จนเกิดเป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริมากมายนบัพนัโครงการ 
   ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ระบบดงักล่าว ต่างเอ้ือซ่ึงกันและกนั แต่พระองค์ทรง
ให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์แบบจ าลองเป็นหลักพื้นฐาน เพราะผู ้สร้าง ผู ้รักษา ผู ้ใช้ คือ 
ประชาชนทุกคน จากท่ีทรงเล็งเห็นความส าคญัแห่งยทุธศาสตร์ แบบจ าลองน้ีเอง พระองคไ์ดท้รง
พยายามอธิบายและใชแ้นวพระราชด าริน้ีพฒันาเร่ือยมาในลกัษณะ “ทฤษฎีใหม่” หรือ “โครงการ
พฒันาพื้นท่ีเกษตรน ้ าฝนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” มีสาระส าคญัเก่ียวกบัการท าไร่นาสวนผสม 
อนัเกิดจากทรงคิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงจะช่วยใหช้าวชนบทมีความเขม้แข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ ้มค่า ทั้ งทางด้าน 
การพฒันาการเกษตร เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ชุมชน ความมัน่คง  วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ การปกครอง 
ครอบครัว และจิตส านึก 
   ทฤษฎีใหม่ ท่ีพระองค์ทรงคิดคน้ ได้รับความสนใจทั้งจากรัฐบาลและ
ประชาชนในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัไม่แพร่หลาย และจริงจงัจากทุกส่วนฝ่ายมากนัก แต่พระองคท์รง
เลง็เห็นวา่น้ีคือทางไปสู่ความมัน่คง เขม้แขง็ และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
   ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ภาษา
ชาวบา้นเรียกขานกนัวา่ “ฟองสบู่แตก” กล่าวคือ ดูภายนอกแลว้ เศรษฐกิจไทยเดินไปอย่างสวยงาม 
น่าท่ึงแต่ขาดพื้นฐานยึดเกาะใด ๆ เม่ือถูกกระแทกจากภาวะภายนอก ฟองสบู่ท่ีดูสวยงาม ก็แตก
สลายอยา่งส้ินเชิง เพราะไร้รากฐานท่ีเขม้แขง็พอ 
   การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับตอน ต้องสร้างพื้นฐานคือ
ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน เม่ือได้พื้นฐานมั่นคงพร้อม
พอควรและปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงขึ้นโดย
ล าดบัต่อไป 
   เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งมาก เพราะตอ้งรวม
เอา   
   1)  อุดมการณ์บางอยา่ง  
   2)  โลกทศัน์บางอยา่ง    
   3)  ความสัมพนัธ์บางอยา่ง  
    4)  ค่านิยมบางอยา่ง 
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   จึงจะนบัไดว้่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจ้ริง ทั้ง 4 ประการ ท่ีจะกล่าวถึง
น้ี คือ ส่วนท่ีเรารู้จกักนัวา่ วฒันธรรมนัน่เอง 
   ถา้ไม่เขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียง ตามความหมายเช่นน้ี เศรษฐกิจพอเพียงจะ
มีความเป็นไปไดแ้ก่คนจ านวนนอ้ยเท่านั้น คือ เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง ในปริมาณเพียงพอจะ
ผลิตเพื่อพอบริโภคหรือท ารายได ้พอส าหรับครัวเรือน เท่านั้น ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยมกนั
ไวเ้พียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือวฒันธรรม ไม่ใช่ เทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม ความไม่
ละโมบ และการประหยดัเท่านั้น แมว้่าเป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดข้องเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง   หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน ได้แก่พอเพียงส าหรับทุกคน  
ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนัจิตใจพอเพียง ท าให้รักกนั และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้
คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น และท าลายมากส่ิงแวดล้อมพอเพียง  การอนุรักษ์และเพิ่มพูน
ส่ิงแวดลอ้มท าให้ยงัชีพและท ามาหากินได ้เช่น การท าเกษตรผสมผสาน ซ่ึงได้ทั้งอาหารไดท้ั้ ง
ส่ิงแวดลอ้ม และได้ทั้งเงินชุมชนเขม้แข็งพอเพียง  การรวมตวักันเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง จะท าให้
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัญหา
พอเพียง  มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั และปรับตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง อยู่บนพื้นฐานวฒันธรรม
เพียงพอ  วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ดงันั้น 
เศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์อยู่และเติบโตขึ้นจากฐานทางวฒันธรรม จึงจะมัน่คง เช่น เศรษฐกิจของ
จงัหวดัตราด ขณะน้ีไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตกงาน เพราะอยูบ่นพื้นฐานของ
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ี เอ้ือต่ออาชีพการท าสวนผลไม้ ท าการประมง และ 
การท่องเท่ียวมีความมัน่คงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหัน เด๋ียวตกงานไม่มี
กินไม่มีใช ้ถา้เป็นแบบนั้นประสาทมนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวนท่ีเร็วเกิน จึงสุขภาพจิตเสีย 
เครียด เพี้ยน รุนแรง ฆ่าตวัตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงท าใหสุ้ขภาพจิตดี 
   เม่ือทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุล คือ ความเป็นปกติ
และยัง่ยนื ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น 
    - เศรษฐกิจพื้นฐาน 
    - เศรษฐกิจสมดุล 
    - เศรษฐกิจบูรณาการ 
    - เศรษฐกิจศีลธรรม 
   และ น่ี แหละคื อ  เศ รษ ฐ กิ จท างส ายกล าง  ห รือ เศ รษฐ กิ จแบบ
มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ือมโยงทุกเร่ืองเข้าด้วยกัน ทั้ งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ มองอย่างวตัถุวิสัย และ
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มองแบบจิตวิสัยมองอย่างวตัถุวิสัย มองภายนอก คือ ตอ้งมีกินมีใช้ มีปัจจยัส่ีเพียงพอ ท่ีเราพูดว่า
พอสมควรกับอัตภาพ ซ่ึงใกล้เคียงกับค าว่าพึ่ งตนเอง ได้ในทุกเศรษฐกิจส่วนความหมายด้าน  
จิตวิสัย หรือดา้นจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากนั บางคนมีเป็นลา้นก็ ไม่พอ  
บางคนมีนิดเดียวก็พอ เป็นการเพียงพอทางจิต 
                     ดงันั้น ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง โดยนยั คือ วิถีชีวิตท่ีพอเพียง และสมดุล
ระหว่างคนกบัคน และคนกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ โดยมิติผูกพนัในส่วนของ
บุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือ พอกินพอใจอย่างมัน่คง และพอเพียงทางจิตพิสัยทั้งอุดมการณ์ 
โลกทัศน์ ค่านิยม และต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุล
เขม้แขง็ของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการ และวฒันธรรม 

2) หลกัพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้
จากภยัและวิกฤต เพื่อความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันาคุณลกัษณะ  เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติัตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบติับนทางสายกลาง 
และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

ค านิยาม  ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
   - ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
   - ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
   - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
   เง่ือนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    - เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
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    - เง่ือนไขท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
   แนวทางปฏิบติั / ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ และเทคโนโลยีดงันั้น ค าวา่ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนยั 
คือ วิถีชีวิตท่ีพอเพียง และสมดุลระหว่างคนกับคน และคนกับส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและ 
จิตภาพ โดยมิติผูกพนัในส่วนของบุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือ พอกินพอใจอย่างมัน่คง และ
พอเพียงทางจิตพิสัยทั้ งอุดมการณ์ โลกทัศน์ ค่านิยม และต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ 
พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุลเขม้แข็งของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการ
และวฒันธรรม 
  3) การปรับตวัของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้ารปรับเปล่ียนของสังคมไทย 
   ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนและเช่ือมโยงกนัในหลาย ๆ 
มิติ การจะบูรณาการมโนทศัน์ต่าง ๆ เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์สังคมจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อ
วิเคราะห์ถึงโครงสร้างวฒันธรรมซ่ึงเป็นวิถีชีวิตทั้ งหมดของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องพิจารณา  
3 องคป์ระกอบไปพร้อมกนั คือ 
   3.1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน การต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่
รอดของมนุษยท์ าให้เกิดระบบการผลิต เกิดการคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงในสังคม
ดั้งเดิมของมนุษย์อาศัยพึ่ งพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้คนรู้จักจัดการระบบความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือต่าง ๆ ขึ้นจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนับถือศาสนาและ
พิ ธีกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้ นการท่ีมนุษย์ได้อยู่ ร่วมกันเป็นกลุ่ม   จึงจ าเป็นต้องจัดระบบ
ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันน้ีให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ และ
พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นแนวทางและบรรทดัฐานให้สมาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปได้
ถือปฏิบัติ ระบบกฎเกณฑ์และประเพณีต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันา
เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงท าให้บางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกับ
สภาพส่ิงแวดลอ้มใหม่ ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
   3.2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพนัธ์กนั เช่น ครอบครัว เครือญาติ และชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนแนวคิดดังกล่าว แสดงความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่า และโลกทศัน์ กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมต่าง ๆ ว่า
การเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้ ท่ีเน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อม ๆ กบัการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อให้เอ้ือต่อความทนัสมยันั้น แมว้่าผลท่ีเกิดขึ้น 
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คือ ความทนัสมยัท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหน่ึงของคนดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้นหน่ึงกลบั
พบว่า การพฒันาด้านวตัถุและการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ีไดท้ าลายสาย
สัมพันธ์ทางสังคมและวฒันธรรมตั้งเดิมซ่ึงเป็นรากฐานของความสุข ความมั่นคง และความ
เข้มแข็งของชุมชนลง ผลกระทบส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือ  ศักยภาพในการรักษาอ านาจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลยภาพระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ 
มนุษยก์บัมนุษย  ์และกายกบัจิตของมนุษย์ อนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้เกิดความ
พอเพียงตอ้งถูกกระทบกระเทือน จึงมีผลท าให้แต่ละชุมชนตอ้งพยายามหาหนทางเพื่อปรับตวัให้
สามารถด ารงอยู่ได ้แต่ดว้ยความท่ีแตกต่างกนั อาทิ  ลกัษณะกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
ของแต่ละชุมชน ท าให้เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษาความพอเพียง ซ่ึงเป็นทางรอดของแต่ละ
ชุมชนมีระดบัลกัษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไวด้ว้ย
การสร้างระบบความสัมพนัธ์ท่ีไม่พยายามพึ่งพิงผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อผูบ้ริโภคของตนเอง  และ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ไม่เน้นการผลิตแบบการคา้ หรือหากจะตอ้งมีบา้งก็สามารถสร้าง
ระบบการจดัการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการแลกเปล่ียนสินคา้ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
ให้ด ารงอยู่ในบริบทเดียวกนั หรือในบางชุมชนก็เลือกวิธีการอยู่รอด โดยการผนวกตนเองเขา้ไป
กบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการคา้ ดว้ยการสร้างกระบวนการจดัระเบียบสังคมใหม่ท่ีเอ้ือให้เกิด
ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) เพื่อรักษาความเป็นศกัยภาพแห่งความพอเพียง และอ านาจ
ต่อรองกบัเศรษฐกิจภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีอยู่บนพื้นฐานของ
ความไวว้างใจต่อกนั ซ่ึงถือวา่เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญั สามารถช่วยใหชุ้มชนรวมกลุ่มกนัเพื่อการ
จดัการปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเอง อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัของการ
ด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.3) ระบบความเช่ือ อนัประกอบดว้ย ระบบคุณค่าทางวฒันธรรม  ความ
ไวว้างใจทางสังคมน้ีเกิดขึ้นไดโ้ดยเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ดว้ยการสร้างบรรทดั
ฐานแบบพึ่งพาอาศยักนัท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานและกฎเกณฑ์กติกาของความสัมพนัธ์แบบเท่าเทียมกนั
ขึ้นมา พร้อมทั้งพฒันากระบวนการบงัคบัทางสังคมและการขดัเกลาทางสังคม เพื่อให้บรรทดัฐาน
ดงักล่าวเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางและยัง่ยนื ประการท่ีสอง การสร้างเครือข่ายท่ีท าให้บุคคลมา
สัมพนัธ์กนัในเร่ืองเก่ียวกับชุมชน เช่น การพฒันาความสัมพนัธ์แบบวิสาสะ (Association)  และ
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ  (Cooperation)  เพื่อใหส้มาชิกไดส้ร้างนิสัยของความร่วมมือกนั ท าให้
สามารถผลึกก าลังกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกสาธารณะและ 
ความไว้วางใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนแบบประชาสังคม (Civic 
Community)  ซ่ึงมีศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี และท าให้สามารถ
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สร้างระบบการจดัการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไวไ้ด ้ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนบริบท
แวดล้อมไปอย่างไร ท าให้เกิดเป็นคุณค่าทางความเ ช่ือร่วมกัน จนน าไปสู่ระบบคุณค่าทาง
วฒันธรรมอ่ืน ๆ ตามมา องค์ประกอบทั้ งสามส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เม่ือเกิด 
การเปล่ียนแปลงขึ้นในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลต่อเน่ืองท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นใน
ระบบอ่ืน ๆ ดว้ย ซ่ึงในท่ีสุดก็จะท าให้โครงสร้างสังคมหรือวัฒนธรรมทั้งหมดเปล่ียนแปลงเป็น
พลวตั และมีความหลากหลายไม่คงท่ี 
   สรุปไดว้่า เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัและความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมการคา้ ก็คือ 
ศกัยภาพของชุมชนในการจดัระเบียบทางสังคมใหม่ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ ระบบ
คุณค่าและบรรทดัฐานท่ีท าใหชุ้มชนสามารถสร้างศกัยภาพในการปรับตวัอย่างมีอ านาจต่อรองและ
ด ารงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของตนเองไวไ้ดท้่ามกลางบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
ไปนัน่เอง 
   เศรษฐกิจพอเพียงทั้งส่วนบุคคลและสังคมสามารถน ามารวมประสานให้
เกิดความเขม้แข็งเป็นรูปธรรม จากการปรับวิถีทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในลกัษณะภูมิปัญญาทั้งทาง
กายภาพดา้นวตัถุพิสัยและจิตภาพดา้นจิตพิสัยให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้บุคคลและสังคมด ารง
อยู่อย่างสันติสุขตามเอกกตับุคคลและสังคมอย่างมัน่คง รวมขึ้นเป็นวฒันธรรมพอเพียงเป็นชีวิตท่ี
พอเพียงโดยมีแนวคิด ดงัน้ี 
   (1) ชีวิตท่ีพอเพียง หมายถึง ชีวิตท่ีเพียงพอแลว้ โดยสามารถใชพ้ลงัแห่ง
ความทะเยอทะยานน าพา โดยไม่เกินขีดความสามารถท่ีจะไปถึง มิฉะนั้นจะพบความหายนะ 
   (2) ชีวิตท่ีพอเพียง ไม่ใช่ชีวิตท่ีสันโดษ ไร้ความฝัน แต่คือใฝ่ฝันตาม
ศกัยภาพ ไม่ใช่เพอ้ฝัน โดยการกา้วไปอยา่งมีสติ 
   (3) ชีวิตท่ีพอเพียงจะเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตและวิถีสังคมให้อยู่อย่าง 
สง่างาม 
   (4) ชีวิตท่ีพอเพียง คือ  ชีวิตท่ีพอประมาณ มีเหตุมีผลในการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง การใชค้วามรู้อยา่งรอบคอบ และมีคุณธรรมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
   (5) ชีวิตท่ีพอเพียง คือ ชีวิตท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร
พยายาม มีสติปัญญา ความรอบรู้ และรอบคอบให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งทางดา้น
วตัถุและจิตใจ 
   (6) ชีวิตท่ีพอเพียงจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด บรรทดัฐานจารีตประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
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   (7) ชีวิตท่ีพอเพียงจะไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบต่อกนั
ในสังคมใหเ้กิดความเดือดร้อน 
   (8) ชีวิตท่ีพอเพียงจะมีความพอเพียงทั้ งทางกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม 
   (9) โลกวุ่นวายหนอ ขัดขอ้งหนอ เพราะคนไม่มีคติบนความพอเพียง 
หากรู้จกัพอเพียงจะพบหนทางแห่งความสุขสงบ 
  จากแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว เป็นแนวคิดท่ียึดทางสายกลางหรือ
ความพอดีในการพึ่งพาตนเอง 2 ระดบั คือ 
   (1) ระดบับุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ย่างไม่เดือดร้อน 
มีความเป็นอยู่อยา่งประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีส าคญั ไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วตัถุนิยม มีอิสระเสรีภาพไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
   (2) ระดบัสังคม คือ ความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศในการผลิต 
และบริการ เพื่อใหส้ังคมอยูร่อดอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งตนเอง 
  4) ขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
   ทางสายกลางหรือความพอดีหรือความพอเพียง อนัจะน าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีระดบับุคคล และสังคม มีขอบเขตหลกัในการปฏิบติัให้สามารถพึ่งตนเองได ้5 ประการ 
คือ 
   4.1) ดา้นจิตใจ 
                   (1)  มีจิตใจเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้
                   (2)  มีจิตส านึกท่ีดี 
                   (3)  มีความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ก่ตนเองและสังคม 
                   (4)  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม 
                   (5)  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
   4.2) ดา้นสังคม 
                   (1) มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
                   (2) มีความสามคัคี 
                   (3) มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
                   (4) มีความเป็นอิสระในการคิดการด าเนินการ 
                  4.3) ดา้นเศรษฐกิจ 
                   (1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
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                   (2) ยดึหลกัพออยูพ่อกิน พอใช ้
                   (3) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบในดา้นการใชจ่้าย 
                   (4) มีความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ 
                   (5) มีภูมิคุม้กนัในความเส่ียง 
                   (6) มีแผนส ารองเป็นทางเลือก 
   4.4) ดา้นเทคโนโลย ี
                   (1) มีภูมิปัญญาพื้นฐานในการแยกแยะสังคมท่ีดี ไม่ดี ควรไม่ควร 
                   (2) รู้จกัเลือกใชใ้นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
                   (3) รู้จกัปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และความเป็นจริง 
                   (4) มีการพฒันาภูมิปัญญาของตนเองใหก้า้วหนา้ 
   4.5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (1) รู้จกัใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคลอ้งกบับริบททาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (2) พยายามหาวิชาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
                   (3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
                   (4) รู้จกัรักษาพฒันาและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม คุม้ค่า
กบัคนหมู่มาก 
                   (5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
  5) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
   - สามารถพึ่งตนเองได ้
   - ใหพ้น้จากความยากจน 
   - ใหพ้อมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ 
   - ใหมี้ชีวิตท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย 
   - ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
  6) ฐานความคิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง 
   ฐานความคิด การพฒันาเพื่อความพอเพียงควรมีหลกัการดังน้ี ยึดแนว
พระราชด าริในการพฒันา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่” สร้าง “พลงังานทาง
สังคม” โดยการประสาน “พลงัสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องคก์ร
พฒันาเอกชน นกัวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใชข้บัเคล่ือนกระบวนการพฒันาธุรกิจ
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ชุมชนยึด “พื้นท่ี” เป็นหลกั และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ส่วนภาคีอ่ืน ๆ ท า
หน้ า ท่ี ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวกส่ งเส ริม  สนับส นุนใช้  “กิจกรรม ” ของชุมชน
เป็น  “เค ร่ืองมือ” สร้าง “การเรียนรู้ และ  “การจัดการ” ร่วมกัน  พร้อมทั้ งพัฒนา “อาชีพท่ี
หลากหลาย” เพื่ อ เป็น  “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างทั้ งด้าน เพศ วัย  
การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่งเสริม  “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย”  
องค์กรชุมชนเพื่อสร้าง “คุณธรรมจริยธรรม” และ  “การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ” อย่างรอบด้าน
อาทิ  การศึกษา  สาธารณสุข การฟ้ืนฟูว ัฒนธรรม การจัดการส่ิงแวดล้อม ฯลฯ วิจัยและ
พฒันา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต – แปรรูป – ขาย – บริโภค) โดยให้ความส าคญัต่อ “การมี
ส่วนร่วม” ของคนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ิน” ควรเร่ิมพฒันาจากวงจรธุรกิจขนาด
เล็กในระดับท้องถ่ิน ไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้ นระดับประเทศ และระดับต่างประเทศพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีมี “ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่าย ให้เป็น “ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ท่ีมี
ข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้ น ๆ อย่างครบวงจร พร้อมทั้ งใช้เป็นสถานท่ีส าหรับศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม 

7) การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อการด าเนินชีวิต 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้สามารถอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุขตามอตัภาพ ควรพิจารณา
ดงัน้ี โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลกั ท าอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร การสร้างสามคัคีใหเ้กิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลใน
แต่ละสัดส่วนแต่ละระดบัครอบคลุมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเศรษฐกิจผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และการกลบัไปใชห้รือสร้างวาทกรรมแบบใหม่
ขึ้ นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้ นทางออกส าคัญเพื่อแก้ปัญหาจะต้องเร่ิมต้นด้วยการตัดวงจรแห่ง 
การพึ่งพิงท่ีเกิดจากความไม่เสมอภาคกนั โดยการสร้างอ านาจต่อรองให้เพิ่มขึ้น เพราะตราบเท่าท่ี
สังคมไทยยงัคงมีความสัมพนัธ์ ในลกัษณะการพึ่งพิงอยู ่ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพิงต่อสังคมโลก หรือ
การพึ่งพิงของชนบทท่ีมีต่อภาคสังคมเมือง  อ านาจต่อรองจะไม่เกิดขึ้น และยิ่งมีโอกาสเป็นไปได้
นอ้ยท่ีประชาชนเหล่าน้ีจะก าหนดทางเลือกการพฒันาดว้ยตนเอง แมแ้ต่ประเทศไทยในภาพรวมก็
ตามท่ีผา่นมาการกา้วเขา้สู่สังคมทนัสมยั ไปพร้อมกบัการปรับตวัในโลกยุคโลกาภิวฒัน์ มีผลท าให้
การพึ่งพิงกระจายลงไปสู่ทุกภาคส่วน อาทิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยา่งแน่นแฟ้นนั้นคือ 
ประชาชนพึ่งพิงรัฐ ขณะท่ีรัฐในฐานะสังคมส่วนหน่ึงของโลก ก็จ าตอ้งพึ่งพิงตลาดเทคโนโลยี องค์
ความรู้ และอิทธิพลของประเทศท่ีเหนือกว่าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่ิงเหล่าน้ีคือค าอธิบายว่า เพราะ
เหตุใดสังคมไทยซ่ึงดูเหมือนว่ามีความทนัสมยัอยา่งเตม็ท่ี แต่ในขณะเดียวกนัก็กลบัสูญเสียอ านาจ
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และอิสระในการตดัสินใจก าหนดทางเลือกการพฒันา  สูญเสียอ านาจในการด าเนินชีวิต รวมทั้ง
สูญเสียความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการ  และการแก้ไขปัญหาของตนเอง
ตลอดเวลาท่ีผา่นมา 

2.1.8 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
  SWOT  เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึง
องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กรท่ี
เป็นผลและดอ้ยความสามารถ ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าไดไ้ม่ดี  Opportunities คือ โอกาส
หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือ หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร และ 
Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานขององค์กรไม่ให้
บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร (นันทิยา  
หุตานุวตัร, 2546) บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ี
สามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้
สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลบักัน อุปสรรคอาจกลับ
กลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของ
ตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 

2.1.9 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 ค าว่า วิเคราะห์ มาจากค าว่า พิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียน พ เป็น ว ในภาษาไทย

ซ่ึงแปลความหมายได้ว่า  การพินิจพิ เคราะห์  การพิจารณา การใคร่ครวญ  การไต่สวนความ 
ห รือ เร่ือ งราว  ส่ วน ใน ภ าษ าอังกฤษ ก็ ได้ ให้ ค ว ามห ม าย ใก ล้ เคี ย งกัน คื อ  Determine, 
Examine และ  Investigate ซ่ึ งค าว่ าวิ เค ร าะ ห์ น้ี ส าม ารถน าไป ใช้ กับ วิ ช าก าร ต่ าง  ๆ  ได้
มากมาย  เช่น  การวิเคราะห์โครงสร้าง  การวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ   
การวิเคราะห์ปัญหา เป็นตน้ 

 ค าว่า   “วิเคราะห์” ท่ี ใช้กับการวิเคราะห์ระบบนั้ น  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Analysis” ซ่ึงแปลวา่ การาแยกส่ิงท่ีประกอบกนัออกเป็นส่วน ๆ เช่น การแยกระบบใหญ่ออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ คือ เป็นการแยกปัญหาออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการพิจารณาหรือตดัสินใจ จาก
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ความหมายของค าว่าวิเคราะห์ดงักล่าวน้ี จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระบบงานไม่ใช่เร่ืองท่ียุ่งยากหรือ
เร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นแต่ประการใด 

 การพิจารณาใคร่ครวญในปัญหาต่าง  ๆ  ของคนเรานั้ น  มีวิธีการใหญ่ ๆ  อยู่
ดว้ยกนั 2 วิธี คือ 

 1) วิธีธรรมดา (Natural Determination) เป็นวิธีท่ีคนส่วนมากใช้กันเป็นปกติ
ธรรมดาโดยอาศยัประสบการณ์และสามญัส านึกของแต่ละบุคคลเป็นหลกั  คนท่ีมีวิจารณญาณสูง 
ๆ อาจจะสามารถพิจารณาตดัสินใจในปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็วไม่แพน้ักวิชาการ
ทางด้านวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจด้วยวิธีการน้ีโอกาสท่ีจะ
ผิดพลาดย่อมมีสูง ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียแก่ธุรกิจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกนั ดงันั้น ถา้เป็น
งานส าคญั ๆ ทางธุรกิจแลว้ไม่ควรใชวิ้ธีน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

 2) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Methodology Determination หรือ System Analysis)  
เป็นวิธีการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจโดยอาศัยระบบทางวิทยาศาสตร์  เช่น สถิติ และ 
การค านวณ  เป็นต้น  วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใช้หลักวิชาการแขนงต่าง ๆ  ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงาน จึงไดมี้การจดัใหส้อนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ขึ้น 

 นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัค าว่า  “วิเคราะห์” ท่ีควรจะ
ท าความเขา้ใจเพื่อป้องกันการสับสนในการใช้  เช่น ค าว่า การวิจยั การค้นควา้ การค้นคิด เป็น
ตน้ ซ่ึงความจริงแลว้การวิเคราะห์กบัการวิจยัเป็นคนละเร่ือง  คนละความมุ่งหมายกนั แต่มีความ
ใกลเ้คียงกันมาก การวิจยันั้นมุ่งในการคน้หาขอ้เท็จจริง หรือความถูกตอ้งท่ีสุดของปัญหา เช่น  
การวิจยัภาวะของผูมี้รายได้น้อย คือ การคน้สภาพของผูมี้รายได้น้อย เป็นการหาสาเหตุว่า เป็น
เพราะอะไรท่ีท าให้คนเหล่าน้ีมารายได้น้อย และเขาเหล่าน้ีมีความเป็นอยู่กันอย่างไร มีความ
เดือดร้อนในเร่ืองอะไรบา้ง เหล่าน้ีเป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์นั้นจะเป็นการมุ่งหาสาเหตุเพื่อท า 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นให้ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ การแก้ปัญหาท่ีได้จาก 
การวิเคราะห์ระบบนั้นอาจไม่ใช่ทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะกระท าเท่านั้น ทั้งน้ี
เพราะการแกไ้ขปัญหาของนักวิเคราะห์ระบบเป็นการประนีประนอมกบับุคคลในหลาย ๆ ฝ่ายท่ี
จะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ารท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 

 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ระบบใดระบบ
หน่ึง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบนั้น การวิเคราะห์นั้น
จะตอ้งท าการแยกแยะปัญหาออกมาให้ได้ แลว้ก าหนดปัญหาเป็นหัวขอ้เพื่อท าการศึกษา  และหา
วิธีแกไ้ขในท่ีสุด 
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  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึง วิธีการ
ท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้ นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือในระบบย่อยของ
ธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้วการวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไข  
ระบบสารสนเทศเดิม ท่ี มีอยู่แล้วให้ ดีขึ้ นด้วยก็ได้ การวิ เคราะห์ระบบ  คือ  การหาความ
ตอ้งการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือตอ้งการเพิ่มเติมอะไรเขา้มาใน
ระบบ (สุณิษา แยม้กล่ินหอม, มปป.) 

2.1.10 แนวคิดการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมุ่งเนน้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแนวคิดการพฒันาท่ีเน้นอุดมการณ์การกลบัคืนสู่รากเงา้ตามวิถีการผลิตจาก

วฒันธรรมเดิม โดยมีเป้าหมายท่ีการพึ่งตนเองได ้เกษตรผูผ้ลิตตอ้งพึ่งตนเองได ้ชุมชนทอ้งถ่ินตอ้ง
พึ่งตนเองให้ได ้เป็นการพึ่งพาตนเองดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร และการแบ่งปัน และทา้ยท่ีสุด
สังคมและประเทศชาติจึงจะพึ่งตนเองได ้แนวคิดเศรษฐกิจลกัษณะน้ี จะน าไปสู่สังคมประเทศชาติ
โดยรวมเป็นสุขอนัยัง่ยนื (รัตนา โตสกุล และคณะ, 2548)  

องคค์วามรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจพออยู่พอ
กิน เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีตั้ งอยู่บนฐานคิดรากเหง้าทางสังคม วัฒนธรรม และ
ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยอนัเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นองคค์วามรู้ท่ีแฝงไวด้ว้ย
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นการพึ่งตนเอง และเน้นความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินท่ียึดมัน่ใน
เร่ืองการท าความดี ความมีเมตตา การเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และการมีสมานฉันท์ นับเป็นเศรษฐกิจแห่ง
การแบ่งปันพึ่งพาอาศยัเอ้ืออาทรต่อกนั ไม่ใช่เศรษฐกิจแห่งการแข่งขนัผลประโยชน์แบบตวัใครตวั
มนัท่ีแสวงหาก าไรสูงสุด ซ่ึงนายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดเ้รียกเศรษฐกิจแบบน้ีวา่ “เศรษฐกิจแห่งการ
พึงตนเอง” ซ่ึงการพึ่งตนเองตอ้งค านึงถึงพื้นฐานของตนเอง พื้นฐานทางสังคม วฒันธรรม เป็น
เศรษฐกิจท่ีอยู่บนพื้นฐานความมัน่คงของตนเอง อยูบ่นความสัมพนัธ์ของครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน 
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม เป็นเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงชีวิต จิตใจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ได้อย่าง 
ดุลยภาพ (รัตนา โตสกุล และคณะ, 2548)  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยไดน้ าแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางเพื่อให้
ประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนในชนบท ซ่ึงเป็นประชาชนฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีขึ้น หลุดพน้จากความยากจน แทจ้ริงแลว้เศรษฐกิจฐานรากคือ เศรษฐกิจของประชาชนท่ีอยู่ใน
ชนบทหรือชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีจ านวนมากและส่งผลถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ถึง
เวลาแลว้ท่ีชาวไทยตอ้งตระหนักและช่วยเหลือกนัในการพฒันาประเทศอย่างจริงจงั โดยการยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพฒันา ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงการด ารงอยู ่
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และการปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ ตนเอง ครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550)  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการมาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชุมชนทอ้งถ่ินให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความ
รอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และกวา้งขวางในทุก ๆ ดา้นจากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  

ชีวิตท่ีพอเพียงจึงต้องเร่ิมจากตัวเองก่อน เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ
ความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณแห่งตนตาม
อัตภาพ ไม่หลงในกระแสของวัตถุนิยม ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวคือ การ
พอมีพอกินไม่ฟุ่ มเฟือยไม่ฝืดเคืองนัก ส าหรับเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน คือการท่ี
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่ งตนเองได้ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อความร่วมมือในการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่กลุ่ม และมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกนั การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัตามก าลงัและความสามารถของตน ท าให้ชุมชนทอ้งถ่ินโดยรวมเกิดความพอเพียงใน
วิถีปฏิบติัอย่างแทจ้ริง หากประชาชนในชาติสามารถท าตามแนวทางท่ีให้ไวก้็จะสามารถหลุดพน้
จากความยากจนพึ่งตนเองได ้(ณฐันิยา เธียรธ ารง, 2551)  

การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาอยู ่ 
5 ประการ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ดงัน้ีคือ  

(1) กรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และ
ปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ไดก้บัทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานท่ี เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวิกฤต เพื่อความมัน่คงและความยัง่ยนืของการพฒันา  

(2) คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติัตนได้
ในทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน  

(3) ค านิยาม ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อม ๆ กนั คือ  
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(3.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกินไปไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ  

(3.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความ
พอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึง
ผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  

(3.3) การมีภูมิคุ ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

(4) เง่ือนไข การตดัสินใจ และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียง
นั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ  

(4.1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั  

(4.2) เง่ือนไขด้านคุณธรรม จะต้องเสริมสร้างให้มีความตระหนักใน
คุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต มีความขยนั อดทน มีความเพียร ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่โลภ 
ไม่ตระหน่ี และรู้จกัแบ่งปัน  

(5) แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและสามารถพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ความรู้ และเทคโนโลย ี
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 กาญจนา สุระ (2556) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 3 นกัวิจยัมีแผนการวิจยั คือ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อจัดการการเรียนรู้ในการขยายต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินสู่  
7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผลการวิจยั สามารถสรุปไดด้ังน้ี 1) วิธีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะมีการน าเอาหลกัหลกั
ของคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้กับการด าเนินงานเพื่อพัฒนาดา้น
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เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยคุณธรรมท่ีส าคญัของ อปท.ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อ
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือ คุณธรรมในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
อดทน ความขยนัหมัน่เพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่โดยการน าเอาคุณธรรมเหล่าน้ี สอดแทรกเขา้
ไปด าเนินงานทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างแทจ้ริง ท าการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจงัไม่ท าไปโดยขาดความรับผิดชอบแต่
ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินให้ตนเองและบุคคลอ่ืนอยู่ใน
ท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข  2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อยกระดับ  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเกิดขึ้ นได้นั้ นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ี มีบทบาทส าคัญใน 
การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาค
ประชาชน โดยฝ่ายบริหารของ อปท. จะต้องยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยน าเอาหลัก
คุณธรรมเขา้มาใชก้ารท างานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณธรรมประจ าใจ ไดแ้ก่ 
การมีความซ่ือสัตย์ มีความยุติธรรม อดทนและมีความขยันหมั่นเพียร ใช้นโยบายเชิงรุกใน 
การบริหารจดัการองค์กร กล่าวคือมีการเตรียมตวัท่ีจะรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะมากระทบกับ  
การด าเนินงานขององคก์ร ขณะเดียวกนัก็มีความไม่ประมาทโดยหาวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา
กบัการด าเนินงานภายในองคก์ร  การท างานเนน้ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ในส่วนของ
ภาคประชาชนก็ยึดหลักการท างานโดยน าเอาหลักคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
การท างานยดึหลกัตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ขณะเดียวกนัก็ไม่ละเวน้ท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในการท างานเพื่อท้องถ่ิน ขณะเดียวกันควรมีการเสาะแสวงหาและสร้างพันธมิตรใหม่กับ
บุคคล หน่วยงาน องคก์รอ่ืน เพื่อท าใหต้นเองอยูร่อดและมีชีวิตท่ีมีความสุขในสังคม จากการศึกษา 
ไดบ้ทสรุปเก่ียวกบัวิธีการในการพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
จ.เชียงใหม่ โดยความส าเร็จของการพฒันาดา้นสังคมของทอ้งถ่ินจะเกิดขึ้นไดจ้ าเป็นท่ี อปท. ควร
มีการบริหารจดัการโดยอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตวัน าและก ากับการท างานเพราะหาก 
อปท. ยึดมัน่ในหลกัของการท างานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแลว้ย่อมท าให้เกิดการพฒันาได้
อย่างย ัง่ยืน ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัซ่ึงท าให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข ซ่ึงทางนักวิจยัไดท้ าการ focus group และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัตวัแทนของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างความอยูดี่มีสุขทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมใหก้บัคนในชุมชนโดยค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 กาญจนา สุระ (2555) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ในปีท่ี 2 (พ.ศ.2555) โดยขยาย 
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การประเมินตน้แบบการพฒันาให้ครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
อนัประกอบไปดว้ย การพฒันาดา้น เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม โดยการ
ประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการองคก์รซ่ึงส่งผล
ต่อความอยู่ดีมีสุขของท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ โดยนักวิจยัได้น าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหารจดัการองคก์รของทอ้งถ่ินเพราะเป็นคุณธรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างย ัง่ยนืเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัของธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถ
พฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของคุณภาพ
จากภายในของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหารจดัการท่ีดี ดว้ยเหตุน้ีถึงแมจ้ะมีหลกัการ
บริหารจดัการท่ีดีก ากับแลว้ยงัตอ้งมีคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงก ากับร่วมด้วยอันจะท าให้  
การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 กาญจนา สุระ (2554) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ได้ตน้แบบการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินเชิงระบบ
ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การพฒันาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผลการวิจยัพบว่า องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของ จ.เชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ในส่วนของการใช้งบประมาณในการ
พฒันาดา้นสังคมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ ส่วน
ปัจจยัทางดา้นกระบวน การพฒันานั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอย่างมาก
ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยการน าเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ซ่ึงพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้น าเอา
คุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติังานในระดบัมากแลว้
ก็จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้น พฒันาในระดบัมาก
ท่ีสุดเช่นกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในจังหวดั
เชียงใหม่ 
 กาญจนา  สุระ (2551)  การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพื่อจดัการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
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4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา และดา้นอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจยัพบว่า แนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน 
จังหวดัเชียงใหม่ ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว ควรจัดการเรียน รู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผน
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ แผนการตลาด และแผนพฒันาบุคคลดา้นธุรกิจชุมชน ส่วนดา้นสังคมและ
วฒันธรรม ควรจะจดัการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขใน
ชุมชน การสร้างศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ คุณธรรมและจริยธรรมให้
เพิ่มขึ้น ในดา้นการศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาจิตวิทยา
รวมถึงการสร้างเชาวน์อารมณ์  (EQ) ในเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ส่วนด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น ควรจะจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสุขอนามยัของชุมชนให้สะอาด ปลอดภยั ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ทั้งส่ี
ดา้นน้ีจะช่วยเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนให้มีศกัยภาพท่ีเพิ่มขึ้นในการท่ีจะต่อยอดสู่
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 
  ดังนั้ นเพื่อท่ีจะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่  
การจดัการเรียนรู้ในการเพิ่มศกัยภาพให้กับทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นแบบอย่างท่ี
ชุมชนตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัในทอ้งถ่ินของตนเองและสร้างเครือค่ายการเรียนรู้กบัชุมชนกบัองคก์รทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาส 
การพฒันาชุมชนของตนเองใหย้ ัง่ยนืสืบไป 
 เกศสุดา สิทธิสันติกุล บัญจรัตน์ โจลานันท์  และ ปรารถนา ยศสุข(2558)  การจดัการ
ความรู้เพื่อก าหนดทางเลือกในการปลูกขา้วของเกษตรกรในพื้นท่ีภัยแล้ง กรณีศึกษาเกษตรกร
ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้
กระบวนการจดัการความรู้ในการก าหนดทางเลือกในการปลูกขา้วและวิเคราะห์ปัจจยัเง่ือนไขท่ี
อาจเก่ียวขอ้งกบัการน าทางเลือกสู่การปฏิบติัในพื้นท่ีแห้งแลง้ของเกษตรกรต าบลออนใต ้อ.สัน
ก าแพง จ.เชียงใหม่ โดยการส ารวจพื้นท่ีการสัมภาษณ์เชิงลึกและจดัประชุมกลุ่มยอ่ยกบัเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วและผูเ้ก่ียวขอ้งรวมทั้ง การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและจดัประชุมระดมความคิดเห็น
จากผูเ้ช่ียวชาญผลการศึกษาพบวา่กระบวนการจดัการความรู้ส าหรับการก าหนดทางเลือกการปลูก
ขา้วประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนตามลาดบัต่อไปน้ี 1) การระบุปัญหาและการคน้หาความรู้ 2) การ
ก าหนดทางเลือกเบ้ืองตน้ 3) การประเมิน กลัน่กรอง และคดัเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม และ 4) การ
เสนอแนวทางปฏิบัติการทดสอบทางเลือกและการติดตามประเมินผล ทั้ งน้ีทางเลือกท่ีชุมชน
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ร่วมกันคัดเลือก สู่การปฏิบัติการทดสอบและติดตามประเมินผลต่อไป ได้แก่  การเพ ม่ิ 
ประสิทธิภาพการจดัการแหล่งน ้าและระบบส่งจ่ายน ้ า และการลดปริมาณการใชน้า้ในการปลูกขา้ว
และการเกษตรอ่ืน ส่วนปัจจยัเง่ือนไขท่ีอาจส่งผลต่อปฏิบติัการของแต่ละทางเลือก ไดแ้ก่1) ปัจจยั
ภายใน ประกอบดว้ยสถานภาพทางเศรษฐกิจและตน้ทุนการผลิต และความสามารถในการปรับตวั
ของชุมชน โดยมีเง่ือนไขคือ จิตสานึกและการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในชุมชน และ 2) ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการ
พฒันาฐานขอ้มูลความรู้ และการส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย ์โดยมีนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐ
เป็นเง่ือนไขส าคญั 
 เพ็ญศิริ พันพา (2559) การจดัการความรู้ของท้องถ่ิน การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พฒันาชุมชน : กรณีศึกษาการจดัการความรู้ดา้นเกษตรกรรมอย่างย ัง่ยืน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
การประยุกตใ์ชแ้นวคิดการจดัการความรู้ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในดา้นเกษตรกรรมยัง่ยืน 
รวมทั้ง วิธีการกระบวนการ ในการจดัความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและการ
พฒันาชุมชนการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาชุมชนท่ีมีการน าเอาแนวคิดการ
จดัการความรู้ และการพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างมาท าการศึกษา 3 
กลุ่มตวัอยา่ง 
  ผลการศึกษาพบวา่ กรณีศึกษาทั้ง 3 พื้นท่ี มีจุดก าเนิดและพฒันาการของเครือข่าย
แตกต่างกนัตามเง่ือนไข สถานการณ์ บริบทของชุมชน ส่งผลให้วิธีการและแนวคิดในการจดัการ
ความรู้ของแต่ละเครือข่ายมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะปรัชญาแนวคิด ท่ีก ากับอยู่ภายใต้
กระบวนการจดัการความรู้ของแต่ละเครือข่ายนอกจากน้ียงัพบว่าการเกิดและการจดัการความรู้ใน
แต่ละพื้นท่ี เกิดจากความตระหนกัของโทษภยัของเกษตรท่ีใชส้ารเคมี และเกษตรเชิงเด่ียว โดยการ
ช้ีให้เห็นความส าคัญของเกษตรกรรมยัง่ยืนจนไปสู่การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การผลิตของ
ชุมชนเหมือนกนั 
 วณิฎา ศิริวรสกุลและวั ชรินทร์ อินทพรหม (2559)  การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่
การท่องเท่ียวเชิงนิ เวศน์ว ัฒนธรรม กรณี ศึกษาต าบลเกาะเกิด  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้และรวบรวมองคค์วามรู้ของ
ต าบลเกาะเกิดและ 2) เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมปัญหาและอุปสรรคของการจดัการความรู้
ของต าบลเกาะเกิดผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแต่ละประเภท
ของต าบลเกาะเกิดท่ีชุมชนให้ การยอมรับ จ านวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด และการสัมภาษณ์ เชิงลึก การวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
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ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลไปวิเคราะห์ผลสรุปประเด็นหลกั ประเด็นรอง พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้มูลโดย
ผูเ้ช่ียวชาญของทอ้งถ่ิน และน ามาสรุปเรียบเรียงตามประเด็นต่าง ๆ เพื่อน าเสนอโดยการพรรณนา 
  ผลการวิจยัพบว่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ
อิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนทั้งส้ิน 15 องค์ความรู้ ได้แก่ 1) องค์ความรู้เก่ียวกับเร่ือง
ของถัว่ดาวอินคา 2) องค์ความรู้เร่ืองการเล้ียงปลาธรรมชาติ และการปลูกพืชแบบผสมผสาน 3) 
องค์ความรู้เร่ืองผกัอินทรีย ์4) องค์ความรู้เร่ืองขนมกง 5) องค์ความรู้เร่ืองขนมตม้ 6) องค์ความรู้
เร่ืองขา้วตม้มดั 7) องคค์วามรู้เร่ืองการท าหม่ีกรอบแบบโบราณ 8) องค์ความรู้เร่ืองขนมหมอ้แกง
โบราณ 9) องคค์วามรู้เร่ืองน ้ านมขา้วยาคู 10) องค์ความรู้เร่ืองขนมสามเกลอ 11) องคค์วามรู้เร่ือง
ขนมขา้วยาคู 12) องคค์วามรู้เร่ือง การเพาะเห็ดยานางิ 13) องคค์วามรู้เร่ืองไมย้ืนสุขภาพ 14) องค์
ความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย ์และ 15) องคค์วามรู้เร่ืองสมุนไพรไล่แมลง 
  สภาพการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ของชุมชนพบว่ามีส่วนร่วมในเร่ือง
ต่อไปน้ี 1) การก าหนดองคค์วามรู้ 2) การรวบรวมองคค์วามรู้ 3) การตรวจสอบองคค์วามรู้ และ 4) 
การเผยแพร่องคค์วามรู้ส่วนปัญหาอุปสรรคในการจดัการความรู้ของต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ
อิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คือ 1) ขาดแหล่งรวบรวมองค์ความรู้หรือศูนยก์ารเรียนรู้ 2) การ
กระจายองคค์วามรู้ยงัไม่มีช่องทางการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีเหมาะสม หรือมีรูปแบบท่ีชดัเจน 3) ยงั
ไม่ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานจากภายนอกเขา้ไปช่วยเหลือ หรือน าองค์ความรู้มาพฒันา
อยา่งจริงจงั 4) หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองคก์รระดบัทอ้งถ่ินยงัไม่มีส่วนร่วมในการจดัการองค์
ความรู้ 5) การถ่ายทอดองค์ความรู้ยงัขึ้นอยู่กับความสนใจเป็นรายบุคคลและการถ่ายทอดผ่าน
ครัวเรือนยงัไม่มีการจดัอบรมองคค์วามรู้ให้กบัลูกหลานหรือผูท่ี้สนใจทัว่ไป 6) ชุมชนยงัขาดการ
จดัประชุมร่วมกนัอย่างเป็นระบบ เพื่อก าหนดทิศทางของกลุ่ม และ 7) ขาดการบริหารจดัการใน
รูปแบบองคก์รเพื่อแบ่งหนา้ท่ีกนัท าการบริหารยงักระจุกตวัอยูท่ี่คนบางกลุ่ม 
 วิไลลักษณ์  กิติบุตร (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดับ 
การพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อให้
สมาชิกของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจัดการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ี
สามารถยกระดับการพฒันาชุมชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การศึกษา ด้านสังคมและวฒันธรรม และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มสู่ระดบัท่ีเขม้แข็งได้อย่าง
เหมาะสมตามทอ้งถ่ินของตนเอง วิธีการศึกษาใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กับกลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  
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  ผลการวิจัยพบว่า คณะนักวิจัยสามารถจัดการเรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนา
ชุมชน ดว้ยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองกับการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสท่ีจะพัฒนาชุมชนด้วย
ชุมชน รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างชุมชน จนถึงการเรียนรู้กบัภาคีนอกชุมชนในระดับอ าเภอและ
ระดับจงัหวดั อาศยัค าช้ีแนะจากนักปราชญ์ทั้งในและนอกชุมชน จนเกิดเกิดผลสัมฤทธ์ิของการ
พฒันาอย่างแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญ้าสู่รากแกว้ท่ีแข็งแกร่ง ผลท่ีไดจ้ากการ
น าเอาแผนชุมชนน้ีไปใชจ้ะก่อให้เกิดการยอมรับและสนบัสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกัและ
แรงหนุนให้ชุมชนเกิดการพฒันาอย่างแทจ้ริง ผลของการวิจยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ในดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในดา้นการศึกษา จ านวน 14 แผน ในดา้นสังคม จ านวน 6 
แผน และในดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูกน าไปใชจ้ริง 
ในท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึ งบทเรียนท่ีได้จากการเรียน รู้ส าหรับงานวิจัย  
คร้ังน้ี ชุมชนจะน าเอาไปเป็นตน้แบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนดา้นอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัจะมี
การขยายผลการด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2554) การวิจยัเพื่อพฒันาตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์และประเมินให้ไดต้น้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินผลเชิงระบบ 
(System Analysis) ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ และ  
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของทอ้งถ่ิน
ทั้ง 10 แห่ง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัท าให้ทราบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดั
เชียงใหม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ในส่วนของการใชง้บประมาณในการพฒันาดา้นสังคม
เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การพฒันาทางดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ทางด้านกระบวนการพฒันานั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง โดยน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารจดัการองค์กรร่วมกบัหลกัธรรมาภิบาล จนส่งผลให้เกิด
การพฒันาดา้นการเมืองของทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ทั้งน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถพฒันาการบริหารจดัการ จนเป็นตน้แบบของการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ คือ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ส่วนตน้แบบการพฒันาด้านสังคมและด้าน
การเมือง คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง บทสรุปของการวิจยั
พบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดน้ าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบติังานในระดับ “มาก” แลว้จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาทางด้าน
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เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินนั้นพฒันาในระดบั “มากท่ีสุด” เช่นกนั ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นว่าทอ้งถ่ินของไทยควรจะน าเอาหลกัคุณธรรมไปใชก้บัการบริหารจดัการองคก์รร่วมกบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ได้ต้นแบบท่ีดีของการบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อไป 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2553)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และวีระศกัด์ิ สมยานะ (2552)  การจดัการการ
เรียนรู้เพื ่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการบูรณาการ
งานวิจยัด้วยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่มชุมชน 
(PAR) โดยเร่ิมจากการสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน พร้อม
ทั้งเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืน  
ผ่านกระบวนการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดับขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พัฒนาไปสู่  
2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนแบบหรือการเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุก
กระบวนการของการจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการ
การส่ือสารในทุกภาคส่วนอยา่งสร้างสรรค ์จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากรชุมชน (สินทรัพย์ชุมชน) ด้วย
ชุมชน  
  ผลการวิจยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน 
พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ิน ทั้งส้ิน 2 ดา้น 
คือ แผนพฒันาชุมชนด้านเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาด้านสังคม จ านวน 26 แผน 
โดยแผนชุมชนดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใชจ้ริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการวิจยั
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มของการจดัการ
การเรียนรู้สินทรัพยชุ์มชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 52 และ 61 
ตามล าดับ ผลของการพฒันาชุมชนได้ถูกน าไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสร้างสรรค ์
และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ร่วมกบัคนใน
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง จึงเป็นการสะท้อนให้ชุมชนอ่ืนได้เห็นต้นแบบของการพัฒนาจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของการวิจยั และการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชน
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 
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 วีระศักดิ์ สมยานะ (2551)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ของเพื่อที่จะใช้กระบวนการของ
การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน เร่ิมจากการพฒันาน ักวิจยัของ
โครงการเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกนักบันักวิจยัทอ้งถิ่น ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบตัิงานในทอ้งถิ่น
นั้นๆ รวมถึงการจดัการเรียนรู้ร่วมกนักบัทรัพยากรมนุษยห์รือคนในชุมชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย
กบัการเรียนรู้คร้ังน้ี โดยการพฒันาการเรียนรู้ทุกกระบวนการเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่  
2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ นั่นเอง ทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู้จะอาศยัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื ่อให้ทุกภาคส่วนไดป้ฏิบตัิการเรียนรู้
ร่วมกนัผ่านโครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิด
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิที่ชดัเจน อีกทั้งยงัตอ้งท าการประเมินการพฒันา
โครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ดว้ยการวดัมูลค่าเพิ่มจาก
การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่น ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บงัเกิด
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีชดัเจนจากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีนั่นเอง  
  ผลการวิจยัพบว่าสามารถพฒันานักวิจยัของทอ้งถิ่นไดท้ั้งส้ิน 42 คน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นเจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของชุมชน สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ได ้42 ชุมชน กบัการจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนาชุมชนของ
ทอ้งถิ่นไดท้ั้งส้ิน 4 ดา้น คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน แผนพฒันาดา้น
สังคมจ านวน 14 แผน แผนพฒันาดา้นการศึกษาจ านวน 6 แผน และแผนพฒันาดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มจ านวน 5 แผน แผนพฒันาเหล่าน้ีไดถู้กน าไปปฏิบตัิจริงกบัชุมชนในทอ้งถิ่น โดย
ผ่านการประเมินผลการด าเนินงานดว้ยตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย  ์(Human Security 
Indicators : HIS) อนัจะท าให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มของโครงการต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถิ่นนั้นๆ ซ่ึงผลการประเมินพบว่าทุกภาคส่วนทั้งผูน้ าองค์กร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บ
นโยบาย หรือชุมชน สามารถบูรณาการร่วมกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้
อย ่างม ีประสิทธิภาพ  เป็นการพฒันาที ่เริ่มตน้จากช ุมชนและเพื ่อช ุมชนอย ่างแท จ้ริง 
เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ที่แข็งแกร่ง นอกจากน้ีแผนพฒันาชุมชนที่ได้
จากการจดัการเรียนรู้ไดถู้กน าไปผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์แผนชุมชนโดย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกบัยุวชนนักประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยุโทรทศัน์
แห่งประเทศไทย (สทท) จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบถึงทิศทางการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นของตนเองและเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนว
ทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งและยัง่ยืนต่อไป 
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 วีระศักดิ์ สมยานะ (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อสร้างและพฒันา
นกัวิจยัทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวิธีการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) และ
เพิ่มศกัยภาพของนักวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้
อย่างเหมาะสม วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  และการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลจ านวน 42 ต าบล 
18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ กบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็นนักวิจยัทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน 4 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
  ผลการวิจยั นกัวิจยัสามารถจดัการเรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ิน
ประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ี
ด ารงต าแหน่งเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ไดเ้สนองานวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ 
กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว นักวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัได้
ทั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในด้านสังคมและวฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได ้14 เร่ือง และดา้น
การศึกษา มีงานวิจยัทอ้งถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นักวิจยัทอ้งถ่ินได้
เสนองานวิจยัจ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่น าไปปฏิบัติจริงในทอ้งถ่ินได้อย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัของทฤษฏีงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของนักวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
นักวิจยัท้องถ่ินเหล่าน้ีจะน าเอาต้นแบบของการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัยคร้ังน้ีไปเป็น
แบบอยา่งกบัการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยัในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป นบัไดว้า่เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยักบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2549) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2549 การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 โดยใช้แบบจ าลอง CIPP model ผลการศึกษาสรุปไดว้่า เม่ือ
ประเมินบริบทขององค์กร (Context) ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน (Product) สามารถประเมินไดว้่าการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2549 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก อีกทั้งยงัไดข้อ้เสนอแนะจากการประเมิน
ว่า องค์กรควรจดัท าแผนการด าเนินงานให้ตรงกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร เพื่อจดัท าโครงการต่าง ๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน อนัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพขององคก์รไดม้ากขึ้น ถึงแมอ้งคก์รจะมีการ
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ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน แต่หากใชบุ้คลากรใหเ้หมาะสมตามต าแหน่งและ
หนา้ท่ีแลว้ก็จะสามารถเพิ่มศกัยภาพขององคก์รไดม้ากขึ้น  
 อภิชาติ ใจอารีย์ (2557) การวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการแปร
รูปหน่อไมข้องชุมชนบา้นพุเตย จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการแปรรูปหน่อไมใ้น 3 องคป์ระกอบ คือ องค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
กระบวนการจดัการความรู้ และปัจจยัเง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการจดัการความรู้ของชุมชนบา้น
พุเตย จงัหวดักาญจนบุรี ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การพูดคุยอย่าง
ไม่เป็นทางการ การศึกษาจากเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ การส ารวจชุมชน และการสนทนากลุ่ม
ย่อยกับผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 24 คน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตวัแทนกลุ่ม
แม่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านใช้กระบวนการวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมูล (content analysis)  
ผลการศึกษา พบว่า 1) องคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการแปรรูปหน่อไมข้องชุมชนบา้นพุเตย มีท่ีมา 
2 ลกัษณะ คือ (1) ภูมิปัญญาดั้งเดิม และ (2) ความรู้ใหม่ท่ีผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกบั
วิทยาการสมัยใหม่ท่ีได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ ์  
4 ชนิด คือ หน่อไม้ดอง หน่อไมต้้ม หน่อไมแ้ห้ง และหน่อไม้ซุป ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถของคนในชุมชน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน จน
กลายเป็นองค์ความรู้ประจาทอ้งถ่ินท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรร การเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่น และเป็นวิถีชุมชนท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา 2) กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การก าหนดความรู้ โดยผ่านการพิจารณาว่าเป็นความรู้ดั้งเดิมหรือความรู้ใหม่
ท่ีประยุกต์จากภูมิปัญญาเดิม (2) การแสวงหาความรู้ ท่ีมาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชน
และการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก (3) การแลกเปล่ียนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการ
พูดคุยและปรึกษาหารือ เพื่อการแกปั้ญหาในกระบวนการแปรรูป (4) การจดัเก็บความรู้ ส่วนใหญ่
เป็นการจดัเก็บความรู้ในตวับุคคล ไม่มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ (5) การถ่ายทอด
ความรู้ ส่วนใหญ่มีลกัษณะอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านสมาชิกภายในครัวเรือน และ 3) เง่ือนไขสู่
ความส าเร็จของการจดัการความรู้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (1) ความรู้ดา้นการจดัการความรู้ (2) วฒันธรรม/
วิถีชุมชน (3) ผูน้ าชุมชน (4) ทรัพยากรทอ้งถ่ิน และ (5) โครงสร้างพื้นฐาน 
 เอกชัย พุมดวง (2559) การจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผ่านกระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ในชุมชน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และรูปแบบการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินขิงชุมชนโดยศึกษาพื้นท่ี อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รูปแบบ
การวิจยัเป็นแบบผสานวิธี ท่ีใช้เคร่ืองมือและระเบียบวิธีวิจยัทั้งวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ และวิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ 
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  ผลการวิจยั จากการส ารวจองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินพบว่า มีผูท้รงปัญญา
ทอ้งถ่ินของอ าเภอบางเลน จ านวน 38 คน คือ 1.ดา้นหตัถกรรมและผา้ไทย จ านวน 10 คน (26.3%) 
2ดา้นศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี จ านวน 10 คน (26.3%) 3.ดา้นอาหาร และโภชนาการ จ านวน 8 
คน(21.1%) 4. สาขาการเกษตร การจดัการ อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จ านวน 6 คน (15.8%) และ 
5. สาขาแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร จ านวน 4 คน (10.5%) จากการทดลองในศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชน จ านวน 3 ศูนย ์จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 105 คน โดยท าการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน
และหลงัเรียน ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ผูเ้รียนทุกศูนยฯ์ มีความรู้ และเจตคติ เพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดับ 0.05 และ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
ระดบัมาก 
  รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอบางเลน จังหวดั
นครปฐม พบว่า เป็นวงจรความรู้(Knowledge Cycle) มี  4 ขั้ นตอน คือ 1. การสร้างความรู้ 
(Knowledge Creation) และสืบคน้ความรู้ของชุมชน 2 . การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) 
โดยจัดเก็บในรูปแบบของ ฐานข้อมูลภูมิปัญยาท้องถ่ิน 3. การกระจายความรู้ (Knowledge 
distribution) โดยคนในชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วย
กระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษา ผ่านการเรียนรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน และ 4. การประยุกต์ใช้
ความรู้ (Knowledge application) มีการน าองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาประยกุตใ์ช้
กับสภาพของพื้นท่ีจนเกิดเป็นองค์กรความรู้ใหม่ของชุมชน โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ปัจจัย
ภายใน ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์รชุมชน เครือข่าย องคก์รแห่งการเรียนรู้ และทรัพยากรชุมชน ปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก และการสนบัสนุนจากนกัวิชาการภายนอก 
 




