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บทคัดย�อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป ญญา
ท"องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง 2) ศึกษาป จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภูมิป ญญาท"องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+างและ 3) เสนอแนวทางการปรับปรุง 
ป จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป ญญาท"องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล+าง การศึกษานี้เปAนการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด"วย การวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยศึกษา กลุ+มตัวอย+างจํานวน 400 คน จากสมาชิก
ภูมิป ญญา 72 หน+วยในกลุ+มเกษตรกรรม กลุ+มโภชนาการ กลุ+มการแพทย�แผนไทย และเปAน
ผู"ประกอบการกลุ+มผลิตชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่ีได"รับรางวัลการบริหารจัดการภูมิป ญญาท"องถ่ินไทย 
ระดับประเทศ 5 ดาว และ/หรือเคยส+งออกไปยังต+างประเทศ โดยใช"เทคนิคการสุ+มตัวอย+างแบบ 
แบ+งชั้นภูมิ ซ่ึงกําหนดขนาดกลุ+มตัวอย+าง ด"วยตารางกําหนดขนาดกลุ+มตัวอย+างของทาโร+ ยามาเน+ และ 
เก็บข"อมูลด"วยแบบสอบถาม ท่ีมีค+าความเชื่อม่ัน 0.973 วิเคราะห�ข"อมูลด"วยสถิติ ค+าร"อยละ ค+าเฉลี่ย 
ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด"วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห�การถดถอย แบบข้ันตอน การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมภาษณ�แบบมีโครงสร"าง 
กับผู"ให"ข"อมูลสําคัญ จํานวน 25 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง จากผู"บริหาร ผู"นําผู"ประกอบการกลุ+มผลิตชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนภูมิป ญญาท"องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง และวิเคราะห�ข"อมูล 
ด"วยการวิเคราะห� เชิงเนื้อหา ประกอบด"วย การแปลความ ตีความ และวิเคราะห� 

ผลการวิจัยพบว+า
1) ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป ญญาท"องถ่ินไทยในเขตภาคเหนือตอนล+างโดยรวม

อยู+ในระดับมาก (X  = 3.81, S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณารายด"านพบว+าด"านความยั่งยืน อยู+ในระดับสูงสุด 
(X  = 4.07, S.D. = 0.73) รองลงมา ได"แก+ ด"านการสร"างรายได" (X  = 3.87, S.D. = 0.77) ด"านคุณภาพชีวิต 
(X  = 3.80, S.D. = 0.66) และด"านมีภูมิคุ"มกัน (X  = 3.77, S.D. = 0.84) ตามลําดับ โดยด"านการสร"าง
ความยั่งยืน ท่ีมีค+าเฉลี่ยสูงสุดนั้น เนื่องจากชุมชนได"มีการบริหารจัดการท่ีดีทําให"มีโอกาสได"รับการ
พัฒนาทักษะฝQมือการทํางานทําให"สามารถ ใช"ทรัพยากรทางธรรมชาติอย+างยั่งยืน และมีความพอเพียง
ตามความจําเปAน ลดการบริโภคท่ีฟุSมเฟTอยและสามารถลดของเสีย ท่ีมากเกินความจําเปAน ส+วนด"านมี
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ภูมิคุ"มกัน ท่ีมีค+าเฉลี่ยอยู+ในระดับตํ่าสุดนั้นเนื่องจาก การบริหารจัดการ ภูมิป ญญาท"องถ่ิน ยังไม+
สามารถปรับใช"ให"เข"ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม+ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วจนไม+สามารถ
สร"าง ความเท+าเทียมกันในสังคม ท้ังในด"านการสร"าง โอกาสในการประกอบอาชีพ ความเปAนอยู+ของ
ครอบครัวและชุมชนท่ีเท+าเทียมกันได"  
 2) ป จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลและการบริหารจัดการภูมิป ญญาท"องถ่ินไทยในเขต
ภาคเหนือตอนล+าง ประกอบด"วยป จจัยท่ีสําคัญ 8 ประการ เรียงตามลําดับจากมากไปน"อย ได"แก+  
การสร"างองค�ความรู" การอนุรักษ�ภูมิป ญญาท"องถ่ิน นโยบายและแผน การรู"คุณค+า การพัฒนา          

การใช"ประโยชน� การมีส+วนร+วม ภาวะผู"นํา ซ่ึงป จจัยท้ัง 8 ประการดังกล+าว สามารถอธิบายความผันแปร 
ของประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป ญญาท"องถ่ินไทยได"ร"อยละ 75.90  (R2 = 0.759) อย+างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3) ข"อเสนอแนวทางในการปรับปรุง ป จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการ     
ภูมิป ญญาท"องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง จากการสอบถามจากกลุ+มตัวอย+าง
และการสัมภาษณ�ผู"ให"ข"อมูลสําคัญในเชิงลึก ประกอบด"วยการดําเนินการท่ีสําคัญจํานวน 8 ประการ 
คือ (1) ควรสร"างองค�ความรู" โดยสนับสนุนให"ชุมชนมีความสนใจท่ีจะสืบทอดภูมิป ญญาท"องถ่ิน       
ของตนให"มีการจัดการเรียนรู"ให"เหมาะสมกับบริบทของชุมชน มีการตรวจสอบองค�ความรู"และวิธี
ปฏิบัติไว"เปAนแนวทางในอนาคต (2) ควรอนุรักษ�ภูมิป ญญาท"องถ่ิน โดยให"ชุมชนมีกระบวนการในการ 
จัดกิจกรรมท่ีเปAนระบบ และปลูกจิตสํานึก ให"เห็นคุณค+าและความสําคัญ ของประเพณีท่ีเปAน
เอกลักษณ�ของท"องถ่ิน (3) ควรจัดทํานโยบายและแผนงานของชุมชนโดยวางแผนปฏิบัติงาน           
ท่ีแน+นอนให"เปAนแนวทางในการทํางานในอนาคต ให"ตรงเปWาหมายและสอดคล"องกับแผนงานของ
ชุมชน (4) ควรส+งเสริมการรู" คุณค+า ของชุมชนโดยสร"างสัมพันธ�ภาพระหว+างผู"คนในสังคมกับ
สิ่งแวดล"อมท้ังในทางธรรมชาติและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ รวมถึงสร"างความสัมพันธ�ท่ีดีกับมรดกท่ีมีคุณค+าของ     
บรรพบุรุษท่ีล+วงลับไปแล"ว (5) ดําเนินการพัฒนาชุมชนให"มีการคิดสร"างสรรค�โดยใช"ภูมิป ญญาเปAน
พ้ืนฐานในการปรับปรุงให"เหมาะสมกับยุคสมัยและควรนําความรู"ด"านวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี     
มาช+วยเพ่ือต+อยอด (6) พัฒนาและใช"ประโยชน� ทรัพยากรธรรมชาติในท"องถ่ิน ให"เกิดประโยชน�
ทางการผลิต การจําหน+าย และการบริการอย+างประหยัดและเหมาะสม (7) เสริมสร"างการมีส+วนร+วม 
ของชุมชนด"วยการบริหารจัดการภูมิป ญญาท"องถ่ิน ในรูปองค�คณะบุคคล ด"วยการมีส+วนร+วมใน     
การตัดสินใจ ดําเนินการ การรับผลประโยชน�และการประเมินผล (8) พัฒนาให"ชุมชนมีภาวะผู"นําท่ี
เหมาะสม สามารถสร"างอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการองค�กร กลุ+มบุคคลให"ปฏิบัติงานด"วยความเต็มใจ 
เพ่ือให"บรรลุผลเปWาหมาย  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the effectiveness of Thai local 
wisdom management in the lower northern region, area 2) to study the factors influencing 
the effectiveness of Thai local wisdom management in the lower northern region area and 
3) to recommend a model to improve the factors that influence the Thai local wisdom 
management in the lower northern region area. This research was a mixed methods 
research which combined quantitative and qualitative approaches. The quantitative 
research was conducted by studying a samples of 400 respondents who were selected 
from people living in 72 units of local wisdom in the following groups: agriculture, nutrition, 
Thai medicine, and entrepreneurs in the community, and community business who 
received national awards in local wisdom management and had products exported 
overseas. The samples was selected using the stratified random sampling technique, and 
the sample size was obtained by calculation with Yamane’s formula. The data were 
collected using a questionnaire with reliability of 0.973 and were analyzed using 
percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by one-way ANOVA 
and Stepwise Regression Analysis. The qualitative study was conducted using structured 
interviewing 25 key informants, who were purposely selected from  administrators, the leaders 
of community producers, and local wisdom community enterprises.  The data were analyzed 

by using content analysis consisted of translation, interpretation and analysis. 

 The research findings were as follows: 
 1) The effectiveness of Thai local wisdom management in the lower northern 

region area, was, overall, at a high level (X  = 3.81, S.D. = 0.78). When considered each 

aspect, individually, it was found that sustainability was at the highest level (X  = 4.07, S.D. = 0.73), 

followed by income earning (X  = 3.87, S.D. = 0.77), life quality (X  = 3.80, S.D. = 0.66), and 

immunization (X  = 3.77, S.D. = 0.84), respectively. The highest mean was for the aspect of 



ง 
 

sustainability building. This was due to a good management that helped improve working 
skill in order to sustainably consume the natural resources and have reasonable sufficiency 
need to reduce excess consumption and waste. However, immunization had the lowest 
mean due to the local wisdom management which could not keep up with the rapid new 
social change which resulted in unequal social equity in terms of career opportunities and 
establishing families and community.  
 2) The factors influencing the effectiveness of Thai local wisdom management in 
the lower northern region area comprised 8 important factors which, ranging from the 
highest to the lowest, were as follows: knowledge building, local wisdom conservation, 
plan and policy, value awareness, development, utilization, participation and leadership. 
These 8 variables explained 75.90 percent (R2 = 0.759) of the variation in the effectiveness 
of Thai local wisdom management at a statistical level of significance 0.05. 
 3) The recommendation for adjustment the factors influencing the Thai local 
wisdom management in the lower northern region area consisted of 8 important steps as 
follows: (1) building knowledge by supporting communities who are interested in inheriting 
their own local wisdom by giving them appropriate learning opportunities. Checking this 
knowledge and suggesting future practical implementations should also be provided,      
(2) conserving the local wisdom by allowing the community to manage their own process; 
creating activities that stimulate awareness of the value and importance of their own local 
customs, (3) making community plans and policies by setting operational plan for the 
future which follow the aims of the community plan, (4) promoting value awareness of 
the community by naturally building a relationship between the people, the environment 
and holy things including previously deceased ancestors, (5) developing creative community 
by using local wisdom to reform them and also use scientific know-how and technology to 
create new innovations, (6) developing and utilizing the local natural resources in 
production, and distribution in a way that is appropriate and economical, (7) promoting 
community participation using local wisdom management in a way that personally 
involves members in the decision making process, implementations, benefit gain and 
evaluation, (8) developing appropriate leadership that will enable them to provide and 
arrange their organizations and the individuals so that they are completely willing to 
achieve the goals. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย เป�นองค�ความรู� ความสามารถ และทักษะของคนไทยอันเกิดจาก  
การสั่งสมประสบการณ�ท่ีผ'านกระบวนการเรียนรู� เลือกสรร ปรุงแต'ง พัฒนาและถ'ายทอดสืบต'อกันมา 
เพ่ือใช�แก�ป�ญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ให�สมดุลกับสภาพแวดล�อมและเหมาะสมกับ ยุคสมัย
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยเป�นองค�รวมและมีคุณค'าทางวัฒนธรรม เกิดข้ึนในวิถีชีวิตไทย เป�นองค�ความรู�ท่ี
งอกงามข้ึนใหม'ท่ีจะช'วยในการเรียนรู�การแก�ป�ญหาการจัดการและการปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิต
ของคนไทยภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยมีความเด'นชัดในหลายด�าน เช'น ด�านเกษตรกรรม ด�านการตลาด
การแก�ป�ญหา ด�านการผลิตและการรู�จักปรับใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร ด�านอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม ด�านการแพทย�แผนไทย ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึง      
ภูมิป�ญญาเป�นมรดกสมบัติล้ําค'าท่ีปู6 ย'าตายายบรรพชนได�สร�างสรรค�และรักษาเชื้อแห'งป�ญญาเอาไว�
ให�คนรุ'นหลังได�เรียนรู� เป�นฐานข�อมูลเพ่ือให�ได�มีการสร�างสรรค�และทําหน�าท่ีตามสมควรกับกาลเวลา
สภาพแวดล�อมสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปจากท่ีกล'าวมา แสดงให�เห็นภูมิป�ญญาเป�นรากฐาน ก'อเกิด
ความรู�และพัฒนามาสู'การสร�างสรรค�สิ่งต'างๆ ท้ังท่ีเป�นวิทยาการทางป�ญญาและวัตถุเครื่องมือเครื่อง
ให�สิ่งอํานวยความสะดวกตามมากมายท่ี สนองสอบความต�องการของมนุษย�ในป�จจุบันสอดคล�องกับ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 11 การสร�างภูมิคุ�มกันของประเทศ 
เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได�อย'างมีประสิทธิภาพ จําเป�นต�อง
สร�างและใช�ประโยชน�จากภูมิคุ�มกันประเทศ (3) สังคมไทยมีค'านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ยึดโยงคน
ไทยให�เป�นป@กแผ'น ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย�งในสังคมไทย ประชาชนนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช�กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบ'มเพาะความเป�นไทยท่ีมี
จิตสํานึกและอัตลักษณ� ให�บุตรหลานได�ตระหนักถึงรากเหง�า ของตนเอง (4) ภาคการเกษตรเป�นฐาน
รายได�หลักและความม่ันคงด�านอาหารของประเทศก'อให�เกิดประโยชน�หลายด�าน ท้ังแหล'งสร�างงาน 
แหล'งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีส'วนสําคัญในการลดความยากจน สร�างงาน 
และลดผลกระทบจากภาวะโลกร�อน (5) ชุมชนท�องถ่ินเป�นกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีส'วนร'วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป�นสังคมสวัสดิการ เป�นพลังหลักในการ
พัฒนาฐานรากของประเทศให�ม่ันคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาป�ญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในระดับท�องถ่ินได�อย'างมีประสิทธิภาพ การกําหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป�นการสร�างภูมิคุ�มกันในมิติต'างๆ เพ่ือให�การ
พัฒนาประเทศสู'ความสมดุลและยั่งยืน โดยนาทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช�ประโยชน�อย'างบูรณาการ
และเก้ือกูลกัน พร�อมท้ังเสริมสร�างให�แข็งแกร'งเพ่ือเป�นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญได�แก' การ
เสริมสร�างทุนสังคม (ทุนมนุษย� ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให�ความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสู'สังคมคุณภาพ มุ'งสร�างภูมิคุ�มกันต้ังแต'ระดับป�จเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการ
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ความเสี่ยง และปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและได�รับประโยชน�จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย'างเป�นธรรม สําหรับการเสริมสร�างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน) มุ'งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให�เข�มแข็ง โดยใช�ภูมิป�ญญา (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 11, 2555) 
 ความสามารถในการสร�างสรรค�ผลงานทางด�านศิลปะสาขาต'างๆ เช'น จิตรกรรม นาฏศิลปG
ประติมากรรม ดนตรีทัศนศิลปG คีตศิลปG การละเล'นพ้ืนบ�านและนันทนาการ ด�านภาษาและวรรณกรรม 
ได�แก'ความสามารถในการอนุรักษ�และสร�างสรรค�ผลงานด�านภาษา คือ ภาษาถ่ิน ภาษาไทย ในภูมิภาค
ต'างๆ รวมถึงด�านวรรณกรรมท�องถ่ินและการจัดทําสารานุกรม ภาษาถ่ิน การปริวรรตหนังสือโบราณ 
การฟIJนฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของท�องถ่ินต'างๆ ด�านปรัชญา ศาสนาและประเพณี ได�แก' 
ความสามารถประยุกต�และปรับใช�หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณีท่ีมี
คุณค'า ให�เหมาะสมต'อบริบททางเศรษฐกิจสังคม เช'น การถ'ายทอดวรรณกรรมคําสอนการบวช การ
ประยุกต�ประเพณีบุญประทายข�าวและด�านโภชนาการ ได�แก' ความสามารถในการเลือกสรรประดิษฐ�
และปรุงแต'งอาหารและยาได�เหมาะสมกับความต�องการของร'างกายในสภาวการณ�ต'างๆ ตลอดจน
ผลิตเป�นสินค�าและบริการส'งออกท่ีได�รับความนิยมแพร'หลายมาก รวมถึงการขยายคุณค'าเพ่ิมของ
ทรัพยากรด�วย ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน โดยเฉพาะในชนบทในหลายๆ ประเทศ หลายๆ วัฒนธรรมสามารถ
นํามาใช�ในการดํารงรักษาดุลในธรรมชาติได�ดีกว'าความรู�วิทยากรสมัยใหม'โดยเฉพาะการรักษาป6าต�น
น้ําลําธารความหลากหลายของชีววิทยา และความอุดมสมบูรณ�ในบางอาณาบริเวณของโลกท่ีเหลือ
น�อยลงทุกทีจากความหมายท่ีนักวิชาการกล'าวไว�ต'างๆ กัน 
 ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย หมายถึง องค�ความรู� ความสามารถ ความเชื่อ และประสบการณ�
ของคนในท�องถ่ินนั้นๆ ท่ีนํามาประยุกต�ใช�ในการดํารงชีวิต ตลอดจนถึงการแก�ป�ญหาให�เหมาะสมกับ
คนไทย กาลสมัยท่ีได�รับการสั่งสมและถ'ายทอดสืบต'อกันมาเป�นระยะเวลานาน ท่ีมาของภูมิป�ญญา
ของชาวบ�านจากความหมายของภูมิป�ญญาท�องถ่ิน วัฒนธรรมชุมชนเป�นความรู�ความสามารถและ
ประสบการณ�ของชาวบ�านการดํารงชีวิตท่ีถูกสั่งสมกันมาจนเป�นวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของ
ชุมชน ซ่ึงมีเอกลักษณ�องค�รวมเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย'างเข�าด�วยกัน แสดงออกถึงการเก้ือกูลระหว'างคน
กับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิป�ญญาชาวบ�านเป�นการทํางานท่ีเริ่มจากสิ่งท่ีชาวบ�านมี
อยู'เป�นอยู'เพ่ือให�ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได� มีอิสระในการคิด ตัดสินใจลงมือปฏิบัติโดยใช�ทรัพยากรท่ี
มีอยู'ในชุมชนให�มากท่ีสุดและสอดคล�องกับวิถีวัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ินดังนั้น ภูมิป�ญญาชาวบ�าน
ถือเป�นความรู�ท�องถ่ินหรือเป�นความรู�ของชาวบ�านได�สั่งสมมาจากสังคมประสบการณ�ชีวิต และ
สภาพแวดล�อมท่ีมีวัฒนธรรมเป�นฐาน (พระมหาปฐวีศักด์ิ ร'มโพธิ์ธารทอง, 255) ซ่ึงสอดรับกับการ
พัฒนาประเทศในระยะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติฉบับท่ี 11 ตระหนักถึงการยกระดับ
คุณภาพคนการเสริมสร�างองค�ความรู� การพัฒนาวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร�างสรรค� ให�เป�นพลัง ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยเพ่ือเป�นรากฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีสําคัญ ได�แก'การเสริมสร�างทุนสังคม (ทุนมนุษย� ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) โดยให�
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู'สังคมคุณภาพ การพัฒนาคนเพ่ือเสริมสร�างทุนทาง
ป�ญญาอย'างยั่งยืน มุ'งพัฒนาคนไทยให�มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห� สังเคราะห� มีความคิดสร�างสรรค� 
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ใฝ6เรียนรู� มีคุณธรรมจริยธรรม ค'านิยมท่ีดีงามรู�จักสิทธิหน�าท่ีของตนเองและผู�อ่ืน ควบคู'กับการ
เสริมสร�างและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางป�ญญาและแหล'งเรียนรู�ในระดับชุมชน (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 11) 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการในเวทีเศรษฐกิจโลก มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
การค�าต'อกันอย'างไร�พรมแดนและรวดเร็ว โดยใช�เทคโนโลยีด�านสารสนเทศเข�ามาเป�นจักรกลสําคัญใน
การติดต'อสื่อสารมีการแข'งขันอย'างเสรี ขยายวงกว�าง ลึกและรุนแรง มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ กล
ยุทธ�เพ่ือเอาชนะคู'แข'งขันอย'างรวดเร็ว มีการนําสิ่งใหม'ๆ เข�ามาใช�กีดกันทางการค�ามากข้ึน โลก
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผู�นําต�องมีวิสัยทัศน�กว�างไกลมองโลกเป�น
ตลาดท้ังหมด มองหาจุดเด'น จุดด�อย โอกาส ป�ญหาอุปสรรคและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการค�าโลก จําเป�นอย'างยิ่งท่ีจะต�องรู�ว'าขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงในด�าน
ใดบ�างท่ีควรให�ความสนใจ เพ่ือปรับตัวและก�าวให�ทันกับสถานการณ�การปรับเปลี่ยนองค�การ เช'น การ
ปรับโครงสร�างขององค�กรให�มีประสิทธิภาพทันสมัย ทันต'อสถานการณ�การปรับแนวทางการ
บริหารงานสมัยใหม' ซ่ึงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ขององค�การเป�นสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ี
ผู�บริหารจะต�องให�ความสําคัญและผลักดันให�เกิดผลสําเร็จ เพ่ือจะนําองค�การให�สามารถดําเนินกิจการ
เข�าสู'การแข'งขันในเวทีโลกให�สามารถยืนอยู' ได�ป�จจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (Human 
Resource Development: HRD) เป�นหัวใจหลักของหลายองค�กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย�เป�น
เรื่องท่ีสําคัญ ท่ีส'งผลต'อความสําเร็จขององค�การ ซ่ึงทุกองค�การมุ'งท่ีจะให�ทรัพยากรมนุษย�ของตนมี
ความรู�ความสามารถและเต็มใจปฏิบัติงานอยู'ตลอดเวลาการดําเนินงานขององค�การต'างๆ จะประสบ
ความสําเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจหน�าท่ีรับผิดชอบในระดับใด ก็ข้ึนอยู'กับระดับ
คุณภาพของคน เรียงลําดับความสําคัญต้ังแต'ผู�นําสูงสุดขององค�การผู�บริหาร หัวหน�าหน'วยงาน และ
ผู�ปฏิบัติงานทุกคน ซ่ึงจะส'งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให�มีความเจริญเติบโตอย'างม่ันคง 
และด�วยเห็นว'ามนุษย� เป�นทรัพยากรท่ีมีคุณค'าสูงสุดเพราะคนเป�นกลไกทําให�เกิดงาน งานท่ีมีคุณภาพ
ต�องเกิดจากคนท่ีมีคุณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู'หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลป�จจุบัน ทรงมี
พระราชดํารัสว'า “จะต�องพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาประเทศ”  
 สังคมไทยกําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งใหญ'ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัฒน�
และบริโภคนิยมปรากฏการณ�ท่ีเห็นได�ท่ัวไปคือ ค'านิยมและวัฒนธรรมการใช�ชีวิตของคนรุ'นใหม'ท่ี
อาจจะกลายเป�นป�จจัยเสี่ยงของการพัฒนา อาทิการบริโภคเกินตัว การเห็นแก'ประโยชน�ส'วนตัวเฉพาะ
หน�าจนไม'คิดถึงชาติและประโยชน�ส'วนรวม การขาดศรัทธาในคุณธรรมความดีตามหลักศาสนาความ
ผิวเผินฉาบฉวย ขาดความอุตสาหะ บากบั่น อดทน ขาดความเคารพในภูมิป�ญญาและวัฒนธรรมของ
ตนเอง ซ่ึงคุณสมบัติเหล'านี้เป�นคุณสมบัติสําคัญในการสร�างชาติ หากคนรุ'นใหม'และเยาวชนถูกบ'ม
เพาะภายใต�กระแส วัฒนธรรมเศรษฐกิจเช'นนี้ย'อมส'งผลต'อความเจริญของประเทศชาติโดยรวมใน
อนาคต จากการทบทวนองค�ความรู�พบว'าในนานาประเทศได�มีการวางยุทธศาสตร�การทํางานด�าน
วัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท�องถ่ินท้ังในแง'ของการสร�างภูมิคุ�มกันทางวัฒนธรรมและการรื้อฟIJนภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินเพ่ือใช�พลังงานและทุนทางวัฒนธรรมให�เป�นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ การทบทวนองค�ความรู� 
ด�านวัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ชี้ให�เห็นทิศทางบางประการเก่ียวกับการส'งเสริมและอนุรักษ�ภูมิ
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ป�ญญาท�องถ่ินไทย สอดคล�องกับในช'วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมข้ึนอีก 
81.9 ล�านคน และการเป�นสังคมผู�สูงอายุของประเทศสําคัญๆ ในโลก มีผลกระทบต'อการเคลื่อนย�าย
กําลังคนข�ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะท่ีโครงสร�างการ ผลิตเปลี่ยนจากการ
ใช�แรงงานเข�มข�นเป�นการใช�องค�ความรู�และเทคโนโลยีมากข้ึน ทําให�การพัฒนาคนมุ'งสร�าง ให�มีความรู� 
ทักษะ และความชํานาญ ควบคู'ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช�ทดแทนกําลังแรงงานท่ี ขาดแคลน
ค'านิยม ท่ีดีงามเสื่อมถอยและประเพณีด้ังเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด�วยการเปลี่ยนแปลงภายใต�กระแส
โลกาภิวัฒน� ส'งผลให�สังคมไทยมีความเป�นวัตถุนิยม ให�ความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ลดลง ท้ังการดํารงชีวิตประจําวัน การใช�ชีวิตและความสัมพันธ�กับผู�อ่ืน มุ'งหารายได�เพ่ือสนองความ
ต�องการบริโภค การช'วยเหลือเก้ือกูลกันลดลง ความมีน้ําใจไมตรีน�อยลง แก'งแย'ง เอารัด เอาเปรียบ
กันขาดความสามัคคีไม'เคารพสิทธิผู�อ่ืนและขาดการยึดถือประโยชน�ส'วนรวม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสภาพแวดล�อมของประเทศมีแนวโน�มเสื่อมโทรมการสร�างภูมิคุ�มกันของประเทศ  
 เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
จําเป�นต�องสร�างและใช�ประโยชน�จากภูมิคุ�มกันประเทศ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 
สถาบันพระมหากษัตริย�เป�นสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติให�เกาะเก่ียวกันอย'างแน'นแฟcน เป�น
แบบอย'างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลป�จจุบันท่ีทรงเป�นแบบอย'างของการ
ดํารงชีวิตบนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดม่ันในประโยชน�สุขของพสกนิกรในทุกด�าน 
 2. การพัฒนาประเทศให�อยู'บนฐานความรู�และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป�นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยน
การผลิตจากการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพตํ่าไปสู'การใช�ความรู�และ
ความชํานาญด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 3. สังคมไทยมีค'านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ยึดโยงคนไทยให�เป�นป@กแผ'น ลดอิทธิพลของ
ความทันสมัยและความขัดแย�งในสังคมไทย ประชาชนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต�ใช�กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบ'มเพาะความเป�นไทย ท่ีมีจิตสํานึกและอัตลักษณ� ให�บุตร
หลานได�ตระหนักถึงรากเหง�าของตนเอง 
 4. ภาคการเกษตรเป�นฐานรายได�หลักและความม่ันคงด�านอาหารของประเทศก'อให�เกิด
ประโยชน�หลายด�าน ท้ังแหล'งสร�างงาน แหล'งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีส'วน
สําคัญในการลดความยากจน สร�างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร�อน 
 5. ชุมชนท�องถ่ินเป�นกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส'วนร'วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป�นสังคมสวัสดิการ เป�นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให�
ม่ันคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาป�ญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมใน
ระดับท�องถ่ินได�อย'างมีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 11) สอดคล�อง
กับสภาพป�จจุบัน นโยบายรัฐ ยุทธศาสตร�การวิจัย (พ.ศ. 2555 – 2559) ของภาคเหนือ ยุทธศาสตร�
การวิจัยท่ี 4 การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการใช�ภูมิป�ญญาและวิทยาการสู'การพ่ึงตนเอง และการจัดการ
พ้ืนท่ีเมือง ชนบท มุ'งเน�นการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน การจัดการพ้ืนท่ีให�เชื่อมโยงการพัฒนาและ
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ความเจริญเสริมสร�างความม่ันคงและคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมี 4 กลยุทธ�การวิจัย ได�แก' 1) การ
สนับสนุนจัดทําแผนแม'บทและแผนบริหารเมือง พ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีสูง และพ้ืนท่ีชายแดนรองรับ
ประชาคมอาเซียนในปe พ.ศ. 2558) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประหยัดพลังงาน และเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และ 4) การวิจัยสนับสนุน
ระบบบริหารจัดการและการสื่อสารสร�าง ความเข�าใจกับประชาชนของท�องถ่ินเพ่ือการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนและการลงทุนในกิจการบริการ สาธารณะท่ีส'งผลกระทบต'อชุมชน ป�ญหา และความต�องการ
จําเป�นดังกล'าว ซ่ึงสอดคล�องกับ กําธน สินธวานนท�, 2542; นิธิ เฮียวศรีวงศ�, 2549 กล'าวว'า
การศึกษาภาพรวมและวิถีชีวิตท่ีภูมิป�ญญาท�องถ่ินในไทยอดีต ทําให�ทราบถึงวัตถุประสงค�ใน การ
เกิดข้ึนของภูมิป�ญญาและรับรู�ถึงคุณค'าท่ีสั่งสมเป�นเวลายาวนาน ผู�วิจัยสามารถเข�าใจถึง โลกทัศน�ใน
แบบด้ังเดิม ท่ีเป�นจุดกําเนิดของภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ร'วมกับการศึกษาโดยใช�โลกทัศน�รูปแบบ สมัยใหม'
ท่ีมีความเป�นวิทยาศาสตร� เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการวิจัย  
 ผู�วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา เพ่ือให�ทราบถึง ประสิทธิผล วิธีการบริหารจัดการ
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง ว'าสามารถสร�างคุณภาพชีวิต สร�างความยั่งยืน 
สร�างรายได� และมีภูมิคุ�มกัน ให�กับชุมชนได�อย'างไร และป�จจัยใดบ�างท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุง แก�ไข ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง ดังนี้ 

 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย   
 เพ่ือให�ผลการวิจัยเป�นไปตามกรอบการวิจัยและครอบคลุมเปcาหมาย ผู�วิจัยจึงได�กําหนด
วัตถุประสงค�ของการวิจัยไว� ดังนี้   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล'าง 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง 
 1.2.3 เพ่ือนําเสนอแนวทาง การพัฒนาปรับปรุง แก�ไข ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'างให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
1.3 คําถามของการวิจัย 

 เพ่ือให�การวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�กําหนดคําถามในการวิจัยไว�ดังนี้ 
 1.3.1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง
อยู'ระดับใด 
 1.3.2 มีป�จจัยใดบ�างท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง 
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 1.3.3 แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แก�ไข ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'างควรเป�นอย'างไร 

 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 จากการศึกษาและสังเคราะห�แนวคิด ทฤษฎี ตํารา ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ผู�วิจัยได�
ต้ังสมมติฐานไว� ดังนี้ 
 1.4.1 การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'างมีประสิทธิผล
ระดับมากข้ึนไป 
 1.4.2 ป�จจัยทุกตัวมีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผันแปร ของประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'างแตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 1.4.3 ความสัมพันธ�ระหว'างป�จจัยบางตัวท่ีส'งผลต'อประสิทธิผลการบริหารจัดการ         
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง สูงกว'าเกณฑ�อย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย   
 1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา  
  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการวิจัย โดยมุ'งศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการ     
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 3 กลุ'มได�แก' กลุ'มเกษตรกรรม กลุ'มการแพทย�แผนไทย และกลุ'มโภชนาการ ใน
เขตภาคเหนือตอนล'าง โดยการศึกษา วิเคราะห� สังเคราะห� แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวข�องกับป�จจัยต'างๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย มีประเด็นในสาระครอบคลุม
เก่ียวกับป�จจัยต'างๆ โดยผู�วิจัยมุ'งศึกษาตัวแปรต�นและตัวแปรตาม ดังนี้  
  ตัวแปรต�น หรือตัวแปรพยากรณ�: ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 3 กลุ'มได�แก' กลุ'มเกษตรกรรม กลุ'มการแพทย�แผนไทย และกลุ'มโภชนาการ 
ประกอบด�วย 1. การรู�คุณค'า 2. การอนุรักษ� 3. การใช�ประโยชน� 4. การเพ่ิมมูลค'า 5. การพัฒนา     
6. การประยุกต�ใช�เทคโนโลยี 7. ภาวะผู�นํา 8. การมีส'วนร'วม 9. การทํางานเป�นทีม 10. ความผูกพัน
ต'อองค�กร 11. นโยบายและแผน 12. การสร�างองค�ความรู�  
  ตัวแปรตาม หรือตัวแปรเกณฑ�: ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย  
ประกอบด�วย 1. ด�านคุณภาพชีวิต 2. ด�านความยั่งยืน 3. ด�านการสร�างรายได� 4. ด�านมีภูมิคุ�มกัน  
 1.5.2 ขอบเขตประชากร  
  ประชากร  
  ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลท่ีอยู'ในชุมชน กลุ'ม องค�กร หน'วยงาน ท่ีมี
การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยด�านใดด�านหนึ่งหรือท้ัง 3 กลุ'มได�แก' กลุ'มเกษตรกรรม กลุ'ม
การแพทย�แผนไทย และกลุ'มโภชนาการ ในพ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนล'าง จํานวน 9 จังหวัด ได�แก'     
1. จังหวัดอุตรดิตถ� 2. จังหวัดพิษณุโลก 3. จังหวัดเพชรบูรณ� 4. จังหวัดสุโขทัย 5. จังหวัดตาก        
6. จังหวัดกําแพงเพชร 7. จังหวัดพิจิตร 8. จังหวัดนครสวรรค� 9. จังหวัดอุทัยธานี 
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  กลุ'มตัวอย'าง 
  กลุ'มตัวอย'าง ท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ มีการดําเนินการสุ'มตัวอย'าง เพ่ือเป�นตัวแทนของ
ประชากรท่ีต�องการศึกษาในแต'ละข้ันตอนดังนี้ 
  1. การสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือยืนยันความเหมาะสมของป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'างซ่ึงได�มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 ท'าน ได�แก' 1. ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน        
ดอกไธสง 2. อาจารย� ดร.บุญเลิศ ไพรินทร� 3. ศาสตราจารย� ดร.อิมรอน มะลูลีม 4. อาจารย� พลเอก      
ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย� 5. อาจารย� ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
  2. การเก็บรวบรวมข�อมูล โดยใช�แบบสอบถาม ระดับการปฏิบัติ ของบุคคลท่ีอยู'ใน
ชุมชน กลุ'ม องค�กร หน'วยงาน ท่ีมีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล'าง จํานวน 9 จังหวัด ได�แก' 1. จังหวัดอุตรดิตถ� 2. จังหวัดพิษณุโลก 3. จังหวัด
เพชรบูรณ� 4. จังหวัดสุโขทัย 5. จังหวัดตาก 6. จังหวัดกําแพงเพชร 7. จังหวัดพิจิตร 8. จังหวัด     
นครสวรรค� 9. จังหวัดอุทัยธานี การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยศึกษาจากกลุ'มตัวอย'างจํานวน 400 คน 
จากสมาชิกภูมิป�ญญา กลุ'มเกษตรกรรม กลุ'มโภชนาการ กลุ'มการแพทย�แผนไทย และ เป�น
ผู�ประกอบการกลุ'มผลิตชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่ีได�รับรางวัลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 
ระดับประเทศ 5 ดาว และ/หรือเคยส'งออกไปยังต'างประเทศ (ข�อมูลจาก: สํานักภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) จํานวน 72 หน'วย ใช�เทคนิคการสุ'มตัวอย'างแบบแบ'งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ซ่ึงกําหนดขนาดกลุ'มตัวอย'าง ของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
ร�อยละ 95 Yamane, Taro (1973) ดําเนินการเก็บข�อมูลโดยใช�แบบสอบถาม ท่ีมีค'าความเชื่อม่ัน 
0.973 วิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติพรรณนา ประกอบด�วย ค'าร�อยละ ค'าความถ่ี ค'าเฉลี่ย ส'วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด�วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห�การ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
  3. การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมภาษณ�แบบก่ึงมีโครงสร�าง ผู�ให�ข�อมูล
สําคัญ จํานวน 25 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู�บริหาร ผู�นําผู�ประกอบการ
กลุ'มผลิตชุมชน วิสาหกิจชุมชนภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง และ
วิเคราะห�ข�อมูล ด�วยการวิเคราะห�เชิงเนื้อหา ประกอบด�วยการแปลความ ตีความและวิเคราะห� 
 1.5.3 ขอบเขตระยะเวลา  
  เป�นการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 3 กลุ'มได�แก' 
กลุ'มเกษตรกรรม กลุ'มการแพทย�แผนไทย และกลุ'มโภชนาการ ในเขตภาคเหนือตอนล'าง ระหว'าง
เดือนเมษายน 2557 – มิถุนายน 2557 

 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช.ในการวิจัย 
 1. การบริหารจัดการ หมายถึง การใช� ศิลปะและกลยุทธ�ต'างๆ ดําเนินกิจการตาม 
กระบวนการของการวางแผน การจัดองค�การ การดําเนินงาน และการควบคุมการใช�ทรัพยากร ทางด�าน
บุคคล การเงิน ข�อมูลข'าวสาร และสั่งก'อสร�างทางกายภาพ เพ่ือให�เป�นไปตามวัตถุประสงค� และ
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เปcาหมายท่ีกําหนดไว�อย'างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยความร'วมแรงร'วมใจ ของสมาชิกใน
องค�การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด และความมุ'งหวังด�านความเจริญก�าวหน�า ในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองค�การควบคู' ไปด�วย สําหรับความหมายของการบริหารและการจัดการนั้น มี
ความใกล�เคียงกัน และในป�จจุบันนิยมใช�คําใดคําหนึ่งแทนกันหรือใช�ท้ังสองคํารวมกัน ซ่ึงใน การศึกษา
ครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�คําว'า การบริหารจัดการ แทนความหมายของท้ังคําว'าการบริหารและการจัดการ 
 2. ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย หมายถึง ตัว
แปรต�นท่ีส'งผลต'อตัวแปรตาม ซ่ึงในการวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง ตัวแปรท่ีเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ซ่ึงมี 2 ด�านคือ ด�านความหลากหลายของ       
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย และด�านการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย เป�นสิ่งท่ีมีอํานาจสนับสนุนให�
ชุมชน สามารถบริหารจัดการได�บรรลุวัตถุประสงค� เกิดประสิทธิผล ประกอบด�วย 1. การรู�คุณค'า     
2. การอนุรักษ� 3. การใช�ประโยชน� 4. การเพ่ิมมูลค'า 5. การพัฒนา 6. การประยุกต�ใช�เทคโนโลยี      
7. การมีภาวะผู�นํา 8. การมีส'วนร'วม 9. การทํางานเป�นทีม 10. ความผูกพันต'อองค�กร 11. นโยบาย
และแผน 12. การสร�างองค�ความรู� โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรด�านความหลากหลายของภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ประกอบด�วย 
   1. การรู�คุณค'า หมายถึงจุดมุ'งหมายในการสร�างความสัมพันธ�ภาพระหว'างผู�คนใน
สังคมกับสิ่งแวดล�อมท่ีอยู'รายรอบท้ังหมดท้ังความสัมพันธ�ท่ีดีในครัวเรือน ความสัมพันธ�ท่ีดีต'อชุมชน
และสังคม ความสัมพันธ�ท่ีดีต'อสภาพแวดล�อมท้ังในทางธรรมชาติและสิ่งศักด์ิรวมถึงความสัมพันธ�ท่ีดี
กับบรรพบุรุษท่ีล'วงลับไปแล�ว 
   2. การอนุรักษ� หมายถึง กระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการอย'างเป�นระบบ 
เริ่มจากการพัฒนาโดยการปลุกจิตสํานึกให�คนในท�องถ่ินตระหนักถึงคุณค'าแก'นสารและความสําคัญ
ของภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ส'งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต'างๆ สร�าง
จิตสํานึกของความเป�นคนท�องถ่ินนั้นๆ ท่ีจะต�องร'วมกันอนุรักษ�ภูมิป�ญญา ท่ีเป�นเอกลักษณ�ของ
ท�องถ่ิน รวมท้ังสนับสนุนให�มีพิพิธภัณฑ�ท�องถ่ินหรือพิพิธภัณฑ�ชุมชนข้ึน เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและ
ความเป�นมาของชุมชน อันจะสร�างความรู�และความภูมิใจในชุมชนท�องถ่ินด�วย และพร�อมท่ีจะช'วยกัน
สืบทอดสิ่งท่ีดีงามให�คงอยู'ต'อไป 
   3. การใช�ประโยชน� หมายถึง ในชุมชนต'างๆ ได�อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการ
ประกอบอาชีพและนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�ประโยชน�ทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการผลิต การจําหน'าย
สินค�า และการบริการต'างๆ เพ่ือทําให�มีความเป�นอยู'ดีข้ึนสะดวกสบายมากข้ึน 
   4. การเพ่ิมมูลค'า หมายถึง การทําให�ลูกค�าหรือผู�รับประโยชน� ได�รับในสิ่งท่ีต�องการ
เพ่ิมข้ึนจากเดิมหรือเป�นการทําให�ค'าอัตราส'วนระหว'างผลประโยชน�ท่ีได�รับ เปรียบเทียบกับต�นทุนท่ี
ต�องเสียไปเพ่ิมข้ึน 
   5. การพัฒนา หมายถึง ควรริเริ่มสร�างสรรค�และปรับปรุงภูมิป�ญญาให�เหมาะสม
กับยุคสมัยและเกิดประโยชน�ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช�ภูมิป�ญญาเป�นพ้ืนฐานในการรวมกลุ'ม
การพัฒนาอาชีพควรนําความรู�ด�านวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีมาช'วยเพ่ือต'อยอดใช�ในการผลิต 
การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการปcองกันและอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 
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   6. การประยุกต�ใช�เทคโนโลยี หมายถึง สารสนเทศหรือเทคโนโลยี คือ รากฐาน
สําคัญ และเป�นสิ่งจําเป�นอันจะขาดมิได�ในการพัฒนาประเทศ เพราะสารสนเทศเป�นท่ีมาของความรู� 
และเทคโนโลยีต'างๆ ท่ีจะสร�างให�เกิดมูลค'าเพ่ิม และการพัฒนาองค�ความรู� ท้ังในด�านการผลิต การ
จัดการการตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ�  
  2.2 ตัวแปรด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
   7. การมีภาวะผู�นํา หมายถึงความสามารถท่ีชักจูงให�บุคคล หรือ เป�นผู�ซ่ึงสามารถ
มีอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการต'อสิ่งท่ีมีคุณค'าต'างๆ มากกว'าคนอ่ืนๆ ในองค�กรและสามารถจูงใจ
ให�ผู�อ่ืน กลุ'มบุคคลปฏิบัติงานด�วยความเต็มใจ เพ่ือทําให�เปcาหมาย หรือวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�บรรลุผล 
ปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนได� 
   8. การมีส'วนร'วม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินในรูปองค� 
คณะบุคคล ประกอบด�วย มีส'วนร'วมในการตัดสินใจ มีส'วนร'วมดําเนินการ มีส'วนร'วมในการรับ 
ผลประโยชน�และมีส'วนร'วมในการประเมินผล 
   9. การทํางานเป�นทีม หมายถึง สภาพการทํางานร'วมกันของคณะกรรมการ      
ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ประกอบด�วย ทีมแก�ป�ญหา ทีมงานบริหารโดยตนเอง ทีมประสานข�ามสายงาน 
และทีมเสมือนจริง 
   10. ความผูกพันต'อองค�กร หมายถึง ความภาคภูมิใจท่ีได�รับการแต'งต้ังเป�น 
กรรมการ มีความพยายามแสวงหาความรู�ความสามารถมาปรับปรุงพัฒนาการทํางานให�สําเร็จตาม 
เปcาหมาย และต�องการท่ีจะดํารงไว�ซ่ึงการเป�นกรรมการภูมิป�ญญาท�องถ่ินตลอดไป ประกอบด�วย ความ
ศรัทธาของภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ความทุ'มเทต'อภูมิป�ญญาท�องถ่ิน และความภักดีต'อภูมิป�ญญาท�องถ่ิน  
   11. นโยบายและแผน หมายถึง การคาดการณ�ล'วงหน�า ถึงเหตุการณ�ต'างๆ แล�ว 
กําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานเป�นแนวทางในการทํางานในอนาคต ให�ตรงเปcาหมายท่ี ต�องการ 
โดยการกําหนดงานท่ีจะทํา วิธีทํา และวัตถุประสงค�รายย'อยของการทํางานนั้นๆ ข้ึนไว� ล'วงหน�า เพ่ือ
เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ6าย ประกอบด�วย นโยบายและการ วางแผน 
   12. การสร�างองค�ความรู� หมายถึง มีความสนใจท่ีจะสืบทอดภูมิป�ญญาท�องถ่ินมี
การจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับบริบทและตอบสนองต'อเปcาหมายของชุมชน มีการรวบรวมบุคลากรท่ี
สนใจในการถ'ายทอดภูมิป�ญญาท�องถ่ิน มีคณะทํางาน ศึกษา ค�นคว�าเรียบเรียงและตรวจสอบองค�
ความรู�และวิธีปฏิบัติไว�เป�นแนวทางในอนาคต 
 3. ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย หมายถึง องค�ความรู�และกระบวนการในการแก�ป�ญหา การพัฒนา 
เพ่ือสร�างผลผลิต หรือการจัดการด�วยเทคนิควิธี และวิธีการอย'างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย ได�รับ 
การพัฒนา สั่งสม และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีแสดงให�เห็นเป�นความรู�ชัดแจ�ง (Explicit Knowledge) 
และความรู�ท่ีฝ�งอยู'ในคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงผู�วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาใน 3 กลุ'ม ได�แก' 1. กลุ'ม
เกษตรกรรม 2. กลุ'มการแพทย�แผนไทย 3. กลุ'มโภชนาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 กลุ'มเกษตรกรรม ได�แก' ความสามารถในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง ในการผสมผสานองค�ความรู� ทักษะและเทคนิคด�าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค'าด้ังเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
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สภาวการณ�ต'างๆ ได� เช'น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก�ป�ญหาการเกษตร ด�านการตลาด
การแก�ป�ญหา ด�านการผลิต และการรู�จักปรับใช�เทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตรเป�นต�น 
  3.2 กลุ'มการแพทย�แผนไทย  ได�แก' ความสามารถในการบริหารจัดการภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง ในการจัดการปcองกันและรักษาสุขภาพของคน
ในชุมชน โดยเน�นให�ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด�านสุขภาพและอนามัยได� เช'น ยาจากสมุนไพร 
อันมีอยู'หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ�าน เป�นต�น 
  3.3 กลุ'มโภชนาการ ได�แก' ความสามารถในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง ในการเลือกสรร ประดิษฐ�และปรุงแต'ง ถนอมอาหาร ได�
เหมาะสมกับความต�องการของร'างกายในสภาวการณ�ต'างๆ ตลอดจนผลิตเป�นสินค�าและบริการ
ส'งออกท่ีได�รับความนิยมแพร'หลาย รวมถึงการขยายคุณค'าเพ่ิมของทรัพยากรด�วย 
 4. ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย หมายถึง ความสําเร็จหรือผลลัพธ� ใน
การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ท่ีบรรลุวัตถุประสงค� ท่ีพึงปรารถนา นั่นคือ ผลปฏิบัติงานไม'ว'า
จะเป�นผลผลิต  (ผลกระทบ/ผลลัพธ�) ได�ผลตรงตามผลท่ีคาดหวังไว�เป�นท่ีพึงพอใจของประชาชนจากการ
ดําเนินการของชุมชน หน'วยงาน ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง ได�แก' ด�าน 1. ด�านคุณภาพชีวิต 2. ด�าน
ความยั่งยืน 3. ด�านการสร�างรายได� 4. ด�านมีภูมิคุ�มกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 ด�านคุณภาพชีวิต หมายถึง การนําสิ่งท่ีได�จากการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน
ไทยไปใช�เพ่ือส'งผลให�มีคุณภาพชีวิตด�านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจาก การนําสิ่งท่ีได�จากการบริหาร
จัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย มาเพ่ิมรายได� และลดรายจ'าย ในการดํารงชีวิตประจําวัน มาสร�างสรรค�
พัฒนา ชุมชน สังคม และสภาพแวดล�อมภายในสังคม มาพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตท่ีดี
ข้ึน และส'งผลต'อการประกอบอาชีพ 
  4.2 ด�านความยั่งยืน หมายถึงการใช�ทรัพยากรอย'างยั่งยืน ใช�ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมอย'างพอเพียง ต'อความจําเป�นเท'านั้น และมีการอนุรักษ�ให�คงอยู'ต'อไป การลดการ
บริโภคท่ีมากเกินความจําเป�น และการลดของเสีย การรักษาความหลากหลาย การสนับสนุน
เศรษฐกิจและการมีส'วนร'วมของท�องถ่ิน  
   4.3 ด�านการสร�างรายได� การเข�าใจทรัพยากรของตนเองว'ามีจุดแข็งอยู'ตรงไหน 
ผลิตอะไร ใช�อะไร ขายอะไรได�อย'างยั่งยืน มีรูปแบบของการสร�างรายได�เพ่ือให�ชุมชนมีอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวและนําผลประโยชน�ไปกระจายสู'ผู�คนท่ีด�อยโอกาสกว'าตนเอง 
   4.4 ด�านมีภูมิคุ�มกัน หมายถึง ความจําเป�นท่ีต�องสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมแก'คนทุกกลุ'ม ให�ความสําคัญกับการสร�างความเท'าเทียมกันของโอกาสและการมีส'วนร'วม 
เพ่ือให�เป�นสังคมท่ีมีคุณภาพและมีความเป�นธรรม ประชาชนสามารถปรับตัวเข�ากับความเปลี่ยนแปลง
และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได�อย'างมีประสิทธิภาพ ทุกคนในสังคมไทยมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได�รับโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพอย'างเท'าเทียมกัน สามารถเข�าถึงบริการ
ทางสังคมและทรัพยากรอย'างเป�นธรรม และได�รับการคุ�มครองทางสังคมอย'างท่ัวถึง เพ่ือปcองกันมิให�
ตกอยู'ในวงจรความยากจน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย'างท่ัวถึง 
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 5. บุคคล หมายถึง คนท่ีมีหน�าท่ี มีส'วนเก่ียวข�อง ในตําแหน'ง ผู�นํา หัวหน�า ประธาน 
เจ�าหน�าท่ี สมาชิก หรือประชาชนผู�มีส'วนได�เสียฯ ในชุมชน กลุ'ม องค�กร หน'วยงานฯ นั้นๆ 
 6. ชุมชน หมายถึง กลุ'มคนในองค�กร หน'วยงานท่ีมีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน
ไทยในแต'ละด�านด�านใดด�านหนึ่งหรือท้ัง 3 กลุ'มได�แก' กลุ'มเกษตรกรรม กลุ'มการแพทย�แผนไทย และ
กลุ'มโภชนาการ ท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี 72 แห'ง (ภาคผนวก ) 
 7. ภาคเหนือตอนล'าง หมายถึง พ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนล'าง จํานวน 9 จังหวัด ได�แก'        
1. จังหวัดอุตรดิตถ� 2. จังหวัดพิษณุโลก 3. จังหวัดเพชรบูรณ� 4. จังหวัดสุโขทัย 5. จังหวัดตาก        
6. จังหวัดกําแพงเพชร 7. จังหวัดพิจิตร 8. จังหวัดนครสวรรค� 9. จังหวัดอุทัยธานี 
 
1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว1าจะได.รับ  
 1.7.1 ทราบผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล'าง 
 1.7.2 ทราบป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 
สามารถนําไปปรับใช�ให�เหมาะสมกับบริบทของภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยด�านอ่ืนๆ และของชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
 1.7.3 ทราบหลักการ วิธีการ สภาพป�ญหาและข�อเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร�างการ
บริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยอย'างมีประสิทธิผล 
 1.7.4 ผลการศึกษาท่ีได�ใช�เป�นแนวทางกําหนดนโยบายด�านการบริหารจัดการชุมชน กลุ'ม 
องค�กร หน'วยงาน ท่ีมีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยสามารถนําประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ไปปรับใช�ได�ตามความเหมาะสม 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล*าง” ผู!วิจัยได!ศึกษาค!นคว!า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องเพ่ือนํามาประกอบการสร!าง
เครื่องมือการวิจัยและใช!ศึกษาปรากฏการณ6 สนับสนุนงานวิจัยอันจะทําให!งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค6ท่ี
กําหนดไว! โดยแบ*งเป9นประเด็นหลักดังต*อไปนี้ (1) แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประสิทธิผล (2) แนวคิด 
และทฤษฎีเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย (3) แนวคิด 
และทฤษฎีเก่ียวกับภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย (4) นโยบายรัฐ เก่ียวกับภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย (5) เขตพ้ืนที
ภาคเหนือตอนล*าง (6) งานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง  (7) กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประสิทธิผล  
 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับมีลักษณะแตกต*างกันไปตามลักษณะองค6การและหน*วยงาน 
แต*จะเป9นการเน!นเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค6หรือเปEาหมายท่ีวางไว! มีนักวิชาการหลายท*านให!
ความหมายและแนวคิด ทฤษฎีประสิทธิผล ดังนี้ วิธีการวิเคราะห6ประสิทธิผล อาจทําได! 4 วิธี คือ 
 1. วิธีการวัดผลสําเร็จตามเปEาหมาย (The Goal-Attainment Approach) โดยยึดหลัก
ท่ีว*าองค6การทุกองค6การมีจุดมุ*งหมาย ดังนั้น การวัดผลสําเร็จของเปEาหมายจึงเป9นแนวทางสําหรับการ
วัดประสิทธิผลมากท่ีสุด แต*ก็มีข!อจํากัดมาก เช*น จะใช!ได!หากเปEาหมายขององค6การมีจํากัดและหนัก
แน*นแต*ถ!าเป9นเปEาหมายเชิงต*อเนื่องหรือเปEาหมายหลายอย*างจะเป9นการยุ*งยากข้ึน ดังนั้น บุคคลทุก
คนในองค6การต!องเข!าใจเปEาหมายร*วมกันให!มากท่ีสุด 
 2. วิธีการวัดประสิทธิผลเชิงระบบ โดยอาศัยแนวคิดท่ีว*าองค6การประกอบด!วยส*วนย*อย 
ต*างๆ และการพิจารณาเชิงระบบท่ีสมบูรณ6ต!องพิจารณาถึงป�จจัยต*างๆ ท่ีเก่ียวข!อง 
 3. วิธีการบริหารประสิทธิผลโดยอาศัยกลยุทธ6ตามสภาพแวดล!อมเฉพาะส*วน (The 
Strategic Constituencies Approach) โดยองค6การท่ีสามารถตอบสนองความต!องการของส*วน   
ต*างๆ ท่ีอยู*ใน สภาพแวดล!อมและสามารถอยู*รอดได!โดยอาศัยการสนับสนุนจากส*วนต*างๆ เหล*านี้ 
 4. การใช!วิธีการแข*งขันคุณค*า (The Competing–Values Approach) ซ่ึงเป9นการถือเอา
คุณค*าความนิยมเป9นศูนย6กลางประเมิน ท้ังนี้ โดยมีข!อสมมติว*าคุณค*าท่ีผู!ประเมินจะใช!วัดนั้นจะ
สอดคล!องเป9นไปในแนวทางเดียวกันกับสิ่งท่ีผู!ประเมินต!องการจะประเมินเสมอ ระดับของประสิทธิผล
ประสิทธิผลขององค6การสามารถจะพิจารณาได!ใน 3 ลักษณะ คือ 
  1. ประสิทธิผลระดับบุคคล (Individual Effectiveness) ประสิทธิผลระดับบุคคล มี
สาเหตุมาจากความรู! (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) ของบุคคลในการ
ดําเนินงานนอกจากนี้ ประสิทธิผลยังมีสาเหตุมาจากทัศนคติ (Attitude) ท่ีมีต*อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด!วย โดย
มีแรงจูงใจ (Motivation) เป9นตัวสําคัญท่ีจะทําให!บุคคลมีประสิทธิผลหรือไม*และขณะเดียวกันภาวะ
ความบีบค้ัน (Stress) อาจเป9นสิ่งเร*งรัดหรืออุปสรรคต*อประสิทธิผลของบุคคลได! 
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  2. ประสิทธิผลระดับกลุ*ม (Group Effectiveness) ในด!านประสิทธิผลระดับกลุ*มนั้น
สาเหตุสําคัญท่ีทําให!กลุ*มมีประสิทธิผลหรือไม* ข้ึนอยู*กับความยึดเหนี่ยวผูกพัน (Commitment) เป9น
ความรู!สึกของคนในกลุ*มท่ีมีความผูกพันกันของคนในกลุ*ม ถ!ากลุ*มมีความยึดเหนี่ยวผูกพันกันสูงกลุ*มก็
จะมีประสิทธิผล ถ!ากลุ*มยึดเหนี่ยวกันตํ่า ประสิทธิผลก็จะตํ่าด!วย นอกจากนั้นภาวะผู!นําของกลุ*มก็มี
ผลต*อประสิทธิผลของกลุ*มมาก ผู!นําท่ีทําให!กลุ*มทํางานร*วมกันได!อย*างดี งานของกลุ*มก็จะประสบ
ผลสําเร็จ ในด!านโครงสร!างของกลุ*มจะเอ้ือให!กลุ*มทํางานได!มากน!อยเพียงใด สถานภาพของกลุ*มท่ีได!
ยอมรับหรือไม*ได!รับการยอมรับ ก็มักจะส*งผลต*อการทํางานของกลุ*มได!ง*ายหรือยากเช*นเดียวกับ
บทบาทและปทัสถานของกลุ*ม ซ่ึงจะเป9นตัวบ*งชี้ให!เห็นกลุ*มและการทํางานของกลุ*ม 
  3. ประสิทธิผลระดับองค6การ (Organizational Effectiveness) ในด!านประสิทธิผล
ระดับองค6การนั้นสาเหตุสําคัญท่ีก*อให!เกิดประสิทธิผลมาจากสภาพแวดล!อมองค6การท่ีอยู*ใน
สภาพแวดล!อมท่ีแตกต*างกัน ซ่ึงจะมีผลต*อประสิทธิผลแตกต*างกันมาก เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงมีผลต*อ
การปรับตัวขององค6การในการทํางาน ทางเลือกเชิงกลยุทธ6เป9นแนวคิดขององค6การในการดําเนินงานว*ามี 
ทางเลือกเชิงกลยุทธ6มากน!อยเพียงใด ถ!ามีทางเลือกได!หลายทางโอกาสประสบความสําเร็จก็มากกว*า 
โอกาสทางเลือกท่ีน!อยทางในด!านโครงสร!างขององค6การจะเอ้ือให!องค6การมีความยืดหยุ*นหรือแข็งตัวต*อ
การปรับตัว ซ่ึงมีผลต*อประสิทธิผลขององค6การโดยตรง กระบวนการขององค6การและวัฒนธรรมก็
เช*นเดียวกันเกณฑ6การวัดประสิทธิผล อาจแบ*งตามระดับของช*วงเวลา ได!ดังนี้ 
  1. เกณฑ6การวัดประสิทธิผลในระยะสั้นมี 3 เกณฑ6 ประกอบด!วย 
   1) ผลผลิต (Production) ในฐานะท่ีเป9นเกณฑ6การวัดประสิทธิผล ความสนใจการ
วัดจึงมุ*งท่ีผลผลิตเบื้องต!นขององค6การ ท้ังนี้จะไม*นําเรื่องของประสิทธิภาพมาพิจารณา การวัดผลผลิต
ในท่ีนี้อาจจะหมายถึง ผลตอบแทน ปริมาณการขาย ส*วนแบ*งตลาด บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน
ผู!ปqวยท่ีออกจากโรงพยาบาล ปริมาณเอกสารท่ีมีการดําเนินการ ปริมาณลูกค!าท่ีได!รับบริการ หรือ
ผลผลิตอ่ืนใดในทํานองนี้ การวัดลักษณะนี้สัมพันธ6โดยตรงต*อผลผลิตท่ีลูกค!าหรือผู!รับบริการของ
องค6การบริโภคอยู* 
   2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในฐานะท่ีเป9นเกณฑ6การวัดประสิทธิผล หมายถึง 
การวัดการใช!ทรัพยากรท่ีขาดแคลนขององค6การ การวัดนี้ จึงเน!นท่ีสัดส*วนของผลิตต*อป�จจัยนําเข!า ซ่ึง
อาจเป9นการวัดอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหรือทรัพย6สินท่ีได!ลงทุนไป ค*าใช!จ*ายต*อหน*วย เศษ
สิ่งของ และของเสีย เวลาท่ีลดลง อัตราการครองเตียงและค*าใช!จ*ายต*อคนไข! ต*อหัวนักศึกษาหรือต*อ
ลูกค!า การวัดประสิทธิภาพนี้มักจะหลีกเลี่ยงไม*ได!ท่ีจะต!องวัดโดยการใช!อัตราส*วน โดยเฉพาะ
อัตราส*วนของผลตอบแทนต*อการลงทุนหรือต*อหน*วยเวลา เป9นต!น 
   3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในฐานะท่ีเป9นเกณฑ6การวัดประสิทธิผล การวัด
ความพึงพอใจ เป9นการวัดความสําเร็จขององค6การในการสามารถตอบสนองต*อความต!องการของ
คนงานและสมาชิก การวัดนี้อาจประกอบด!วย ทัศนคติของคนงาน อัตราการเปลี่ยนงาน การขาดงาน 
ความล*าช!าในงานและความทุกข6ใจ 
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  2. เกณฑ6การวัดประสิทธิผลในระยะปานกลาง มี 2 เกณฑ6 ประกอบด!วย 
   1) การปรับตัว (Addictiveness) ประสิทธิผลขององค6การในแง*ของการปรับตัว 
หมายถึงการตอบสนองขององค6การต*อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ไม*ว*าจะเป9นการเปลี่ยนแปลงภายใน
หรือการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค6การ การปรับตัวในบริบทนี้ หมายถึง ความรู!สึกไวต*อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล!อมและความรู!สึกไวต*อการเปลี่ยนแปลงภายในองค6การความไม*มีประสิทธิผลในการบรรลุ
เปEาหมายการผลิต การขาดประสิทธิภาพและไม*มีประสิทธิผลในด!านความพึงพอใจอาจจะเห็นสัญญาณ
จากความต!องการในการปรับตัวทางการบริหารแต*ความไม*มีประสิทธิผล ในการปรับตัวนี้ วัดได!ค*อนข!าง
ยากมาก อาจจะดูจากความพร!อมขององค6การ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เช*น การลงทุน
ในการฝsกอบรมและพัฒนาอาชีพของบุคลากร การสนับสนุนและให!รางวัลต*อความคิดริเริ่มสร!างสรรค6
หรือการดําเนินการเสี่ยงทางการผลิตหรือพฤติกรรม ดังนั้น เม่ือระยะเวลาแห*งการเปลี่ยนแปลงมาถึง 
องค6การอาจจะปรับตัวก็เป9นเครื่องมือการวัดประสิทธิผลอีกแบบหนึ่ง 
   2) การพัฒนา (Development) ประสิทธิผลขององค6การในแง*ของการพัฒนา 
หมายถึง การวัดพันธะผูกพันขององค6การท่ีมีต*อการขยายสมรรถนะและศักยภาพสําหรับการ
เจริญเติบโต การวัดในลักษณะนี้เป9นการวัดความสามารถขององค6การในการเพ่ิมสมรรถนะให!เพียงพอ
ต*อความต!องการของสภาพแวดล!อม โดยปกติแล!วการพัฒนาเป9นเรื่องของการจัดเตรียมโปรแกรมการ
ฝsกอบรมแก*บุคลากรระดับบริหารและระดับท่ัวไปแต*การพัฒนาองค6การในป�จจุบันได!ขยายครอบ คลุม
ถึงวิธีการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาด!วย 
  3. เกณฑ6การวัดประสิทธิผลในระยะยาว คือ การอยู*รอด (Survival) เป9นเกณฑ6การวัด
ประสิทธิผลอย*างหนึ่ง โดยพิจารณาจากความสามารถในการอยู*รอดหรือไม* การอยู*รอดจึงหมายถึงการ
คงไว!ซึ่งวิธีการสร!างสมดุลท่ีเหมาะสม เพ่ือให!เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงานขององค6การตลอดเวลา 
   กิฟสัน (Gibson, 1991) ได!กล*าวว*าประสิทธิผลระดับบุคคล (Individual Effectiveness) 
ประสิทธิผลระดับบุคคลมีสาเหตุมาจาก ความรู! (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) ของ
บุคคลในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ประสิทธิผลยังมีสาเหตุมาจากทัศนคติ (Attitude) ท่ีมีต*อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ด!วย โดยมีแรงจูงใจ (Motivation) เป9นตัวสําคัญท่ีจะทําให!บุคคลมีประสิทธิผลหรือไม* และขณะเดียวกัน
ภาวะความบีบค้ัน (Stress) อาจเป9นสิ่งเร*งรัดหรืออุปสรรคต*อประสิทธิผลของบุคคลได! 
 2.1.1 ความหมายของประสิทธิผล 
   ประสิทธิผลมีความสําคัญยิ่งต*อศาสตร6การบริหารและผลการดําเนินงานขององค6การ 
เพราะเป9นตัวบ*งชี้หรือตัดสินใจข้ันสุดท!ายว*า การบริหารองค6การประสบความสําเร็จหรือไม*เพียงใด 
องค6การจะอยู*รอดและมีความม่ันคงเจริญก!าวหน!า ข้ึนอยู*กับประสิทธิผลขององค6การ ความหมายของ
คําว*า ประสิทธิผล (Effectiveness) มีผู!ให!คํานิยามไว!หลายหลาย ข้ึนอยู*กับลักษณะขององค6การ 
กรอบทฤษฎีท่ีใช!อ!างอิง และแนวทางท่ีมุ*งศึกษาวิจัย แต*ส*วนใหญ*แล!ว จะมุ*งท่ีผลสําเร็จของงานหรือ
การทํางานให!บรรลุวัตถุประสงค6 เปEาหมายขององค6การ (Goals Attainment) และคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากร (Quality of Work Life) ดังมีผู!ให!ความหายของประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ไว!หลากหลาย ดังนี้ 
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  เบอร6นาร6ด (Bernard, 1962) กล*าวว*า ประสิทธิผล เป9นสภาวะของการดําเนินงานท่ี
บรรลุวัตถุประสงค6ท่ีวางไว! 
  เอทซิโอนี (Etzioni, 1964) กล*าวว*า ประสิทธิผล หมายถึงขีดข้ันของการทําให!
วัตถุประสงค6ขององค6การเป9นจริงข้ึนมา และขีดข้ันของการบรรลุวัตถุประสงค6ขององค6การก็คือ ระดับ
ประสิทธิผลขององค6การ 
  ไพรส6 (Price, 1968) กล*าวว*า ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการบรรลุถึง
เปEาหมาย (Degree of Goal Achievement) 
  ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991) ได!สรุปว*า ประสิทธิผล หมายถึง 
ความสําเร็จของการทํางานหรือความพึงพอใจในการทํางานของสมาชิกหรือขวัญของสมาชิกดี 
  พระมหาพินิต จันทน6เสนะ (2540) กล*าวว*า ประสิทธิผลโครงการเป9นการพิจารณาท่ี
ใกล!เคียงกับการประเมินผลโครงการ แต*มีความแตกต*างกันเพียงเล็กน!อยเท*านั้น ในแง*ท่ีการ
ประเมินผลโครงการเป9นการดูผลหลายด!านท้ังในเรื่องความก!าวหน!า ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ผลกระทบของโครงการแต*ประสิทธิผลโครงการเป9นเพียงการพิจารณาเฉพาะด!านท่ีเก่ียวข!องกับ
วัตถุประสงค6ว*าบรรลุไปตามท่ีวัตถุประสงค6กําหนดหรือไม* 
  ชูชีพ พิพัฒน6ศิถี (2540) ได!ให!ความหมายของประสิทธิผลว*า ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ซ่ึงเก่ียวข!องกับผลลัพธ6 กล*าวคือ เป9นการวัดว*ากิจกรรมสามารถดําเนินไปให!บรรลุ
ตามวัตถุประสงค6 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน6 และคนอ่ืนๆ (2542) กล*าวว*า ประสิทธิผล เป9นการวัดผลผลิต 
(Output) ของงานซ่ึงเป9นการบรรลุเปEาหมาย (Goal Accomplishment) ซ่ึงความสามารถของ
องค6การในการสร!างให!บรรลุวัตถุประสงค6หรือจุดมุ*งหมายท่ีกําหนดไว! ในบางครั้งก็ไม*ได!คํานึงถึง
ปริมาณของทรัพยากรท่ีใช!ในกระบวนการ เม่ือผู!จัดการสามารถบรรลุเปEาหมายขององค6การได! 
เรียกว*าประสิทธิผล ประสิทธิผลจะอธิบายถึงการกระทําสิ่งท่ีถูกต!อง (Doing the Right Things) ซ่ึง
จะเก่ียวข!องกับกิจกรรมการทํางานท่ีสามารถช*วยให!องค6การบรรลุเปEาหมายได! 
  บุญชู โสดา (2543) ได!ให!ความหมายของประสิทธิผลไว!ว*า ประสิทธิผล (Effectiveness)    
เป9นการประเมินว*าโครงการนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค6ตามแผนหรือไม* ถ!าบรรลุวัตถุประสงค6ก็ถือว*าเกิด
ประสิทธิผลแล!ว (Effectiveness is Goal Achievement) 
  ธีรพัฒน6 พิเชฐวงศ6 (2546) ได!สรุปความหมายของประสิทธิผลไว! คือ ประสิทธิผล
เป9นการบรรลุถึงวัตถุประสงค6หรือความสําเร็จตามเปEาหมายท่ีกําหนดไว! โดยเป9นการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ6ในเชิงเปรียบเทียบระหว*างโครงการกับวัตถุประสงค6ของโครงการ 
  จากความหมายดังกล*าว สามารถสรุปได!ว*า ประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จหรือ
ผลลัพธ6 ในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ท่ีบรรลุการบรรลุเปEาหมายหรือวัตถุประสงค6ของ
องค6การ จากการดําเนินการของชุมชน หน*วยงาน ให!ผู!ปฏิบัติงานมีทัศนคติในทางบวก ตลอดจน
สามารถปรับตัวเข!ากับสิ่งแวดล!อมท้ังภายนอกและภายในองค6การ รวมท้ังสามารถแก!ป�ญหาภายใน
องค6การ ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*างได!แก*ด!าน 1. ด!านคุณภาพชีวิต 2. ด!านความยั่งยืน 3. ด!านการ
สร!างรายได! 4. ด!านมีภูมิคุ!มกัน 
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 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผล 
   ความหมายการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มีนักวิชาการและองค6การหลาย
ท*านได!ให!ความหมาย ไว!ดังต*อไปนี้ 
   ไทยเมเดนชา (2547, อ!างถึงใน ขจรยศ มีวาสนา, 2548) ได!กล*าวว*า การประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีผู!บังคับบัญชาได!สังเกตและตีค*าผลการปฏิบัติงานและ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู!ใต!บังคับบัญชาว*าบุคคลนั้นๆ ได!ปฏิบัติหน!าท่ีในความรับผิดชอบอย*างมี 
   คุณค*าและเกิดประสิทธิผลต*อหน*วยงานมากน!อยเพียงใด รวมถึงการคาดคะเน
ศักยภาพของใต!บังคับบัญชา โดยเทียบเคียงกับการวิเคราะห6ตําแหน*ง (Position Analysis) ของงาน
และแผนงานท่ีหน*วยงานกําหนดไว!ร*วมกัน 
   แมธิสและแจ�คสัน (Mathis & Jackson, 1997) ได!กล*าวว*า การประเมินประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน คือ กระบวนการในการประเมินว*าพนักงานทํางานได!ดีเพียงใด เม่ือเทียบกับมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว!และมีการสื่อสารผลการประเมินนั้นให!พนักงานได!รับทราบ 
   ภรณี มหานนท6 (2538) กล*าวว*า แนวทางในการวัดประสิทธิผลสามารถจําแนก
ออกเป9นลักษณะกว!างๆ ได! 3 แนวทางด!วยกันคือ 
   1. การประเมินประสิทธิผลในแง*ของเปEาหมาย (The Gold Approach) เป9นการใช!
วิธีวัดประสิทธิผลท่ีต้ังอยู*บนวิธีการ และเปEาหมายขององค6การ โดยพบว*าความสามารถในการผลิต 
(Productivity) ความยืดหยุ*นคล*องตัว (Flexibility) และการปราศจากซ่ึงความกดดัน (Strain) และ
ข!อขัดแย!ง (Conflict) มีความสัมพันธ6ต*อกันและเก่ียวข!องกับการประเมินประสิทธิผลขององค6การ
เกณฑ6ซ่ึงบ*งชี้ (Indicators) ความมีประสิทธิผลเหล*านี้สัมพันธ6กันอย*างใกล!ชิดกับเปEาหมายของ
องค6การ ซ่ึงผู!วิจัยได!ทําการศึกษาป�ญหาสําคัญประการหนึ่งเก่ียวกับการใช!ความสามารถในการผลิต
เป9นเครื่องบ*งชี้ความมีประสิทธิผลท่ีสําคัญนั้น ในกรณีท่ีองค6การนั้นเป9นองค6การทําหน!าท่ีหรือมี
เปEาหมายในการให!บริการและองค6การท่ีมีหน!าท่ีในการผลิตเองหลายองค6การท่ีอาจไม*สามารถวัด
ประสิทธิผลขององค6การได!จากความสามารถในการผลิตอย*างเต็มท่ี 
   2. การประเมินประสิทธิผลในแง*ของระบบทรัพยากร (The System Resource 
Approach) เป9นการพยายามหลีกเลี่ยงจุดอ*อน และข!อบกพร*องบางประการของการประเมิน
ประสิทธิผลในแง*ของเปEาหมาย โดยไม*พิจารณาถึงเปEาหมายขององค6การเสียเวลาเพราะเห็นว*าเป9นไป
ได!ยากท่ีจะใช!ในการบรรลุเปEาหมายเป9นเครื่องวัดประสิทธิผลขององค6การจึงมีการใช!แบบจําลองของ
ระบบทรัพยากรแทน แบบจําลองนี้ตั้งอยู*บนแนวความคิดว*า องค6การเป9นระบบเป�ด ซึงมีความสัมพันธ6
กับสภาพแวดล!อมในการแลกเปลี่ยน (Exchange) และการแข*งขัน (Competition) ดังนั้นประสิทธิผล
หมายถึง ความหมายขององค6การในการแสวงหาผลประโยชน6จากสภาพแวดล!อมเพ่ือให!ได!มาซ่ึง
ทรัพยากรซ่ึงหายากและมีคุณค*า องค6การจะมีประสิทธิผลสูงสุดเม่ือองค6การสามารถแสวงหาประโยชน6
สูงสุดได!จากตําแหน*งท่ีทําการต*อรองและใช!ประโยชน6ได!มากท่ีสุด (Optimizes) ในการได!มาซ่ึง
ทรัพยากร (Resource Procurement) อย*างไรก็ตาม แนวความคิดด!านระบบทรัพยากรก็มิได!
แตกต*างจากการใช!เปEาหมายท*าใดนักเพราะท่ีจริงเปEาหมายอย*างหนึ่งขององค6การก็คือการสรรหาทรัย
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พากรจากสภาพแวดล!อมนั่นเอง เป9นแต*เพียงการมองเปEาหมายขององค6การ ในฐานะท่ีมีความสัมพันธ6
กับสภาพแวดล!อมมากข้ึนนั้นเอง 
  3. การประเมินประสิทธิผลโดยใช!เกณฑ6 (The Multiple Criteria of Effectiveness) 
วิธีการนี้มีความเหมาะสมเป9นท่ียอมรับกันอย*างกว!างขวาง ท้ังในแง*ของนักวิชาการ และเม่ือนํามาใช!ใน
การวัดประสิทธิผลขององค6การ ในทางปฏิบัติก็ใช!ประเมินผลการปฏิบัติของหน*วยงานต*างๆ ได!ดี 
กล*าวคือ ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ ในการวัดจากผลผลิตลักษณะขององค6การ เช*น 
บรรยากาศขององค6การ สไตล6การอํานวยการและสมรรถนะขององค6การในการปฏิบัติงานพฤติกรรม
ในการผลิต เช*น ความร*วมมือร*วมใจ การพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีเชื่อถือได! 
  วีระพล สุวรรณนันต6 (2524) กล*าวว*า การกําหนดเกณฑ6การเลือกประสิทธิผลนั้น
มิได!วัดออกมาเป9นตัวเงินแต*วัดออกมาเป9นรูปของน้ําหนัก ระยะทาง การกระทํานามธรรม ฯลฯ ดังนั้น
เกณฑ6ในการเลือกประสิทธิผลจึงมีมากมายตามความหมายของเจ!าของโครงการ แต*เกณฑ6ไหนจะดี
หรือไม* จะต!องข้ึนอยู*กับว*า เกณฑ6ไหนเม่ือวัดแล!วก*อให!เกิดความคลาดเคลื่อนจากความมุ*งหมายน!อย
ท่ีสุด และต!องครอบคลุมสิ่งท่ีต!องการวัดมากท่ีสุด 
  ภรณี กีร6ติบุตร (2529) ได!วิเคราะห6และวิจัยตลอดจนการสร!างแบบจําลองในเรื่อง
การประเมินประสิทธิผลขององค6การ สามารถสรุปเป9นแนวทางได! 3 แนวทาง ดังนี้ 
  1. การประเมินผลในแง*ของเปEาหมาย (The Goal Approach) เป9นการใช!วิธีวัดผล
ท่ีต้ังอยู*บนวิธีการ และเปEาหมายขององค6การ โดยพบว*า ความสามารถในการผลิต (Productivity) 
ความยืดหยุ*นคล*องตัว (Flexibility) และปราศจากซ่ึงความกดดัน (Strain) และข!อขัดแย!ง (Conflict) 
มีความสัมพันธ6และเก่ียวข!องกับประสิทธิผลเป9นเกณฑ6ท่ีบ*งชี้ (Indicators) ความมีประสิทธิผลป�จจัย
เหล*านี้สัมพันธ6กันอย*างใกล!ชิดกับเปEาหมายขององค6การ 
  2. การประเมินประสิทธิผลในแง*ของระบบทรัพยากร (The System Resource 
Approach) เป9นการพยายามหลีกเลี่ยงจุดอ*อน และข!อบกพร*องบางประการของการประเมินผลในแง*
ของเปEาหมาย โดยไม*พิจารณาถึงเปEาหมายขององค6การเสียเลย เพราะเห็นว*าเป9นไปได!ยากท่ีจะใช!ใน
การบรรลุเปEาหมายเป9นเครื่องวัดประสิทธิผลขององค6การจึงมีการใช!แบบจําลองของระบบทรัพยากรแทน
แบบจําลองนี้ต้ังอยู*บนแนวความคิดว*า องค6การเป9นระบบเป�ด ซ่ึงมีความสัมพันธ6กับสภาพแวดล!อมในการ
เปลี่ยนแปลง (Exchange) และการแข*งขัน (Competition)  
  ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันทน6 (2536) กล*าวว*า ความหมายของการประเมินประสิทธิผลไว!
ว*า หมายถึง การทําสิ่งท่ีควรต!องทํา กล*าวคือ ทํากิจกรรมท่ีบังเกิด “ผล” ตรงตามท่ีต!องการซ่ึงใน
ระดับจุลภาคคือ การใช!จ*ายทํากิจกรรมท่ีจะให! “ผล” ตรงตามท่ีนโยบายได!กําหนดไว! หรือสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค6ท่ีได!กําหนดไว! สภาพเช*นนี้สื่อถึงการใช!ทรัพยากรในกิจกรรมท่ีควรทํา ถ!ากิจกรรม
นั้นไม*ได!ให!บรรลุจุดมุ*งหมายท่ีต!องการ การทํากิจกรรมดังกล*าวก็ไม*สมควร และเป9นการใช!จ*ายท่ีสูญ
เปล*า เนื่องจากผลผลิตและผลลัพธ6ท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจากการใช!จ*ายนั้นไม*ใช*ผลท่ีต!องการซ่ึงหลักเกณฑ6
การหาประสิทธิผลของนโยบาย 
  นิศา ชูโต (2538) กล*าวว*า การประเมินผลโครงการเป9นการใช!กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร6 หรือการใช!เทคนิคการวิจัยทางด!านสังคมศาสตร6 เพ่ือหาข!อมูลท่ีเป9นจริงและเชื่อถือได!
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เก่ียวกับโครงการ เพ่ือเป9นการตัดสินใจว*า โครงการดังกล*าวดีหรือไม*อย*างไร เป9นการค!นหาว*าผลของ
กิจกรรมท่ีวางไว!ในโครงการประสบความสําเร็จตรงกับวัตถุประสงค6ของโครงการหรือไม*สําหรับเกณฑ6
ท่ีใช!นํามาวัดในการประเมินผลการจัดการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้นั่นก็คือ การวัดและการวิเคราะห6 
ต!นทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) ผลประโยชน6ตอบแทนหลักไม*สามารถตีค*า
ออกเป9นตัวเงินได! หรือเม่ือตีค*าออกมาเป9นตัวเงินแล!วก*อให!เกิดความคลาดเคลื่อนสูง หรือในกรณีท่ี
ผลประโยชน6ตอบแทนมีค*าเป9นนามธรรมมากๆ ในกรณีนี้ต!องวัดผลประโยชน6ตอบแทนออกมาในรูปท่ี
ไม*ใช*ตัวเงิน แต*วัดออกมาในรูปของประสิทธิผล (Effectiveness) 
  พะยอม วงศ6สารศรี (2542) ได!กล*าวว*า การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง การประเมินคุณค*าการทํางานของบุคคล เป9นวิธีการท่ีผู!บังคับบัญชาบันทึกและลงความเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ในระยะเวลาท่ีกําหนดไว! เพ่ือเป9นเครื่องประกอบการพิจารณาตอบแทนความ
ดีความชอบแก*ผู!ปฏิบัติงาน 
  วรนาถ แสงมณี (2543) ได!กล*าวว*า การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เป9น
กระบวนการประเมินสิ่งท่ีพนักงานประพฤติปฏิบัติให!แก*องค6การหรือสิ่งท่ีองค6การได!รับจากพนักงาน
ภายในช*วงเวลาท่ีกําหนด จากนั้นปEอนผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให!พนักงานได!รับทราบว*า
ปฏิบัติงานได!ผลดีมากน!อยเพียงใดและแนะนําให!พนักงานรู!ถึงวิธีการท่ีพวกเขาจะต!องปฏิบัติงานให!ดี 
เพ่ือท่ีจะได!เปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค6การ การปฏิบัติงานและงานท่ีออกมา
สามารถท่ีจะมาวินิจฉัยได!ว*า ทัศนคติของพนักงานท่ีมีต*อองค6การไปในทิศทางใด 
  ออร6วิลเล เอฟ. โปแลนด6 (บุญชู โสดา, 2543; อ!างถึงใน Orville F, Poland) ได!ทํา
การจําแนกประเภทของการประเมินผลไว!เป9น 3 แบบด!วยกัน คือ 
  1. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) เป9นการประเมินความสําเร็จ
ท่ีแท!จริงของแผนหรือโครงการว*า เม่ือสิ้นสุดการดําเนินการตามแผนแล!ว ได!ผลงานหรือผลผลิตออกมาท้ัง
ในเชิงประมาณและคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค6 เปEาหมาย และผลท่ีคาดว*าจะได!รับเพียงใด 
  2. การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) เป9นการประเมินถึงทรัพยากรท่ี
ใช!ไปว*าทําให!บังเกิดผลมากน!อยเพียงใด ซ่ึงมักจะใช!วิธีการวิเคราะห6ต!นทุน และประโยชน6 (Cost Benefit 
Analysis) หรือการวิเคราะห6ต!นทุนและประสิทธิผล (Cost Effectiveness Analysis) มาทําการพิจารณา
ประเมิน เพ่ือจะได!รู!ว*าค*าใช!จ*ายท่ีแท!จริงหรือท่ีใช!ไปจริงของแผนเป9นเท*าใด โดยมีวิธีการประเมิน 2 แบบ 
   2.1 การควบคุมประเมินผล (Program Monitoring) เป9นการประเมินผลตาม
เปEาหมายและนโยบายว*ามีการปฏิบัติท่ีสอดคล!องกับระเบียบ กฎเกณฑ6 และมาตรฐานท่ีกําหนดไว!เพียงใด 
   2.2 การประเมินความแตกต*าง (Discrepancy Evaluation) เป9นการประเมิน
ถึงความสําเร็จของแผนเปรียบเทียบกับมาตรฐานว*ามีความแตกต*างกันหรือไม*เพียงใด 
  3. การประเมินโดยอาศัยแนวความคิดจากหลายๆ แหล*ง (Eclectic Evaluation) 
เป9นการประเมินผลหลายๆ ลักษณะหรือหลายๆ อย*างไปด!วยกัน เช*น การประเมินในเรื่องการใช!
ทรัพยากร การประเมินถึงกระบวนการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานของแผน เป9นต!นนอกจากนี้  
  เบนจามิน ดี. พอก (บุญชู โสดา, 2543; อ!างถึงใน Benjamin D, Paul) ได!แบ*งการ
ประเมินผลเป9น 2 กลุ*ม คือ 
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  1. การประเมินความพยายาม หมายถึง การวัดพลังงานท่ีใช!ไปในการทํางาน และ
ความพยายามของผู!ปฏิบัติงานว*าใช!มากน!อยเพียงใด 
  2. การประเมินผลงาน เป9นการวัดถึงผลงานท่ีปรากฏออกมาว*าสอดคล!องกับท่ี
กําหนดไว!หรือไม*เพราะเหตุใดอีกคนหนึ่งคือ  
  ไมเคิล เชริเวน (บุญชู โสดา, 2543; อ!างถึงใน Michael Seriven) ได!แบ*งการ
ประเมินผลออกเป9น 2 กลุ*ม เช*นเดียวกันคือ 
  1. การประเมินการสร!างเสริม เป9นการประเมินเพ่ือให!ได!ข!อมูลข*าวสารท่ีสะท!อนให!
เห็นถึงการท่ีจะพัฒนาปรับปรุงแผนให!ก!าวหน!ายิ่งข้ึน 
  2. การประเมินผลรวมท้ังหมด เป9นการประเมินผลภายหลังท่ีได!ปฏิบัติตามแผนจน
เสร็จเรียบร!อยแล!วซ่ึงเป9นการประเมินประสิทธิผลของโครงการ 
  ธีรพัฒน6 พิเชฐวงศ6 (2546) กล*าวสรุปว*า การประเมินประสิทธิผล คือ กระบวนการท่ี
ใช!ดุลยพินิจ (Judgment) ด!วยวิธีการทางวิทยาศาสตร6 ในการพิจารณาตัดสินคุณค*าความเหมาะสม 
ความคุ!มค*าหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เม่ือโครงการนั้นๆ ดําเนินการเสร็จแล!วได!ผลอย*างไร เป9นไป
ตามเปEาหมายหรือวัตถุประสงค6หรือไม*อย*างไร และสามารถนําผลการประเมินไปใช!ในการปรับปรุง
โครงการ หรือนําไปพิจารณาตัดสินใจว*าโครงการควรจะดําเนินการต*อไปหรือควรจะยุติเพ่ือให!ได!มาซ่ึง
ทรัพยากรซ่ึงหายากและมีคุณค*า องค6การจะมีประสิทธิผลสูงสุดก็เม่ือองค6การสามารถแสวงหา
ประโยชน6สูงสุดได!จากตําแหน*งท่ีทําการต*อรอง และใช!ประโยชน6ได!มากท่ีสุด (Optimizes) ในการ
ได!มาซ่ึงทรัพยากร (Resource Procurement) 
  3. การประเมินประสิทธิผลโดยใช!หลายเกณฑ6 (The Multiple Criteria Effectiveness) 
วิธีการนี้มีความเหมาะสมเป9นท่ียอมรับกันอย*างกว!างขวาง ท้ังในแง*ของนักวิชาการ และเม่ือนํามาใช!ในการ
วัดประสิทธิผลขององค6การ ในทางปฏิบัติก็ใช!ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน*วยงานต*างๆ ได!ดี กล*าวคือ 
   3.1 ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ โดยการวัดจากผลผลิต 
   3.2 ลักษณะขององค6การ เช*น บรรยากาศขององค6การ สไตล6การอํานวยการ
และสมรรถนะขององค6การในการปฏิบัติงาน 
   3.3 พฤติกรรมในการผลิต เช*น การร*วมมือร*วมใจ การพัฒนา การปฏิบัติงานท่ี
เชื่อถือได! 
  เคิร6ค แพทริค (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ6, 2540) ได!เสนอแนวความคิดในการ 
  ประเมินผลการฝsกอบรมว*าควรจะเก็บข!อมูล 4 ระดับ และได!เสนอคําถามท่ีควรถาม
ในแต*ละระดับไว!ดังนี้ 
  1. ปฏิกิริยา หมายถึง สิ่งต*างๆ ท่ีผู!เข!ารับการอบรมมีปฏิกิริยาต*อโครงการ เช*น วัสดุ
ผู!บรรยาย สิ่งอํานวยความสะดวก วิธีวิทยา เนื้อหาสาระ และอ่ืนๆ แต*ไม*รวมถึงการวัดการ เรียนรู!
เนื่องจากปฏิกิริยาของผู!เข!าอบรมเป9นป�จจัยสําคัญป�จจัยหนึ่งท่ีกําหนดว*าโครงการควรจะดําเนินการ
ต*อไปหรือไม* การประเมินผลในลักษณะดังกล*าวจะทราบถึงปฏิกิริยาของผู!รับการ อบรมท้ังหมดหรือ
ส*วนใหญ*ท่ีตอบแบบสอบถาม หลีกเลี่ยงหรือแก!ป�ญหาอันเกิดจากการใช!คําวิจารณ6จากผู!เข!ารับการ
ฝsกอบรมเพียงไม*ก่ีคนเก่ียวกับโครงการ การประเมินผลโครงการในระดับปฏิกิริยานี้เพียงพอหากผู!
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ฝsกอบรมเชื่อว*าการเข!าร*วมโครงการได!เป�ดโอกาสหรือสร!างบรรยากาศท่ีดีเก่ียวกับการเรียนรู!เนื้อหา
ต*างๆ ของโครงการ ถ!าเจ!าของโครงการหรือผู!บริหารคิดว*าข!อมูลท่ีได!จากแบบสอบถามปฏิกิริยา 
(Reaction Questionnaire) เพียงพอ ก็ไม*จําเป9นจะต!องประเมินผลข้ันสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู! 
  2. การเรียนรู! การประเมินในลักษณะนี้จะเก่ียวข!องกับการวัดการเรียนรู!หลักการ
ข!อเท็จจริง เทคนิค และทักษะท่ีกําหนดไว!ในโครงการ ซ่ึงวัดได!ยากกว*าปฏิกิริยาต*อโครงการมาตรวัด
จะเป9นวัตถุวิสัย (Objective) และเป9นดัชนีเชิงปริมาณ (Quantifiable Indicators) ท่ีชี้ให!เห็นว*า
ผู!เข!าร*วมโครงการเข!าใจและเรียนรู!เนื้อหาสาระต*างๆ ของหลักสูตรได!มากน!อยเพียงใดมาตรวัด
ดังกล*าวนี้ไม*จําเป9นจะต!องเก่ียวกับการปฏิบัติหน!าท่ีในงาน มาตรวัดการเรียนรู!มีหลายชนิดนับต้ังแต*
การทดสอบด!วยดินสอ ปากกา เส!นโค!งการเรียนรู! การปฏิบัติทักษะ การจําลองงาน (Job Simulations) 
ท้ังนี้ข้ึนอยู*กับวัตถุประสงค6ของโครงการ วัตถุประสงค6นี้ควบคู*ไปกับวัตถุประสงค6ของการประเมินผล
โครงการมีส*วนในการกําหนดประเภทของมาตรวัดท่ีจะใช!ประเมินผล 
  3. พฤติกรรม ในท่ีนี้ หมายถึง มาตรวัดการปฏิบัติหน!าท่ีการงาน (Job Performance) 
ท้ังนี้เกิดข้ึนจากแนวความคิดท่ัวไปว*า ปฏิกิริยาท่ีดีต*อโครงการฝsกอบรมมิได!หมายถึงการเรียนรู!และ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู!ท่ีได!จากโครงการก็มิได!หมายถึงพฤติกรรมท่ีดีข้ึนในการทํางาน ยังมีป�จจัย
ต*างๆ มากมายท่ีนอกเหนือไปจากโครงการฝsกอบรมท่ีมีผลต*อการปฏิบัติหน!าท่ีการงาน การประเมินผล
ประเภทพฤติกรรมนี้ครอบคลุมสิ่งต*อไปนี้ 
   3.1 การเปรียบเทียบก*อนและหลัง (Before – and – After Comparisons) 
   3.2 การสังเกตจากพฤติกรรมของผู! เข!ารับการฝsกอบรมโดยผู!บังคับบัญชา
ผู!ใต!บังคับบัญชา และเพ่ือนร*วมงาน 
   3.3 การเปรียบเทียบเชิงสถิติ (Statistical Comparisons) 
   3.4 การติดตามช*วงยาว (Long – Range Follow – Ups) 
  4. ผลลัพธ6 การประเมินผลระดับนี้ใช!เพ่ือเชื่อมโยงผลของโครงการเข!ากับการ
ปรับปรุงองค6การ (Organizational Improvement) ผลบางอย*างอาจวัดได!จาก (ก) การลดต!นทุน 
(Cost Savings) (ข) เนื้อของผลงานท่ีเพ่ิมข้ึน และ (ค) คุณภาพท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงต!องอาศัยการเก็บ
ข!อมูลก*อนและหลังโครงการและวิเคราะห6การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ในการประเมินดังกล*าว
ควรพยายามทุกทางท่ีจะต!องระบุแยกตัวแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลต*อการเปลี่ยนแปลงดังกล*าวและนําตัวแปร
เหล*านั้นเข!ามาพิจารณาในการวิเคราะห6  
  จากความหมายของการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ีมีผู!ให!คํานิยามท้ังหมด
ข!างต!นสรุปความหมายได!ว*า การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) หมายถึง 
ความสําเร็จหรือผลลัพธ6 ในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ท่ีบรรลุวัตถุประสงค6 ท่ีพึง
ปรารถนานั่นคือ ผลปฏิบัติงานไม*ว*าจะเป9นผลผลิต (ผลกระทบ/ผลลัพธ6) ได!ผลตรงตามผลท่ีคาดหวังไว!
เป9นท่ีพึงพอใจของประชาชนจากการดําเนินการของชุมชน หน*วยงาน ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง 
ได!แก*ด!าน 1. ด!านคุณภาพชีวิต 2. ด!านความยั่งยืน 3. ด!านการสร!างรายได! 4. ด!านมีภูมิคุ!มกัน เพ่ือ
ปEองกันมิให!ตกอยู*ในวงจรความยากจน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย*างท่ัวถึงเพ่ือมุ*งท่ีจะวัดผลการ
ทํางานขององค6กร ชุมชน ในช*วงระยะเวลาหนึ่งภายใต!วัตถุประสงค6 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ี
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องค6การกําหนดไว! เพ่ือต!องการทราบว*าประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย และ
ผลกระทบด!านความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต*อการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย 3 ด!าน
ได!แก* ด!านเกษตรกรรม ด!านการแพทย6แผนไทย และด!านโภชนาการ ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง
เป9นอย*างไร โดยนําผลการประเมินดังกล*าวไปใช!ประโยชน6ต*างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการต*อไป 
 2.1.3 องค6ประกอบของประสิทธิผล 
  พาร6สัน (Parsons, 1964) กล*าวว*า แนวคิดเก่ียวกับการใช!ความเป9นระบบของ
องค6การเป9นเครื่องมือวัดความมีประสิทธิผลขององค6การ โดยใช!ชื่อว*า AGIL ซ่ึงได!ระบุกิจกรรม         
4 ประเภท ซ่ึงองค6การจําเป9นต!องกระทํา อันประกอบด!วย 
  A  =  Adaptation   คือ การปรับตัวเข!ากับสภาพสิ่งแวดล!อม 
  G  =  Goal Attainment  คือ การบรรลุเปEาหมาย 
  I  =  Integration   คือ การประสานเป9นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  L  =  Latency   คือ สิ่งท่ีซ!อนเร!น ซ่ึงหมายถึงการรักษารูปแบบ 
  หรือดํารงไว!ซึ่งสัญลักษณ6ทางวัฒนธรรมและการจูงใจ 
  แคพโลว6 (Caplow, 1964) ได!สร!างแบบจําลองท่ีเสนอแนะว*าประสิทธิผลของ
องค6การ 2 องค6การ คือองค6การเดียวในระยะเวลาท่ีแตกต*างกัน สามารถเปรียบเทียบกันได!และ
ประเมินผลโดยวัดจากตัวแปร 4 ตัวแปร ด!วยกัน คือ 
  1. ความม่ันคง (Stability) หมายถึง การวัดความสามารถขององค6การในการรักษา
โครงสร!างขององค6การไว! 
  2. การผสมผสานเป9นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การวัดความสามารถของ
องค6การ ในการหลีกเลี่ยงการขัดแย!งระหว*างสมาชิกองค6การ 
  3. ความสมัครใจ (Voluntarism) หมายถึง ความสามารถขององค6การในการจัดให!มี
ความพึงพอใจ สําหรับบุคคลและความปรารถนาของสมาชิกท่ีจะคงมีส*วนร*วมต*อไป 
  4. ความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององค6การ 
  สเทียร6ส (Steers, 1977) ได!ประเมินประสิทธิผลขององค6การ ด!วยตัวแบบท่ีเรียกว*า 
ตัวแบบกระบวนการ (Process Model) โดยเสนอว*า การวัดประสิทธิผลขององค6การควรพิจารณา
แนวคิดท่ีสัมพันธ6กัน 3 ประการ คือ 
  1. การบรรลุถึงเปEาหมายให!ได!สูงสุด (Goal Optimization) แนวคิดนี้ยอมรับว*าการ
บรรลุถึงเปEาหมายสูงสุดเป9นสิ่งท่ีเป9นไปไม*ได! และถ!าถึงแม!จะเป9นไปได!ก็อาจมีโทษต*อองค6การและการ
อยู*รอดขององค6การ เช*น การท่ีองค6การมุ*งบรรลุเปEาหมายในการผลิตให!ได!สูงสุดจนไม*เหลือทรัพยากร
เพียงพอสําหรับการวิจัยและพัฒนาผลผลิตใหม* ซ่ึงจะมีผลกระทบต*อความอยู*รอดขององค6การใน
ระยะยาว ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลจึงเป9นไปในรูปของการวิเคราะห6ว*า องค6การสามารถบรรลุ
ถึงเปEาหมายท่ีเป9นไปได! 
  2. แนวคิดด!านระบบ (System Perspective) เสนอว*า เปEาหมายไม*ใช*อยู*ในสภาพ
ท่ีนิ่งอยู*กับท่ีแต*เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การบรรลุถึงเปEาหมายระยะสั้นก็คือทรัพยากรใหม*ท่ีจะ
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เข!าไปมีส*วนในการบรรลุเปEาหมายต*อไป ความเป9นวงจรของเปEาหมายขององค6การจัดกล*าวแสดงให!
เห็นถึงความเป9นระบบขององค6การ 
  3. การเน!นเรื่องพฤติกรรม (Human Behavior) คือ การยอมรับว*าเปEาหมายของ
องค6การจะสามารถบรรลุถึงได!ก็โดยอาศัยพฤติกรรมของสมาชิกในองค6การ 
 2.1.4 ประสิทธิผลขององค6การ 
  อิสท6 (Etzioni, 1964) ให!ความหมายของประสิทธิผลขององค6การว*า หมายถึง 
ขนาดของความสามารถขององค6การในการท่ีจะสามารถทํางานบรรลุเปEาหมายต*างๆ ท่ีกําหนดไว!ส*วน 
Schein (1970) ให!ความหมายของประสิทธิผลขององค6การว*า หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ของ
องค6การในการท่ีจะอยู*รอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษา สภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) 
ไม*ว*าองค6การนั้นจะมีหน!าท่ีใดต!องการให!ลุลวงประสิทธิผลขององค6การจะมีข้ึนได!ยอมข้ึนอยู*กับเง่ือนไข
ท่ีว*า องค6การสามารถทําประโยชน6จากสภาพแวดล!อมจนบรรลุผลสําเร็จตามเปEาหมายท่ีต้ังใจไว! แต*สิ่ง
ท่ีสําคัญท่ีสุดอยู*เบื้องหลังควบคู*กับประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึง
การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานท่ีก*อให!เกิดผลได!สูงโดยได!ผลผลิตท่ีมี มูลค*าสูงกว*ามูลค*า
ของทรัพยากรท่ีใช!ไป (ธงชัย สันติวงษ6, 2533) 
  สําหรับวิธีในการทดสอบการบริหารท่ีดีก็คือการดูความสามารถในการจัดองค6การ 
(Organize) และการใช!ทรัพยากรท่ีหาได!ให!สามารถบรรลุวัตถุประสงค6และรักษาระดับการปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิผลไว!ไห!ได!สิ่งสําคัญในท่ีนี้คือ ประสิทธิผล หรือ Effectiveness ซ่ึงในป�จจุบันมักเป9นท่ียอมรับ
กันอย*างกว!างขวางว*าแนวความคิดเรื่องประสิทธิผล คือ ตัวการท่ีจะเป9นเครื่องมือตัดสินในข้ันสุดท!าย
ว*าการบริหารและองค6การประสบความสําเร็จหรือไม* เพียงใด อย*างไรก็ตาม คําว*าประสิทธิผลยังมี
ความแตกต*างกันอยู*ในความเข!าใจของนักวิชาการต*างสาขากัน สําหรับนักเศรษฐศาสตร6หรือนัก 
วิเคราะห6ทางการเงิน ประสิทธิผลขององค6การ (Organization Effectiveness) มีความหมายอย*าง
เดียวกันกับผลกําไร (Profit) หรือผลประโยชน6จากการลงทุน (Return on Investment) สําหรับ
ผู!จัดการฝqายผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตท่ีเป9นสินค!าหรือ
บริการ สําหรับนักวิทยาศาสตร6การวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของจํานวนสิ่งประดิษฐ6ใหม*ๆ 
หรือ ผลผลิตใหม*ๆ ขององค6การ และสําหรับนักสังคมศาสตร6 ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพ
ของชีวิตการทํางาน  
  กล*าวโดยสรุปแล!ว ประสิทธิผลขององค6การ หมายถึง ความสามารถขององค6การใน
การบรรลุเปEาหมายท่ีได!กําหนดไว! โดยใช!ประโยชน6จากทรัพยากรอย*างคุ!มค*า รักษาไว!ซ่ึงท้ังทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณ6และไม*สร!างความเครียดแก*สมาชิก สมาชิกเกิดความ พึงพอใจในงานทุกคนมีส*วนร*วม
อย*างกว!างขวางในการกําหนดวัตถุประสงค6ขององค6การ และรับผิดชอบต*อป�ญหาหรือข!อยุ*งยากท่ี
เกิดข้ึน และองค6การส*วนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพ่ือดํารงอยู*ต*อไปได!ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานนั้น คือ ผลสําเร็จอันเป9นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือแผนงานนั้นตาม
วัตถุประสงค6ขององค6การท่ีได!ต้ังไว! หรือได!คาดหวังไว! โดยหากนํามาศึกษาแล!วจะพบว*าประสิทธิผล
นั้น หมายถึง ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแล!วตัวเราคิดหรือวางแผนท่ีจะประกอบกิจการใดแล!วสามารถทํา
กิจการนั้นให! สําเร็จได!ตามท่ีคิดหรือวางไว! เรียกว*า การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพ แนวความคิด
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สมัยใหม*ในการจัดกิจการงานจะเริ่มต!นท่ีการต้ังจุดสําเร็จของงาน นั่นคือ ในการวางแผนงานนั้น ณ 
จุดเริ่มต!นของงานจะมีการต้ังเปEาหมายหรือวัตถุประสงค6กันว*าผลสําเร็จท่ีเราต!องการนั้นคืออะไร 
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การท่ีดําเนินโครงการหรืองานอย*างหนึ่ง อย*างใดแล!วและ
ปรากฏว*าผลเกิดข้ึน (Outcomes) หรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (Output) ณ ระดับหนึ่งระดับใดท่ีเป9น
เปEาหมายหรือวัตถุประสงค6ท่ีกําหนดไว!มีการใช!ทรัพยากร (Resources) หรือป�จจัยนําเข!า (Inputs) 
มากน!อยเพียงใด ถ!าใช!ทรัพยากรหรือป�จจัยนําเข!ามาดําเนินการในโครงการหรืองานใดน!อยท่ีสุด และ
ผลท่ีเกิดข้ึนสอดคล!องกับวัตถุประสงค6หรือเปEาหมายท่ีกําหนดไว! การดําเนินโครงการนั้นจะมี
ประสิทธิผลสูงชุด (ท้ังนี้โดยการเปรียบเทียบโครงการแต*ละโครงการท่ีสามารถดําเนินการแล!วบรรลุ
วัตถุประสงค6หรือเปEาหมายท่ีกําหนดได!เหมือนกัน) ในทางตรงกันข!ามโครงการใดแม!ว*าจะสามารถ
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค6 หรือเปEาหมายท่ีกําหนดไว!เหมือนกันก็ตามแต*ใช!ทรัพยากรหรือป�จจัย
นําเข!ามากกว*าโครงการอ่ืนๆ โครงการนั้นก็จะไม*ใช*โครงการท่ี มีประสิทธิผลสูงสุด  
  ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย หมายถึง ความสําเร็จหรือผลลัพธ6 
ในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ท่ีบรรลุวัตถุประสงค6 ท่ีพึงปรารถนา นั่นคือ ผลปฏิบัติงานไม*
ว*าจะเป9นผลผลิต (ผลกระทบ/ผลลัพธ6) ได!ผลตรงตามผลท่ีคาดหวังไว!เป9นท่ีพึงพอใจของประชาชนจาก
การดําเนินการของชุมชน หน*วยงาน ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง ได!แก*ด!าน 1. ด!านคุณภาพชีวิต      
2. ด!านความยั่งยืน 3. ด!านการสร!างรายได! 4. ด!านมีภูมิคุ!มกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.4.1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลด!านคุณภาพชีวิต 
    ด!านคุณภาพชีวิต หมายถึง การนําสิ่งท่ีได!จากการบริหารจัดการภูมิป�ญญา
ท!องถ่ินไทยไปใช!เพ่ือส*งผลให!มีคุณภาพชีวิตด!านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจาก การนําสิ่งท่ีได!จากการ
บริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย มาเพ่ิมรายได! และลดรายจ*าย ในการดํารงชีวิตประจําวัน มา
สร!างสรรค6พัฒนา ชุมชน สังคม และสภาพแวดล!อมภายในสังคม มาพัฒนาความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน และส*งผลต*อการประกอบอาชีพ 
    คุณภาพชีวิต (Quality of Life) เป9นคําท่ีนํามาใช!กับงานและโครงการ
พัฒนาต*างๆ เพ่ือบ*งบอกถึงเปEาหมายของการพัฒนาบุคคลหรือสังคมให!บรรลุถึงคุณลักษณะท่ีดีตาม
อุดมการณ6ท่ีกําหนดไว! อันมีจุดหมายปลายทางท่ีการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข และความสมบูรณ6ของ
ป�จจัยต*างๆ ของชีวิต การมีชีวิตท่ีดี ชีวิตท่ีมีคุณภาพหรือคุณภาพชีวิตของแต*ละบุคคลก็มีความต*างกัน
เนื่องจากแต*ละบุคคลได!เรียนรู! และรับเอาความเข!าใจเก่ียวกับชีวิตท่ีพึงปรารถนามาแตกต*างกัน
ความรู! ประสบการณ6ท่ีบุคคลได!รับจากการเลี้ยงดู สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล!อม ก็มีอิทธิพลต*อ
การมองเห็นคุณภาพชีวิตท่ีตนต!องการท่ีแตกต*างกันเปEาหมายและวิธีการท่ีจะทําให!คุณภาพชีวิตของ
แต*ละบุคคลบรรลุผลสําเร็จมีความแตกต*างกัน ท้ังนี้เนื่องจากแต*ละบุคคลมีชีวิต ร*างกาย สิ่งแวดล!อม 
ภูมิหลัง ประสบการณ6ฯลฯ ต*างกัน แม!คนเดียวหากต*างเวลา และต*างสถานการณ6ก็อาจมีความเข!าใจ
และความต!องการท่ีเปลี่ยนไปได! โดยภาพรวมแล!วชีวิตท่ีดี หรือมีคุณภาพนั้นมีลักษณะร*วมกัน อย*าง
น!อยท่ีสุด ก็ควรเป9นลักษณะท่ีจะนําไปสู* การมีความสุข และความเจริญก!าวหน!า ท้ังด!านร*างกาย 
จิตใจอารมณ6 สังคม และสิ่งแวดล!อม ซ่ึงจะช*วยให!ทุกชีวิตมีความสุข และความเจริญข้ึนได! (นิศารัตน6 
ศิลปเดช, 2540) ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท*านได!ให!ความหมายของคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
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    วัลเลส (Wallace, 1974) กล*าวว*า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีความ   
พึงพอใจด!วยความสุข อันเกิดจากองค6ประกอบ 4 ด!าน คือ ด!านจิตใจ ด!านเศรษฐกิจ ด!านสุขภาพด!าน
สังคมและสิ่งแวดล!อม 
    ชาร6มา (Sharma, 1975) กล*าวว*า คุณภาพชีวิต หมายถึง เป9นองค6ประกอบ
ท้ังหลายท่ีให!ความพึงพอใจ ความสุขแก*บุคคล ท้ังทางร*างกาย (Physical) และจิตใจ (Psychological) 
ในช*วงระยะเวลาหนึ่ง อันเกิดมาจากการได!รับการตอบเสนอความต!องการทางจิตใจ และสังคม 
    ชัยวัฒน6 ป�ญจพงษ6 และคนอ่ืนๆ (นิศารัตน6 ศิลปเดช, 2540) กล*าวว*า 
คุณภาพชีวิต เป9นชีวิตท่ีไม*เป9นภาระและไม*ก*อให!เกิดป�ญหาให!กับสังคม มีความสมบูรณ6ท้ังทางร*างกาย
และจิตใจ มีความเพียบพร!อมและดํารงสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให!สอดคล!องกับ
สภาพแวดล!อม และค*านิยมของสังคมสามารถ แก!ไขป�ญหาเฉพาะหน!า ป�ญหาท่ีสลับซ!อน และ
สามารถหาวิธีการอันชอบธรรม เพ่ือให!ได!มาซ่ึงท่ีตนประสงค6 ภายใต!เครื่องมือ และทรัพยากรท่ีมีอยู*ซ่ึง
มีนักวิชาการหลายท*านได!ให!ความสําคัญของคุณภาพชีวิตดังนี้ 
    นิศารัตน6 ศิลปเดช (2540) กล*าวว*า คุณภาพชีวิตมีความสําคัญท้ังต*อบุคคล
และสังคมอย*างยิ่ง โดยผู!มีคุณภาพชีวิตจะช*วยให!ตนเองและสังคมมีลักษณะ ดังนี้ 
    1. ดํารงชีวิตในแนวทางท่ีดี ใช!วิธีอันชอบธรรมในการสนองความต!องการใน
ด!านต*างๆ ของตนท่ีไม*ก*อให!เกิดความเดือดร!อนแก*ตนเองและผู!อ่ืน 
    2. สร!างสรรค6พัฒนา คิดปรับปรุงตนเอง สังคม สิ่งแวดล!อมให!ดีข้ึนอยู*เสมอ
ใช!ภูมิป�ญญา เหตุผล และวิธีการแห*งสันติในในการแก!ป�ญหาต*างๆ 
    3. ยอมรับในคุณค*าและความสําคัญของตนเอง ผู!อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล!อม
ทําให!การอยู*ร*วมกันในสังคมจึงไม*มีป�ญหาและความขัดแย!ง 
    4. เป9นพ้ืนฐานของครอบครัวและสังคมท่ีสงบสุขมีความเจริญก!าวหน!า มี
เสถียรภาพ ปลอดภัย เป9นปsกแผ*นม่ันคง และเป9นระเบียบเรียบร!อย ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท*านได!ให!
องค6ประกอบของคุณภาพชีวิตดังนี้ 
    องค6ประกอบของคุณภาพชีวิตสามรถพิจารณาแบ*งออกเป9น ระดับจุลภาค
หรือระดับบุคคล และระดับมหภาคหรือระดับประเทศ โดยวิจัยนี้ทําการศึกษาองค6ประกอบของ
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ซ่ึงผู!กล*าวถึงแนวคิดด!านองค6ประกอบของคุณภาพชีวิตไว!ดังนี้ 
    คอนโด (Kondo, 1985) ได!เสนอความคิดเก่ียวกับป�จจัยท่ีเป9นองค6ประกอบ
ของคุณภาพชีวิตไว!ว*า ควรประกอบด!วยองค6ประกอบ 3 ด!าน คือ 
    1. มาตรฐานความเป9นอยู*ทางด!านร*างกาย ประกอบด!วย อาหารหรือ
โภชนาการ สุขภาพ ท่ีอยู*อาศัย สิ่งแวดล!อม สิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ 
    2. จิตใจหรืออารมณ6 ประกอบด!วย ความรักหรือความเป9นเพ่ือน การ
แต*งงานหรือการมีบุตร ครอบครัว นันทนาการหรือการใช!เวลาว*าง การศึกษา ความพึงพอใจในการ
ทํางานความม่ันคง สถานภาพ ฯลฯ 
    3. ความรู!สึกนึกคิด ประกอบด!วย การมีอิสระต*อความเชื่อ การมีอิสระต*อ
การปฏิบัติความเชื่อของตน 
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    เย็นใจ เลาหวณิช (2523) กล*าวว*า คุณภาพชีวิตแบ*งได! 2 ส*วน คือ 
    1. สิ่งท่ีจําเป9นระดับพ้ืนฐาน คือ ส*วนท่ีทําให!พอชีวิตอยู*ได! ประกอบด!วย 
     1.1 สิ่งท่ีจําเป9นในการยังชีพเบื้องต!น คือ ป�จจัย 4 ได!แก* อาหาร
เครื่องนุ*งห*ม ท่ีอยู*อาศัย และยารักษาโรค 
     1.2 สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ6ไม*พิการ หรือปqวยเป9นโรคเรื้อรัง 
     1.3 ชีวิตและการทํางานมีความม่ันคงปลอดภัย 
     1.4 มีอิสระ เสรีภาพ ไม*อยู*ในสภาวะท่ีถูกจองจําหรือคุมขัง สามารถใช!
สิทธิเสรีภาพในขอบเขตแห*งกฎหมาย หรืประเพณีของสังคมท่ีตนเป9นสมาชิกอยู* 
    2. สิ่งท่ีจําเป9นต*อการเพ่ิมคุณภาพชีวิต เป9นส*วนท่ีเพ่ิมเติมจากสภาพท่ีพอ
อยู*ได! ให!กลายเป9นอยู*ดี อันได!แก* 
     2.1 สภาพแวดล!อมท่ีเหมาะสมต*อการเพ่ิมคุณภาพชีวิต ได!แก*
สภาพแวดล!อมท่ีไม*มีมลภาวะ สงบ เอ้ืออํานวยต*อการพัฒนาตนเองและอยู*ใกล!ชิดกับธรรมชาติ 
     2.2 คุณสมบัติส*วนตัวท่ีเหมะสมซ่ึงทําให!สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของบุคคล ได!แก* การมีจุดมุ*งหมายในชีวิต มีความสามารถในการตัดสินใจ มีพ้ืนฐานความรู!เก่ียวกับ
ตนเอง และสิ่งแวดล!อม และการมีความพยายาม อุตสาหะ และอดทน 
    พระเทพเวที (ประยุทธ6 ปยุตโต) (อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา, 
2541; อ!างถึงใน พระเทพเวที (ประยุทธ6 ปยุตโต, 2533) ได!จําแนกคุณภาพชีวิตออกเป9น 3 ระดับ คือ 
    1. คุณภาพระดับพ้ืนฐาน หรือระดับทิฎธัมมิกัตถะ มีดังนี้ 
     1.1 สุขภาพดีมีพลานามัย และมีป�จจัยในการรักษาสุขภาพ 
     1.2 พ่ึงตนเองได!ทางเศรษฐกิจ เช*น มีอาชีพ มีความประหยัด ขยัน 
สุจริตมีเงินและใช!เงินเป9น เป9นผู!ผลิต และบริโภคก*อน 
     1.3 มีอาหารท่ีมีคุณค*า มีกิน และกินเป9น 
     1.4 มีท่ีอยู*อาศัย และท่ีทํางานท่ีเหมาะ ไม*แออัด สะสาง สะดวกสบาย
ต*อการดําเนินชีวิต การทํางานและการเดินทาง 
     1.5 มีครอบครัวท่ีอยู*ด!วยกันเป9นสุข อบอุ*น ร*มเย็น 
     1.6 อยู*ร*วมและทํางานกับผู!อ่ืนได!ดี รับผิดชอบ เอ้ือเฟ��อ มีน้ําใจ เก้ือ
การุณย6 ผูกมิตร และขวนขวาย ทํากิจท่ีเป9นประโยชน6 
     1.7 มีเวลาว*างเป9นของตัวเอง และรู!จักใช!เวลาว*างให!เป9นประโยชน6 ใน
การเสนอความบันเทิงท่ีไร!โทษ ชื่นชมและทราบซ้ึงในสุนทรีย6 และใช!ในการพัฒนาตนข้ึนไปในด!านต*างๆ 
    2. คุณภาพชีวิตระดับพัฒนาการ หรือระดับสัมปรายิกัตถะ 
     2.1 มีการศึกษา รู!เท*าทันเหตุการณ6 มีประสบการณ6ท่ีเป9นพ้ืนฐานของ
การดําเนินชีวิต และตัดสินใจอย*างฉลาด 
     2.2 มีวิจารณญาณ กอปรด!วยคุณธรรม และจริยธรรม เชื่อม่ันในการทํา
ดีพฤติดีงาม สุจริตท้ังกาย วาจา ใจ ม่ันใจในคุณค*าแห*งชีวิตของตน 
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     2.3 สุขภาพจิตดี มีความม่ันคงทางจิตใจ มีเจตคติท่ีดีงาม จิตใจปลอด
โปร*ง เบิกบาน ผ*องใส เป9นสุข มองโลก และชีวิตตามความจริง 
    3. คุณภาพชีวิตระดับเอ้ือโอกาส หรือระดับอุภยัตถะ 
     3.1 มีความปลอดภัยท้ังกายใจ เช*น ปราศจากโจรผู!ร!าย และอบายมุข 
     3.2 อยู*ในสังคมท่ีมีสวัสดิการและบริการท่ีดี อํานวยสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค และไมตรีสงเคราะห6 
     3.3 อยู*ในสังคมท่ีอํานวยโอกาส ในการทํางานท่ีถนัด โอกาสในการมีส*วน
ร*วม ในสังคม ชุมชน และทางการเมืองและโอกาสในการได!โอกาสได!รับความเป9นธรรมทางเศรษฐกิจ 
     3.4 อยู*ในสังคมท่ีมีระเบียบ มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ
กฎหมายท่ีเป9นธรรม และเอ้ือต*อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
     3.5 มีธรรมชาติแวดล!อมรื่นรมย6สวยงาม น้ําอากาศบริสุทธิ์ไร!สารพิษ 
    สรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตเม่ือศึกษาเพ่ิมเติมจากหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค6 และเปEาหมาย จากชุมชนเปEาหมายเพ่ือให!ทราบองค6ประกอบของคุณภาพชีวิตท่ีเกิด
ข้ึนกับผู!มีส*วนเก่ียวข!อง สรุปได!ว*า องค6ประกอบของคุณภาพชีวิตท่ีเกิดข้ึนหลังการบริหารจัดการภูมิ
ป�ญญาท!องถ่ินไทย มี 4 ด!าน คือ 
    1. คุณภาพชีวิตด!านเศรษฐกิจ หมายถึง คุณภาพอันเกิดจากการนําการ
บริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย มาเพ่ิมรายได! และลดรายจ*าย ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
    2. คุณภาพชีวิตด!านสังคม หมายถึง คุณภาพอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย มาสร!างสรรค6พัฒนา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล!อม 
    3. คุณภาพชีวิตด!านสุขภาพ หมายถึง คุณภาพอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย มาพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ 
    4. คุณภาพชีวิตด!านจิตใจ หมายถึง คุณภาพอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย พัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน ได!อย*างมีความสุข 
    สรุปได!ว*า คุณภาพชีวิตในท่ีนี้ คือ การนําสิ่งท่ีได!จากการบริหารจัดการภูมิ
ป�ญญาท!องถ่ินไทยไปใช!เพ่ือส*งผลให!มีคุณภาพชีวิตด!านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจาก การนําสิ่งท่ีได!จาก
การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย มาเพ่ิมรายได! และลดรายจ*าย ในการดํารงชีวิตประจําวัน มา
สร!างสรรค6พัฒนา ชุมชน สังคม และสภาพแวดล!อมภายในสังคม มาพัฒนาความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน และส*งผลต*อการประกอบอาชีพ  
  2.1.4.2 สรุปแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลด!านความยั่งยืน 
    ด!านความยั่งยืน หมายถึงการใช!ทรัพยากรอย*างยั่งยืน ใช!ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย*างพอเพียง ต*อความจําเป9นเท*านั้น และมีการอนุรักษ6ให!คงอยู*ต*อไป การ
ลดการบริโภคท่ีมากเกินความจําเป9น และการลดของเสีย การรักษาความหลากหลาย การสนับสนุน
เศรษฐกิจและการมีส*วนร*วมของท!องถ่ิน  
    จากการประชุมนานาชาติด!านสิ่งแวดล!อมและการพัฒนาแบบยั่งยืน 
(Globe’90 Conference) ณ เมืองแวนคูเวอร6 ประเทศแคนนาดา เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 
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Shirley Eber ได!กําหนดหลักการพ้ืนฐานของการท*องเท่ียวแบบยั่งยืนไว! 10 ประการคือ (อ!างถึงใน 
กานต6 พิชชา, 2545) 
    1. การใช!ทรัพยากรอย*างยั่งยืน (Using Resource Sustainably) คือ การใช!
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย*างพอเพียงต*อความจําเป9นเท*านั้น และมีการอนุรักษ6ให!คงอยู*ต*อไป 
    2. การลดการบริโภคท่ีมากเกินความจําเป9น  และการลดของเสีย 
(Reducing over Consumption and Waste) คือการบริโภคแต*เพ่ือความพอเพียง เพ่ือจํากัด
ปริมาณของเสียและปริมาณการใช!จ*าย 
    3. การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) คือ การรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล!อมทางวัฒนธรรม เพ่ือรักษาระบบนิเวศและความงดงาม
ของวัฒนธรรมให!คงอยู* 
    4. การประสานการพัฒนาการท*องเท่ียวเข!าไว!ในแผนการพัฒนา (Integrating 
Tourism into Planning) คือ การนําเอาการพัฒนาการท*องเท่ียวเข!าไว!ในแผนการพัฒนาของชาติ และ
แผนพัฒนาท!องถ่ิน โดยให!มีการประเมินผลกระทบต*อสิ่งแวดล!อม (Environment Impact 
Assessment-EIA) เพ่ือให!เกิดการขยายศักยภาพการท*องเท่ียวในระยะยาวต*อไป 
    5. การสนับสนุนเศรษฐกิจท!องถ่ิน (Supporting Local Economics) คือ 
การส*งเสริมและรองรับทางเศรษฐกิจของท!องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนให!เป9นส*วนหนึ่งของการท*องเท่ียว โดย
คํานึงถึงราคา และการพัฒนาคุณค*าของสิ่งแวดล!อม 
    6. การมีส*วนร*วมของท!องถ่ิน (Involving Local Communities) คือ การ
ท่ีประชาชนและองค6กรต*างๆ ในชุมชนต*างมีส*วนร*วมในการจัดการท*องเท่ียวอย*างพร!อมเพรียงและ
เต็มกําลัง ซ่ึงนอกจากจะทําให!เกิดผลประโยชน6ร*วมกันแล!ว ยังเป9นการสร!างมาตรฐานคุณภาพการ
จัดการท*องเท่ียวได!อีกด!วย 
    7. การปรึกษากันระหว*างผู! มีส*วนเก่ียวข!อง และรัฐ  หรือ มหาชน 
(Consulting Stakeholders and the Public) คือการพูดคุย ปรึกษาหารือ ประชุมและระดมพลัง
ความคิดของผู!มีส*วนได!ส*วนเสีย เช*นองค6กรปกครองส*วนท!องถ่ิน ประชาชน ผู!ประกอบการ และ
องค6กรอ่ืนๆ ของรัฐท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือร*วมกันกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน และปEองกันความ
ผิดพลาดท่ีจะส*งผลกระทบต*อสิ่งแวดล!อม และศักยภาพในการประสานงานเพ่ือปEองกันความขัดแย!ง
ด!านผลประโยชน6 
    8. การฝsกอบรมบุคลากร (Training Staff) คือ การฝsกอบรมบุคลากรใน
ท!องถ่ินทุกระดับให!มีความรู!เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติ เพ่ือให!เกิดมาตรฐานใน การ
บริการการท*องเท่ียว 
    9. การตอบสนองการตลาดท*องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) 
คือ การเตรียมข*าวสารข!อมูลท่ีถูกต!อง พร!อมเพรียง และเป9นประโยชน6เพ่ือสร!างความเข!าใจให!กับผู!ท่ี
เก่ียวข!องและนักท*องเท่ียว และช*วยทําให!นักท*องเท่ียวเกิดความพอใจ 
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    10. การวิจัยอย*างมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) คือ การวิจัย
ติดตามผลตรวจสอบด!านการท*องเท่ียวอย*างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช*วยแก!ป�ญหาและเพ่ิมผลประโยชน6
ให!กับแหล*งท*องเท่ียวกับผู!ท่ีเก่ียวข!องทุกฝqาย 
    สรุปได!ว*า ประสิทธิผลด!านความยั่งยืนในท่ีนี้ คือการใช!ทรัพยากรอย*างยั่งยืน 
(Using Resource Sustainably) คือ การใช!ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย*างพอเพียงต*อ
ความจําเป9นเท*านั้น และมีการอนุรักษ6ให!คงอยู*ต*อไป การลดการบริโภคท่ีมากเกินความจําเป9น และ
การลดของเสีย การรักษาความหลากหลาย การสนับสนุนเศรษฐกิจและการมีส*วนร*วมของท!องถ่ิน  
  2.1.4.3 สรุปแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลด!านการสร!างรายได! 
    ด!านการสร!างรายได! การเข!าใจทรัพยากรของตนเองว*ามีจุดแข็งอยู*ตรงไหน 
ผลิตอะไร ใช!อะไร ขายอะไรได!อย*างยั่งยืน มีรูปแบบของการสร!างรายได!เพ่ือให!ชุมชนมีอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวและนําผลประโยชน6ไปกระจายสู*ผู!คนท่ีด!อยโอกาสกว*าตนเองการแก!ป�ญหาหนี้สินของ
ประเทศต!องแก!ด!วยการสร!างรายได! ดังนั้น รัฐบาลจะสนับสนุนและผลักดันให!มีกระบวนการสร!าง
รายได!ให!กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส*งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนใน
ระดับฐานรากของประเทศ ต้ังแต*การผลิตเพ่ือการบริโภค นําผลผลิตท่ีเหลือออกจําหน*าย เพ่ือสร!าง
รายได!ในระดับครอบครัว ส*งเสริมการรวมตัวเพ่ือดําเนินเศรษฐกิจระดับชุมชนเร*งพัฒนาผู!ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมท้ังส*งเสริมการเชื่อมโยงอย*างเก้ือกูล และสนับสนุนซ่ึงกันและกันกับ
ธุรกิจขนาดใหญ* สู*ตลาดท้ังภายในประเทศและต*างประเทศ เพ่ือสร!างเสริมกระบวนการสร!างรายได!
ให!กับประชาชนอย*างเป9นระบบ ท้ังนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนให!เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร!างการผลิตท้ัง
ภาคเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ เพ่ือตอบสนองความต!องการของตลาดยุคใหม* 
โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู* และศักยภาพของทักษะท่ีประเทศมีความโดดเด*นเชี่ยวชาญ 
ท้ังนี้ เพ่ือสร!างฐานการจ!างงาน กระจายโอกาสและกระจายความเสี่ยง สร!างฐานการผลิตของ
ผู!ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีแนวนโยบายครอบคลุม 3 ด!าน คือ เกษตร 
อุตสาหกรรม และการบริการ ดังต*อไปนี้  
    ด!านการเกษตรกรรม ประกอบด!วย 3 ส*วน ดังนี้  
    ส*วนท่ี 1 ฟ��นฟูและเสริมสร!างความเข!มแข็งของเกษตรกร  
    1. ปรับโครงสร!างสินเชื่อ และเงินทุนภาคเกษตรให!สอดคล!องกับวงจรการ
ผลิตเร*งรัดการแก!ไขหนี้สินของเกษตรกร และพักชําระหนี้และยกเว!นดอกเบี้ยเป9นเวลา 3 ป� แก*
เกษตรกรรายย*อย    
    2. ส*งเสริมการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย6 
รวมท้ังส*งเสริมกระบวนการเรียนรู!แก*เกษตรกร    
    3. ส*งเสริมให!เกษตรกรมีท่ีดินทํากินอย*างพอเพียง โดยการวางแผนการใช!
ท่ีดินอย*างมีประสิทธิภาพ และการจัดการใช!ท่ีดินรกร!างว*างเปล*าให!เกิดประโยชน6สูงสุด รวมท้ังพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทุกระดับให!เหมาะสมต*อระบบการผลิต และ
สอดคล!องกับสภาพพ้ืนท่ี โดยเน!นการมีส*วนร*วมของประชาชนอย*างเต็มท่ีในการฟ��นฟู อนุรักษ6 และ
พัฒนาพ้ืนท่ีต!นน้ําและลุ*มน้ํา แหล*งกักเก็บน้ํา คูคลองส*งน้ํา คุณภาพน้ํา และชลประทานระบบท*อ 
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รวมท้ังควบคุมดูแลการใช!น้ําผิวดินและน้ําใต!ดินให!เกิดประสิทธิภาพและเป9นระบบ โดยเฉพาะอย*างยิ่ง
ในโครงการพัฒนาแหล*งน้ําขนาดใหญ*  
    ส*วนท่ี 2 การพัฒนาตลาดในประเทศและสร!างความเข!มแข็งแก*ชุมชนชนบท  
    1. มุ*งพัฒนาการผลิตภาคชนบทและสร!างความเข!มแข็งแก*เศรษฐกิจชุมชน 
โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ6 และจัดต้ัง
กองทุนหมู*บ!านแห*งละ 1 ล!านบาท เพ่ือเป9นแหล*งเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวสําหรับการลงทุนและ
สร!างราย ได!แก* ประชาชนในชนบท    
    2. พัฒนาระบบการตลาดสินค!าเกษตรสมัยใหม* สนับสนุนการจัดต้ังยุ!งฉาง
ลานตากของกลุ*มเกษตรกรในชุมชน รวมท้ังส*งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและ
ความสามารถในการเข!าถึงสารสนเทศด!านการตลาดสินค!าเกษตร เพ่ือให!สามารถวางแผนการผลิตได!
อย*างมีประสิทธิภาพ    
    3. ส*งเสริมการสหกรณ6 ธุรกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค6กรชุมชนให!
เข!มแข็ง และให!มีส*วนร*วมในการกําหนดและเสนอนโยบายและมาตรการด!านการเกษตร และการวิจัย
พัฒนาด!านการเกษตร    
    4. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด!วยการส*งเสริมการวิจัยและการเรียนรู!จาก
ภูมิป�ญญาไทยและวิทยาการสมัยใหม*   
    5. ส*งเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตร รวมท้ังเกษตรอุตสาหกรรมให!
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสอดคล!องความต!องการของตลาดและศักยภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
    ส*วนท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันของภาคเกษตรในตลาดโลก  
    1. ส*งเสริมการสร!างมูลค*าเพ่ิมด!วยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และ
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบ และบรรจุภัณฑ6ของสินค!าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม    
    2. ผลักดันให!ประเทศไทยเป9นศูนย6กลางการผลิตสินค!าเกษตรอินทรีย6 
รวมท้ังส*งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับการผลิตทางการเกษตรในทุกด!าน เพ่ือรองรับการ
เป�ดเสรีสินค!าเกษตรในอนาคต   
    3. พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค!า
เกษตรท้ังการนําเข!าและส*งออก รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตรให!มีคุณภาพ ได!มาตรฐาน และเป9นท่ียอมรับในตลาดต*างประเทศ   
    4. ส*งเสริมการประมงชายฝ��งและการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา รวมท้ังการทํา
ประมงนอกน*านน้ํา ด!วยการสร!างความร*วมมือกับประเทศเพ่ือบ!าน การพัฒนากองเรือประมง 
อุตสาหกรรมห!องเย็นและการแปรรูปสินค!าประมง รวมท้ังส*งเสริมการอนุรักษ6และฟ��นฟูทรัพยากรและ
ระบบนิเวศน6ทางทะเล  
    ด!านอุตสาหกรรม  
    1. ปรับโครงสร!างการผลิตในภาคอตุสาหกรรมและการส*งเสริมการลงทุนให!
สอดคล!องกับเปEาหมายและยุทธศาสตร6ในการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทักษะ
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ฝ�มือ ภูมิป�ญญาไทย ศักยภาพในการผลิตและการตลาด และการใช!วัตถุดิบภายในประเทศให!สมดุลกับ
การพ่ึงพาจากต*างประเทศ  
    2. เสริมสร!างให!มีการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมต*อเนื่องท่ีจะก*อให!เกิดผลต*อเนื่องต*อการปรับโครงสร!างการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
    3. พัฒนาบุคลากรและแรงงานภาคอุตสาหกรรมให!สอดคล!องกับทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต สนับสนุนมาตรการเพ่ือเพ่ิมมูลค*าสินค!าอุตสาหกรรม รวมท้ัง
ส*งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตท่ีได!มาตรฐานและไม*ก*อให!เกิดมลภาวะ โดยจัดการให!มีความ
โปร*งใสและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
    4. พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กให!มีบทบาทสําคัญต*อการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยให!การสนับสนุนและส*งเสริมความร*วมมือในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ6 และเทคโนโลยีระหว*างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมท้ังผลักดันให!เกิด
เครือข*ายสารสนเทศเก่ียวกับป�จจัยการผลิตและการตลาด  
    5. ส*งเสริมบทบาทของสถาบันการเงิน รวมถึงสนับสนุนการจัดต้ังและการ
ดําเนินงานของกองทุนร*วมทุน ตลอดจนระบบการคํ้าประกันสินเชื่อ เพ่ือพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  
    6. สนับสนุนให!เกิดผู!ประกอบการใหม*ๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก สําหรับเศรษฐกิจใหม*ท่ีใช!ความรู!เป9นฐาน  
    ด!านการบริการและการท*องเท่ียว การท*องเท่ียว คือ หนทางสําคัญของการ
นํารายได!กระแสเงินสดเข!าสู*ประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส*งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
ของการบริการ เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบการให!บริการและการท*องเท่ียว และการยกระดับ
ความสามารถในการแข*งขันของภาคบริการและการท*องเท่ียว ดังนี้ 
    ด!านการพัฒนาภาคบริการ  
    1. ปรับปรุงและพัฒนาป�จจัยพ้ืนฐานอันจําเป9นต*อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และส*งเสริมความสามารถในการแข*งขันของภาคบริการไทย ท้ังด!านการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาค
บริการการพัฒนารูปแบบการให!บริการ และการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร!างพ้ืนฐาน   
    2. จัดให!หน*วยงานและองค6กรท่ีเก่ียวข!องร*วมกันพัฒนายุทธศาสตร6เพ่ือให!มี
การใช!ศักยภาพภาคบริการอย*างเต็มท่ี ท้ังนี้ เพ่ือให!เป9นแหล*งสร!างรายได!เงินตราต*างประเทศ และรายได!
ท!องถ่ิน อาทิ การท*องเท่ียว การศึกษา การรักษาพยาบาล การส*งเสริมสุขภาพ การกีฬา และนันทนาการ  
    3. เร*งรัดพัฒนาผู!ประกอบการด!านบริการให!มีความรู!และทักษะ ท้ังด!าน
ภาษามาตรฐานการบริการ และการจัดการ เพ่ือสร!างความเข!มแข็งและทันต*อการเปลี่ยนแปลงของ
ความตกลงระหว*างประเทศด!านการค!าบริการ  
    ด!านการส*งเสริมการท*องเท่ียว  
    1. เร*งฟ��นฟูระดับความสัมพันธ6และร*วมมือกับประเทศเพ่ือนบ!าน เพ่ือให!
ไทยเป9นประตูทางผ*านหลักของการท*องเท่ียวในภูมิภาค ท้ังด!านการตลาด การขนส*ง การลงทุน การ
บริหารจัดการ รวมถึงการขจัดอุปสรรคในการท*องเท่ียว  
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    2. บริหารการท*องเท่ียวโดยใช!กลยุทธ6การตลาดเชิงรุก โดยสร!างกิจกรรม
ท*องเท่ียวท้ังระดับภายในประเทศและระหว*างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท*องเท่ียว และยกระดับประเทศไทยให!เป9นศูนย6กลางการ
ประชุมการสัมมนา และการแสดงสินค!าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต!  
    3. เร*งพัฒนา บูรณะ ฟ��นฟูมรดกและสินทรัพย6ทางวัฒนธรรม ท้ังในเขตเมือง
และนอกเมือง เพ่ือให!เกิดการท*องเท่ียวใหม* สร!างแหล*งจับจ*ายซ้ือสินค!าของนักท*องเท่ียว โดยจะส*งเสริม
บทบาทเอกชนร*วมกับชุมชนในการรักษาแหล*งท*องเท่ียวและวิถีชีวิตให!อยู*ในสภาพเดิมอย*างต*อเนื่อง  
    4. เพ่ิมความหลากหลายของการท*องเท่ียวรูปแบบต*างๆ ท้ังการท*องเท่ียว
เชิงอนุรักษ6 การท*องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการท*องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยส*งเสริมการพัฒนา
แหล*งท*องเท่ียวแห*งใหม* และให!ชุมชนเข!ามามีส*วนร*วมในการจัดการท*องเท่ียวมากข้ึน ท้ังในรูปแบบ
การจัดสหกรณ6การท*องเท่ียว และการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเป9นแหล*งท*องเท่ียว  
    5. เพ่ิมมาตรการอํานวยความสะดวก สร!างความปลอดภัย และปEองกันการ
เอาเปรียบนักท*องเท่ียว รวมท้ังเร*งรัดการแก!ไขป�ญหาความเดือดร!อนของนักท*องเท่ียวอย*างจริงจัง 
  2.1.4.4 สรุปแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลด!านมีภูมิคุ!มกัน 
    ด!านมีภูมิคุ!มกัน หมายถึง ความจําเป9นท่ีต!องสร!างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมแก*คนทุกกลุ*ม ให!ความสําคัญกับการสร!างความเท*าเทียมกันของโอกาสและการมีส*วนร*วม 
เพ่ือให!เป9นสังคมท่ีมีคุณภาพและมีความเป9นธรรม ประชาชนสามารถปรับตัวเข!ากับความเปลี่ยนแปลง
และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได!อย*างมีประสิทธิภาพ ทุกคนในสังคมไทยมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได!รับโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพอย*างเท*าเทียมกัน สามารถเข!าถึงบริการ
ทางสังคมและทรัพยากรอย*างเป9นธรรม และได!รับการคุ!มครองทางสังคมอย*างท่ัวถึง เพ่ือปEองกันมิให!
ตกอยู*ในวงจรความยากจน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย*างท่ัวถึง 
    จากการวิเคราะห6ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนและแนวโน!มในอนาคตชี้ให!เห็นถึงความ
จําเป9นท่ีต!องสร!างสังคมท่ีมีภูมิคุ!มกันเข!มแข็งมากข้ึน โดยต!องสร!างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก*
คนทุกกลุ*ม ให!ความสําคัญกับการสร!างความเท*าเทียมกันของโอกาสและการมีส*วนร*วม เพ่ือให!เป9นสังคม
ท่ีมีคุณภาพและมีความเป9นธรรมประชาชนสามารถปรับตัวเข!ากับความเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได!อย*างมีประสิทธิภาพ โดยสังคมไทยต!องมีภูมิคุ!มกันท่ีสําคัญ ดังนี้ 
    1. ทุกคนในสังคมไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได!รับโอกาสใน
การประกอบสัมมาอาชีพอย*างเท*าเทียมกัน สามารถเข!าถึงบริการทางสังคมและทรัพยากรอย*างเป9น
ธรรม และได!รับการคุ!มครองทางสังคมอย*างท่ัวถึง เพ่ือปEองกันมิให!ตกอยู*ในวงจรความยากจน และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย*างท่ัวถึง 
    2. กลุ*มผู!ด!อยโอกาสได!รับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย*างท่ัวถึงและเท*า
เทียมกัน สามารถเข!าถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอย*างท่ัวถึงและเท*าเทียม เข!าถึงทรัพยากรและ
โครงสร!างพ้ืนฐานต*างๆ การพัฒนาเศรษฐกิจมีฐานกว!าง ครอบคลุมท่ัวถึงและสร!างโอกาสสําหรับกลุ*ม
ด!อยโอกาสมากข้ึน บนหลักการการยอมรับอย*างมีศักด์ิศรีของความเป9นมนุษย6และลดช*องว*างในสังคม 
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    3. ประชาชนมีการเสริมสร!างความเข!มแข็งเป9นพลังร*วมของสังคมไทย มี
การพัฒนาตนเองได!อย*างเต็มศักยภาพและสามารถเข!ามีส*วนร*วมในการพัฒนาประเทศอย*างเต็มท่ีและ
เป9นธรรม โดยท่ีสามารถปรับตัวท*ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนอย*าง
รวดเร็วได! 
    4. ชุมชนและสังคมมีค*านิยมร*วมและยึดหลักผลประโยชน6ของสังคม มี
ค*านิยมร*วมในการอยู*ร*วมกันได!อย*างสันติสุขระหว*างกลุ*มคน ระหว*างพ้ืนท่ี และระหว*างวัย พ่ึงพา
อาศัยและเก้ือกูลกันภายใต!ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
    แนวความคิด ของสาขาวิชาการทําให!เกิดความคิดท่ีแตกต*างกันต*อวิธีการใน
การปรับปรุงประสิทธิผลขององค6การให!ดีข้ึน โดยท่ีนักวิชาการหรือนักบริหารต*างสาขาต*างก็มองด!วย
สมมุติฐานของตนเท*านั้น เช*น จัดการและนักวิเคราะห6องค6การ (Organization Analysts) มักคิดว*ามี
หลักเกณฑ6ในการประเมิน (Evaluation Criteria) ความมีประสิทธิผลขององค6การเพียงอย*างเดียว
เท*านั้นคือ วัดจากผลกําไร ซ่ึงก็ปรากฏว*าไม*สามารถใช!เป9นเครื่องมือวัดท่ีถูกต!องอย*างเดียวได! เพราะ
ไม*มีองค6กรไหนสามารถจะอยู*รอดในระยะยาวได! ถ!าหากองค6กรมุ*งแต*จะสนองตอบเปEาหมายในการ
แสวงหากําไรแต*ประการเดียวโดยไม*สนใจต*อความต!องการและเปEาหมายของคนในองค6กรและของ
สังคมส*วนรวมได! นอกจากนยังมีองค6กรหลายประเภท เช*น หน*วยงานราชการ และหน*วยสงเคราะห6
ต*างๆ ซ่ึงไม*มีความมุ*งหมายท่ีจะเสาะแสวงหากําไรแต*อย*างใด นอกจากนี้องค6กรยังมักจะมุ*งทํางานเพ่ือ
เปEาหมายหลายประการ (Multiple Goals)  
    ดังนั้นความพยายาม ท่ีจะประเมินประสิทธิผล ขององค6กรจึงจําเป9นจะต!อง 
ครอบคลุมถึงตัวแปรหรือบรรทัดฐาน (Criteria) หลายประการเพ่ือให!ได!มาซ่ึงประโยชน6ในการปรับปรุง
ประสิทธิผลขององค6กรอย*างแท!จริงหรือจะกล*าวอีกนัยหนึ่งว*า ประสิทธิผล หมายถึง การเปรียบเทียบ
ระหว*าง ผลลัพธ6ท่ีออกมาจากกระบวนการทางการผลิต การศึกษา หรือการฝsกอบรม กับวัตถุประสงค6
ของหน*วยงาน สถาบัน หรือศูนย6ฝsกอบรม ออกมาเป9นขีดความสามารถหรือเรียกอีกอย*างว*า ระดับ
ประสิทธิผลการเปรียบเทียบ ผลลัพธ6 กับ วัตถุประสงค6 ท่ีมีประสิทธิภาพจําเป9นต!องมีการประเมินท่ีมี
คุณภาพ โดยการวิเคราะห6ประสิทธิผลของโครงการหลังจากการดําเนินการเสร็จเรียบร!อยแล!ว โดยดูท่ี
ผลท่ีออกมา (Output) ว*ามีคุณค*าและมูลค*ามากข้ึนหรือไม* 
    สรุปได!ว*า ประสิทธิผลด!านมีภูมิคุ!มกันในท่ีนี้ คือ ความจําเป9นท่ีต!องสร!าง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก*คนทุกกลุ*ม ให!ความสําคัญกับการสร!างความเท*าเทียมกันของ
โอกาสและการมีส*วนร*วม เพ่ือให!เป9นสังคมท่ีมีคุณภาพและมีความเป9นธรรม ประชาชนสามารถ
ปรับตัวเข!ากับความเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได!อย*างมีประสิทธิภาพ ทุกคน
ในสังคมไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได!รับโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพอย*างเท*า
เทียมกัน สามารถเข!าถึงบริการทางสังคมและทรัพยากรอย*างเป9นธรรม และได!รับการคุ!มครองทาง
สังคมอย*างท่ัวถึง เพ่ือปEองกันมิให!ตกอยู*ในวงจรความยากจน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย*างท่ัวถึง 
    กล*าวโดยสรุปแล!วประสิทธิผลขององค6กรจึงหมายถึง ขีดความสามารถของ
การบรรลุวัตถุประสงค6ขององค6กร นั่นเอง  
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2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับป#จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป#ญญาท�องถ่ินไทย 
 2.2.1 แนวคิดและความหมายของการบริหารจัดการ 
  ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทําความเข!าใจ
แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร เป9นเบื้องต!นก*อน กล*าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย6เป9นสัตว6สังคม ซ่ึงหมายถึง 
มนุษย6โดยธรรมชาติย*อมอยู*รวมกันเป9นกลุ*ม ไม*อยู*อย*างโดยเด่ียว แต*อาจมีข!อยกเว!นน!อยมากท่ีมนุษย6
อยู*โดดเด่ียวตามลําพัง เช*น ฤษี การอยู*รวมกันเป9นกลุ*มของมนุษย6อาจมีได!หลายลักษณะและเรียก
ต*างกัน เป9นต!นว*า ครอบครัว (Family) เผ*าพันธุ6 (Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) 
และประเทศ (Country) เม่ือมนุษย6อยู*รวมกันเป9นกลุ*มย*อมเป9นธรรมชาติอีกท่ีในแต*ละกลุ*มจะต!องมี 
“ผู!นํากลุ*ม” รวมท้ังมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ*ม” เพ่ือให!เกิดความสุขและความ
สงบเรียบร!อย สภาพเช*นนี้ได!มีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผู!นํากลุ*มขนาดใหญ* เช*น ในระดับประเทศ
ของภาครัฐ ในป�จจุบันอาจเรียกว*า “ผู!บริหาร” ขณะท่ีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ*มนั้น เรียกว*า การ
บริหาร (Administration) หรือการบริหารราชการ (Public Administration) ด!วยเหตุผล
เช*นนี้ มนุษย6จึงไม*อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได!ง*าย และทําให!กล*าวได!อย*าง
ม่ันใจว*า "ท่ีใดมีประเทศ ท่ีนั่นย*อมมีการบริหาร" คําว*า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท6มา
จากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง ช*วยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) การ
บริหารมีความสัมพันธ6หรือมีความหมายใกล!เคียงกับคําว*า “Minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใช!หรือผู!รับ
ใช! หรือผู!รับใช!รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายด้ังเดิมของคําว*า Administer หมายถึง การติดตาม
ดูแลสิ่งต*างๆ ส*วนคําว*า การจัดการ (Management) นิยมใช!ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมี
วัตถุประสงค6ในการจัดต้ังเพ่ือมุ*งแสวงหากําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum Profits) สําหรับ
ผลประโยชน6ท่ีจะตกแก*สาธารณะถือเป9นวัตถุประสงค6รองหรือเป9นผลพลอยได! (By Product) เม่ือเป9น
เช*นนี้ จึงแตกต*างจากวัตถุประสงค6ในการจัดต้ังหน*วยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให!บริการสาธารณะ
ท้ังหลาย (Public Services) แก*ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว*า การบริหาร
จัดการ (Management Administration) เก่ียวข!องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช*น การนําแนวคิดผู!บริหาร
สูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช!ในวงราชการ การบริหารราชการด!วย
ความรวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไม*จําเป9น การลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด!วยการให!
รางวัลตอบแทน เป9นต!น นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐได!เป�ดโอกาสให!ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข!ามา
รับสัมปทานจากภาครัฐ เช*น ให!สัมปทานโทรศัพท6มือถือ การขนส*ง เหล!า บุหรี่ อย*างไรก็ดี ภาคธุรกิจ
ก็ได!ทําประโยชน6ให!แก*สาธารณะหรือประชาชนได!เช*นกัน เช*น จัดโครงการคืนกําไรให!สังคมด!วยการ
ลดราคาสินค!า ขายสินค!าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช*วยเหลือสังคม เป9นต!น การบริหาร บางครั้ง
เรียกว*า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน*วยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจ!าหน!าท่ีของรัฐ (ถ!าเป9นหน*วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน*วยงาน และ/
หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวข!องกับคน สิ่งของและหน*วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต*างๆ เช*น (1) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหน!าท่ี (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality)    
(4) การบริหารท่ีเก่ียวข!องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองค6การ 
(Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย6 (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การ
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ประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) 
เช*นนี้ เป9นการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ป�จจัยท่ีมีส*วนสําคัญต*อการบริหาร” ท่ีเรียกว*า 
แพ็มส6-โพสคอร6บ (PAMS-POSDCoRB) แต*ละตัวมาเป9นแนวทางในการให!ความหมาย การจัดการ คือ
กระบวนการ กิจกรรม หรือการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติหน!าท่ีในอันท่ีจะเชื่อม่ันได!ว*า กิจกรรมต*างๆ 
ดําเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค6ท่ีกําหนดไว!ป�จจุบันคําว*า “การบริหาร” มัก
ถูกเปลี่ยนมาใช!คําว*า “การจัดการ” พร!อมกันนี้ อาจให!ความหมายได!อีกว*า การบริหาร หมายถึงการ
ดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน*วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ!าหน!าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข!องกับ 
คน สิ่งของ และหน*วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต*างๆ เช*น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหาร
เงิน (Money) (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ6 (Material) (4) การบริหารงานท่ัวไป (Management)    
(5) การบริหาร การให!บริการประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การ
บริหารข!อมูลข*าวสาร (Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล 
(Measurement) เช*นนี้ เป9นการนํา “ป�จจัยท่ีมีส*วนสําคัญต*อการบริหาร” ท่ีเรียกว*า 9 M แต*ละตัวมา
เป9นแนวทางใน การให!ความหมายการให!ความหมายท้ัง 2 ตัวอย*างท่ีผ*านมานี้ เป9นการนําหลัก
วิชาการด!านการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” และ “ป�จจัยท่ีมีส*วนสําคัญต*อการบริหาร” มาใช!
เป9นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให!ความหมายซ่ึงน*าจะมีส*วนทําให!การให!ความหมายคําว*าการ
บริหารเช*นนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข!าใจได!ง*าย เป9นวิชาการ 
และมีกรอบแนวคิดด!วย นอกจาก 2 ตัวอย*างนี้แล!ว ยังอาจนําป�จจัยอ่ืนมาใช!เป9นแนวทางในการให!
ความหมายได!อีก เป9นต!นว*า 3M ซ่ึงประกอบด!วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) 
และการบริหารงานท่ัวไป (Management) และ 5ป ซ่ึงประกอบด!วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ6เพ่ือช*วยเพ่ิมความเข!าใจการบริหารมากข้ึน จึงขอนํา
ความหมายคําว*า การบริหาร การจัดการ และการบริหารจัดการ ซ่ึงนักวิชาการได!นิยามไว! ดังนี้ 
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ มองการบริหารในลักษณะท่ีเป9นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส*วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข!องกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2535) 
  บุญทัน ดอกไธสง ให!ความหมายว*า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู*ให!มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต!องการของบุคคล องค6การ หรือประเทศ หรือการจัดการ
เพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค6การ (บุญทัน ดอกไธสง, 2537) 
  ศิริลักษณ6 คัมภิรานนท6 (2544) เห็นว*าการบริหารและการจัดการมีความหมาย
ใกล!เคียงกัน บางครั้งใช!แทนกันได!เพราะกิจกรรมนี้หวังผลข้ันสุดท!ายเหมือนกันคือผลสําเร็จของงาน 
แต*โดยส*วนใหญ*การบริหารจะเน!นในกิจกรรม การบริหารหรือการจัดการเก่ียวกับนโยบายการวางแผน 
ส*วนการจัดการจะเน!นข้ันตอนการนําเอานโยบายไปจัดทําให!งานบรรลุวัตถุประสงค6ท่ีกําหนดไว!ด!วย
ความร*วมมือของกลุ*มบุคคล 
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ได!แบ*งการบริหาร ตามวัตถุประสงค6หลักของการจัดต้ัง
หน*วยงานไว! 6 ส*วน ดังนี้  
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  ส*วนท่ีหนึ่ง การบริหารงานของหน*วยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกว*า การบริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค6หลักในการจัดต้ัง คือ การให!บริการ
สาธารณะ (Public Services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร!อย 
ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป9นต!น การบริหารส*วนนี้เป9นการบริหารของ
หน*วยงานของภาครัฐ (Public Or Governmental Organization) ไม*ว*าจะเป9นหน*วยงานท้ังใน
ส*วนกลาง ส*วนภูมิภาค และส*วนท!องถ่ิน เช*น การบริหารงานของหน*วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง กรม หรือเทียบเท*า การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน*วยการ
บริหารท!องถ่ิน หน*วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน*วยงานของ
รัฐวิสาหกิจ เป9นต!น 
  ส*วนท่ีสอง การบริหารงานของหน*วยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกว*า การบริหาร ธุรกิจ 
(Business Administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน*วยงานของเอกชน ซ่ึง
มีวัตถุประสงค6หลักของการจัดต้ังเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (Maximum 
Profits) ในการทําธุรกิจ การค!าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให!บริการ เห็นตัวอย*างได!อย*างชัดเจน
จากการบริหารงานของ บริษัท ห!างร!าน และห!างหุ!นส*วนท้ังหลาย  
  ส*วนท่ีสาม การบริหารของหน*วยงานท่ีไม*สังกัดภาครัฐ(Non-Governmental 
Organization) ซ่ึงเรียกย*อว*า หน*วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป9นการบริหารงานของหน*วยงานท่ีไม*
แสวงหาผลกําไร (Non-Profit Administration) มีวัตถุประสงค6หลักในการจัดต้ัง คือการไม*แสวงหา
ผลกําไร (Non-Profit) เช*น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม  
  ส*วนท่ีสี่ การบริหารงานของหน*วยงานระหว*างประเทศ (International Organization) 
มีวัตถุประสงค6หลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธ6ระหว*างประเทศ เช*น การบริหารงานของ
สหประชาชาติ (United Nations Organization) องค6การค!าระหว*างประเทศ (World Trade 
Organization) และกลุ*มประเทศอาเซียน (ASEAN)  
  ส*วนท่ีห!า การบริหารงานขององค6กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค6กรส*วน
นี้เกิดข้ึนหลังจากประกาศใช!รัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได!กําหนดให!มีองค6กรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เช*น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง คณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแห*งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และ
ผู!ตรวจการแผ*นดินของรัฐสภา เป9นต!น องค6กรดังกล*าวนี้ถือว*าเป9นหน*วยงานของรัฐเช*นกัน แต*มี
ลักษณะพิเศษ เช*น เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล*าว และมีวัตถุประสงค6หลักในการ
จัดต้ังเพ่ือปกปEองคุ!มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน*วยงานของรัฐและเจ!าหน!าท่ีของรัฐ 
  ส*วนท่ีหก การบริหารงานของหน*วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค6หลักในการ
จัดต้ังเพ่ือปกปEองรักษาผลประโยชน6ของประชาชนโดยส*วนรวมซ่ึงเป9นประชาชนส*วนใหญ*ของประเทศ
และถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช*น การบริหารงานของหน*วยงานของเกษตรกร กลุ*มผู!ใช!แรงงาน 
และกลุ*มผู!ให!บริการ  
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  และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ มองการบริหารในฐานะท่ีเป9นกระบวนการ หรือ
กระบวนการบริหาร เกิดได!จากหลายแนวคิด เช*น โพสคอร6บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ      
ลูเทอร6 กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร6วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด!วยข้ันตอนการ
บริหาร 7 ประการ ได!แก* การวางแผน (Planning) การจัดองค6การ (Organizing) การบริหารงาน
บุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล 
(Henry Fayol) ประกอบด!วย 5 ประการ ได!แก* การวางแผน (Planning) การจัดองค6การ 
(Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม
งาน (Controlling) หรือรวมเรียกว*า พอคค6 (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545)  
  เฮอร6เบิร6ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล*าวถึงการบริหารว*าหมายถึง กิจกรรม
ท่ีบุคคลต้ังแต* 2 คนข้ึนไปร*วมกันดําเนินการเพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค6 (Herbert A. Simon, 1947)  
  เฟรดเดอร6ริค ดับบลิว. เทเลอร6 (Frederick W. Taylor) ให!ความหมายการบริหาร
ไว!ว*า งานบริหารทุกอย*างจําเป9นต!องกระทําโดยมีหลักเกณฑ6 ซ่ึงกําหนดจากการวิเคราะห6ศึกษาโดย
รอบคอบ ท้ังนี้ เพ่ือให!มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก*อให!เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือ
ประโยชน6สําหรับทุกฝqายท่ีเก่ียวข!อง (Frederick W. Taylor อ!างถึงใน สมพงศ6 เกษมสิน, 2523) 
  ป�เตอร6 เอฟ. ดรัคเกอร6 (Peter F. Drucker) กล*าวว*า การบริหาร คือ ศิลปะในการ
ทํางานให!บรรลุเปEาหมายร*วมกับผู!อ่ืน การทํางานต*างๆ ให!ลุล*วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป9นผู!ทําภายใน
สภาพองค6การท่ีกล*าวนั้น ทรัพยากรด!านบุคคลจะเป9นทรัพยากรหลักขององค6การท่ีเข!ามาร*วมกัน
ทํางานในองค6การ ซ่ึงคนเหล*านี้จะเป9นผู!ใช!ทรัพยากรด!านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ6 วัตถุดิบ 
เงินทุน รวมท้ังข!อมูลสนเทศต*างๆ เพ่ือผลิตสินค!าหรือบริการออกจําหน*ายและตอบสนองความพอใจ
ให!กับสังคม (Peter F. Drucker อ!างถึงใน สมพงศ6 เกษมสิน, 2523) 
  แฮร6โรลด6 คูนตซ6 (Harold Koontz) ให!ความหมายของการจัดการ หมายถึง การ
ดําเนินงานให!บรรลุวัตถุประสงค6ท่ีต้ังไว!โดยอาศัยป�จจัยท้ังหลาย ได!แก* คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป9น
อุปกรณ6การจัดการนั้น (Harold Koontz อ!างถึงใน สมพงศ6 เกษมสิน, 2523) 
  ธงชัย สันติวงษ6 ในป� พ.ศ. 2543 กล*าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว! 3 ด!าน คือ 
  1. ในด!านท่ีเป9นผู!นําหรือหัวหน!างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน!าท่ีของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเป9นผู!นําภายในองค6การ  
  2. ในด!านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต!องทํางานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรต*างๆ ในองค6การ และการประสานกิจกรรมต*างๆ เข!าด!วยกัน  
  3. ในด!านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต!องทําให!งานต*างๆ 
สําเร็จลุล*วงไปด!วยดีด!วยการอาศัยบุคคลต*างๆ เข!าด!วยกัน (ธงชัย สันติวงษ6, 2543)  
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล*าวไว!ว*า การบริหารจัดการ (Management Administration) 
การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม!กระท่ังการบริหารการบริการ (Service 
Administration) แต*ละคํามีความหมายคล!ายคลึงหรือใกล!เคียงกันท่ีเห็นได!อย*างชัดเจนมีอย*างน!อย    
3 ส*วน คือ  
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  หนึ่ง ล!วนเป9นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน*วยงานของรัฐ และ/
หรือ เจ!าหน!าท่ีของรัฐ นํามาใช!ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช*วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  
  สอง มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด!วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด (Thinking) หรือ
การวางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และ  
  สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให!ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก!าวหน!าและม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับส*วนท่ีแตกต*าง
กัน คือ แต*ละคํามีจุดเน!นต*างกัน กล*าวคือ การบริหารจัดการเน!นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของ
ภาคเอกชนเข!ามาใช!ในการบริหารราชการ เช*น การมุ*งหวังผลกําไร การแข*งขัน ความรวดเร็ว การตลาด 
การประชาสัมพันธ6 การจูงใจด!วยค*าตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ เป9นต!น ในขณะท่ีการ
บริหารการพัฒนาให!ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 
(Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน*วยงานของรัฐ ส*วนการบริหารการบริการเน!น
เรื่องการอํานวยความสะดวกและการให!บริการแก*ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548) 
  การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย6ท่ีเป9นสัตว6
สังคมซ่ึงจะต!องอยู*รวมกันเป9นกลุ*ม โดยจะต!องมีผู!นํากลุ*มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกัน
ภายในกลุ*มเพ่ือให!เกิดความสุขและความสงบเรียบร!อย  ซ่ึงอาจเรียกว*าผู!บริหารและการบริหาร 
ตามลําดับ ดังนั้น ท่ีใดมีกลุ*มท่ีนั่นย*อมมีการบริหารคําว*า การบริหารและการบริหารจัดการ รวมท้ังคํา
อ่ืนๆ อีก  เป9นต!นว*า การปกครอง (Government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา 
(Development) หรือแม!กระท่ังคําว*า การบริหารการบริการ (Service Administration) การ
บริหารจิตสํานึกหรือการบริหารความรู!ผิดรู!ชอบ (Consciousness Administration) การบริหาร
คุณธรรม (Morality Administration) และการบริหารการเมือง (Politics Administration) ท่ีเป9น
คําในอนาคตท่ีอาจถูกนํามาใช!ได! คําเหล*านี้ล!วนมีความหมายใกล!เคียงกัน ข้ึนอยู*กับผู!มีอํานาจในแต*ละ
ยุคสมัยจะนําคําใดมาใช!โดยอาจมีจุดเน!นแตกต*างกันไปบ!าง อย*างไรก็ตาม ทุกคําท่ีกล*าวมานี้เฉพาะใน
ภาครัฐ ล!วนหมายถึง (1) การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (Guideline) วิธีการ (Method) 
หรือมรรควิธี (Means) ใดๆ (2) ท่ีหน*วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ!าหน!าท่ีของรัฐนํามาใช!ในการบริหาร
ราชการหรือปฏิบัติงาน (3) ตามวัตถุประสงค6ท่ีกําหนดไว! (4) เพ่ือนําไปสู*จุดหมายปลายทาง (End) 
หรือ Goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนกว*าเดิม เช*น มีวัตถุประสงค6เพ่ือนําไปสู*จุดหมาย
ปลายทางเบื้องต!น (Primary Goal) คือ ช*วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ หรือช*วย
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให!เป9นไปในทิศทางท่ีดีกว*าเดิม หรือมีวัตถุประสงค6เพ่ือนําไปสู*จุดหมาย
ปลายทางสูงสุด (Ultimate Goal) คือ การพัฒนาประเทศท่ีประเทศชาติและประชาชนอยู*เย็นเป9นสุข
อย*างยั่งยืน เป9นต!น และทุกคําดังกล*าวนี้ อาจมองในลักษณะท่ีเป9นกระบวนการ (Process) ท่ีมีระบบ
และมีหลายข้ันตอนในการดําเนินงานก็ได! 
  สรุปได!ว*าการบริหารจัดการ เป9นการใช!ศิลปะและกลยุทธ6ต*างๆ ดําเนินกิจการตาม 
กระบวนการของการวางแผน การจัดองค6การ การดําเนินงาน และการควบคุมการใช!ทรัพยากร 
ทางด!านบุคคล การเงิน ข!อมูลข*าวสาร และสั่งก*อสร!างทางกายภาพ เพ่ือให!เป9นไปตามวัตถุประสงค6 
และเปEาหมายท่ีกําหนดไว!อย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยความร*วมแรงร*วมใจ ของ
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สมาชิกในองค6การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด และความมุ*งหวังด!านความเจริญก!าวหน!า 
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค6การควบคู* ไปด!วย สําหรับความหมายของการบริหารและการจัดการ
นั้น มีความใกล!เคียงกัน และในป�จจุบันนิยมใช!คําใดคําหนึ่งแทนกันหรือใช!ท้ังสองคํารวมกัน ซ่ึงใน 
การศึกษาครั้งนี้ ผู!วิจัยใช!คําว*า การบริหารจัดการ แทนความหมายของท้ังคําว*าการบริหารและการจัดการ 
 2.2.2 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ด!านความ
หลากหลายของภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย วัดได!จากตัวแปรสังเกตได! 6 ตัวแปร คือ 1. การรู!คุณค*า       
2. การอนุรักษ6 3. การใช!ประโยชน6 4. การเพ่ิมมูลค*า 5. การพัฒนา 6. การประยุกต6ใช!เทคโนโลยี มี
รายละเอียดดังนี้ 
  2.2.2.1 การรู!คุณค*า คุณค*าและความสําคัญของภูมิป�ญญาไทย คุณค*าของภูมิป�ญญา
ไทย ได!แก* ประโยชน6และความสําคัญของภูมิป�ญญา ท่ีบรรพบุรุษไทยได!สร!างสรรค6และสืบทอดมา
อย*างต*อเนื่องจากอดีตสู*ป�จจุบัน ทําให!คนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจ ท่ีจะร*วมแรงร*วมใจ
สืบสานต*อไปในอนาคต เช*น โบราณสถาน โบราณวัตถุสถาป�ตยกรรม ประเพณีไทย การมีน้ําใจ 
ศักยภาพในการประสานผลประโยชน6 เป9นต!น ภูมิป�ญญาไทยจึงมีคุณค*าและความสําคัญดังนี้ 
    ภูมิป�ญญาไทยช*วยสร!างชาติให!เป9นปsกแผ*น พระมหากษัตริย6ไทยได!ใช!     
ภูมิป�ญญาในการสร!างชาติ สร!างความเป9นปsกแผ*นให!แก*ประเทศชาติมาโดยตลอด ต้ังแต*สมัยพ*อขุน
รามคําแหงมหาราช พระองค6ทรงปกครองประชาชนด!วยพระเมตตาแบบพ*อปกครองลูก ผู!ใดประสบ
ความเดือดร!อนก็สามารถตีระฆังแสดงความเดือดร!อนเพ่ือขอรับพระราชทานความช*วยเหลือทําให!
ประชาชนมีความจงรักภักดีต*อพระองค6ต*อประเทศชาติ ร*วมกันสร!างบ!านเรือนจนเจริญรุ*งเรืองเป9น
ปsกแผ*น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค6ทรงใช!ภูมิป�ญญากระทํายุทธหัตถี จนชนะข!าศึกศัตรู 
และทรงกอบกู!เอกราชของชาติไทยคืนมาได! พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู*หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ป�จจุบัน พระองค6ทรงใช!ภูมิป�ญญาสร!างคุณประโยชน6แก*ประเทศชาติ และเหล*าพสกนิกรมากมาย
เหลือคณานับ ทรงใช!พระปรีชาสามารถแก!ไขวิกฤตการณ6ทางการเมืองภายในประเทศ จนรอดพ!นภัย
พิบัติหลายครั้งพระองค6ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด!าน แม!แต*ด!านการเกษตร พระองค6ได!
พระราชทานทฤษฎีใหม*ให!แก*พสกนิกร ท้ังด!านการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน ฟ��นฟูสภาพแวดล!อม 
นําความสงบร*มเย็นของประชาชนให!กลับคืนมา แนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม*” แบ*งออกเป9น 3 ข้ัน
โดยเริ่มจาก 
    ข้ันตอนแรก ให!เกษตรกรรายย*อย “มีพออยู*พอกิน” เป9นข้ันพ้ืนฐาน โดย
การพัฒนาแหล*งน้ําในไร*นา ซ่ึงเกษตรกรจําเป9นท่ีจะต!องได!รับความช*วยเหลือจากหน*วยราชการมูลนิธิ 
และหน*วยงานเอกชน ร*วมใจกันพัฒนาสังคมไทยไป 
    ข้ันท่ีสอง เกษตรกรต!องมีความเข!าใจในการจัดการในไร*นาของตน และมี
การรวมกลุ*มในรูปสหกรณ6 เพ่ือสร!างประสิทธิภาพทางการผลิตและการตลาด การลดรายจ*ายด!าน
ความเป9นอยู* โดยทรงตระหนักถึงบทบาทขององค6กรเอกชน เม่ือกลุ*มเกษตรวิวัฒน6มาข้ันท่ีสองแล!ว ก็
จะมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู* 
    ข้ันท่ีสาม ซ่ึงจะมีอํานาจในการต*อรองผลประโยชน6กับสถาบันการเงินคือ
ธนาคาร และองค6กรท่ีเป9นเจ!าของแหล*งพลังงาน ซ่ึงเป9นป�จจัยหนึ่งในการผลิตโดยมีการแปรรูปผลิตผล 
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เช*น โรงสี เพ่ือเพ่ิมมูลค*าผลิตผล และขณะเดียวกันมีการจัดต้ังร!านค!าสหกรณ6เพ่ือลดค*าใช!จ*ายใน
ชีวิตประจําวันอันเป9นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคมจะเห็นได!ว*ามิได!ทรงทอดท้ิงหลักของ
ความ สามัคคีในสังคมและการจัดต้ังสหกรณ6 ซ่ึงทรงสนับสนุนให!กลุ*มเกษตรกรสร!างอํานาจต*อรองใน
ระบบเศรษฐกิจจึงจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงจัดได!ว*าเป9นสังคมเกษตรท่ีพัฒนาแล!ว สมดังพระราช
ประสงค6ท่ีทรงอุทิศพระวรกายและพระสติป�ญญา ในการพัฒนาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลาแห*ง
การครองราชย6 สร!างความภาคภูมิใจ และศักด์ิศรีเกียรติภูมิแก*คนไทยคนไทยในอดีตท่ีมีความสามารถ
ปรากฏในประวัติศาสตร6มีมาก เป9นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ เช*น นายขนมต!มเป9นนักมวยไทย
ท่ีมีฝ�มือเก*งในการใช!อวัยวะทุกส*วน ทุกท*าของแม!ไม!มวยไทย สามารถชกมวยไทยจนชนะพม*าได!ถึงเก!า
คนสิบคนในคราวเดียวกัน แม!ในป�จจุบันมวยไทยก็ยังถือว*า เป9นศิลปะชั้นเยี่ยม เป9นท่ีนิยมฝsกและ
แข*งขันในหมู*คนไทยและชาวต*างประเทศ ป�จจุบันมีค*ายมวยไทยท่ัวโลกไม*ตํ่ากว*า 30,000 แห*ง ชาว
ต*างประเทศท่ีได!ฝsกมวยไทยจะรู!สึกยินดีและภาคภูมิใจ ในการท่ีจะใช!กติกาของมวยไทย เช*น การไหว!
ครูมวยไทย การออกคําสั่งในการชกเป9นภาษาไทยทุกคํา เช*น คําว*า “ชก” “นับหนึ่งถึงสิบ” เป9นต!น 
ถือเป9นมรดกภูมิป�ญญาไทย นอกจากนี้ ภูมิป�ญญาไทยท่ีโดดเด*นยังมีอีกมากมาย เช*น มรดกภูมิป�ญญา
ทางภาษาและวรรณกรรม โดยท่ีมีอักษรไทยเป9นของตนเองมาต้ังแต*สมัยกรุงสุโขทัย และวิวัฒนาการ
มาจนถึงป�จจุบัน วรรณกรรมไทยถือว*าเป9นวรรณกรรมท่ีมีความไพเราะ ได!อรรถรสครบทุกด!าน 
วรรณกรรมหลายเรื่องได!รับการแปลเป9นภาษาต*างประเทศหลายภาษา 
  ด!านอาหาร อาหารไทยเป9นอาหารท่ีปรุงง*าย พืชท่ีใช!ประกอบอาหารส*วนใหญ*เป9น
พืชสมุนไพร ท่ีหาได!ง*ายในท!องถ่ินและราคาถูก มีคุณค*าทางโภชนาการ และยังปEองกันโรคได!หลายโรค 
เพราะส*วนประกอบส*วนใหญ*เป9นพืชสมุนไพร เช*น ตะไคร! ขิง ข*า กระชาย ใบมะกรูดใบโหระพา ใบ
กะเพรา เป9นต!น สามารถปรับประยุกต6หลักธรรมคําสอนทางศาสนาใช!กับวิถีชีวิตได!อย*างเหมาะสม   
คนไทยส*วนใหญ*นับถือศาสนาพุทธ โดยนําหลักธรรมคําสอนของศาสนามาปรับใช!ในวิถีชีวิตได!อย*าง
เหมาะสม ทําให!คนไทยเป9นผู!อ*อน-น!อมถ*อมตน เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ* ประนีประนอมรักสงบ ใจเย็น มีความ
อดทน ให!อภัยแก*ผู!สํานึกผิด ดํารงวิถีชีวิตอย*างเรียบง*ายปกติสุข ทําให!คนในชุมชนพ่ึงพากันได! แม!จะ
อดอยากเพราะแห!งแล!ง แต*ไม*มีใครอดตาย เพราะพ่ึงพาอาศัยกัน แบ*งป�นกันแบบ “พริกบ!านเหนือ
เกลือบ!านใต!” เป9นต!น ท้ังหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เป9นการใช!ภูมิ-
ป�ญญาในการนําเอาหลักของพระพุทธศาสนามาประยุกต6ใช!กับชีวิตประจําวัน และดําเนิน กุศโลบาย 
ด!านต*างประเทศ จนทําให!ชาวพุทธท่ัวโลกยกย*องให!ประเทศไทยเป9นผู!นําทางพุทธศาสนา และเป9น
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ*องค6การพุทธศาสนิกสัมพันธ6แห*งโลก (พสล.) อยู*เยื้องๆ กับอุทยานเบญจสิริ
กรุงเทพมหานคร โดยมีคนไทย (ฯพณฯ สัญญาธรรมศักด์ิ องคมนตรี) ดํารงตําแหน*งประธาน พสล. 
ต*อจาก ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล สร!างความสมดุลระหว*างคนในสังคมและธรรมชาติได!อย*างยั่งยืน 
ภูมิป�ญญาไทยมีความเด*นชัดในเรื่องของการยอมรับนับถือ และให!ความสําคัญแก*คน สังคมและ
ธรรมชาติอย*างยิ่ง มีเครื่องชี้ท่ีแสดงให!เห็นได!อย*างชัดเจนมากมาย เช*น ประเพณีไทย 12 เดือนตลอด
ท้ังป� ล!วนเคารพคุณค*าของธรรมชาติได!แก* ประเพณีสงกรานต6 ประเพณีลอยกระทง เป9นต!น ประเพณี
สงกรานต6เป9นประเพณีท่ีทําในฤดูร!อนซ่ึงมีอากาศร!อน ทําให!ต!องการความเย็นจึงมีการรดน้ําดําหัว ทํา
ความสะอาดบ!านเรือนและธรรมชาติสิ่งแวดล!อม มีการแห*นางสงกรานต6การทํานายฝนว*าจะตกมาก
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หรือน!อยในแต*ละป� ส*วนประเพณีลอยกระทง คุณค*าอยู*ท่ีการบูชาระลึกถึงบุญคุณของน้ํา ท่ีหล*อเลี้ยง
ชีวิตของคน พืช และสัตว6 ให!ได!ใช!ท้ังบริโภคและอุปโภค ในวันลอยกระทง คนจึงทําความสะอาดแม*น้ํา
ลําธาร บูชาแม*น้ําจากตัวอย*างข!างต!น ล!วนเป9นความสัมพันธ6ระหว*างคนกับสังคมและธรรมชาติท้ังสิ้น
ในการรักษาปqาไม!ต!นน้ําลําธาร ได!ประยุกต6ให!มีประเพณีการบวชปqา ให!คนเคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์ธรรมชาติ 
และสภาพแวดล!อม ยังความอุดมสมบูรณ6แก*ต!นน้ํา ลําธาร ให!ฟ��นสภาพกลับคืนมาได!มากอาชีพ
การเกษตรเป9นอาชีพหลักของคนไทยท่ีคํานึงถึงความสมดุล ทําแต*น!อยพออยู*พอกินแบบ “เฮ็ดอยู*   
เฮ็ดกิน” ของพ*อทองดี นันทะ เม่ือเหลือกินก็แจกญาติพ่ีน!อง เพ่ือนบ!าน บ!านใกล!เรือนเคียง 
นอกจากนี้ ยังนําไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอย*างอ่ืนท่ีตนไม*มี เม่ือเหลือใช!จริงๆ จึงจะนําไปขาย อาจ
กล*าวได!ว*า เป9นการเกษตรแบบ “กิน-แจก-แลก-ขาย” ทําให!คนในสังคมได!ช*วยเหลือเก้ือกูล แบ*งป�น
กัน เคารพรักนับถือ เป9นญาติกันท้ังหมู*บ!าน จึงอยู*ร*วมกันอย*างสงบสุข มีความสัมพันธ6กันอย*างแนบ
แน*นธรรมชาติไม*ถูกทําลายไปมากนัก เนื่องจากทําพออยู*พอกิน ไม*โลภมากและไม*ทําลายทุกอย*างผิด
กับในป�จจุบัน ถือเป9นภูมิป�ญญาท่ีสร!างความสมดุลระหว*างคน สังคม และธรรมชาติ  
  2.2.2.2 การอนุรักษ6 แนวคิดการอนุรักษ6เป9นสิ่งเก่ียวข!องกับมนุษย6ทุกคนไม*ว*าจะอยู*
ในเมืองหรือชนบทเพราะมนุษย6กับธรรมชาติต!องพ่ึงพาอาศัยกัน อยู*ร*วมกัน ไม*เบียดเบียนกัน เรียกว*า
สมดุลทางธรรมชาติ และไม*แยกมนุษย6ออกจากสภาพแวดล!อมทางสังคม วัฒนธรรม หรือภาพ
แวดล!อมตามธรรมชาติ เนื่องจากสิ่งแวดล!อมมีอิทธิพลต*อพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
มนุษย6ในภูมิภาคต*างๆ ของโลก สภาพแวดล!อมท่ีแตกต*างกัน ย*อมส*งผลต*อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมของมนุษย6ท่ีสร!างข้ึน ไม*ว*าจะเป9นความแตกต*างในด!านความเป9นอยู* หรือแนวความคิดก็ตาม 
ล!วนมีผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล!อมต*างๆ ท้ังสิ้นการอนุรักษ6 ตามความหมายของ       
ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได!อธิบายไว!ดังนี้ อนุรักษ, อนุรักษ6 [อะนุรักสะ, อะนุรัก] ก. รักษาให!คงเดิม 
(ส.). อนุรักษนิยม [อะนุรักสะนิยม, อะนุรักนิยม] น. อุดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจ เป9นต!น ท่ีมี
แนวโน!มไปในทางต!านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบท่ีต้ังม่ันอยู*แล!วการอนุรักษ6 
(Conservation) ในความหมายของนักวิชาการหลายท*าน สามารถสรุปเป9นความหมายรวมได!ว*า การ
อนุรักษ6 คือ การรู!จักใช!ทรัพยากรอย*างชาญฉลาด ให!เป9นประโยชน6ต*อมหาชนมากท่ีสุด และใช!ได!เป9น
เวลายาวนานท่ีสุด ท้ังนี้ต!องสูญเสียทรัพยากรโดยเปล*าประโยชน6น!อยท่ีสุด และจะต!องกระจายการใช!
ประโยชน6จากทรัพยากรโดยท่ัวถึงกันด!วย ฉะนั้นการอนุรักษ6จึงไม*ได!หมายถึงการเก็บทรัพยากรไว!
เฉยๆ แต*ต!องนําทรัพยากรมาใช!ประโยชน6ให!ถูกต!องตามกาลเทศะ (Time and Space) อีกด!วย ได!แก* 
การใช!อย*างคุ!มค*า การถนอม การเก็บกัก การรักษา การซ*อมแซม การฟ��นฟู การพัฒนา การปEองกัน 
การสงวน และการแบ*งเขตของสิ่งแวดล!อมและทรัพยากรธรรมชาติได!ใช!อย*างไม*มีการสูญเสียและ
พอเหมาะแก*ความต!องการ หรือความเป9นอยู*ของมนุษย6อย*างยั่งยืนท้ังในป�จจุบันและอนาคต เกษม 
จันทร6แก!ว และคนอ่ืนๆ (2542); เกษม จันทร6แก!ว (2543); นิวัติ เรืองพานิช (2546); บุญรับ ศักด์ิมณี 
(2546) และพจน6 บุญเรือง (2546) 
  2.2.2.3 การใช!ประโยชน6 ประโยชน6ของภูมิป�ญญาท!องถ่ิน ภูมิป�ญญาท!องถ่ินถือเป9น
สิ่งท่ีมีประโยชน6อย*างมากสําหรับการนํามาใช!ในการเรียนการ เรียนการสอนของนักเรียน คือช*วยให!
ชุมชนได!เป9นแหล*งเรียนรู!ท้ังทางตรงและทางอ!อม ประชาชน ในชุมชนอยู*ร*วมกันอย*างเป9นสุขตามแบบ
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วิถีไทย มีการสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การทํามาหากินของบุคคลในอดีตสู*รุ*น
ลูกหลาน ได!มีผู!กล*าวถึงประโยชนของภูมิป�ญญาไว!ใน ลักษณะต*างๆ กัน 
    ประกอบ ใจม่ัน (2539) ได!กล*าวถึงความสําคัญของภูมิป�ญญาชาวบ!าน คือ 
    1. ช*วยให!สมาชิกในชุมชน หมู*บ!าน ดํารงชีวิตอยู*ร*วมกันได!อย*างมีความสุข 
    2. ช*วยสร!างความสมดุลระหว*างคนกับธรรมชาติแวดล!อม 
    3. ช*วยให!ผู!คนดํารงตนและปรับเปลี่ยนทันต*อความเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบอันเกิด จากสังคมภายนอกเป9นประโยชน6ต*อการทํางานพัฒนาชนบทของเจ!าหน!าท่ีจาก
หน*วยงานต*างๆ เพ่ือท่ีจะ ได!กําหนดท*าทีการทํางานให!กลมกลืนกับชาวบ!านมากยิ่งข้ึน 
    รุ*ง แก!วแดง (2541) ได!กล*าวถึงประโยชน6ของภูมิป�ญญาว*าในการพัฒนา
ประเทศไทยเพ่ือให!เจริญท้ังทางด!านเศรษฐกิจและสังคมนั้น เราให!ความสําคัญกับการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีตลอดมา แต*ย ิ่งพัฒนาก็พบว*าประเทศไทย ต!องวิ่งตามและ
พ่ึงพาภูมิรู!ของต*างประเทศอยู*ตลอดเวลา เป9นการพัฒนาท่ีนํามาซ่ึงป�ญหาต*างๆ มากมายนับต้ังแต*การ
เสียดุลการค!า ความไม*สมดุลระหว*างวิทยาศาสตร6กับวัฒนธรรม ความไม*สมดุลระหว*างอุตสาหกรรม
กับเกษตรกรรมและสิ่งแวดล!อม ท้ังนี้ก็เพราะเราได!พัฒนาประเทศและจัดการศึกษาโดยทอดท้ิงของดี
ท่ีประเทศไทยเรามีอยู*คือ “ภูมิป�ญญาท!องถ่ิน” หรือ “ภูมิป�ญญาชาวบ!าน” ภูมิป�ญญาท!องถ่ินได!ช*วย
สร!างชาติให!เป9นปsกแผ*น สร!างศักดิศรีและเกียรติภูมิแก*คนไทย ทําให!บรรพบุรุษของเราได!ดําเนินชีวิต
อยู*ในผืนแผ*นดินมาอย*างสงบสุขเป9นเวลายาวนาน  
    นนทสาร สีสลับ (2542) ได!กล*าวถึงประโยชน6ของภูมิป�ญญาไทยดังนี้ 
    1. ภูมิป�ญญาไทยช*วยสร!างชาติให!เป9นปsกแผ*น 
    2. สร!างความภาคภูมิใจและศักด์ิศรีเกียรติภูมิแก*คนไทย 
    3. สามารถปรับประยุกต6หลักธรรมคําสอนทางศาสนาใช!กับวิถีชีวิตได!อย*าง
เหมาะสม 
    4. สร!างความสมดุลระหว*างคนในสังคมและธรรมชาติได!อย*างยั่งยืน 
    5. เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได!ตามยุคสมัย  
    รุ*ง แก!วแดง (2543) กล*าวถึงประโยชน6ของภูมิป�ญญาไทยว*า ภูมิป�ญญาไทย 
ได!ช*วยสร!างชาติให!เป9นปsกแผ*น สร!างศักด์ิศรีและเกียรติภูมิแกคนไทย ทําให!บรรพบุรุษของเราได!
ดํารงชีวิตอยู*บนผืนแผ*นดินนี้มาอย*างสงบสุขเป9นเวลายาวนาน แม!ว*าภูมิป�ญญาส*วนหนึ่งจะสูญหายไป 
แต*ยังมีบางส*วนหลงเหลือเป9นมรดกอันลํ้าค*าอยู*คู*กับสังคมไทยมาโดยตลอด 
    สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนไทย โดยพระราชประสงค6ในสมเด็จพระ
เจ!าอยู*หัว เล*มท่ี 19 (2543) ได!กล*าวถึงประโยชน6ของภูมิป�ญญาท!องถ่ินไว!ดังนี้ 
    1. เป9นการอนุรักษ6 คือ การบํารุงรักษาสิ่งท่ีดีงามไว! เช*น ประเพณีต*างๆ 
หัตถกรรม และคุณค*า หรือการปฏิบัติตนเพ่ือความสัมพันธ6อันดีกับคนและสิ่งแวดล!อม 
    2. เป9นการฟ��นฟู คือ การรื้อฟ��นสิ่งท่ีดีงามท่ีหายไป เลิกไปหรือกําลังจะเลิก
ให!กลับมา เป9นประโยชน6 เช*น การรื้อฟ��นดนตรีไทย 
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    3. เป9นการประยุกต6 คือ การปรับหรือผสมผสานความรู!เก*ากับความรู!ใหม*
เข!าด!วยกันให! เหมาะสมกับสมัยใหม* เช*น การใช!ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาโรค
สมัยใหม* การทําพิธีบวชต!นไม! เพ่ือให!เกิดสํานึกการอนุรักษ6ธรรมชาติ รักษาปqาไม!ยิ่งข้ึน การประยุกต6 
ประเพณี การทําบุญข!าวเปลือกท่ีวัดมาสร!างเป9นธนาคารข!าวเพ่ือช*วยเหลือผู!ขาดแคลน 
    4. การสร!างใหม* คือ คิดค!นใหม*ท่ีสัมพันธ6กับความรู! ด้ังเดิม เช*น การ
ประดิษฐ6โปงลาง การคิดโครงการเพ่ือแก!ไขป�ญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค*าความเอ้ืออาทรท่ี
ชาวบ!านเคยมีต*อกัน มาหารูปแบบใหม* 
    5. ความคิดและการแสดงออก เช*น การแพทย6แผนไทย มีหลักการว*าคนมี
สุขภาพดีเม่ือร*างกายมีความสมดุลระหว*างธาตุท้ัง 4 มี ดิน นํ้า ลม ไฟ คนเจ็บปqวยได!เพราะธาตุขาด
ความสมดุล  
    6. การแสดงออกแนวคิดการเรียนรู!คุณค*าของธรรมชาติ เช*น งานบุญพิธี
เก่ียวกับ น้ํา ข!าว ปqาเขา รวมถึงสัตว6 บ!านเรือน เครื่องใช!ต*างๆ มีพิธีสู*ขวัญข!าว ความสัมพันธ6กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ซ่ึงเก่ียวกับความเร!นลับอันรวมถึงญาติพ่ีน!องท่ีล*วงลับโดยการทําบุญและระลึกถึง 
สมํ่าเสมอ 
    7. การทํามาหากิน ในด!านการเกษตรกรรม การถนอมอาหาร การจัดแหล*ง
น้ําเพ่ือการเกษตร การปรุงอาหาร หัตถกรรม การค!าขาย 
    8. การอยู*ร*วมกันในสังคม เกิดกฎระเบียบประเพณีในการดํารงชีวิต ตัดสิน 
ไกล*เกลี่ย หากเกิดการขัดแย!ง การลงแขกซ่ึงเป9นการช*วยเหลือกันในการทํามาหากิน 
    กล*าวโดยสรุปได!ว*าภูมิป�ญญาท!องถ่ินมีประโยชน6ต*อการดํารงชีวิต การอยู*
ร*วมกันในสังคมโดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ6ของคนในสังคมให!อยู*ร*วมกันอย*างสงบสุข และเป9นประโยชน6ในการทํามาหากินและ 
ส*งเสริมอาชีพในด!านการเกษตรกรรม การถนอมอาหาร การจัดแหล*งน้ําเพ่ือการเกษตร การปรุง
อาหาร หัตถกรรม การค!าขาย และการแพทย6แผนไทย ตลอดจนการนําภูมิป�ญญามารวมในการพัฒนา
ประเทศไทยเพ่ือให!เจริญท้ังด!านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงช*วยสร!างชาติไทยให!เป9นปsกแผ*น สร!างศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิแก*คนไทย ทําให!บรรพชนของเราได!ดํารงชีวิตอยู*บนผืนแผ*นดินมาอย*างสงบสุข 
  2.2.2.4 การเพ่ิมมูลค*า (Value-Added) การเพ่ิมมูลค*า คือ การทําให!ลูกค!าหรือผู!รับ
ประโยชน6 ได!รับในสิ่งท่ีต!องการเพ่ิมข้ึนจากเดิมหรือเป9นการทําให!ค*าอัตราส*วนระหว*างผลประโยชน6ท่ี
ได!รับ เปรียบเทียบกับต!นทุนท่ีต!องเสียไปเพ่ิมข้ึนนั่นเองหลักการในการตัดสินใจท่ีได!รับความนิยม
แพร*หลายมากก็คือ การตัดสินโดยเปรียบเทียบผลประโยชน6ท่ีได!รับกับต!นทุนท่ีเกิดข้ึนในแต*ละ
ทางเลือกในการตัดสินใจ หรือก็คือการตัดสินใจโดยพิจารณาว*าทางเลือกใดท่ีจะเป9นการเพ่ิมมูลค*า
ให!กับผู!ตัดสินใจได!มากท่ีสุดนั่นเองในแง*ของธุรกิจ สินค!าหรือบริการใดๆ ก็ตาม จะประสบความสําเร็จ
ได!ก็ต*อเม่ือสินค!านั้นได!ส*งผ*านมูลค*าและความพึงพอใจให!กับลูกค!าเปEาหมายอย*างเพียงพอ โดยลูกค!า
จะเลือกซ้ือสินค!า หรือบริการท่ีลูกค!ารับรู!ว*าส*งผ*านมูลค*ามาให!กับผู!ซื้อสูงสุด  
    เราสามารถให!คําจํากัดความของคําว*ามูลค*าได!ว*าคือ อัตราส*วนระหว*างสิ่งท่ี
ลูกค!าได!รับ เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีลูกค!าต!องเสียไป หรือกล*าวได!ว*าคือ อัตราส*วนระหว*างผลประโยชน6ท่ี
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ลูกค!า ได!รับกับต!นทุนท่ีเสียไปนั่นเอง โดยผลประโยชน6ท่ีลูกค!าได!รับนั้นสามารถจําแนกได!เป9น           
2 ประเภท คือ ผลประโยชน6ด!านหน!าท่ีใช!สอยของสินค!า/บริการ (Functional Benefit) และ 
ผลประโยชน6ทางด!านอารมณ6และความรู!สึก (Emotional Benefit) ส*วนต!นทุนนั้นก็จะสามารถ แยก
ออกได!เป9น 4 ด!านคือ ต!นทุนด!านเงินตรา ต!นทุนด!านเวลา ต!นทุนด!านกําลังงาน และต!นทุนด!านจิตใจ 
โดยสามารถท่ีจะแสดงสรุปในรูปสมการได! ดังนี้   
    มูลค*า = ผลประโยชน6 + ต!นทุน  
    ผลประโยชน6ด!านหน!าท่ีใช!สอย + ด!านอารมณ6ความรู!สึก  
    ต!นทุนด!านเงินตรา + ด!านเวลา + ด!านกําลังงาน + ด!านจิตใจ 
    เพราะฉะนั้น องค6กรธุรกิจสามารถท่ีจะเพ่ิมมูลค*าให!กับลูกค!าได!ในหลาย
วิถีทาง ดังนี้   
    เพ่ิมผลประโยชน6ให!มากข้ึน  
    ลดต!นทุนลง  
    เพ่ิมผลประโยชน6มากข้ึน และลดต!นทุนลง  
    เพ่ิมผลประโยชน6ให!มากกว*าการเพ่ิมข้ึนของต!นทุน  
    ลดผลประโยชน6ลง แต*ลดต!นทุนลงให!ได!มากกว*า  
    ในการประกอบธุรกิจไม*ว*าจะเป9นธุรกิจประเภทใดก็ตาม มีหลักการง*ายๆ 
อยู*ก็คือ นําเอาวัตถุดิบมาผ*านกระบวนการแปรรูปให!กลายเป9นสินค!าหรือบริการต*างๆ ท่ีมีมูลค*าเพ่ิม
มากข้ึน กว*าเดิม เพ่ือจําหน*ายให!กับลูกค!า ตัวอย*างหนึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ6ทางด!านการเกษตรต*างๆ เช*น 
ข!าว ถ!าชาวนาเก็บเก่ียวแล!วนํามาขายในรูปของข!าวเปลือกก็จะได!ราคาเพียงประมาณเกวียนละ 
2,500 บาท เป9นต!น แต*เม่ือโรงสีนํามาสีเป9นข!าวสารแล!วขายก็จะได!ราคาท่ีสูงข้ึนเป9นกระสอบละ
ประมาณ 800 บาท (1 เกวียนได!ประมาณ 20-30 กระสอบ) ซ่ึงจะเห็นได!ว*า เม่ือผ*านการแปรรูปแล!ว 
ข!าวจะมี มูลค*าท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอีกหลายเท*าตัวเพราะผู!บริโภคได!รับผลประโยชน6จากข!าวคือได!บริโภค โดย
ท่ีเสีย ต!นทุนด!านเวลาและกําลังงานลดลงเพราะสามารถนําไปหุงรับประทานได!เลย เป9นต!น การ
ประเมินมูลค*า ในการใช!หลักการวิเคราะห6มูลค*าท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น สิ่งหนึ่งท่ีควรจะให!ความสําคัญก็คือการ 
ประเมินมูลค*าของผลประโยชน6 หรือต!นทุนท่ีได!จากการตัดสินใจ เนื่องจากผลบางอย*างไม* สามารถท่ี
จะประเมินมูลค*าออกมาเป9นตัวเลขท่ีชัดเจนได!ได!แก* สิ่งท่ีเก่ียวข!องกับเรื่องของจิตใจ อารมณ6และ
ความรู!สึก เช*น ความสบายใจ ความมีหน!ามีตา หรือความคับข!องใจ เป9นต!น ซ่ึงสิ่ง เหล*านี้จะมี
ความสําคัญไม*เท*ากันในความรู!สึกของแต*ละบุคคล ดังนั้นของอย*างหนึ่งอาจจะมีมูลค*า สูงมากใน
สายตาของคนๆ หนึ่ง แต*ในความเห็นของคนอ่ืนๆ ก็อาจจะกลับกลายเป9นของไร!ค*าไร! ความหมายได!
เช*นกัน เพราะฉะนั้นก*อนท่ีจะหาวิธีการเพ่ิมมูลค*าให!กับสินค!าหรือบริการใดๆ ก็ตามจะต!องค!นหา ให!
ได!ก*อนว*าผลประโยชน6หรือต!นทุนของสินค!าหรือบริการตัวใดท่ีมีความสําคัญในความเห็นของ ลูกค!า
นั้นเพ่ือท่ีจะได!ทําการปรับปรุงได!อย*างตรงจุด เพราะสินค!าแม!จะดีเพียงใดแต*ถ!าลูกค!า ไม*ต!องการ ก็ไม*
มีทางท่ีจะประสบความสําเร็จได!  
  2.2.2.5 การพัฒนา แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนา (Concept of Development) 
การพัฒนาเป9นคําท่ีมีความหมายไม*เป9นกลาง กล*าวคือ แฝงไปด!วยค*านิยม (Value-Laden) และดูเหมือน
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จะผูกพันกับวัฒนธรรม (Culture-Bound) การพัฒนาจึงมีความหมายแตกต*างกันมากมายข้ึนอยู*กับบุคคล 
สังคม วัฒนธรรม และกาลเวลา เป9นต!น อย*างไรก็ตามแนวความคิดโดยสรุปต*อไปนี้ แสดงให!เห็นถึงความ
เป9นมาของแนวความคิดแห*งการพัฒนา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539) 
    1. แนวความคิดแบบวิวัฒนาการ(Evolution) นักสังคมศาสตร6 และ นัก
สังคมวิทยาในศตวรรษท่ี19 ใช!คําว*า การพัฒนาเพ่ืออธิบายประวัติศาสตร6ของมนุษย6 (Human 
History) เพราะเชื่อว*า มนุษยชาติเคลื่อนย!ายจากภาวะหนึ่งไปสู*อีกภาวะหนึ่งท่ีสูงกว*า (Higher 
Stage) ในทิศทางเดียวกัน (Unidirectional) และการเคลื่อนย!ายดังกล*าวทําให!ชีวิติมนุษย6มีความอุดม
สมบูรณ6ข้ึน มีความแตกต*างกันมากข้ึน ร่ํารวยข้ึนท้ังทางวัตถุและวัฒนธรรม มีเหตุผลมากข้ึน ฯลฯ 
เป9นต!น โดยเหตุนี้ การพัฒนาจึงมีความหมายใกล!เคียงกับคําว*า ความก!าวหน!า (Progress) ซ่ึงใน
บางครั้งมีการใช!คําท้ังสองแทนความหมายเดียวกัน  
    2. แนวความคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) นัก
สังคมศาสตร6ในศตวรรษท่ี 20 เริ่มละท้ิงคําว*า การพัฒนาและความก!าวหน!า แล!วหันมาใช!คําว*า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) เพราะมีความหมายเป9นกลางมากกว*าการพัฒนา คือ ไม*
เก่ียวข!องกับอดีตหรืออนาคตอันรุ*งโรจน6 แต*สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ6 
(Phenomena) เช*น การจัดชนชั้นทางสังคม (Social Stratification) เพ่ือหาสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง ไม*ว*าจะเป9นการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม (Change in Society) หรือการเปลี่ยนแปลง
ท้ังสังคม (Change of Society)  
    3. แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร6 (Economic) แม!คําว*าการพัฒนาจะ
เลือนหายไปจากแนวความคิดทางสังคมศาสตร6ไปบ!าง แต*กลับได!ความนิยมในทางเศรษฐศาสตร6 เพ่ือ
ใช!สําหรับจําแนกประเทศต*างๆ ตามดัชนีบ*งชี้ (Index) บางตัว เช*น รายได!ประชาชาติ กล*าวคือ มีการ
เรียกประเทศท่ีมีรายได!ประชาชาติสูงกว*าว*าเป9นประเทศพัฒนาแล!ว และเรียกประเทศท่ีมีรายได!
ประชาชาติตํ่ากว*าว*าด!อยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาจึงหมายถึง การเพ่ิมค*าของกลุ*ม
ดัชนีบางตัวท่ีใช!วัด จึงแทบจะมีความหมายเดียวกับคําว*า ความเป9นอุตสาหกรรม (Industrialization) 
ความทันสมัย (Modernization) หรือความจําเริญทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) การพัฒนาใน
ท่ีนี้จึงมีความหมายแคบกว*าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    4. แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม (Social Action) การพัฒนา
ในระยะต*อมานั้นไม*เพียงจะเก่ียวพันกับเศรษฐศาสตร6 ยังเก่ียวพันกับการปฏิบัติการทางสังคมมากข้ึน 
เพราะทุกสังคมโดยเฉพาะฝqายรัฐบาลต*างเพียรพยายามปรับปรุงสถานการณ6ทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Economic and Social Conditions) เช*น รายได!ประชาชาติ คุณภาพชีวิต ฯลฯ จึงได!วางแผน
ปฏิบัติการข้ึน เช*น การปฏิรูปท่ีดิน การจัดต้ังองค6กรสหกรณ6ชนบท ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมค*าดัชนีทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Economic and Cultural Index) ท่ีเลือกสรรไว!บางตัวดังนั้น 
การพัฒนาจึงเป9นผลของการปฏิบัติการทางสังคม 
    5. แนวความคิดแบบขัดแย!งทางสังคม (Social Conflict) เม่ือการพัฒนา
เป9นผลของการปฏิบัติการทางสังคม ผลของการพัฒนาจึงก*อให!เกิดความตึงเครียด และความขัดแย!ง 
(Tension and Conflict) ข้ึน เช*น แบบแผนวัฒนธรรม สัดส*วนระหว*างอาชีพและจํานวนประชากร 
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การทํางานในองค6การชนชั้นทางสังคม ฯลฯ เป9นต!น ความขัดแย!งทุกรูปแบบมีสหสัมพันธ6ต*อกัน 
(Interrelated) และมีผลกระทบ (Impact) ต*อกันมากน!อยต*างกัน แนวความคิดดังกล*าวนี้เป9นพ้ืนฐาน
ของแนวความคิดในการพัฒนาประเทศแบบสังคมนิยม ท่ีใช!ทฤษฎีว*าด!วยความขัดแย!งมาเปลี่ยนแปลง
โครงสร!างและระบบสังคม เดิมเชื่อกันว*า การพัฒนาเป9นกระบวนการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ 
ผู!สนใจจึงศึกษาประวัติศาสตร6ของมนุษยชาติ ต*อมาความสนใจหันมาทางการศึกษาปรากฏการณ6ของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร6เก่ียวกับดัชนีบ*งชี้การพัฒนาในแง*ของ
รายได! และผลผลิตของชาติก็เริ่มมีบทบาท และในท่ีสุดการศึกษาอย*างจริงจังในเชิงปฏิบัติของการ
พัฒนาจึงเกิดข้ึน เป9นการศึกษาถึงแนวความคิดเก่ียวกับการปฏิบัติการทางสังคม และความขัดแย!ง
ทางสังคม  
    การพัฒนาท่ียั่งยืน คณะกรรมาธิการโลกว*าด!วยสิ่งแวดล!อมและการพัฒนา 
(UN Commission on Environment and Development) ให!จํากัดความของคําว*า “การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Sustainable Development)” ในรายงานเรื่อง Our Common Future เม่ือ ป� 1987 ไว!
ดังนี้ “Sustainable Development is Development that Meets the Needs of the Present 
without Compromising the Ability of Future Generations to Meet their own Needs” 
แปลว*า การพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การพัฒนาท่ีสนองความต!องการของป�จจุบัน โดยไม*ทําให!ประชาชนรุ*น
ต*อไปใน อนาคตต!องประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการท่ีจะสนองความต!องการของ
เขาเอง (ป.อ.ปยุตโต, 2542) 
    การใช!ทรัพยากรแบบยั่งยืน ก็คือ การใช!ทรัพยากร และสิ่งแวดล!อมตาม
ศักยภาพ ของสิ่งแวดล!อมนั้น เม่ือใช!แล!วต!องไม*ทําให!สิ่งแวดล!อมหรือทรัพยากรนั้นเกิดความด!อยใช!
ตลอดเวลา โดยมีสต�อคเป9นตัวให!ผลผลิต จะไม*สามารถทําได!และส*งผลกระทบต*อการขาดแคลน 
ทรัพยากรมีใช!ในอนาคต (เกษม จันทร6แก!ว, 2545)  
    ความยั่งยืนของสิ่งแวดล!อม คือ การท่ีสิ่งแวดล!อมทําหน!าท่ีอย*างม่ันคงท้ัง
ปริมาณและอัตราอันเนื่องมาจากโครงสร!างทุกชนิดหรือ ชิ้นส*วนทํางานร*วมกัน นักจัดการสิ่งแวดล!อม
มีหน!าท่ีสําคัญก็คือ การเป9นผู!ทําให!สิ่งแวดล!อมยั่งยืน เป9นการกระทําต*อโครงสร!างหรือองค6ประกอบให!
มีการทํางานร*วมกันและเปลี่ยนเป9นการทํางาน ของสิ่งแวดล!อมสิ่งเดียวหรือท้ังระบบอย*างม่ันคง 
หมายความว*า ต!องทําให!ทุกส*วนปกติและให! บทบาทหน!าท่ีปกติตลอดไป ล!าเป9นทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นๆ สามารถเก็บเก่ียวใช!ประโยชน6 อย*างสมํ่าเสมอและต*อเนื่อง โดยมิให!ทําให!ส*วนท่ีเหลือลดตาม
สามารถในการให!ผลผลิตแต*อย*างใด (กรมส*งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล!อม ร*วมกับ วิทยาลัยสิ่งแวดล!อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6, 2544)  
    ประสิทธิภาพจนไม*สามารถให!ผลิตผลได!อาจเป9นเพราะใช!มากเกินไปหรือใช!
โดยเทคโนโลยีท่ี สร!างของเสียมากเกินไป เหล*านี้เป9นการทําให!แนวคิดในการจัดให!มีทรัพยากร หรือ
สิ่งแวดล!อมให!มีสร!างของเสียมากเกินไป เหล*านี้เป9นการทําให!แนวคิดในการจัดให!มีทรัพยากร หรือ
สิ่งแวดล!อมให!มี จะเห็นได!ว*า ความยั่งยืนในท!องถ่ิน เกิดข้ึนจากคนในท!องถ่ินสามารถใช!ประโยชน6ใน 
ทรัพยากรร*วมกัน ซ่ึงอาจเกิดความต*อเนื่องในการประกอบอาชีพและภูมิป�ญญาในการประกอบ อาชีพ
สู*คนรุ*นต*อไป โดยก*อให!เกิดผลกระทบต*อสิ่งแวดล!อมให!น!อยท่ีสุด และความยั่งยืน ในภูมิป�ญญา
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ท!องถ่ินไทยนั้น ย*อมเกิดจากความยั่งยืนของผู!ผลิต ผู!ค!าและผู!บริโภค เป9นสําคัญ ซ่ึงเปรียบได!กับวงจร
แห*งความยั่งยืนในผลผลิต 
    ความหมายของการพัฒนา การพัฒนา เป9นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากความ
สนใจ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการสังเกตปรากฏการณ6การเปลี่ยนแปลงทางด!านสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงอธิบาย
ไว!อย*างชัดเจนว*าสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู*ตลอดเวลาด!วยสาเหตุต*างๆ 
หลายประการดังต*อไปนี้ คือ 
    1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล!อมทางกายภาพ (Physical Environment) 
    2. การเปลี่ยนแปลงทางด!านประชากร (Population Change) 
    3. การอยู*โดดเด่ียวและการติดต*อกัน (Isolation and Contact) 
    4. โครงสร!างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Structure) 
    5. ระดับของความรู!และเทคโนโลยี (Knowledge and Technology) 
    6. ป�จจัยท่ีก*อให!เกิดการเปลี่ยนแปลงอย*างอ่ืน เช*น การเล็งเห็นความ
จําเป9นในการเปลี่ยนแปลง หรือนโยบายของผู!นําประเทศ 
    ความสัมพันธ6ระหว*างประเทศด!อยพัฒนากับระบบทุนนิยมโลกในป�จจุบันนี้
ไม*ได!มีลักษณะเป9นฝqายหนึ่งได!อีกฝqายหนึ่งต!องเสีย (Zero Sum Game) เหมือนอย*างท่ีเลนินเคย
วิเคราะห6ไว! แต*เป9นการพัฒนาอย*างพ่ึงพาควบคู*กับพัฒนาการของประเทศท่ีพัฒนาแล!ว (Associated 
Dependent Development) กล*าวคือ ประเทศด!อยพัฒนาสามารถพัฒนาตัวเองได!ระดับหนึ่ง คือ 
ผลิตสินค!าท่ีประเทศพัฒนาเลิกผลิตแล!ว เช*น ประเทศอุตสาหกรรมใหม* การพัฒนาลักษณะนี้ เป9นผล
มาจากท้ังป�จจัยภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น จึงต!องมีการศึกษาท้ังสองป�จจัย 
    สําหรับป�จจัยภายใน ควรจะศึกษาถึงบทบาทของรัฐและการเคลื่อนไหวทาง
ชนชั้น โดยเฉพาะอย*างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางอํานาจการปกครองครั้งสําคัญๆ ในประวัติศาสตร6 จึง
ต!องศึกษาถึงโครงสร!างทางสังคมอุดมการณ6ของกลุ*มทางสังคมต*างๆ รวมท้ังความสัมพันธ6และการ
ปะทะสังสรรค6ระหว*างกลุ*มพลังดังกล*าว เพ่ือรักษาหรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน6และสถานภาพของ
คนในสังคม ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล*าวย*อมถือได!ว*าเป9นการพัฒนา 
    ส*วนป�จจัยภายนอกซ่ึงจะต!องพิจารณาควบคู*กันไปด!วย ก็คือ บทบาทของ
ประเทศพัฒนาแล!วท้ังหลาย ซ่ึงได!พัฒนาไปสู*ระดับการผลิตท่ีใช!เทคโนโลยีสูงมากจึงเลิกผลิตสินค!าท่ี
ใช!เทคโนโลยีไม*สูงมากนัก โดยโอนการผลิตมาให!ประเทศกําลังพัฒนาผ*านทางบรรษัทลงทุนข!ามชาติ
และส*งผลกําไรกลับบริษัทแม*ต*อไป 
    ปรากฏการณ6ดังกล*าวเกิดข้ึนอย*างสอดคล!องกัน เพราะประเทศกําลังพัฒนา
ต!องการพัฒนาขีดความสามารถของตน ส*วนประเทศพัฒนาแล!วก็ต!องการโอนการผลิตสินค!าบางอย*าง
ให! จึงทําให!เกิดการพัฒนาอย*างพ่ึงพากันและแสดงให!เห็นว*าระบบทุนนิยมโลกได!พัฒนาไปสู*ระดับท่ีมี
การจัดสรรงานแบบใหม* (New International Division Labor) 
    สรุปได!ว*าการพัฒนา ควรริเริ่มสร!างสรรค6และปรับปรุงภูมิป�ญญาให!
เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน6ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช!ภูมิป�ญญาเป9นพ้ืนฐานใน
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การรวมกลุ*มการพัฒนาอาชีพควรนําความรู!ด!านวิทยาศาสตร6 และเทคโนโลยีมาช*วยเพ่ือต*อยอดใช!ใน
การผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการปEองกันและอนุรักษ6สิ่งแวดล!อม 
  2.2.2.6 การประยุกต6ใช!เทคโนโลยี เทคโนโลยีกับการเรียนรู!ในป�จจุบันนี้เทคโนโลยีมี
ความสําคัญอย*างมากต*อชีวิตประจําวันของคนเรา ซ่ึงก็รวมไปถึงการใช!เทคโนโลยีเก่ียวกับการเรียนรู!
ด!วยโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. 2542 ได!กล*าวไว!ว*า ผู!เรียนมีความสําคัญมากท่ีสุด 
และควรท่ีจะมีการจัดกระบวนการเรียนรู!ให!สอดคล!องกับความสนใจและความถนัดของผู!เรียน โดย
คํานึงถึงความแตกต*างระหว*างบุคคลด!วย ซ่ึงมาตรา 66 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติได!
กล*าวไว!ว*า ผู!เรียนมีสิทธิได!รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช!เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให!มี
ความรู!และทักษะเพียงพอท่ีจะใช!เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู!ด!วยตนเองได!อย*าง
ต*อเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงสิ่งเหล*านี้ก็จะเก่ียวข!องกันกับใช!เทคโนโลยีต*างๆ ซ่ึงจะช*วยในการเรียนรู!ด!วย 
โดยเทคโนโลยีการเรียนรู!จะประกอบด!วยองค6ประกอบหลักอยู* 4 องค6ประกอบ คือ 
    1. เทคโนโลยีการศึกษาด!านสื่อสิ่งพิมพ6 เช*น หนังสือ ตําราเอกสารชุดวิชา
และพิมพ6อ่ืนๆ 
    2. เทคโนโลยีด!านสื่อโสตทัศน6 เช*น วัสดุอุปกรณ6 และโสตทัศนูปกรณ6เทป
เสียงและวีดีทัศน6 
    3. เทคโนโลยีด!านสื่อสารมวลชน เช*น รายการวิทยุกระจายเสียงทางการ
ศึกษาและรายการวิทยุโทรทัศน6การศึกษา 
    4. เทคโนโลยีสารสนเทศ เช*น ซอฟท6แวร6คอมพิวเตอร6 มัลติมีเดีย เครือข*าย
ฐานข!อมูล และ Internet 
    โดยท้ัง 4 องค6ประกอบนี้เราสามารถนํามาเป9นตัวท่ีช*วยให!การจัดการเรียน
การสอนได!รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
    ซ่ึงเทคโนโลยีโดยปกติจะเก่ียวข!องกับการเรียนการสอน 3 ลักษณะ คือ 
    1. การเรียนรู! เ ก่ียวกับเทคโนโลยี ได!แก*เรียนรู!ระบบการทํางานของ
คอมพิวเตอร6 เรียนรู!จนสามารถใช!ระบบคอมพิวเตอร6ได! ทําระบบข!อมูลสารสนเทศเป9น สื่อสารข!อมูล
ทางไกลผ*าน E-mail และ Internet ได! เป9นต!น 
    2. การเรียนรู!โดยใช!เทคโนโลยี ได!แก*การเรียนรู!ความรู!ใหม*ๆ และฝsก
ความสามารถ ทักษะ บางประการโดยใช!สื่อเทคโนโลยี เช*น ใช!คอมพิวเตอร6ช*วยสอน CAI เรียนรู!
ทักษะใหม*ๆ ทางโทรทัศน6ท่ีส*งผ*านดาวเทียม การค!นคว!าเรื่องท่ีสนใจผ*าน Internet เป9นต!น 
    3. การเรียนรู!กับเทคโนโลยี ได!แก*การเรียนรู!ด!วยระบบการสื่อสาร 2 ทาง
กับเทคโนโลยี เช*น การฝsกทักษะภาษากับโปรแกรมท่ีให!ข!อมูลย!อนกลับถึงความถูกต!อง การฝsกการ
แก!ป�ญหากับสถานการณ6จําลอง เป9นต!น 
    ซ่ึงเห็นว*าเทคโนโลยีเหล*านี้จะช*วยให!มีการเรียนรู!ได!ตลอดเวลา ซ่ึงเราก็ไม*
จําเป9นท่ีจะต!องเรียนรู!แต*เฉพาะในห!องเรียน ถ!าสนใจท่ีจะหาความรู!ด!วยตนเองก็สามารถหาข!อมูลผ*าน
ทางระบบ Internet ได!แต*สื่อเหล*านี้ก็ไม*ค*อยน*าเป9นห*วงเท*าไหร*เพราะถ!าเรามีงบประมาณพอเราก็
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จัดหาได!ไม*ยาก แต*สิ่งท่ียังขาดแคลนคือข!อมูล เพราะถ!าขาดข!อมูลสารสนเทศไม*ดีแล!ว ตัวระบบ
เทคโนโลยีก็ไร!ความหมาย  
    สรุปได!ว*าการประยุกต6ใช!เทคโนโลยี สารสนเทศ คือ รากฐานสําคัญ และ
เป9นสิ่งจําเป9นอันจะขาดมิได!ในการพัฒนาประเทศ เพราะสารสนเทศเป9นท่ีมาของความรู! และ
เทคโนโลยีต*างๆ ท่ีจะสร!างให!เกิดมูลค*าเพ่ิม และการพัฒนาองค6ความรู! ท้ังในด!านการผลิต การจัดการ
การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ6 
 2.2.3 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ด!าน
คุณภาพการบริหารจัดการ วัดได!จากตัวแปรสังเกตได! 6 ตัวแปร คือ 7. ภาวะผู!นํา 8. การมีส*วนร*วม 
9. การทํางานเป9นทีม 10. ความผูกพันต*อองค6กร 11. นโยบายและแผน 12. การสร!างองค6ความรู! ดังนี้ 
  2.2.3.1 ภาวะผู!นํา 
    จากความเห็นของ Bennis & Nanus (1985) กล*าวว*า ไม*มีสังคมใด ประเทศ
ใด หรือองค6การใดท่ีปราศจากภาวะผู!นํา (Leadership) ความสําคัญของภาวะผู!นํา ในกิจกรรมต*างๆ 
ของมนุษย6นั้น ได!รับการยอมรับมาต้ังแต*มนุษย6สามารถคิดค!นวิธีการ จดบันทึกได! และยังได!กล*าวเป9น
เชิงเปรียบเทียบให!เห็นถึงความสําคัญของภาวะผู!นํา ไว!ว*า “หากองค6การขาดเงินทุน ก็อาจกู!ยืมมาได! 
หากองค6การอยู*ในทําเลท่ีตั้งไม*เหมาะสม ก็อาจย!ายท่ีตั้งได! แต*หากขาดภาวะผู!นําแล!ว องค6การนั้นแทบ
จะไม*มีโอกาสอยู*รอดได!เลย” 
    จากความเห็นนี้ ทําให!สามารถพิจารณาในภาพรวมของสังคมได!ว*าบทบาท
ของ คนในสังคมใดๆ ก็ตาม ย*อมมีความแตกต*างกันไปตามอํานาจหน!าท่ีของสังคมท่ีแต*ละคนเป9น
สมาชิกอยู* ซ่ึงบทบาทต*างๆ เหล*านั้นจําแนกได!เป9น 7 กลุ*ม ดังนี้ (Sadler, 2003) 
    กลุ*มแรก คือ กลุ*มผู!ดํารงตําแหน*งทางการเมือง (Political Office Holder) 
ท่ีมาจาก การเลือกต้ัง และมีอํานาจตามกฎหมายในการกําหนดนโยบาย 
    กลุ*ม ท่ี  2  หัวหน!าหน*วยทหาร (Commander) หรือองค6กรก่ึงทหาร 
(Paramilitary) เป9นผู!นําในองค6การท่ีมีสายการบังคับบัญชาเคร*งครัด มีระเบียบวินัยสูง 
    กลุ*มท่ี 3 เจ!าหน!าท่ีของรัฐ (Bureaucrat) ทํางานในหน*วยงานของรัฐท่ีมีกฎ 
ระเบียบ ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว!อย*างชัดเจนเพ่ือประโยชน6สาธารณะ 
    กลุ*มท่ี 4 ผู!จัดการ (Manager) ทํางานในหน*วยงานภาคเอกชน โดยปฏิบัติ
ตามท่ี เจ!าของหรือผู!ถือหุ!นกําหนดเพ่ือมุ*งแสวงผลกําไร 
    กลุ*มท่ี 5 ผู!เชี่ยวชาญ (Expert) มีองค6ความรู!เป9นอํานาจ มีบทบาทในการให!
คําแนะนํา ในเรื่องเฉพาะทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู!มีอํานาจตัดสินใจ 
    กลุ*มท่ี 6 ผู!ประกอบการ (Entrepreneur) เป9นเจ!าของกิจการทางธุรกิจ ใช!
อํานาจ ในฐานะเจ!าของทรัพยากรในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามท่ีต!องการได!โดยอิสระ ส*วนกลุ*ม
ท่ี 7 คือ ผู!นํา (Leader) ซ่ึงมีบทบาทและอํานาจหน!าท่ีแตกตางไปจาก กลุ*มอ่ืนตามบริบท (Context) 
ของแต*ละองค6การ ซ่ึง Sadler เห็นว*า ความเป9นผู!นําไม*ใช* เกิดจากการเลือกท่ีจะทํางานเป9นผู!นํา
เหมือนกับการเลือกอาชีพในกลุ*มอ่ืน แต*เกิดข้ึนเอง จากการปฏิบัติการในอาชีพนั้น นอกจากนี้ผู!นํา
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ตามกฎหมายก็ไม*อาจป�ดก้ันความเป9นผู!นํา ท่ีเกิดจากบทบาท (Role) บุคลิกภาพ (Charisma) และ
การสร!างแรงจูงใจ (Motivation) ได! 
    จากกรอบความคิดดังกล*าว ผู!บริหารองค6การซ่ึงมีฐานะเป9นผู!นําจึงต!องเป9นผู!
มี วิสัยทัศน6และมีความสามารถในการกระตุ!นให!ผู!ปฏิบัติงานในองค6การได!ใช!ศักยภาพ ในการทํางาน
ให!ได!ผลสูงสุด สร!างพันธมิตรท้ังภายในและภายนอกองค6การ สื่อสารกับ ผู!รับบริการด!วยความรู!สึกท่ีดี
ต*อกัน รวมท้ังเป9นผู!มีทักษะทางการบริหารเพ่ือให!เกิด ผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จตามเปEาหมาย 
ผู!บริหารองค6การจึงต!องเป9นผู!นําท่ีมีภาวะผู!นํา อย*างเหมาะสมกับอํานาจหน!าท่ี บทบาท และภารกิจ
ขององค6การ ต!องเป9นผู!กําหนดทิศทาง ขององค6การ และใช!ความสามารถในการชักจูงให!ผู!ตาม
ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางท่ี ต!องการจนประสบความสําเร็จ ดังนั้น จึงเห็นได!ว*า ผู!นํากับภาวะผู!นํามี
ความหมายท่ี แตกต*างกัน กล*าวคือ 
    ผู!นํา คือ บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลในหน*วยงานมากกว*าผู!อ่ืน (Halpin, 
1966) สามารถใช!อิทธิพลให!คนอ่ืนทํางานในระดับต*างๆ ท่ีต!องการให!บรรลุเปEาหมาย และ
วัตถุประสงค6ท่ีต้ังไว! (McFarland, 1979) ผู!นําจึงเป9นบุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในกลุ*ม และเป9นผู!ท่ีต!อง
ปฏิบัติภาระหน!าท่ีของผู!นําตามท่ีได!รับมอบหมาย บุคคลอ่ืนในกลุ*มท่ีเหลือ คือ ผู!ตาม (Yukl, 2002) 
    แต*ภาวะผู!นําหรือความเป9นผู!นํานั้น มีผู!ให!ความหมายไว!อย*างหลากหลาย
และ แตกต*างกัน ดังนี้ 
    ภาวะผู!นํา หมายถึง คุณสมบัติอันพึงมีของผู!นํา ได!แก* สติป�ญญา ความดีงาม 
ความรู! ความสามารถของบุคคลท่ีชักนําให!คนท้ังหลายมาประสานกันและพากันไปสู* จุดมุ*งหมายท่ีดี
งามอย*างถูกต!องชอบธรรม (พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยูตโต), 2540) 
    ภาวะผู!นํา คือ ความริเริ่มและธํารงไว!ซ่ึงโครงสร!างของความคาดหวังและ
ความ สัมพันธ6ระหว*างกันของสมาชิกของกลุ*ม (Stogdill, 1974) 
    ภาวะผู!นํา คือ กระบวนการในการชี้นําให!บุคคลอ่ืนปฏิบัติไปตามแนวทางท่ี
กําหนด เพ่ือให!บรรลุเปEาหมายท่ีตั้งไว! (Locke, 1991) 
    ภาวะผู!นํา เป9นเรื่องของศิลปะของการใช!อิทธิพลหรือกระบวนการใช!
อิทธิพลต*อ บุคคลอ่ืนเพ่ือให!เขามีความเต็มใจและกระตือรือร!นในการปฏิบั ติงานจนประสบ
ความสําเร็จ ตามจุดมุ*งหมายของกลุ*ม (Weihrich & Koontz, 1993) 
    ภาวะผู!นํา คือ ศิลปะในการชี้แนะผู!ใต!บังคับบัญชาหรือผู!ร*วมงานให!ปฏิบัติ
หน!าท่ี ด!วยความกระตือรือร!นและเต็มใจ (Schwartz, 1996) 
    สรุปได!ว*า ภาวะผู!นําจะเก่ียวข!องกับการใช!อิทธิพลซ่ึงผู!นํามีอิทธิพลต*อผู!ตาม 
(Followers) หรือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให!มีทัศนคติและพฤติกรรมเป9นไปในทิศทางท่ีทําให! จุดมุ*งหมายของ
กลุ*มหรือองค6การประสบความสําเร็จ ดังนั้น ภาวะผู!นํา คือ “กระบวนการ” หรือ “บทบาท” ท่ีบุคคล
หรือกลุ*มบุคคลพยายามใช!อิทธิพลของตนหรือกลุ*มตนกระตุ!น ชี้นํา ผลักดัน ให!บุคคลอ่ืนหรือกลุ*ม
บุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือร!นในการทํา สิ่งต*างๆ ตามต!องการ โดยมีความสําเร็จของกลุ*ม
หรือองค6การเป9นเปEาหมาย ภาวะผู!นํา จึงเก่ียวข!องกับองค6ประกอบ 4 ประการ คือ 
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    1. กิจกรรมหรือกระบวนการ 
    2. การจูงใจหรือการมีอิทธิพล 
    3. บุคคลท้ังท่ีเป9นผู!นําและผู!ตาม 
    4. ผลผลิตหรือการบรรลุเปEาหมาย 
    จากการทบทวนวรรณกรรมพบว*า มีการศึกษาท่ีมุ*งเน!นตามแนวคิดในแต*ละ
องค6ประกอบ ดังนี้ 
    ภาวะผู!นําเชิงกิจกรรมหรือกระบวนการ 
    การแสดงออกซ่ึงบทบาทของภาวะผู!นําในเชิงกิจกรรมหรือกระบวนการมี
ความ สําคัญต*อองค6การเป9นอย*างมาก ผู!นําต!องแสดงภาวะผู!นําในกระบวนการดําเนินงานของ 
องค6การโดยมีบทบาทใน 4 ข้ันตอน ดังนี้ (Baldoni, 2005) 
    1. สร!างความมุ*งหวัง (Aspire) ซ่ึงเป9นข้ันตอนแรกของการปฏิบัติงาน การ
ต้ังเปEาหมาย (Setting Goal) กําหนดวิสัยทัศน6 (Vision) และปรับทิศทางขององค6การให! สอดคล!อง
กับวิสัยทัศน6 (Alignment) 
    2. ผลักดัน (Perspire) เป9นการเปลี่ยนความคิดให! เป9นความจริง 
(Transform Idea) ด!วยการบริหารทรัพยากร (Execution) และกําหนดกรอบพฤติกรรมของคนใน
องค6การ (Discipline) ให!ทํางานเพ่ือมุ*งสู*เปEาหมายเดียวกัน 
    3. กําหนดแนวทาง (Require) ด!วยการแสดงให!เห็นถึงการส*งเสริมและการ
ลงโทษ (Demonstrate Creativity and Conviction) เพ่ือกําจัดความเสี่ยง (Risk) และส*งเสริมให!คน 
ในองค6การมีความมุ*งม่ัน (Courage) 
    4. แสดงเปEาหมายท่ีชัดเจน (Transpire) ด!วยการเป�ดเผยเปEาหมายท่ี
กําหนดโดย แสดงให!เห็นว*า กิจกรรมต*างๆ ท่ีองค6การดําเนินการนั้น ก็เพ่ือมุ*งไปสู*ความสําเร็จของ 
องค6การ (Turn Actions into Achievements) ให!ได!ผลสัมฤทธิ์ (Results) ตามท่ีตั้งไว! 
    เกรสเล และสโตเกอร6 (Greasley & Stoker, 2008) ได!ศึกษาภาวะผู!นําของ
ผู!บริหารองค6กรปกครองท!องถ่ิน (Mayors) ของประเทศอังกฤษในช*วงป� ค.ศ. 2002-2006 ในเรื่อง
บทบาท (Roles) ทัศนคติ (Attitudes) และความสัมพันธ6 (Relationships) กับผู!ท่ีเก่ียวข!องกับการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน!าท่ี โดยได!กําหนดองค6ประกอบของการศึกษาภาวะผู!นําในเชิงกิจกรรมไว!     
4 ประการ ดังนี้ 
    1. การร*วมงานกับผู!อ่ืน (Partnership) ซ่ึงพิจารณาจากการร*วมงานกับสภา
ท!องถ่ิน การพัฒนาความสัมพันธ6กับสภาท!องถ่ิน และการให!ประชาชนเข!ามามีส*วนเก่ียวข!อง 
    2. การเข!าถึงและการเป�ดกว!าง (Accessibility and Openness) ซ่ึงพิจารณา
จากการ เป�ดเผยต*อผู!ท่ีมีส*วนเก่ียวข!องในการตัดสินใจในเรื่องต*างๆ การให!สาธารณะชนมีส*วน ร*วมในการ
ตัดสินใจ การให!ผู!หญิงและคนกลุ*มน!อยมีส*วนร*วมในการตัดสินใจ และการเป�ดเผยนโยบาย 
    3. การถูกแทรกแซง (Partisanship) ซ่ึงพิจารณาจากการท่ีพรรคการเมือง
เข!ามามี อิทธิพลต*อการตัดสินใจ 
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    4. การแสดงออกและการตัดสินใจ (Profile and Decision-Making) ซ่ึง
พิจารณา จากความรวดเร็วในการตัดสินใจ การเป9นผู!นําท่ีเข!มแข็ง การเป9นท่ีนิยมชมชอบของ 
ประชาชน และการแสดงออกต*อสาธารณะ 
    ภาวะผู!นําเชิงการจูงใจหรือมีอิทธิพล 
    ภาวะผู!นําท่ีแสดงออกด!วยการจูงใจหรือมีอิทธิพลต*อผู!ตามนี้ Vicere (2003) 
เสนอว*า ผู!นําท่ีมีประสิทธิผลในสังคมสมัยใหม* ควรแสดงบทบาท 4 ด!าน ดังนี้ 
    1. การเป9นนักคิดนอกกรอบ (Boundary-Less Thinker) ซ่ึงจะต!องมี
มุมมองในภาพกว!าง (Big Picture Perspective) เป�ดกว!างสําหรับทุกความคิดเห็น (Openness to 
Ideas) และให!ความสําคัญกับความสามารถของทุกคน (Willingness to Look beyond Oneself 
for Capabilities and Resources) 
    2. การเป9นนักสร!างเครือข*าย (Network Builder) ซ่ึงจะต!องมีแนวคิดสร!าง
สัมพันธ6 (Relationship Mindset) มีความรู!เรื่องลักษณะเฉพาะของบุคคล (Knowledge of Personal 
Uniqueness) มีความสามารถตระหนักรู!ถึงลักษณะเฉพาะของผู!อ่ืน (Ability to Recognize other’s 
Uniqueness) 
    3. การเป9นนักการทูต (Diplomat) ซ่ึงจะต!องมีความสามารถในการสร!าง
สัมพันธ6กับผู!อ่ืน (Relate) มีความสามารถในการสื่อสาร (Communicate) และมีความสามารถใน 
การเจรจาต*อรอง (Negotiate) 
    4. การเป9นนักแปลความหมาย (Interpreter) ซ่ึงจะต!องมีความเข!าใจใน
องค6การอย*างถ*องแท! (Solid Knowledge of the Organization) มีความรู!ในงานอย*างกว!างขวาง 
(Broad Knowledge of Marketplace) และมีความสามารถโน!มน!าวจงใจ ผู!อ่ืน (Ability to 
Influence others) 
    ภาวะผู!นําในเชิงบุคคล 
    จากการศึกษาภาวะผู!นําในองค6การต*างๆ นักวิชาการได!มีความเห็นเก่ียวกับ
ภาวะผู!นําในเชิงบุคคล เช*น Ulrich, Zenger, & Smallwood (1999) เห็นว*า ภาวะผู!นําท่ีมี
ประสิทธิผลจะต!องแสดงออกถึงคุณลักษณะเฉพาะ (Attributes) และมุ*งทํางานจนบรรลุเปEาหมาย 
(Achieve Results) ซ่ึงแสดงเป9นสมการได!ดังนี้ 
    Effective Leadership = Attributes X Results 
    ท้ังนี้ยังได!อธิบายขยายความต*อไปว*า ภาวะผู!นําท่ีมีประสิทธิผล มีลักษณะ
ดังนี้ (Ulrich, 1999) 
    1. มีวิสัยทัศน6 (Vision) 
    2. มุ*งเน!นผู!รับบริการ/คุณภาพ (Customer/Quality Focus) 
    3. มีคุณธรรม (Integrity) 
    4. ยอมรับการตรวจสอบ/ยึดถือคําม่ันสัญญา (Accountability/Commitment) 
    5. มีความสามารถในการสื่อสาร/จูงใจ (Communication/Influence) 



 52

    6. ให!ทุกคนมีส*วนเป9นเจ!าของ/ไม*มีกรอบจํากัด (Shared Ownership/ 
Boundary-Less) 
    7. เป9นนักสร!างทีมงาน/มอบอํานาจ (team builder/empowerment) 
    8. มีความรู!/ประสบการณ6/ฉลาดหลักแหลม (Knowledge/ Expertise/ 
Intellect) 
    9. มีความคิดสร!างสรรค6/รวดเร็ว (Initiative/Speed) 
    10.  คิดกว!างไกล (Global Mind-Set) 
    ส*วน Adair (2003) เห็นว*า คุณสมบัติของภาวะผู!นํา (Qualities of 
Leadership) ได!แก* การมีคุณธรรม (Integrity) ท้ังในเรื่องงาน เรื่องส*วนตัว และเรื่องครอบครัว มี
ความกระตือรือร!น (Enthusiasm) แสดงออกถึงความมุ*งม่ันในการทํางานให!บรรลุเปEาหมาย มีความ
อบอุ*น (Warmth) สร!างความรู!สึกม่ันคง ปลอดภัย และไว!วางใจแก*ผู!ร*วมงานและประชาชน มีความ
เยือกเย็น (Calmness) ไม*หวั่นไหวเม่ือเกิดภาวะกดดัน และมีความเคร*งครัดแต*เป9นธรรม (Tough 
but Fair) ปฏิบัติหน!าท่ีตามกฎ ระเบียบ ข้ันตอน อย*างเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน6ส*วนรวม 
    ภาวะผู!นําในเชิงผลผลิตหรือการบรรลุเปEาหมาย 
    แนวคิดของกลุ*มทฤษฎีทางจริยธรรม (Ethical Theories) ได!แบ*งแนวทาง
การศึกษา ผู!นําออกเป9น 2 แนวทาง คือ แนวทางพฤติกรรมการนํา (Leaders' Conduct) และ
แนวทาง บุคลิกลักษณะของผู!นํา (Leaders' Character) ซ่ึงในแนวทางพฤติกรรมการนํา (Leaders' 
Conduct) นั้น ได!กล*าวถึงแนวคิดเก่ียวกับผลของการนํา (Consequences of Leaders' Action) ท่ี
แบ*งผู!นําออกเป9น 3 ประเภท คือ ผู!นําท่ีทํางานเพ่ือมุ*งให!เกิดประโยชน6สูงสุดสําหรับตนเอง (Ethical 
Egoism) ผู!นําท่ีทํางานเพ่ือมุ*งให!เกิดประโยชน6ต*อคนส*วนใหญ* (Utilitarianism) และผู!นําท่ีทํางาน
แบบอุทิศตนเพ่ือสังคมอย*างแท!จริง (Altruism) โดยพิจารณาจาก วัตถุประสงค6ในการบริหารงานใน   
2 มิติ คือ เพ่ือผู! อ่ืน และเพ่ือตนเอง ซ่ึงจะเกิดภาวะผู!นํา ตามผลของการนําเป9น 3 กลุ*ม คือ 
(Northouse, 2001) 
    กลุ*มมุ*งผลประโยชน6ส*วนตน (Ethical Egoism) มีเปEาหมายเพ่ือตนเองสูง
และเพ่ือผู!อ่ืนตํ่า 
    กลุ*มมุ*งผลประโยชน6เท*าเทียม (Utilitarianism) มีเปEาหมายเพ่ือตนเองและ
เพ่ือผู!อ่ืน ในระดับใกล!เคียงกัน 
    กลุ*มมุ*งผลประโยชน6ต*อส*วนรวม (Altruism) มีเปEาหมายเพ่ือผู!อ่ืนสูงและ
เพ่ือตนเองตํ่า 
    ในทางพฤติกรรมนั้น ผู!นําจะมุ*งทํางานให!เกิดผลท่ีคาดหวังท้ังต*อตนเองและ
ต*อ ผู!อ่ืนไปพร!อมๆ กันเสมอ แต*ผลท่ีคาดหวังในแต*ละด!านจะมีระดับแตกต*างกัน ซ่ึงจะแสดง ให!เห็น
ว*าผู!นําผู!นั้นเป9นผู!นําประเภทท่ีทํางานเพ่ือมุ*งให!เกิดประโยชน6สูงสุดสําหรับตนเอง หรือประเภทท่ี
ทํางานเพ่ือมุ*งให!เกิดประโยชน6ต*อคนส*วนใหญ* หรือประเภทท่ีทํางาน แบบอุทิศตนเพ่ือสังคม 
    สรุปได!ว*า ภาวะผู!นํา หมายถึงความสามารถท่ีชักจูงให!บุคคล หรือ เป9นผู!ซ่ึง
สามารถมีอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการต*อสิ่งท่ีมีคุณค*าต*างๆ มากกว*าคนอ่ืนๆ ในองค6กรและ
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สามารถจูงใจให!ผู!อ่ืน กลุ*มบุคคลปฏิบัติงานด!วยความเต็มใจ เพ่ือทําให!เปEาหมาย หรือวัตถุประสงค6ท่ีต้ัง
ไว!บรรลุผล ปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนได! 
  2.2.3.2 การมีส*วนร*วม (Participatory) 
    แนวคิดในการบริหารแบบมีส*วนร*วม คือ กระบวนการของการให!
ผู!ใต!บังคับบัญชาและผู!เก่ียวข!อง ในการตัดสินใจ เน!นการมีส*วนเก่ียวข!องอย*างแข็งขันของบุคคล ใช!
ความคิดสร!างสรรค6และความ เชี่ยวชาญในการแก!ป�ญหาของการบริหารท่ีสําคัญ อยู*บนพ้ืนฐานของ
แนวความคิดของการแบ*ง อํานาจหน!าท่ี (สมยศ นาวีการ, 2545; วัลลภ กันทรัพย6, 2545) 
    ความหมายของการมีส*วนร*วม 
    การมีส*วนร*วม (Participation) เป9นการแสดงพฤติกรรมของ บุคคลใน
องค6กรหรือสังคมในการร*วมกิจกรรมต*างๆ เพ่ือให!เกิดความร*วมมือระหว*างกันนําไปสู* เปEาหมายและ
ผลลัพธ6ท่ีต!องการได! การมีส*วนร*วมจึงมีความหมายกว!าง คลอบคลุมพฤติกรรมการอยู*ร*วมกันของ
บุคคลในสังคม การมีส*วนร*วมจึง หมายถึง การร*วมกันของบุคคลต*างๆ มีบทบาท หรือแสดงพฤติกรรม
ท่ีร*วมดําเนินการ ร*วมฟ�ง ร*วมคิด ร*วมออกความคิดเห็นร*วมตัดสินใจ ร*วม ปฏิบัติกิจกรรมต*างๆ และ
อ่ืนๆ (ทูล ศรีกําเนิด, 2543; พจนา พิชิตป�จจา, 2543; อภิสรรค6 ภาชนะวรรณ, 2544) โดยทุกคนใน
ชุมชนร*วมมือกันอย*างจริงจังในการจัดการศึกษา ต้ังแต*การกําหนดเปEาหมาย การกําหนด บทบาทของ
บุคคลในการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค6เพ่ือชยเหลือ แก!ไขป�ญหา หาแนวทาง พัฒนา โรงเรียน 
(ประพนธ6 มะกรครรภ6, 2543; ประยุทธ6 ไกรปราบ, 2544; มัทนา พนานิรามัย, 2545) การมีส*วนร*วม 
จึงเป9นการร*วมมือจัดกระบวนการท่ีให!ประชาชนเข!ามามีส*วนร*วมในการดําเนินการร*วมคิดตัดสินใจ 
ร*วมวางแผนดําเนินการ ร*วมติดตามประเมินผลและร*วมรับผลประโยชน6จากการได!พัฒนา การมี ส*วน
ร*วมเป9นการแสดงออก,ในการทํางานร*วมกันของกลุ*มคนหรือบุคคล เพ่ือให!การสนับสนุนด!านกําลังงาน
หรือทรัพยากร เพ่ือสร!างความเจริญก!าวหน!าให!องค6กร (Cunningham & Cordoiro, 2000; Hoy & 
Tarter, 2004) การมีส*วนร*วม หมายถึง กระบวนการท่ีทําให!ประชาชน เข!ามา มีส*วนร*วมในการ
ตัดสินใจ ท้ังระดับตัวบุคคล หรือระดับกลุ*ม โดยมีความเห็นต!องกัน ความ รับผิดชอบ ร*วมดําเนิน
กิจกรรมด!วยความเต็มใจ จนบรรลุวัตถุประสงค6ท่ีร*วมกันวางไว! 
    ความสําคัญของการมีส*วนร*วม 
    การมีส*วนร*วมเป9นองค6ประกอบสําคัญ ในการบริหารโดยใช! โรงเรียนเป9น
ฐาน (School-Based Management: SBM) เป9นการเป�ดโอกาสให!ผู!มีส*วนได! ส*วนเสียเข!ามาร*วม
บริหารในรูปคณะกรรมการ ปฏิบัติงานในองค6กรร*วมกัน ร*วมคิด ร*วมตัดสินใจ ร*วมพัฒนางานด!วย
ความเต็มใจ มีความรู!สึกเสมือนตนเองเป9นเจ!าของ และรับผิดชอบในการจัด การศึกษามากข้ึน 
(เสาวนิตย6 ชัยมุสิก, 2544; กรมสามัญศึกษา, 2544; อุทัย บุญประเสริฐ, 2546; สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547) หลักสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา คือ ให!ทุก
สังคมมีส*วนร*วมในการจัดการศึกษา ไม*ถือว*าเป9นภาระหน!าท่ีของหน*วยงานใดหน*วยงานหนึ่ง ลักษณะ
การมีส*วนร*วม อาจเป9นในรูปคณะกรรมการ มีบทบาทหน!าท่ีร*วมบริหาร จัดการศึกษา หรือร*วมแสดง
ความคิดเห็น ข!อเสนอแนะ และสนับสนุนทรัพยากร (อมเรศ ศิลาอ*อน, 2543; สุรพล ใคร!วานิช, 
2544; สุวัฒน6 บุญเรือง, 2545; สุรชัย ขวัญเมือง, 2545) การมีส*วนร*วมท่ีมี ประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการศึกษาจึงต!องมีจุดหมายท่ีชัดเจนทุกคนมีส*วนร*วมในการดําเนินการ ทุกข้ันตอน กําหนด บทบาท
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หน!าท่ีชัดเจน ทุกคนมีภาวะผู!นําร*วมกัน มีความสัมพันธ6ระหว*างกลุ*มดี มีความหลากหลายรูปแบบในการ
ปฏิบัติและการประเมินผล (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2545) ความสําคัญของการมีส*วนร*วมดังกล*าว นับว*าเป9นวิธีการ
ท่ีสําคัญอย*างหนึ่ง ในการเป�ดโอกาสให! ชุมชนเข!ามามีส*วนร*วมในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ ภารกิจหลักของ โรงเรียนคือ ให!บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล!องกับความ
ต!องการของชุมชนโดยการ นําชุมชนเข!ามามีส*วนร*วมในการบริหารจัดการศึกษา ด!วยการส*งเสริม สนับสนุน
การจัดกระบวนการเรียนรู! และตรวจสอบผลการดําเนินงานของสถานศึกษา การบริหารแบบมีส*วนร*วม เป9น
การดําเนินการของฝqายบริหารท่ีจะจูงใจให!โอกาส แต*ผู!ปฏิบัติงานในองค6กรได!มีส*วนร*วมใน การเสนอแนะ 
แนวทาง ร*วมคิด ร*วมตัดสินใจ และร*วมพัฒนางานด!วยความเต็มใจ  
    แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส*วนร*วม 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก!ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 กําหนดการมีส*วนร*วมในการบริหารจัดการศึกษา โดยให!สังคมมี ส*วนร*วมในการจัด
การศึกษา (Educational for All) กําหนดจดระบบโครงสร!าง และกระบวน การจัดการศึกษาโดยยึด
หลัก การกระจายอํานาจไปสู*เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ องค6กร ปกครองส*วนท!องถ่ิน ให!
ระดมทรัพยากรจากแหล*งต*างๆ มาใช!ในการจัดการศึกษา และยึดหลักการมี ส*วนร*วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค6กรชุมชน องค6กรปกครองส*วนท!องถ่ิน เอกชน องค6กร เอกชน องค6กรวิชาชีพ และ
สถาบันสังคมอ่ืนๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546; ธีระ วงศ6คํา, 2547 และ Blanchard & Thacker, 2004) 
    ทฤษฎีความพึงพอใจของ Maslow (Hoy & Hoy, 2003; Greenberg & 
Baron, 2003; Kreitner & Kinicki, 2007) ได!ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมของมนุษย6 ซ่ึงเชื่อว*ามนุษย6
เป9นตัวกําหนดความต!องการจึงพยายามขวนขวายให!ได!มาซ่ึงสิ่งท่ีตอบสนองความต!องการท่ีเกิดจาก
มนุษย6นี้แสดงออกไม*เหมือนกันแต*อย*างน!อยท่ีสุดก็มีพ้ืนฐาน ท่ีเหมือนกันเป9นลําดับไป เรียกว*า ลําดับ
ข้ันแห*งความต!องการของมนุษย6 (Hierarchy of Needs) แบ*งได! 5 ระดับ ดังนี้ 1) ความต!องการ
สิ่งจําเป9นทางร*างกาย (Physiological Needs) 2) ความ ต!องการในด!านความปลอดภัย (Safety 
Needs) 3) ความต!องการในด!านสังคม (Social or Belongingness Needs) 4) ความต!องการท่ีจะ
ได!รับการยกย*องนับถือ (Esteem Needs) และ 5) ความต!องการท่ีจะได!รับความสําเร็จในชีวิต (Self-
Realization or Self-Actualization) 
    ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของ McGregor (พิภพ วชังเงิน, 2547; Dubrin, 2005; 
Robbins, 2005; Morris & Maisto, 2006) ได!ศึกษาพฤติกรรม ของมนุษย6พบว*าป�ญหาข้ันพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการทํางานและชีวิตในองค6กรของคนเราจะมี 2 ทรรศนะ เก่ียวกับธรรมชาติของคน คือ 
แนวความคิดของทฤษฎี X เป9นสมมุติฐานท่ีมีทัศนคติต*อพฤติกรรม มนุษย6ไปในทางท่ีไม*ดี สรุปได!ดังนี้ 
1) โดยท่ัวไปคนเราชอบสบายมีความรู!สึกว*าไม*อยากจะทํางาน หากมีโอกาสเม่ือใดจะหลบหลีกทันที 
2) เม่ือคนเรามีความเกียจคร!านต*อการงานดังนั้นการท่ีจะให! คนทํางานจึงต!องใช!วิธีบังคับ ควบคุม 
การสั่งการเด็ดขาด หรือข*มขู*ว*าจะลงโทษ คนจึงจะขยัน 3) คนโดยเฉลี่ยชอบให!คนอ่ืนคอยบังคับ 
แนะนํา ชี้แจง จึงจะทํางานไม*มีความทะเยอทะยาน ขาด ความคิดริเริ่มสร!างสรรค6 แต*ก็ต!องการความ
ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สินมากท่ีสุด แนวความคิดของทฤษฎี Y เป9นสมมุติฐานท่ีตรงกันข!าม
กับทฤษฎี X มีทัศนคติในด!านดีต*อ ธรรมชาติพฤติกรรมมนุษย6 กล*าวคือ 1) คนเรามักมีความเต็มใจท่ี
จะทํางาน และถือว*าการทํางาน เป9นการออกกําลังกาย เป9นการพักผ*อนท่ีมีคุณค*าไปในตัว 2) การ
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ควบคุมให!คนทํางานไม*ใช*วิธีท่ี จะได!ผลเสมอไป เพราะคนเรามีความรับผิดชอบ และต!องการท่ีจะเป9น
ตัวของตัวเอง และอยากจะ สรรค6สร!างผลงานให!ปรากฏ 3) คนในโรงานอุตสาหกรรมส*วนใหญ*ไม*มี
โอกาสได!แสดง ความสามารถดังท่ีตนต้ังใจ และ 4) คนเราเม่ือทํางาน นอกจากจะต!องการผลสําเร็จ
แล!ว ยังต!องการรางวัลอีกด!วย 
    ทฤษฎีสองป�จจัยของ Herzberg (Luthan, 2002; Hellriegel & Slocum, 
2004; Robbins, 2005; Kreitner & Kinicki, 2007) เป9น ทฤษฎีการจูงใจท่ีสําคัญและได!รับความ
สนใจในการศึกษาวิจัยและนํามาประยุกต6ใช!ในการบริหาร องค6กรประกอบด!วย 1) ป�จจัยจูงใจ 
(Motivation Factor) หมายถึงป�จจัยท่ีเก่ียวข!องกับการทํางาน โดยตรง และเป9นตัวการท่ีสร!างความ
พึงพอใจให!บุคคลในองค6การปฏิบัติงานได!อย*างมีประสิทธิผล มากข้ัน มีดังนี้ 1.1) ความสําเร็จในการ
ทํางาน (Achievement) 1.2) การได!รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 1.3) ลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ (The work Itself) 1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และ 1.5) ความก!าวหน!า 
(Advancement) 2) ป�จจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) หมายถึงป�จจัยท่ีสนับสนุนให!การทํางานของ
บุคคลสามารถดําเนินไปได!อย*างมีประสิทธิภาพ ได!แก* 2.1) โอกาส (Opportunity) 2.2) ความสามารถ 
(Ability) และ 2.3) การสนับสนุน (Support) 
    ทฤษฎีภาวะผู!นําตามสถานการณ6ของ Hersey and Blanchard แบ*งภาวะ
ผู!นําออกเป9น 4 แบบ (Luthan, 2002; Greenberg & Baron, 2003; Hellriegel & Slocum, 2004; 
Kreitner & Kinicki, 2007) คือ 1) แบบสั่งการ (Telling) พฤติกรรม มุ*งงานสูง มุ*งสัมพันธ6ตํ่า 2) แบบ
การแนะ (Selling) พฤติกรรมมุ*งงานสูง และมุ*งสัมพันธ6สูง 3) แบบการให!มีส*วนร*วม (Participating) 
เป9นพฤติกรรมมุ*งงานตํ่าและมุ*ง สัมพันธ6สูง และ 4) แบบการมอบอํานาจ (Delegating) เป9นพฤติกรรม
มุ*งงานตํ่า และมุ*งสัมพันธ6ตํ่า แบบภาวะผู!นําจะมีประสิทธิผลหรือไม*ข้ึนอยู*กับสถานการณ6และ
พฤติกรรมผู!นําท้ัง 4 แบบ  
    รูปแบบการมีส*วนร*วม 
    การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส*วนร*วม (Participatory Management) เป9น
วิธีการหนึ่งท่ีนํามาใช!ในการทํางานร*วมกันในการบริหารจัดการศึกษา มีหลาย รูปแบบ และกระบวนการ
รูปแบบการมีมีส*วนร*วม มีผู!แบ*งไว!หลายรูปแบบ หลายข้ันตอน ท่ีได!รับ ความนิยมได!จําแนกประเภทของ
การมีส*วนร*วมออกเป9นเรื่องของการตัดสินใจ การดําเนินการ ผลประโยชน6 และการประเมินผล           
มีรายละเอียดดังนี้ (วัลลภ กันทรัพย6, 2545; ประเสริฐ แว*นจันทร6, 2546; บุญตา ไล!เลิศ, 2547; พุทธา 
โพธิ์มะฮาด, 2548; สุรัตน6 บุญเรือง, 2549) 
    ข้ันท่ี 1 การมีส*วนร*วมในการตัดสินใจ 
    ในกระบวนการตัดสินใจนั้น สิ่งแรกท่ีต!องกระทําคือ การกําหนดความ 
ต!องการและการจัดลําดับความสําคัญ ต*อจากนั้นก็เลือกนโยบาย และประชากรท่ีเก่ียวข!อง การตัดสินใจ
ในการเริ่มต!น การตัดสินใจช*วงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช*วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว! 
    ข้ันท่ี 2 การมีส*วนร*วมในการดําเนินการ 
    ในส*วนท่ีเป9นองค6ประกอบของการดําเนินงานโครงการนั้นจะได!มา จาก
คําถามท่ีว*า ใครจะทําประโยชน6ให!แก*โครงการได!บ!าง และจะทําประโยชน6ได!โดยวิธีใด เช*น การ
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ช*วยเหลือด!านทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอความช*วยเหลือ เป9นต!น ข้ันท่ี 3 
การมีส*วนร*วมในการรับผลประโยชน6 
    ในส*วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน6นั้น นอกจากความสําคัญของ ผลประโยชน6ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพแล!ว ยังจะต!องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน6ในกลุ*ม ด!วย ผลประโยชน6
ของโครงการนี้รวมท้ังผลท่ีเป9นประโยชน6ทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบ ท่ี เป9นผลเสียของ
โครงการ ซ่ึงจะเป9นผลประโยชน6และเป9นโทษต*อบุคคลและสังคม 
    ข้ันท่ี 4 การมีส*วนร*วมในการติดตามและการประเมินผล 
    การมีส*วนร*วมในการประเมินผลนั้น สิ่งสําคัญท่ีต!องสังเกตก็ คือ ความเห็น 
(Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซ่ึงจะมีอิทธิพล สามารถ
แปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ*มต*างๆ ได! 
    สรุปได!ว*าการมีส*วนร*วม เป9นกระบวนการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ิน
ในรูปองค6 คณะบุคคล ประกอบด!วย มีส*วนร*วมในการตัดสินใจ มีส*วนร*วมดําเนินการ มีส*วนร*วมใน
การรับ ผลประโยชน6และมีส*วนร*วมในการประเมินผล 
  2.2.3.3 การทํางานเป9นทีม (Team Work) 
    การพัฒนาการทํางานเป9นทีม หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ท่ี มีการวางแผนไว!ล*วงหน!า เพ่ือช*วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมในการทํางานและปรับปรุง 
ความสามารถของสมาชิกทีมงาน ในการแก!ป�ญหาอันเกิดจากการทํางานร*วมกันเป9นทีม รวมท้ัง 
เสริมสร!างความสามัคคีของสมาชิกในทีมงาน การพัฒนาการทํางานเป9นทีมจึงเป9นกระบวนการท่ีทํา 
ให!คนกลุ*มหนึ่ง หรือท่ีเรียกว*าทีมงานซ่ึงมีจุดมุ*งหมายเดียวกัน สามารถทํางานร*วมกันได!ใน ฐานะท่ีเป9น
หน*วยงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือกล*าวอีกนัยหนึ่ง คือ กระบวนการท่ีทําให!ทีมงานทํางาน ได!ผลดีและมี
ประสิทธิภาพ พร!อมท้ังสมาชิกในทีมงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานร*วมกัน (รังสรรค6 ประเสริฐศรี, 
2548; สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547; Blanchard & Thacker, 2004          
Robbbins, 2005; Dublin, 2005; Kreitner & Kinicki, 2007) 
    2.2.3.3.1 ความหมายการทํางานเป9นทีม การทํางานเป9นทีม หมายถึง การท่ี 
บุคคลต้ังแต* 2 คนข้ึนไป ร*วมกันทํากิจกรรม โดยการปฏิบัติงานอย*างใดอย*างหนึ่ง ด!วยความร*วมมือ 
ประสานงานกันเพ่ือแก!ป�ญหาต*างๆ มีการช*วยเหลือสนับสนุนกัน เพ่ือให!งานหรือกิจกรรมนั้นบรรลุ 
วัตถุประสงค6ท่ี ต้ังไว!ร*วมกันเป9นอย*างดี ซ่ึงกระบวนการในการทํางานเป9นทีมจะให!ได!ผลไปสู* 
ความสําเร็จนั้น บุคคลในทีมจําต!องเรียนรู!ซ่ึงกันและกัน มีการปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน มีการ 
ติดต*อสื่อสารและใช!ความรู!ความสามารถท่ีมีอยู*ร*วมกัน วางแผนทํางานท้ังของแต*ละบุคคลและของ 
ทีมงาน เพ่ือให!งานนั้นประสบผลสําเร็จตามจุดมุ*งหมายหรือเปEาประสงค6ท่ีทีมงานได!กําหนดไว! 
(Lashleys & LeeRoss, 2003; Thomson, 2003; Greenberg & Baron, 2003; Robbins, 2005; 
Kreitner & Kinicki, 2007) การทํางานเป9นทีม หมายถึง การท่ีกลุ*ม บุคคลต้ังแต* 2 คนข้ึนไป ร*วมมือ
ร*วมใจกันปฏิบัติงานให!สําเร็จอย*างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล การท่ีจะให!ทีมทํางานอย*างมี
ประสิทธิผลนั้นทีมจะต!องมีวัตถุประสงค6ท่ีชัดเจน มีการกําหนดบทบาทของสมาชิก มีการมอบหมาย
งานและมีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
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    2.2.3.3.2 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการทํางานเป9นทีม การพัฒนาให!
ทีมงานทํางานได!อย*างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล ตามจุดมุ*งหมาย อาศัยแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
ทฤษฎีการทํางานร*วมกัน ทฤษฎีตาข*ายการปฏิบัติ งานและทฤษฎีกระบวนการกลุ*ม ดังนี้ 
       ทฤษฎีการทํางานร*วมกัน ได!อธิบายหลักสําคัญของ ทฤษฎีการ
ทํางานร*วมกันเป9นทีมว*า ประกอบด!วย หลักพ้ืนฐานสําคัญ 3 ประการ คือ 1) กิจกรรมการกระทํา
ร*วมกัน และ 3) ความรู!สึก ท้ัง 3 ประการนี้จะเก่ียวเนื่องกันโดยตรงกล*าวคือ ถ!า บุคคลภาย ในทีมงาน
มีสวนร*วมในกิจกรรมมากเท*าไร ความรู!สึกและการกระทําของเขาจะมีมากข้ึน เท*านั้นสมาชิกใน
ทีมงานท่ีมีความเก่ียวพันกันในลักษณะดังกล*าวนี้จะมีแนวโน!มท่ีจะร*วมกันเป9น ทีมงานท่ีมีพลังสูง 
       ทฤษฎีพฤติกรรมการบริหารในการทํางานเป9นทีม 
       พฤติกรรมการบริหารในการทํางานเป9นทีม ตามแนวคิดของ 
เบลคและมูตันแบ*งเป9น 5 สไตล6 ดังนี้ 1) สไตล6 9,1 เป9นลักษณะการบริหารแบบเผด็จการ (เน!นงาน) 
ซ่ึงเป9นความต!องการของตนเอง 2) สไตล6 1,9 เป9นลักษณะการบริหารแบบตามใจเป9นการตอบสนอง
ความต!องการของผู!อ่ืน (เน!นคน) สไตล6 1,1 เป9นลักษณะการบริหารแบบปล*อยปละละเลยไม*สนใจว*า
จะเป9นงานหรือคน 4) สไตล6 5,5 เป9นลักษณะการบริหารแบบประนีประนอม และ 5) สไตล6 9,9 เป9น
ลักษณะการบริหารแบบ ร*วมกันประสานประโยชนโดยเน!นงานและเน!นท้ังคน เป9นสไตล6พฤติ
กรรมการบริหารในการ ทํางานเป9นทีมท่ีดีท่ีสุด พ้ืนฐานของบุคคลนั้นต*างต!องการท่ีจะทํางานให!
ได!ผลดีและต*างต!องการ การมีส*วนร*วมในงานท่ีรับผิดชอบ 
       ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการกลุ*ม ทฤษฎีเก่ียวกับ กระบวนการ
กลุ*มท่ีกล*าวถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลใน ทีมงานท้ังในด!าน
การเสริมสร!างความสัมพันธ6ในระหว*างสมาชิกและการปรับปรุงการทํางานของ สมาชิกให!มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังการติดต*อ สื่อสารภายใน ทีมงานและพลวัตของกลุ*ม ซ่ึง ประกอบด!วย 
ลักษณะท่ีทําให!ทีมงานรวมกันได! ได!แก*การร*วมกันทํากิจกรรมของสมาชิกและลักษณะท่ีทําให!ทีมงาน
ประสบผลสําเร็จ 
       ป�จจัยท่ีเก่ียวข!องกับการพัฒนาการทํางานเป9นทีม 
       ป�จจัยต*างๆ ท่ีทําให!ทีมงานทํางานได!ดีและมีประสิทธิภาพ
โดยท่ัวไป เป9นป�จจัยท่ีเก่ียวข!องกับการสํารวจและการตรวจสอบภารกิจของทีมงานในการทํางาน ทีม
สามารถ แบ*งออกตามวัตถุประสงค6 ได! 4 ประเภท (Robbins, 2005) ดังนี้ 
       ทีมแก!ป�ญหา (Problem Solving Teams) ลักษณะของทีม 
ประกอบด!วย สมาชิก 5-12 คน จากหน*วยงานเดียวกัน มาพบปะกันทุกสัปดาห6 เพ่ือหาแนวทาง 
ปรับปรุงคุณภาพงาน ประสิทธิภาพและสภาพแวดล!อมในการทํางาน ทีมประเภทนี้เรียกว*าทีม แก!ป�ญหา 
สมาชิกจะแลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ6 (รังสรรค6 ประเสริฐศรี, 2548; Robbins, 2005) 
       ทีมงานบริหารโดยตนเอง (Self-Managed Work Teams) 
ทีมงานบริหารโดยตนเองเป9นกลุ*มพนักงาน 10-15 คน ซ่ึงปฏิบัติงานและรับผิดชอบหน!าท่ี 
       ผู!บังคับบัญชาชั้นต!น ความรับผิดชอบเหล*านี้ได!แก* การวางแผน
และการจัดตารางเวลาทํางาน มอบหมายงานแก*สมาชิกร*วมกัน ควบคุมการดําเนินงานและ
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ความก!าวหน!าของงาน การตัดสินใจ แก!ป�ญหา ทีมบริหารโดยตนเองจะเลือกสมาชิกทีมเอง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานด!วยตนเอง ดังนั้น ตําแหน*งผู!บังคับบัญชาเบื้องต!นจึงลดความสําคัญลง และ
อาจหมดไปในท่ีสุด (รังสรรค6 ประเสริฐศรี, 2548; Robbins, 2005) 
       ทีมประสานข!ามสายงาน (Cross Functional Teams) ประกอบด!วย 
บุคลากรในระดับสายการบังคับบัญชาเดียวกัน แต*มาจากคนละฝqายหรือคนละสายงาน และมา
ปฏิบัติงานร*วมกัน ทีมประสานข!ามสายงานเป9นวิธีการท่ีมีประสิทธิผล ท่ีทําให!บุคลากรจาก หลายๆ 
ฝqาย ภายในองค6กร พัฒนาแนวคิดใหม*ๆ และแก!ป�ญหา รวมถึงการประสานงานเพ่ือ ดําเนินโครงการท่ี
มีความซับซ!อนร*วมกัน (รังสรรค6 ประเสริฐศรี, 2548; Robbins, 2005) 
       ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) เป9นทีมท่ีใช! เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร6เพ่ือประสานงานระหว*างสมาชิกท่ีกระจัดกระจายอยู*ในท่ีต*างๆ เพ่ือสามารถบรรลุ 
เปEาหมายร*วมกัน ทีมงานเสมือนจริงสามารถปฏิบัติงานทุกๆ ประเภทเช*นเดียวกันทีมประเภทอ่ืนๆ 
(รังสรรค6 ประเสริฐศรี, 2548; Robbins, 2005) การทํางานเป9นทีมก*อให!เกิดพลังรวมเชิงบวก เพ่ือ
ประสานความพยายามร*วมกันของแต*ละบุคคลเพ่ือให!เกิดผลรวมในการปฏิบัติงานร*วมกัน  
       สรุปได!ว*า การทํางานเป9นทีม คือ สภาพการทํางานร*วมกันของ
คณะกรรมการ ภูมิป�ญญาท!องถ่ิน ประกอบด!วย ทีมแก!ป�ญหา ทีมงานบริหารโดยตนเอง ทีมประสาน
ข!ามสายงาน และทีมเสมือนจริง 
  2.2.3.4 ความผูกพันต*อองค6การ (Commitment) 
    ความผูกพันต*อองค6กร เป9นเครื่องมือชี้ให!เห็นถึงประสิทธิภาพขององค6การ 
จากการศึกษาพบว*า ผู!มีความผูกพันต*อองค6การมากย*อมทํางานได!ดีกว*ามีความผูกพันต*อองค6การ 
น!อย มีความเก่ียวข!องกับการมีส*วนร*วมในองค6การ การมีส*วนร*วมทําให!เกิดการเก่ียวข!องและการ 
เก่ียวข!องทําให!เกิดการผูกพัน และยอมรับในเปEาหมายและคุณค*าขององค6การ ความเก่ียวพันกับ 
องค6การ ทุ*มเทจิตใจ หรือใฝqใจท่ีจะทํางานตามบทบาทหน!าท่ีของตน เพ่ือให!องค6การก!าวหน!า มี ความ
รักภักดีต*อองค6การ ยึดม่ันในองค6การต!องการเป9นสมาชิกขององค6การตลอดไป (วัลลภ กันทรัพย6, 2545; 
พิมพ6อร สดเอ่ียม, 2547; รังสรรค6 ประเสริฐศรี, 2548; Ivancevich & Matteson, 1999) 
    ความหมายและความสําคัญ 
    ความผูกพันต*อองค6การ หมายถึง ระดับท่ีบุคคลมีความเก่ียวข!องกับ 
องค6การและปรารถนาท่ีจะอยู*ในองค6การตลอดไป ความผูกพันต*อองค6การว*า เป9นความรู!สึกของ 
บุคคลท่ีมีความเก่ียวพัน (Attachment) มีความเป9นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Identification) และมีความ 
เ ก่ียวข!อง (Involvement) กับองค6การ ซ่ึงเรียกว*า ความผูกพันเชิงความรู!สึก (Affective 
Commitment) ความผูกพันต*อองค6การเป9นความรู!สึกและความเชื่อของบุคคลท่ีมีต*อองค6การโดย
ภาพรวม (Greenberg, 1999; George & Jones, 1999; McShane, Von & Marry, 2000; 
Luthans, 2002) ความผูกพันต*อองค6การ หมายถึง ความรู!สึก ความเก่ียวข!อง ความเป9น อันหนึ่งอัน
เดียวกับองค6การ และเป9นความเชื่อของบุคคลท่ีมีต*อองค6การ ความผูกพันต*อองค6การเป9น เจตคติท่ี
แสดงถึงความภักดี (Loyalty) ของบุคคลท่ีมีต*อองค6การต!องการมีส*วนร*วมในความสําเร็จ อย*าง
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ต*อเนื่องขององค6การและมีชีวิตการทํางานท่ีมีความสุข เจตคติต*อองค6การสามารถพิจารณาได! จาก
บุคลากรและองค6การ 
    ป�จจัยความผูกพันต*อองค6การ 
    ป�จจัยท่ีแสดงถึงความผูกพันในองค6การสูงจะแสดงออกลักษณะ 3 ประการ 
คือ 1) ความศรัทธาต*อองค6การ (Identification) คือ มีความปรารถนาอย*างแรงกล!าท่ีจะเป9น สมาชิก
ขององค6การต*อไป 2) ความทุ*มเทต*อองค6การ (Involvement) คือ มีความต้ังใจอย*างมากท่ีจะ ใช!
ความพยายามเพ่ือทําประโยชน6ให!องค6การ และ 3) ความภักดีต*อองค6การ (Loyalty) คือ มีความเชื่อ
และยอมรับสูงต*อค*านิยมและเปEาหมายขององค6การ ลักษณะพฤติกรรมการทํางานท่ีมีความ ผูกพันต*อ
องค6การ คือ ไม*ต!องการออกจากงาน ไม*ชอบขาดงาน รับรู!ค*านิยมและความสําคัญของ การรวม
เปEาหมายของบุคคลเข!ากับเปEาหมายขององค6การ และคิดว*าเปEาหมายขององค6การเป9น เปEาหมายของ
ตนเองด!วย การให!รางวัลภายในจึงมีความสําคัญ ดังนั้นผู!บริหารต!องพัฒนาระบบ รางวัลภายในท่ีเน!น
ความสําคัญของแต*ละบุคคล หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง รวมเปEาหมายของ บุคคลกับเปEาหมาย
ขององค6การ และออกแบบงานให!มีความท!าทายมากข้ึน ถ!าการให!รางวัลเป9นไป อย*างมีประสิทธิภาพ
จะมีผลต*อพฤติกรรมของบุคคลและความผูกพันต*อองค6การ นั่นคือ รางวัลเป9น สิ่งท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให!มีคุณค*าเพ่ิมข้ึนองค6การท่ีมีประสิทธิผลจะต!อง มีสมาชิกท่ีมี ค*านิยมร*วมกัน 
(Shared Value) ปรารถนาจะทุ*มเทความพยายามปฏิบัติตามบทบาทและหน!าท่ีเพ่ือให! ทํางานใน
องค6การได!อย*างต*อเนื่อง ซ่ึงเรียกลักษณะนี้ว*า ความผูกพันต*อองค6การ ซ่ึงเป9นศูนย6รวมชีวิต ของ
องค6การ หากขาดลักษณะอย*างนี้ ก็เหมือนขาดการเป9นสมาชิกขององค6การ (Ivancevich & 
Matteson, 1999; Greenberg, 1999) 
    โครงสร!างความผูกพันต*อองค6การ 
    โครงสร!างความผูกพันต*อองค6การแบ*งเป9น 2 ลักษณะ คือ 1) ความผูกพัน
ทางพฤ ติกรรม (Behavior) หรือความผูก พันต* อองค6 การแบบต*อ เนื่ อ ง  (Continuance 
Commitment) เป9นความผูกพันของบุคคลท่ีเกิดจากการกระทําในอดีตท่ีได!ทุ*มเทลงทุนลงแรงใน 
องค6การซ่ึงไม*สามารถเอากลับคืน หากลาออกจากงานจะสูญเสียประโยชน6 และ 2) ความผูกพัน ทาง
เจตคติ (Attitude) หรือ ความผูกพันต*อองค6การเชิงความรู!สึก (Affective Commitment) เป9น 
ความรู!สึกของบุคคลต*อองค6การและต*อเปEาหมายขององค6การ มีความปรารถนาท่ีจะเป9นสมาชิกของ 
องค6การต*อไปเพ่ือมีส*วนทําให!องค6การบรรลุเปEาหมายเป9นความรู!สึกเป9นอันหนึ่งอันเดียวกับองค6การ 
(Greenberg, 1999; George & Jones, 1999; Hoy & Tarter, 2004) สิ่งท่ีมีอิทธิพล สําคัญต*อความ
ผูกพันต*อองค6การสามารถพบจากสิ่งแวดล!อมของการทํางาน สรุปได!เป9น 4 ประการ คือ 1) ลักษณะ
บุคคล พบว*า มีความสัมพันธ6ทางบวกกับอายุ ค*าจ!าง แรงจูงใจ ใฝqสัมฤทธิ์และการศึกษา 2) ลักษณะ
งานหรือความสัมพันธ6กับบทบาท พบว*าการปรับปรุงงานท่ัวๆ ไป ทําให!ความ ผูกพันต*อองค6การ
เพ่ิมข้ึนและบทบาทท่ีชัดเจนและบทบาทท่ีสอดคล!องมีความสัมพันธ6ทางตรงกับ ความผูกพันต*อ
องค6การ 3) โครงสร!าง พบว*าความผูกพันต*อองค6การมีความสัมพันธ6ทางบวกกับ ระดับความเป9น
ทางการ หน!าท่ี และการกระจายอํานาจ นอกจากนี้พบว*าความผูกพันต*อองค6การมี ความสัมพันธ6
ทางบวกกับการตัดสินใจแบบมีส*วนร*วม ความรู!สึกเป9นเจ!าของ และการควบคุม องค6การ และท่ีสําคัญ
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โครงสร!างองค6การมีอิทธิพลต*อความผูกพันต*อองค6การของบุคคลอย*างมาก และ 4) ประสบการณ6
ทํางาน พบว*า มีความสัมพันธ6ทางบวกกับความผูกพันต*อองค6การ รวมท้ัง ความรู!สึกทางบวกต*อกลุ*ม
ในองค6การ ความรู!สึกของบุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันต*อองค6การ ความรู!สึกว*า ตนเองมีความสําคัญต*อ
องค6การและความคาดหวงท่ีมีต*อองค6การ (วัลลภ กันทรัพย6, 2545; พิมพ6อร สดเอ่ียม, 2547) ความ
ผูกพันต*อองค6การ เป9นเครื่องมือชี้ให!เห็นถึงประสิทธิภาพขององค6การ จากการค!นพบว*า ผู!มีความ
ผูกพันต*อองค6การมากย*อมทํางานได!ดีกว*าความผูกพันต*อองค6การมีความเก่ียวข!องกับการมีส*วนร*วมใน
องค6การการมีส*านร*วมทําให!เกิดการเก่ียวข!อง และการเก่ียวข!องทําให! เกิดความผูกพันในองค6การจึง
เป9นการแสดงตนเป9นความภูมิใจ และยอมรับในเปEาหมายและคุณค*าขององค6การ ความเก่ียวพันกับ
องค6การ ทุ*มเทจิตใจ หรือใฝqใจท่ีจะทํางานตามบทบาทหน!าท่ีของตน เพ่ือให!องค6การก!าวหน!า มีความ
ภักดีต*อองค6การ ยึดม่ันในองค6การ ต!องการเป9นสมาชิกขององค6การ ตลอดไป 
    สรุปได!ว*าความผูกพันต*อองค6กร หมายถึง ความภาคภูมิใจท่ีได!รับการแต*งต้ัง
เป9น กรรมการ มีความพยายามแสวงหาความรู!ความสามารถมาปรับปรุงพัฒนาการทํางานให!สําเร็จตาม 
เปEาหมาย และต!องการท่ีจะดํารงไว!ซ่ึงการเป9นกรรมการภูมิป�ญญาท!องถ่ินตลอดไป ประกอบด!วย ความ
ศรัทธาของภูมิป�ญญาท!องถ่ิน ความทุ*มเทต*อภูมิป�ญญาท!องถ่ิน และความภักดีต*อภูมิป�ญญาท!องถ่ิน 
  2.2.3.5 นโยบายและการวางแผน (Policy & Planning) 
    กิจกรรมทุกประเภทไม*ว*าจะเป9นระดับใด ในหน*วยงานใด ล!วนมีกําเนิดมา 
จากความคิดอันเป9นกรอบนําทางว*า ควรจะทําอะไร เม่ือใด ท่ีไหน โดยใคร และอย*างไร หาก 
ปราศจากความคิดท่ี ชัดเจน การกระทําท่ีตามมาคงปราศจากทิศทางท่ีแน*นอนชัดเจน ความคิดหรือ 
เจตนารมณ6ก็เกิดข้ึนก*อนเช*นเดียวกันจากนั้นค*อยๆ พัฒนาชัดเจนเจนข้ึนกลายเป9นกรอบกําหนด
ทิศทาง และแนวดําเนินกิจกรรมต*างๆ เรียกว*า นโยบาย (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548): การดําเนิน
ชีวิตของมนุษย6ย*อมมี การเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของกฎการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล!อมก็มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู*ตลอด เวลา มีลักษณะความไม*แน*นอน การตัดสินใจ ความคาดหวังในอนาคตจะ
เป9นไปตามท่ีคาดหวัง หรือไม*ย*อมข้ึนอยู*กับสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไปด!วยการคาดการล*วงหน!าในการ
ดําเนินภารกิจ เรียกว*า การวางแผน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547) แต*อย*างไรก็ตาม 
กระบวนการวางแผนเป9นเรื่องท่ีมีความแน*นอน หากต!องการการพิจารณาแล!วก็สามารถทําได! 
ค*อนข!างไม*ยากนักเพราะแผนเป9นกระบวนการท่ีมีเหตุผลสามารถท่ีจะทําความเข!าใจกับจุดประสงค6 ท่ี
ชัดเจนได! โดยทําความเข!าใจถึงหลักเกณฑ6ต*างๆ ของแผน วิเคราะห6ทางเลือกอย*างระมัดระวัง การ
เลือกทางเลือกของแผนจะต!องระวังผลสะท!อนกลับด!วย และแนวความคิดทางวิทยาศาสตร6ท่ีจะต!อง 
นําไปใช!ว*าอันไหนบ!างท่ีแผนจะเลือกนําไปใช! แต*ก็สามารถใช!ความกลมกลืนระหว*างแผน และความต!องการ
ให!แผนมีความยืดหยุ*นในการนําแผนไปใช! ซ่ึงก็สามารถทบทวนการนําแผนไปใช!ได! แต*ก็ต!องมีพ้ืนฐานความรู!
เป9นพิเศษทางด!านการคํานวณ การวัดตามหลักการของแผน และ ความสามารถท่ีจะใช!มันได! (Aldag & 
Kuzuhara, 2002; Hoy & Hoy, 2003; Blanchard & Thacker, 2004; Jones, 2004) 
    ความหมายของนโยบายและแผน 
    นโยบาย หมายถึง แผนหรือโครงการท่ีกําหนดข้ึนอันรวมถึง เปEาหมายสิ่งท่ีมี
คุณค*า แนะแนวการปฏิบัติต*างๆ นโยบาย หมายถึง แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ สนองตอบต*อ
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ป�ญหาต*างๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือแนวทางท่ีองค6การกําหนดข้ึนเพ่ือแก!ไขป�ญหา ข!อเสนอ สําหรับแนวทาง
การดําเนินงานของบุคคล กลุ*มบุคคล ภายในสภาพแวดล!อมแบบหนึ่ง ซ่ึงจะมีท้ัง อุปสรรคและโอกาส 
(Luthans, 2002; Aldag & Kuzuhara, 2002; Greenberg & Baron, 2003; Dubrin, 2005) ดังนั้น 
นโยบาย หมายถึง ข!อความหรือสิ่งท่ีกําหนดไว!เพ่ือใช!เป9น แนวทางในการดําเนินงานด!านต*างๆ ท่ี
เก่ียวข!องกับนโยบายนั้น ซ่ึงผู!บริหารหรือผู!ปฏิบัติจะต!อง นําไปใช!เป9นกรอบของแนวคิดในการ
พิจารณาตัดสินใจจัดทําแผน โครงการและวิธีดําเนินการการวางแผนเป9นกระบวนการของการ
พิจารณาตัดสินใจล*วงหน!าว*าจะทําอะไร อย*างไร มีการเลือก วัตถุประสงค6 นโยบาย โครงการและวิธี
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค6นั้น เป9นความเพียรพยายาม ขององค6การและหน*วยงานในการกําหนดสิ่ง
ท่ีจะต!องปฏิบัติจัดทําเพ่ือให!ตอบสนองต*อภารกิจ ตอบสนองต*อป�ญหาและความต!องการให!ได!ผลท่ีสุด 
ด!วยวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีประสิทธิภาพ สูงภายใต!ความจํากัดของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล!อมในอนาคตโดยมุ*งความสําเร็จ และการดําเนินงานอย*างมีประสิทธิภาพเป9นหัวใจสําคัญ 
ซ่ึงสิ่งท่ีกําหนดไว!ว*าจะปฏิบัติจัดทํานั้นได!ผ*านการไตร*ตรองได!ผ*านการพิจารณาอย*างรอบคอบ โดย
คํานึงถึงความเป9นมาในอดีต พิจารณาสภาพป�จจุบัน ป�ญหาศักยภาพและแนวโน!มด!านต*างๆ ใน
อนาคต ตลอดจนความเป9นไป ได!ในทางปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547; 
Greenberg & Baron, 2003; Jones, 2004; Blanchard & Thacker, 2004) 
    จากความหมายของการวางแผนท่ีกล*าวมานี้ พอท่ีจะสรุปได!ว*าการวางแผน 
เป9น กระบวนการเลือกวิธีดําเนินงานเพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค6หรือเปEาหมายท่ีกําหนดไว!ในอนาคต 
ท้ังนี้ การวางแผนในแต*ละความหมายอาจมีองค6ประกอบร*วมท่ีตรงกันอยู* 4 ประการ คือ 1) เป9น 
กระบวนการ (Process) 2) เป9นการเลือกกําหนดวิธีดําเนินการ (Alternative the Action) 3) เป9น
การทํางานให!สําเร็จตามเปEาหมายท่ีกําหนดไว! (Action to Objective) และ 4) เป9นการคาดการณ6ถึง 
ความสําเร็จในอนาคต (Future Forecasting) 
    ความสําคัญของนโยบายและการวางแผน 
    การกําหนดนโยบายและแผนเป9นเรื่องของการกําหนดความต!องการ 
วิธีดําเนินการและคาดหมายผลการดําเนินการในอนาคต โดยใช!หลักวิชาการ เหตุผล มีข!อมูลตัวเลข 
ประกอบ มีการเสนอป�ญหาเพ่ือขจัดอุปสรรคท่ีจะมาถึงเปEาหมายข!างหน!าได! ทําให!ผู!ปฏิบัติรู!ได!ว*า จะ
ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือใด กับใคร ทําอย*างไร และทําเพ่ืออะไร ได!อย*างชัดเจน ซ่ึงนําไปสู*แนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต!องและได!ผล “ถ!าหากปราศจากการวางแผนแล!วการตัดสินใจและการกระทํา มักจะ
เป9นไปตามยถากรรม” จึงเห็นว*าการกําหนดนโยบายและการวางแผน มีความสําคัญอย*างยิ่ง 
เปรียบเสมือนแผนท่ีเดินทาง หรือพิมพ6เขียว (Blueprints) ในการทํางานอย*างเป9นระบบเพ่ือให! 
ประสบความสําเร็จตามเปEาหมายท่ีต!องการ ซ่ึงนโยบายและแผนจะต!องมีการปรับปรุงให!ทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพแวดล!อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู*เสมอ การวางแผนจึงเป9นสิ่งท่ีมีประโยชน6ต*อการ
บริหารงานอย*างยิ่ง เพราะการวางแผนจะช*วยให!เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีต!องการได! (สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547) 
    กล*าวได!ว*า การกําหนดนโยบายและการวางแผน มีความสําคัญต*อ
ความสําเร็จของ วัตถุประสงค6ขององค6การในประการสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
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2547) ดังต*อไปนี้ 1) ทําให!การทํางานของบุคลากรประสานงานซ่ึงกันและกัน โดยมีแผนเป9นกรอบใน
การดําเนินงาน (Frame of Reference) 2) ช*วยให!เกิดการประหยัดในการบริหาร เช*น คน เงิน วัสดุ 
และการจัดการแทนท่ีจะต!องเสียเวลาดําเนินการไปโดยไม*มีทิศทางท่ีสอดคล!องกับวัตถุประสงค6และ 
เปEาหมายขององค6การซ่ึงจะทําให!เสียหายต*อทรัพยากรในการบริหารดังกล*าว 3) ช*วยให!การ 
ปฏิบัติงานสําเร็จลุล*วงไปโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพราะมีแผนเป9นแนวปฏิบัติ งานให!เป9น 
แนวทางอยู*แล!ว 4) เป9นการแบ*งเบาภาระ หน!าท่ีการงานของหัวหน!างานได!เป9นอย*างดี เพราะการมี 
แผนจะต!องมีการกําหนดหน!าท่ีในการปฏิบัติงาน (Job Description) 5) ทําให!สามารถระดมสรรพ
กําลังของทรัพยากร (Mobilization Resources) ได!อย*างถูกต!อง และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได!แก* คน 
เงิน วัสดุและการจัดการ และ 6) หัวหน!างานหรือผู!บังคับบัญชาสามารถทราบป�ญหาและอุปสรรค ท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานตามแผน (Plan Implementation) ได!เป9นอย*างดี ทําให!สามารถปรับปรุง 
แก!ไขป�ญหาและอุปสรรคได!ทันท*วงที การวางแผนถือเป9นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญยิ่งของการบริหารท่ี
เป9นระบบและมีประสิทธิภาพ ถือได!ว*าเป9นงานต้ังแต*เริ่มแรกและเป9นงานต*อเนื่องโดยตลอดใน
กระบวนการการบริหารและการจัดการของหน*วยงาน หรือของระบบการบริหารองค6การ ท้ังระบบ 
การวางแผนนั้นมิได!จบลงท่ีได!ตัวแผน แต*เป9นท่ีครอบคลุมท้ังการจัดทําแผน (Planning) การนําแผน
ออกปฏิบัติหรือบริหารแผน (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) เพ่ือให!ได!ข!อมูลท่ี
แสดงผลสัมฤทธิ์ผลของแผน หรือเพ่ือนําไปใช!ประโยชน6ในการปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทําแผน
ใหม*ในโอกาสต*อไป 
    องค6ประกอบการวางแผน 
    การวางแผนเป9นการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติการในอนาคต การวางแผน 
จําเป9นต!องอาศัยการคาดคะเนท่ีแม*นยําเก่ียวกับ สภาพแวดล!อม ทรัพยากร และข!อจํากัด หรือ 
อุปสรรคต*างๆ ดังนี้ 1) อนาคต การวางแผนเป9นการมองอนาคต เป9นการกําหนดแนวทางดําเนินการ
หรืองดเว!นการดําเนินการไว!สําหรับอนาคต แต*อนาคตไม*มีใครทราบได!แน*นอนโดยอนาคตท่ีไกล
ออกไปในการคาดคะเนอนาคตจึงต!องอาศัยความรู!และเทคนิคมากพอสมควร 2) การปฏิบัติแผนแต*ละ
แผนจะต!องปฏิบัติให!บรรลุเปEาหมายท่ีกําหนดไว! ดังนั้น ในแผนจําเป9นต!องระบุวิธีการปฏิบัติ ให!ด!วย
เสมอ 3) ผู!รับผิดชอบแผนแต*ละแผนจําเป9นต!องมีผู!รับผิดชอบดําเนินการ ซ่ึงอาจแยกหยาบๆ ได!       
3 ระดับ คือ ผู!บริหารระดับสูง ผู!บริหารระดับกลาง และผู!ปฏิบัติ ผู!บริหารระดับสูง นั้นโดยท่ัวไป
รับผิดชอบแผนกลยุทธ6 (Strategic Plan) ซ่ึงต!องการข!อมูลท่ีสรุปรวมท้ังระบบและมีการตัดสินใจท่ีไม*
จําเป9นต!องมีโครงการประกอบ (Non Program Decision Making) ผู!บริหาร ระดับกลางจะ
รับผิดชอบแผนท่ัวไป (General Planning) ซ่ึงต!องการข!อมูลท่ีประมวลมาพอสมควร (Conclude) 
และมีการตัดสินใจท้ังท่ีมีและไม*มีโครงการ (Program & Non Program Decision Making) ผู!ปฏิบัติ
จะรับผิดชอบแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) ซ่ึงต!องการข!อมูลละเอียดและมีการตัดสินใจ
ตามโครงการท่ีกําหนดไว!จึงนับได!ว*า แผนนั้นจะต!องมีการแบ*งความรับผิดชอบตามระดับ ของงาน
นั่นเอง (4) การตัดสินใจ การวางแผนต!องมีการตัดสินใจเลือกทางเดินสําหรับอนาคต จึงต!องมีการ
ตัดสินใจท่ีมีโอกาสพลาดน!อยท่ีสุด สามารถใช!แก!ป�ญหาได!ดีท่ีสุด และเป9นท่ียอมรับการตัดสินใจนั้น 
โดยท่ัวไปเฉพาะอย*างยิ่งการตัดสินใจนั้นเสี่ยงภัยน!อยปฏิบัติง*ายตลอดจนเหมาะสมกับเวลาและ
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ทรัพยากร เพ่ือให!การตัดสินใจมีคุณภาพ จึงควรมีข้ันตอน ดังนี้ 4.1) วิเคราะห6ป�ญหาท่ีแท!จริง       
4.2) หาทางเลือกในทางแก!ไข 4.3) วิเคราะห6ทรัพยากรและสภาพแวดล!อม 4.4) กําหนดมาตรฐานใน
การวัดผล 4.5) เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และ 4.6) ติดตามผลการตัดสินใจ 5) มาตรฐานแผนจําเป9น
จะต!องระบุเปEาหมายหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว!ด!วยเพ่ือเป9นตัวบ*งชี้ว*า เม่ือประเมินผลแล!ว
แผนนั้นบรรลุเปEาหมายหรือไม* มาตรฐานท่ีกําหนดจะต!องไม*สูงเกินไปหรือตํ่าไป แต*ควรเป9นมาตรฐาน
ท่ีทําให!ต!องปฏิบัติงานด!วยความมานะพยายามมากกว*าปกติเล็กน!อย และ 6) ประหยัดสมรรถภาพ
และตรงต*อเวลา แผนแต*ละแผนจะต!องใช!ทรัพยากรอย*างประหยัด แต*ใช!สมรรถภาพของบุคคลสูงสุด 
และตรงตามเวลาท่ีแผนระบุไว!จึงจะถือว*าเป9นแผนท่ีดี (สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2547; Greenberg & Baron, 2003; Jones, 2004)  
    กระบวนการวางแผน 
    การวางแผนมีลักษณะเป9นท้ังศาสตร6และศิลป  เพราะการวางแผนเป9น การ
ใช!ความรู!ทางวิชาการในการกําหนดสิ่งท่ีพึงปฏิบัติในอนาคต โดยกําหนดหรือคาดการณ6ว*าการบริหาร
จะดําเนินไปเช*นนี้เช*นนั้น การพยากรณ6หรือการคาดเดาเหตุการณ6นี้จําเป9นต!องมีความรอบรู! และ
ความชํานาญและประสบการณ6ประกอบกันเข!าเป9นพิเศษ นอกจากท่ีว*าแผนนี้จะเป9นเรื่อง เก่ียวกับ
อนาคตแล!ว แผนยังมักเป9นเรื่องท่ีมีความเก่ียวข!องกับการเลือกแนวทางปฏิบัติการอย*างใด อย*างหนึ่ง 
อย*างไรก็ตามควรท่ีจะมีการศึกษาถึงข้ันตอนต*างๆ ของกระบวนการวางแผนให!ชัดเจนกําหนดข้ันตอน
ของกระบวนการวางแผนไว! 7 ข้ัน ดังนี้ 1) การคํานึงถึงโอกาสท่ีจะเป9นไปได! (Being Aware of 
Opportunity) 2) การกําหนดเปEาหมาย (Establishing Objectives) 3) การต้ังสมมติฐาน 
(Premising) 4) การพิจารณาเลือกทางเลือก (Determining Alternative Courses) 5) การ ประเมิน
ทางเลือก (Selecting a Course) และ 7) การกําหนดท่ีมาของแผน (Formulating Derivative 
Plans) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547; รังสรรค6 ประเสริฐศรี, 2548; Aldag & 
Kuzuhara, 2002; Blanchard & Thacker, 2004) กําหนดข้ันตอนของกระบวนในการ วางแผนไว!   
6 ข้ันตอน ดังนี้ 1) กําหนดเปEาหมายขององค6การ (Starting Organizational Objectives)            
2) กําหนดทางเลือกท่ีจะไปให!ถึงเปEาหมาย (Listing Alternative ways of Reaching Objectives) 
3) พัฒนาหลักฐานต*างๆ ซ่ึงใช!ทางเลือกเป9นแนวทาง (Developing Premises upon which each 
Alternative is Based) 4) เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให!เป9นไปตามเปEาหมาย (Choosing best 
Alternative for Reaching Objectives) 5) พัฒนาแผนให!เป9นไปตามทางเลือก (Developing 
Plans to Purse Chosen Alternative) และ 6) กําหนดโครงการเพ่ือปฏิบัติ (Putting Plans into 
Action) กําหนดข้ันตอนของกระบวนการวางแผนไว! 8 ข้ัน ดังนี้ 1) คํานึงถึงโอกาสท่ีจะเป9นไปได! 
(Being Aware of Opportunity) 2) การกําหนดเปEาหมาย (Setting Objectives or Goals)        
3) พิจารณาสมมุติฐานการทําแผน (Considering Planning Premise) 4) กําหนดทางเลือก 
(Identifying Alternatives) 5) เปรียบเทียบทางเลือกท่ีสามารถนําไปสู*เปEาหมายได! (Comparing 
Alternatives in Light of Goals Sought) 6) เลือกทางเลือก (Choosing an Alternative)          
7) กําหนดการสนับสนุนแผน (Formulating Supporting Plans) และ 8) รวบรวมแผนโดยกําหนด
งบประมาณ (Number Zing Plans by Making Budgets) 
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    ข้ันตอนของกระบวนการวางแผนได! เป9น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การกําหนด 
เปEาหมาย (Setting Objectives) 2) กําหนดทางเลือก (Listing Alternative Ways) 3) เลือก
ทางเลือกท่ีดี ท่ีสุด (Choosing the Best Alternative) 4) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) 
และ 5) การประเมินผลและการปรับปรุง (Evaluating and Review) 
    สรุปได!ว*านโยบายและแผน คือ การคาดการณ6ล*วงหน!า ถึงเหตุการณ6ต*างๆ แล!ว 
กําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานเป9นแนวทางในการทํางานในอนาคต ให!ตรงเปEาหมายท่ี ต!องการ โดย
การกําหนดงานท่ีจะทํา วิธีทํา และวัตถุประสงค6รายย*อยของการทํางานนั้นๆ ข้ึนไว! ล*วงหน!า เพ่ือเป9น
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝqาย ประกอบด!วย นโยบายและการ วางแผน 
  2.2.3.6 การสร!างองค6ความรู! 
    ในโลกป�จจุบัน คุณค*าของความรู!ถูกวัดจากประโยชน6ใช!สอย เนื่องจาก
ความรู!ได! กลายเป9นทรัพยากรสําคัญ หากมีทรัพยากรอ่ืนๆ ก็อาจจะไม*สามารถสร!างทรัพยากรท่ี 
สําคัญนี้ แต*ถ!ามีความรู!ก็สามารถดํารงสรรพกําลังทรัพยากรอ่ืนๆ มาได! และด!วยเหตุท่ี ความรู!กลายมา
เป9นทรัพยากรนี้เอง ได!เปลี่ยนโครงสร!างทางสังคม พลวัตทางเศรษฐกิจสังคม และรูปแบบการเมือง
ใหม*ข้ึนมา (อสมา มังกรชัย, 2547) 
    ชัชวาลย6 วงษ6ประเสริฐ (2548) กล*าวว*า สังคมแห*งความรู! ความรู!ถือเป9น 
ทรัพยากรหลัก ซ่ึงแตกต*างจากป�จจัยการผลิตอ่ืนๆ เพราะความ!ไม*ได!ยึดติดกับประเทศใด ประเทศ
หนึ่งหรือท่ีใดท่ีหนึ่งสามารถสร!างข้ึนใหม*ได!ความรู!เป9นสิ่งท่ีต!องเปลี่ยนแปลง อยู*เสมอ 
    วิสตรอม และนอรแมน (Wikstrom & Normann, 1994) ได!อธิบาย
กระบวนการความรู!ท่ีสามารถ เชื่อมโยงนําความรู!ไปใช!ให!เกิดประโยชน6ต*อองค6กร ดังนี้ 
    1. กระบวนการในการสร!างความรู!ใหม* (Generative Process) หมายถึง 
การสร!าง ความรู!ใหม*ด!วยกิจกรรมท่ีมีความมุ*งหมายต*อการแก!ป�ญหาต*างๆ ขององค6กร 
    2. กระบวนการในการทําให!เกิดผลผลิต (Productive Process) หมายถึง
เม่ือความรู!ใหม* ถูกนําไปใช!ในกระบวนการทําให!เกิดผลผลิตท่ีก*อให!เกิดพ้ืนฐานในการทุ*มเท และการมี
พันธะผูกพันท่ีบริษัทนําไปปฏิบัติต*อลูกค!า ซ่ึงกระบวนการในข้ันนี้ ช*วยสร!างความรู!ใน ลักษณะท่ีมี
ความชัดเจน มีการนําไปใช! เช*น สว*าน คือ ความรู!ท่ีชัดเจนอันเกิดจากกระบวนการ ทางความรู!ของ
บริษัทผู!ผลิต ซ่ึงส*วนใหญ*ลักษณะกระบวนการเช*นนี้ จะเป9นการผลิตซํ้า กล*าวคือ บริษัทผลิตสว*านก็
จะผลิตสว*านเป9นจํานวนมาก เป9นต!น 
    3. กระบวนการท่ีเก่ียวกับการเป9นตัวแทน (Representative Process) 
เป9นการส*งมอบ ความรูท่ีชัดเจนแล!วไปยังลูกค!า ซ่ึงเป9นผลมาจากกระบวนการทางความรู!ท้ังสอง
ข!างต!น ความรู!ในข้ันนี้จะเกิดจากการท่ีลูกค!าเป9นเจ!าของกระบวนการในการสร!างคุณค*าให!กับสินค!า 
ด!านของแนวคิดเก่ียวกับความรู! ท้ังในสิ่งท่ีเป9นส*วนของธรรมชาติท่ัวไป หรือความรู! ท่ีเกิดข้ึนในองค6กร
ใดก็ตาม จะเป9นท่ีมาในการกล*าวถึงของนักคิด นักปรัชญา หรือนักวิชาการ ทางด!านองค6ความรู!หลาย
ท*าน ท่ีได!ทําการศึกษา และทําความเข!าใจเก่ียวกับธรรมชาติ ของความรู! หรือความหมายของความรู! 
ท่ีมีลักษณะคล!ายคลึงกัน และแตกต*างกันออกไป แล!วแต*ตามบริบทต*างๆ แต*ท้ังนี้ ไม*ว*าความรู!จะถูก
ตีความไปในรูปแบบใด หรือแง*มุมใด ก็ตาม ล!วนแล!วแต*มีนัยยะสําคัญท่ีมองว*าความรู!ถือเป9นสิ่งท่ี
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สําคัญ โดยมุมมองขององค6กร จะถือเป9นทรัพย6สินท่ีมีคุณค*าสูงสุด ท่ีจะช*วยนําพาองค6กรไปสู*การมี
ระบบท่ีสามารถพัฒนา ได!มากยิ่งข้ึน และจะสามารถทําให!องค6กรบรรลุวัตถุประสงค6ตามท่ีได!
ต้ังเปEาหมายเอาไว! 
    ความหมายของความรู!และลําดับข้ันของความรู! 
    ศรันย6 ชูเกียรติ (2541) ได!ให!ความหมายขององค6ความรู!ในองค6กรว*า 
หมายถึง ความรู!ในการทําบางสิ่งบางอย*าง (Know How หรือ How To) ท่ีเป9นไปอย*างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีกิจการอ่ืนๆ ไม*สามารถจะกระทําได! ซ่ึงถือเป9นทรัพย6สิน ทางป�ญญาท่ี
มีความสําคัญในการสร!างความได!เปรียบทางการแข*งขัน รวมท้ังทําให!ธุรกิจ สามารถดํารงอยู*ได!ใน
ระยะยาว ความรู!เป9นความคิดรวบยอด หมายถึง ข!อมูล การศึกษา การถ*ายทอด ข!อคิดเห็น การ
เรียนรู! และสิ่งเร!าทางสมอง ป�จจุบัน เป9นท่ียอมรับกันอย*าง แพร*หลายว*า การจัดการความรู!ท่ีดีนํามา
ซ่ึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ก*อให!เกิดผลดีต*อองค6กรโดยรวม 
    ยืน ภู*วรวรรณ (2543) กล*าวว*า ความรู!เป9นการใช!สารสนเทศเป9นฐาน ใน
การสร!างให!เกิดการคิด และตัดสินใจ 
    น้ําทิพย6 วิภาวิน (2546) ได!ให!ความหมายว*า ความรู! (Knowledge) เป9นผล
ท่ีได! จากการเรียนรู! เกิดจากความเข!าใจในสิ่งท่ีเรียนรู! เป9นความสามารถในการระลึกนึกออก ในสิ่งท่ี
ได!เรียนรู!มาแล!ว ความรู!ท่ีแต *ละบุคคลมี คือ ความรู!รอบตัว และความรู!ในแต*ละสาขา วิชาชีพความรู!ท่ี
องค6กรสร!างข้ึน หรือต!องการใช!ในการพัฒนาองค6กรให!ดียิ่งข้ึน คือ ความรู!ใหม* ซ่ึงจําเป9นต!องมี
วัฒนธรรมองค6กรท่ีส*งเสริมการเรียนรู!ของคนให!เพ่ิมพูนอยู*เสมอ โดยเฉพาะอย*างยิ่งการแสวงหา
ความรู!โดยการอ*าน และการคิด 
    มารสเอท (Marquardt, 1996) กล*าวว*า ความรู!เปรียบเสมือนอาหารของ
การเป9นองค6กร แห*งการเรียนรู!หรือเป9นสารบํารุงกําลังสําหรับการเติบโตขององค6กร ในขณะท่ี
พนักงาน ขององค6กรมีการเข!ามาทํางานและลาออกไปแต*องค6ความรู!ท่ีมีคุณค*านั้นองค6กรต!องรักษาไว! 
ไม*ให!สูญหาย เพราะสําคัญต*อความอยู*รอดขององค6กร โดยการได!มาซ่ึงความรู!นั้นได!มาจาก 2 ทาง ได!แก* 
    1. จากภายนอกองค6กร ความรู!จากภายนอกองค6กรนั้นสามารถมาด!วย
วิธีการต*างๆ กันดังนี้ 
     1.1 กระบวนการเปรียบเทียบกับองค6กรอ่ืนๆ 
     1.2 การเข!าร*วมประชุม สัมมนาในเรื่องต*างๆ 
     1.3 การจ!างท่ีปรึกษาหรือผู!เชี่ยวชาญเข!ามาในองค6กร 
     1.4 การศึกษาจากสื่อต*างๆ เช*น หนังสือ อินเทอร6เน็ต วารสาร สิ่งพิมพ6 
โทรทัศน6 ภาพยนตร6 ฯลฯ 
     1.5 การติดตามสถานการณ6ทางเศรษฐกิจ สังคม และแนวโน!มทางด!าน
เทคโนโลยีต*างๆ 
     1.6 การเก็บรวบรวมข!อมูลจากลูกค!า คู*แข*งขัน และแหล*งอ่ืนๆ 

1.8 จากพนักงานใหม*ท่ีเข!ามาทํางานในองค6กร 
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     1.8 การร*วมมือกันระหว*างองค6กร การสร!างพันธมิตรทางธุรกิจ และ 
การร*วมทุน ระหว*างบริษัท 
    2. จากภายในองค6กร ความสามารถในการเรียนรู!กระบวนการ หรือวิธีการ
ทํางานของส*วนอ่ืนๆ ภายในองค6กร สามารถเป9นองค6ความรู!สําคัญขององค6กรได! โดยการได!มา ซ่ึง
ความรู!ภายในองค6กรนั้น มาจากท่ีต*างๆ กัน ได!แก* 
     2.1 ความรู!ของพนักงานภายในองค6กร 
     2.2 การเรียนรู!จากประสบการณ6 
     2.3 การลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงกระบวนการอย*างต*อเนื่อง 
    เดเวนพอท และพีสัค (Davenport & Prusak, 1998) ให!ความหมายไว!ว*า 
ความรู! คือ กรอบของการ ประสมประสานระหว*างประสบการณ6 ค*านิยม ความรอบรู!ในบริบท และ
ความรู!แจ!งอย*าง ชํ่าชองเป9นการประสมประสานท่ีให!กรอบสําหรับการประเมินค*า และการนําเอา
ประสบการณ6 กับสารสนเทศใหม*ๆ มาผสมเข!าด!วยกันและถูกนําไปประยุกต6ในใจของคนท่ีรู! สําหรับ 
ในแง *ขององค6กรนั้น ความรู!มักจะสั่งสมในรูปเอกสาร หรือแฟEมเก็บเอกสารต*างๆ รวมไปถึงสั่งสมอยู*ใน
การทํางาน อยู*ในกระบวนการ อยู*ในการปฏิบัติงาน และอยู*ในบรรทัดฐาน ขององค6กร ซ่ึงความรู!จะ
เกิดจากสารสนเทศ และสารสนเทศจะเกิดจากข!อมูล 
    ทิวานา (Tiwana, 2000) ให!ความหมายไว!ว*า ความรู!คือ สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง
ได!โดยประสบการณ6 และสามารถถูกประยุกต6ใช!ได!โดยบุคคล 
    วอน กรด อิเจ และ โนนาคา (Von Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000) 
อธิบายไว!ว*า ความหมายของความรู! ของแต*ละคน แต*ละองค6กรนั้น มีความหมายท่ีแตกต*างกัน 
    เลท (Lueg, 2001) ให!ความหมายว*า ความรู!ไม*ใช*สารสนเทศ แต*ความรู!มา
จากสารสนเทศ ความรู!เป9นสิ่งสําคัญท่ีใช!เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการและสร!างจุดแข็ง ให!แก*
องค6กร ท้ังท่ีเก่ียวและไม*เก่ียวข!องกับธุรกิจ 
    ดรัคเกอร6 (Drucker, 2007) ให!ความหมายไว!ว*า ความรู! คือ ทรัพยากรท่ี
สามารถกําหนด ยุทธศาสตร6ท่ีทําให!องค6กรต*างๆ ได!เปรียบในการแข*งขันอย*างยั่งยืน 
    โนนาคา และ เทคชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995) ได!อธิบายถึงหลัก
สําคัญของการสร!างความรู! ในหน*วยงาน ขององค6กรต*างๆ ว*า คือ การสังเคราะห6 หรือหลอมรวม
ความรู!ท่ีชัดแจ!ง กับความรู!ท่ีฝ�งลึก ยกระดับข้ึนไปเป9นความรู!ท่ีสูงข้ึน โดยผ*านกระบวนการ 4 ส*วนท่ี
เรียกว*า “เซกิ” (SECI) ซ่ึงได!แก* 
    1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู! (Socialization) ระหว*างกัน เป9นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ความรู!ท่ีไม*ชัดแจ!ง (Tacit Knowledge) ผ*านการแบ*งป�นประสบการณ6 ซ่ึงได!จากการ
สังเกต การลอกเลียนแบบ หรือการลงมือปฏิบัติคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ6 ข!อคิดเห็น 
    2. ความเชื่อ วิธีการ ฯลฯ ซ่ึงเป9นการแลกเปลี่ยนความรู! ท่ีไม*ชัดแจ!ง 
ระหว*างบุคคลผู!สนใจ แบบตัวต*อตัว 
    3. การสกัดความรู!จากตัวคน (Externalization) เป9นกระบวนการท่ีความรู!
ท่ีไม*ชัดแจ!ง ถูกทําให!ชัดเจน โดยการเปรียบเทียบใช!ตัวอย*าง หรือต้ังสมมติฐานจนความรู!ท่ีไม*ชัดแจ!ง 



 67

เปลี่ยนแปลงเป9นความรูท่ีชัดแจ!ง (Explicit Knowledge) คือ การแลกเปลี่ยนความรู!ฝ�งลึก ในตัว
บุคคล ไปเป9นความรู!ท่ีผู!อ่ืนเข!าถึงได! ซ่ึงอาจทําโดยผ*านการสนทนากลุ*ม จับกลุ*มคุย เพ่ือหาความคิด
ใหม*ๆ เป9นการแลกเปลี่ยนเป9นกลุ*ม 
    3. การผนวกความรู! (Combination) เป9นกระบวนการท่ีความรู!ท่ีชัดแจ!ง 
ถูกทําให! เป9นระบบจนกลายเป9นความรู!คือ การนําความรู!ท่ีชัดแจ!งอันมากมายหลากหลายมารวบรวม 
บันทึก ซ่ึงจะถูกจัดเป9นหมวดหมู*ของความรู!ท่ีชัดเจน ท่ียกระดับเพ่ิมมากข้ึน ความรู!ในชั้นนี้ จะอยู*ใน
รูปแบบท่ีเผยแพร*ได!กว!างขวาง 
    4. การผนึกความรู!ในตน (Internalization) เป9นการแลกเปลี่ยนความรู!ท่ี
ชัดแจ!ง เป9นความรู!ท่ีไม*ชัดแจ!ง ซ่ึงเป9นทักษะท่ีฝ�งอยู*ในตัวบุคคลนั้นๆ อีกครั้ง คือ การนําความรู! ท่ีได!
อ*าน หรือความรู!ท่ีมีคนสอนไปลองปฏิบัติให!เกิดความเชี่ยวชาญเป9น “รู!จริง” ประยุกต6 เป9นผลิตภัณฑ6 
กระบวนการ วิธีการใหม* หรือปรับปรุงของเก*าให!เกิดคุณค*า และใน กระบวนการนั้นเอง ก็เกิดการ
เรียนรู!เป9นความรู!ฝ�งลึกท่ียกระดับข้ึนไปในตัวบุคคล 
    องค6ประกอบท่ีสําคัญประการต*อมาของกระบวนการในการสร!างความรู!ของ
องค6กร ก็คือ การสนทนา (Dialogue) เพ่ือสร!างสรรค6ความรู! ด!วยตรรกวิทยา (Dialectic) หรือการ 
โต!แย!งกันด!วยเหตุผล ด!วยการชี้แจงความเห็นของตนเอง และรับฟEงความคิดเห็นของผู!อ่ืน ซ่ึงเป9น
กระบวนการของการเสริมซ่ึงกันและกัน เพ่ือให!ได!มาซ่ึง การยกระตับของความรู! โดยอาจกล*าวได!ว*า 
ความรู!นั้นจะเป9นความรู!ท่ีได!จากการวิพากษ6เพ่ือสร!างสรรค6นั่นเอง (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
    องค6ประกอบสุดท!ายของกระบวนการในการสร!างความรู!ขององค6กร คือ 
การปฏิบัติ (Practice) ซ่ึงมีความสําคัญมาก เป9นการแลกเปลี่ยนความรู!โดยการลงมือทํา การปฏิบัติ
นั้น ไม*ใช*เพียงลงมือทํา แต*จะต!องคิดถึงความหมายท่ีแท!จริงของการกระทําและผลของการกระทํานั้น 
และลงมือปฏิบัติจนกลายเป9นกิจวัตร (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
    วงจรความรู!ในองค6กรท่ีมีการจัดการความรู!ว*า ข!อมูลหรือความรู!ต*างๆ ใน
องค6กร จะไหลเวียนท้ังในแนวราบ และแนวด่ิง กล*าวคือ มีการไหลเวียนไปท่ัวท้ังองค6กร ซ่ึงต*าง จาก
องค6กรท่ัวไปท่ีความรู!ต*างๆ มักจะไหลจากบนลงล*าง โดยมีองค6ประกอบพ้ืนฐานของ วงจรความรู!อยู*
ด!วยกัน 4 องค6ประกอบ ได!แก* (เจนเนตร มณีนาค, ดรุณรัตน6 วิบูลศิลป , ภาวิณี บุญเกษมสันติ      
และอรสา เตติวัฒน6, 2546) 
    1. การค!นหาและการสร!างข้ึนมา (Find/Create) โดยความรู!สามารถได!มา
จากหลายทาง เช*นจากสื่อต*างๆ การพบปะการประชุมประสบการณ6ด!านโครงการการวิจัย และ
ประสบการณ6อุตสาหกรรม 
    2. การรวบรวมจัดการ (Organize) ในข้ันตอนนี้ความรูต!องถูกกรองและจัด
วาง เป9นหมวดหมู* จากนั้นก็เชื่อมโยงออกไปข!างนอก 
    3. การแบ*งป�นความรู! (Share) ข้ันตอนนี้ข!อมูลจะถูกแบ*งป�นกระจาย
ออกไปให!ผู! อ่ืน ได!ใช!ประโยชน6 ณ จุดนี้จะมีการใช!เครื่องมือคอมพิวเตอร6ท่ีเป9นเทคโนโลยี เช*น 
อินเทอร6เน็ต และเทคนิคอ่ืนๆ เช*น การประชุม การเขียน หรืออ่ืนๆ แล!วแต*ช*องทางนั้นๆ จะอํานวย 
ซ่ึงเม่ือถึงข้ันตอนนี้ องค6กรควรมีผู!จัดการความรู!ทําหน!าท่ีจัดการข!อมูลให!เป9นระบบ หรือ เป9นการเก็บ
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ความรู!ให!เป9นหมวดหมู* และทําหน!าท่ีเป9นตัวกลางในการกระจายความรู! (Share) ช*วยให!คนในองค6กร
สามารถนําความรู!ไปใช!ได! 
    4. การใช!งานและนํากลับมาใช!ใหม* (Use/Reuse) ซ่ึงเป9นข้ันตอนสุดท!าย
ซ่ึงมีความเก่ียวพันกันระหว*างการติดต*ออย*างไม*เป9นทางการและติดต*อสื่อสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ไม*ว*าจะเป9นในรูปของรายงาน นิทรรศการ การฝsกอบรม ความรู!เหล*านี้ สามารถแพร*กระจาย ออกไป
และกลับมาใหม*ได! และเม่ือถึงข้ันตอนนี้แล!ว วงจรความรู!ก็จะวนกลับไปยังข้ันท่ี 1 เป9นวงจรหมุนไป
เรื่อยๆ 
    กราวสติน (Grundstein, 2000) ได!อธิบายเพ่ิมเติมท่ีสอดคล!องกันในอีก
ลักษณะหนึ่ง ของการเปลี่ยนรูปของความรู! (Knowledge Conversion) ในวงจรเกลียวความรู! (SECI) 
โดยในแต*ละข้ันตอนจะต!องมีผู!นําท่ีส*งเสริมการจัดการความรู!มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีโครงสร!าง
องค6กรท่ีเป9นแนวราบท่ีเอ้ือต*อการจัดการความรู! รวมท้ังต!องมีบุคลากรท่ีมี ความรู! ความสามารถและ
ทักษะท่ีเพียงพอท่ีจะช*วยให!การจัดการความรู!ประสบความสําเร็จ โดยวงจรเกลียวความรู!นี้ มีลักษณะ
เป9นพลวัตนั่นเอง 
    ความรู! คือ สารสนเทศท่ีฝานกระบวนการท่ีมีการสังเคราะห6จากความรู! ท่ี
ชัดแจ!ง และความรู!ท่ีไม*ชัดแจ!งของมนุษย6ในรูปแบบต*างๆ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพใน การคิด ตัดสินใจ 
และดําเนินการต*างๆ ตามลําดับข้ันของความรู!ได!อย*างมีประสิทธิภาพ 
    แหล *งท่ีมาของความรู! 
    กรด แกต และ โนนาคา (Krogh, Kazuo, & Nonaka, 2001) กล*าวว*า 
ความรู!สามารถสังเกตเห็น และแยกแยะใน 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล (Individual) ปรากฏจากการ
สังเกตในระดับบุคคล ได!แก* การเคลื่อนไหว การปฏิบัติ และการติดต*อสื่อสาร และยังมีความใกล!ชิดท่ี
เชื่อมโยง กับความรู!สึก และระดับของการได!ยิน การรับกลิ่น การเห็น และการสัมผัส ในระดับสังคม 
(Society) คือ การแบ*งป�นความรู!ของสมาชิกในองค6กรบนพ้ืนฐานของประสบการณ6ส*วนบุคคล ในการ
แลกเปลี่ยนเหตุการณ6ท่ีประสบ การถ*ายทอดความรู!ท่ีสะสมให!กับ สมาชิกไค!รับทราบ 
    นอกจากนั้น ความรู!มีอยู*ท่ัวไปท้ังท่ีคงอยู*ในตัวบุคคล และอยู*ภายนอกตัวคน 
ความรู! ท่ีคงอยู*ในตัวบุคคล รวมถึงความรู!ท่ีสั่งสมไว!ในประสบการณ6 ความเชื่อ ค*านิยมและทัศนะ ของ
บุคคลหนึ่งๆ ส*วนความรู!ท่ีอยู*ภายนอกตัวบุคคล ได!แก* ความรู!ท่ีได!มีการบันทึกจัดเก็บ ไว!ในรูปแบบ
ต*างๆ เช*น การบันทึกและจัดเก็บไว!ในรูปแบบเอกสาร อย*างเช*น คู*มือ ตําราหรือจัดเก็บไว!ใน
ฐานข!อมูลขององค6กร หรือในรูปแบบของผลิตภัณฑ6 กระบวนการทํางาน ซ่ึงแหล*งท่ีมาความรู!เหล*านี้มี
ประโยชน6อย*างยิ่งต*อการจัดหาความรู!ให!แก*บุคคล องค6กร และสังคม เพ่ือนํามาใช!ให!เกิดประโยชน6ต*อ
บุคคลในการตัดสินใจและการแก!ไขป�ญหา และต*อการสร!างสรรค6วิธีการท่ีเป9นเลิศขององค6กร 
การศึกษาถึงแหล*งท่ีมาของความรู!จึง เป9นสิ่งจําเป9น (Krogh, 2001) 
    ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก (2547) ได!จําแนกแหล*งท่ีมาของความรู! ไว!ดังนี้ 
    1. ในการศึกษา การสั่งสอน ไม*ได!จํากัดแต*การศึกษาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน
และ มหาวิทยาลัยเท*านั้น แต*จะรวมถึงการไปฝsกอบรมเรื่องต*างๆ ท่ีองค6กรได!จัดส*งไป การอ*าน
หนังสือ หรือทํากิจกรรมท่ีเราสนใจอีกด!วย 
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    2. การพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ท้ังท่ีเป9นแบบทางการและไม*
เป9นทางการ การแลกเปลี่ยนความคิดทําให!เรามีความรู!ท่ีกว!างข้ึน มีมุมมองใหม* ไม*ยึดกับความรู!ใน รูป
แบบเดิม เช*น บางบริษัทมีมุมกาแฟสําหรับบุคลากรได!มานั่งคุยก*อนเริ่มปฏิบัติงาน เป9นต!น 
    3. การเลียนแบบหลายท*านอาจแย!งว*าไม*น*าเป9นแหล*งของความรู! แต*ใน
วงการ คอมพิวเตอร6 มีสาขาวิชาท่ีชื่อ ป�ญญาประดิษฐ6 ท่ีทําให!คอมพิวเตอร6มีความสามารถใน การ
เรียนรู!ได!แบบมนุษย6นั่นคือ การเลียนแบบ หรือการท่ีเรานําความรู!ของผู!อ่ืนมาใช!ก็เข!าข*าย ในหัวข!อนี้
การเลียนแบบไม*จําเป9นต!องดูจากตัวอย*างท่ีประสบความสําเร็จเท*านั้น แต*เราสามารถเรียนรู!ได!จาก
แบบท่ีผิดพลาดก็ได!เพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ6นั้น 
    4. การลองผิดลองถูก หลายครั้งท่ีเรามักจะได!ความรู!จากการทํางานท่ีไม*
คาดคิด ไว!ก*อน โดยท่ีได!ลงมือทํางานไปแล!ว และแก!ป�ญหาไปจนค!นพบวิธีหรือแนวทางท่ีถูกต!อง 
เหมาะสมกับตนเอง 
    5. การประยุกต6ใช! ลักษณะนี้คลายกับการเลียนแบบ แต*ได!ผสมผสานและ
ปรับ ใช!ความรู!ให!เหมาะสมกับตัวเรามากท่ีสุด ความรู!แบบนี้เป9นแบบท่ีมีประโยชน6มากและ ควรเน!น
นํามาใช!ในการจัดการความรู! เพราะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะรู!จักปรับเปลี่ยน
ความรู!ท่ีผ*านมามารับมือกับสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึน 
    6. การทดลองและการวิจัย เป9นกระบวนการแสวงหาความรู!และข!อเท็จจริง 
ตาม ระเบียบการทางวิทยาศาสตร6 ซ่ึงต!องมีวัตถุประสงค6ของการวิจัยท่ีแน*นอน ประกอบด!วย วิธีการ 
5 ข้ันตอน ได!แก* (1) การวิเคราะห6ป�ญหา (2) การต้ังสมมติฐาน (3) การเก็บรวบรวม ข!อมูล (4) การ
วิเคราะห6ข!อมูล และ (5) การสรุปผล 
    7. การคิดเอง ความรู!แบบนี้จะเ กิดจากการสะสมของความรู!และ
ประสบการณ6ท่ี มีมากมาย จนสามารถคิดพิจารณาเกิดความรู!นี้มาได! 
    ความสําคัญของความรู!ในองค6กร 
    เม่ือนําความรู!มาใช!ในองค6กรต*างๆ จะเห็นว*า มีความเก่ียวพันกันอย*างแยก
ไม*ได! เพราะองค6กรนั้นดําเนินการด!วยคน รวมกับการใช!เครื่องมือเครื่องใช! และอุปกรณ6ต*างๆ ตามสภาพ
ขององค6กร เพ่ือให!เกิดผลผลิตท่ีต!องการ ดังนั้น การท่ีจะจัดการความรู!ให!บรรลุผล ตามเปEาหมายนั้น ควร
ทราบถึงเหตุผล 3 ประการ ดังนี้ (นฤมล พฤกษศิลป  และ พัชรา หาญเจริญกิจ, 2543) 
    1. เพ่ือพัฒนางานให!มีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน 
    2. เพ่ือการพัฒนาคน คือ พัฒนาผู!ปฏิบัติงาน ซ่ึงได!แก* บุคลากรทุกระดับ 
    3. เพ่ือการพัฒนาฐานความรู! ขององค6กรหรือหน*วยงาน เป9นการเพ่ิมพูน
ทุนความรู! หรือทุนป�ญญาขององค6กร ซ่ึงจะช*วยทําให!องค6กรมีศักยภาพในการฟ�นฝqาอุปสรรค ความ
ยากลําบาก หรือความไม*แน*นอนในอนาคตได! 
    ฉะนั้น การพิจารณาเพ่ือนําลักษณะของความรู!มาใช!ในองค6กรต*างๆ นั้น
จําเป9นต!องทราบว*า ลักษณะของความรู!นั้น เก่ียวข!องในส*วนใดในเชิงวิธีการ หรือกระบวนการ ดังนี้ 
(นฤมล พฤกษศิลป  และพัชรา หาญเจริญกิจ, 2543) 
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    1. ความรู!สามารถปลูกฝ�งลงไปในข้ันตอน ผลผลิต ระบบ และการควบคุม
ได! ท่ีผ*านมา ประเทศไทยซ้ือซอฟต6แวร6บางระบบ และเครื่องจักรราคาสูงจากต*างประเทศ 
    เนื่องจากไม*สามารถผลิตได!เอง ดังนั้น ในเวลาเกิดป�ญหาจึงไม*มีความรู!ท่ีจะ
แก!ไขด!วยตนเอง จําเป9นต!องรอให!บริษัทท่ีเป9นเจ!าของซอฟต6แวร6 หรือเครื่องจักรดังกล*าวมาตอบ
คําถาม หรือ แก!ป�ญหาทําให!เกิดการสูญเสียในเรื่องของเวลาและค*าใช!จ*ายในระหว*างการรอเพ่ือแก!ไข 
ป�ญหา ฉะนั้นถ!ามีความรู! ป�ญหาและความสูญเสียจะไม*เกิดข้ึน 
    2. ความรู!สามารถเข!าถึงได!ในยามท่ีต!องการจากแหล*งความรู!ภายนอกและ
ภายในองค6กร 
    3. ความรู!สามารถให!ประโยชน6อย*างยิ่ง และสามารถแลกเปลี่ยน ถ*ายโอน
ได!ท้ัง แบบท่ีเป9นทางการ โดยผ*านการฝsกอบรม หรือแบบท่ีไม*เป9นทางการโดยผ*านสังคมในท่ีทํางาน 
หรือการพบปะพูดคุย 
    4. ความรู!คือ หัวใจสําคัญในยุคของการแข*งขัน เม่ือทราบถึงความสําคัญ
ของ การจัดการความรู!แล!วจึงพบว*า องค6กรต*างๆ ใช!ความรู!เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ทาง
ธุรกิจท่ีเป9นอยู*ในป�จจุบัน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ6 และบริการใหม*ๆ รวมท้ังเป9นการปรับปรุงเทคนิค
และกระบวนการ โดยมีจุดประสงค6เพ่ือพัฒนาองค6ความรู! และนําความรู!นั้น ไปใช!ให!เกิดประโยชน6 
    ระดับของความรู! 
    การเข!าใจในเรื่องระดับของความรู! จะช*วยให!รู!ว*า ความรู!ท่ีเกิดข้ึนนั้น จะใช!
ประโยชน6 ในระดับต*างๆ ของความรู!ได!อย*างไร เป9นการแสดงให!เห็นถึงความสามารถของบุคคล ใน
การนําความรู!ไปใช! ซ่ึงมีผู!เสนอแนวคิดเก่ียวกับระดับของความรู!ว*ามี 4 ระดับ ดังนี้  (น้ําทิพย6               
วิภาวิน, 2547; พรธิดา วิเชียรป�ญญา, 2547; Collison & Parcell, 2004) 
    ระดับท่ี 1 รู!ว*า คือ อะไร (Know-What) เป9นความรู!เชิงทฤษฎีล!วนๆ 
เปรียบเสมือน ความรู!ของผู!จบปริญญามาใหม*ๆ เม่ือนําเอาความรู!เหล*านี้ไปใช!งาน ก็จะได!ผลบ!าง ไม*
ได!ผลบ!าง หรือเป9นลักษณะความรู!ในเชิงการรับรู! ผู!ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานตามข!อมูลท่ีมีอยู* ซ่ึงต!องใช!
เวลาในการรวบรวมความรู!และการตัดสินใจในงานท่ีปฏิบัติ 
    ระดับท่ี 2 รู!วิธีการ (Know-How) หรือกลวิธี เป9นความรู!ท่ีมีท้ังเชิงทฤษฎี
และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรู!ของผู!จบปริญญา และมีประสบการณ6การทํางานระยะหนึ่ง เช*น 
2-3 ป� ก็จะมีความรู!ในลักษณะท่ีรู!จักปรับให!เข!ากับสภาพแวดล!อมหรือบริบท หรือเป9นความสามารถ 
ในการนําความรู!ไปประยุกต6ใช!ในการปฏิบัติมีเทคนิคและวิธีการทํางานท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
    ระดับท่ี 3 รู!เหตุผล (Know-Why) เป9นความรู!ในระดับท่ีอธิบายเหตุผลได!ว*า 
ทําไม ความรู!นั้นๆ จึงใช!ได!ผลในบริบทหนึ่ง แต*ใช!ไม*ได!ผลในอีกบริบทหนึ่งหรือเป9นความเข!าใจ อย*าง
ลึกซ้ึงเชิงเหตุผลท่ีสลับซับซ!อน ความรู!ในระดับนี้ ผู!ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาได! บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ6ในการแก!ป�ญหา และการอภิปรายเก่ียวกับประสบการณ6 ร*วมกับผู!อ่ืน และมีกลยุทธ6ใน
การทํางานของตน สามารถหยั่งรู! และมีความเข!าใจในบริบท ของงาน และองค6กรอย*างเป9นภาพรวม
ท้ังหมด มีเทคนิคและวิธี การทํางานท่ีเหมาะสม ในการพัฒนา 
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    ระดับท่ี 4 ใส*ใจกับเหตุผล (Care-Why) เป9นความรู!ในระดับคุณค*า ความ
เชื่อ ซ่ึงจะเป9น แรงขับมาจากภายในจิตใจให!ต!องกระทําสิ่งนั้นๆ เม่ือเผชิญสถานการณ6 หรือเป9น
ความรู! ในลักษณะสร!างสรรค6ท่ีมาจากตัวเอง บุคคลท่ีมีความรู!ในระดับนี้จะมีเจตจํานง แรงจูงใจ และ
การปรับตัวเพ่ือความสําเร็จ 
    จากระดับของความรู!ข!างต!น พอสรุปได!ว*า ทุกองค6กรจะมีบุคลากรท่ีมีความ
รู!อยู*ในทุกระดับของความรู!ข!างต!น องค6กรใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีระดับความรู!ในระดับท่ี 3 และ 4 มากๆ 
หรืออย*างน!อยก็ในระดับ 2 ข้ึนไป องค6กรนั้นก็จะประสบความสําเร็จมาก เพราะ เป9นความรู!ประเภท
ฝ�งลึกในคนท่ีมีการนําออกมาแลกเปลี่ยน และใช!เพ่ือการพัฒนาตนเอง และองค6กรโดยความความ
ร*วมมือจากทุกๆ ฝqายในองค6กร 
    องค6กรแห*งการเรียนรู! 
    องค6กรแห*งการเรียนรู!หมายถึงองค6กรท่ีสมาชิกในองค6กรมีความต่ืนตัวและมี
แรง บันดาลใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย*างต*อเนื่อง มีความคิดริเริ่มท่ีจะสร!างสรรค6 สิ่งแปลกๆ 
ใหม*ๆ ให!เกิดข้ึนกับองค6กร มีความสัมพันธ6เพ่ือการเรียนรู!ร*วมกันระหว*าง สมาชิกขององค6กรเอง โดย
ภาพรวมเป9นองค6กรท่ีมุ*งแสวงหาความเป9นไปได!และโอกาสเพ่ือพัฒนา (วิโรจน6 สารรัตนะ, 2545) 
    กาวิน (Garvin, 2000) เสนอว*า ป�จจุบันคนในองค6กรจํานวนไม*น!อยได!
ตระหนัก ชัดแล!วว*า กลยุทธ6ภาวะผู!นํา และเทคโนโลยีของอดีต ไม*สามารถทําให!องค6กรประสบ
ความสําเร็จในวันข!างหน!าได! ท*ามกลางสภาพแวดล!อมท่ีประกอบไปด!วย การควบรวมกิจการ การ
รุดหน!าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนานใหญ* และการแข*งขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน บริษัทต!อง
เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู!ของตน ถ!าหากต!องการจะประสบความสําเร็จ Marquardt (1996) มี
ความคิดว*า องค6กรท่ีจะยืนหยัดและสามารถสร!าง ความได!เปรียบในการแข*งขันได!นั้นจะต!องมีการ
พัฒนาท่ีมีลักษณะยั่งยืนไม*ว*าสภาพแวดล!อม จะเปลี่ยนไปอย*างไร ซ่ึงการพัฒนาองค6กรด!วยแนวคิด
แบบองค6กรแห*งการเรียนรู!จะเป9น คําตอบท่ีดีท่ีจะนําพาองค6กรยุคใหม*ไปสู*ความสําเร็จ ซ่ึงคุณลักษณะ
ขององค6กรแห*งการ เรียนรู!ตามแนวทางนั้น ประกอบไปด!วยองค6ประกอบหลัก 5 ประการ คือ 
    ประการแรก การเรียนรู! (Learning) พลวัตแห*งการเรียนรู! (Learning 
Dynamics) ประการท่ีสอง องค6กร (Organization) การปรับเปลี่ยนองค6กร (Organization 
Transformation) ประการท่ีสาม สมาชิกในองค6กร (People) การเพ่ิมอํานาจแก*บุคคล (People 
Empowerment) ประการท่ีสี่ ความรู! (Knowledge) การจัดการความรู! (Knowledge Management) 
ประการชุดท!าย เทคโนโลยี (Technology) การใช!เทคโนโลยี (Technology Application) องค6ประกอบ
ท้ัง 5 ประการนี้ มีความสัมพันธ6ซึ่งกันและกัน และจะมีการพัฒนา ไปพร!อมๆ กัน ซ่ึงเม่ือทุกองค6ประกอบ
เกิดความเชื่อมโยงกันอย*างเป9นระบบแล!ว องค6กร จะสามารถก!าวสู*องค6กรแห*งการเรียนรู!ได! โดยมี
รายละเอียดขององค6ประกอบต*างๆ อธิบาย ได!ดังนี้ (Marquardt, 1996) องค6ประกอบแรก การเรียนรู! 
(Learning) พลวัตแห*งการเรียนรู! (Learning Dynamics) องค6กรจะต!องมีการส*งเสริมให!การเรียนรู!ใน
องค6กรรลักษณะของความเป9นพลวัต กล*าวคือ การเรียนรู!จะมีลักษณะเคลื่อนไหวอยู*ตลอดเวลา ไม*หยุด
นิ่ง มีการเรียนรู!อย*างตอเนื่อง ซ่ึงประกอบด!วยองค6ประกอบย*อย 3 ประการคือ ระดับการเรียนรู!
รูปแบบการเรียนรู! และทักษะในการเรียนรู! ดังนี้ 
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    1. ระดับการเรียนรู! (Levels) แบ*งเป9น 3 ระดับ คือ 
     1.1 ระดับบุคคล (Individual) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด!านทักษะ 
ความรู! เจตคติ และค*านิยมรายบุคคลอันเกิดจากการเรียนรู!ด!วยตนเอง จากการสังเกต และจาก 
การศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยี 
     1.2 ระดับกลุ*ม (Group) หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของความรู! ทักษะ และ
สมรรถนะ ภายในกลุ*ม ซ่ึงสําเร็จลงได!ด!วยการกระทําของกลุ*ม   
     1.3 ระดับองค6กร (Organization) เป9นการยกระดับอัจฉริยภาพ และ
ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงได!มาจากการมุงม่ันปรับปรุง และพัฒนาอย*างต*อเนื่องตลอดท่ัวท้ัง องค6กร 
    2. ประเภทของการเรียนรู! (Types) แบ*งได!เป9น 4 วิธี คือ การเรียนรู!จาก
การปรับ- เปลี่ยนและการประยุกต6 (Adaptive Learning) การเรียนรู!จากการวางแผนล*วงหน!า 
(Anticipatory Learning) การเรียนรู!แบบสร!างสรรค6 (Generative and Creative Learning) และ
การเรียนรู! จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
    3. ทักษะในการเรียนรู! (Learning How to Learn) ประกอบด!วย
องค6ประกอบ6 ประการ โดยท่ีองค6ประกอบใน 5 ประการแรก เป9นแนวคิดวินัย 5 ประการของ 
Senge คือ การพัฒนา ตนเองให!เป9นเลิศ (Personal Mastery) ความเชื่อฝ�งใจ (Mental Models) 
การมีวิสัยทัศน6ร*วมกัน (Shared Vision) การเรียนรู!ร*วมกันเป9นทีม (Team Learning) การคิดอย*าง
เป9นระบบ (System Thinking) รวมถึงการสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue) 
    องค6กรจะต!องให!ความสําคัญต*อการเรียนรู!โดยต!องส*งเสริมให!มีการจัดการ
เรียนรู! มีการฝsกอบรม และเรียนรู!วิธีการทํางานเป9นทีม ประกอบกับบุคลากรจะต!องมีการพัฒนา 
ทักษะในการเรียนรู! (Learning How to Learn) สามารถมีวิธีการส*งเสริม และเพ่ิมพูนความรู! ให!กับ
ตนเอง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู!  รวมทังมีความสามารถในการคิด และ ปฏิบัติงานท่ี
สลับซับซ!อนร*วมกับทีมงานได!อย*างเป9นระบบ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรื่องของบรรยากาศใน
องค6กรก็เป9นเรื่องสําคัญ กล*าวคือ การเรียนรู!จะเกิดข้ึนได!ง*าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไค!นั้น สิ่ง
สําคัญก็คือ บรรยากาศในองค6กรต!องเอ้ือให!สมาชิกในองค6กร เกิดการเรียนรู!ร*วมกันท่ัวท้ังองค6กร 
    องค6ประกอบท่ีสอง องค6กร (Organization) การปรับเปลี่ยนองค6กร 
(Organization Transformation) การท่ีองค6กรจะสามารถพัฒนาไปสู*การเป9นองค6กร แห*งการเรียนรู!
ได!นั้น องค6กรจะต!องมีการปรับเปลี่ยนองค6กรในลักษณะต*างๆ ดังนี้ 
    1. วิสัยทัศน6 (Vision) เป9นภาพความสําเร็จในอนาคตท่ีสมาชิกทุกคนใน
องค6กร มุ*งหวังจะไปให!ถึง ซ่ึงองค6กรแห*งการเรียนรู!จะต!องเป9นองค6กรท่ีมีการพัฒนาวิสัยทัศน6 ของ
บุคคลแต*ละคน ให!มีความสอดคล!องกับวิสัยทัศน6ขององค6กร โดยท่ีองค6กรจะต!องให! อิสระทาง
ความคิดกับพนักงานทุกคน (Empowerment) 
    2. วัฒนธรรมองค6กร (Organization Culture) คือ สิ่งต*างๆ อันประกอบด!วย 
สิ่งประดิษฐ6 แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค*านิยม อุดมการณ6 ความเข!าใจ และข!อ
สมมติฐาน ของคนจํานวนหนึ่ง หรือส*วนใหญ*ภายในองค6กร 
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    3. กลยุทธ6 (Strategy) เป9นวิธีการออกแบบให!เหมาะสมกับการกําหนด
เปEาหมาย ในอนาคต หรือสิ่งท่ีต!องการท่ีจะให!เป9นในอนาคต ซ่ึงกลยุทธ6จะข้ึนอยู*กับวิสัยทัศน6ท่ีสมาชิก 
ในองค6กรร*วมกันกําหนดข้ึน 
    องค6ประกอบท่ี 2 ของการสร!างองค6กรแห*งการเรียนรู! เป9นวิสัยทัศน6เชิงกล
ยุทธ6ของ องค6กรท่ีผู!บริหารระดับสูงต!องให!การสนับสนุน เพ่ือให!เกิดการพัฒนาไปสู*การเป9นองค6กร 
แห*งการเรียนรู! โดยจะต!องจัดให!มีโครงสร!างสายบังคับบัญชาท่ีไม*สลับซับซ!อน จัดให!มี ลักษณะ
แนวราบ (Flat Organization) รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนข!อมลซ่ึงกันและกัน และมี การเพ่ิมพูนความ
รู!อยู*ตลอดเวลา สร!างวัฒนธรรมการเรียนรู!ให!เกิดข้ึนกับพนักงานทุกคน ในองค6กร ให!เห็นความสําคัญ
ของ การเรียนรู!ร*วมกันในองค6กร 
    องค6ประกอบท่ีสาม สมาชิกในองค6กร (People) การเพ่ิมอํานาจแก*บุคคล 
(People Empowerment) องค6ประกอบนี้องค6กรจะต!องเป�ดโอกาสให!สมาชิกทุกคนในองค6กร 
รวมถึง ผู!บริหาร ลูกค!า บริษัทผู!แทนจําหน*าย คู*ค!าทางธุรกิจ และชุมชน ได!มีการเรียนรู!ร*วมกัน มี
ลักษณะเป9นความสัมพันธ6อย*างเป9นเครือข*าย (Network) มีการทําประโยชน6ร*วมกันเพ่ือ สังคม และ
ชุมชน ซ่ึงในการเพ่ิมอํานาจแก*บุคคล หมายถึง การท่ีผู!บริหารทําหน!าท่ีเป9นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ผู!สอน
แนะ (Coach) และมีการทํางานร*วมกับผู!ปฏิบัติงานแบบเป9นทีม โดยต!อง มีการเรียนรู!ร*วมกันและมี
การแก!ป�ญหาร*วมกันรวมทังมีการแลกเปลี่ยนข!อมูลกับผู!มาติดต*อ เพ่ือท่ีจะรับทราบแนวคิด ตลอดจน
เป9นแนวทางในการเรียนรู!ท่ีช*วยพัฒนาผลผลิต หรือบริการ นอกจากนี้ องค6กรต!องมีการเรียนรู!จาก
แหล*งต*างๆ อาทิเช*น ลูกค!า คู*แข*งทางธุรกิจ และ ต!องให!ความสําคัญในการสนับสนุน และส*งเสริมให!ผู!
ท่ีเก่ียวข!องทุกคนมีส*วนร*วมใน กิจกรรมการเรียนรู! และการฝsกอบรมด!วย 
    องค6ประกอบท่ีสี่ ความรู! (Knowledge) การจัดการความรู! (Knowledge 
Management) องค6ประกอบในข!อนี้ องค6กรจะต!องมีการจัดการกับความรู!ในองค6กร โดยเริ่มต้ังแต*
การ สร!างความรู! การจัดหาความรู! โดยให! มีลักษณะของการผสมผสาน ท้ังจากแหล*งความรู! ภายใน 
และภายนอก แล!วนํามาปรับให!เกิดการสร!างสรรค6 ให!สามารถใช!ได!กับองค6กร เม่ือได!ความรู!ท่ีต!องการ
แล!ว ต!องมีการเก็บรวบรวมข!อมูลอย*างเป9นระบบ ต*อจากนั้น จึงนํามา ถ*ายทอด และนําไปใช!ให!เกิด
ประโยชน6กับองค6กรต*อไป สําหรับการเรียนรู!ขององค6กรจะ ดําเนินไปอย*างไม*หยุดยั้ง และมีการ
ปฏิสัมพันธ6ก!นแบบเครือข*าย การจัดการความรู!ถือเป9น 
    หัวใจสําคัญของ การพัฒนาองค6กรแห*งการเรียนรู! องค6กรแห*งการเรียนรู!ท่ี
ประสบความสําเร็จ จะนําทาง (Guide) ความรู!ไปด!วยความเป9นระบบ และใช!เทคโนโลยีอย*าง
สอดคล!องกัน 
    การแสวงหาความรู! (Knowledge Acquisition) คือ การสะสมข!อมูล และ
สารสนเทศ ท่ีมีอยู*ท้ังจากภายนอกองค6กร ได!แก* กระบวนการเปรียบเทียบกับองค6กรอ่ืนๆ การเข!าร*วม 
ประชุม สัมมนาในเรื่องต*างๆ การจ!างท่ีปรึกษาหรือผู!เชี่ยวชาญเข!ามาในองค6กร การศึกษา จากสื่อ
ต*างๆ เช*น หนังสือ อินเทอร6เน็ต วารสาร สิ่งพิมพ6โทรทัศน6ภาพยนตร6ฯลฯ การติดตามสถานการณ6ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน!มทางด!านเทคโนโลยีต*างๆ การเก็บ รวบรวมข!อมูลจากลูกค!า คู*แข*งขัน 
และแหล*งอ่ืนๆ จากพนักงานใหม*ท่ีเข!ามาทํางานใน องค6กร การร*วมมือกันระหว*างองค6กร การสร!าง
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พันธมิตรทางธุรกิจ และการร*วมทุนระหว*าง บริษัท และจากภายในองค6กรความสามารถในการเรียนรู!
กระบวนการ หรือวิธีการทํางาน ของส*วนอ่ืนๆ ภายในองค6กร สามารถเป9นองค6ความรู!สําคัญของ
องค6กรได! โดยการได!มา ซ่ึงความรู!ภายในองค6กรนั้น มาจากท่ีต*างๆ กัน ได!แก* ความรู!ของพนักงาน
ภายในองค6กร การเรียนรู!จากประสบการณ6 และการลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงกระบวนการอย*างต*อเนื่อง 
    การสร!างความรู! (Knowledge Creation) ความรู!ใหม*ท่ีถูกสร!างข้ึนโดย
อาศัยกระบวนการ มากมายท่ีแตกต*างกันออกไป เริ่มต้ังแต*นวัตกรรมไปจนถึงการวิจัยท่ีสลับซับซ!อนท่ี
ต!อง อาศัยความวิริยะอุตสาหะ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากความสามารถในการมองเห็นการ เชื่อมโยง
ใหม*ๆ และการผนวกองค6ประกอบของความรู!ท่ีเคยรู!มาแล!ว เข!ากับการให!เหตุผล เชิงอุปนัยอัน
ซับซ!อนด!วย 
    การจัดเก็บความรู! (Knowledge Storage) หมายถึง การเข!ารหัส (Coding) 
และการ เก็บรักษาความรู!ท่ีมีค*าขององค6กร เพ่ือให!พนักงานทุกคนสามารถเข!าถึงความรู!นั้นได!โดยง*าย 
ในทุกเวลา และทุกสถานท่ี 
    การถ*ายโอนและเผยแพร*ความรู! (Knowledge Transfer and Utilization) 
คือ การ เคลื่อนย!ายข!อมูล และความรู!ท้ังองค6กร (ท้ังโดยเจตนา และไม*เจตนา) ซ่ึงอาจเป9นไปได! ท้ัง
การใช!เครื่องมือ หรืออุปกรณ6อิเล็กทรอนิกส6 หรือแม!กระท่ังใช!คนก็ตาม ได!แก* การเขียน ติดต*อสื่อสาร
กันผ*านรายงาน จดหมาย บันทึก เอกสารภายในองค6กร การถ*ายโอนการฝsกอบรม การหมุนเวียนงาน 
และเครือข*ายในองค6กรอย*างไม*เป9นทางการ (Informal Networks) เป9นต!น 
    องค6ประกอบสุดท! าย เทคโนโลยี  (Technology)การใช! เทคโนโลยี 
(Technology Application) ป�จจุบันโลกของเราเข!าสู*ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงส*งผลให!ข!อมูล
ข*าวสาร มีความสําคัญต*อองค6กรมากข้ึน การรับรู!ข!อมูลข*าวสารท่ีรวดเร็วจะนํามาซ่ึงความได!เปรียบ 
ในการแข*งขันทางธุรกิจ ด!วยเหตุนี้ การเรียนรู!ทางเทคโนโลยีจึงเป9นสิ่งท่ีองค6กรจะต!อง นํามาใช!ในการ
จัดการกับการเรียนรู!ของสมาชิกในองค6กรในทุกระดับ และ Marquardt ให!ทัศนะว*า องค6กรจะต!องจัด
ให!มีสิ่งอํานวยความสะดวก และเอ้ือต*อการเรียนรู!ของสมาชิก ทุกคนในองค6กร เช*น ห!องประชุม 
ห!องฝsกอบรมคอมพิวเตอร6 วีดีทัศน6 และโสตทัศนูปกรณ6 เสริมการเรียนรู!มีการจัดต้ังทีมด!านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมท้ังมี การจัดฝsกอบรมพนักงาน ให!สามารถใช!คอมพิวเตอร6ได!อย*างมีประสิทธิภาพ 
    มารสเอท (Marquardt, 1996) กล*าวว*า เทคโนโลยีเป9นระบบย*อยของ
องค6กร องค6กร ใช!เทคโนโลยีในการสนับสนุนการทํางาน การสร!างเครือข*าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนเครื่องมือต*างๆ เพ่ือให!บุคลากรแลกเปลี่ยนข!อมูลข*าวสาร และการเรียนรู! 
    ท้ังนี้รวมถึงกระบวนการทางเทคนิค ระบบและโครงสร!างองค6กรท่ีต!องอาศัย
ความร*วมมือ การแนะนําและการประสานงานและแลกเปลี่ยนทักษะทางด!านความรู!ร*วมกัน แบ*ง
องค6ประกอบเป9น 3 องค6ประกอบ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพ่ือ การเรียนรู! และอุปกรณ6
อิเล็กทรอนิกส6ท่ีช*วยในการปฏิบัติงาน การให!บุคลากรได!เข!าถึงเทคโนโลยี จะช*วยยกระดับ
ความสามารถของบุคลากรในการทํางานมากยิ่งข้ึน 



 75

    นอกจากนี้ พบว*า การท่ีจะเป9นบริษัทแห*งการเรียนรู!ระดับโลก (The 
Global Learning Company) มีองค6ประกอบท่ีก*อให!เกิดการเรียนรู!ขององค6กรด!วยกัน 11 ประการ
คือ (Marquardt & Reynolds, 1994) 
    1. โครงสร!างท่ีเหมาะสม (Appropriate Structure) ได!แก* โครงสร!างท่ีเล็ก 
และคล*องตัว ไม*มีสายการบังคับบัญชาท่ีมากเกินไป มีคําพรรณนาหน!าท่ีความรับผิดชอบ หรือ
ลักษณะงาน (Job Description) ท่ียืดหยุ*นแบบไม*ตายตัว ในอนาคตอาจต!องใช!ความสามารถหรือ 
สมรรถนะ (Competency) แทน Job Description ไม*มีการบังคับบัญชา ท่ีเน!นการควบคุม มาก
เกินไปและกระบวนการทํางานท่ีซ้ําซ!อนกันเพ่ือเอ้ือต*อการจัดต้ังทีมงานได!และท่ีสําคัญ องค6กรต!องมี
โครงสร!างแบบองค6รวม (Holistic Structure) ท่ีมีองค6ประกอบท่ีต*างทําหน!าท่ี ของตนอย*างประสาน
สัมพันธ6กับองค6ประกอบอ่ืนๆ อย*างแยกอิสระจากกันไม*ได! แม!จะแยกเป9นหน*วยย*อยก็ต!องมีสภาพทุก
อย*างเหมือนระบบท้ังหมดขององค6กรอยู*ดี นอกจากนี้ โครงสร!างขององค6กรจะมีลักษณะแบบทีมงาน
ข!ามหน!าท่ี (Cross Functional Work Teams) เพ่ือสร!างกระบวนการเรียนรู!ของทีม พัฒนาวิธีการ
ใหม*ๆ ท่ีเชื่อถือได!เรียนรู!ท่ีจะประสานงาน และมุ*งตรงไปยังการทํางานท่ีซับซ!อนข้ึนของทีมและ
เอาชนะความแตกแยกขององค6กร 
    2. วัฒนธรรมการเรียนรู!ขององค6กร (Corporate Learning Culture) 
ได!แก* บรรยากาศ ท่ีส*งเสริมการทดลองทําสิ่งใหม*ๆ แม!จะเสี่ยงต*อความผิดพลาดบ!างก็ตาม การวัดผล
สําเร็จ ของการเรียนรู!พิจารณาจากการบูรณาการความคิดท้ังหมดขององค6กรเข!าด!วยกัน วัฒนธรรม 
องค6กรด!องช*วยให!เกิดการเรียนรู!ท่ีจะตระหนักถึงตนเอง (Self-Awareness) การใคร*ครวญ (Self-
Reflective) และการสร!างสรรค6 (Creative Way) ส*งเสริมให!มีการเรียนรู!จากประสบการณ6 โดยให!คน
ได!มีส*วนร*วมในการกําหนดนโยบาย สนับสนุนให!มีการให!ข!อมูลย!อนกลับ รวมท้ังมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองแก*ทุกคน เช*น มีหลักสูตรการอบรมสัมมนา อุปกรณ6 การเรียนรู!ด!วยตนเอง ครู พ่ีเลี้ยง และ
ศูนย6ข!อมูลให!เกิดการเรียนรู!ทุกอย*าง ในการทํางาน รวมท้ังต!องมีการสนับสนุนด!านขวัญกําลังใจ และ
การเงินจากองค6กรอย*างจริงจังด!วย 
    3. การเพ่ิมอํานาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) การ
ส*งเสริมสนับสนุน และเป�ดโอกาสให!พนักงานมีความสามารถในการเรียนรู!มีอิสระในการตัดสินใจ
แก!ป�ญหา ของตนเอง ลดความรู!สึกท่ีพ่ึงพาผู!อ่ืนในการตัดสินใจแก!ไขป�ญหา ขยายผลการเรียนรู! ของ
ตนให!บังเกิดผลท่ีงอกงาม และการเพ่ิมพูนผลผลิต มีความคิดสร!างสรรค6อย*างเต็มท่ี กระจายความ
รับผิดชอบและการตัดสินใจแก!ไขป�ญหาไปสู*ระดับล*าง หรือผู!ปฏิบัติเพ่ือให! มีศักยภาพในการเรียนรู!
ภายใต!กลยุทธ6 และแผนงานขององค6กร 
    4. การวิเคราะห6สภาพแวดล!อม (Environmental Scanning) เป9นการ
คาดคะเนการ เปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต*อสภาพแวดล!อมขององค6กร ต!องปรับตัวให!ทันต*อการ 
เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาการคาดการณ6เก่ียวกับอนาคตท่ีเป9นไปไต! การสร!างผลกระทบ ต*อ
สภาพแวดล!อมในฐานะการเรียนรู!โดยเจตนาและการเลือกเปEาหมายในสภาพแวดล!อม ว*าควรจะเลือก
เรียนรู!อะไร 
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    5. การสร!างและการถ*ายโอนความรู! (Knowledge Creation and Transfer) 
หน!าท่ี การสร!างนวัตกรรมองค6ความรู!ใหม*ๆ ไม*ใช*เป9นเพียงหน!าท่ีของ Research and Development 
(R & D) หรือ Copy and Development (C & D) ผู!ปฏิบัติทุกคนจะมีบทบาทเสริมสร!าง 
    ความรู! เรียนรู!จากส*วนอ่ืน ฝqายอ่ืนจากเครือข*ายสัมพันธ6ติดต*อกันผ*านช*อง
ทางการสื่อสาร และเทคโนโลยีต*างๆ มีการแลกเปลี่ยนข!อมูลข*าวสารระหว*างกัน โดยการสร!าง
ฐานข!อมูล ท่ีเข!าถึงได!ง*าย ใช!บอร6ดข*าวสารเป9นศูนย6กลางการเรียนรู! ใช!ไปรษณีย6อิเล็กทรอนิกส6        
(E-Mail) ในการสื่อสารระยะไกล และแลกเปลี่ยนข!อมูลอิเล็กทรอนิกส6ในการสร!างระบบเครือข*าย ท่ี
ซับซ!อนข้ึน มีการสร!างความรู!ใหม*ท่ีนอกจากจะเก่ียวข!องกับข*าวสารภายนอกแล!วยังรวมถึง การเรียนรู!
ภายใน และการหยั่งรู!ทางความคิดของแต*ละบุคคลในองค6กรด!วย 
    6. เทคโนโลยีการเรียนรู! (Learning Technology) การประยุกต6ใช!
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือช*วยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู!อย*างท่ัวถึง และให!มีการเก็บ
ประมวล ถ*ายทอดข!อมูลกันได!อย*างรวดเร็ว ถูกต!อง และเหมาะสมกับแต*ละบุคคลและสถานการณ6 
เช*น การใช!การสื่อสารทางไกลมาใช!ในการเรียนรู!ระยะไกล ใช!ป�ญญาประดิษฐ6เพ่ือช*วยถ*ายโอนการ
เรียนรู!ไปท่ัวท้ังองค6กร และการฝsกอบรมโดยการเล*นเกมเพ่ือพัฒนาพนักงาน โดยการเรียนรู!จาก
ประสบการณ6ด!วยตนเอง เป9นต!น ทําให!การฝsกอบรมในอนาคตจะรวดเร็ว สั้นกระชับ เป9นส*วนท่ี
น*าสนใจประยุกต6ใช!ได! 
    7. มุ*งเน!นคุณภาพ (Quality) การท่ีองค6กรให!ความสําคัญกับการบริหารงาน
เชิงคุณภาพ โดยรวมท่ีเน!นการปรับปรุงอย*างต*อเนื่อง ทําให!ผลการการเรียนรู!ท้ังโดยต้ังใจและไม*ต้ังใจ 
กลายเป9นผลงานท่ีดีข้ึน โดยถือหลักว*า จะพัฒนาคุณภาพตามคุณค*าในสายตาผู!รับบริการ และไม*มีคํา
ว*า “ต*อรองคุณภาพ” เสมือนหนึ่งศาสนาท่ีจะได!รับการยอมรับโดยไม*มีข!อกังขา 
    8. กลยุทธ6 (Strategy) การใช!กลยุทธ6การเรียนรู!โดยเจตนาและการเรียนรู!
เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เป9นจิตสํานึกขององค6กรควบคู*ไปกับการทํางาน กระบวนการ
เรียนรู!จะ เป9นไปอย*างมีกลยุทธ6ท้ังในด!านของการยกร*าง การดําเนินการ และการประเมิน ผู!บริหาร 
จะเป9นผู!ทําหน!าท่ีทดลองมากกว*าจะเป9นผู!กําหนดแนวทางปฏิบัติหรือคําตอบไว!ให! 
    9. บรรยากาศท่ีสนับสนุน (Supportive Atmosphere) บรรยากาศท่ี
สนับสนุน จุดมุ*งหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานนั่นคือ การพัฒนาศักยภาพความเป9น 
มนุษย6ท่ีเต็มเป��ยมการเคารพศักด์ิศรีความเป9นมนุษย6 การยอมรับกับความแตกต*างของบุคคล ความ
เท*าเทียมกันแรงงานท่ีมีประชาธิปไตยและความเป9นมนุษย6โดยมีความสมดุลระหว*าง ความต!องการ
ของบุคคลและองค6กรในการเรียนรู!  และพัฒนาเพ่ือท่ีจะทํางานให!ได!ดี องค6กร จึงต!องพัฒนา
ความสามารถของบุคคลเป9นสําคัญ 
    10.  การทํางานเป9นทีมและแบบเครือข*าย (Teamwork and Networking) 
การท่ีองค6กร ตระหนักถึงความร*วมมือ การแบ*งป�น และสร!างผลรวมท่ีสูงกว*าจากทรัพยากรท้ังภายใน 
องค6กรท่ีเรียกว*า การทํางานเป9นทีมและภายนอกองค6กรท่ีเรียกว*า การทํางานแบบเครือข*าย ซ่ึงไม*ใช*
เพียงแต*การแก!ป�ญหาเฉพาะหน!าอย*างใดอย*างหนึ่ง แต*ต!องร*วมมือกันแก!ป�ญหา อย*างต*อเนื่องในระยะยาว 
และริเริ่มสิ่งใหม*เพ่ือสร!างการแข*งขันและการสร!างพลังร*วมกัน จึงจะทําให!องค6กรอยู*รอดและเจริญเติบโต 
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    11. วิสัยทัศน6 (Vision) วิสัยทัศน6เป9นความคิดเห็นร*วมกันในองค6กรเพ่ือ
สนับสนุน สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตรวมถึงพันธกิจ (Mission) และจะเป9นแรงผลักดันให!การปฏิบัติงาน 
ม*งสู*เปEาหมายอย*างมีเจตจํานงท่ีผูกพัน การเน!น และใช!พลังงานในการเรียนรู!ไปยังทิศทาง ท่ีต!องการ
ร*วมกันท้ังองค6กร บนพ้ืนฐานของค*านิยม ปรัชญา ความคิดความเชื่อท่ีคล!ายกัน ส*งผลให!การมีส*วน
ร*วมทํากิจกรรมท่ีมีจุดหมายเดียวกันในท่ีสุด 
    สรุปได!ว*า การสร!างองค6ความรู! หมายถึง มีความสนใจท่ีจะสืบทอดภูมิ
ป�ญญาท!องถ่ินมีการจัดการเรียนรู!ท่ีเหมาะสมกับบริบทและตอบสนองต*อเปEาหมายของชุมชน มีการ
รวบรวมบุคลากรท่ีสนใจในการถ*ายทอดภูมิป�ญญาท!องถ่ิน มีคณะทํางาน ศึกษา ค!นคว!าเรียบเรียงและ
ตรวจสอบองค6ความรู!และวิธีปฏิบัติไว!เป9นแนวทางในอนาคต 

 
2.3. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับภูมิป#ญญาท�องถ่ินไทย 
 2.3.1 ความหมายของภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ภูมิป�ญญา (Wisdom) หรือภูมิป�ญญาชาวบ!าน 
(Popular Wisdom) หรือภูมิป�ญญาท!องถ่ิน (Local Wisdom) ภูมิป�ญญาไทย (Thai Wisdom) เกิด
จากการสะสมการเรียนรู!มาเป9น ระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชา 
(ประเวศ วะสี, 2530) อีกนัยหนึ่งคือ ภูมิป�ญญาชาวบ!าน ต*างจากองค6ความรู!ตรงท่ี เรามีหนังสือ 
ทฤษฎี ความรู!มากมายอ!างอิงได!และภูมิป�ญญาชาวบ!าน ผ*านข้ันตอน 3 อย*างคือ ปริยัติ ปฏิบัติ 
และปฎิเวช นอกจากนี้ ยังมีหน*วยงานและนักการศึกษา ได!ให!ความหมายของคําว*า ภูมิป�ญญา
ชาวบ!าน ไว!ต*างกัน ดังนี้ 
  สามารถ จันทร6สูรย6 (2533) ภูมิป�ญญาชาวบ!าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย*างท่ีชาวบ!าน
คิดได!เองท่ีนํามาใช!ในการแก!ป�ญหา เป9นสติป�ญญา เป9นองค6ความรู!ท้ังหมดของชาวบ!าน ท้ังแนวกว!าง
แนวลึก ท่ีชาวบ!านสามารถคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู*แก!ป�ญหาการดําเนินชีวิตได!ใน
ท!องถ่ินอย*างสมสมัย 
  อังกูล สมคะเนย6 (2534) ภูมิป�ญญาชาวบ!าน หมายถึง มวลความรู!และมวล
ประสบการณ6ของชาวบ!านท่ีใช!ในการดําเนินชีวิตให!เป9นสุขโดยได!รับการถ*ายทอดสั่งสมกันมาผ*าน
กระบวนการพัฒนาให!สอดคล!องกับกาลสมัย 
  ภูมิป�ญญาชาวบ!าน หมายถึง ความรู!และประสบการณ6ของชาวบ!านท่ีใช!ในการ
ดําเนินชีวิตให!เป9นสุข โดยได!รับการถ*ายทอดสั่งสมกันมา ผ*านกระบวนการพัฒนาให!สอดคล!องกับกาล
สมัยภูมิป�ญญาชาวบ!านในป�จจุบัน แบ*งออกเป9น 4 กลุ*ม (อ!างถึงใน อังกูล สมคะเนย6, 2534) ดังนี้ 
  กลุ*มท่ี 1 เป9นเรื่องท่ีเก่ียวกับคติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการท่ีเป9นพ้ืนฐานของ
องค6ความรู!ท่ีเกิดจากการสั่งสมถ*ายทอดกันมา 
  กลุ*มท่ี 2 เป9นเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
  กลุ*มท่ี 3 เป9นเรื่องของการประกอบอาชีพในแต*ละท!องถ่ินท่ีได!รับการพัฒนาให!
เหมาะสมกับสมัย 
  กลุ*มท่ี 4 เป9นเรื่องของแนวความคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม*ท่ีชาวบ!าน
นํามาใช!ในชุมชน ซ่ึงเป9นอิทธิพลของความก!าวหน!าทางวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
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  ภูมิป�ญญาชาวบ!าน ท้ัง 4 กลุ*มนี้ ปรากฏให!เห็นในเรื่องของการประกอบอาชีพ 
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต*างๆ และทางด!านการอบรมสั่งสอน ซ่ึงถ*ายทอดให!ชนรุ*นหลังๆ ท่ียัง
ปรากฏอยู*จนทุกวันนี้ 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห*งชาติ (2537) ภูมิป�ญญาชาวบ!าน 
หมายถึง ความรู!และประสบการณ6ท้ังหลายของชาวบ!านในท!องถ่ินท่ีใช!แก!ป�ญหาหรือการดําเนินชีวิต
โดยได!รับการถ*ายทอดและกลั่นกรองกันยาวนานภูมิป�ญญาท!องถ่ินเป9นความรู!ความสามารถท่ีใช!ใน
การแก!ป�ญหาในการดําเนินชีวิดท่ี เก่ียวข!องกับการดํารงชีพได!อย*างเหมาะสม และมีความสอดคล!อง
และสัมพันธ6ระหว*างผู!ใช!ภูมิป�ญญากับผู!คนในสังคมและสิ่งแวดล!อมท้ังในทางธรรมชาติรวมท้ังท่ี
เก่ียวข!องกับสิ่งศักดิสิทธิ์และ พิธีกรรมตามความเชื่อของผู!คนในสังคม เม่ือเวลาผ*านไปภูมิป�ญญา
ท!องถ่ินท่ีผ*านการลองผิดลองถูก และสั่งสมจากบรรพบุรุษ จึงถูกพัฒนามาเป9นระยะเวลานานจนกลาย
มาเป9นแบบแผนแนวทาง หรือหลักเกณฑ6 ในการปฏิสัมพันธ6ระหว*างผู!คนในสังคม (เอ่ียม ทองดี, 
2538; กําธน สินธุวานนท6, 2542) 
  การศึกษาภาพรวมและวิถีชีวิตท่ีภูมิป�ญญาท!องถ่ินในอดีต ทําให!ทราบถึงวัตถุประสงค6
ใน การเกิดข้ึนของภูมิป�ญญาและรับรู!ถึงคุณค*าท่ีสั่งสมเป9นเวลายาวนาน ผู!วิจัยสามารถเข!าใจถึงโลก 
ทัศน6ในแบบด้ังเดิมท่ีเป9นจุดกําเนิดของภูมิป�ญญาท!องถ่ิน ร*วมกับการศึกษาโดยใช!โลกทัศน6รูปแบบ 
สมัยใหม*ท่ีมีความเป9นวิทยาศาสตร6 เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการวิจัย (กําธน สินธุวานนท6, 2542;    
นิธิ เอ่ียวศรีวงศ6, 2549) 
  ภูมิป�ญญาท!องถ่ิน หรือภูมิป�ญญาชาวบ!าน หมายถึง ความรู!ของชาวบ!านในท!องถ่ิน 
ซ่ึงได!มาจากประสบการณ6และความเฉลียวฉลาดของชาวบ!านรวมท้ังความรู!ท่ีสั่งสมมาแต*บรรพบุรุษ 
สืบทอดจากคนรุ*นหนึ่งไปสู*คนอีกรุ*นหนึ่งระหว*างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต6 และเปลี่ยนแปลงจน
อาจเกิดเป9นความรู!ใหม*ตามสภาพการณ6ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล!อม (ทําเนียบองค6กร
ปกครองส*วนท!องถ่ินดีเด*นด!านการดําเนินงานวัฒนธรรมประจําป�พุทธศักราช, 2554)  
  ภูมิป�ญญา (Wisdom) หรือภูมิป�ญญาชาวบ!าน (Popular Wisdom) หรือภูมิป�ญญา
ท!องถ่ิน (Local Wisdom) ภูมิป�ญญาไทย (Thai Wisdom) หมายถึงพ้ืนรากฐานของความรู!ชาวบ!าน 
หรือความรอบรู!ของชาวบ!านท่ีเรียนรู!จากผู!ใหญ*หรือความรู!ท่ีสืบต*อกันมา สําหรับภูมิป�ญญาท!องถ่ิน
อีสาน กล*าวได!ว*าเป9นผลของพัฒนาการปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนไท - ลาวและกลุ*มชาติพันธุ6อ่ืนๆ ท่ี
อยู*ร*วมกันในธรรมชาติแวดล!อม รายรอบอาณาบริเวณท่ีราบสูงกว!างใหญ*ของ อุษาคเนย6 อันมีแม*น้ํา
โขงและสาขา คือชี มูลและสายน้ําซอยย*อยอีกหลายสายหล*อเลี้ยงตอนในของท่ีราบสูง อนึ่ง เนื่องจาก
วัฒนธรรมอีสานกับวัฒนธรรมลาวทางฝ��งตะวันออกของแม*น้ําโขงนั้นมีความสัมพันธ6เชิงชาติพันธุ6 และ
เชิงอํานาจใกล!ชิด 
  ภูมิป�ญญาหมายถึงความรู!ความคิด ความเชื่อความสามารถความจัดเจนท่ีกลุ*มชน ได!
จากประสบการณ6ท่ีสั่งสมไว!ในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศน6 หรือสภาพแวดล!อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมทางสังคมวัฒนธรรมท่ีได!มีพัฒนาการสืบสานกันมาภูมิป�ญญาเป9นความรู! 
ความคิดความเชื่อ ความสามารถความชัดเจนท่ีเป9นผลของการใช!สติป�ญญาปรับตัวกับสภาวะต*างๆ ใน
พ้ืนท่ีท่ีกลุ*ม ชนนั้นต้ังหลักแหล*งถ่ินฐานอยู* และได!แลกเปลี่ยน สังสรรค6ทางวัฒนธรรมกับกลุ*มชนอ่ืน
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จากพ้ืนท่ีสิ่งแวดล!อมอ่ืนท่ีได!มีการติดต*อสัมพันธ6กันแล!วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสร!างประโยชน6 
หรือแก!ป�ญหาได!ในสิ่งแวดล!อมและบริบททางสังคม-วัฒนธรรมของกลุ*มชนนั้นภูมิป�ญญา จึงมีท้ังภูมิ
ป�ญญาอันเกิดจากประสบการณ6ในพ้ืนท่ีภูมิป�ญญาท่ีมาจากภายนอกและภูมิป�ญญาท่ีผลิตใหม*หรือผลิต
ซํ้าเพ่ือการแก!ป�ญหาและการปรับตัวให!สอดคล!องกับความจําเป9น และความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ของภูมิป�ญญาและกระบวนการเรียนรู!สรุปได!ว*ากระบวนการเรียนรู!คือ การสร!างสรรค6สั่งสมภูมิป�ญญา 
เป9นกระบวนการเรียนรู!ตามธรรมชาติของมนุษย6ท*ามกลางสภาพแวดล!อมธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
ทางสังคม ท่ีมีพัฒนาการมายาวนานกระบวนการเรียนรู!ตามธรรมชาติของมนุษย6 แล!วสั่งสมไว!เป9น
มรดกทางป�ญญาลักษณะการเรียนรู!ของ “ชาวบ!าน” หรือคนธรรมดาสามัญในบรรพกาลมนุษย6รักษา
เผ*าพันธุ6ของตนให!อยู*รอด ด!วยการลองผิดลองถูกในการหาอาหารต*อสู!กับภัยธรรมชาติด!วยการลงมือ
กระทําจริง การถ*ายทอดความรู!จากการทําจริงได!พัฒนาเป9นการส*งต*อแก*คนรุ*นหลังด!วยการสาธิต
วิธีการการสั่งสอน โดยการบอกเล*าในรูปของเพลงกล*อมเด็กคําพังเพยสุภาษิตนิทาน ผ*านพิธีกรรม
กล*าวในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธิ์และมีอํานาจ โน!มน!าวให!คนท่ีมีส*วนร*วมรับเอาคุณค*า 
และแบบอย*างพฤติกรรมท่ีต!องการเน!นเข!าไว!ในตัวตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรมทางสังคมท่ีมีวัดเป9น
ศูนย6กลางของชุมชนในเชิงการเรียนรู! ล!วนมีส*วน ตอกย้ํา ภูมิป�ญญาท่ีเป9นอุดมการณ6แห*งชีวิตการ
แลกเปลี่ยนความรู!-ประสบการณ6 ระหว*างกลุ*มคนท่ีแตกต*างกันท้ังในทางชาติพันธุ6ถ่ินฐานทํากินรวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนกับคนต*างวัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสตร6และสังคม ดังนั้นการผลิตซํ้าทาง
วัฒนธรรม ในการแก!ป�ญหาท้ังทางสิ่งแวดล!อมทางเศรษฐกิจ และทางสังคมได!มีคนพยายามเลือกเฟEนเอา
ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาในสังคมประเพณีมา ผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม ให!ต!องกับฐาน
ความเชื่อเดิมขณะเดียวกันก็แก!ป�ญหาในบริบทใหม*ได!ระดับหนึ่ง (เอกวิทย6 ณ ถลาง, 2544)  
  ประเวศ วะสี กล*าวว*า ภูมิป�ญญาเป9นมรดกสมบัติล้ําค*าท่ีปูq ย*าตายายบรรพชนได!
สร!างสรรค6และรักษาเชื้อแห*งป�ญญาเอาไว!ให!คนรุ*นหลังได!เรียนรู! เป9นฐานข!อมูลเพ่ือให!ได!มีการ
สร!างสรรค6และทําหน!าท่ีตามสมควรกับกาลเวลาสภาพแวดล!อมสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปจากท่ี
กล*าวมา แสดงให!เห็นภูมิป�ญญาเป9นรากฐาน ก*อเกิดความรู!และพัฒนามาสู*การสร!างสรรค6สิ่งต*างๆ ท้ัง
ท่ีเป9นวิทยาการทางป�ญญาและวัตถุเครื่องมือเครื่องให!สิ่งอํานวยความสะดวกตามมากมายท่ี สนอง
สอบความต!องการของมนุษย6ในป�จจุบัน (2530) 
  เสรี พงศ6พิศ (2536) ได!เสนอแนวคิดเก่ียวกับลักษณะภูมิป�ญญาท!องถ่ินท่ีสําคัญ        
บางประการ คือมีความจําเพาะเจาะจงกับท!องถ่ิน ท่ีเป9นเรื่องชัดเจนอยู*ในตัว ภูมิป�ญญาท!องถ่ินเป9นสิ่ง
ท่ีสะสมข้ึนมาจากประสบการณ6หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท!องถ่ินหนึ่ง จึงมีความ
สอดคล!องกับสิ่งแวดล!อมและเรื่องราวในท!องถ่ินมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูง หมายถึง มีความ
เชื่อมโยงระหว*างกายใจและสิ่งแวดล!อมท่ีเชื่อมสัมผัสท้ังนามธรรมและรูปธรรมเพ่ือประโยชน6สูงสุดมี
ความเคารพอาวุโส ภูมิป�ญญาท!องถ่ินให!ความสําคัญด!านประสบการณ6ด!วย โดยเชื่อว*าผู!อาวุโสมี
ประสบการณ6มากกว*า และมุ*งเน!นให!ความสําคัญกับจริยธรรมมากกว*าวัตถุด!วยภูมิป�ญญาท!องถ่ินนั้นมี
วัฒนธรรมเป9นฐานไม*ใช*วิทยาศาสตร6 จึงมีความเชื่อมโยงไปสู*นามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงส*งในด!านของ
ลักษณะภูมิป�ญญา  
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  เสรี พงศ6พิศ (2536) กล*าวว*า ภูมิป�ญญาท!องถ่ินมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ีเป9น
นามธรรม เป9นโลกทัศน6 ชีวทัศน6 เป9นปรัชญาในการดําเนินชีวิตเป9นเรื่องเก่ียวกับการเกิด แก* เจ็บ ตาย 
คุณค*าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวันลักษณะท่ีเป9นรูปธรรม เป9นเรื่องราวเก่ียวกับเฉพาะ
ด!านต*างๆ เช*น การทํามาหากินการเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และอ่ืนๆ 
  ยศ สันตสมบัติ (2542) ได!กล*าวถึงแนวคิดภูมิป�ญญาในทํานองเดียวกันว*า ภูมิป�ญญา
ความรู!ของมนุษย6จะเกิดและพัฒนาข้ึน โดยมีกระบวนการท่ีคนและชุมชนมีการปรับตัวเข!ากับระบบ
นิเวศน6ชุดหนึ่งเฉพาะถ่ินและการทําความเข!าใจเก่ียวกับภูมิป�ญญาชาวบ!าน หรือภูมิป�ญญาท!องถ่ินต!อง
ถึงเข!าใจวิเคราะห6รวมท้ังระบบนิเวศน6ทางธรรมชาติ พฤติกรรมของมนุษย6กับการ จัดความสัมพันธ6กับ
ระบบนิเวศน6รอบข!างท่ีเก่ียวข!องกับการดํารงวีถีชีวิต ความเชื่อพิธีกรรมศาสนาระบบการผลิต และ
ระบบการจัดการอาหารเพ่ือสุขภาพท้ังระบบเข!าด!วยกัน ดังนั้นภูมิป�ญญาจึงเป9นความรู!ท่ีพัฒนาข้ึนมา
ในบริบททางกายภาพและวัฒนธรรมของปฏิสัมพันธ6ระหว*างระบบนิเวศน6ชุดหนึ่ง การทําลายระบบ
นิเวศน6ท!องถ่ินเช*น การเปลี่ยนแปลงท่ีทํากินหรือการอพยพชาวเขาลงจากดอยจึงเป9นการทําลายองค6
ความรู!ภูมิป�ญญาท่ีมีความหาศาลให!สูญเสียไปอย*างไม*มีวันหวนกลับ  
  การศึกษาภาพรวมและวิถีชีวิตท่ีภู มิป�ญญาท!องถ่ินในไทยอดีต ทําให!ทราบถึง
วัตถุประสงค6ใน การเกิดข้ึนของภูมิป�ญญาและรับรู!ถึงคุณค*าท่ีสั่งสมเป9นเวลายาวนาน ผู!วิจัยสามารถ
เข!าใจถึง โลกทัศน6ในแบบด้ังเดิม ท่ีเป9นจุดกําเนิดของภูมิป�ญญาท!องถ่ิน ร*วมกับการศึกษาโดยใช!โลกทัศน6
รูปแบบ สมัยใหม*ท่ีมีความเป9นวิทยาศาสตร6 เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการวิจัย (กําธน สินธุวานนท6, 
2542; นิธิ เอ่ียวศรีวงศ6, 2549) 
  สรุปได!ว*าภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย หมายถึง องค6ความรู!และกระบวนการในการ
แก!ป�ญหา การพัฒนา เพ่ือสร!างผลผลิต หรือการจัดการด!วยเทคนิควิธี และวิธีการอย*างเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของคนไทย ได!รับ การพัฒนา สั่งสม และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีแสดงให!เห็นเป9นความรู!
ชัดแจ!ง (Explicit Knowledge) และความรู!ท่ีฝ�งอยู*ในคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงผู!วิจัยสนใจท่ีจะ
ศึกษาภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย 3 กลุ*มได!แก* 1. กลุ*มเกษตรกรรม 2. กลุ*มการแพทย6แผนไทย 3. กลุ*ม
โภชนาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. กลุ*มเกษตรกรรม ได!แก* ความสามารถในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง ในการผสมผสานองค6ความรู! ทักษะและเทคนิคด!าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค*าด้ังเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
สภาวการณ6ต*างๆ ได! เช*น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก!ป�ญหาการเกษตร ด!านการตลาด
การแก!ป�ญหา ด!านการผลิต และการรู!จักปรับใช!เทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตรเป9นต!น 
  2. กลุ*มการแพทย6แผนไทย ได!แก* ความสามารถในการบริหารจัดการภูมิป�ญญา
ท!องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง ในการจัดการปEองกันและรักษาสุขภาพของคน
ในชุมชน โดยเน!นให!ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด!านสุขภาพและอนามัยได! เช*น ยาจากสมุนไพร 
อันมีอยู*หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ!าน เป9นต!น 
  3. กลุ*มโภชนาการ ได!แก* ความสามารถในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง ในการเลือกสรร ประดิษฐ6และปรุงแต*ง ถนอมอาหาร ได!
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เหมาะสมกับความต!องการของร*างกายในสภาวการณ6ต*างๆ ตลอดจนผลิตเป9นสินค!าและบริการ
ส*งออกท่ีได!รับความนิยมแพร*หลาย รวมถึงการขยายคุณค*าเพ่ิมของทรัพยากรด!วย 
 2.3.2 ลักษณะท่ีสําคัญและคุณค*าของภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย 
  2.3.2.1 ลักษณะท่ีสําคัญของภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ภูมิป�ญญาท!องถ่ิน เป9นสิ่งท่ี ถูก
สร!าง คิดค!น พัฒนาด!วยการลองผิดลองถูก อย*างนับครั้งไม*ถ!วนมาเป9นระยะเวลายาวนาน ทําให!เกิด
องค6ความรู! ท่ีสั่งสมโดยคํานึงถึงบริบทแวดล!อม ก*อให!เกิด รูปแบบและ การปฏิสัมพันธ6ท่ีมีความเรียบ
ง*ายลงตัว และภูมิป�ญญาท!องถ่ิน มีท้ังการแสดงออกผ*าน รูปแบบทางนามธรรมและรูปแบบท่ีเป9น
รูปธรรม สามารถวิเคราะห6ตามวิธีการในการ ปฏิสัมพันธ6ระหว*างผู!ใช!ต*อภูมิป�ญญาได!ดังนี้ 
    1. การปฏิสัมพันธ6ทางด!านกายภาพ การเสือกใช!วัสดุพ้ืนถ่ินท่ีสามารถหาได!
ง*าย กรรมวิธีการผลิตท่ีไม*ซับซ!อน และการซ*อม บํารุงและการดูแลรักษาท่ีผู!ใช!สามารถทําได!ด!วยตนเอง
หรือผู!อ่ืนในชุมชน รูปแบบทางกายภาพท่ี ผ*านการสั่งสมปรับเปลี่ยนอย*างมีวัตลุประสงค6ทีละน!อยจน
เกิดความเรียบง*ายท่ีผสมผสานความงาม และสะท!อนออกถึงรูปแบบวิถีชีวิตท่ีสัมพันธ6สภาพแวดล!อม
ทางธรรมชาติและทางภูมิศาสตร6ในแต* ละท!องถ่ิน (วิบูลย6 ลี้สุวรรณ, 2535; เอ่ียม ทองดี, 2538; 
ลักษณา จัตุโพธิ์, 2541) 
    2. การปฏิสัมพันธ6ทางด!านจิตวิทยา ภูมิป�ญญาท!องถ่ินมีรูปแบบการใช!งาน
และ ปฏิสัมพันธ6ท่ีสื่อสารโดยง*าย สัมพันธ6กับ ประสบการณ6ของผู!ใช!ท่ีมีความผูกพันและเข!าใจใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมในวิถีชีวิตท่ีถูกถ*ายทอดจากบรรพบุรุษ จึงสามารถควบคุมและใช!งานได!
อย*างมีความเช!าใจอย*างชัดเจนใน กระบวนการท่ีเปลี่ยนแปลงและรับถึงวัตถุประสงค6ใน การ
ปฏิสัมพันธ6 (Jones, J. Christopher, 1992) 
    3. การปฏิสัม พันธ6ทางด! านสั งคมวัฒนธรรม ภู มิป�ญญาท!อง ถ่ิน มี
ความสัมพันธ6กับบริบทแวดล!อมในเชิงสังคมวัฒนธรรม ท่ีประกอบด!วย คติความเชื่อท่ีเก่ียวข!องกับ
พุทธศาสนาและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีผสมผสานอยู*ในวิถีการดํารงชีวิต เช*น จิต วิญญาณในการประดิษฐ6
หัตถกรรม ท่ีส*งผลต*อรูปแบบท่ีสะท!อนถึงความศรัทธาในพุทธศาสนา และ ความละเอียดประณีต
แสดงผ*านลวดลายท่ีแสดงถึงความต้ังใจ ความเคารพอ*อนน!อม ท่ีแสดงออกผ*านทางภูมิป�ญญา เช*น 
วัฒนธรรมการใช!ผ!าซ่ินห*อคัมภีร6 (พระไตรป�ฎก) ใบลานของชาวอีสาน เนื่องจากผู!ทอซ่ึงเป9นเพศหญิง
ไม*มีสิทธิได!บวชในพระพุทธศาสนา ซ่ึงการบวชนี้เป9นเหมือนการ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ผู!หญิง
ชาวอีสานจึงพยายามใช!การทอผ!าซ่ินอย*างต้ังใจประณีตเพ่ือใช!ห*อ คัมภีร6ใบลานแสดงออกถึงความ
ต!องการทํานุบํารุงพุทธศาสนา (สุริยา สบุทคุปติ และ พัฒนา กิติอาษา, 2546) ลักษณะของการ
ถ*ายทอดภูมิป�ญญาท!องถ่ิน เป9นการถ*ายทอดกันในชุมชนและครอบครัว โดยการบอกเล*า (มุขปาฐะ) 
และเรียนรู!ในเชิงปฏิบัติ มากกว*าการออกแบบด!วยวิธีการเขียนแบบ หรือผ*านการช*วยเหลือโดย
ผู!เชี่ยวชาญในทางวิศวกรรม หรือนักออกแบบมืออาชีพ จุดมุ*งหมายใน การผลิตท้ังด!านรูปแบบและการ
ใช!งานของภูมิป�ญญาท!องถ่ินส*วนใหญ*จึงค*อนข!างยากในการให! เหตุผลถึงชุดประสงค6ของรูปแบบท่ี
เกิดข้ึน เนื่องจากผ*านการสืบทอด สั่งสมมาเป9นระยะเวลา ยาวนานมากกว*าการแก!ป�ญหาปรับปรุง
รูปแบบ โดยผู!ใช!เอง (วิบูลย6 ลี้สุวรรณ, 2535; Jones, J. Christopher, 1992; ลักษณา จัตุโพธิ์, 2541) 
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   ประเวศ วะสี (2532) ได!สรุปลักษณะสําคัญของภูมิป�ญญาท!องถ่ินไว! 4 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. มีวัฒนธรรมเป9นฐาน ไม*ใช*วิทยาศาสตร6 
   2. มีการบูรณาการสูง ท้ังในเรื่องของกาย ใจ สังคมและสิ่งแวดล!อม 
   3. มีความเชื่อมโยงไปสู*นามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงส*ง 
   4. เน!นความสําคัญของจริยธรรมมากกว*าวัตถุธรรม 
   สัญญา สัญญาวิวัฒน6 (2534) อ!างถึงใน กิติพศ ศิริสูตร (2538) กล*าวถึง ลักษณะ
สําคัญของภูมิป�ญญาไว! ดังนี้ 
   1. ภูมิป�ญญาเป9นความรู! เป9นข!อมูล เป9นเนื้อหาสาระ เช*น ความรู!เก่ียวกับ
ครอบครัวความรู!เก่ียวกับมนุษย6 เก่ียวกับผู!หญิง ผู!ชาย ประเภทครอบครัว ฯลฯ 
   2. ภูมิป�ญญาเป9นความเชื่อของสังคม โดยอาจยังไม*มีข!อพิสูจน6ยืนยันว*า ถูกต!อง 
เช*น เรื่องนรก สวรรค6 ตายแล!วไปไหน 
   3. ภูมิป�ญญา คือ ความสามารถ หรือแนวทางในการแก!ป�ญหา หรือปEองกัน
ป�ญหา เช*น ความสามารถในการปEองกันไม*ให!เกิดป�ญหาข้ึนในครอบครัว 
   4. ภูมิป�ญญาทางวัตถุ เช*น เรือนชานบ!านช*อง เครื่องใช!ไม!สอยต*างๆ ใน
ครอบครัว เพ่ือทําให!ครอบครัวมีความสะดวกสบายตามสภาพ เป9นต!น 
   5. ภูมิป�ญญาทางพฤติกรรม เช*น การกระทํา ความประพฤติ การปฏิบัติตัวของ
คนต*างๆ ในครอบครัว จนทําให!ครอบครัวสามารถดํารงอยู*ได!ก็นับเป9นภูมิป�ญญาเช*นเดียวกัน 
   สรุปได!ว*า ภูมิป�ญญามี 2 ลักษณะ คือ 
   1. เป9นรูปธรรม ได!แก* วัตถุและการกระทําท้ังหลาย 
   2. เป9นนามธรรม ได!แก* ความรู! ความเชื่อ ความสามารถ หรือแนวทางในการ
แก!ป�ญหาและปEองกันป�ญหา รวมท้ังการสร!างความสงบสุขให!กับชีวิต 
   รัตนะ บัวสนธิ์ (2533) ได!กล*าวถึง การถ*ายทอดภูมิป�ญญาในรูปของการจัดการ
เรียนการสอน ซ่ึงแบ*งเป9น 2 วิธีการใหญ*ๆ ดังนี้ 
   1. ครูเป9นผู!ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเป9นไปตามลักษณะกิจกรรมท่ีได!
จากการการพัฒนาหลักสูตรระดับท!องถ่ิน นั่นคือ ครูเป9นตัวแทนของปราชญ6ท!องถ่ิน ทําหน!าท่ี
ถ*ายทอดภูมิป�ญญาท!องถ่ิน ซ่ึงได!รับการกําหนดเป9นหลักสูตรแล!ว 
   2. ปราชญ6ท!องถ่ิน เป9นผู!สอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแทน รวมท้ังให!
ทําหน!าท่ีประเมินผลการเรียนของนักเรียนด!วยดังนั้น การถ*ายทอดภูมิป�ญญาชาวบ!านในโรงเรียน มี
หลายวิธี ได!แก* 
    1. ถ*ายทอดความรู!โดยตรงต*อครูผู!สอน 
    2. ถ*ายทอดความรู!โดยตรงให!กับนักเรียน 
    3. ให!คําปรึกษา หารือ แนะนําให!กับครูผู!สอน 
    4. ถ*ายทอดความรู!ให!กับนักเรียนร*วมกับครูผู!สอน 
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  2.3.2.2 คุณค*าของภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย 
     ภูมิป�ญญาท!องถ่ิน มีประโยชน6และคุณค*าท่ีสัมพันธ6กับการใช!ชีวิตของผู!คนใน
ท!องถ่ินและ สภาพแวดล!อมอย*างยากท่ีจะแยกออกจากกัน คุณค*าของภูมิป�ญญาท!องถ่ินสามารถแบ*ง
ออกตาม จุดมุ*งหมายในชีวิตของผู!คนในสังคมได! 3 ประการดังนี้ 
     1. จุดมุ*งหมายในการสร!าง “สัมพันธภาพ”  ระหว*างผู!คนในสังคมกับ
สิ่งแวดล!อม ท่ีอยู*รายรอบท้ังหมด ท้ังความสัมพันธ6ท่ีดีในครัวเรือน ความสัมพันธ6ท่ีดีต*อชุมชนและ
สังคม ความสัมพันธ6ท่ีดีต*อสภาพแวดล!อมท้ังในทางธรรมชาติและ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ รวมถึงความสัมพันธ6ท่ี
ดีกับบรรพบุรุษท่ีล*วงสับไปแล!ว (เอ่ียม ทองดี, 2538; กําธน สินธุวานนท6, 2542) 
     2. จุดมุ*งหมายในการสร!าง “ดุลยภาพ” ซ่ึงสร!างให!เกิดความเข!าใจใน 
ตนเอง เข!าใจในผู!อ่ืน และเข!าใจใน ธรรมชาติ ก*อให!เกิดความยั่งยืนในสังคม โดยสามารถวิเคราะห6 
จําแนกออก ตามการปฏิสัมพันธ6ของผู!คนในสังคมได! 4 รูปแบบดังนี้ 
      1. ดุลยภาพในตัวภูมิป�ญญา เนื่องจากรูปแบบของภูมิป�ญญาท่ีได!รับการ 
สร!างสรรค6ข้ึนมาโดยได!รับการปรับปรุงและขัดเกลาตลอดเวลาเป9นจํานวนมากมายหลายครั้ง วิธีการ
ดังกล*าวสามารถสร!างความสมดุลท่ีสมบูรณ6ในการตอบสนองความด!องการของผู!ใช!ในหลายด!าน ด!วย
รูปแบบท่ีมีความเรียบง*าย ลงตัว มีเอกลักษณ6เฉพาะท่ีสามารถตอบสนองความด!องการของ ผู!ใช!อย*าง
เข!าใจในวิถีการดําเนินชีวิตสภาพแวดล!อมท้ังในธรรมชาติและในสังคม (Jones, J. Christopher. 
1992; ลักษณา จัตุโพธิ์, 2541) 
      2. ดุลยภาพระหว*างร*างกายและจิตใจภายในตัวผู!คนในสังคม แสดงออก 
ผ*านพฤติกรรมในการใช!ชีวิตท่ีมีท้ังการใช!แรงงานทางกายในการทํางาน และการใช!แรงงานทาง สมอง
ในการแก!ป�ญหา การจัดการ การดูแลรักษา ให!ผลผลิตทางการเกษตรของตนเป9นไปอย*างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางจิตใจแสดงออกผ*านการประดิษฐ6ของใช! การดูแลบ!านเรือน ท่ี 
ผสมผสานสุนทรียภาพของแต*ละบุคคล (กําธน สินธุวานนท6, 2542; นิธิ เยียวศรีวงศ6, 2549) 
      3. ดุลยภาพระหว*างผู!คนในสังคมและชุมชน เช*น การช*วยเหลือกันใน 
ชุมชน การใช!ระบบน้ําใจ แลกเปลี่ยนแรงงานและการช*วยเหลือกันเม่ือคนในชุมชนมีป�ญหา หรือ การ
แสดงออกด!วยความสามัคคีผ*านทางพิธีกรรมในชุมชนเม่ือเกิดป�ญหาร*วมกัน แม!แต*รูปแบบของ การค!า
ท่ีแสดงถึงความสมดุล เช*น การค!าขายเพ่ือแลกเปลี่ยนอาหาร สิ่งของ เครื่องใช!ท่ีมีความจําเป9น ในชีวิต 
ไม*ได!มุ*งเน!นในการแลกเปลี่ยนเพ่ือเงินตรา ไม*มีการชั่งตวงวัดออกมาเป9นตัวเลขท่ีตายตัว แต*เป9นการ
แลกเปลี่ยนโดยใช!ความรู!สึกท่ีช*วยเหลือเก้ือกูลกัน ซ่ึงเป9นการก*อให!เกิดความอบอุ*นและ ความสัมพันธ6
ทางสังคมท่ีดี (เอ่ียม ทองดี, 2538; กําธน สินธุวานนท6, 2542; นิธิ เอ่ียวศรีวงศ6, 2549) 
      4. ดุลยภาพระหว*างผู!คนกับธรรมชาติ (และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ท่ีอยู*เหนือ 
ธรรมชาติ) ผู!คนในสังคมภูมิป�ญญาท!องถ่ินมีความเคารพในการใช! วัสดุ สิ่งของ วัตถุดิบ อาหาร ท่ีมา
จากในธรรมชาติ ความเคารพดังกล*าวเกิดจากความเชื่อว*า มีสิ่งศักด์ิสิทธิ์สถิตอยู*ในสภาพแวดล!อมทาง
ธรรมชาติ จึงมีการพ่ึงพาและใช!ทรัพยากรธรรมชาติอย*างพอเพียง และมีความ เข!าใจถึงความสําคัญใน
การอนุรักษ6ทรัพยากรทางธรรมชาติในภูมิป�ญญาท!องถ่ิน และส*งเสรม คุณธรรม จริยธรรม แก*ผู!คนใน
สังคม (เอ่ียม ทองดี, 2538; กําธน สินธุนนท6, 2542) 
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      3. จุดมุ*งหมายของผู!คนในสังคม เพ่ือการมี “อิสรภาพ” ในการดําเนิน
ชีวิต ภูมิป�ญญาเกิดจากการใช!สติป�ญญาเพ่ือการแก!ป�ญหาในชีวิตและการ ทํามาหากิน และการ
แก!ป�ญหาดังกล*าวมีจุดมุ*งหมายเพ่ือตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให!มีอิสระในการ ใช!ชีวิตไม *พ่ึงพา
เทคโนโลยีชั้นสูง จากสังคมภายนอก ตัวอย*างการใช!ภูมิป�ญญาท!องถ่ิน ท่ีมีอิสระใน การใช!ชีวิต เช*น 
การปลูกข!าวหรือผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเอาไว!กินเองในครัวเรือนในสังคม เกษตรกรรม การใช!ยา
รักษาโรค ท่ีใช!สมุนไพรท่ีหาได!ในชุมชน การสร!างบ!านเรือนหรือการ ประดิษฐ6อุปกรณ6ท่ีใช!ใน
ชีวิตประจําวันด!วยตนเองหรือคนในชุมชนโดยใช!วัสดุท่ีสามารถหาได!ง*าย ในท!องถ่ิน ส*งผลต*อรูปแบบ
การปฏิสัมพันธ6 ท่ีกลมกลืนลงตัวกับวิถีชีวิต ทําให!สามารถดูแลรักษา และซ*อมบํารุงได!โดยง*าย มี
อิสรภาพในการดําเนินชีวิตและลดการพ่ึงพาจากสังคมภายนอก (เอ่ียม ทองดี, 2538; กําธน สินธุวานนท6, 
2542; นิธิ เอ่ียวศรีวงศ6, 2549) สภาวการณ6ของภูมิป�ญญาท!องถ่ิน กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบต*อภูมิป�ญญานั้นเกิดข้ึนอยู*ตลอดเวลาท้ังในอดีต และป�จจุบัน ใน
อดีตอาจจะเป9นการเปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพลของประเทศท่ีมีความเจริญกว*าเผยแพร* วัฒนธรรมของ
ตนผ*านทางการค!าของชนชั้นปกครองในประเทศ แต*ใน ป�จจุบันการเปลี่ยนแปลง ส*วนใหญ*เกิดจาก
อิทธิพลของสังคมภายนอกท่ีมีความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีท่ีสูงกว*าภายใต! ระบบทุนนิยมแพร*
ผ*านทางกลุ*มท่ีต!องการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลเหนือกลุ*มอ่ืนๆในประเทศ (Everett M. Rogers. 
1962; Francis Fukuyama, 1992) โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต*อภูมิป�ญญาสามารถ แบ*งออกไต!ตาม
รูปแบบของผลกระทบต*อสังคมได!ดังนี้ 
       1. ผลกระทบโดยตรงของการเปลี่ยนแปลงในสังคม ผลกระทบ
โดยตรงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมท่ีมีความรวดเร็ว ชัดเจนส*งผลต*อภูมิ
ป�ญญาให!เกิดการเปลี่ยนแปลง เช*น การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการขาดแคลน วัสดุในการผลิตภูมิ
ป�ญญา ซ่ึงในอดีตผู!ใช!ในชุมชนสามารถหาวัสดุท่ีนํามาผลิตภูมิป�ญญาในเชิง หัตถกรรมได!จาก
สภาพแวดล!อมตามธรรมชาติในชุมชนได!โดยง*าย แต*ป�จจุบันไม*สามารถหาวัสดุ เดิมมาใช!เนื่องจากขาด
แคลน วัสดุมีมูลค*าท่ีสูงข้ึนมากจนเกินกําลังทรัพย6ซึ่งบางครั้งผู!ใช!ในชุมชนอาจ “จํายอม” เปลี่ยนแปลง
พัฒนาตัว ภูมิป�ญญาด!วยตนเองซ่ึงอาจจะทําให!คุณค*าบางอย*างในตัวภูมิป�ญญาสูญเสียไป (สุดแดน      
วิสุทธิลักษณ6, 2534; สวทช. และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545) 
       2. ผลกระทบโดยทางอ!อมของการเปลี่ยนแปลงในสังคมผลกระทบ
ทางอ!อมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร!างของสังคม เม่ือโครงสร!าง ของสังคมเปลี่ยนไป 
ส*วนต*างๆ ท่ีอยู*ภายในโครงสร!างจะเปลี่ยนแปลงตาม ซ่ึงจากในอดีตโครงสร!าง ของสังคมในประเทศ
ไทยเป9นสังคมเกษตรกรรมท่ีมีวิถีการดําเนินชีวิต และปฏิสัมพันธ6อันดีต*อ สภาพแวดล!อมและภูมิป�ญญา
ด!วยความเคารพและสมดุล ได!มีการปรับเปลี่ยนอย*างช!าๆ มาสู*สังคม ในเชิงพาณิชย6ท่ีส*งผลต*อภูมิ
ป�ญญาท!องถ่ินให!แตกต*างไปจากเดิม (เอ่ียม ทองดี, 2538; Helen Ho, 2001; นิธิ เอ่ียวศรีวงศ6, 2549) 
     สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงจากป�จจัยท่ีมีความซับซ!อนในหลายด!าน เช*น 
ด!านการเรียนรู! และถ*ายทอด การเปลี่ยนแปลงแบบการถ*ายทอดภูมิป�ญญาความรู!ในชุมชนท่ีใช!
รูปแบบการบอก เล*าร*วมกับการเรียนรู!ในเชิงปฏิบัติปรับเปลี่ยนเป9นการเรียนรู!ระบบความรู!สมัยใหม*
ในโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยท่ีมุ*งเน!นการสอนเพ่ือตอบสนองระบบพาณิชย6นิยม ส*งผลให!เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงจาก การใช!สติป�ญญาในการแก!ป�ญหาในชีวิตเพ่ือความสัมพันธ6ในชุมชน กลายเป9นการ
สร!างมูลค*าแก* ความรู!เพ่ือการตอบสนองจุดมุ*งหมายในเชิงพาณิชย6 ซ่ึงความรู!ดังกล*าวอาจไม*ได!
คํานึงถึง ความสัมพันธ6ต*อชุมชนหรือสังคมของผู!เรียนรู! (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ6, 2549) 
     โลกทัศน6เชิงพาณิชย6ท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงมีจุดม*งหมาย
ในการสร!าง ความสุขและประโยชน6ส*วนตน เน!นการพ่ึงพาเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายจากสังคม
ภายนอก ขาดการคํานึงถึง “สัมพันธภาพ” ในชุมชนและสังคม ขาดซ่ึง “ดุลยภาพ” และ “อิสรภาพ” 
ในการ ดําเนินชีวิต ส*งผลกระทบต*อภูมิป�ญญาท!องถ่ิน ทําให!เกิดการลดลงของความต!องการของผู!ใช!
ภูมิป�ญญาในสังคม ผู!ใช!ในสังคมไม*เห็นความสําคัญของภูมิป�ญญาท่ีจะนําไปใช!ในการแก!ป�ญหาในการ 
ดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช*น จากการลงแขกเก่ียวข!าวร*วมกันในชุมชนท่ีใช!ระบบน้ําใจ 
สร!างความสัมพันธ6อันดีในชุมชน เปลี่ยนเป9นการใช!ระบบการจ!างแรงงานด!วยเงิน การเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต
ท่ีมีการประดิษฐ6อุปกรณ6เครื่องใช!ในการดําเนินชีวิตด!วยตนเองในครัวเรือนหรือชุมชนเป9น การใช!อุปกรณ6
และเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบาย จากสังคมภายนอก (เอ่ียม ทองดี, 2538; นิธิ เอ่ียวศรีวงศ6, 2549) 
     ระดับของการเปลี่ยนแปลงในภูมิป�ญญาท่ีเกิดข้ึน มีหลายระดับได!แก*การ
เปลี่ยนแปลง มุมมองและทัศนคติของผู!ใช!ในสังคมต*อภูมิป�ญญาด้ังเดิมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร!างทาง สังคม เช*น การเปลี่ยนจากอาชีพจากเกษตรกรในสังคมเกษตรกรรมไปสู*อาชีพอ่ืนท่ี
ตอบสนอง ระบบความรู!เชิงพาณิชย6อาจส*งผลต*อผู!ใช!ให!เกิดความละเลยขาดความเคารพต*อธรรมชาติ
และภูมิป�ญญา ความสัมพันธ6กับผู!อ่ืนในชุมชนและสังคมลดลงรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางด!านอุปสงค6 
ของภูมิป�ญญาท!องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู*การสร!างอุปสงค6ใหม*เพ่ือการคา เช*น การมุ*งผลิตภูมิป�ญญา
ท!องถ่ินเพ่ือการพาณิชย6 หรือการมุ*งผลิตภูมิป�ญญาเพ่ือการตอบสนองสังคมภายนอกท่ีขาด ความเข!าใจ
ในคุณค*าของภูมิป�ญญา (วิบูลย6 ลี้สุวรรณ, 2532; สุดแดน วิสุทธิลักษณ6, 2534; กําธน สินธุวานนท6, 
2542; นิธิ เอ่ียวศรีวงศ6, 2549) 
 2.3.3 ขอบข*ายภูมิป�ญญาไทย 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห*งชาติ (2541) ได!กําหนดความหมาย และ
ขอบข*ายภูมิป�ญญาไทยไว!คือ ภูมิป�ญญาไทย หมายถึง องค6ความรู! ความสามารถและทักษะของคน
ไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ6ท่ีผ*านกระบวนการเรียนรู! เลือกสรร ปรุงแต*ง พัฒนาและ
ถ*ายทอดสืบต*อกันมาเพ่ือให!แก!ป�ญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให!สมดุล กับสภาพแวดล!อมและ
เหมาะสมกับยุคสมัยภูมิป�ญญาไทย มีลักษณะเป9นองค6รวม และมีคุณค*าทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนในวิธี
ชีวิตไทยซ่ึงภูมิป�ญญาท!องถ่ินอาจเป9นท่ีมาขององค6ความรู!ท่ีงอกงามข้ึนใหม*ท่ีจะช*วยในการเรียนรู!การ
แก!ป�ญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค6รวมของภูมิป�ญญา
มีความเด*นชัดในหลายกลุ*ม เช*น 
  1. กลุ*มเกษตรกรรม ได!แก* ความสามารถในการผสมผสานองค6ความรู! ทักษะและ
เทคนิคด!านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค*าด้ังเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพา
ตนเองในสภาวการณ6ต*างๆ ได! เช*น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก!ป�ญหาการเกษตร ด!าน
การตลาดการแก!ป�ญหา ด!านการผลิต และการรู!จักปรับใช!เทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตรเป9นต!น 
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  2. กลุ*มอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได!แก* การรู!จักประยุกต6ใช!เทคโนโลยีสมัยใหม*
ในการแปรรูปผลิต เพ่ือการบริโภคอย*างปลอดภัย ประหยัดและเป9นธรรม อันเป9นขบวนการให!ชุมชน
ท!องถ่ิน สามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได! ตลอดท้ังการผลิตและการจําหน*ายผลผลิตทางหัตถกรรม 
เช*น การรวมกลุ*มของกลุ*มโรงงานยางพารา กลุ*มโรงสี กลุ*มหัตถกรรม เป9นต!น 
  3. กลุ*มการแพทย6แผนไทย ได!แก* ความสามารถในการจัดการปEองกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน!นให!ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ทางด!านสุขภาพและอนามัยได! เช*น 
ยาจากสมุนไพร อันมีอยู*หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ!าน เป9นต!น 
  4. กลุ*มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ได!แก* ความสามารถเก่ียวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ท้ังการอนุรักษ6การพัฒนา และการใช!ประโยชน6จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย*างสมดุลและยั่งยืน เช*น การบวชปqา การสืบชะตาแม*น้ําการทํา
แนวปะการังเทียม การอนุรักษ6ปqาชายเลน การจัดการปqาต!นน้ําและปqาชุมชน เป9นต!น 
  5. กลุ*มกองทุนและธุรกิจชุมชน ได!แก* ความสามารถในด!านการสะสมและบริหาร
กองทุนและสวัสดิการชุมชน ท้ังท่ีเป9นเงินตราและโภคทรัพย6 เพ่ือเสริมสร!างความม่ันคงให!แก*ชีวิต
ความเป9นอยู*ของสมาชิกในกลุ*ม เช*น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ6ออมทรัพย6 
รวมถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให!เกิดความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน และการ
จัดระบบ สวัสดิการบริการชุมชน 
  6. กลุ*มศิลปกรรม ได!แก* ความสามารถในการสร!างสรรค6ผลงานทางด!านศิลปะสาขา
ต*างๆ เช*น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป  ดนตรี ทัศนศิลป  คีตศิลป  การละเล*นพ้ืนบ!านและ
นันทนาการ 
  7. กลุ*มภาษาและวรรณกรรม ได!แก* ความสามารถในการอนุรักษ6และสร!างสรรค6
ผลงานด!านภาษาวรรณกรรมท!องถ่ิน และการจัดทําสารานุกรมภาษาถ่ิน การปริวรรตหนังสือโบราณ
การฟ��นฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของท!องถ่ินต*างๆ 
  8. กลุ*มปรัชญา ศาสนาและประเพณี ได!แก* ความสามารถประยุกต6และปรับใช!
หลักธรรม คําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณีท่ีมีคุณค*าให!เหมาะสมต*อบริบททางเศรษฐกิจ
สังคม เช*น การถ*ายทอดวรรณกรรม คําสอน การบวชปqา การประยุกต6ประเพณีบุญประทานข!าว 
  9. กลุ*มโภชนาการ ได!แก* ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ6และปรุงแต*ง
อาหารและยาได!เหมาะสมกับความต!องการของร*างกายในสภาวการณ6ต*างๆ ตลอดจนผลิตเป9นสินค!า
และบริการส*งออกท่ีได!รับความนิยมแพร*หลาย รวมถึงการขยายคุณค*าเพ่ิมของทรัพยากรด!วย 
  จากขอบข*ายภูมิป�ญญาไทยดังกล*าวข!างต!นผู!วิจัยสนใจศึกษาภูมิป�ญญาไทยกลุ*ม
เกษตรกรรมกลุ*มการแพทย6แผนไทย และกลุ*มโภชนาการ เพราะในบริบทของเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล*างประชาชนส*วนใหญ*มีอาชีพเกษตรกรรมเป9นหลัก ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดสามารถ
นํามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค*า เก็บรักษา ตลอดจนผลิตเป9นสินค!าและบริการส*งออกท่ีได!รับความนิยม
แพร*หลาย และในบางพ้ืนท่ีเป9นชุมชนเก*าแก* มีภูมิป�ญญาด!านการแพทย6แผนไทยถ*ายทอดมาจากรุ*นสู*
รุ*นโดยมีรายละเอียดเก่ียวกับภูมิป�ญญาท้ัง 3 กลุ*มดังนี้ 
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  2.3.3.1 กลุ*มเกษตรกรรม ได!แก* ความสามารถในการผสมผสานองค6ความรู! ทักษะ
และเทคนิคด!านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค*าด้ังเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพา
ตนเองใน สภาวการณ6ต*างๆ ได! เช*น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก!ป�ญหาการเกษตร ด!าน
การตลาดการแก!ป�ญหา ด!านการผลิต และการรู!จักปรับใช!เทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตรเป9นต!น 
  2.3.3.2 กลุ*มการแพทย6แผนไทย ได!แก* ความสามารถในการจัดการปEองกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน!นให!ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ทางด!านสุขภาพและอนามัยได! เช*น ยาจาก
สมุนไพร อันมีอยู*หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ!าน เป9นต!น 
     ภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet 
/book544/thai.html โดย อาจารย6กิตติ ลี้สยาม 
     1. ความหมายภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย ภูมิป�ญญา ตามพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได!ให!ความหมายว*า พ้ืนความรู!ความสามารถ ภูมิป�ญญาการแพทย6
แผนไทย ทางการแพทย6แผนไทยได!ให!ความหมายว*า พ้ืนความรู!ความสามารถเก่ียวกับการแพทย6แผน
ไทย การแพทย6แผนไทยตามพระราชบัญญัติคุ!มครองและส*งเสริมภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย พ.ศ. 
2542 ได!ให!ความหมายว*า กระบวนการทางการแพทย6เก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา หรือ
ปEองกันโรค หรือการส*งเสริมและฟ��นฟูสุขภาพของมนุษย6หรือสัตว6 การผดุงครรภ6 การนวดไทย และให!
หมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ6อุปกรณ6 และเครื่องมือทางการ
แพทย6 ท้ังนี้โดยอาศัยความรู!หรือตําราท่ีได!ถ*ายทอดและพัฒนาสืบต*อกันมา การแพทย6แผนไทย ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ได!ให!ความหมายว*า การประกอบโรคศิลปะตาม
ความรู!หรือตําราแบบไทยท่ีถ*ายทอดและพัฒนาสืบต*อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาท่ี
คณะกรรมการรับรองการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  ได!
ให!ความหมายว*า การประกอบวิชาชีพท่ีกระทําหรือมุ*งหมายจะกระทําต*อมนุษย6เก่ียวกับการตรวจโรค การ
วินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปEองกันโรค การส*งเสริมและการฟ��นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ6 แต*ไม*รวมถึง
การประกอบวิชาชีพทางการแพทย6และสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว*าด!วยการนั้นๆ  
     2. กล*าวโดยรวมภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย หมายความถึง พ้ืนความรู!
ความสามารถหรือองค6ความรู! เ ก่ียวกับการแพทย6ไทย  หรือจะให!ความหมายตามสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห*งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป9นหน*วยงานท่ีมีนโยบายส*งเสริมภูมิ
ป�ญญาไทยในการจัดการศึกษา เพ่ือยกย*องและเชิดชูเกียรติ “ครูภูมิป�ญญาไทย” ภูมิป�ญญาไทย 
หมายความถึง องค6ความรู! ความสามารถ และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ6ท่ี
ผ*านกระบวนการเรียนรู! เลือกสรรปรุงแต*ง พัฒนาและถ*ายทอดสืบต*อกันมา เพ่ือใช!แก!ป�ญหาและ
พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให!สมดุลกับสภาพแวดล!อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิป�ญญาไทย มี
ลักษณะเป9นองค6รวม และมีคุณค*าทางวัฒนธรรม เกิดข้ึนในวิถีชีวิตไทย ซ่ึงภูมิป�ญญาท!องถ่ินอาจเป9น
ท่ีมาขององค6ความรู!ท่ีงอกงามข้ึนใหม*ท่ีจะช*วยในการเรียนรู! การแก!ป�ญหา การจัดการ และการ
ปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทย ลักษณะองค6รวมของภูมิป�ญญามีความเด*นชัดในหลายด!าน 
ได!แก*  ด!านเกษตรกรรม ด!านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด!านการแพทย6แผนไทย ด!านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ด!านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด!านศิลปกรรม ด!านภาษาและ
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วรรณกรรม ด!านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด!านโภชนาการ ด!านการแพทย6แผนไทย อันได!แก* 
ความสามารถในการจัดการปEองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน!นให!ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองทางด!านสุขภาพและอนามัยได! เช*น ยาจากสมุนไพรอันมีอยู*หลากหลาย การนวดไทย การดูแล
และรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ!าน เป9นต!น ภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย ถือว*าเป9นระบบการแพทย6แบบ
องค6รวมระหว*าง กาย จิต สังคมและธรรมชาติ ซ่ึงจะเห็นว*าการแพทย6แผนไทยไม*ได!มุ*งเน!นเป9นแต*
เพียงการบําบัดโรคทางกาย หรือการรักษาเฉพาะส*วนอย*างการแพทย6ตะวันตก แต*เป9นการดูแล
สุขภาพของคนท้ังร*างกาย และจิตในระดับป�จเจกบุคคล และยังสอดคล!องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือสังคม  และยังเอ้ือประสานความสมดุลของระบบนิเวศน6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม ดังนั้น ภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทยจึงต!องเป9นองค6ความรู! ระบบความคิด ความเชื่อของ
ชุมชนได!จากประสบการณ6ท่ีสั่งสม ปรับตัว และดํารงชีพตามสภาพแวดล!อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อมทางสังคม-วัฒนธรรมในแง*การจัดการปEองกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพของคนไทยท่ี
มีการพัฒนาสืบทอดกันมา รากฐานหรือองค6ความรู!การแพทย6แผนไทยนั้นเป9นผลจากการใช!สติป�ญญา
ปรับตัวตามสภาวการณ6ต*างๆ เป9นภูมิป�ญญาอันเกิดจากประสบการณ6ของคนไทยเอง หรืออาจเป9นภูมิ
ป�ญญาจากภายนอกท่ีได!มีการแลกเปลี่ยนและถ*ายทอด  ซ่ึงมีอิทธิพลต*อวิถีชีวิต และเกิดการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุ*มชนชาติอ่ืน และรับเอามาปรับเปลี่ยนให!สอดคล!องกับบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย  
     2. ความเป9นมาของภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทยการแพทย6แผนไทยนับว*า
เป9นภูมิป�ญญาของชาติ เป9นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาแต*โบราณ ควบคู*มากับสังคมไทย เป9น
องค6ความรู!ท่ีผ*านการสังเกต ทดลองใช! คัดเลือก พัฒนาและถ*ายทอดสืบต*อกันมา เพ่ือแก!ป�ญหา
สุขภาพให!สมดุลกับบุคคล สังคม และสภาพแวดล!อม และมีการปรับเปลี่ยนให!เหมาะสมกับยุคสมัย 
ภูมิป�ญญาสามารถสะท!อนความสัมพันธ6ได! 3 ลักษณะ คือ  
      1) ความสัมพันธ6ระหว*างคนกับธรรมชาติ  
      2) ความสัมพันธ6ระหว*างคนกับสังคมหรือชุมชน 
      3) ความสัมพันธ6ระหว*างคนกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ สิ่งท่ีอยู*เหนือธรรมชาติ 
     นับว*าการแพทย6ด้ังเดิมของไทยก็ผูกพันกับความเชื่อดังกล*าว อันได!แก* 
ความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร6 ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร6 หรือการ
เคารพธรรมชาติ ดังจะเห็นได!จากมีการบวงสรวงเทพ เทวดา เจ!าปqา เจ!าเขา แม*ธรณี เป9นต!น  ต*อมามี
การลองผิดลองถูก จดจําสมุนไพร เกิดเป9นการแพทย6พ้ืนบ!าน อันเป9นการแพทย6ท่ีเกิดจากการเรียนรู!
ทดสอบเรื่องสรรพคุณสมุนไพร ท้ังจากพิธีกรรมความเชื่อด้ังเดิมผสมผสานกับการแพทย6ประสบการณ6 
จึงเกิดระบบการแพทย6พ้ืนบ!าน จากนั้น การแพทย6แผนไทยก็ได!รับอิทธิพลจากภายนอก ซ่ึงเกิดจาก
อิทธิพลของขอม อินเดีย และจีน ก*อให!เกิดการแลกเปลี่ยนและผสมผสานให!สอดคล!องกับวิถีชีวิต
สังคมและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงอิทธิพลขอมสมัยของพระเจ!าชัยวรมันท่ี 7 ปรากฏหลักฐาน คือ อโรคยศาล      
ท่ีพบในประเทศไทยหรือตําราสมุดข*อยโบราณท่ีเป9นตํารา ภาษาขอม การเผยแพร*ศาสนาพุทธและ
ฮินดูจากอินเดีย ทําให!การแพทย6อายุรเวทเข!ามามีอิทธิพลและเป9นรากฐานของการแพทย6แผนไทย ดัง
จะเห็นได!ว*า ตําราหรือคัมภีร6แพทย6จะเริ่มต!นคําปฌาม หรือนมัสการพระพุทธเจ!า มีการอ!างถึง
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ปรมาจารย6ทางการแพทย6คือ หมอชีวกโกมารภัจจ6  จากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา เช*น กล*าวถึงธาตุ
ท้ัง 4 ได!แก* ดิน น้ํา ลม ไฟ ก็มีปรากฏในพระไตรป�ฎก และอิทธิพลของการแพทย6จีนก็มีหลักฐาน เช*น 
ตําราพระโอสถพระนารายณ6 ก็ประกอบด!วยหมอจีนและตํารับแพทย6จีน หรือมีการใช!โกฎ ซ่ึงเป9นตัวยาจีน
ในยาอายุวัฒนะ เป9นต!น ซ่ึงการแพทย6จีนเข!ามามีอิทธิพลเฉพาะตัวยา แต*ทฤษฎีการแพทย6จีนและหลักการ
วินิจฉัยอย*างการแมะจับชีพจรคนไข!ก็เป9นเพียงเครื่องมือประกอบในการวินิจฉัยโรคเท*านั้น  
     นอกจากนี้ ทฤษฎีการแพทย6ด้ังเดิม ได!แก* ทฤษฎีธาตุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน 
อายุสมุฏฐาน และกาลสมุฏฐาน ก็ล!วนเป9นรากฐานการแพทย6แผนไทย ดังนั้น สามารถสรุปได!ว*า 
รากฐานการแพทย6แผนไทยประกอบด!วย  
     1. ระบบการแพทย6พ้ืนบ!าน หรือระบบการแพทย6ท!องถ่ิน  
     2. พระพุทธศาสนา  
     3. อายุรเวทจากอินเดีย  
     4. การแพทย6จีนหรือการแพทย6ขอม  
     5. ทฤษฎีการแพทย6ดั้งเดิม  
     ความเป9นมาของภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทยในยุคก*อนสมัยสุโขทัยท่ี
ปรากฏเด*นชัดทางโบราณคดี ได!แก* อโรคยศาล ท่ีสร!างสมัยพระเจ!าชัยวรมัยท่ี 7 ซ่ึงมีปรากฏหลักฐาน
ในประเทศไทยถึง 22 แห*ง โดยมีอโรคยศาลท่ีเปรียบเหมือนโรงพยาบาล ซ่ึงมีความสําคัญ คือ มี
พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรย6ประภา ซ่ึงถือว*าเป9นพระพุทธเจ!าทางด!านการแพทย6 และยังพบจารึกท่ี
กล*าวถึงแพทย6อายุรเวทและตัวยารักษาโรค ดังนั้น ในอโรคยศาล น*าจะมีการักษาด!วยสมุนไพร
ประกอบกับพิธีกรรมความเชื่อ หลังจากพระเจ!าชัยวรมันท่ี 7 สวรรคต ความเจริญรุ*งเรืองและการแผ*
อํานาจทางการเมืองของขอมก็เริ่มเสื่อมลง พร!อมกับการเจริญรุ*งเรืองของรัฐสุโขทัยในลุ*มแม*น้ํา
เจ!าพระยา ซ่ึงการบําบัดและรักษาโรคภัยไข!เจ็บได!รับอิทธิพลจากศาสนาและวัฒนธรรมจากขอม 
อินเดีย และจีน และจากระบบการแพทย6พ้ืนบ!านอันเป9นการแพทย6ประสบการณ6 เกิดการผสมผสาน
หล*อหลอมเป9นรากฐานของการแพทย6แผนไทยมาต้ังแต*รัฐสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร6  
     3. องค6ประกอบของภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย 
      องค6ประกอบของภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย ประกอบด!วย ตําราหรือ
คัมภีร6แพทย6แผนไทย บุคลากรแพทย6แผนไทย ปqาและสมุนไพร ส*วนประเภทของภูมิป�ญญาการแพทย6
แผนไทย สามารถแบ*งได!เป9นการแพทย6แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 
2542 และการแพทย6พ้ืนบ!าน  
      3.1 ตําราและคัมภีร6การแพทย6แผนไทย 
       3.1.1 ตําราการแพทย6แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ!มครองและ
ส*งเสริมภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย พ.ศ. 2542 ได!ให!ความหมายว*า หลักวิชาการต*างๆ เก่ียวกับ
การแพทย6แผนไทย ท้ังท่ีบันทึกไว!ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอ่ืน หรือมิได!มีการบันทึกกัน
ไว! แต*เป9นการเรียนรู!หรือถ*ายทอดสืบต*อกันมาไม*ว*าด!วยวิธีใด เช*น ตําราเวชศาสตร6ฉบับหลวง ตํารา
แพทย6ศาสตร6สงเคราะห6ฉบับหลวง เป9นต!น  
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       3.1.2 ตํารับยาแผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ!มครองและส*งเสริม
ภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย พ.ศ. 2542 ได!ให!ความหมายว*า สูตรซ่ึงระบุกรรมวิธีการผลิตและ
ส*วนประกอบสิ่งปรุงท่ีมียาแผนไทยรวมอยู*ด!วยไม*ว*า สิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด เช*น ตํารับยาใน
ตําราจารึกวัดราชโอรส และตําราพระโอสถพระนารายณ6 เป9นต!น  
       3.1.3 คัมภีร6แพทย6 คือ องค6ความรู! หรือทฤษฎีการแพทย6แผนไทย 
หรือ ทฤษฎีโรคของการแพทย6แผนไทย อันเป9นความรู!ท่ีมีการบันทึก ถ*ายทอดสืบต*อกันมาโดยมากจะ
เป9นคัมภีร6โรคแผนโบราณหลายๆ คัมภีร6 มักถูกรวบรวมอยู*ในตําราการแพทย6แผนไทย เช*น คัมภีร6
สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร6โรคนิทาน และคัมภีร6ธาตุวิภังค6 เป9นต!น  
      3.2 บุคลากรการแพทย6แผนไทย แบ*งได! 2 ประเภท ดังนี้  
       3.2.1 แพทย6แผนไทยท่ีข้ึนทะเบียนของทางราชการ แพทย6ท่ีมีการ
เรียนการสอนอย*างเป9นระบบ ตําราเป�ดเผยมีแบบฉบับแน*นอน ต!องผ*านการข้ึนทะเบียนของกอง
ประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข แบ*งออกเป9น 2 สาขาตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 ได!แก*  
         ก. สาขาแพทย6แผนไทย หมายถึง การประกอบโรคศิลปะ
ตามความรู!หรือตําราแผนไทยท่ีถ*ายทอดและพัฒนาสืบต*อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานท่ี
คณะกรรมการรับรอง ได!แก* เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ6ไทยและการนวดไทย  
         ข. สาขาการแพทย6แผนไทยประยุกต6 หมายถึง การ
ประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีคณะกรรมรับรองและใช!เครื่องมือทางวิทยาศาสตร6
การแพทย6 เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการบําบัดโรคท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
       3.2.2 แพทย6แผนไทยท่ีไม*ได!ข้ึนทะเบียนของทางราชการ ได!แก* 
บุคคลท่ีเรียนรู!ด!วยตนเอง หรือได!รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ หรือจากการฝากตัวเป9นศิษย6กับครู
หมอพ้ืนบ!าน การเรียนอาศัยทฤษฎีจากตําราเก*าท่ีสืบทอดกันมา เช*น สมุดข*อยใบลาน หรือจาก
ประสบการณ6ตรง ให!การรักษาด!วยสมุนไพรหรือวิถีธรรมชาติ โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู*ในท!องถ่ิน แก*
สมาชิกในชุมชนแบบพ่ึงพาอาศัยกัน และได!รับการยอมรับจากชุมชน แต*ไม*ได!ข้ึนทะเบียนกับทาง
ราชการ เช*น หมอยาพ้ืนบ!าน หมอพระ หมอนวด หมอตําแย หมอกระดูก หมอน้ํามนต6 หมองู เป9นต!น  
      3.3 ปqาไม!และสมุนไพร ปqาเป9นคลังยา ประกอบด!วย สมุนไพรท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ได!แก* พันธุ6พืชและพันธุ6สัตว6ชนิดต*างๆ หมอพ้ืนบ!านเรียนรู!จากปqา เรื่องยา
สมุนไพร พืชวัตถุ สัตว6วัตถุ ปqาจึงเป9นแหล*งศึกษาค!นคว!าของหมอยาพ้ืนบ!าน ซ่ึงหมอพ้ืนบ!านมักจะ
เก็บยาจากปqา ซ่ึงอาจเป9นปqาอนุรักษ6ท่ีเป9นอุทยานแห*งชาติ วนอุทยาน และเขตรักษาพันธุ6สัตว6ปqา หรือ
ปqาชุมชนใกล!ท่ีอยู*อาศัย การเก็บสมุนไพรจะเก็บในเชิงอนุรักษ6 กล*าวคือ สําหรับพืชปqาจะเก็บเฉพาะ
ส*วนท่ีจะนํามาทํายา ส*วนท่ีเหลือยังคงไว!หรือสามารถขยายพันธ6เจริญเติบโตต*อไปได! และจะไม*นําพืช
ปqาออกมาปลูกท่ีบ!านอย*างเด็ดขาด แสดงถึงการให!ความสําคัญของถ่ินกําเนิดสมุนไพร หมอพ้ืนบ!านท่ี
มีความเชี่ยวชาญมักจะได!องค6ความรู!มาจากปqาท้ังด!านพฤกษศาสตร6และสรรพคุณทางยา และหมอ
พ้ืนบ!านบางคนรู!จักพรรณไม!เกือบท้ังหมดของปqา กล*าวได!ว*า ปqาและสมุนไพรเป9นแหล*งภูมิป�ญญา
การแพทย6แผนไทย แต*ป�จจุบันพ้ืนท่ีปqาได!ลดลงอย*างมาก จึงควรให!ความสําคัญช*วยรักษาและปลูกปqา
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ทดแทน อนุรักษ6และปEองกันการทําลายพันธุ6พืชและพันธุ6สัตว6 ส*งเสริมให!มีการปลูกพืชสมุนไพร
ทดแทนสมุนไพรธรรมชาติ การวางแผนการจัดการ  และการอนุรักษ6และใช!ประโยชน6ของ
ทรัพยากรธรรมชาติอย*างยั่งยืน  
     4. ประเภทของภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย 
      ประเภทของภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย สามารถแบ*งได!เป9นภูมิ
ป�ญญาการแพทย6แผนไทยและภูมิป�ญญาการแพทย6พ้ืนบ!าน  โดยท่ีการแพทย6แผนไทยจะมีการเรียน
การสอน ครูผู!สอน และตําราท่ีใช!เป9นระบบชัดเจนกว*าการแพทย6พ้ืนบ!าน ซ่ึงมีรายละเอียดในแต*ละ
ประเภท ดังนี้  
      4.1 ภูมิป�ญญาการแพทย6แผนไทย แบ*งตามประเภทตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ได!แก* เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ6ไทยและการ
นวดไทย มีนิยามดังนี้  
       4.1.1 เวชกรรมไทย หมายความว*า การตรวจ การวินิจฉัย การ
บําบัดหรือการปEองกันโรคด!วยกรรมวิธีการแพทย6แผนไทย คือ เวชกรไทย หรือหมอไทยท่ีมีองค6ความรู!
ในการบําบัด รักษา และปEองกันโรคด!วยการแพทย6แผนไทย  
       4.1.2 เภสัชกรรมไทย หมายความว*า การกระทําในการเตรียมยา 
การผลิตยา การประดิษฐ6ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการ
จ*ายยาตามใบสั่งยาของผู!ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย6แผนไทย และการจัดจําหน*ายตามกฎหมาย
ว*าด!วยยา ท้ังนี้ ด!วยกรรมวิธีการแพทย6แผนไทย คือ เภสัชกรไทย ท่ีมีองค6ความรู!ในเรื่องยาไทย  
       4.1.3 การผดุงครรภ6ไทย หมายความว*า การตรวจ การบําบัด การ
แนะนํา และการส*งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ6 การปEองกันความผิดปกติในระยะต้ังครรภ6และระยะ
คลอด การทําคลอด การดูแลและส*งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ท้ังนี้ด!วย
กรรมวิธีการแพทย6แผนไทย คือ หมอไทยท่ีมีองค6ความรู!เรื่องหญิงมีครรภ6และทารก  
       4.1.4 การนวดไทย หมายความว*า การตรวจประเมิน การวินิจฉัย 
การบําบัด การปEองกันโรค การส*งเสริมสุขภาพ และฟ��นฟูสุขภาพ ด!วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การ
จับ การดัด การดึง การประคบ การอบ หรือวิธีการอ่ืนตามศิลปะการนวดไทย หรือใช!ยาตามกฎหมาย
ว*าด!วยยา ท้ังนี้ด!วยกรรมวิธีการแพทย6แผนไทย คือ หมอไทยท่ีมีองค6ความรู!เน!นการนวดไทยเพ่ือการ
บําบัดรักษาโรค  
      4.2 ภูมิป�ญญาการแพทย6พ้ืนบ!าน เป9นภูมิป�ญญาท่ีมีควบคู*กับสังคมไทย 
ผูกพันและเป9นส*วนหนึ่งของวิถีชีวิต ท้ังความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และการใช!ประโยชน6
จากทรัพยากรและสืบทอดเป9นการแพทย6ประสบการณ6ท!องถ่ินท่ีอิงกับบริบทของสังคมวัฒนธรรม และ
สภาพแวดล!อม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีแตกต*าง ทําให!เป9นการแพทย6ท่ีมีเอกลักษณ6และมีความ
หลากหลายเฉพาะถ่ิน ดังนั้น การแพทย6พ้ืนบ!านจึงเป9นการดูแลสุขภาพตามคติความเชื่อและการ
ดําเนินชีวิต อาจแบ*งเป9นการแพทย6ประสบการณ6 การแพทย6โหราศาสตร6 การแพทย6ไสยศาสตร6 หรือ
การแพทย6แบบอํานาจเหนือธรรมชาติ เป9นต!น แต*ท้ังนี้การแพทย6พ้ืนบ!านจะแตกต*างกันในแต*ละ
ท!องถ่ิน จึงทําให!สามารถแบ*งการแพทย6พ้ืนบ!านออกเป9น 4 ภาค รายละเอียดดังต*อไปนี้  
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       4.2.1 การแพทย6พ้ืนบ!านภาคเหนือ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต จิต
วิญญาณ ธรรมชาติและสิ่งท่ีอยู*เหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะองค6ความรู!ในการดูแลสุขภาพ มีความเชื่อ
ว*า คนประกอบข้ึนจากรูปกับนาม คือ กาย (ธาตุ) และจิต (ขวัญ) อย*างสมดุล และสัมพันธ6กับความ
เชื่อเรื่องของกรรมท่ีอาจไปสัมพันธ6กัน เช*น คนกับชุมชน คนกับผีหรือจิตวิญญาณ หรือคนกับ
ธรรมชาติ หรือสิ่งท่ีอยู*เหนือธรรมชาติ ตัวอย*างการแพทย6พ้ืนบ!านภาคเหนือ เช*น ฮ!องขวัญ กินอ!อพญา 
ย่ําขาง ตอกเส!น ฟEอนเชิง เช็ดแหก ผีย*าหม!อนึ่ง และขวากซุย เป9นต!น  
       4.2.2 การแพทย6พ้ืนบ!านภาคอีสาน ชาวอีสานมีความเชื่อเรื่องผี
แถน เป9นผู!สร!างสรรพสิ่ง ทําให!เกิด ดิน น้ํา ลม ไฟ โลกและมนุษย6 การติดต*อกับผีแถนโดยผ*านทาง
พิธีกรรมบุญบั้งไฟและลําผีฟEา มีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ เรื่องขวัญ ซ่ึงเป9นสิ่งรวมศูนย6ชีวิต         
ภูมิป�ญญาด!านสุขภาพของคนอีสานถึงสาเหตุการเจ็บปqวย จึงเป9นความสัมพันธ6ระหว*างคนกับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล!อม และสิ่งท่ีอยู*เหนือธรรมชาติ ตัวอย*างการแพทย6พ้ืนบ!านภาคอีสาน เช*น หมอลํา
ผีฟEา การอยู*ไฟหรืออยู*กรรม การสู*ขวัญ การบูชาผีปูqตา และโจลมะม็วด เป9นต!น  
       4.2.3 การแพทย6พ้ืนบ!านภาคกลาง ภาคกลางมักเรียกตัวเองว*า 
ชาวพุทธ เนื่องจากส*วนใหญ*นับถือศาสนาพุทธ วัดจึงเป9นศูนย6กลางของชุมชนเป9นศูนย6กลางการรักษา
สืบทอดตํารายาพ้ืนบ!าน ตลอดการรักษาด!วยคาถาเวทมนต6 ความเชื่อในท!องถ่ินยังมีการนับถือผีบรรพ
บุรุษ ศาลพระภูมิเจ!าท่ี นอกจากนี้ ภาคกลางยังเป9นศูนย6รวมผสมกลมกลืนของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เช*น วัฒนธรรมมอญ อิสลาม และจีน เป9นต!น ดังนั้น ความคิด ความเชื่อในการดูแลรักษา
สุขภาพจึงมีความหลากหลาย ท้ังการดูแลรักษาสุขภาพแบบด้ังเดิมผสมผสานกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมอ่ืน มีการปรับใช!ให!สอดคล!องกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวภาคกลาง ตัวอย*างการแพทย6
พ้ืนบ!านภาคกลาง เช*น การเหยียบเหล็กแดงของหมออิสลาม การทํานายพยากรณ6ป�ญหาสุขภาพ การ
ดูแลสุขภาพด!วยวิถีธรรม การรักษาผู!ปqวยด!วยวัฒนธรรมชอง การนวดพ้ืนบ!านภาคกลาง เป9นต!น  
       4.2.4 การแพทย6 พ้ืนบ!านภาคใต! นับเป9นแหล*งท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท้ังพราหมณ6 อิสลาม จีนและมลายู ชาวใต!มีความเชื่อเรื่องผีไม*ต*างจากชาว
ล!านนาและชาวอีสาน เชื่อว*า มีผีสถิตอยู*ในธรรมชาติ เช*น ผีเจ!าปqา เจ!าเขา เจ!าท่ีนา และยังนับถือผี
บรรพบุรุษ  หรือท่ีเรียกว*า “ครูโนรา” ในเรื่องความเจ็บปqวยชาวใต!เชื่อว*า เกิดจากอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ อํานาจธรรมชาติ และอํานาจความผิดปกติทางสังคม การแพทย6พ้ืนบ!านภาคใต! ตัวอย*างเช*น 
โต�ะบีแด (หมอตําแยชาวไทยมุสลิม) โนราลงครู หมองู หมอยาสมุนไพร และหมอบีบหมอนวดภาคใต! 
เป9นต!น  
  2.3.3.3 ด!านโภชนาการ ได!แก* ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ6และปรุงแต*ง
อาหารและยาได!เหมาะสมกับความต!องการของร*างกายในสภาวการณ6ต*างๆ ตลอดจนผลิตเป9นสินค!า
และบริการส*งออกท่ีได!รับความนิยมแพร*หลาย รวมถึงการขยายคุณค*าเพ่ิมของทรัพยากรด!วย 
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2.4 นโยบายรัฐ เก่ียวกับภูมิป#ญญาท�องถ่ินไทย 
 2.4.1 ยุทธศาสตร6ความเข!มแข็งภาคเกษตร  
  1. สถานการณ6การเปลี่ยนแปลง 
   การพัฒนาประเทศในช*วงเวลาท่ีผ*านมา ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญต*อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท้ังในมิติของการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองด!านอาหารและเป9น
แหล*งสร!างรายได!ให!แก*ครัวเรือนภาคเกษตร และเป9นฐานการผลิตท่ีสนับสนุนการสร!างมูลค*าเพ่ิมเพ่ือ
การค!าและการส*งออกสาหรับภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ รวมถึงในมิติการพัฒนาสู*แหล*งการผลิต
พลังงานทดแทนท่ีสําคัญของประเทศเนื่องจากภาคเกษตรเป9นฐานการผลิตท่ีเข!มแข็งด!วยมีท่ีต้ังทางภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม มีภูมิป�ญญาด!านการผลิต การประยุกต6ดัดแปลง และวัฒนธรรม
อาหารท่ีเข!มแข็งและหลากหลาย รวมท้ังเป9นประเทศผู!ผลิตอาหารส*งออกท่ีสําคัญรายใหญ*ของโลก ซ่ึง
สถานการณ6การพัฒนาของภาคเกษตรตลอดช*วงท่ีผ*านมา สรุปได!ดังนี้ 
   1.1 บทบาทภาคเกษตรเริ่มลดลงแต*ยังเป9นฐานการผลิตท่ีสําคัญของประเทศ 
โดยป�จจุบันมีพ้ืนท่ีทางการเกษตร ร!อยละ 40.0 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ครัวเรือนเกษตรกร 6.9 ล!าน
ครัวเรือน ซ่ึงประกอบด!วยเกษตรกรรายย*อยท่ีผลิตเพ่ือพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรท่ีผลิตเชิงพาณิชย6 และ
เกษตรกรท่ีแปรรูปผลิตผลเกษตรเพ่ือสร!างมูลค*าเพ่ิม โดยในป� 2553 สามารถ ทําการผลิตสินค!า
เกษตรและอาหารท้ังพืช ปศุสัตว6 และประมงรวมมูลค*า 381,594 ล!านบาท หรือคิดเป9นร!อยละ 8.3 
ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ ลดลงจากร!อยละ 9.0 ในป� 2549 ในขณะท่ีการผลิตส*วนใหญ*ยังมี
ปริมาณผลผลิตพอเพียงกับความต!องการใช!ภายในประเทศสามารถเป9นหลักประกันในการพ่ึงพาและ
สร!างความม่ันคงของสินค!าเกษตรและอาหารท่ีใช!ภายในประเทศได!และมีเหลือส*งออกสร!างรายได!
ให!กับประเทศ เช*น ข!าว มันสาปะหลัง อ!อย และปาล6มน้ํามัน โดยเฉพาะข!าว มีผลผลิตเหลือส*งออก
ร!อยละ 45.0 ของผลผลิตท้ังหมดท่ีผลิตได! มันสาปะหลัง ส*งออกร!อยละ 31.0 อ!อย (น้ําตาล) ส*งออก
ร!อยละ 67.0 ของผลผลิตท้ังหมด ขณะท่ีสินค!าปศุสัตว6และประมงส*งออกท่ีสําคัญ เช*นกุ!ง และไก* มี
ปริมาณการส*งออกคิดเป9นร!อยละ 86.0 และ 32.0 ของปริมาณผลผลิตท้ังหมด ตามลาดับอย*างไรก็
ตาม ป�จจุบันตลาดสินค!าเกษตรมีการแข*งขันรุนแรงและมีแนวโน!มถูกแย*งส*วนแบ*งตลาดจากประเทศ
คู*แข*งท่ีสําคัญมากข้ึน 
   1.2 ความเข!มแข็งของภาคเกษตรไทย มีแนวโน!มลดลงในช*วงหลายป�ท่ีผ*านมา 
โดยจะเห็นได!จากประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยในบางสินค!าท่ียังคงตํ่า หากเปรียบเทียบกับประเทศ
เพ่ือนบ!าน เนื่องจากภาคเกษตร ไม*สามารถเร*งพัฒนาผลิตภาพการผลิตได!ทันต*อสภาพการแข*งขัน ใน
ตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได!อย*างมีประสิทธิภาพ การส*งออกหลักของภาคเกษตรยังคงอยู*ใน
รูปของสินค!าข้ันปฐม และเกษตรกรส*วนใหญ*ยังประสบป�ญหาหนี้สินและความยากจน โดยในป� 2550 
ประเทศไทยมีคนยากจนท้ังสิ้น 5.4 ล!านคน ในจานวนนี้เป9นเกษตรกร ร!อยละ 56.9 อันมีสาเหตุมา
จากป�จจัยหลายประการ เช*น พ้ืนท่ีขาดความอุดมสมบูรณ6โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ ขาดแคลนแหล*งน!าเพ่ือการเกษตร ผลผลิตเฉลี่ยต*อไร*ในบางพ้ืนท่ีไม*สูงเท*าท่ีควร และมี
คุณภาพผลผลิตไม*สมํ่าเสมอ เกษตรกรส*วนใหญ*พ่ึงพาป�จจัยการผลิตจากภายนอกโดยเฉพาะปุ£ยเคมี
และสารกาจัดศัตรูพืช ทําให!ต!นทุนการผลิตสูง และผลิตพืชเชิงเด่ียวเป9นหลัก ในขณะท่ีการพัฒนา
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ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนยังไม*สามารถขยายตัวได!เท*าท่ีควร ทําให!มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคามากข้ึน ขณะท่ีราคาผลผลิตเกษตรผันผวนและข้ึนกับราคาในตลาดโลก การเกิดภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติบ*อยครั้ง เป9นต!น นอกจากนั้นป�จจุบันเกษตรกรมีแนวโน!มสูญเสียการเป9นเจ!าของท่ีดินและ
กลายเป9นผู!เช*ามากข้ึน ทําให!ขาดความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม ในขณะเดียวกันพบว*า รายได!เงิน
สดสุทธิทางการเกษตรมีแนวโน!มสูงข้ึน โดยเพ่ิมจาก 52,933 บาทต*อครัวเรือน ในป�การผลิต 
2548/49 เป9น 58,632 บาทต*อครัวเรือน ในป�การผลิต 2552/53 ซ่ึงรายได!ท่ีเพ่ิมข้ึนส*วนหนึ่ง
เนื่องจากราคาผลิตผลการเกษตรท่ีปรับตัวสูงข้ึนในสินค!าเกษตรท่ีสําคัญ เช*น ยางพารา มันสาปะหลัง 
เป9นต!น อย*างไรก็ตาม เกษตรกรก็มีขนาดหนี้สินต*อครัวเรือนเพ่ิมข้ึนเช*นกัน จาก 52,897 บาท ในป� 
2548/49 เป9น 54,409 บาท ในป� 2552/53 
   1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการครอบครองทรัพยากรพันธุกรรม 
ส*งผลกระทบต*อวิถีการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย*าง
ยิ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปริมาณและการกระจายตัวของน้ําฝน ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีมีแนวโน!ม
สูงข้ึน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในเชิงฤดูกาลต*างๆ จะส*งผลกระทบโดยตรงต*อการผลิตสินค!าสําคัญท่ีมี
บทบาทอย*างมากต*อความม่ันคงอาหารและพลังงานของประเทศ ในขณะเดียวกัน ป�ญหาการ
ครอบครองทรัพยากรพันธุกรรมและการผูกขาดทางการค!าเมล็ดพันธุ6พืช จะส*งผลกระทบต*อวิถีชีวิต
ของเกษตรกรรายย*อยจานวนมากท่ีพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรปqาไม!พันธุ6พืชต*างๆ เพ่ือเป9นอาหารและยา
สมุนไพร และกระทบต*อความม่ันคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว 
   1.4 การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรจากการเข!าสู*สังคมผู!สูงอายุของประเทศไทย 
ผลกระทบจากการท่ีประเทศเข!าสู*สังคมผู!สูงอายุทําให!เกษตรกรท่ีมีอายุ 50 ป�ข้ึนไปมีแนวโน!มเพ่ิมข้ึน 
ประกอบกับคนหนุ*มสาวไม*สนใจทางการเกษตร โดยในช*วงป� 2541-2550 จานวนแรงงานภาคเกษตร
ลดลงประมาณร!อยละ 1.9 ต*อป� ส*งผลต*อการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและศักยภาพภาคเกษตร
ในอนาคต ในขณะท่ีความต!องการอาหารท้ังภายในประเทศและของโลกมีแนวโน!มเพ่ิมข้ึนอย*างรวดเร็ว 
อันเกิดจากจานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนส*งผลต*อความม่ันคงอาหารในอนาคต 
   1.5 ความต!องการพืชท่ีสามารถนําไปผลิตเป9นพลังงานเพ่ิมข้ึนอย*างต*อเนื่อง 
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ6ราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึน
และผันผวนอย*างมากประกอบกับความต!องการใช!พลังงานมีแนวโน!มเพ่ิมสูงข้ึนตามการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ส*งผลให!หลายประเทศในโลก รวมท้ังประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาและส*งเสริมการใช!
พลังงานทดแทนจากพืชแทนการใช!พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล มากข้ึน และทําให!ความต!องการพืช
ท่ีสามารถนําไปผลิตพลังงานเพ่ิมข้ึน เช*นมันสาปะหลัง อ!อย ปาล6มน้ํามัน เป9นต!น และมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช!ประโยชน6ผลผลิตการเกษตรจากการปลูกเพ่ือเป9นพืชอาหารมาเป9นพืช
พลังงานมากข้ึน ซ่ึงสามารถก*อให!เกิดผลกระทบต*อปริมาณผลผลิตอาหาร รวมท้ังความม่ันคงอาหาร
ของประเทศและการส*งออกได! ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงได!ให!ความสําคัญกับการสร!างความ
ม่ันคงด!านอาหารและพลังงาน โดยพยายามสร!างฐานภาคเกษตรให!มีความเข!มแข็งและเกษตรกรมี
รายได!ท่ีม่ันคง สามารถผลิตอาหารได!เพียงพอ มีคุณภาพ ควบคู*ไปกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
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พืชท่ีเพียงพอ เพ่ือเป9นแนวทางหนึ่งในการสร!างภูมิคุ!มกันให!กับประเทศเม่ือราคาพลังงานเกิดความผันผวน 
รวมถึงสร!างหลักประกันรายได!ให!แก*ครัวเรือนเกษตรกรในระบบด!วย 
  2. การประเมินความเสี่ยง 
   สถานการณ6การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังจากป�จจัยภายในและภายนอกใน
ป�จจุบันและแนวโน!มในอนาคต ได!สะท!อนให!เห็นถึงป�จจัยเสี่ยงท่ีภาคเกษตรกําลังเผชิญในหลายมิติ ท้ัง
ในเชิงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อม วิถีชีวิต และความสามารถในการแข*งขัน รวมถึงสถานะความ
ม่ันคงด!านอาหารและพลังงานชีวภาพของประเทศ ซ่ึงจะส*งผลกระทบต*อความเข!มแข็งของภาคเกษตร
ให!ลดลงได! โดยมีป�จจัยเสี่ยงท่ีสําคัญหลายประการ ดังนี้ 
   2.1 ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป9นฐานการผลิตภาคเกษตรมีความเสื่อมโทรมมาก
ข้ึน การพัฒนาท่ีผ*านมาได!มีการใช!ทรัพยากรธรรมชาติต*างๆ จํานวนมาก เพ่ือการผลิตทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังภาคเกษตรเพ่ือให!มีการขยายตัวอย*างต*อเนื่อง ซ่ึงเป9นการใช!อย*างสิ้นเปลือง ไม*มีประสิทธิภาพ 
และขาดการบํารุงรักษา ทําให!ในป�จจุบันทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป9นฐานการผลิตของภาคเกษตรท่ี
สําคัญมีความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ท่ีพบป�ญหาดินเสื่อมสภาพจานวน 190.0 ล!านไร* 
หรือคิดเป9นร!อยละ 60.0 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ซ่ึงขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงเกือบป�ละ 1.0 ล!านไร* เนื่องจาก
การเสื่อมไปตามสภาพการใช!ประโยชน6ท่ีดินท่ีไม*ถูกต!องตามสมรรถนะของดิน ในขณะท่ีเปEาหมายตาม
แผนการฟ��นฟูดินของภาครัฐกําหนดไว!ประมาณป�ละ 2.0 ล!านไร* ทําให!การดําเนินงานไม*ทันต*อป�ญหา
ท่ีเกิดข้ึน ส*งผลให!ความเสื่อมโทรมของดินรุนแรงข้ึนนอกจากนี้ มีการใช!สารเคมีทางการเกษตรใน
ปริมาณมาก โดยมีการนาเข!าปุ£ยเคมีและสารเคมีการเกษตรป�ละประมาณ 6.0 ล!านตัน มูลค*ากว*า 
80,000 ล!านบาท รวมท้ังมีป�ญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากประสบ
ป�ญหาน้ํา ต!นทุนลดลงอย*างมาก ป�ญหาน้ําท*วม และป�ญหาคุณภาพน้ํา ตลอดจนความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีถูกทําลายมากข้ึน ซ่ึงป�ญหาดังกล*าวเป9นป�จจัยเสี่ยง ท่ีส*งผลต*อความม่ันคงและยั่งยืน 
รวมถึงความสามารถในการแข*งขันของภาคเกษตรในอนาคต 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน!มรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ส*งผลต*อการ
ผลิตภาคเกษตรโดยเฉพาะภาวะน้ําท*วม ภัยแล!ง และฝนตกไม*ตรงตามฤดูกาล รวมถึงโรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาดซ่ึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลโดยตรงต*อปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร จากการคาดการณ6ของศูนย6เครือข*ายงานวิเคราะห6วิจัยและฝsกอบรมการเปลี่ยนแปลงของ
โลกแห*งเอเชียตะวันออกเฉียงใต! (ป� 2547) พบว*า การเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําฝนในภาคกลาง จะทําให!
เกิดน้ําท*วมบ*อยครั้งและจํานวนความถ่ีมากข้ึน มีผลให!การผลิตข!าวในแถบลุ*มน้ําเจ!าพระยาได!ผลผลิต
ลดลง นอกจากนี้ ยังเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรงข้ึน เช*น การระบาดของเพลี้ยแปEงสีชมพู
ในมันสาปะหลัง ประมาณ 1.0 ล!านไร*ในป� 2552 เป9นต!น รวมถึงการระบาดของโรคพืชบางประเภทท่ี
ไม*เคยเกิดข้ึนมาก*อน และท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล!วแต*เพ่ิมระดับความรุนแรงยิ่งข้ึน อาทิ การระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาข!าว โรคเขียวเต้ียและโรคใบหงิกในนาข!าวภาคกลาง ประมาณ 2.4 ล!านไร* 
ซ่ึงส*งผลต*อศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร 
   2.3 ความอ*อนแอของภาคเกษตรท่ีเป9นฐานการผลิตท่ีสําคัญของประเทศ 
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย*อย ท้ังนี้ เป9นผลจากหลายป�จจัยท่ีสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตใน
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สังคมเกษตร ท่ีเข!าสู*สังคมป�จเจกมากข้ึน มีลักษณะต*างคนต*างอยู* ความสัมพันธ6แบบเครือญาติท่ีมี
ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ*ช*วยเหลือเก้ือกูลกันเริ่มหมดไป ขาดการปฏิสัมพันธ6และทากิจกรรมร*วมกัน 
ในขณะท่ีผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลง อันเกิดจากการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาพันธุ6พืช
พันธุ6สัตว6 และโครงสร!างพ้ืนฐานด!านการเกษตรท่ียังไม*เพียงพอต*อการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีเพียง 28.0 ล!านไร* หรือร!อยละ 22.0 ของพ้ืนท่ีทางการเกษตร ขณะท่ี
การถือครองท่ีดินการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในช*วงป� 2546-2551 ไม*เปลี่ยนแปลงมากนักเฉลี่ย 
19.4 ไร*ต*อครัวเรือน แต*แนวโน!มการเป9นผู!เช*าเพ่ิมข้ึน โดยป� 2549 มีการทําการเกษตรบนเนื้อท่ีของ
คนอ่ืนเพียง 37.0 ล!านไร* (ร!อยละ 28.4 ของเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร) และเพ่ิมเป9น 65.3 ล!านไร* 
(ร!อยละ 49.5 ของเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร) ในป� 2551 โดยเฉพาะอย*างยิ่งในภาคกลาง ใน
ขณะเดียวกัน ต!นทุนการผลิตท่ีมีแนวโน!มสูงข้ึน อันเนื่องจากราคาป�จจัยการผลิตและการขนส*งสูงข้ึนท่ี
ปรับตัวตามราคาพลังงาน ทําให!ไม*สามารถลดต!นทุนการผลิตลงได!เท*าท่ีควร ประกอบกับแรงงาน
เกษตรมีแนวโน!มลดลงและเป9นผู!สูงอายุ รวมท้ังเกษตรกรรุ*นใหม*ไม*ได!รับการส*งเสริมอย*างจริงจัง และ
มีการย!ายออกจากภาคเกษตรไปในภาคการผลิตอ่ืน เช*น ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการท่ีให!
ผลตอบแทนสูงกว*า เป9นต!น ทําให!ภาคเกษตรต!องเผชิญกับความเสี่ยงด!านแรงงานมากข้ึน นอกจากนั้น 
ยังมีการพ่ึงพาต*างประเทศท้ังป�จจัยการผลิตและตลาดส*งออก เช*น เทคโนโลยี ปุ£ยเคมีและสารเคมีกา
จัดศัตรูพืช ท่ีต!องนาเข!าป�ละกว*า 80,000 ล!านบาท เป9นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชกว*า 16,000 ล!านบาท 
โดยในป� 2550 มีสัดส*วนการใช!ปุ£ยเคมีและสารเคมีการเกษตรคิดเป9นร!อยละ 35.0 ของต!นทุนการผลิต
ท้ังหมด ซ่ึงนับเป9นป�จจัยการผลิตท่ีส*งผลต*อต!นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต*ผลผลิตท่ีได!ยังต!องเผชิญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนด!านราคา ยิ่งกว*านั้นยังมีป�ญหาสุขภาพของเกษตรกร ซ่ึงตลอดช*วง 10 ป�
ท่ีผ*านมา มีแนวโน!มความเสี่ยงและไม*ปลอดภัยจากพิษภัยของสารเคมีเพ่ิมสูงข้ึน นําไปสู*ป�ญหา
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคต*อมไร!ท*อ และป�ญหาอ่ืนๆ ซ่ึงป�จจุบันกลายเป9นโรคสําคัญอันดับต!นๆ 
ของคนไทย ท้ังท่ีเป9นเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป โดยในป� 2550 เกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงและไม*
ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตรคิดเป9นร!อยละ 38.5 เพ่ิมข้ึนจากร!อยละ 16.0 ในป� 2540 จึงนับเป9น
สถานการณ6ท่ีน*าเป9นห*วงอย*างยิ่งขณะท่ีผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญส*วนใหญ*ของไทยประมาณ  
ร!อยละ 60-70 ต!องพ่ึงพิงตลาดส*งออก ท้ังยังเป9นสินค!าข้ันปฐมท่ีมีมูลค*าเพ่ิมน!อย ทําให!เกษตรกรมี
รายได!ต่ําและไม*มีเสถียรภาพ ประกอบกับการเป�ดเขตการค!าเสรีส*งผลกระทบต*อเกษตรกรรายย*อยใน
ประเทศ เนื่องจากไม*สามารถแข*งขันกับสินค!าเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ!านท่ีมีต!นทุนการผลิตตํ่ากว*า 
ซ่ึงจะเห็นได!จากปริมาณการนาเข!าวัตถุดิบอาหารและสินค!าเกษตรจากต*างประเทศมีแนวโน!มเพ่ิมข้ึน
อย*างต*อเนื่อง ต้ังแต*มีการเป�ดเขตการค!าเสรีในป� 2547 กับประเทศ ต*างๆ เช*น จีน ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด6 เป9นต!น รวมมูลค*าป�ละประมาณ 200,000 ล!านบาท และอาจมีแนวโน!มรุนแรงข้ึนเม่ือเป9น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป� 2558 ในขณะท่ีทรัพยากรถูกแย*งชิงจากภาคการผลิตอ่ืน ท้ัง
ทรัพยากรท่ีดินและน้ํา เพ่ือตอบสนองความต!องการตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมข้ึน
ของประชากร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชานเมืองท่ีมีการขยายตัวของหมู*บ!านจัดสรรในพ้ืนท่ีการเกษตรเดิม
มากข้ึน 
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   2.4 ประเทศไทยมีการใช!พลังงานท่ีผลิตจากพืชเพ่ือทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
จากฟอสซิล มากข้ึน ทําให!มีความต!องการพืชท่ีสามารถนําไปผลิตเป9นพลังงานเพ่ิมมากข้ึน เช*น อ!อย 
มันสําปะหลัง ปาล6มน้ํามัน เป9นต!น เกษตรกรจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช!ประโยชน6พ้ืนท่ีเกษตรจาก
การปลูกพืชอาหารมาเป9นการปลูกพืชพลังงานแทน ซ่ึงส*งผลให!พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชอาหารลดลง และทํา
ให!ราคาพืชอาหารมีแนวโน!มเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับรัฐบาลได!มีนโยบายส*งเสริมการผลิตและใช!        
เอทานอล รวมท้ัง ไบโอดีเซล ให!มีสัดส*วนท่ีสูงข้ึน เพ่ือลดการนําเข!าและการใช!พลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เพ่ือสร!างความม่ันคงด!านพลังงาน โดยมีเปEาหมายการเพ่ิมการใช! เอทานอล และไบโอดีเซล 
เป9นส*วนประกอบในน้ํามันเบนซินและดีเซลไม*น!อยกว*า 9 และ 4.5 ล!านลิตรต*อวัน ภายในป� 2565 
ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจากป�จจุบันท่ีมีการใช!เอทานอล 1.2 ล!านลิตรต*อวัน และไบโอดีเซล 1.7 ล!านลิตร
ต*อวัน และท่ีผ*านมาพบว*า มีปริมาณการผลิตเอทานอล เพ่ือใช!เป9นเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 135.4 ล!านลิตร 
ในป� 2549 เป9น 426.0 ล!านลิตร ในป� 2553 เพ่ิมข้ึนกว*า 3 เท*าตัวจาก ป� 2549 ขณะท่ีปริมาณ      
ไบโอดีเซลเพ่ิมข้ึนจาก 3.4 ล!านลิตร ในป� 2549 เป9น 595.0 ล!านลิตร ในป� 2553 ซ่ึงสถานการณ6
แนวโน!มดังกล*าวนับเป9นป�จจัยเสี่ยงต*อความม่ันคงทางด!านอาหารของประเทศในระยะยาว 
  3. การสร!างภูมิคุ!มกัน 
   การประเมินป�จจัยเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบต*อความเข!มแข็งของภาคเกษตรซ่ึงเป9น
ท้ังความม่ันคงด!านสังคม สิ่งแวดล!อม และความม่ันคงด!านอาหารและพลังงานชีวภาพของประเทศ 
จําเป9นต!องเร*งสร!างภูมิคุ!มกันให!เพ่ิมข้ึนและรักษาภูมิคุ!มกันท่ีมีอยู*แล!ว เพ่ือให!สามารถปEองกันและลด
ผลกระทบจากป�จจัยเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบันและแนวโน!มในอนาคต ผลการพัฒนาท่ีผ*านมา ทุกภาค
ส*วนได!น!อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต6ใช!ในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาไทยท่ีหลากหลายและเข!มแข็ง ทําให!ประเทศไทยมีภูมิคุ!มกันและความ
พร!อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง อย*างไรก็ตาม ความเสี่ยงท่ีประเทศไทยต!องเผชิญมีแนวโน!มทวี
ความรุนแรงมากข้ึนและเปลี่ยนแปลงอย*างรวดเร็ว ดังนั้น ประเทศไทยจําเป9นต!องเสริมสร!างจุดแข็ง 
หรือภูมิคุ!มกันท่ีมีอยู*ในภาคการผลิตและบริการ รวมท้ังพัฒนาภูมิคุ!มกันใหม*เพ่ือรองรับความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึน และใช!โอกาสท่ีเอ้ืออํานวยให!เกิดประโยชน6ต*อการพัฒนาประเทศได!อย*างเหมาะสมและรู!เท*า
ทัน โดยมีภูมิคุ!มกันท่ีสําคัญ ดังนี้ 
   3.1 ความเหมาะสมของท่ีต้ังทางภูมิศาสตร6และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ6 ซ่ึงจําเป9นต!องรักษาและใช!ประโยชน6จากศักยภาพท่ีมีอยู*อย*างรู!คุณค*า เพ่ือให!สามารถ
พัฒนาสู*การเป9นฐานการผลิตท่ีเหมาะสม และสนับสนุนให!การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและ
สร!างมูลค*าเพ่ิมได!มากข้ึนโดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ํา แรงงาน รวมท้ังเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
การเกษตรท่ีเหมาะสม ไม*ส*งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ซ่ึงจะนําไปสู*การ
พัฒนาอย*างยั่งยืน 
   3.2 ฐานการผลิตการเกษตรท่ีเข!มแข็ง ท่ีสามารถสร!างอาชีพ สร!างรายได!และ
ความม่ันคงด!านอาหารและพลังงานให!กับประเทศ ให!กับเกษตรกรและสังคมชนบท รวมท้ังสร!างความ
อุดมสมบูรณ6ของสภาวะแวดล!อม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเอ้ืออาทรของ
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สังคมเกษตรกรรม และสนับสนุนการผลิตด!านอุตสาหกรรม การค!าและบริการ โดยให!ความสําคัญกับ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 
   3.3 องค6ความรู!และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ซ่ึงจําเป9นต!องสร!างความรู!พ้ืนฐานให!
เกษตรกรให!มีความสามารถในการผลิต เฝEาระวัง ปEองกันภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนอย*างต*อเนื่องและท่ัวถึง 
เพ่ือสนับสนุนให!เกษตรกรสามารถนาองค6ความรู!ท่ีมีไปใช!ในการวางแผนและพัฒนาภาคเกษตร การ
ผลิตพืชอาหารและพลังงานให!เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย*างม่ันคงมากข้ึน และมีความสามารถ
ในการแข*งขัน รวมท้ังสามารถปรับตัวได!อย*างเหมาะสมและสอดคล!องกับสถานการณ6ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป ท้ังด!านการใช!ประโยชน6 กายภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนด!านราคา และ
ภาวะทางเศรษฐกิจ 
   3.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตให!เพียง
พอท่ีจะใช!เป9นอาหารและพลังงานชีวภาพในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยไม*ส*งผลกระทบต*อปริมาณ
ผลผลิตอาหาร และให!ความสําคัญกับการสร!างความม่ันคงระหว*างพืชอาหารและพืชพลังงาน และการ
ใช!วัสดุเหลือใช!ในครัวเรือนและการเกษตรให!เกิดประโยชน6สูงสุด เพ่ือให!มีการนาวัสดุเหลือใช! เช*น 
แกลบ ฟางข!าว ซังข!าวโพด เศษไม! มูลสัตว6 เป9นต!น มาใช!ในการผลิตพลังงานจากชีวมวลและก�าซ
ชีวภาพ ซ่ึงช*วยลดมลภาวะแก*ชุมชนอีกทางหนึ่ง 
   3.5 กลไกการบริหารจัดการ ท่ีมีธรรมาภิบาล จะเป9นเครื่องมือสนับสนุนให!เกิด
การพัฒนาภาคเกษตรให!มีความเข!มแข็งท้ังด!านการผลิตและการตลาด การสร!างมูลค*าเพ่ิม การ
แบ*งป�นผลประโยชน6อย*างเป9นธรรม มีการเข!าถึงและใช!ทรัพยากรธรรมชาติอย*างคุ!มค*า ไม*ส*งผล
กระทบต*อสิ่งแวดล!อม เพ่ือสร!างความเท*าเทียมกันในสังคมและความเข!มแข็งในชุมชนชนบท รวมท้ัง
เพ่ือให!เกิดกลไกในการสร!างความม่ันคงในการบริหารจัดการอาหารและพลังงานชีวภาพของประเทศ 
  4. วัตถุประสงค6และเปEาหมาย 
   4.1 วัตถุประสงค6 
    4.1.1 เพ่ือให!ภาคเกษตรเป9นฐานการผลิต ท่ีมีความม่ันคงและมีการเติบโต
อย*างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค!าเกษตร อาหารและพลังงานท่ีมีมูลค*าเพ่ิม มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ปลอดภัย เป9นมิตรกับสิ่งแวดล!อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต!องการของตลาดใน
ระดับราคาท่ีเหมาะสมและเป9นธรรมโดยให!ความสําคัญกับความม่ันคงด!านอาหารเป9นลําดับแรก 
    4.1.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร!างความม่ันคงในอาชีพและ
รายได!เกษตรกรให!มีความเข!มแข็งและยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนครัวเรือนและองค6กรเกษตรกรให!มีความ
เข!มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได!อย*างยั่งยืนด!วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
    4.1.3 เพ่ือส*งเสริมชุมชนและเกษตรกรให!มีส*วนร*วมและสนับสนุนความ
ม่ันคงด!านอาหารและพลังงาน รวมถึงสามารถพ่ึงพาตนเองได! 
   4.2 เปEาหมาย 
    4.2.1 เพ่ิมสัดส*วนมูลค*าสินค!าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม*ตํ่ากว*า  
ร!อยละ 16.0 ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ 
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    4.2.2 ปริมาณการผลิตสินค!าเกษตรและอาหารเพียงพอต*อความต!องการ
ของตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค!าเกษตรและอาหารอย*างต*อเนื่อง โดย
เพ่ิมพ้ืนท่ีการทําเกษตรกรรมยั่งยืนอย*างน!อยร!อยละ 5.0 ต*อป� รวมท้ังผู!บริโภคสามารถเข!าถึงอาหารท่ี
มีคุณค*าทางโภชนาการและปลอดภัยได!อย*างท่ัวถึงในราคาท่ีเหมาะสมและเป9นธรรม 
    4.2.3 เกษตรกรมีหลักประกันท่ีม่ันคงด!านอาชีพและรายได! มีความสามารถ
ในการชําระหนี้สินเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเกษตรกรรุ*นใหม*เข!าสู*ภาคเกษตรอย*างต*อเนื่อง 
    4.2.4 ครอบครัวเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองทางอาหารจากไร*นาได!
เพ่ิมข้ึนเป9นร!อยละ 50.0 ในป� 2559 เกษตรกรและผู!บริโภคได!รับอาหารท่ีปลอดภัย และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
    4.2.5 เ พ่ิมปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ได!แก*          
เอทานอล และไบโอดีเซล ในป� 2559 ไม*น!อยกว*า 6.2 และ 3.6 ล!านลิตรต*อวัน ตามลําดับ และเพ่ิม
ผลผลิตพลังงานไฟฟEา และพลังความร!อนจากชีวมวล ก�าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือน วัสดุเหลือใช!
จากภาคเกษตร และอุตสาหกรรม เกษตร ไม*น!อยกว*า 3,440 เมกะวัตต6 และ 5,564 พันตันเทียบเท*า
น้ํามันดิบ ในป� 2559 ตามลําดับ และส*งเสริมการใช!อย*างมีประสิทธิภาพ 
   4.3 ตัวชี้วัด 
    4.3.1 สัดส*วนมูลค*าสินค!าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต*อผลิตภัณฑ6มวล
รวมในประเทศ 
    4.3.2 ผลผลิตและต!นทุนการผลิตต*อหน*วยของสินค!าเกษตร 
    4.3.3 จํานวนฟาร6มท่ีได!รับรองมาตรฐานในแต*ละป�เพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมข้ึน
ของพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย6 เป9นต!น 
    4.3.4 สัดส*วนรายได!เงินสดสุทธิทางการเกษตรต*อรายได!เงินสดสุทธิของ
ครัวเรือนเกษตร 
    4.3.5 สัดส*วนเกษตรกรรุ*นใหม*ต*อเกษตรกรท้ังหมด 
    4.3.6 สัดส*วนเกษตรกรพ่ึงพาตนเองทางอาหารจากไร*นา และสัดส*วน
เกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงและไม*ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตร 
    4.3.7 ระบบประกันภัยพืชผลท่ีสามารถช*วยเหลือเกษตรกรได!อย*างท่ัวถึง 
    4.3.8 ปริมาณผลผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน และผลผลิต
พลังงานไฟฟEาและพลังความร!อน จากชีวมวล ก�าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือนและวัสดุเหลือใช!จาก
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  5. แนวทางการพัฒนา 
   การพัฒนาประเทศในช*วงท่ีผ*านมา แม!ว*าภาคเกษตรจะมีบทบาทสําคัญท้ังในแง*
ของการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได!ในด!านอาหารและเป9นแหล*งสร!างรายได!ให!แก*ประชากรส*วน
ใหญ*ของประเทศ รวมถึงเป9นฐานการผลิตท่ีสนับสนุนการสร!างมูลค*าเพ่ิมเพ่ือการค!าและการส*งออกสา
หรับภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ แต*ความเข!มแข็งและความสามารถในการแข*งขันของภาคเกษตร
กลับมีแนวโน!มลดลง เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป9นฐานการผลิตท่ีสําคัญของการผลิตในภาค
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เกษตรมีความเสื่อมโทรมและถูกใช!ไปเป9นจํานวนมากโดยไม*มีการบํารุงรักษาเท*าท่ีควร ประกอบกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน และการเป�ดเขตการค!าเสรี
โดยเฉพาะอย*างยิ่งประชาคมอาเซียนท่ีส*งผลกระทบต*อความสามารถในการแข*งขันของเกษตรกรราย
ย*อย ขณะเดียวกันแนวโน!มสถานการณ6การใช!พลังงานทดแทนจากผลผลิตพืชจําเป9นต!องมีการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือไม*ให!ส*งกระทบต*อความม่ันคงด!านอาหารในอนาคตดังนั้น แนวทางการพัฒนา
ในระยะต*อไปจึงต!องให!ความสําคัญ กับการดูแลและใช!ประโยชน6ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป9นฐานการ
ผลิตภาคเกษตรอย*างรู!คุณค*าเพ่ือความยั่งยืน ในการพัฒนา เพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ6พืช พันธุ6สัตว6และสัตว6น้ํารวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม
และเป9นมิตรกับสิ่งแวดล!อม ส*งเสริมการสร!างมูลค*าเพ่ิม สินค!าเกษตร อาหารและพลังงาน บนฐาน
ของภูมิป�ญญาท!องถ่ินและความคิดสร!างสรรค6 สร!างความม่ันคงในอาชีพและรายได!แก*เกษตรกรเพ่ือ
ลดผลกระทบจากการเป�ดการค!าเสรี รวมถึงสร!างความม่ันคงด!านอาหารและพลังงานชีวภาพใน
ครัวเรือน ชุมชนและประเทศ เพ่ือสร!างภูมิคุ!มกันและความเข!มแข็งให!กับภาคเกษตร โดยน!อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป9นกรอบในการพัฒนาภาคเกษตรให!เกิดความยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ัง
การเกษตรเพ่ือพ่ึงพาตนเองการเกษตรในเชิงพาณิชย6 และการเกษตรแปรรูปเพ่ือสร!างมูลค*าเพ่ิม ดังนี้ 
   5.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป9นฐานการผลิตภาคเกษตรให!เข!มแข็งและ
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
    5.1.1 รักษา ปEองกัน และคุ!มครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรและ
สนับสนุนให!เกษตรกรรายย*อยมีท่ีดินเป9นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน โดยการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบท่ีมีอยู*ให!เอ้ือต*อการนาท่ีดินมาใช!เพ่ือการเกษตร เช*น พระราชบัญญัติการเช*าท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เป9นต!นรวมถึงการเร*งรัดการออกกฎหมายเก่ียวกับการรักษาและควบคุมการ
ใช!พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพสูงท่ีรัฐบาลได!มีการลงทุนโครงสร!างพ้ืนฐานไว!แล!ว เช*น ระบบ
ชลประทาน ระบบคมนาคมและขนส*ง เป9นต!น และบังคับใช!กฎหมายท่ีเก่ียวข!องอย*างจริงจัง
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพ่ือคุ!มครองพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ือ
การผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนของประเทศ 
    5.1.2 เร*งรัดให!มีการจัดซ้ือท่ีดินจากเอกชนมาดําเนินการปฏิรูปเพ่ือ
เกษตรกรรม และใช!มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให!บุคคลผู!ถือครองท่ีดินไว!เป9นจํานวนมาก
โดยไม*ได!ทําประโยชน6ในทางเศรษฐกิจและสังคม ให!หันมาทาประโยชน6ในพ้ืนท่ีดังกล*าวมากข้ึน รวมท้ัง
สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย*างเท*าเทียมและเป9นธรรม 
    5.1.3 เร*งรัดการจัดให!มีองค6กรและระบบบริหารจัดการท่ีดินให!เป9นรูปธรรม
โดยเร็ว เพ่ือเป9นกลไกในการกระจายการถือครองท่ีดินอย*างเป9นธรรมและดําเนินการให!เกษตรกรมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย*างท่ัวถึง และสนับสนุนการใช!ประโยชน6ท่ีดินของรัฐ
อย*างคุ!มค*าโดยเกษตรกรและชุมชน รวมท้ังเร*งรัดการออกเอกสารสิทธิ์หรือจัดสรรสิทธิในท่ีดินให!แก*
เกษตรกรผู!ไร!ท่ีทากินให!มีท่ีดินเป9นของตนเองอย*างเป9นธรรม 
    5.1.4 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป9นฐานการผลิตภาคการเกษตร ท้ังใน
เรื่องการฟ��นฟูคุณภาพของทรัพยากรดินให!มีความอุดมสมบูรณ6 การบริหารจัดการน้ําอย*างบูรณาการ 
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และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช!น้ําภาคเกษตร เพ่ือเป9นป�จจัยสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ในภาคเกษตร 
    5.1.5 ฟ��นฟูและส*งเสริมค*านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีของชุมชน โดยเฉพาะวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมทางการเกษตรท่ีให!ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือช*วย
สร!างความสมดุลและการใช!ทรัพยากรธรรมชาติท้ังดิน น้ํา และปqาไม!อย*างยั่งยืน ซ่ึงจะเป9นฐานการ
ผลิตทางการเกษตรต*อไปในอนาคต 
   5.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
    5.2.1 รั ฐควรให!ความสํ า คัญกับการวิจัยและพัฒนาอย* างต*อเนื่ อ ง 
โดยเฉพาะพันธุ6พืช พันธุ6สัตว6และสัตว6น้ํา ท่ีสามารถเจริญเติบโตได!อย*างมีประสิทธิภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและส*งเสริมบทบาทของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค6กร
ชุมชน และเกษตรกร ในการพัฒนาพันธุ6พืชพันธุ6สัตว6และสัตว6น้ํา การใช!เทคโนโลยีการเกษตรท่ีลดการ
พ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และการวิจัยท่ีเ ก่ียวข!องกับภาคเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน และระบบตลาดสินค!าเกษตรท่ีเป9นธรรม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข*งขัน 
และพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร รวมท้ังสนับสนุนการบริหารจัดการและการสร!างนวัตกรรมตลอดห*วง
โซ*การผลิตสินค!าเกษตร เพ่ือให!ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองด!านอาหารและพลังงาน และคง
ความเป9นผู!นําด!านการเกษตรของโลกในอนาคตได!อย*างยั่งยืน 
    5.2.2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนับสนุนสินเชื่อ
ผ*อนปรนและมาตรการทางด!านภาษีแก*เกษตรกรและผู!ประกอบการธุรกิจเกษตร ท่ีมีการใช!เทคโนโลยี
อย*างเหมาะสมและคุ!มค*า เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนให!เหมาะสมกับสถานการณ6
การแข*งขันในตลาดโลก 
    5.2.3 สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล!องกับสภาพพ้ืนท่ี เช*น 
ศักยภาพของดินแหล*งรองรับผลผลิต และป�จจัยพ้ืนฐานทางการเกษตรท่ีสําคัญ เช*น ระบบ
ชลประทาน ระบบโลจิสติกส6 เป9นต!นเพ่ือให!เกิดการใช!ทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรอย*างมี
ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของความสมัครใจและการมีส*วนร*วมของเกษตรกร โดยกําหนดเขตการใช!
ท่ีดินและมาตรการจูงใจให!เกษตรกรทางการผลิตตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและสนับสนุนข!อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ เช*น สินเชื่อเง่ือนไขผ*อนปรน เป9นต!น และส*งเสริมให!มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู!ปลูกพืชแต*
ละชนิด เพ่ือใช!สาหรับวางแผนการผลิตให!มีประสิทธิภาพและสอดคล!องกับภาวะตลาด 
    5.2.4 ควบคุมและกํากับดูแลให!มีการนําเข!าและใช!สารเคมีทางการเกษตรท่ี
ได!มาตรฐานโดยการปรับปรุงระบบการข้ึนทะเบียนสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพ่ือให!ได!มาตรฐาน และไม*
อนุญาตให!มีการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีหลายประเทศห!ามใช!แล!ว ควบคุมการโฆษณาและการ
ส*งเสริมการขายท่ีขัดต*อเกณฑ6ทางจริยธรรมขององค6การอาหารและเกษตรแห*งสหประชาชาติ รวมท้ัง
สนับสนุนการใช!สารชีวภาพให!มากข้ึนเพ่ือลดต!นทุนการผลิต และสร!างความปลอดภัยในสุขภาพของ
ท้ังผู!ผลิตและผู!บริโภค รวมท้ังลดผลกระทบต*อสิ่งแวดล!อม ตลอดจนรณรงค6สร!างความเข!าใจให!
เกษตรกรใช!สารเคมีทางการเกษตรอย*างถูกวิธีตามหลักวิชาการ 
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    5.2.5 ปรับปรุ งบริ การ ข้ันพ้ืนฐานเ พ่ือการผลิตให! ท่ั ว ถึ ง เช*น ศูนย6
เครื่องจักรกลการเกษตรหรือศูนย6เรียนรู!และถ*ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดับชุมชน เป9นต!น เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตได!อย*างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และสอดคล!องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    5.2.6 ส*งเสริมการผลิตท่ีคงไว!ซ่ึงความหลากหลายของพันธุ6พืชและสัตว6ท่ี
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล!อมของประเทศ และสนับสนุนการทดลองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีต*างๆ อย*างต*อเนื่องและเหมาะสม เช*น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม       
เป9นต!น เพ่ือให!มีองค6ความรู!ท่ีเท*าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกในระยะต*อไป 
    5.2.7 พัฒนาและเสริมสร!างองค6ความรู! วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีต*างๆ 
ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการใช!เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป9นมิตรต*อสิ่งแวดล!อมให!แก*
เกษตรกรอย*างต*อเนื่องและท่ัวถึง โดยผ*านศูนย6เรียนรู!และถ*ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เครือข*าย
เกษตรกรท่ีมีความรู!ความเชี่ยวชาญในแต*ละพ้ืนท่ีและจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จหรือปราชญ6
ชาวบ!าน ตลอดจนเพ่ิมความสามารถและช*องทางในการรับรู!ข*าวสารให!แก*เกษตรกรอย*างท่ัวถึง 
รวมถึงพัฒนาสื่อทางการเกษตรในวงกว!าง เพ่ือถ*ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรสู*
เกษตรกรและประชาชนท่ีมีความสนใจให!ท่ัวถึงมากข้ึน 
   5.3 การสร!างมูลค*าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห*วงโซ*การผลิต โดยมีแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
    5.3.1 สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร!างมูลค*าเพ่ิมสินค!า
เกษตร อาหารและพลังงาน โดยพัฒนาศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิป�ญญาท!องถ่ินในชุมชน บนฐานความรู! ท่ีสร!างสรรค6เพ่ือสร!าง
เอกลักษณ6ของสินค!า เช*น สมุนไพร ผลิตภัณฑ6อาหารและบริการเพ่ือสุขภาพ สินค!าอาหารและ
ผลิตภัณฑ6ฮาลาล เป9นต!น รวมถึงสินค!าเกษตรท่ีมิใช*อาหาร เช*น ผลิตภัณฑ6ยาง ไม!ยาง สินค!าจําพวก
วัสดุชีวภาพ ผลิตภัณฑ6ยาและอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เป9นต!น ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาต*อยอดให!มีโอกาสทางการตลาดและเสริมสร!างความสามารถในการแข*งขัน รวมถึงสนับสนุน
การผลิตและการตลาดสินค!าเกษตรชนิดใหม*ๆ ท่ีมีมูลค*าสูงเพ่ือรองรับความต!องการของตลาดเฉพาะ
กลุ*มและตลาดโลก 
    5.3.2 ส*งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเข!ามาร*วมทางการศึกษาวิจัยกับ
ภาคเอกชน ควบคู*กับการใช!มาตรการด!านสินเชื่อผ*อนปรนและมาตรการด!านภาษีเพ่ือสนับสนุนให!
เกษตรกรและผู!ประกอบการนําองค6ความรู!  นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป9นมิตรต*อ
สิ่งแวดล!อม บนฐานความคิดริเริ่มสร!างสรรค6มาใช!ในการสร!างมูลค*าเพ่ิมสินค!าและผลิตภัณฑ6เกษตร
และอาหาร 
    5.3.3 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค!าเกษตรและอาหาร 
และมาตรฐานระบบการผลิตสินค!าเกษตรให!เทียบเท*าระดับสากล ควบคุมและดูแลกระบวนการตรวจ
รับรองคุณภาพอย*างเข!มงวด พัฒนาระบบตรวจสอบย!อนกลับและความสามารถในการติดตามการ
ขนส*งหรือเคลื่อนย!ายสินค!ารวมท้ังพัฒนาบรรจุภัณฑ6และผลิตภัณฑ6 เพ่ือให!เป9นท่ียอมรับของตลาดท้ัง
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ภายในและต*างประเทศ รวมถึงเป9นการสร!างโอกาสและการใช!ประโยชน6จากการเป�ดการค!าเสรี 
ตลอดจนมีความรวดเร็ว ท่ัวถึง และประหยัดสําหรับเกษตรกรและผู!ประกอบการ 
    5.3.4 ส*งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําเศรษฐกิจ การใช!เทคโนโลยี
ท่ีลดต!นทุนการผลิตอย*างยั่งยืน รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ6สัตว6น้ําเพ่ือผลิตพ*อแม*พันธุ6และลูก
พันธุ6คุณภาพ ฟ��นฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให!สมดุลกับศักยภาพการผลิตตาม
ธรรมชาติ รวมท้ังเสริมสร!างความสามารถในการปรับตัวของผู!ประกอบการประมงในทุกระดับ ให!
พร!อมต*อการเปลี่ยนแปลงต*างๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฎ ระเบียบ 
ข!อกําหนดต*างๆ ท้ังภายในและระหว*างประเทศ เก่ียวกับการปEองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงท่ี
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร!การควบคุม ให!สามารถทําประมงอย*างมีความรับผิดชอบเพ่ือ
รักษาสมดุลของการผลิตและการใช!ทรัพยากรประมงอย*างยั่งยืน 
    5.3.5 เพ่ิมมูลค*าผลผลิตด!านปศุสัตว6ให!สูงข้ึน โดยเพ่ิมศักยภาพกระบวนการ
ผลิตให!ได!มาตรฐาน ปลอดภัย และเพ่ิมสมรรถนะการควบคุม ปEองกันโรค ปรับรูปแบบและวิธีการ
เลี้ยงให!มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ท้ังรูปแบบของโรงเรือน ชนิด และประเภทของอาหารรวมถึงยาท่ี
ใช!ในการเลี้ยงปศุสัตว6เพ่ือให!ได!ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยต*อผู!บริโภค รวมท้ังส*งเสริมการทาปศุ
สัตว6ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค*าสูงให!มากข้ึน โดยการสนับสนุนความรู! เงินทุน เทคโนโลยีการผลิต และการ
วิจัยและพัฒนาพันธุ6ปศุสัตว6ท่ีมีอัตราแลกเนื้อท่ีดี มีโอกาสทางการตลาด และให!ผลตอบแทนต*อการ
ลงทุนสูง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาการผลิตอาหารเสริมสําหรับปศุสัตว6จากวัตถุดิบในประเทศ 
    5.3.6 สร!างแรงจูงใจให!เกษตรกรและผู!ประกอบการผลิตสินค!าเกษตรและ
อาหารตามมาตรฐานท่ีกําหนด เช*น มาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานฮาลาล เป9นต!น รวมท้ังการ
ผลิตสินค!าเกษตรอินทรีย6ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย6 โดยการถ*ายทอดความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับ
มาตรฐาน ลดภาระค*าใช!จ*ายในการตรวจสอบรับรอง เพ่ือขยายการผลิตสินค!าเกษตรและอาหารท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยและสร!างความเชื่อม่ันให!แก*ผู!บริโภคท้ังในประเทศและ
ต*างประเทศ 
    5.3.7 ส*งเสริมระบบตลาดกลางสินค!าเกษตรและตลาดซ้ือขายสินค!าเกษตร
ล*วงหน!าให!เข!มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนสิ่งจูงใจ เช*น สินเชื่อเง่ือนไขผ*อนปรนให!กับ
ผู!ประกอบการโดยเฉพาะอย*างยิ่งผู!ประกอบการตลาดกลางสินค!าเกษตร เพ่ือให!เกิดกลไกตลาดท่ีมี
ความเป9นธรรม และสนับสนุนให!สถาบันเกษตรกรสามารถเข!ามาทําธุรกรรมในตลาดสินค!าเกษตร
ล*วงหน!า เป9นต!น 
    5.3.8 ส*งเสริมภาคเอกชนและองค6กรชุมชนเข!ามามีบทบาทร*วมกันบริหาร
จัดการระบบสินค!าเกษตรและอาหาร การเพ่ิมมูลค*า และการจัดการด!านการตลาด ร*วมกับสถาบัน
เกษตรกร เพ่ือช*วยให!เกษตรกรมีช*องทางในการสร!างรายได!ท่ีเป9นธรรมและเหมาะสมเพ่ิมข้ึน รวมถึง
สนับสนุนการบริหารจัดการสินค!าเกษตรแบบกลุ*มการผลิตท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล!อม เพ่ือยกระดับและ
ต*อยอดการแปรรูปสินค!าเกษตร 
    5.3.9 สนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส6ของภาคเกษตรท่ีเชื่อมโยงตลอดห*วงโซ*อุปทานและสามารถตรวจสอบการเคลื่อนย!าย
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ของสินค!า เพ่ือลดความสูญเสียและลดต!นทุนตลอดห*วงโซ*อุปทานจากการเน*าเสียของสินค!าท่ีมีสาเหตุ
จากกระบวนการเก็บรักษาและระบบขนส*งสินค!าท่ีไม*ได!มาตรฐาน โดยพัฒนาระบบขนส*งท่ีมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ ระบบตรวจสอบย!อนกลับและสนับสนุนให!ผู!ผลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะด!านเข!ามามี
บทบาทในการจัดระบบการบริหารโลจิสติกส6ของภาคเกษตรร*วมกับภาครัฐ รวมท้ังพัฒนาและ
เชื่อมโยงฐานข!อมูลด!านการผลิตและตลาดสินค!าเกษตรและผลิตภัณฑ6 
   5.4 การสร!างความม่ันคงในอาชีพและรายได!ให!แก*เกษตรกร โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
    5.4.1 พัฒนาระบบการสร!างหลักประกันด!านรายได!ของเกษตรกรให!มีความ
ม่ันคง และให!ครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด เพ่ือนําไปสู*การปรับโครงสร!างการผลิตอย*างยั่งยืน ควบคู*ไป
กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือสร!างความม่ันใจกับเกษตรกรในรายได!ข้ันตํ่าท่ีสามารถยึด
การเกษตรเป9นอาชีพได!อย*างม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข*งขันในระยะยาว 
    5.4.2 เร*งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให!สามารถคุ!มครอง
ความเสี่ยงด!านการผลิตทางการเกษตรจากทุกภัยพิบัติให!กับเกษตรกรในทุกพ้ืนท่ี โดยให!เกษตรกรมี
ส*วนรับผิดชอบชําระเบี้ยประกันตามความเสี่ยงของพ้ืนท่ี 
    5.4.3 ส*งเสริมระบบการทางการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเป9นธรรมแก*ทุก
ฝqายท่ีเก่ียวข!องเพ่ือเป9นหลักประกันท้ังทางด!านรายได!ให!กับเกษตรกรและความม่ันคงด!านวัตถุดิบแก*
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และพลังงาน โดยให!ความสําคัญกับสถาบันและองค6กรเกษตรกร 
ในการเป9นคู*สัญญากับบริษัท และพัฒนาระบบการถ*ายทอดความรู!และข!อมูลสําหรับการสร!างความ
เข!าใจให!กับเกษตรกรและผู!เก่ียวข!อง และกําหนดกลไกและมาตรการท่ีเหมาะสม โดยการมีส*วนร*วม
จากทุกฝqายท่ีเก่ียวข!องในการกํากับดูแลให!เกษตรกรและผู!ประกอบการดําเนินงานร*วมกันบนพ้ืนฐาน
ของการแบ*งป�นประโยชน6อย*างเสมอภาคโปร*งใสและเป9นธรรม 
    5.4.4 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป9นอยู*ของเกษตรกรให!ดีข้ึน โดย
พัฒนาระบบสวัสดิการให!ครอบคลุมเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ และสนับสนุนการแก!ไขป�ญหาหนี้สิน
เกษตรกรให!สามารถพ่ึงพาตนเองได!อย*างยั่งยืน 
    5.4.5 สร!างแรงจูงใจให!เยาวชน หรือเกษตรกรรุ*นใหม* และแรงงานท่ีมี
คุณภาพเข!าสู*อาชีพเกษตรกรรม เพ่ือให!มีจิตสานึก เห็นคุณค*าของอาชีพเกษตรและวิถีชีวิตครอบครัวท่ี
อบอุ*น ด!วยการสนับสนุนองค6ความรู!อย*างครบวงจร การจัดหาท่ีดินทํากิน สร!างโอกาสเข!าถึงแหล*งทุน 
รวมท้ังสนับสนุนกระบวนการสร!างภาพลักษณ6ท่ีดีแก*อาชีพเกษตรกรรม และเป�ดโอกาสการมีส*วนร*วม
การพัฒนาภาคเกษตรของเกษตรกรต!นแบบให!มากข้ึน 
    5.4.6 พัฒนาสถาบันเกษตรกร สหกรณ6 และวิสาหกิจชุมชนให!เป9นกลไก
สนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรได!อย*างแท!จริง โดยการพัฒนาความรู!และความสามารถด!าน
การตลาดและการบริหารจัดการ ด!วยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองค6กรท่ีประสบความสําเร็จ และ
การสนับสนุนสินเชื่อเง่ือนไขผ*อนปรนท่ีจําเป9นต*อการดําเนินงาน ภายใต!ระบบการควบคุมตรวจสอบท่ี
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รัดกุม รวมท้ังการเชื่อมโยงบทบาทของสถาบันเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห*งชาติ เพ่ือร*วมวางแนว
ทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามพ้ืนฐานและความต!องการของเกษตรกรอย*างเป9นระบบ 
    5.4.7 ส*งเสริมให!ไทยเป9นศูนย6กลางในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค*าสินค!า
เกษตรและอาหารจากการเป9นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับปรุงกระบวนการนําเข!า
วัตถุดิบมาแปรรูปให!สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน และเสริมสร!างความเข!มแข็งให!กับเกษตรกรรายย*อยท่ี
ได!รับผลกระทบจากการนําเข!าสินค!าเกษตรและอาหารท่ีมีต!นทุนตํ่า อันเป9นผลจากข!อตกลงการเป�ด
การค!าเสรี โดยสนับสนุนการปรับตัวและเพ่ิมขีดความสามารถให!เกษตรกรไทย สามารถผลิตสินค!า
เกษตรและอาหารให!ได!ตามมาตรฐาน พร!อมท้ังให!ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยอาหารของสินค!าเกษตรและอาหารนําเข!าเพ่ือปEองกันสินค!านําเข!าท่ีมีคุณภาพไม*ได!ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว! 
   5.5 การสร!างความม่ันคงด!านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชนมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
    5.5.1 ส*งเสริมให!เกษตรกรปลูกต!นไม!และมีการปลูกปqาโดยชุมชนและเพ่ือ
ชุมชนเพ่ิมข้ึนเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะเป9นฐานการผลิตด!านการเกษตรและอาหาร และใช!
เป9นแหล*งช*วยดูด ซับก�าซคาร6บอนไดออกไซด6 
    5.5.2 ส*งเสริมให!เกษตรกรทางการเกษตรด!วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช*น เกษตรอินทรีย6 เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม* วนเกษตร 
เป9นต!น โดยเฉพาะเกษตรกรรายย*อย เพ่ือสร!างความม่ันคง ความหลากหลาย การพ่ึงพาตนเองและ
สามารถเข!าถึงด!านอาหารทุกครัวเรือนท้ังในเชิงของปริมาณ คุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภัย 
โดยการถ*ายทอดความรู!และเทคโนโลยีการผลิตผ*านเครือข*ายปราชญ6ชาวบ!าน เกษตรกรท่ีประสบ
ความสําเร็จ และแหล*งความรู!ในพ้ืนท่ี 
    5.5.3 ส*งเสริมและสนับสนุนให!มีการจัดการและเผยแพร*องค6ความรู!และ
การพัฒนาด!านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย*างต*อเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ังส*งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เหมาะสมของบุคคลและชุมชน เพ่ือให!มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีให!ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตและการ
บริโภคท่ีเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต*ละบุคคล โดยส*งเสริมให!เกิดความร*วมมือและบูรณาการของ
หน*วยงานท่ีเก่ียวข!องทุกภาคส*วน ในการสนับสนุนด!านอาหารศึกษา และเน!นการวิจัยและพัฒนาด!าน
อาหารในมิติต*างๆ ควบคู*ไปกับการให!ความรู!แก*ผู!บริโภคในการเลือกซ้ือสินค!าท่ีปลอดภัยและมีคุณค*า
ต*อการบริโภค 
    5.5.4 สนับสนุนการสร!างเครือข*ายการผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันใน
ระดับชุมชนท่ีอยู*บริเวณใกล!เคียงกัน โดยมีเกษตรกรผู!ผลิตและผู!บริโภคท่ีมีความสัมพันธ6กันโดยตรง 
เช*น ตลาดท!องถ่ิน ตลาดเกษตรกร เป9นต!น ซ่ึงจะทําให!ปริมาณผลผลิตมีตลาดรองรับมากข้ึน สามารถ
พัฒนาเป9นวิสาหกิจชุมชนและนําไปสู*การสร!างชุมชนท่ีเข!มแข็งมีศักยภาพในการผลิตและเข!าถึงอาหาร
และโภชนาการท่ีดี รวมท้ังมีความรู!ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
    5.5.5 ส*งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตได!ในชุมชนและท่ีเหลือใช!
จากการเกษตรมาผลิตเป9นพลังงานทดแทนใช!ในระดับครัวเรือนและชุมชน เช*น ไบโอดีเซล พลังงาน
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ความร!อนจากการเผาไม!เศษวัสดุทางการเกษตร ก�าซชีวภาพท่ีได!จากการหมักมูลสัตว6 และเศษขยะ
อินทรีย6 เป9นต!น 
    5.5.6 สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน โดยการสนับสนุน
องค6ความรู!ด!านเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ท้ังจากวัตถุดิบเหลือใช!จากครัวเรือนและ
การเกษตร อาทิ มูลสัตว6 ขยะฟาง แกลบ เศษไม! ตลอดจนถ*ายทอดวิธีการดูแลรักษาและการซ*อม
บํารุงให!แก*ชุมชนหรือองค6กรปกครองส*วนท!องถ่ินให!มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน เพ่ือ
นําไปสู*การพัฒนาพลังงานทดแทนอย*างม่ันคงและยั่งยืนในระดับชุมชนและท!องถ่ิน ท้ังนี้ เพ่ือเป9นการ
ลดต!นทุนด!านพลังงาน รวมถึงลดมลภาวะแก*ชุมชนและท!องถ่ิน รวมท้ังส*งเสริมการผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนท่ีไม*ใช*อาหารและมีความเหมาะสมกับสภาพท!องถ่ิน เช*นสบู*ดํา เป9นต!น 
    5.5.7 ส*งเสริมและพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีให!เป9นเครื่องมือในการ
สร!างความเข!มแข็งด!านอาหารให!กับเกษตรกรและชุมชนอย*างเป9นระบบ โดยสนับสนุนบทบาทการ
บริหารจัดการโครงสร!างพ้ืนฐานภายในชุมชน เช*น ศูนย6พันธุ6ข!าวชุมชน โรงปุ£ยชีวภาพปุ£ยอินทรีย6 โรงสี 
และลานตาก เป9นต!น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรในชุมชน 
   5.6 การสร!างความม่ันคงด!านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเข!มแข็งภาคเกษตร มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
    5.6.1 ส*งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
จากพืชพลังงานโดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ6พืชพลังงานท่ีเหมาะสมกับประเทศและให!ผลผลิตสูง และ
การใช!เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต*อไร*ให!สูงข้ึน รวมท้ังศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตพลังงานจากพืชเพ่ือให!สามารถผลิตพลังงานได!มากข้ึนในปริมาณพืชเท*ากัน ตลอดจน
ส*งเสริมการวิจัยพืชพลังงานอ่ืนท่ีไม*ได!ใช!เป9นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เช*น สาหร*าย เป9นต!น ท้ังนี้ 
เพ่ือลดป�ญหาภาวะขาดแคลนในพืชท่ีใช!เป9นท้ังวัตถุดิบในการผลิตอาหารและพลังงาน 
    5.6.2 จัดให!มีระบบการบริหารจัดการสินค!าเกษตรท่ีใช!เป9นท้ังอาหารและ
พลังงาน โดยให!ความสําคัญกับความม่ันคงด!านอาหาร เช*น ปาล6มน้ํามัน มันสาปะหลัง และอ!อย     
เป9นต!น เพ่ือให!มีการผลิตและการใช!อย*างเป9นระบบท่ีเชื่อมโยงกันอย*างชัดเจน ไม*กระทบต*อความ
ม่ันคงด!านอาหารของประเทศ 
    5.6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช!พลังงานชีวภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ภาคการผลิตและบริการ เพ่ือลดการพ่ึงพาการใช!น้ํามันเชื้อเพลิงจากการนําเข!าต*างประเทศ ซ่ึงจะทํา
ให!เกิดการสร!างภูมิคุ!มกันให!กับผลผลิตทางการเกษตรเกิดความม่ันคงและราคาสินค!าเกษตรมี
เสถียรภาพ 
    5.6.4 จัดให!มีกลไก ในการกํากับดูแลโครงสร!างราคาของพลังงานชีวภาพ ท่ี
ไม*ส*งผลกระทบต*อการสร!างเสถียรภาพและความเป9นธรรมต*อผู!บริโภคและผู!ผลิต เพ่ือเป9นเครื่องมือใน
การสร!างความม่ันคงของการใช!พลังงานชีวภาพและศักยภาพการผลิตท่ีเหมาะสม โดยไม*กระทบต*อ
การผลิตอาหารของประเทศ 
    5.6.5 ปลูกจิตสํานึกในการใช!พลังงานชีวภาพอย*างมีประสิทธิภาพและ
คุ!มค*า โดยสร!างความรู!ความเข!าใจแก*ประชาชนถึงประโยชน6และผลกระทบของการใช!พลังงานชีวภาพ 
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   5.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร!างความม่ันคงด!านอาหาร
และพลังงานมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
    5.7.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข*ายปราชญ6ชาวบ! าน 
ภาคเอกชน และชุมชนให!เข!ามามีส*วนร*วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือสร!างความม่ันคงด!านอาหารและพลังงานท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ เชื่อมโยงกับกลไก
การบริหารจัดการภาครัฐและองค6กรเกษตรกรท่ีเก่ียวข!องท้ังในระดับพ้ืนท่ีและส*วนกลาง เช*น สภา
เกษตรกรแห*งชาติ เป9นต!น รวมท้ังมีส*วนร*วมในการติดตามตรวจสอบการทางานของภาครัฐอย*างเป9น
ระบบ เพ่ือสร!างความรับผิดชอบต*อสังคม 
    5.7.2 ปรับกระบวนการทางานของหน*วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข!อง อาทิ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย6 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม และกระทรวงพลังงาน ให!มีการร*วมมือและบูรณาการ
การทํางานอย*างจริงจัง ท้ังในส*วนกลางและระดับพ้ืนท่ีโดยมีเปEาหมายร*วมกัน เพ่ือสนับสนุนการสร!าง
ความม่ันคงทางด!านอาหารและพลังงาน รวมถึงเป9นผู!ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร 
อาหารและพลังงานให!สอดคล!องกับความต!องการในระดับชุมชนในพ้ืนท่ีและระดับประเทศ 
นอกจากนี้ กําหนดให!มีกลไกการประสานการทางานระหว*างภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร และ
ตรวจสอบการดําเนินงานแบบมีส*วนร*วมของชุมชนในพ้ืนท่ี 
    5.7.3 พัฒนาระบบฐานข!อมูลสารสนเทศด!านอาหารและพลังงานต้ังแต*การ
ผลิตการตลาด ไปจนถึงการบริโภคให!มีความถูกต!อง สามารถเข!าถึงและใช!ประโยชน6ได!โดยง*าย เพ่ือใช!
ในการวางแผน พัฒนา แก!ไขป�ญหา และเตือนภัย โดยพัฒนารูปแบบการเผยแพร*ข!อมูลในระบบ
อินเตอร6เน็ต รวมท้ังพัฒนาการสร!างตัวชี้วัดการพ่ึงพาตนเองด!านอาหารต้ังแต*ระดับครอบครัว ชุมชน 
และระดับประเทศ เพ่ือส*งเสริมให!เกิดการพ่ึงพาตนเองด!านอาหาร และใช!เป9นเครื่องมือในการวางแผน
นโยบายด!านการเกษตรในระยะต*อไป 
    5.7.4 พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข!องกับการพัฒนาด!านการเกษตรเพ่ือให!เอ้ือ
ต*อการพัฒนาอย*างยั่งยืน อาทิ การเร*งรัดออกกฎ ระเบียบตามพระราชบัญญัติคุ!มครองพันธุ6พืช 
โดยเฉพาะการคุ!มครองพันธุ6พ้ืนเมืองและสิทธิชุมชน ให!ประชาชนและประเทศได!รับประโยชน6จากการ
เข!าถึงฐานทรัพยากรท่ีมีอยู*อย*างเหมาะสม เป9นธรรม และมีความเป9นสากล ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การเช*าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยให!รวมถึงการเช*าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของชาวต*างชาติ และให!มี
การเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงกว*าคนไทย เพ่ือให!เกิดการใช!ท่ีดินอย*างมีประสิทธิภาพ คุ!มค*า สนับสนุนให!มี
กฎหมายท่ีเก่ียวข!องกับการส*งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การส*งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพ่ือให!เกิดการทางานในเชิงระบบท่ีเป9นองค6รวม ต*อเนื่อง และมี
กระบวนการมีส*วนร*วมของผู!เก่ียวข!อง 
    5.7.5 ส*งเสริมความร*วมมือระหว*างประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ความร*วมมือในการผลิตการตลาด 
การจัดต้ังระบบสารองข!าวฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และเสริมสร!างความเข!มแข็งให!กับกลไกท่ีมี
อยู* เพ่ือให!เกิดความม่ันคงด!านอาหารและพลังงาน  
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  ภาคเกษตรนับเป9นภาคการผลิตท่ีมีความสําคัญต*อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเนื่องจากเป9นแหล*งสร!างรายได!หลักของคนส*วนใหญ*ในประเทศและเป9นฐานในการสร!าง
มูลค*าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม ด!วยความอุดมสมบูรณ6ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศรวมท้ังการสะสมความรู!และภูมิป�ญญาทางการเกษตรอย*างต*อเนื่อง 
และการใช!ผลผลิตการเกษตรเป9นวัตถุดิบด!านอาหาร พลังงาน และวัสดุชีวภาพมีแนวโน!มเพ่ิมสูงข้ึน
อย*างรวดเร็ว อย*างไรก็ตาม ภาคเกษตรยังมีการเติบโตน!อยกว*าภาคการผลิตอ่ืนโดยเปรียบเทียบ ดังจะ
เห็นได!จากสัดส*วนผลิตภัณฑ6ภาคเกษตรต*อผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศลดลงจากร!อยละ 10.4 ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 เป9นร!อยละ 8.9 ในช*วง 3 ป�แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เนื่องจากภาค
เกษตรไม*สามารถพัฒนาผลิตภาพการผลิตได!ทันต*อสภาพการแข*งขันในตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรง
มากข้ึนได!อย*างมีประสิทธิภาพ และต!องพ่ึงพาการส*งออกสินค!าเกษตรสําคัญโดยไม*ได!ยกระดับการ
ผลิตและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค*าสินค!าเท*าท่ีควร 
  พัฒนาภาคเกษตร บนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร!าง
มูลค*าเพ่ิมด!วยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล!อม เพ่ือยกระดับธุรกิจด!านการเกษตร
และอาหารให!เป9นแหล*งรายได!และศูนย6กลางตลาดโลก รวมถึงปรับปรุงฟ��นฟูคุณภาพดินและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช!น้ํา สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล!องกับสภาพพ้ืนท่ี พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ6แปรรูปสินค!าเกษตร เพ่ิมมูลค*าสินค!าเกษตร และพัฒนาป�จจัยแวดล!อมด!าน
การเกษตร เช*น ระบบโลจิสติกส6 ของภาคเกษตร เป9นต!น 
  การปรับปรุงและเสริมสร!างความเข!มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต*
ระดับชุมชนท!องถ่ิน ให!พร!อมต*อการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก เอเชีย
แปซิฟ�ก อาเซียนและอนุภูมิภาค โดย เสริมสร!างศักยภาพชุมชนท!องถ่ินให!รับรู!และเตรียมพร!อมรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาองค6ความรู!และสร!าง
เครือข*ายแลกเปลี่ยนเรียนรู! รวมท้ังส*งเสริมการสร!างความสัมพันธ6และความเข!าใจท่ีดีต*อกันในระดับ
ประชาชนโดยผ*านการเชื่อมโยงเครือข*ายทางชุมชนและวัฒนธรรม 
  ภาคเกษตร เร*งเพ่ิมผลผลิตตอบสนองตลาด จนส*งผลกระทบต*อ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล!อมและระบบนิเวศ การปลูกพืชเชิงเด่ียวและขยายพ้ืนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปqา ใช!สารเคมีปริมาณมาก 
ท้ังปุ£ยและยาปราบศัตรูพืช เหลือเป9นสารตกค!าง ทําลายความอุดมสมบูรณ6ของดินและทําลายความ
หลากหลายทางชีวภาพในท่ีสุด รวมท้ังการไม*ให!ความสําคัญกับการส*งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนอย*างจริงจังเพ่ือช*วยสร!างความสมดุลและการใช!ทรัพยากรธรรมชาติให!เป9นไปอย*าง
ยั่งยืนและลดมลพิษ จึงส*งผลกระทบให!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมเสื่อมโทรมลง 
  การสร!างภูมิคุ!มกัน 
  จากการพิจารณาสถานการณ6และความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบันและแนวโน!มใน
อนาคตท่ีประเทศไทย ต!องเผชิญ ชี้ให! เห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อมซ่ึงเป9นฐานการพัฒนาของ ประเทศในอนาคต จึงจําเป9นต!องสร!างภูมิคุ!มกัน เพ่ือให!ประเทศ
สามารถลดความเสี่ยงและบริหารจัดการ รวมท้ังสร!างความพร!อมในการรับมือกับป�จจัยเสี่ยงดังกล*าว
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ข!างต!นได! ท้ังนี้ เพ่ือให!ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล!อมเป9นฐานท่ีม่ันคงในการพัฒนาประเทศได!
อย*างยั่งยืน โดยภูมิคุ!มกันท่ีสําคัญ ได!แก* 
  การมีระบบฐานข!อมูลและองค6ความรู! เทคโนโลยี และภูมิป�ญญาท!องถ่ินท่ีเหมาะสม
ในการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีง*ายต*อการเข!าถึงและใช!
ประโยชน6 ท้ังด!านภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงของป�จจัยการผลิต รวมไป
ถึงการลงทุนด!าน การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานทางกายภาพและการฟ��นฟูระบบนิเวศ เช*น การฟ��นฟู
ปqาบก การปEองกันชายฝ��งการแก!ป�ญหาดินเค็ม การสร!างแหล*งกักเก็บน้ํา การคืนสมดุลให!ธรรมชาติ 
และการบรรเทาป�ญหาอุทกภัยและภัยแล!ง 
  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตไทย และความ
ตระหนักถึงประโยชน6และคุณค*าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม จะเป9นภูมิคุ!มกันนําไปสู*
สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย*างยั่งยืนและเป9นมิตรต*อสิ่งแวดล!อม 
การแก!ไขป�ญหาด!วยเทคโนโลยีเพียงอย*างเดียวอาจไม*ทันกับป�ญหาท่ีสะสมอย*างต*อเนื่อง หาก
ประชาชนยังคงมีพฤติกรรม การบริโภคเกินพอดี ขาดความตระหนัก รักและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม การไม*ให!ความสําคัญกับระบบ เกษตรกรรมยั่งยืนเท*าท่ีควร อัน
จะเป9นพ้ืนฐานในการเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู*วิถีแห*งการผลิตและบริโภคท่ีมี ความพอดี ประหยัด รู!
คุณค*าและยั่งยืน 
  การบริหารจัดการท่ีดี โดยมุ*งเน!นการบูรณาการท่ียึดพ้ืนท่ีเป9นหลักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ ง แวดล! อม  การปรั บปรุ ง เครื่ อ ง มือและกลไกในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมให!มีประสิทธิภาพ การพัฒนาฐานข!อมูลเพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบายและวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล!อมในทุกระดับ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช!กฎหมายให!เข!มงวดเป9นธรรม และโปร*งใส การแก!ไขป�ญหาการทุจริต
คอร6รัปชั่น การจัดสรรทรัพยากรอย*างท่ัวถึง เท*าเทียมและเป9นธรรม การสร!างความตระหนักและ
จิตสํานึกรับผิดชอบของทุกภาคส*วน และการเสริมสร!างศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อมของหน*วยงานในระดับภูมิภาคและท!องถ่ิน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินงานภายใต!กรอบความร*วมมือระหว*างประเทศด!านสิ่งแวดล!อมท่ีเชื่อมโยงกับการค!าและการ
ลงทุนอย*างเป9นระบบ ส*งเสริมการทางการเกษตรท่ีเก้ือกูลกับระบบนิเวศ ตามแนวคิดของการทํา
เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือให!เกิดความสมดุลโดยจัดให!มีกลไกให!ความรู!และขับเคลื่อนท้ังระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ ส*งเสริมการทําเกษตรอินทรีย6 เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม*ท่ีช*วย
ลดการปล*อยก�าซเรือนกระจก รณรงค6ให!เกษตรกรใช!สารชีวภาพทดแทนการใช!สารเคมี เพ่ือลด
ผลกระทบกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ลดต!นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ในระยะยาว พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาวะและภูมิสังคมของประเทศ ปรับระบบ
การใช!ท่ีดิน และการค!นคว!าชนิดพันธุ6ท่ีให!ผลผลิตสูง ใช!น้ําน!อย และทนต*อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมท้ังสนับสนุนการสร!างตลาดรองรับสินค!าเกษตรอินทรีย6 ด!านปศุสัตว6 สนับสนุนให!มีการ
จัดการอาหารท่ีใช!เลี้ยงโคและกระบือ เพ่ือลดการเกิดก�าซมีเทน ในขณะท่ีด!านประมง ส*งเสริมให!มีการ
ทําประมงท่ีคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากร สัตว6น้ําและระบบนิเวศ รวมท้ังปรับปรุงระบบการ
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บริหารจัดการให!สอดคล!องกับมาตรฐานสากล เช*น กฎ ระเบียบเก่ียวกับการปEองกัน ยับยั้ง และขจัด
การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร!การควบคุมของสหภาพยุโรป เป9นต!น 
  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมให!มี
ประสิทธิภาพโปร*งใสและเป9นธรรมอย*างบูรณาการ มีแนวทางหลัก ดังนี้ 
  1. พัฒนาชุมชนให!เข!มแข็ง และส*งเสริมสิทธิชุมชนในการเข!าถึงและใช!ประโยชน6
ทรัพยากรธรรมชาติอย*างสมดุลและยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการใช!ประโยชน6ทรัพยากรธรรมชาติ
เชิงอนุรักษ6และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตามวิถีชีวิต ภูมิป�ญญา และวัฒนธรรม
ด้ังเดิมภายใต!หลักการคนอยู*ร*วมกับระบบนิเวศอย*างเก้ือกูล สนับสนุนสิทธิของชุมชน บทบาทของ
ปราชญ6ชาวบ!านและผู!นําชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพ่ึงตนเอง สร!างความรู!ความ
เข!าใจท่ีถูกต!องเก่ียวกับระบบนิเวศเพ่ือให!ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สนับสนุนให!ชุมชนสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิป�ญญาท!องถ่ิน
เพ่ือจัดทําฐานข!อมูลระดับชุมชน โดยร*วมกับองค6กรท!องถ่ิน ตลอดจนส*งเสริมระบบการจัดการท่ี
เคารพสิทธิทางป�ญญา คุ!มครองทรัพย6สินทางป�ญญาโดยเฉพาะด!านสิ่งบ*งชี้ทางภูมิศาสตร6 และปกปEอง
ทรัพยากรของชุมชน 
  2. สนับสนุนกระบวนการมีส*วนร*วมและพัฒนาศักยภาพของท!องถ่ินและชุมชน โดย
สนับสนุนการจัดการเชิงพ้ืนท่ี พัฒนากลไกการจัดการร*วมท่ีประกอบด!วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการองค6กรปกครองส*วนท!องถ่ิน และชุมชน รวมท้ังการจัดต้ังสภาสิ่งแวดล!อมชุมชนท!องถ่ิน เพ่ือ
รับฟ�งความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการพัฒนาของภาครัฐท่ีอาจส*งผลกระทบต*อวิถีชีวิตความเป9นอยู* 
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล!อมของชุมชนในทุกข้ันตอน บนพ้ืนฐานขององค6ความรู! ข!อมูลท่ีถูกต!อง 
เป�ดเผย โปร*งใส สามารถเข!าถึงได!อย*างเท*าเทียม เสริมสร!างบทบาทของสื่อมวลชนในการสร!างความ
ตระหนักรู!และความต่ืนตัวของสาธารณชนในการดูแลคุ!มครองทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อมของประเทศ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพขององค6กรปกครองส*วนท!องถ่ินให!เข!มแข็งด!านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ํา และมลพิษทางน้ํา
การจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมท้ังการจัดการภัยพิบัติ 
  แนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สู*การปฏิบัติ 
  การบริหารจัดการการพัฒนาประเทศเป9นกระบวนการสําคัญท่ีจะนาแผนพัฒนา
ประเทศไปปฏิบัติให!เกิดผลตามวัตถุประสงค6และเปEาหมายของแผน กระบวนการดังกล*าวได!มี
พัฒนาการมาเป9นลําดับท้ังกลไกกระบวนการ และผู!มีส*วนเก่ียวข!องภายใต!สถานการณ6แวดล!อมท่ี
เปลี่ยนแปลงและมีผลต*อการบริหารการพัฒนาประเทศนับต้ังแต*เริ่มใช!แผนพัฒนาเป9นเครื่องมือจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงเป9นช*วงท่ี
สังคมไทยกาลังเผชิญกับความท!าทายท่ีมีความซับซ!อนและ หลากหลายมากข้ึนทุกขณะ การผนึกพลัง
ของทุกภาคส*วนในการสร!างสังคมท่ีมีความสุข มีความเสมอภาค เป9นธรรม และมีภูมิคุ!มกันภายใต!
วิสัยทัศน6ของแผน จึงเป9นเง่ือนไขท่ีสําคัญของการบริหารจัดการแผนฯ สู*การปฏิบัติในภาวะท่ีประเทศ
ไทยต!องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีเป9นอยู*ในป�จจุบันและมีแนวโน!มท่ีจะเกิดข้ึนในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังท่ีจะเป9นโอกาสและข!อจํากัดของการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ จึง
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จําเป9นต!องทบทวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ*านมา ตลอดจนวิเคราะห6สถานะด!านการ
บริหารประเทศในป�จจุบันท่ีจะมีผลต*อการบริหารจัดการแผนฯ ท้ังในด!านความเสี่ยงท่ีต!องตระหนัก
และศักยภาพท่ีมีอยู* เพ่ือนํามาสรุปบทเรียนของการขับเคลื่อนแผน และกําหนดรูปแบบและแนว
ทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สู*การปฏิบัติท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ท้ังในระดับ
ภาพรวมและระดับพ้ืนท่ีภายใต!สภาวะแวดล!อมและเง่ือนไขท่ีซับซ!อนมากข้ึนต*อไปพัฒนาการของการ
วางแผนในช*วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1-10 ท้ังในแง*สาระและกระบวนการได!ปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
การเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนและขับเคลื่อนการ
พัฒนา ข!อสรุปสําคัญท่ีจะต!องนํามาพิจารณาประกอบการวางแผนในช*วงต*อไปมี 2 ประการ ดังนี้ 
  1. แนวคิดการพัฒนาท่ีเริ่มต!นจากบนลงล*างและแนวคิดท่ีผลักดันให!มีการพัฒนาท่ี
ริเริ่มจากล*างข้ึนบน ภายใต!กรอบของแนวคิดพ้ืนท่ี-ภารกิจ-การมีส*วนร*วม ซ่ึงได!พัฒนามาถึงจุดท่ี
แนวคิดจากบนลงล*างและจากล*างข้ึนบน จะต!องหาจุดเชื่อมโยงในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือให!เกิดการบูรณาการ 
ท้ังในด!านสาระของการวางแผน และกระบวนการขับเคลื่อนท่ีจะต!องมีการสนับสนุนท้ังในด!านความรู! 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร!างสรรค6 การจัดสรรและใช!ทรัพยากร รวมท้ังงบประมาณท่ี
สอดคล!องกับแนวคิดพ้ืนท่ี-ภารกิจ-การมีส*วนร*วมอย*างมีประสิทธิภาพ 
  2. แนวคิดท่ีเคยยึดแนวทางท่ีให!ความสําคัญต*ออุปทานมาต้ังแต*เริ่มการพัฒนา
ภายใต!ระบบการวางแผนมีแนวโน!มปรับเปลี่ยนมา คํานึงถึงหลักอุปสงค6 ผ*านกลไกและกระบวนการมี
ส*วนร*วมในระดับต*างๆ อาทิ กลไกคณะกรรมการร*วมภาครัฐและภาคเอกชน กลไกแผนท!องถ่ินและ
แผนชุมชน โดยเฉพาะการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต6ใช!ต!องให!ความสําคัญกับ
ป�จจัย “ภูมิสังคม” ของพ้ืนท่ี ดังนั้น การวางแผนในระยะต*อไป ควรให!ความสําคัญกับการสร!างความ
เชื่อมโยงระหว*างอุปทานและอุปสงค6ของการพัฒนาท้ังในระดับภาพรวม พ้ืนท่ี ท!องถ่ิน และชุมชน 
โดยมุ*งสร!างความสมดุลและความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว 
  ป�จจัยเสริมสร!างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สู*การ
ปฏิบัติให!ประสบผลสําเร็จ จากการพิจารณาจุดแข็ง/โอกาสด!านการบริหารจัดการประเทศภายใต!
บทบาทของภาคส*วนต*างๆ ประกอบด!วย 
  1. ภาคราชการมีเครื่องมือและวิธีการใหม*ๆ ด!านการกระจายอํานาจท่ีเสริมให!การ
บริหารราชการส*วนภูมิภาคและท!องถ่ินมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พ้ืนท่ีได!อย*างเป9นรูปธรรม ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มีการปรับโครงสร!าง กลไก และ
หลักเกณฑ6การจัดสรรทรัพยากรภาครัฐให!กระจายอํานาจการตัดสินใจสู*ภูมิภาค ท!องถ่ิน และชุมชน
เพ่ิมข้ึน อาทิ ปรับปรุง พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให!แก*องค6กรปกครองส*วน
ท!องถ่ิน (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549) มีผลต*อการแก!ไขป�ญหาการถ*ายโอนงาน-คน-เงินให!ท!องถ่ิน และสร!าง
ความชัดเจนในบทบาทของกระทรวง กรมจังหวัด และองค6กรปกครองส*วนท!องถ่ิน ส*งผลให!ท!องถ่ินมี
ขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนในการบริหารจัดการภารกิจของท!องถ่ิน สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด/กลุ*มจังหวัดมากข้ึนนอกจากนี้ การมี พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ*นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.ฎ. ว*าด!วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ*มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ท่ีกําหนดให!จังหวัด/กลุ*มจังหวัดยื่นคาขอจัดต้ังงบประมาณได! และให!ถือ
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ว*าจังหวัด/กลุ*มจังหวัดเป9นส*วนราชการตามกฎหมายว*าด!วยวิธีการงบประมาณ ทําให!จังหวัดสามารถ
ของบประมาณพัฒนาภายใต!แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ*มจังหวัดท่ีตอบสนองความต!องการของคนในพ้ืนท่ี
ได!โดยตรง 
  2. ภาคชุมชนและภาคประชาชนมีความเข!มแข็งและมีโอกาสเพ่ิมข้ึนในการมีส*วน
ร*วมการบริหารจัดการประเทศ ประชาชนในวงกว!างตระหนักถึงความสําคัญของการมีส*วนร*วมในการ
ปกปEองสิทธิประโยชน6ของตนเองและชุมชนมากข้ึน และมีช*องทางในการมีส*วนร*วมกับภาครัฐและภาคี
พัฒนาอ่ืนๆ อาทิการมีส*วนร*วมในสภาองค6กรชุมชนท่ีให!สิทธิผู!แทนชุมชนมีส*วนร*วมในการพัฒนา
ชุมชน/ท!องถ่ิน การเข!าร*วมเป9นผู!แทนในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ทําหน!าท่ี
สอดส*องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน*วยงานภาครัฐในจังหวัด ตลอดจนร*วมเป9นผู!แทนใน
เครือข*ายท่ีปรึกษาผู!ตรวจราชการภาคประชาชนในการตรวจราชการระดับพ้ืนท่ีร*วมกับผู!ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีและผู!ตรวจราชการกระทรวง โดยเฉพาะการตรวจติดตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล เป9นช*องทางให!ประชาชนทุกระดับท่ัวประเทศเข!าร*วมในกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบ
การดําเนินงานของภาครัฐได!กว!างขวาง 
  3. ภาคธุรกิจเอกชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีส*วนร*วมในการพัฒนาประเทศ
มีแนวคิดการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต*อสังคมและทําธุรกิจเพ่ือสังคมมากข้ึน ภาคเอกชนได!ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดูแลรับผิดชอบสังคมและมีส*วนร*วมในการพัฒนาประเทศมากข้ึน ท้ังในด!าน
การพัฒนาภาคการผลิต การท*องเท่ียว การส*งเสริมธุรกิจชุมชน และการต*อต!านการทุจริตประพฤติ    
มิชอบ โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร6และมีกลไกขับเคลื่อนท่ีสําคัญท้ังในระดับชาติและจังหวัด อาทิ 
คณะกรรมการร*วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก!ไขป�ญหาเศรษฐกิจ สภาหอการค!าแห*งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห*งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท*องเท่ียวแห*งประเทศไทย 
  4. ภาควิชาการต่ืนตัวและได!รับการยอมรับมากข้ึนในฐานะแกนหลักของการพัฒนา
ในช*วงต*อไป หน*วยงานการวิจัยและพัฒนามีบทบาทมากข้ึนในการเชื่อมโยงงานวิจัยลงสู*พ้ืนท่ี โดยนํา
หลักการทางวิชาการมาสร!างกระบวนการเรียนรู! การบริหารจัดการในชุมชน ส*งเสริมให!เกิดความ
ร*วมมือภายในชุมชนต้ังแต*การรวบรวมข!อมูล การร*วมกันคิดวิเคราะห6เพ่ือตัดสินใจ ไปจนถึงกําหนด
แผนการแก!ไขป�ญหาของตนเองเกิดเป9นเครือข*ายภาคี ในการพัฒนาท่ีทํางาน ประสานความร*วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค6กรปกครองส*วนท!องถ่ินเพ่ือตอบสนองการแก!ป�ญหาเฉพาะ
พ้ืนท่ี อาทิ ป�ญหาความเหลื่อมล้ํา และป�ญหาสังคมอ่ืนๆ อย*างมีประสิทธิภาพ  
  การพัฒนาการบริหารจัดการ อย*างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถ         
นําแนวคิด Plan-Do-Check-Act (PDCA) มาปรับใช!ได! เริ่มต้ังแต*จัดทําแนวทางยุทธศาสตร6ให!ชัดเจน
ท้ังวัตถุประสงค6 เปEาหมายและแนวทาง รวมท้ังจัดทําการบริหารจัดการ อาทิ กระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือต*างๆ ในการนาทางและกํากับการบริหารจัดการแผนไปสู*การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ โดยทุก
ภาคส*วน มีการปฏิบัติงาน ภายใต!ระบบท่ีออกแบบไว!อย*างจริงจัง รวมถึงตรวจสอบติดตาม
ความก!าวหน!าและประเมินผลท่ีสะท!อนผลกระทบและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต*อผลการ
พัฒนาท่ีเกิดข้ึน นําไปสู*การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการดําเนินงาน ให!การขับเคลื่อนแผน
บรรลุตามวัตถุประสงค6ท่ีกําหนด 
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2.5 ชุมชนเขตพ้ืนทีภาคเหนือตอนล'าง 
 2.5.1  ความหมายชุมชน “ชุมชน” มีนัยและความหมายท่ีเป9นไปตามพลวัตหรือกระแส
ของสังคม แต*ถ!าพิจารณาโดยละเอียด จะพบว*า นักวิชาการ นักพัฒนา หรือผู!คนท่ีให!ความหมายของ
คําว*า “ชุมชน” ล!วนต*างให!ความหมายท่ีสอดคล!องกับความรู! ทัศนคติ หรือโดยมีจุดมุ*งหมายท่ีหวัง
ช*วงชิงอํานาจในการนิยามความหมายของตนเพ่ือผล ประโยชน6ประการใดประการหนึ่งความหมาย 
“ชุมชน”  
 พจนานุกรม ศัพท6สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524 (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2524) ให!ความหมายว*าชุมชนหรือประชาคม คือ 1. กลุ*มย*อยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกัน
ลักษณะสังคม แต*มีขนาดเล็กกว*าและมีความสนใจร*วมทีประสานงานในวงแคบกว*า ชุมชน หมายถึง 
เขตพ้ืนท่ีระดับของความคุ!นเคย และการติดต*อระหว*างบุคคล ตลอดจนพ้ืนฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะ
บางอย*างท่ีทําให!ชุมชนต*างไปจากกลุ*มเพ่ือนบ!าน ชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเป9นแบบเลี้ยงตัวเองที
จํากัดมากว*าสังคมแต*ภายในวงจํากัดเหล*านั้นย*อมมีการสังสรรค6ใกล!ชิดกว*า และความเห็นอกเห็นใจ
ลึกซ้ึงกว*า อาจจะมีสิ่งเฉพาะบางประการท่ีผูกพันเอกภาพ เช*นเชื้อชาติ ต!นกําเนิดเดิมของชาติหรือ
ศาสนา 2. ความรู!สึกและทัศนคติท้ังมวลท่ีผูกพันป�จเจกบุคคลให!รวมเข!าเป9นกลุ*ม UNDP. Changing 
Policy and Practice from Below: Community Experiences in Poverty Reduction. A. 
Krishna (ed.).  
 “ชุมชน” (Community) คือ ดินแดนแห*งการรวมตัวทางสังคมท่ีเป9น การสมัครใจก*อข้ึน
เองโดยประชาชน ส*วนใหญ*แล!วสนับสนุนตนเองเป9นเอกเทศ จากรัฐและอยู*ในกฎเกณฑ6ท่ีกําหนดข้ึน 
Community ประกอบด!วยองค6กรต*างๆ ท้ังทางการและไม*เป9นทางการ รวมถึง กลุ*มความสนใจ 
(ชมรม) กลุ*มวัฒนธรรม และศาสนา สมาคมอนุรักษ6หรือพัฒนาสังคม/กลุ*ม Robert M. Maclver ให!
ความหมายไว!ในหนังสือ Society, Its Structure and changes ว*าชุมชนคือ กลุ*มชนท่ีอยู*รวมกัน 
และสมาชิกทุกคน ได!ให!ความสนใจ ในเรื่องราวต*างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นร*วมกัน มิเพียงแต*ให!ความ
สนใจอย*างใดอย*างหนึ่งเฉพาะ แต*ให!ความสนใจโดยท่ัวไป ซ่ึงมีขอบเขตมากพอท่ีจะอยู*ร*วมกันใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากนี้แล!วชุมชนนั้นอาจหมายถึง การอยู*รวมกันอย*างง*ายๆ เช*น หมู*บ!านหนึ่ง ชน
เผ*าหนึ่ง หรือการอยู*ร*วมกันขนาดใหญ* เช*น เมืองหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่ง (ไพรัตน6 เดชะรินทร6, 2544) 
 โรแรน วาแรน (Roland Warran) ให!ความหมายไว!ว*า “ชุมชน” หมายถึง กลุ*มบุคคลหลายๆ 
กลุ*มมารวมกันอยู*ในอาณาเขตและภายใต!กฎหมายหรือข!อบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรค6กัน มีความ
สนใจร*วมกัน มีผลประโยชน6คล!ายๆ กันมีแนวพฤติกรรมเป9นอย*างเดียวกัน เช*น ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือพูดอีกอย*างหนึ่งก็คือมีวัฒนธรรมร*วมกันนั่นเอง (จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530) 
 คริสทิน ออสสัน (Cristient T. Onussen) อธิบายว*า “ชุมชน” ได!แก* คนท่ีอยู*ร*วมกันใน
ขอบเขตทางภูมิศาสตร6ท่ีแน*นอน และมีความสัมพันธ6และโครงสร!างทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข!องและ
พ่ึงพาอาศัยกัน ความสัมพันธ6และโครงสร!างดังกล*าวมีวิวัฒนาการข้ึนมาจากกระบวนการกลุ*มท่ีปรับตัว
ให!เข!ากับสถานการณ6ทางสิ่งแวดล!อมของชุมชนจึงถือได!ว*าเป9นกลุ*มทางดินแดน ท้ังนี้เพราะการพ่ึงพา
อาศัยกัน และการอยู*ร*วมกันเป9นปsกแผ*นภายในกลุ*มเกิดข้ึนได!เนื่องจากคนในกลุ*มสํานึกเรื่องเอกภาพ 
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และความสามารถของชุมชนอันเพียงพอในการควบคุมกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง
เกิดข้ึนในขอบเขตทางดินแดน (สมนึก ป�ญญาสิงห6, 2532) 
 2.5.2 ความหลากหลายของชุมชน 
  ความเป9นชุมชนหรือความเป9นหมู*คณะมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู*ตลอด 
เวลา การจํากัดคํานิยามของคําว*า “ชุมชน” ไว!ในแนวใดแนวหนึ่งย*อมจะขาดความหลากหลายหรือ
ความไม*เข!าใจในความเป9นชุมชน และถ!าพิจารณาโดยรวมก็จะเห็นว*า ความเป9นชุมชนนั้น เน!นเรื่อง
ของความสัมพันธ6และการเกาะเก่ียวกันของเพ่ือนมนุษย6ในระดับต*างๆ อย*างไรก็ตาม การพยายามทํา
ความเข!าใจแนวคิดต*างๆ เหล*านี้ย*อมจะก*อให!เกิดประโยชน6แก*ผู!ศึกษาในการท่ีจะเลือกความเหมาะสม
และ สอดคล!องกับฐานปฏิบัติการ (Practical Base) ของตนโดยแนวคิดแล!ว “ชุมชน” มีความหมายท่ี
หลากหลายและสามารถจะจัดกลุ*มตามนัยหรือความหมายท่ีใกล!เคียงกันได! 4 แนวคิด คือ 
  2.5.2.1 แนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological Perspective)  
   ตามแนวคิดนี้ชุมชนมีฐานะเป9นหน*วยทางสังคม (Community as unit of 
Social Organization) และนิยามความหมายว*า “ชุมชน” หมายถึง หน*วยทางสังคมและกายภาพ 
อันได!แก* ละแวดบ!าน หมู*บ!าน เมือง มหานคร 
   กอท ฮิลลาลี่ พอพลิน (George Hillary, Poplin, 1979) ได!พยายามหา
ความหมายร*วมจากคําจํากัดความของชุมชนท่ีมีผู!ให!ความหมายไว!มาก มาย โดยสรุปหาลักษณะ
ความหมายต*างๆ ได!ว*า ชุมชน ประกอบไปด!วย 
   1. อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร6 (Geographical Area-Territorial) 
   2. ปฏิสัมพันธ6ทางสังคม (Social Interaction-Sociological) 
   3. มีความผูกพัน (Common Ties-Psycho Cultural) 
   อย*างไรก็ตาม มีผู!โต!แย!งวิธีการสรุปคําจํากัดความในแบบของ Hillary ว*าไม*
อาจหาคําจํากัดความตายตัวมาอธิบายลักษณะของชุมชนทุกชุมชน เพราะแต*ละชุมชนจะมีความ
แตกต*างกันออกไป หากพยายามจะหาลักษณะร*วมแล!ว ธาตุแท!ของชุมชนบางชุมชนจะขาดหายไป
จากคําจํากัดความอันเป9นคํากลางนั้น (Plant, 1974) 
   พอพลิน (Poplin, 1979) ได!กล*าวถึงชุมชนใน 5 สถานะ คือ 
   1. กลุ*มคนท่ีมาอยู*ร*วมกันในพ้ืนท่ีหรือบริเวณหนึ่ง (Geographical Area 
   2. สมาชิกมีการติดต*อระหว*างกันทางสังคม (Social Relationship) 
   3. สมาชิกมีความสัมพันธ6ต*อกันทางสังคม (Social Relationship) 
   4. มีความผูกพันทางด!านจิตใจต*อระบบนิ เวศ (Psycho-Ecological 
Relationship)    
   5. มีกิจกรรมส*วนรวม เพ่ือใช!ประโยชน6 (Central Activities for 
Utilization) 
   ฮิลลาลี่ และ พอพลิน (Hillary & Poplin) ได!เป9นแนวคิดในการวิเคราะห6
ชุมชนของนักสังคมวิทยาในรุ*นต*อมาและนําเสนอแนว คิดเก่ียวกับการมองชุมชนในฐานะท้ัง            
3 ประการ คือ 
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   1. ชุมชนในฐานะหน*วยทางภูมิศาสตร6 (Community as a Territorial Unit) 
    การพิจารณาชุมชนในมิตินี้มีความสําคัญ คือ ทําให!ชุมชนมีลักษณะเป9น
รูปธรรม มีหลักแหล*งท่ีตั้งแน*นอนและสมาชิกสามารถระบุท่ีอยู*ของตนได! อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร6
มีอิทธิพลต*อชุมชน จะเห็นได!ว*าในหลายกรณี สภาพทางภูมิศาสตร6จะเป9นตัวกําหนดสถานท่ีต้ังและ
ศักยภาพในการเจริญเติบโตของ ชุมชน กล*าวคือ ชุมชนมักจะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ6 หรือท่ีซ่ึงมีการคมนาคมสะดวกเหมาะแก*การต้ังถ่ินฐานอย*างถาวร ชุมชนมีอิทธิพลต*ออาณา
บริเวณทางภูมิศาสตร6 แม!ว*าตัวแปรเก่ียวกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร6 จะมีอิทธิพลต*อสถานท่ีต้ัง
และพบวัตการเจริญเติบโตของชุมชน (Growth and Dynamics of Community) แต*การปรับตัว
ของคนต*ออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร6ของชุมชนก็ข้ึนอยู*กับ วัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท!องถ่ินด!วย 
ดังนั้น มนุษย6เองมีส*วนในการกระทําต*อภาวะแวดล!อมของตนไม*ว*าจะโดยทางบวกหรือทางลบ เช*น            
    1.1 การปรับให!สิ่งแวดล!อมทางกายภาพให!สอดคล!องกับความต!องการ
และความจําเป9นของ มนุษย6 เช*น การทํานาแบบข้ันบันได การสร!างเหมืองฝายชลประทาน ปรับปรุง
แก!ไขสร!างท่ีอยู*อาศัยให!สอดคล!องกับสภาพภูมิศาสตร6 
    1.2 ทําลายสิ่งแวดล!อม เช*น การตัดไม*ทําลายปqา การศึกษาชุมชนตาม
แนวคิดทางสังคมวิทยาถือว*า ตัวแปรทางด!านภูมิศาสตร6จะเป9นสิ่งท่ีละเลยเสียมิได! แนวคิดนี้จัดว*ามี
อิทธิพลต*อทฤษฎีนิเวศวิทยาของมนุษย6 
   2. ชุมชนในฐานะหน*วยทางสังคม (Community as Unit of Social 
Organization) การวิเคราะห6แบบ Social System Approach จะให!ภาพของลําดับข้ัน (Hierarchy) 
เริ่มจากระดับล*างท่ีประกอบด!วยกลุ*มบุคคลต้ังแต* 2 คนข้ึนไปจนถึงระดับชาติหรือระดับโลก ชุมชน
เป9นระบบย*อยอันแรกท่ีมีศักยภาพในการจัดให!มีสิ่งต*างๆ เพ่ือตอบสนองความต!องการของคนท้ัง
กายภาพ จิตใจ และสังคม ซ่ึงในระบบครอบครัวกลุ*มเครือญาติมีขนาดเล็กเกินไป ไม*มีสถาบันทาง
สังคมท่ีสมบูรณ6เพ่ือตอบสนองความต!องการของมนุษย6 ส*วนระบบท่ีใหญ*กว*านี้ เช*น กลไกของรัฐก็
ใหญ*โตและซับซ!อนเกินไป จนเข!าไม*ถึงอารมณ6ความรู!สึกของคนจึงไม*สามารถตอบสนองความต!องการ 
ท้ังทางกายและทางใจได! บางทัศนะวิเคราะห6ชุมชนท่ีเป9นระบบทางสังคมว*าเป9นเครือข*ายการ
ปฏิสัมพันธ6ของมนุษย6 (Network of Interaction) ซ่ึงประกอบด!วยสถานภาพ บทบาท กลุ*มคน และ
สถาบัน ชุมชนจึงมีความสัมพันธ6กันเหมือนลูกโซ* ท่ีระบบย*อยระบบหนึ่งจะได!รับป�จจัยนําเข!าท่ี
ต!องการจากระบบย*อยอ่ืนๆ ป�จจัยนําเข!าและผลผลิตท่ีรับและให!แก*กันในระหว*างชุมชนหรือระบบ
ย*อยนี้ อาจจะเป9นในรูปของเงิน แรงงาน ความกดดันทางสังคม ทรัพยากรต*างๆ แนวความคิดนี้ 
นักวิชาการไทยได!เสนอรูปแบบของชุมชนท่ีคล!ายคลึงกัน เช*น 
    ฑิตยา สุวรรชฏ (2527) กล*าวว*า โดยท่ัวไปชุมชนจะต!องมีลักษณะสําคัญ    
3 ประการ คือ 
    1. ชุมชนในฐานะเป9นอาณาบริเวณ การพิจารณาชุมชนในข!อนี้มิใช*
เฉพาะเป9นบริเวณท่ีเป9นแหล*งท่ีอยู*อาศัยของ กลุ*มคนเท*านั้น ยังต!องพิจารณาถึงมิติต*างๆ เช*น ในฐานะ
ท่ีอยู*อาศัยของการใช!พ้ืนท่ี และในฐานะท่ีเป9นบริเวณของชุมชน 
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    2. ชุมชนในฐานะท่ีเป9นท่ีรวมประชากร โดยจะเน!นท่ีลักษณะของประชากร
ท่ีอยู*ในบริเวณชุมชน ในด!านท่ีสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงประชากรในช*วงระยะเวลาหนึ่ง โครงสร!าง
ประชากร เช*น สัดส*วน เพศชาย เพศหญิง อายุ ประชากร อาชีพ และการศึกษา สุขลักษณะ เป9นต!น 
    3. ชุมชนในฐานะท่ีเป9นระบบความสัมพันธ6ของสมาชิกท่ีมีอยู*ในชุมชน
และความสัมพันธ6กับชุมชน โดยพิจารณาถึงระบบความสัมพันธ6ของชุมชนจะประกอบด!วย
ความสัมพันธ6ย*อย เช*น ความสัมพันธ6ของครอบครัว เครือญาติ มิตรสหาย ระบบความสัมพันธ6ทาง
เศรษฐกิจ ระบบความสัมพันธ6ของวัฒนธรรมท!องถ่ิน เป9นต!น 
    ไพรัตน6 เตชะรินทร6 (2524) ได!เสนอรูปแบบขององค6ประกอบของชุมชน
ท่ีมีความสัมพันธ6ในระบบต*างๆ เป9น 5 ประการ คือ   
    1. คน 
    2. ความสนใจ  
    3. อาณาบริเวณ  
    4. การปฏิบัติต*อกัน ความสัมพันธ6ระหว*างสมาชิก 
    สนธยา พลศรี (2533) ได!กล*าวถึง ชุมชนในฐานะหน*วยทางสังคม โดย
การแบ*งชุมชนออกเป9นลักษณะต*างๆ ได!แก* 
    1. การแบ*งตามจํานวนพลเมือง เช*น หมู*บ!าน เมือง นคร  
    2. การแบ*งตามพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เช*น ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชน
การปกครอง   
    3. การแบ*งตามความสัมพันธ6กับหน*วยงานรัฐ เช*น ศูนย6ผู!อพยพ   
    4. การแบ*งตามลักษณะพิเศษของประชากร เช*น ไชน*าทาวน6   
    5. การแบ*งตามลักษณะทางด!านนิเวศวิทยา เช*น ย*านการค!า เหมืองแร* 
    6. การแบ*งตามลักษณะกิจกรรมทางสังคม เช*น ศูนย6การขนส*ง   
    7. การแบ*งตามหน*วยการปกครอง เช*น หมู*บ!าน ตําบล อําเภอ  
    8. การแบ*งตามลักษณะความสัมพันธ6ของบุคคลในสังคม เช*น ชุมชน
ชนบท ชุมชนเมือง 
    สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2536) แบ*งชุมชนออกเป9น 3 ลักษณะ คือ 
    1. ลักษณะของชุมชนแบ*งตามการบริหารการปกครอง ซ่ึงแบ*งโดยการ
พิจารณาจากลักษณะการปกครองของไทย ได!แก* ชุมชนหมู*บ!าน ชุมชนเขต สุขาภิบาล ชุมชนเขต
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และกรุงเทพมหานคร 
    2. ลักษณะของชุมชนแบ*งตามกิจกรรมทางสังคม ได!แก*  ชุมชน
เกษตรกรรม ชุมชนศูนย6การค!า ศูนย6กลางขนส*ง เขตอุตสาหกรรม ชุมชนศูนย6กลางของการบริการ             
    3. ลักษณะของชุมชนแบ*งตามความสัมพันธ6ของบุคคลในสังคม เป9นการ
แบ*งชุมชนในแง*ของความสัมพันธ6ทางสังคม ได!แก* ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 
    นอกจากการศึกษาชุมชนในลักษณะดังกล*าว ก็สามารถพิจารณา
ความสัมพันธ6ระหว*างชุมชน ได!ท้ังแนวนอน (Horizontal) และแนวต้ัง (Vertical) ในแนวนอนนั้น 
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รวมถึงความสัมพันธ6ระหว*างป�จเจกบุคคลหรือระหว*างกลุ*มในระดับท!องถ่ิน ส*วนในแนวต้ัง หมายถึง 
ความสัมพันธ6ระหว*างป�จเจกบุคคลกับผลประโยชน6หรือกับกลุ*มผลประโยชน6ในระดับ ต*าง ๆ ท่ีสูงข้ึน
ไปจนถึงองค6กรในระดับชาติหรือระหว*างชาติ/ประเทศ นอกจากนั้น ยังมีวิธีการอ่ืนอีกในการวิเคราะห6
ถึงเครือข*ายปฏิสัมพันธ6ระหว*างชุมชนว*า ปฏิสัมพันธ6ของบุคคลและกลุ*มมีกระบวนการทางสังคมท่ี
ประกอบด!วยความร*วมมือ การแข*งขัน และความขัดแย!ง ซ่ึงมิติการวิเคราะห6เหล*านี้ให!คุณค*าท่ีมี
นัยสําคัญในการทําความเข!าใจ เก่ียวกับชีวิตของชุมชนเป9นอย*างยิ่ง 
   3. ชุมชนในฐานะหน*วยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม (Community as a 
Psycho Cultural Unit)  ในมิตินี้เน!นท่ีว*าชุมชนจะต!องมีความผูกพันในระหว*างสมาชิกด!วยกัน ความ
ผูกพันนี้จะตีความว*าเป9นท้ังทางด!านจิตวิทยาและวัฒนธรรม ในทางจิตวิทยานั้น คนจะมีความม่ันคง 
เพราะสามารถระบุได!ว*า ตนเป9นสมาชิกของกลุ*ม หมู* หรือท่ีซ่ึงทําให!เกิดความรู!สึกว*ามีสังกัดอย*างไรก็
ตาม การวิเคราะห6ในมิตินี้ ในแนวคิดทางสังคมวิทยาก็ถือว*าเป9นเพียงมิติหนึ่งของความเป9นจริงท่ี
ซับซ!อน อยู*ในความหมายของชุมชน มิได!ถือว*าเป9นการวิเคราะห6ท่ีลึกซ้ึง 
  2.5.2.2 แนวคิดทางมนุษยนิยม (Humanistic Perspective)  
   แนวคิดของชุมชนในแนว Humanistic Perspective นี้ บางคนเรียกว*า 
เป9นแนวคิดของกลุ*ม Utopia นักสังคมวิทยาท่ีมีอิทธิพลสําคัญต*อ 2 แนวคิดนี้ 2 คน คือ Robert 
Nisbet และ Baker Brownell ซ่ึงมีความคิดว*า ชุมชนต!องก*อมิตรภาพ ความเอ้ืออาทร ความม่ันคง 
และความผูกพันระหว*างคนในชุมชน  
   Nisbet เห็นว*าสังคมสมัยใหม*ทําให!เกิดการสูญเสียความรู!สึกผูกพันของ
ชุมชน (Sense of Community) ในข!อเขียนของ Nisbet เรื่อง The Quest for Community นั้น
เกิดจากเง่ือนไขของสังคมสมัยใหม*ท่ีไม*สามารถตอบสนองให!ป�จเจกบุคคลเกิด ความม่ันคง เขาได!แสดง
ความเห็นว*า ในลักษณะรัฐการเมืองสมัยใหม* รัฐไม*สามารถตอบสนองความม่ันคงได! ไม*มีองค6กรขนาด
ใหญ*ใดท่ีสามารถตอบสนองความต!องการทางด!านจิตใจของคนได! เพราะโดยธรรมชาติแล!ว องค6การ
เหล*านี้มีขนาดใหญ* ซับซ!อน เป9นทางการเกินไป รัฐอาจจะก*อให!เกิดความเคลื่อนไหวในนามของรัฐ 
เช*น การก*อสงคราม แต*ในการตอบสนองอย*างปกติธรรมดา ต*อความต!องการของคนในเชิงการ
ยอมรับมิตรภาพ ความม่ันคง ความเป9นสมาชิก รัฐจะทําไม*ได! ทางเลือกท่ีนักคิดในแนวนี้เสนอ ก็คือ 
การเรียกร!องให!ชุมชนมีขนาดเล็ก แต*มีโครงสร!างท่ีแน*นเหนียว เพราะชุมชนขนาดเล็กเท*านั้นท่ีจะช*วย
ฟ��นฟูสภาพความสัมพันธ6ทางสังคมให!ดี ข้ึน เพราะจะรับผิดชอบต*อหน*วยท่ีเล็กท่ีสุด และกล*าวถึง
ชุมชนขนาดเล็กท่ีเน!นการกระทําท่ีเต็มไปด!วยความร*วมมือ ร*วมใจ ความรู!สึกเป9นเจ!าของ เป9นสังคมท่ี
ตนรู!จักอย*างใกล!ชิดและสนิทสนม แนวคิดท้ังสองนี้ สะท!อนให!เห็นถึงการเรียกร!องต*อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมสมัยใหม* การขยายตัวของเมือง ประชากร ท่ีก*อให!เกิดสภาวะความแปลกแยก ความวิตก
กังวล ความโดดเด่ียว ไม*สนใจใยดีหรือรู!สึกรับผิดชอบต*อเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู*รอบข!าง 
ไม*รู!สึกว*าตนเองมีส*วนร*วมในความรับผิดชอบตัดสินใจหรือรับผลประโยชน6นั้นๆ 
   ฮิสช6 (Hirsch, 1993) กล*าวถึง การสร!างชุมชนว*า เป9นการแสดงออกถึง
อํานาจและเป9นวาทกรรมของคนกลุ*มต*างๆ ท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ภายใต!เง่ือนไขทาง
สังคมและประวัติศาสตร6ของท!องถ่ิน ความหมายเก่ียวกับชุมชนจึงมีท้ังความหมายท่ีหลากหลายและ
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ความหมายท่ีขัดแย!ง มิได!มีเพียงความหมายเดียวหรือความหมายท่ีเป9นกลาง และไม*ได!ยึดติดกับพ้ืนท่ี 
นัยของการนิยามหมู*บ!านให!ติดกับพ้ืนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐพยายามรวมศูนย6 อํานาจด!วยการทําให!
พ้ืนท่ีแตกออกเป9นหน*วยเล็กๆ เพ่ือง*ายต*อการปกครองสะท!อนให!เห็นกระบวนการท่ีหมู*บ!านถูกผนวก
เข!าสู*ระบบ ทุนและตลาดโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกับชุมชนทางมนุษยนิยมมีลักษณะท่ีน*าสนใจ คือ 
   1. ไม*ได!ให!ความสนใจหรือความสําคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร6หรือพ้ืนท่ี 
   2. เน!นความสัมพันธ6ระหว*างเพ่ือนมนุษย6 
   3. เน!นลักษณะความรู!สึกเชิงอัตวิสัยของความเป9นชุมชนหรือแบบแผนใน
อุดมคติ ซ่ึงเก่ียวกับนําเสนอลักษณะชุมชนท่ีควรจะเป9นชุมชนท่ีดีหรือชุมชนในอุดมคติ นั่นเอง 
   แม!ว*าจะมีทัศนะอันหลากหลายเก่ียวกับชุมชน ก็ยังสามารถสรุปจุดร*วมกัน
ได! 2 ประการ คือ เป9นการกล*าวถึง วิวัฒนาการของการสมาคมของมนุษย6 (Human Association) มี
การยอมรับอย*างกว!างขวางว*า การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความเกาะเก่ียวในสังคมมนุษย6เกิดจาก
การเปลี่ยน แปลงทางอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ลักษณะหนึ่งของ 
Human Association จะหายไปและมีลักษณะใหม*มาแทนท่ี 
  2.5.2.3 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนประชาคม (Civil Society Perspective) 
   ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวพบปะของคนหลากหลาย ซ่ึงไม*ใช*เฉพาะ
คนท่ีรู!จักคุ!นเคยเพียงกลุ*มเดียว แต*รวมถึงคนแปลกหน!าท่ีสนใจในประเด็นส*วนรวม (สาธารณะ) 
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งร*วมกัน เพ่ือดําเนินการให!บรรลุเปEาหมาย ไม*ใช*การรวมตัวกันเพ่ือแก!ไขป�ญหา
เฉพาะของกลุ*มใดกลุ*มหนึ่ง สถานท่ีรวมตัวพบปะเรียกว*า เวทีประชาคม ซ่ึงมีลักษณะพหุภาคีเป9น
สําคัญชุมชนฐานรากมักเกิดการรวมตัวกันเองเบื้องต!น จากป�ญหาปากท!องและเศรษฐกิจเรียกว*า กลุ*ม
ปากท!อง (ให!พ!นอดอยาก) อาจพัฒนาไปสู*การออมท่ีเรียกว*า กลุ*มออมทรัพย6 เพ่ือแก!ไขป�ญหาอดอยาก
ท่ีอาจเกิดข้ึนเป9นครั้งคราวหรืออมเพ่ือเป9นสวัสดิการ ทางสังคม เช*น การเจ็บปqวย ตาย กลุ*มปากท!อง
และกลุ*มออมทรัพย6ท่ีเข!มแข็งสามารถรวมตัวเป9นกลุ*มธุรกิจชุมชน ซ่ึงศักยภาพด!านการตลาดท่ีพ่ึงพา
ตนเองทางเศรษฐกิจได! กลุ*มปากท!อง กลุ*มออมทรัพย6 กลุ*มธุรกิจ เป9นพ้ืนฐานเบื้องต!นท่ีนําไปสู*การ
เปลี่ยนแปลงจิตสํานึกแบบพ่ึงพาเป9นสํานึก การมีส*วนร*วมพัฒนาไปเป9นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองและชุมชน
เข!มแข็ง ชุมชนพ่ึงตนเองท่ีเข!มแข็งจะเริ่มพัฒนาไปสู*การมีจิตสํานึกสาธารณะ (สํานึกส*วนรวมท่ีไม*ใช*
เพ่ือประโยชน6เฉพาะกลุ*ม) การเกิดเครือข*ายชุมชนพ่ึงตนเองท่ีเข!มแข็งและมีเวทีประชาคมสําหรับ
ชุมชนต*างๆ ท่ีหลากหลายและผู!คนท่ัวไปซ่ึงสนใจในประเด็นสาธารณะต*างๆ ร*วมกันจะนําไปสู*ความ
เป9นประชาคม อันเป9นอํานาจประชาชนท่ีแท!จริงในการทําให!เกิดดุลยภาพระหว*างอํานาจรัฐ อํานาจ
ทุน และอํานาจประชาชน (ประชาสังคม) มีสภาพธรรมรัฐเกิดข้ึน (Good Governance) ในการ
บริบทสังคมไทยซ่ึงมีภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสังคมในป�จจุบัน การก*อรูปประชาสังคมควรเร*ง
พัฒนาชุมชนให!พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและมีความเข!ม แข็งพร!อมไปกับการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
และการมีส*วนร*วมในประเด็นสาธารณะ ต*างๆ ในเวทีประชาคม แนวคิดเก่ียวกับชุมชน-ประชาสังคม 
เกิดข้ึนจากสภาพป�ญหาของสังคม การท่ีประชาชนส*วนใหญ*ในสังคมไม*มีส*วนร*วมในการตัดสินใจ
เก่ียวกับนโยบายและ ทิศทางการพัฒนา รวมท้ังกิจกรรมสาธารณะซ่ึงในอดีตมักจะถูกครอบงําหรือ
ชี้นําจากภาครัฐ แนวคิดนี้ปฏิเสธอํานาจรัฐซ่ึงมีบทบาทอย*างมากมายต*อการตัดสินใจในกิจกรรมทาง 
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สังคม รวมท้ังปฏิเสธลัทธิป�จเจกชนท่ีมุ*งแต*แสวงหาผลประโยชน6ส*วนตน สาระสําคัญของแนวคิดนี้ ก็
คือ การรวมกลุ*มของป�จเจกชน โดยมองว*า ประชาสังคมเป9นโครงสร!างทางสังคมท่ีอยู*ก่ึงกลางระหว*าง
รัฐและป�จเจกชนท่ี เรียกว*า Mediating Structure 
   ทวีศักด์ิ นพเกษร (2542) ยังได!ให!คําจํากัดความ ประชาสังคม หมายถึง 
การท่ีคนในสังคม ซ่ึงมีจิตสํานึก (Civic Consciousness) ร*วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะท่ีเป9น
หุ!นส*วนกัน  (Partnership) ในการกระทําบางอย*าง ท้ังนี้ ด!วยความรักและความเอ้ืออาทรต*อกัน 
ภายใต!ระบบการจัดการให!เกิดความรู!สึกร*วมกันเพ่ือประโยชน6สาธารณะ ประชาสังคมจะก*อให!เกิด 
“อํานาจท่ีสาม” นอกเหนือจากอํานาจรัฐและอํานาจธุรกิจ อํานาจท่ีสามนี้อาจไม*ต!องการคนจํานวน
มาก แต*เป9นกลุ*มเล็กน!อยกระจัดกระจายและอาจมีความเชื่อมโยงกันเป9นเครือข*าย ย*อยๆ (Civic 
Network) การรวมตัวกันนั้น อาจไม*ต!องอยู*ใกล!ชิดกัน แต*สามารถสื่อสารกันได! เกิดเป9นองค6กรข้ึน 
(Civic Organization) ซ่ึงอาจเป9นองค6กรทางการ (นิติบุคคล) หรือไม*เป9นทางการก็ได! 
   ธีรยุทธ บุญมี และอเนก เหล*าธรรมทัศน6 เชื่อว*า การแก!ไขป�ญหาสังคมนั้น ควร
ให!ความสําคัญกับพลังท่ีสาม หรือพลังสังคมท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในทุกภาคส*วนของสังคม 
   ชูชัย ศุภวงศ6 ให!ความหมายของประชาสังคมว*า คือ การท่ีผู!คนในทุกภาค
ส*วนของสังคมเห็นวิกฤตการณ6หรือสภาพป�ญหาของสังคมท่ี สลับซับซ!อนยากต*อการแก!ไข จึงมา
รวมตัวกันเป9นกลุ*มประชาคม (Civil Group) และนําไปสู*การก*อจิตสํานึกร*วมกัน (Civil 
Consciousness) เพ่ือร*วมกันแก!ไขป�ญหาหรือกระทําการบางอย*างเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค6 ท้ังนี้ การ
รวมกลุ*มจะเป9นไปด!วยความรักความสมานฉันท6 การเอ้ืออาทรต*อกันภายใต!ระบบการจัดการโดยมีการ
เชื่อมโยงเป9นเครือข*าย 
   อนุชาติ พวงสําลี และวีรบูรณ6 วิสารทสกุล (2541) ให!ความหมายของ
ชุมชน-ประชาสังคมว*า หมายถึง ชุมชนแห*งสํานึก (Conscious Community) ท่ีสมาชิกต*างเป9นส*วน
หนึ่งของระบบโดยรวม และมีความสัมพันธ6เชื่อมโยงกันทุกระดับอย*างเหนียวแน*น ด!วยระบบคุณค*า
และวัตถุประสงค6ร*วมกันชุมชน ประชาสังคมอาจมีขนาดและลักษณะท่ีแตกต*างกันออกไป แต*มี
ลักษณะเป9นพลวัตท่ีบุคคลหรือกลุ*มต*างมีส*วนร*วมในการตัดสินใจและกระทํากิจกรรมทางสังคมท่ี
สนใจ นักวิชาการท้ังสองท*านได!ให!ความหมายของลักษณะของ ประชาสังคม ว*ามีความหลากหลายท้ัง
ในรูปแบบของการรวมตัว พ้ืนท่ี รูปแบบของกิจกรรม ประเด็นของความสนใจป�ญหามีความเป9นชุมชน
ท่ีอาจจะมีขนาดใหญ*หรือเล็กก็ได!ประกอบด!วยจิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness) เป9น
สังคมแห*งการเรียนรู! มีกิจกรรมบนพ้ืนฐานของกระบวนการกลุ*มและพ้ืนฐานของการเรียนรู!ร*วมกัน มี
เครือข*ายและการติดต*อสื่อสารและให!ข!อเสนอแนะเก่ียวกับการทําความเข!าใจต*อองค6ประกอบท่ี
สําคัญของประชาสังคม อันได!แก* 
   1. การมีวิสัยทัศน6ร*วมกันของสมาชิกกลุ*ม 
   2.  การมีส*วนร*วมของสมาชิกอย*างกว!างขวาง 
   3. การมีความรัก ความเอ้ืออาทรต*อกัน 
   4. การมีองค6ความรู!และความสามารถ รวมท้ังวิธีการใหม*ๆ ในการแสวงหา
ความรู! 
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   5. มีการเรียนรู!และเครือข*ายการเรียนรู! ซ่ึงประสานกันอย*างเป9นระบบ
ภายใต!การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2.4 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนในรูปแบบใหม* (Virtual Community Perspective)  
   แนวคิดเก่ียวกับชุมชนในรูปแบบใหม*เกิดข้ึนพร!อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
และ ป�ญหาของสังคมสมัยใหม*ท่ีทวีความซับซ!อนและรุนแรงข้ึน การพิจารณาป�ญหาและแนว
ทางแก!ไขป�ญหาไม*อาจจํากัดอยู*ในปริมณฑลของชุมชนท่ีมี อาณาเขตภูมิศาสตร6เล็กๆ ได!เพียงลําพัง 
เพราะบางป�ญหาเกิดจากอิทธิพลภายนอก ซ่ึงบางครั้งการแก!ไขต!องการการรวมกําลัง ความร*วมมือ 
และทรัพยากรจากภายนอกชุมชนคุณลักษณะท่ีสําคัญของชุมชนในรูปแบบใหม* คือ (Schuler, 1996) 
   1. จิตสํานึกร*วม (Consciousness) 
   2. หลักการ (Principle) 
   3. จุดมุ*งหมาย (Purpose) 
   ดังนั้น ชุมชนในรูปแบบใหม* จึงอาจมีลักษณะเป9น “ชุมชนทางอากาศ” หรือ
ผู!สนใจจะมีส*วนร*วมในรายการวิทยุ ชุมชนเครือข*ายบน Internet อาจกล*าวได!ว*า เป9นชุมชนไม*
จําเป9นต!องมีพ้ืนท่ีทางกายภาพและไม*จําเป9นว*าสมาชิกต!องพบปะ หน!าตากันโดยตรง แต*เป9นชุมชนท่ี
อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป9นเครื่องสานความสัมพันธ6และจิตสํานึกร*วม
ของสมาชิก Schuler ได!กล*าวว*า ชุมชน คือ สายใย (Web) ของความสัมพันธ6ทางสังคมมีความเป9น
เอกภาพ มีพลังความยืดโยง (Cohesive) การสนับสนุนเก้ือกูลกันและกัน ทํานองเดียวกัน เทคโนโลยี 
ก็คือ สายใย (Web) ท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ6และการสื่อสารของผู!คนต*างๆ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผ*านวิทยุโทรทัศน6 โทรศัพท6 มีบทบาทในการสร!างชุมชนในรูปแบบใหม* โดยสมาชิกไม*จํากัดเชื้อชาติ
เผ*าพันธุ6 เพศ วัย ศาสนา และฐานะเศรษฐกิจ เป9นต!น 
   ชุมชนในรูปแบบใหม* อาจเรียกได!ว*าเป9น “ชุมชนเหมือนจริง” (Virtual 
Community) เป9นชุมชนท่ีกลุ*มคนอาจจะได!พบกันโดยตรงหรือไม*ก็ตาม แต*มีโอกาสสื่อสารกันด!วยคํา
ภาษาและความคิดผ*านเครือข*ายคอมพิวเตอร6 ชุมชนแบบนี้ มีข!อดีกว*าชุมชนแบบอ่ืนตรงท่ีว*าไม*มีอคติ
เก่ียวกับ เพศ อายุเชื้อชาติ สีผิว เผ*าพันธุ6 รูปร*างหน!าตา เสียงพูด อากัปกิริยาของสมาชิกชุมชนเสมือน
จริงเป9นเครื่องมือท่ีเชื่อมโยงผู!ท่ีมี ความสนใจร*วมกันเข!าด!วยกัน ในชุมชนแบบเดิมจะรู!จักผู!คนต*อเม่ือ
ได!พบปะหน!าค*าตาและต!องคบหาสมาคมกับ ผู!คนจํานวนไม*น!อยกว*าท่ีจะพบผู!ท่ีมีความสนใจในเรื่อง
บางเรื่องเหมือนกับ เรา แต*ในชุมชนประเภทนี้ สามารถเข!าถึงแหล*งท่ีสนใจได!อย*างทันที นอกจากนี้ 
ยังมีข!อดี คือ ช*วยคัดสรรกลั่นกรองข!อมูลท่ีจําเป9นและทันสมัย โดยไม*ต!องเก็บรวบรวมไว!มากมายเช*น
แต*ก*อน (Rheingold, 1998) 
   อย*างไรก็ตาม มีข!อทักท!วงว*าชุมชนในรูปแบบใหม*นี้ ไม*น*าจะถือว*ามีลักษณะ
เป9น “ชุมชน” เนื่องจากผู!ท่ีเก่ียวข!องไม*มีพันธะผูกพันใดๆ กับชุมชน มีอิสระท่ีจะเลือกเข!าร*วมมือ
เม่ือใดก็ได!หรือถอยออกไปเม่ือใดก็ได! อีกท้ังข!อมูลข*าวสารท่ีสื่อถึงกันก็ไม*สามารถท่ีจะเชื่อถือได!
ท้ังหมดชุมชนในรูปแบบใหม*นี้ ยังคงต!องมีการอาศัยความเป9นชุมชนเดิมคือพ้ืนท่ีอยู*บ!าง แต*ลักษณะ
ความสัมพันธ6มีการเปลี่ยนแปลงไป สิ่งต*างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีซับซ!อน โดยผ*านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงท่ีมีรูปแบบท่ีกว!างขวางข้ึนท้ังในระดับชาติและในระดับโลก กล*าวคือ สิ่งต*างๆ ท่ีเกิดข้ึนถ!าเป9น
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ป�ญหา ป�ญหาหรือสิ่งนั้นๆ ก็จะเชื่อมโยงไปในระดับท่ีกว!างข้ึนได! และในทางตรงกันข!ามก็จะเป9น
ประโยชน6หรือมีผลต*อความรับผิดชอบร*วมกันในฐานะ เป9นชุมชนรูปแบบใหม*ท่ีมีจิตสํานึกร*วม มี
หลักการและจุดหมายร*วมกัน 
   ชูเลอร6 (Schuler, 1996) กล*าวถึงป�จจัยและทิศทางของชุมชนในรูปแบบ
ใหม*ว*า คือ ความเป9นป�จเจกบุคคลของแต*ละบุคคล ระบบเศรษฐกิจ และการแพร*กระจายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อันไร!ขอบเขตท่ีจะสร!างวัฒนธรรมมวลชนแบบใหม* 
   ลอส ดีน (Lois Dean) กล*าวว*า ชุมชนในป� ค.ศ. 2020 ว*าชุมชนจะอยู*บน
พ้ืนฐานและหรืออยู*ในรูปแบบขององค6กร รัฐ รัฐบาลท!องถ่ิน องค6กรเอกชนท่ีสามารถสร!างและ
ส*งเสริมโดยการวางแผนร*วมกันโดยมีคอมพิวเตอร6 เป9นพ้ืนฐานและการพัฒนาจะอยู*ในลักษณะของ
กิจกรรมความร*วมมือทางเทคนิคและการ มีส*วนร*วมของรัฐ เอกชน และกลุ*มคนในท!องถ่ิน 
   แนวคิดเก่ียวกับชุมชนในมิตินี้ จะช*วยให!เป9นความเปลี่ยนแปลงและเข!าใจ
สภาพท่ีเกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม*ได! และช*วยให!เห็นรูปแบบของชุมชนท่ีมีความหลากหลาย โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงเครือข*ายของผู!คนเข!าด!วยกัน ด!วยความท่ีมีวัตถุประสงค6และความ
สนใจร*วมกัน หรือเป9นศูนย6การสื่อสารท่ีทําให!ผู!คนท่ีผ*านเข!ามาในเครือข*ายได!มีโอกาส แลกเปลี่ยนและ
แบ*งป�นความรู! ประสบการณ6ร*วมกันโดยความร*วมมือทางเทคโนโลยีท่ีเชื่อมโยงในระดับต*างๆ ต้ังแต*
ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก ในขณะเดียวกัน ความเป9นศูนย6การสื่อสารหรือเครือข*ายชุมชนใน
รูปแบบนี้ สมาชิกในเครือข*ายมีจุดอ*อน คือ ไม*มีภาระผูกพัน ข!อต*อรอง หรือมีความพร!อมในเรื่อง
ข!อเท็จจริงร*วมกัน แต*ถ!ามีวัตถุประสงค6และความสนใจร*วมกันมากข้ึน ความพร!อมในเรื่องข!อเท็จจริง
จะปรากฏเพ่ิมข้ึน จากนั้นจะนําไปสู*การประสานงานและการทํากิจกรรมร*วมกัน 
   ลักษณะของชุมชนในรูปแบบใหม*ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ถ!ามองใน
ด!านของพ้ืนท่ีแล!วจะเห็นว*าเป9นชุมชนท่ีไร!พรมแดน จะอาศัยเพียงความสัมพันธ6อย*างง*าย ท่ีผู!เข!ามา
หรือผ*านมาได!มีความรู!สึกผูกพันกันอย*างมีหลักการและเปEาหมาย ซ่ึงอาจกล*าวได!ว*าเป9นชุมชนใน
รูปแบบใหม*ได!หรือไม* ดังนั้น นักวิชาการและนักพัฒนาผู!ท่ีทํางานร*วมกับชุมชนจึงควรแสวงหาคําตอบ
เพ่ือรู! เท*าทันกับสภาพของชุมชนท่ีไร!พรมแดน ท้ังนี้ เพ่ือทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม แต*ถ!า
ย!อนถึงการสร!างความเป9นชุมชนของนักพัฒนาเริ่มจากการเน!น “ชุมชน” ขนาดเล็ก ซ่ึงมีความสัมพันธ6
ทางสังคมแบบส*วนตัว รู!จักกัน ช*วยเหลือกัน ภายในกลุ*มเล็กๆ มาสู*การขยายเป9น “เครือข*าย” การ
ช*วยเหลือท่ีเป9นความสัมพันธ6ท่ีกว!างข้ึน และมาสู*ชุมชนในรูปแบบใหม* ซ่ึง  
   โทนิส (Tonises, 2542) กล*าวว*าเป9นความสัมพันธ6แบบป�จเจก มีการแข*งขัน 
มีการคิดคํานวณบนฐานของประโยชน6และอยู*บนพันธะทางกฎหมาย อาจสูญเสียความเป9นธรรมชาติ
สัมผัสของความเป9นมนุษย6และการเก้ือหนุนของ สมาชิก แต*การสร!างความเป9นชุมชนใหม*จึงไม*ใช*การ
รื้อฟ��นวัฒนธรรมชุมชนแบบด้ังเดิม หากเป9นการผสมผสานความเชื่อแบบเก*าท่ีมีคุณค*าและการพัฒนา
ระบบใหม*ท่ีก!าว ต*อไปอย*างไม*หยุดยั้ง 
   อริยา เศวตามร6 (2542) กล*าวถึง ชุมชนในรูปแบบใหม*ว*า สําหรับผู!นําชุมชน
และนักพัฒนาแล!วความเป9นชุมชน หมายถึง ความเป9นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนและเครือข*ายท่ี
กว!างขวาง กิจกรรมท่ีสร!างข้ึนเป9นการสร!างความเป9นชุมชนในรูปแบบใหม* เพ่ือสร!างความสัมพันธ6ทาง
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สังคมท่ียุติธรรมและเครือข*ายท่ีกว!างขวางมากกว*า ในอดีตเพ่ือสอดคล!องกับกระแสการพัฒนาใน
ป�จจุบันท่ีส*งเสริมความเข!มแข็งของ ชุมชนและเครือข*ายหรือเพ่ือรู!เท*าทันการเชื่อมโยงเครือข*ายของ
เทคโนโลยี สมัยใหม*ท่ีไร!พรมแดน 
   กล*าวโดยสรุป ความเป9นชุมชนไม*ได!มีความหมายท่ีตายตัว แต*มีความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง การให!ความหมายเก่ียวกับชุมชนจึงเป9นสื่อท่ีใช!ในการอธิบายความสัมพันธ6
ทาง สังคมหรือการจัดระบบความสัมพันธ6ใหม*ท้ังกับภายในและภายนอกชุมชน ฉะนั้น ความเป9น
ชุมชนจึงมิได!มีเพียงหน*วยเดียว หากแต*เป9นสายใยของความสัมพันธ6ท่ีสานข้ึนจากความสัมพันธ6ต*างๆ 
และมีเครือข*ายของความสัมพันธ6ท่ีซ!อนทับกันอยู* การสร!างใหม*ของความเป9นชุมชนจึงเป9นการ
แสดงออกถึงความเป9นตัวตนอันเป9นการ โต!ตอบของคนในชุมชนหรือสังคม และเป9นท่ีช*วยให!ผู!คน
ยกระดับความรู! ความสามารถ การรับรู!และความเข!มแข็งหรือพลังท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันผ*าน
การสาน สัมพันธ6ต*างๆ เข!าด!วยกัน 
   กระบวนการเรียนรู!และการถ*ายทอดความรู!ในชุมชน ชุมชนมีความแตกต*าง
กันตามบริบท แม!แต*ชุมชนในประเทศเดียวกัน ดังนั้นกระบวนการเรียนรู!และการถ*ายทอดความรู!ใน
ชุมชน อาจมีรายละเอียดแตกต*างกัน อย*างไรก็ตามมีป�จจัยร*วมกันดังนี้ คือ 1) แหล*งของการเรียนรู!ใน
ชุมชน 2) ลักษณะการเรียนรู!ในชุมชน 3) กระบวนการถ*ายทอดความรู!ในชุมชน 4) ลักษณะการ
ถ*ายทอดความรู!ในชุมชน และ 5) เครือข*ายการเรียนรู!และการถ*ายทอดความรู!ในชุมชน 
   1. แหล*งการเรียนรู!ในชุมชน วัง วัด บ!าน เป9นแหล*งวิทยาการท่ีเด็กได!รับ
การศึกษาในอดีตครูผู!สอน ได!แก*  เจ!านาย พระสงฆ6 และผู!รู! ในศิลปะแขนงต*างๆ สอนตาม
สภาพแวดล!อมท่ีมีลักษณะเป9นธรรมชาติสอดคล!องกับวิถีชีวิต (สุมน อมรวิวัฒน6 และคนอ่ืนๆ, 2535) 
ป�จจุบันการเรียนรู!ท่ีได!รับจากพ*อแม* ครอบครัว และพระสงฆ6ลดน!อยลงไป การเรียนรู!จากสื่อมวลชน
เข!ามาแทนท่ีโดยเฉพาะประเทศไทยก!าวสู*ยุคโลกาภิวัตน6 และยุคข!อมูลข*าวสารทํา ให!แหล*งการเรียนรู!
เปลี่ยนแปลงไปผู!เรียนสามารถเรียนรู!ด!วยตนเองอย*างไร!พรมแดน (ทิศนา แขมมณี, 2539) 
องค6ประกอบของการเรียนรู!ในชุมชน คือ คน ความรู! และทรัพยากร คน ได!แก* ผู!รู! หรือปราชญ6
ชาวบ!าน ผู!นํา ชุมชน และผู!มีความรู!ความชํานาญเฉพาะด!านในชุมชน ความรู! ได!แก* ความรู!ท่ีเป9นภูมิ
ป�ญญาชาวบ!านความรู!ทางวิชาการ หรือท่ีมาจากภายนอก หรือประสบการณ6ท่ีชุมชนได!สะสมและ
พัฒนาข้ึนและ ทรัพยากร ได!แก* เงินทุน ท่ีดิน ปqาไม! แหล*งน้ํา พืช สัตว6 และผลผลิตของชุมชน (วิชิต 
นันทสุวรรณ และจํานงค6 แรกพินิจ, 2541) องค6ประกอบเหล*านี้ เป9นแหล*งการเรียนรู!ท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลาของการดํา เนินชีวิต โดยมีลักษณะการเรียนรู!ท่ีแตกต*างกัน 
   2. ลักษณะการเรียนรู!ในชุมชน ชาวบ!านในชุมชนได!เรียนรู!มาจากการลอง
ผิดลองถูกการลงมือกระทํา จริง การเรียนรู!โดยผ*านพิธีกรรม การเรียนรู!โดยผ*านศาสนา หลักธรรมคํา
สอน การแลกเปลี่ยนความรู! และประสบการณ6ระหว*างกลุ*ม การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม และการ
เรียนรู!แบบครูพักลักจํา (เอกวิทย6 ณ ถลาง, 2540) ลักษณะการเรียนรู!ตามสภาพจริงของชีวิต และ
สิ่งแวดล!อมมุ*งให!ผู!เรียนสัมผัส และสัมพันธ6กับธรรมชาติ ได!รับรู!ลักษณะท่ีดีงามและเลวร!ายของ
ธรรมชาติของมนุษย6 โดยการเผชิญสถานการณ6และป�ญหา ได!ฝsกทักษะ การคิด และการปฏิบัติจน
แก!ป�ญหานั้นได! การเรียนรู!แบบนี้เกิดข้ึนตลอดเวลาในครอบครัว โรงเรียน และ ชุมชน เรียกว*า
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กระบวนการเรียนรู!แบบซึมซับ (สุมน อมรวิวัฒน6, 2542) และป�จจัยท่ีสร!างกระบวนการเรียนรู!ใน
ชุมชน คือเครือข*ายชุมชน เครือญาติ บทบาทผู!นํา วัฒนธรรมประเพณีท!องถ่ิน และความเป9นชุมชน 
(กฤษฎา บุญชัย พุทธมณี กางก้ัน และปะสารทพร สุขพรวรกุล, 2538) 
   3. กระบวนการถ*ายทอดความรู!ในชุมชน กระบวนการถ*ายทอดความรู!มี
วิธีการท่ีหลากหลาย ข้ึนอยู*กับว*าจะใช!กลุ*มเปEาหมายใด วิธีการใดหรือหลายๆ วิธีรวมกัน ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห*งชาติ (2541) ได!สรุปวิธีการถ*ายทอดภูมิป�ญญาไว!ดังนี้ 1) การทําให!ดูเป9น
ตัวอย*างเป9นวิธีการถ*ายทอดของผู!อาวุโสหรือผู!เฒ*าผู!แก* โดยกระทํา เป9นตัวอย*างของคนในครอบครัว 
ญาติพ่ีน!องในชุมชนเดียวกัน 2) การคิดร*วมกันเป9นการกระตุ!นให!สมาชิกในชุมชนได!แสดงความรู!สึก 
และความคิดเห็นต*อประเด็นต*างๆ อย*างเป9นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยน และเสนอความคิดเห็นอย*าง
มีเหตุผล เป�ดโอกาสถ*ายทอดภูมิป�ญญาซ่ึงกันและกัน 3) การสร!างสรรค6กิจกรรมหรือการทํางาน
ร*วมกัน โดยการขยายเครือข*ายระดับบุคคล ระดับกลุ*มให!มาก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู!ภูมิป�ญญาอย*าง
หลากหลาย และนํา มาพัฒนากิจกรรมท่ีกระทําอยู* และ 4) การบรรยาย สัมมนา หรือเวทีชาวบ!าน 
เป9นกิจกรรมสําคัญอีกอย*างหนึ่งสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู!การวิเคราะห6 และการสังเคราะห6
ประสบการณ6ของชาวบ!านร*วมกัน อันส*งผลให!แก*สมาชิกในชุมชนมีความรู!ความสามารถสูงข้ึน ซ่ึงใน
แต*ละชุมชนมีลักษณะการถ*ายทอดความรู!ท่ีแตกต*างกัน 
   4. ลักษณะการถ*ายทอดความรู!ในชุมชน การถ*ายทอดความรู!เป9นส*วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนเพ่ือการดํารงชีวิต ลักษณะการถ*ายทอดความรู!ไม*มีกฎระเบียบ ใช!ความผูกพัน
ระหว*างผู!เรียนกับผู!สอนเป9นเครื่องยึดเหนี่ยว ศูนย6กลางการเรียนอยู*ท่ีกระบวนการถ*ายทอดคือการฝsก
ปฏิบัติจริง สถานการณ6จริง และใช!อุปกรณ6การปฏิบัติจริง (ชูเกียรติ ม*วงไหมทอง, 2538) การ
ถ*ายทอดแบบตัวต*อตัวจากแม*ถ*ายทอดให!กับลูก เป9นวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาว ท่ีแม*จะต!อง
เตรียมบุตรสาวให!เรียนรู!การเตรียมเส!นด!ายสํา หรับทอผ!า และเม่ือบุตรสาวอายุ 12 ขวบจะต!องเริ่ม
ทอผ!าซ่ึงเป9นข!อกําหนดทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ (Connars, 1998) ดังนั้น 
วัฒนธรรมจึงเก่ียวข!องกับการถ*ายทอดความรู! ประกอบด!วย ค*านิยม ความเชื่อ และพิธีกรรมต*างๆ 
(รัชพล ป�จพิบูลย6, 2530) ความเชื่อของคนในชุมชนเก่ียวกับการถ*ายทอดความรู! งานด!านศิลป หรือ
ตํารับยา หรือการผลิตอ่ืนๆถูกจํา กัดไว!ในระดับครอบครัว เฉพาะวงศ6ตระกูล หรือในวงศ6ของศิษย6 ถือ
ว*าเป9นศักด์ิศรีของบ!าน หรือครอบครัวเท*านั้น (อานันท6 กาญจนพันธุ6, 2542) ท้ังนี้ ในแต*ละครอบครัว
จะมีการถ*ายทอดความรู!โดยผ*านพิธีกรรม เช*น พิธีกรรมเสนเรือน มีความเชื่อว*าเป9นการแสดงความ
กตัญ¤ูต*อบรรพบุรุษ การถ*ายทอดความรู!นี้สืบทอดมาจาก บิดา มารดา โดยการสังเกตจดจําและ
ประสบการณ6จากคนรุ*นหนึ่งไปยังอีกรุ*นหนึ่งในวิถีการดํา เนินชีวิต (สุกัญญา เหลืองไชยยะ, 2538) 
ส*วนการถ*ายทอดความรู!ในระดับชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพให!แก*องค6กรในชุมชน ต!องคํานึงถึงการให!
องค6กรได!มีการฝsกปฏิบัติในสิ่งท่ีต!องการให!เกิดการเรียนรู! โดยมีการปฏิบัติอย*างต*อเนื่อง และการฝsก
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จึงจะสามารถเพ่ิมศักยภาพให!กับองค6กรในชุมชนได! (Goodkind, 1998) 
   5. เครือข*ายการเรียนรู!และการถ*ายทอดความรู!ในชุมชน การจัดการเรียนรู!
ท่ีสัมผัสกับวิถีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชุมชนเก่ียวข!องกับองค6ความรู! แม*ข*ายการเรียนรู! 
องค6กรในการจัดการเรียนรู!และกระบวนการถ*ายทอดความรู! (ประหยัด จตุพรพิทักษ6กุล, 2538) การ



 124

สร!างเครือข*ายทําให!สมาชิกเรียนรู!การพ่ึงตนเอง และแก!ไขป�ญหาด!วยตนเอง มีการเชื่อมโยงเครือข*าย
กับกลุ*มอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู!ใหม*ๆ นําไปสู*การพัฒนากลุ*มการผลิตในเชิงพาณิชย6ได! (สุนันทา 
มันเศรษฐวิทย6, 2539) เครือข*ายการเรียนรู!พัฒนามาจากป�ญหาด!านเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีผู!นํา 
ทําหน!าท่ีในการเปลี่ยนแปลง ใช!เครือข*ายเป9นศูนย6กลางดําเนินงานในชุมชน อีกท้ังขยายเครือข*าย
เชื่อมโยงกับเครือข*ายภาครัฐบาล เอกชน ชุมชน หรือองค6กรวิชาการ เป9นการกระตุ!นให!เกิดการเรียนรู! 
และการมีส*วนร*วมของชุมชนอย*างต*อเนื่อง โดยมีเปEาหมายพ่ึงตนเองเป9นหลัก (ปาน กิมป�, 2540) 
ท้ังนี้  เครือข*ายการเรียนรู!ไม*มีรูปแบบหลักเกณฑ6ตายตัว เป9นการจัดเวทีให!ชาวบ!านได!พบปะ
แลกเปลี่ยนกัน เพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก และเป9นเวทีวิเคราะห6ป�ญหา ค!นหา
ทางแก!ไข ทดสอบสรุปบทเรียนเพ่ือประเมินผล (กฤษฎา บุญชัย พุทธมณี กางก้ัน และปะสารทพร   
สุขพรวรกุล, 2538) อีกท้ัง รูปแบบเครือข*ายการเรียนรู!จะมีผู!นํา กระตุ!นให!เกิดกระบวนการมีส*วนร*วม
ของประชาชนในชุมชน และสร!างผู!นําอย*างเป9นธรรมชาติ (เสน*ห6 จามริก, 2541ก) ซ่ึงการมีส*วนร*วม
ของผู!นําชุมชน และสมาชิกเครือข*ายทําให!เกิดรูปแบบการเรียนรู!และการถ*ายทอดความรู!ในชุมชน 
รูปแบบการเรียนรู!และการถ*ายทอดความรู!ในชุมชนการสืบทอดมรดกทางภูมิป�ญญา เป9นการเรียนรู!สิ่ง
ท่ีคนรุ*นหนึ่งได!ศึกษาไว! และถ*ายทอดไปสู*คนอีกรุ*นหนึ่ง โดยมุ*งหวังให!องค6ความรู!ดังกล*าว เกิด
ประโยชน6แก*อนุชนในรุ*นต*อไป จากการศึกษาของ  
   ปฐม นิคมานนท6 (2535) พบว*า รูปแบบการเรียนรู!และการถ*ายทอดความรู!
ในชุมชนชนบทไทยมี 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบการสืบทอดความรู!ในลักษณะอาชีพของหมู*บ!าน     
2) รูปแบบการสืบทอดความรู!ความชํานาญเฉพาะสมาชิกในครอบครัว 3) รูปแบบฝsกหัดจากผู!รู!
ชํานาญเฉพาะอย*าง และ 4) รูปแบบการฝsกฝนและพัฒนาความรู!ด!วยตนเอง ท้ัง 4 รูปแบบมีดังนี้ 
   1. รูปแบบการสืบทอดความรู!ในลักษณะอาชีพหมู*บ!าน ป�จจัยสําคัญท่ี
ก*อให!เกิดลักษณะอาชีพนี้ได!แก* ทรัพยากร หรือสภาพแวดล!อมท่ีอํานวยในการประกอบอาชีพ หรือ
ความชํานาญแบ*งเป9น 3 ลักษณะ คือ 1) บรรพบุรุษซ่ึงเป9นบุคคลในท!องถ่ินนั้นประกอบอาชีพ หรือมี
ความชํานาญมานาน ลูกหลานได!รับการสืบทอดต*อกันมา 2) บรรพบุรุษย!ายถ่ินมีความรู! ความชํานาญ
ติดตัวมาแต*เดิม เม่ือมาอยู*ท่ีใหม*มีทรัพยากรและสภาพแวดล!อมอํานวย จึงประกอบอาชีพท่ีตนเอง
ถนัด สืบทอดภูมิป�ญญาให!กับคนรุ*นหลังต*อไป และ 3) การประกอบอาชีพโดยมีนายทุนให!ความ
สนับสนุนดําเนินการในรูปธุรกิจ โดยมีชาวบ!านท้ังหมู*บ!าน เป9นผู!รับทําสินค!าในลักษณะรับจ!างแรงงาน 
คือ เป9นอาชีพรองจากอาชีพหลักแล!วสืบทอดไปสู*ลูกหลานต*อไปรูปแบบการเรียนรู!และการถ*ายทอด
ความรู! 3 ลักษณะนี้ ทําให!เด็กในหมู*บ!านคุ!นเคยกับอาชีพ ส*วนใหญ*ไม*มีการสอนหรือฝsกอาชีพอย*าง
เป9นทางการ แต*เป9นการเรียนรู!และถ*ายทอดความรู!ตามธรรมชาติ ในการดํารงชีวิตประจําวันเด็กจะ
ได!รับการฝsกหัดโดยไม*รู!สึกว*าเป9นการสอนโดยตรง และการศึกษาของประสาท อิศรปรีดา (2520) 
พบว*า รูปแบบนี้เป9นการเรียนรู!ท่ีไม*สามารถมองเห็นหรือสังเกตได!โดยตรง แต*จะทราบว*าได!เกิดการ
เรียนรู!ต*อเม่ือมองเห็นจากผลการกระทําเพราะการเรียนรู!เป9นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหว*างการฝsกหัด 
(เหตุ) จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีถาวร (ผล) และการเรียนรู!จะเกิดผลอย*างบูรณาการ
แก*ผู!เรียนคือ สร!างความรู! ความคิด ความสามารถ และความดี โดยมีรากฐานมาจากความรักและ
ความเข!าใจ (สุมน อมรวิวัฒน6, 2542) 
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   2. รูปแบบการสืบทอดความรู!ความชํานาญเฉพาะสมาชิกในครอบครัว 
รูปแบบนี้เป9นอาชีพหรือความชํานาญท่ีทุกครัวเรือนในชุมชนทําได!เหมือนกันหมด ซ่ึงเป9นอาชีพหรือ
ความชํานาญท่ีสืบทอดกันภายในครอบครัว ส*วนใหญ*เป9นเรื่องความสามารถเฉพาะ ได!แก* การรักษา
โรค อาหารบางชนิด การทอผ!า เป9นต!น ลักษณะการสืบทอดเริ่มต!นจากบรรพบุรุษได!สืบทอดความรู!
ต*อกันมาจนถึงรุ*นพ*อแม* หรือพ*อแม*มีความสนใจในอาชีพ หรือพัฒนาความรู!ข้ึนมา ความรู!ท้ัง 2 กรณี
ได!สืบทอดไปสู*รุ*นลูกหลาน เครือญาติ และผู!สนใจท่ีมาขอเรียน ป�จจุบันลูกหลานยังคงใช!ความรู!นี้
ประกอบอาชีพต*อไป อีกวิธีหนึ่งท่ีพ*อแม*ถ*ายทอดความรู!ให!ลูกหลานโดยตรง คือการท้ิงตําราหรือ
ความรู!ไว!ให!เป9นมรดกแก*ลูกหลาน เครือญาติ สามารถไปศึกษาค!นคว!าจากตํารา แล!วนําไปประกอบ
อาชีพ การได!รับความรู!ในลักษณะนี้ เป9นมรดกตกทอดจากครอบครัว ในรูปแบบนี้เป9นความต!องการของ
มนุษย6ท่ีต!องการพัฒนาสู*อนาคตท่ีดีกว*าเดิม โดยเฉพาะวัยผู!ใหญ*ความต!องการนี้เกิดข้ึนจากแรงจูงใจเพ่ือ
พัฒนาความรู! โดยการเรียนรู!อย*างต*อเนื่องท่ีเชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิต (Knowles, 1977)  
   3. รูปแบบฝsกหัดจากผู!ชํานาญเฉพาะอย*าง ลักษณะนี้ผู!เรียนจะไปเรียน 
หรือฝsกงานจากผู!รู!ซ่ึงเป9นบุคคลท่ีอยู*นอกชุมชน ผู!ท่ีต!องการเรียนต!องแสดงความจํานงค6ขอเรียนโดย
สมัครเป9นศิษย6 เพ่ือรับการถ*ายทอดความรู!โดยเสียค*าเล*าเรียน หรือใช!วิธีแลกเปลี่ยนแรงงานไปอยู*
อาศัยเป9นลูกหลาน หรือในลักษณะเป9นลูกจ!างฝsกงาน การถ*ายทอดความรู!โดยการฝsกงานจากผู!รู!
ชํานาญเฉพาะอย*างมีหลายลักษณะ คือ การไปขออยู*เป9นลูกมือฝsกหัด การเรียนรู!จากพระในวัด การ
ไปขอเรียนโดยเสียค*าเล*าเรียน และการเรียนโดยเจ!าหน!าท่ีของรัฐเป9นผู!สอน ผลการวิจัยของ ชูเกียรติ 
ลีสุวรรณ6 (2535) พบว*า การไปขอฝsกหัดในฐานะลูกมือ เป9นการเรียนรู!ด!วยการฝsกปฏิบัติ และค*อยๆ
สังเกตวิธีการปฏิบัติงานของผู!รู! เม่ือมีความรู!ความเข!าใจในกระบวนทํางาน จึงเริ่มปฏิบัติจริงจากสิ่งท่ี
ง*ายไปหาสิ่งท่ียากข้ึน และฝsกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ การเรียนรู!เหล*านี้เป9นการเรียนรู!ในสภาพท่ี
เป9นจริง ใช!อุปกรณ6การเรียนของจริง เน!นกระบวนการและการฝsกปฏิบัติ ส*วนการประเมินผล 
ประเมินจากกระบวนการทํางานและผลงาน ผู!เรียนเป9นผู!ประเมินผลด!วยตนเองโดยพิจารณาจาก
ผลงานและคนท่ีมาจ!างจะพิจารณาฝ�มือจากผลงานท่ีเคยทํามาก*อน 
   4. รูปแบบการฝsกฝนและพัฒนาความรู!ด!วยตนเอง รูปแบบนี้ส*วนใหญ*ได!รับ
แรงบันดาลใจทํา ให!มีความต!องการเรียนรู!ในเรื่องนั้น เช*น ชอบมาต้ังแต*เด็กเห็นตัวอย*างคนอ่ืนทํา 
แล!วชอบและมีผู!ชี้แนะ ข้ันต*อมาคิดทําเอง ฝsกฝน คิดดัดแปลงจนเกิดความชํานาญยึดเป9นอาชีพ หรือ
ทํา สิ่งนั้นด!วยใจรัก หรือทํา เพ่ือความเพลิดเพลินกลายเป9นผู!มีความรู!ในเรื่องนั้น ลักษณะการเรียนรู!
และการถ*ายทอดความรู!โดยดูตัวอย*างจากเพ่ือนบ!านท่ีทําในหมู*บ!าน บางครั้งเรียนโดยการสังเกตจาก
คนอ่ืนและเรียนโดยทํา ด!วยตนเองจนเกิดความชํานาญ และชูเกียรติ  ลีสุวรรณ6 (2535) พบว*าวิธีการ
ฝsกฝนและพัฒนาความรู!ด!วยตนเอง โดยการฝsกปฏิบัติ ลองผิดลองถูก ค!นคว!า ทดลอง และแก!ป�ญหา
ด!วยตนเองจนประสบความสําเร็จ บุคคลเหล*านี้ต*อมากลายเป9นผู!รู! และสามารถถ*ายทอดความรู! ให!
ผู!สนใจต*อไป การเรียนรู! ในลักษณะ นี้ เป9นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวของผู! เรียนโดยมี
บุคคลภายนอกเป9นผู!อํานวยความสะดวกในการเรียนรู! ผู!เรียนจะเป9นผู!ชี้นําตนเอง (Self Directing) 
คือ ผู!เรียนต!องบอกความต!องการ วัตถุประสงค6 และการใช!ประโยชน6จากการเรียนรู! จึงเป9นความเชื่อ
ท่ีนํา ไปสู*แนวคิดท่ีว*า ผู!เรียนเป9นศูนย6กลาง (Learner-Centered Approach) (ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช, 
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2542) รูปแบบการเรียนรู!และการถ*ายทอดความรู!ท้ัง 4 รูปแบบนี้ มีการเรียนรู!และถ*ายทอดความรู!
อย*างต*อเนื่องของการดําเนินชีวิต มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให!เข!ากับยุคสมัย เป9นการศึกษาท่ี
เกิดข้ึนตลอดชีวิต ซ่ึง Longworth & Davies (1999) ให!ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไว!ดังนี้ 
“การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของมนุษย6 โดยผ*านกระบวนการท่ีเอ้ือต*อการ
เรียนรู!อย*างต*อเนื่อง เกิดข้ึนภายในตัวของผู!เรียนและศักยภาพของแต*ละบุคคล” ท้ังนี้การได!มาซ่ึง
ความรู! ค*านิยม ทักษะ และความเข!าใจตามความต!องการของบุคคล โดยผ*านช*วงเวลาของการดําเนิน
ชีวิตท่ีสามารถนําสิ่งท่ีได!รับ ไปปรับใช!ด!วยความเชื่อม่ัน สร!างสรรค6 และพอใจ ตามเง่ือนไขและ
สภาพแวดล!อม การปรับตัวให!เข!ากับสภาพแวดล!อมธรรมชาติ เกิดจากภูมิป�ญญาของมนุษย6ท่ีต!องการ
อยู*รอดและดํารงเผ*าพันธุ6 ภูมิป�ญญาของมนุษย6จึงเป9นแกนกลางเชื่อมร!อยความรู!ทุกส*วนเข!าด!วยกัน
เป9นองค6ความรู!ใหม* องค6ความรู!นี้เป9นมรดกทางภูมิป�ญญาท่ีต!องมีการสืบทอด และสานต*อในป�จจุบัน 
เพ่ือคงคุณค*าของภูมิป�ญญาไทยท่ีเป9นฐานการพัฒนาประเทศ 
 2.5.3 ชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย  
  2.5.3.1 ชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทยกลุ*มเกษตรกรรม  
   กลุ*มเกษตรกร ท่ีสามารถผสมผสานองค6ความรู! ทักษะและเทคนิคด!าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี รู!จักปรับใช!เทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตร โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
คุณค*าด้ังเดิม ซ่ึงสามารถนําพาเครือข*ายชุมชน เกษตรกรท่ีทํานาข!าว ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล!เคียง ให!
เห็นความสําคัญของการแปรรูปซ่ึงทําให!คนสามารถพ่ึงพาตนเองใน สภาวการณ6ต*างๆ ได! เช*น การทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก!ป�ญหาการเกษตร ด!านการตลาดการแก!ป�ญหา ด!านการผลิต และ
การรู!จักปรับใช!เทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตรเป9นต!น  
  2.5.3.2 ชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทยกลุ*มการแพทย6แผนไทย 
   ชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ภูมิป�ญญาด!านสมุนไพร
ไทยและแพทย6แผนไทยการแพทย6แผนไทย เป9นการรวมศาสตร6เก่ียวกับบําบัดโรค ท้ังการใช!ยา
สมุนไพร หัตถบําบัด การรักษากระดูกและโครงสร!าง โดยอิงกับความ เชื่อทางสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ เป9นความรู!ท่ีไม*มีเกณฑ6ตายตัว ข้ึนอยู*กับหมอรักษาวิธีใดได!ผลก็ใช!วิธีนั้นสืบต*อกันมา ซ่ึงมี
ความสามารถในการบริหารจัดการนําภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ของชุมชนมาใช!ในการจัดการปEองกันและ
รักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน!นให!ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด!านสุขภาพและอนามัยได! 
เช*น ยาจากสมุนไพร อันมีอยู*หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ!าน 
เป9นต!น ซ่ึงยาไทยมาจากส*วนผสม 4 ประเภท คือ พืชวัตถุ สัตว6วัตถุ ธาตุวัตถุ เช*น เกลือสมุทร 
กํามะถัน ทองคํา ดินปะสิว และจุลชีพ เช*น เห็ด รา โดยแพทย6หรือผู!จ*ายยาต!องรู!ลักษณะ สี กลิ่น รส 
ชื่อของสิ่งท่ีนํามาใช! ประเภทและอาการของโรคอย*างดีก*อนจึงจะนํามาใช!ได! นอกจากนี้วิธีการปรุงยา
ก็มีหลายวิธีด!วยกันตามรูปแบบของยา เช*น กิน อาบ ด่ืม พอก หรือแช* เป9นต!น  
   การใช!สมุนไพรรักษาโรค “พืชสมุนไพร” นั้นมีสรรพคุณทางยาดีมาก คน
โบราณใช!ทําการรักษาโรคกันมานานแล!วควรอนุรักษ6เอาไว! ในวงการแพทย6ก็มองเห็นความสําคัญของ
พืชท่ีมีประโยชน6ในทางยานี้มากเช*นเดียวกัน มีการนําเอา “พืชสมุนไพร” ไปสกัดเอาสาร สําคัญท่ีมีอยู*
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ในส*วนต*างๆ ของพืชสมุนไพรทําประโยชน6กันมากในชนบทท่ีห*างไกลก็ใช! “พืชสมุนไพร” นี้เองช*วยใน
การบําบัดรักษาโรค และอาการเจ็บไข!ได!ปqวย ซ่ึงก็นับว*าได!ผลดีมาก เช*น 
   1. ใช!ชุมเห็ดเทศเป9นยาถ*าย ยาระบาย 
   2. ใช!บัวบกเป9นยาแก!เจ็บคอ แก!ร!อนใน 
   3. ใช!ตําลึงรักษาโรคเบาหวาน 
   4. ใช!กะเพราเป9นยาเพ่ิมน้ํานมในสตรีหลังคลอด 
   5. ใช!ไพลเป9นยารักษาโรคหืด 
   6. ใช!มะระเป9นยาขมเจริญอาหาร 
   7. ใช!มะนาวเป9นยาแก!เลือดออกตามไรฟ�นหรือโรคลักป�ดลักเป�ด 
   สิ่งเหล*านี้เป9นความสามารถของแพทย6แผนโบราณท่ียึดเอา “พืชสมุนไพร” 
เป9นหลักในการรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนกับคนเรามานับร!อยนับพันป�มาแล!ว 
  2.5.3.3 ชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทยกลุ*มโภชนาการ   
   ชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย มีความสามารถในการ
บริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย เลือกสรร ประดิษฐ6และปรุงแต*ง ถนอมอาหาร ได!เหมาะสมกับ
ความต!องการของร*างกายในสภาวการณ6ต*างๆ ตลอดจนผลิตเป9นสินค!าและบริการส*งออกท่ีได!รับความ
นิยมแพร*หลาย รวมถึงการขยายคุณค*าเพ่ิมของทรัพยากรด!วย โดยประชากร อยู*ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล*าง ซ่ึงเป9นชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มโภชนาการ 
และกลุ*มการแพทย6แผนไทย (ภาคผนวก) 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ผู!วิจัยได!พยายามศึกษาค!นคว!างานวิจัยจากแหล*งต*างๆ หลายแหล*งพบว*ามีงานวิจัย
วัฒนธรรมและภูมิป�ญญาด!านนี้น!อยมาก ผู!วิจัยจึงศึกษาป�จจัยท่ีเก่ียวข!องภูมิป�ญญาท!องถ่ิน ระบบ
ความรู!ทางวัฒนธรรมและภูมิป�ญญา เป9นระบบท่ีมีคุณค*า เป9นพ้ืนฐานขององค6ความรู!สําหรับป�จจุบัน
และอนาคต ท่ีสามารถนํามาพัฒนา เพ่ือสร!างชุมชนเข!มแข็งหรือประสิทธิผลของชุมชนได! 
 กัลยา สุวรรณพงศ6 (2531) จากการศึกษาเรื่อง “ป�จจัยบางประการท่ีส*งผลต*อผลผลิต
น้ําตาลโตนดท่ีตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค6เพ่ือ ค!นหาตัวพยากรณ6ท่ีดี
ท่ีสุดในการทํานายผลผลิตน้ําตาลโตนดโดยการกําหนดตัวแปรซ่ึงประกอบด!วย การใช!เงินทุนในการ
ผลิต การใช!แรงงานในการผลิต ความมีวินัยในการผลิต การยอมรับนวัตกรรมในการผลิต สุขาภิบาล
ในการผลิต การกําหนดโครงการล*วงหน!าในการผลิต และการรวมกลุ*มเพ่ือผลิตกับผลผลิตน้ําตาล
โตนดของกลุ*มเกษตรกรผู!ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลโตนดในทุกหมู*บ!าน จํานวน 9 หมู*บ!าน โดยเฉพะ
ส*วนท่ีเก่ียวกับป�จจัยการเพ่ิมผลผลิตของตาลโตนดท่ีปรากฏในงานวิจัยชิ้นนี้พบว*า การใช!แรงงานใน
การผลิตและการใช!เงินทุนในการผลิตมีความสัมพันธ6กันสูงและส*งผลต*อการเชื่อม่ันว*าผลผลิตน้ําตาล
โตนดจะไปในทิศทางบวก อย*างไรก็ดีจากงานวิจัยดังกล*าวผู!วิจัยเห็นว*า ผลผลิตของน้ําตาลท่ีเป9นไปใน
ทิศทางบวก จะทําให!มีความม่ันใจว*าสามารถนําไปสู*กระบวนการเพ่ือสร!างความเข!มแข็งให!กับชุมชน
ได!ในส*วนของการศึกษารูปแบบและป�จจัยท่ีทําให!ชุมชนประสบความสําเร็จนั้น  
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 ประมาณ เทพสงเคราะห6 (2534) ได!ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบเตาเศรษฐกิจท่ี เหมาะสมต*อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย*อมของตาลโตนด อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” โดยมีวัตถุประสงค6
การวิจัยเพ่ือท่ีจะศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อการทําเตาเศรษฐกิจ สภาพการใช!เตาเค่ียวน้ําตาลโตนด 
โดยสุ*มตัวอย*างประชากรจากเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทําตาลโตนดในตําบลต*างๆ จํานวน 10 ตําบล 
ของอําเภอสิงหนคร และใช!วิธีการสัมภาษณ6กับการสังเกตในภาคสนาม แล!วจึงนําข!อมูลมาวิเคราะห6
ทางสถิติ โดยใช!ค*าเฉลี่ย ค*าร!อยละ และวิเคราะห6ความแปรปรวน ผลการศึกษาปรากฏว*า เกษตรกรมี
ป�จจัยการผลิตน้ําตาลโตนดโดยท่ัวไปแตกต*างกัน ได!แก* การถือครองจํานวนต!นตาล จํานวนต!นตาลท่ี
ข้ึนต*อวัน ปริมาณน้ําตาลสดต*อวัน ปริมาณการใช!เชื้อเพลิง ความต!องการปลูกไม!ทําเชื้อเพลิงและเวลา
ท่ีใช!ในการเค่ียวน้ําตาล เตาท่ีใช!ในการเค่ียวน้ําตาลโตนด พบว*า มี 3 แบบ ได!แก* แบบ 1 กระทะไม*มี
ปล*องมากท่ีสุดร!อยละ 88.1 เตาแบบ 1 กระทะมีปล*องร!อยละ 10.8 และเตาแบบ 2 กระทะมีปล*อง
ร!อยละ 7.1 โดยท่ีเตาเค่ียวน้ําตาลโตนดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับป�จจัยการผลิตน้ําตาลโตนด
ของเกษตรกรอําเภอสิงหนคร เป9นเตาเค่ียวน้ําตาลแบบ 1 กระทะก*อด!วยดินมีปล*อง 
 จิราวุธ พลมณี (2535) ได!ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิป�ญญาชาวบ!านเพ่ือแก!ป�ญหา
ครอบครัวและชุมชน ศึกษากรณีวิกฤติการณ6ภัยแล!ง บ!านหนองไผ*ล!อม ตําบลกุดตุ!ม อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ มีวัตถุประสงค6เพ่ือศึกษาภูมิป�ญญาชาวบ!านเพ่ือแก!ป�ญหาครอบครัวและชุมชนกรณีป�ญหา
วิกฤติการณ6ภัยแล!ง ตลอดจนสภาพท่ัวไปและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนผลการวิจัยพบว*า สภาพ
ท่ัวไปของชุมชนหนองไผ*ล!อมในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ6ชาวบ!านทําการเกษตรกรรม
เลี้ยงชีพมีอยู*มีกินตลอดป� จนกระท่ังมีการตัดถนนชุมชนทําให!สภาพชุมชนเปลี่ยนเป9นชุมชนชายขอบ
เมือง โดยได!รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตคนในสังคมเมืองมุ*งเน!นวัฒนธรรมบริโภค ซ่ึงเงินเป9นป�จจัยท่ีสําคัญ
ท่ีสุด การผลิตในภาคเกษตรด้ังเดิมลดลง คนในวัยแรงงานส*วนใหญ*อพยพไปขายแรงงานในภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ก*อให!เกิดความขาดแคลนแรงงานในไร*นาต!องว*าจ!างแรงงานทดแทนทําให!ต!นทุนการ
ผลิตในไร*นาสูงข้ึนโดยปริยาย ชาวบ!านต!องอาศัยสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ6
การเกษตร ท้ังๆ ท่ีผลผลิตในไร*นาลดปริมาณลงอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ6ภัยแล!งเป9นสาเหตุ 
 ส*วนการใช!ภูมิป�ญญาชาวบ!านแก!ไขป�ญหาภัยแล!งในครอบครัวและชุมชนเพ่ือแก!ไขป�ญหา
ฝนไม*ตกตามฤดูกาล ชาวบ!านใช!วิธีการไปขอแลกข!าวกับเครือญาติหรือชุมชนอ่ืนทําให!มีข!าวกินตลอด
ป�แต*ไม*เหลือขาย การเลี้ยงผีไร*ผีนา ผีต!นน้ํา ผีบ!านผีเรือน เป9นพิธีกรรมตามประเพณีท!องถ่ินท่ีแสดง
ภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรม ชุมชนท่ีชาวบ!านหนองไผ*ล!อมได!ถือปฏิบัติเพ่ือให!เกิดฟEาฝนดี อุดมสมบูรณ6 
และเกิดผลดีทางจิตต*อการเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตใหม* แต*คนรุ*นใหม*กลับเห็นว*าพิธีกรรมต*างๆ 
ดังกล*าวโบราณล!าสมัยไม*ทันอยู*ทันกิน มีบางครัวเรือนในชุมชนได!พยายามสร!างงานข้ึนในครัวเรือน 
เพ่ือให!สมาชิกมีงานทํานอกฤดูกาลทํานาตลอดป� อาทิ การทอผ!าการขายผ!า การเลี้ยงสัตว6 โดยไม*
ออกไปขายแรงงานนอกหมู*บ!านในประเด็นการศึกษาค!นคว!าแนวภูมิป�ญญาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปรากฏในงานวิจัยของ   
 พยุงพร ไตรรัตน6สิงหกุล (2538) การศึกษาเรื่อง “ภูมิป�ญญาท!องถ่ินในการถ*ายทอด
หัตถกรรมพ้ืนบ!านเครื่องจักสานบ!านหนองปqาตอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณี
วิเคราะห6เชิงประวัติศาสตร6” เพ่ือมุ*งศึกษาการดํารงอยู*ของหัตถกรรมพ้ืนบ!านและรูปแบบการถ*ายทอด
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เพ่ือให!เห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณค*าของภูมิป�ญญาท!องถ่ินอีกท้ังเป9นการจรรโลงหัตกรรม
พ้ืนบ!านไว!ไม*ให!สูญหาย พบว*า กระบวนการถ*ายทอดวิธีทําเครื่องจักสาน จะต!องประกอบไปด!วยแหล*ง
ความรู! ได!แก* แหล*งความรู!จากครอบครัว โรงเรียน และหน*วยราชการต*างๆ เช*น ศูนย6การศึกษา นอก
โรงเรียน กรมพัฒนาชุมชน เกษตรตําบล ด!านผู!ถ*ายทอดและผู!รับการถ*ายทอด ได!แก*ครอบครัว เพ่ือน
บ!าน และบุคคลต*างหมู*บ!าน ท่ีเป9นผู!ถ*ายทอดและผู!รับการถ*ายทอด สําหรับวิธีการถ*ายทอด ได!แก*     
1) การถ*ายทอดจากบรรพบุรุษ เป9นวิธีการถ*ายทอดจากการสังเกต การทดลอง การบอกเล*าด!วยปาก 
การปฏิบัติจริง และการฝsกหัด 2) การฝsกฝนด!วยตนเอง เกิดจากความเคยชินท่ีพบเห็นทุกวัน จน
สามารถทําได!เอง โดยไม*ต!องมีคนสอน แต*บางครั้งก็ใช!วิธีการเลียนแบบ ในด!านการถ*ายทอดจากเพ่ือน
บ!านนั้น เป9นการบอกเล*าด!วยปาก ผู!เรียนนําอุปกรณ6ไปเอง และสอนโดยการปฏิบัติจริง และด!านการ
ถ*ายทอดจากหน*วยราชการ โดยการพาไปเรียนนอกสถานท่ี ผู!สอนจะอธิบายวิธีการทําแล!วให!ผู!เรียน
ทําไปพร!อมกันด!านการศึกษาวิจัยโดยใช!ภูมิป�ญญาชาวบ!านเพ่ือแก!ป�ญหาครอบครัวและชุมชน 
 ศรันย6 ชูเกียรติ (2541) ได!ให!ความหมายขององค6ความรู!ในองค6การว*า หมายถึง ความรู!ใน
การทําบางสิ่งบางอย*าง (Know How หรือ How To) ท่ีเป9นไปอย*างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท่ีกิจการอ่ืนๆ ไม*สามารถจะกระทําได! ซ่ึงถือเป9นทรัพย6สิน ทางป�ญญาท่ีมีความสําคัญในการสร!าง
ความได!เปรียบทางการแข*งขัน รวมท้ังทําให!ธุรกิจ สามารถดํารงอยู*ได!ในระยะยาว ความรู!เป9น
ความคิดรวบยอด หมายถึง ข!อมูล การศึกษา การถ*ายทอด ข!อคิดเห็น การเรียนรู! และสิ่งเร!าทาง
สมอง ป�จจุบัน เป9นท่ียอมรับกันอย*าง แพร*หลายว*า การจัดการความรู!ท่ีดีนํามาซ่ึงการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ก*อให!เกิดผลดีต*อองค6การโดยรวม 
 พีรสุต ศรีธวัช  ณ อยุธยา (2541) “องค6ประกอบเชิงระบบและป�จจัยท่ีมีผลต*อความ
เข!มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา หมู*บ!านวัดเกาะ ตําบลวังหว!า อําเภอศรีประจันต6 จังหวัดสุพรรณบุรี” 
โดยศึกษาองค6ประกอบและลักษณะองค6ประกอบความเข!มแข็งของชุมชนอย*างเป9นกระบวนการ ด!าน
ป�จจัยนําเข!า มี 4 องค6ประกอบได!แก* วัฒนธรรม ความรู! บุคลากร/กองทุน สถานท่ีวัสดุอุปกรณ6 พบว*า 
องค6ประกอบท่ีจําเป9นสําหรับกิจกรรมการพัฒนาและแก!ไขป�ญหาหมู*บ!านคือ บุคลากร ด!าน
กระบวนการ มี 6 องค6ประกอบ ได!แก* การรวมกลุ*ม การกําหนดเปEาหมาย กิจกรรม และการจัดการ 
กระบวนการเรียนรู! สําหรับองค6ประกอบท่ีเป9นหัวใจและเป9นตัวขับเคลื่อนข้ันกระบวนการคือ การ
จัดการ ด!านผลลัพธ6 ประกอบด!วย 2 องค6ประกอบ ได!แก* การตอบสนองเปEาหมาย และประโยชน6ท่ี
ผู!เข!าร*วมได!รับ พบว*า ด!านการตอบสนองเปEาหมายเก่ียวข!องกับผู!นํา คณะทํางาน และการจัดการ ท่ี
จะทําให!กิจกรรมสามารถบรรลุเปEาหมายได! ด!านผลกระทบ ประกอบด!วย 3 องค6ประกอบ ได!แก* 
ผลกระทบต*อชุมชน การยอมรับจากภายนอก และการขยายผล พบว*า หากกิจกรรมได!ผลลัพธ6ท่ีดี 
ผลกระทบจะมีแนวโน!มในทางท่ีดีท้ังนี้ ข้ึนอยู*กับประสิทธิผลของการดําเนินการและระดับการ
ตอบสนองส*งผลครอบคลุมจํานวนคนในชุมชนมากน!อยเพียงใด อย*างไรก็ดี ป�จจัยส*งเสริมและ
อุปสรรคท่ีมีผลต*อความเข!มแข็งของชุมชนคือ ช*วงก*อนรวมกลุ*มป�จจัยท่ีสําคัญคือความรู!และ
ประสบการณ6ของผู!ริเริ่ม ความสํานึกในการรับผิดชอบ ช*วงการรวมกลุ*มหรือกิจกรรม พบว*า การไม*
เห็นความสําคัญในกิจกรรม ไม*มีเวลาว*างและการยึดม่ันในคําสัญญาของผู!เข!าร*วม ช*วงการดําเนิน
กิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึน พบว*า ป�ญหาในระดับบุคคล ระดับกลุ*ม และระดับสังคมภายนอกมีผลให!
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กลุ*มมีอันสิ้นสุดลง จากงานวิจัยดังกล*าวมีข!อเสนอแนะว*าองค6ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการสร!างความ
เข!มแข็งให!ชุมชน คือ คนในชุมชน ท้ังผู!นําชุมชน ผู!นํากลุ*ม และชาวบ!านท่ีเป9นศูนย6กลางในการพัฒนา
ชุมชนการท่ีความเข!มแข็งของชุมชนเก่ียวข!องกับชุมชนเนื่องมาจากการดําเนินชีวิตของมนุษย6
ประกอบด!วยกิจกรรมหลายส*วนท้ังด!านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังสิ่งแวดล!อมของมนุษย6
และของชุมชนเอง  
 ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ6  (2543) จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน” พบว*า รูปแบบท่ีชุมชนเป9นผู!ริเริ่มเป9นรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนท่ีมีผู!นํา
เข!มแข็งและมีศักยภาพพ้ืนฐาน รูปแบบนี้ เน!นแนวคิดการพ่ึงตนเอง การมีส*วนร*วมและการใช!
ทรัพยากร ตลอดจนภูมิป�ญญาภายในชุมชน โครงสร!างดังกล*าวเกิดข้ึนโดยชุมชนเอง และมีเปEาหมาย
ในการพัฒนาความสามารถของสมาชิกเพ่ือแก!ป�ญหาการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ป.อ.ปยุตโต (2543) ให!จํากัดความของคําว*า “การพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การพัฒนาท่ีสนอง
ความต!องการของป�จจุบัน โดยไม*ทําให!ประชาชนรุ*นต*อไปใน อนาคตต!องประนีประนอมยอมลด
ความสามารถของเขาในการท่ีจะสนองความต!องการของเขาเอง” 
 เสรี ซาเหลา (2544) กล*าวว*า การดําเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น ข้ันแรกสุดคือต!องให!เกิด
ความมุ*งหมายและมีความหวังร*วมกันเสียก*อนการค!นหาและการกําหนดความต!องการท่ีจําเป9นของ
ชุมชน จะต!องกระทําอย*างละเอียดและมีความรอบคอบมาก มีการจัดลําดับความสําคัญของป�ญหา
และความจําเป9นเร*งด*วนก*อนและหลัง โดยท้ังนี้จะต!องเป9นความเห็นชอบจากชุมชนด!วย ในการศึกษา
ชุมชนยังต!องให!ครอบคลุมด!วยการค!นหาทรัพยากรด!านต*างๆ ไม*ว*าจะเป9นวัสดุ อุปกรณ6 งบประมาณ 
แรงงาน หรือกําลังคนในชุมชนอย*างท่ัวถึง แม!กระท่ังรายละเอียดของขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม รวมไปถึงความช*วยเหลือด!านต*างๆ จากองค6กรภายนอกชุมชน ท้ังนี้เพ่ือเปEาหมายท่ีจะ
ระดมทรัพยากรเหล*านั้นให!สามารถเป9นพลังเสริมสร!างแก!ป�ญหาและสนองความต!องการอันจําเป9น
ของชุมชน รวมท้ังการแสวงหาผู!นําชุมชนเพ่ือให!เป9นตัวจักรสําคัญต*อไป ใช!รูปแบบการแก!ป�ญหาโดย
จัดเป9นเวทีชาวบ!านเสนอป�ญหาแต*ละหมู*บ!าน รวบรวมจัดลําดับความสําคัญของป�ญหา ซ่ึงงานพัฒนา
หรืองานสร!างชุมชนเข!มแข็งจะต!องเดินกันไปทีละย*างก!าว ไม*ใช*ขบวนการจัดต้ังเบ็ดเสร็จหรือตัดตอน
อะไรท้ังสิ้นประเด็นเรื่องความสัมพันธ6ระหว*างวัฒนธรรมและภูมิป�ญญากับวิถีชีวิตนั้น ได!มี 
 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ (2544) ได!ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบและป�จจัยท่ี
ชุมชนประสบความสําเร็จในการใช!วัฒนธรรมเสริมสร!างความม่ันคงทางเศรษฐกิจตามแนว
พระราชดําริ ศึกษากรณีบ!านนากลาง หมู*ท่ี 7 ตําบล ไร*หลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีพบว*า 
ป�จจัยท่ีสนับสนุนให!ชุมชนนากลางใช!ภูมิป�ญญาของชุมชนสร!างความแข็งแกร*งให!กับกลุ*มอาชีพจักสาน 
ประกอบด!วยป�จจัยภายใน ได!แก* ความสามัคคี ร*วมมือร*วมใจ ความไว!ใจซ่ึงกันและกัน ซ่ือสัตย6ต*อกัน 
และป�จจัยภายนอกได!แก* ศูนย6จําหน*ายผลิตภัณฑ6จักสานในตัวอําเภอ และการได!รับการสนับสนุนจาก
หน*วยราชการ  
 เตือนใจ บรรเจิดกิจ (2544) “การพัฒนารูปแบบการสร!างชุมชนเข!มแข็งด!านการตลาดของ
สถาบันราชภัฏนครสวรรค6 กรณีศึกษากลุ*มอาชีพผลิตภัณฑ6น้ําตาลโตนด ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค6” มีจุดมุ*งหมายเพ่ือศึกษาป�ญหาด!านการตลาด ด!านการลงทุน ด!านการขาย ด!าน
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การบริหารจัดการ ท้ังนี้เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร!างชุมชนเข!มแข็งด!านการตลาด โดยใช!กระบวนการ
วางแผนแบบมีส*วนร*วมด!วยเทคนิค Appreciation Influence and Control - AIC. ผลการวิจัย
พบว*า รูปแบบการสร!างชุมชนเข!มแข็งด!านการตลาดคือ การจัดเวทีชาวบ!าน ท้ังผู!นําและชาวบ!าน 
รวมท้ังหน*วยงานของราชการภาครัฐและเอกชนเข!าร*วมประชุมกับกลุ*ม แกนนําในชุมชน มี
ลักษณะร*วมคิด ร*วมกันแก!ป�ญหาและหาแนวทางการพัฒนาด!านการตลาด โดยต้ังอยู*บนพ้ืนฐานของ
ความเป9นประชาธิปไตย และใช!สถานท่ีจริงในการดําเนินการ อย*างไรก็ตามความเข!มแข็งด!าน
การตลาดยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงกลุ*มอาชีพอ่ืนๆ ได!อีกหลายกลุ*ม เพ่ือเป9นการพัฒนาสร!างเครือข*าย
ในการขยายตลาดสินค!าได!อีกด!วย และยังขับเคลื่อนให!การดําเนินการเป9นไปอย*างต*อเนื่องในการสร!าง
ความเข!มแข็งให!การตลาดในชุมชนนอกจากนั้นใน 
 เกษม จันทร6แก!ว (2545) การใช!ทรัพยากรแบบยั่งยืน ก็คือ การใช!ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล!อมตามศักยภาพ ของสิ่งแวดล!อมนั้น เม่ือใช!แล!วต!องไม*ทําให!สิ่งแวดล!อมหรือทรัพยากรนั้น
เกิดความด!อยใช!ตลอดเวลา โดยมีสต�อคเป9นตัวให!ผลผลิต จะไม*สามารถทําได!และส*งผลกระทบต*อการ
ขาดแคลน ทรัพยากรมีใช!ในอนาคตความ 
 สุรัตน6  ทันยุภักด์ิ (2546) ได!ศึกษาเรื่อง บทบาทในการพัฒนาการศึกษาของสมาชิก
องค6การบริหารส*วนตําบลในจังหวัดพังงา พบว*า สมาชิกในองค6การบริหารส*วนตําบลขาดความรู! ความ
เข!าใจเก่ียวกับหน!าท่ีโดยตรงของสภาองค6การบริหารส*วนตําบล แหล*งท่ีมาของรายได!ท่ีสภาองค6การ
บริหารส*วนตําบลมีอํานาจออกข!อบังคับตําบล เพ่ือเก็บภาษีอากรและค*าธรรมเนียม แต*สมาชิกสภา
องค6การบริหารส*วนตําบลมีความรู!ความเข!าใจในเรื่อง โครงสร!างคณะกรรมการบริหารสภาองค6การ
บริหารส*วนตําบล สําหรับบทบาทในฐานะผู!จัดการศึกษา สมาชิกสภาองค6การบริหารส*วนตําบลไม*ให!
ความสําคัญกับผู!ด!อยโอกาสและผู!พิการให!ได!รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต*มีบทบาทมากท่ีสุดในเรื่อง
การออกไปพบปะพูดคุยและเยี่ยมเยียนคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู เพ่ือรับฟ�งป�ญหาและความ
ต!องการด!านต*างๆ ส*วนบทบาทในฐานะผู!สนับสนุนการศึกษานั้น สมาชิกองค6การบริหารส*วนตําบล
ไม*ให!ความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษา ผลจากข!อค!นพบครั้งนี้จะนําไปเป9นข!อมูลและ
พัฒนาบุคลากรในองค6การบริหารส*วนตําบลต*อไป 
 บุญมา พงษ6โหมด (2546) ได!ทําการวิจัยเรื่อง ภูมิป�ญญาท!องถ่ินอําเภอเมืองอําเภอบางคล!า 
และอําเภอบ!านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว*า ภูมิป�ญญาท!องถ่ินท่ีรวบรวมได!มีหลายด!าน คือ        
ภูมิป�ญญาด!านเกษตรกรรม หัตถกรรม การรักษาพ้ืนบ!าน คติ ความเชื่อ โภชนาการ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ซ่ึงได!รับการถ*ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ใน
ลักษณะการบอกเล*า การฝsกปฏิบัติ และการเรียนรู!ด!วยตนเอง แต*ในป�จจุบันสภาพแวดล!อมธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลง ความอุดมสมบูรณ6ลดลง วัตถุดิบท่ีมีตามธรรมชาติขาดแคลน ประชาชนจึงนําวัตถุดิบ
ชนิดอ่ืนมาทดแทน การถ*ายทอดความรู! มีคงเหลือแต*กลุ*มผู!สูงอายุท่ียังคงรักษาไว! บางอย*างพัฒนา
เป9นรูปแบบใหม*ในลักษณะเพ่ือการค!ามากกว*าระบบการพ่ึงพาตนเองแบบเบ็ดเสร็จ 
 อรวรรณ  ยานุทัย (2547) ได!ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนแม*บท
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือน พ.ศ. 2543-2545 ศึกษา
เฉพาะกรณีสํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือน พบว*า การดําเนินงานตามแผนแม*บท 
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือนมีประสิทธิภาพในระดับมาก 
โดยผลการดําเนินงานเป9นไปตามวัตถุประสงค6 ได!แก* ด!านสมรรถนะหลักข!าราชการส*วนใหญ*มี
สมรรถนะหลักท่ีเอ้ือต*อการปฏิบัติงานในระดับมาก ด!านระยะเวลาการฝsกอบรมเฉลี่ยต*อคนต*อป� ส*วน
ใหญ*ได!รับการฝsกอบรมเฉลี่ยมากกว*า 5 วันทําการต*อป�ในระดับมาก และด!านความต*อเนื่องของ 
การพัฒนาข!าราชการส*วนใหญ*ได!รับการพัฒนาอย*างต*อเนื่องในระดับปานกลาง และผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว*า ระดับการศึกษา ความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับแผนแม*บทฯ ความพึงพอใจของ
ข!าราชการ ทัศนคติของข!าราชการสนับสนุนจากผู!ท่ีมีส*วนเก่ียวข!องให!ได!รับการพัฒนา และความ
พร!อมของหน*วยงาน (บุคลากร งบประมาณ และการนํานโยบายไปปฏิบัติ) มีความสัมพันธ6กับ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนแม*บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
คณะกรรมการข!าราชการพลเรือนสําหรับอายุ อายุราชการ ระดับตําแหน*ง และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ไม*มีความสัมพันธ6กับประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนแม*บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือน 
 พรรณิภา โสตถิพันธุ6 และคนอ่ืนๆ (2547) เรื่อง “วัฒนธรรมตาลโตนด กระบวนการสร!างชุมชน
เข!มแข็ง” ใช!ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส*วนร*วมของประชาชน โดยใช!ยุทธวิธีเชิงรุก 4 วิธี คือ 
 1. ยุทธวิธีสร!างมูลค*าเพ่ิม (Value-Added Policy) จากฐานทรัพยากรในท!องถ่ินและภูมิ
ป�ญญาท!องถ่ินเป9นป�จจัยสร!างความเข!มแข็งและยั่งยืนด!านเศรษฐกิจชุมชน 
 2. ยุทธวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให!ภูมิใจโดยใช!วัฒนธรรมท!องถ่ินเป9นฐานราก 
 3. ยุทธวิธีการเสริมสร!างปราการพิทักษ6วัฒนธรรมและอัตลักษณ6ท่ีดีงามของชุมชน 
 4. ยุทธวิธีผลิตคนรุ*นใหม*เพ่ือสามารถประสานการใช!ทรัพยากรท!องถ่ินทุกด!านให!เกิด
ประโยชน6สูงสุดโดยมีป�จจัยปEอน 3 กลุ*มด!วยกันคือ กลุ*มแรกกลุ*มหัตถกรรมท่ีเก่ียวข!องกับตาลโตนด 
กลุ*มท่ีสอง กลุ*มผลิตท่ีเก่ียวข!องกับน้ําตาลโตนด และกลุ*มท่ีสาม กลุ*มผลิตท่ีเก่ียวข!องกับลูกตาลโตนด 
การดําเนินงานในโครงการวิจัยนี้ยังไม*สิ้นสุด แต*ผลการดําเนินงานในระยะท่ี 1-2 พบว*า การสร!างกลุ*ม
เง่ือนไขท่ีจําเป9น (Necessary Condition) คือด!านผู!นําจะต!องเป9นผู!ท่ีมีบารมีเป9นท่ีเคารพนับถือ 
บารมีดังกล*าวเป9นคุณลักษณะท่ีบ*มเพาะจากอดีต คือ ลักษณะซ่ือสัตย6 โปร*งใส มุ*งม่ันและเอาจริงเอา
จังในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ6 เสียสละ และจะต!องสร!างเง่ือนไขพอเพียง (Sufficient Condition) 
ท่ีจะทําให!เกิดปรากฏการณ6ท่ีพึงประสงค6 หากกิจกรรมหลักในการรวมกลุ*มขาดพลังในการขับเคลื่อน
กลุ*มจะต!องมีการสร!างป�จจัยดึงท่ีเป9นเง่ือนไขคือระบบความพอเพียง 
 การดําเนินการพัฒนาให!มีการรวมตัวกันโดยกลุ*มอาสาสมัครและจัดให!มีกระบวนการเรียนรู!
ระดมความคิดและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ6 การบริหารกลุ*ม กําหนดข้ันตอนการเรียนรู! สัมมนา
ประเมินผลโดยการประชุมกลุ*ม สรุปข!อสังเกต โดยให!มีการทบทวนและเรียนรู!กระบวนการผลิต 
แลกเปลี่ยนข!อมูล การวิเคราะห6จัดหาทุน แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ6 การตลาด การประชาสัมพันธ6 
และการขยายช*องทางการตลาด ระยะแรกกลุ*มมีความกระตือรือร!นการจําหน*ายสินค!า แต*วิธีคิดของ
ชุมชนเป9นอุปสรรคต*องานวิจัย นั่นคือ วิธีคิดแบบพ่ึงพาการช*วยเหลือจากภายนอก ซ่ึงไม*ใช*เปEาหมาย
ของการวิจัย เม่ือทีมวิจัยถอนตัวออกจากสนามวิจัย และเข!าไปอีกครั้งพบว*ามีผู!ถอนตัวออกจากลุ*ม 
คงเหลือสมาชิกเพียงไม*ก่ีคน สําหรับผู!ท่ีถอนตัวจากงานวิจัยพบว*ามีความไม*ไว!วางใจในสมาชิกในกลุ*ม 
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โดยท่ีทีมวิจัยได!พบจุดอ*อนในประเด็นของการละเลยระบบคุณค*าแบบพอเพียงท่ีเป9นฐานของการพ่ึงพา
ตนเองอันเป9นคุณลักษณะของกลุ*มท่ีเข!มแข็ง กล*าวคืองานวิจัยไม*ได!แทรกระบบพอเพียงเข!าไปใน
กระบวนการกลุ*มอย*างมากพอท่ีจะทําให!ม่ันใจได!ว*าเม่ือกลุ*มรวมตัวกันอย*างเข!มแข็งแล!วระบบคุณค*า
แบบ “พอเพียง” จะเป9นระบบคุณค*าของกลุ*มต*อไปในประเด็นการศึกษาตามกระบวนการพัฒนาอาชีพ
ตาลโตนดเพ่ือสร!างชุมชนเข!มแข็งนี้ ปรากฏว*ามีผู!เชี่ยวชาญท่ีผ*านประสบการณ6จริงในงานพัฒนาชนบท
และด!านวิชาการพัฒนาชุมชนเป9นเวลาไม*น!อยกว*า 25 ป�  
 สุนัย จุลพงศธร (2549) ท่ีแสวงหาทางออกให!กับโรงสีชุมชนในมิติใหม* คือ “เศรษฐกิจชุมชน
ทางเลือกเพ่ือความยั่งยืน” โดยยอมรับการอยู*ร*วมกันต*อสู!และใช!เครื่องมือพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน
ชนบทและชุมชนเมืองท่ียากจนให!เป9นแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีทางเลือกในการดําเนินชีวิต 
 สําเนียง รัตนวิไล และคนอ่ืนๆ (2550) พบว*าการแพทย6พ้ืนบ!าน (Traditional Medicine) 
เป9นภูมิป�ญญาในการดูแล และบําบัดรักษาโรค ท่ีเกิดจากประสบการณ6ตรงของผู!คนในชุมชน ซ่ึงทาง
องค6การอนามัยโลก (WHO) ได!มีนโยบายให!ประเทศสมาชิกส*งเสริมการผสมผสานการแพทย6พ้ืนบ!าน
เข!าไปในระดับการดูแลสุขภาพของชาติ เพ่ือตอบสนองป�ญหาสุขภาพ และงานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิอย*างเหมาะสม มีการสนับสนุนให!มีงานวิจัยต*างๆ และจัดทําคําแนะนาเก่ียวกับการควบคุมให!
เป9นมาตรฐานในองค6ความรู!การแพทย6พ้ืนบ!าน เพ่ือเป9นการแสดงถึงประสิทธิผล คุณภาพและความ
ปลอดภัยของการแพทย6พ้ืนบ!าน สนับสนุนในการเก็บรักษาองค6ความรู!การแพทย6ด้ังเดิมและสมุนไพร 
เพ่ือสร!างความม่ันใจด!านความปลอดภัย ประสิทธิผลและคุณภาพ 
 เดชณรงค6 วัฒนพันธุ6 (2551) ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคกลาง ประกอบด!วย บรรยากาศการปฏิบัติงาน การ
ตัดสินใจ วิสัยทัศน6 การ ติดต*อสื่อสาร ความผูกพันองค6การ การมีส*วนร*วม นโยบายและแผน เป9น
ป�จจัยท่ีสามารถพยากรณ6 ประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
เขตภาคกลาง ได!ร!อยละ 78.70  
 สุภาดา แจ!งกระจ*าง (2556) ความจําเป9นด!านพ้ืนฐาน เป9นความต!องการจําเป9นท่ีเก่ียวข!อง
กับการด้ินรนเพ่ือมีชีวิตอยู* ยา ก็เป9นหนึ่งในป�จจัย 4 ท่ีมนุษย6มีความจําเป9นต!องใช!ให!มีชีวิตอยู*อย*าง
ปรกติสุข การสืบทอดองค6ความรู!จากบรรพบุรุษกันมาอย*างยาวนานจากรุ*นสู*รุ*น ทําให!เห็นถึง
ความสําคัญและความจําเป9นในการใช!ยาสมุนไพรท่ีใช!ในการบําบัดรักษาโรคต*างๆ นั้น เป9นสิ่งท่ีหาได!
ง*ายในเขตพ้ืนท่ี จึงทํามีค*าใช!จ*ายในการบําบัดรักษาถูกกว*าแพทย6แผนป�จจุบัน 
 รัดเกล!า เปรมประสิทธิ์ (2556) พบว*า ด!านการท*องเท่ียวท่ีต!องอาศัยความรู!ท้ังศาสตร6ทาง
วิชาการในการพัฒนาและการจัดการเพ่ือให!เกิดความยั่งยืน โดยเน!นศิลป ด!านการสร!างสรรค6กิจกรรม
การท*องเท่ียวหรือจุดขายให!กับแหล*งท*องเท่ียวเท่ียว โดยต!องให!ความสําคัญในทุกด!าน ไม*ว*าจะเป9น
ด!านความต!องการนักท*องเท่ียว สถานท่ีท*องเท่ียว ชุมชน โดยต!องวางการพัฒนาการท*องเท่ียว
โครงสร!างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกท่ีจะสามารถดึงดูดนักท*องเท่ียวได! โดยมุ*งเน!นกิจกรรม
การท*องเท่ียวท่ีต!องมีหลากหลาย อาทิ ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ความปลอดภัย เป9นต!น 
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยต*างๆ ท่ีเสนอมานี้ กล*าวได!ว*า ภูมิป�ญญาเป9นระบบองค6ความรู!
พ้ืนฐานท่ีมีคุณค*า ความรู!ดังกล*าวจะก*อให!เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความยั่งยืน การสร!างรายได!
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และมีภูมิคุ!มกัน โดยอาศัยความหลากหลายของภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทยและคุณภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือทําให!เกิดผลผลิต เพราะมนุษย6มีความสัมพันธ6กับภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทยและนําระบบการบริหาร
จัดการ มาใช!ประโยชน6ในการดําเนินชีวิต ซ่ึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป�ญญาท!องถ่ินไทย นั้นมีหลายป�จจัย มาจากการมีส*วนร*วมของชุมชน เป9นผู!ริ เริ่มโดยสร!าง
กระบวนการร*วมคิด ร*วมทํา ร*วมแก!ป�ญหาและมีการส*งเสริมช*วยเหลือด!านวิชาการ ท้ังนี้เพ่ือให!การ
พัฒนาชุมชนประสบผลสําเร็จอย*างต*อเนื่อง ดังนั้น ผู!วิจัยจะได!นําหลักการดังกล*าวมาใช!ในการศึกษา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง ผลท่ีได!จากการ
วิจัยและพัฒนาครั้งนี้จะก*อให!เกิดการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินในเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง สามารถนําไปสู*การพัฒนาประเทศชาติ ได!ต*อไป 
    
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู!วิจัยทําการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป�ญญาท!องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง โดยการวิเคราะห6 และสังเคราะห6เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค6 เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผล การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง เพ่ือศึกษา
นโยบายรัฐ เก่ียวกับภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย 3 กลุ*มได!แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มโภชนาการ และกลุ*ม
การแพทย6แผนไทย เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ี
มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง แก!ไข ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท!องถ่ินไทย ของชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง ดังภาพ  
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ตัวแปรต�น :                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ตัวแปรตาม :                  
 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 

ป#จจัยด�าน 
คุณภาพการบริหารจัดการ 

7. การมีภาวะผู!นํา 
8. การมีส*วนร*วม 
9. การทํางานเป9นทีม 
10. ความผูกพันต*อองค6กร 
11. นโยบายและแผน 
12. การสร!างองค6ความรู! 

ป#จจัยด�านความหลากหลาย 
ของภูมิป#ญญาท�องถ่ินไทย 

1. การรู!คุณค*า  
2. การอนุรักษ6 
3. การใช!ประโยชน6  
4. การเพ่ิมมูลค*า 
5. การพัฒนา  
6. การประยุกต6ใช!เทคโนโลยี 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ภูมิป#ญญาท�องถ่ินไทย  

 

1. ด!านคุณภาพชีวิต 
2. ด!านความยั่งยืน 
3. ด!านการสร!างรายได! 
4. ด!านมีภูมิคุ!มกัน  



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษา ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล�าง การวิจัยครั้งนี้เป.นการศึกษาการวิจัยผสมวิธี (Mixed Methods Research) 
กล�าวคือ มีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงจะใช#วิธีการสํารวจ สอบถาม การ
ศึกษาวิจัยในภาคสนาม (Field Study) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงจะใช#
วิธีการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณM และสนทนากลุ�มเป.นพ้ืนฐานใน
การเก็บรวบรวมข#อมูล เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย เพ่ือศึกษา
ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย เพ่ือนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุง แก#ไข ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 3.1 ข้ันตอนการวิจัย 3.2 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 3.3 ตัว
แปรท่ีใช#ในการวิจัย 3.4 เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย 3.5 การสร#างและพัฒนาเครื่องมือ 3.6 การเก็บ
รวบรวมข#อมูล 3.7 การวิเคราะหMข#อมูลโดยมีรายละเอียดต�างๆ ดังนี้ 

 

3.1 ข้ันตอนการวิจัย 
 เพ่ือให#การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีการวิจัยและสอดคล#องกับวัตถุประสงคMของ 
การวิจัยท่ีกําหนดไว# ผู#วิจัยจึงได#กําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว# 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจัย เป.นข้ันตอนการเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบ
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยผู#วิจัยได#ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับป!จจัยของความพร#อมท่ีส�งผลต�อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการรวมถึงศึกษาวรรณกรรมต�างๆท่ีเก่ียวข#อง ได#แก� เอกสาร ตํารา ข#อมูล 
สถิติ รายงานการวิจัย รายงานของหน�วยงานต�างๆ บทความ วิทยานิพนธM วารสาร หนังสือพิมพM 
อินเตอรMเน็ต ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องท้ังในและต�างประเทศ รวมท้ังข#อมูลพ้ืนฐานของภูมิป!ญญา
ท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง ท่ีเก่ียวข#องกับป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผล
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย เพ่ือนํามาจัดทําโครงการวิจัย โดยขอคําแนะนําความคิดเห็น
ในการจัดทําโครงการวิจัย จากอาจารยMท่ีปรึกษา และนํามาปรับปรุงแก#ไขเพ่ือเสนอขออนุมัติหัวข#อ
วิทยานิพนธM 
 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันดําเนินการวิจัย เป.นข้ันตอนท่ีผู#วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิเคราะหM
ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล�าง สร#างและพัฒนาแบบสอบถาม นําไปทดลองใช#และปรับปรุงข#อบกพร�องของ
เครื่องมือ เก็บรวบรวมข#อมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีกําหนด วิเคราะหMและแปลผลการวิเคราะหM ข#อมูลทาง
สถิติแบ�งเป.น 7 ข้ัน ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหMและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการวิเคราะหM
เอกสารแนวคิดทฤษฎี และการสัมภาษณMความคิดเห็นของผู#เชี่ยวชาญ ซ่ึงเป.นบุคลากรในแวดวง
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การศึกษาจํานวน 5 ท�าน ด#วยแบบสัมภาษณMท่ีไม�มีโครงสร#าง (Unstructured Interviews) เพ่ือนํา
ข#อมูลมากําหนดตัวแปรป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
  ข้ันท่ี 2 การสร#างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยนําข#อมูลตัวแปรต�างๆ ท่ีได#มาสร#างเป.น
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย และตามข#อเสนอแนะของอาจารยMท่ีปรึกษา จากนั้นนํา
แบบสอบถามไปให#ผู#เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท�าน พิจารณาตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) นําผลท่ีได#มาวิเคราะหMหาค�าดัชนี ความสอดคล#อง IOC (Index Item of 
Objective Congruence) จากนั้นนําเครื่องมือท่ีผ�านการตรวจสอบจากผู#เชี่ยวชาญ มาแก#ไขปรับปรุง
ตามข#อเสนอแนะ และนําผลท่ีได#เสนออาจารยMผู#ควบคุมงานวิจัย แล#วนําแบบสอบถามไปทดลองใช# 
(Try Out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 คน แล#วนําข#อมูลท่ีได#มาคํานวณหาค�าการหา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช#วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟkา (Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach) 
ใช#ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟkา ได#ค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามรายฉบับเท�ากับ 0.973 
  ข้ันท่ี 3 การเก็บรวบรวมข#อมูลและการวิเคราะหMข#อมูล ได#เก็บรวบรวมข#อมูลโดยนํา
แบบสอบถามไปใช#ใน การสอบถามระดับการปฏิบัติ ของบุคคลท่ีอยู�ในชุมชน กลุ�ม องคMกร หน�วยงาน ท่ีมี
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 9 จังหวัด ได#แก�         
1. จังหวัดอุตรดิตถM 2. จังหวัดพิษณุโลก 3. จังหวัดเพชรบูรณM 4. จังหวัดสุโขทัย 5. จังหวัดตาก              
6. จังหวัดกําแพงเพชร 7. จังหวัดพิจิตร 8. จังหวัดนครสวรรคM 9. จังหวัดอุทัยธานี ท้ังสิ้นจํานวน 504 คน 
72 หน�วยประกอบการ 
  ข้ันท่ี 4 เก็บข#อมูลเชิ งปริมาณ จากแบบสอบถาม วิ เคราะหMข#อมูลค�าความถ่ี 
(Frequency) ค�าร#อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย ( X ) และ ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณMผู#มีส�วนเก่ียวข#องกับการบริหารจัดการ     
ภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทยการสัมภาษณM และนําข#อมูลท่ีได#มาวิเคราะหMเนื้อหา (Content Analysis)  
  ข้ันท่ี 5 นําข#อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหMถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) แบบ Stepwise นํามาสร#างสมการพยากรณMเพ่ือค#นหาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย เพ่ือใช#เป.นแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย และการวิเคราะหMสัมประสิทธิ์สหสัมพันธMของตัวแปร 
  ข้ันท่ี 6 สรุปข#อมูล เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
  ข้ันท่ี 7 สรุปผลการวิจัยรายงานการวิจัยทําเล�มสมบูรณM (Final Report) 
  รายละเอียดของข้ันตอนการวิจัยดังแสดงใน ภาพประกอบท่ี 3.1 
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ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดของแต�ละข้ันตอน ดังในภาพท่ี 3.1 ดังนี้ 
 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณMความคิดเห็นของผู#เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข#องกับป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
   

 

2. สร#างและพัฒนาเครื่องมือสร#างแบบสอบถาม 1 ฉบับ สร#างแบบสัมภาษณM 1 ฉบับทดลองใช#      
(Try Out) หาค�าความตรง ค�าความเชื่อม่ัน แก#ไข ปรับปรุง 
   

 

3. เก็บรวบรวมข#อมูลขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย ถึง กลุ�มตัวอย�าง ทุกจังหวัด ในเขตภาคเหนือ
ตอนล�างเก็บแบบสอบถามทางไปรษณียM สัมภาษณM กลุ�มตัวอย�าง 

   

 

4. เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จากแบบ
สัมภาษณM เพ่ือวิเคราะหMเนื้อหา 

(Content Analysis) 

4. เก็บขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเพ่ือ 
วิเคราะหMข#อมูลค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร#อยละ 
(Percentage) ค�าเฉลี่ย ( X ) และ ส�วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
   

 5. การวิเคราะหMถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) แบบ Stepwise Regression Analysis และ  

การวิเคราะหMสัมประสิทธิ์สหสัมพันธM 
  

 

 

 

6. สรุปข#อมูล เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 

 
 

7. สรุปผลการวิจัยรายงานการวิจัยทําเล�มสมบูรณM (Final Report) 

 
ภาพท่ี 3.1 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
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3.2 ประชากร และกลุ#มตัวอย#าง 

 ผู#วิจัยได#กําหนดขนาดของประชากร และกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยครั้งนี้ 
 3.2.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช#ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลท่ีอยู�ในชุมชน กลุ�ม องคMกร หน�วยงาน ท่ีมี
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทยด#านใดด#านหนึ่งหรือท้ัง 3 กลุ�มได#แก� กลุ�มเกษตรกรรม กลุ�ม
การแพทยMแผนไทย และกลุ�มโภชนาการ ในพ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนล�าง จํานวน 9 จังหวัด ได#แก�     
1. จังหวัดอุตรดิตถM 2. จังหวัดพิษณุโลก 3. จังหวัดเพชรบูรณM 4. จังหวัดสุโขทัย 5. จังหวัดตาก        
6. จังหวัดกําแพงเพชร 7. จังหวัดพิจิตร 8. จังหวัดนครสวรรคM 9. จังหวัดอุทัยธานี 
 3.2.2 กลุ�มตัวอย�าง 
  กลุ�มตัวอย�าง ท่ีใช#ในการวิจัยครั้งนี้ มีการดําเนินการสุ�มตัวอย�าง เพ่ือเป.นตัวแทนของ
ประชากรท่ีต#องการศึกษาในแต�ละข้ันตอนดังนี้ 
  3.2.2.1 การสัมภาษณMผู#เชี่ยวชาญ ท่ีเก่ียวข#องกับป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�างซ่ึงได#มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 ท�าน ได#แก� 1. ศาสตราจารยM ดร.บุญทัน  ดอกไธสง              
2. ศาสตราจารยM ดร.อิมรอน มะลูลีม 3. อาจารยM พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนียM 4. อาจารยM ดร.บุญเรือง   
ศรีเหรัญ 5. อาจารยM ดร.บุญเลิศ  ไพรินทรM 
  3.2.2.2 การเก็บรวบรวมข#อมูล โดยใช#แบบสอบถาม ระดับการปฏิบัติ ของบุคคลท่ี
อยู�ในชุมชน กลุ�ม องคMกร หน�วยงาน ท่ีมีการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง จํานวน 9 จังหวัด ได#แก� 1. จังหวัดอุตรดิตถM 2. จังหวัดพิษณุโลก 3. จังหวัด
เพชรบูรณM 4. จังหวัดสุโขทัย 5. จังหวัดตาก 6. จังหวัดกําแพงเพชร 7. จังหวัดพิจิตร 8. จังหวัด     
นครสวรรคM 9. จังหวัดอุทัยธานี การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยศึกษาจากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 400 คน 
จากสมาชิกภูมิป!ญญา กลุ�มเกษตรกรรม กลุ�มโภชนาการ กลุ�มการแพทยMแผนไทย และ เป.น
ผู#ประกอบการกลุ�มผลิตชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่ีได#รับรางวัลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
ระดับประเทศ 5 ดาว และ/หรือเคยส�งออกไปยังต�างประเทศ (ข#อมูลจาก: สํานักภูมิป!ญญาท#องถ่ิน 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) จํานวน 72 หน�วย ใช#เทคนิคการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ซ่ึงกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�าง ของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
ร#อยละ 95 Yamane Taro (1973) ดําเนินการเก็บข#อมูลโดยใช#แบบสอบถาม ท่ีมีค�าความเชื่อม่ัน 0.973 
วิเคราะหMข#อมูลด#วยสถิติพรรณนา ประกอบด#วย ค�าร#อยละ ค�าความถ่ี ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด#วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหMการ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
  3.2.2.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมภาษณMแบบก่ึงมีโครงสร#าง ผู#ให#
ข#อมูลสําคัญ จํานวน 25 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู#บริหาร ผู#นํา
ผู#ประกอบการกลุ�มผลิตชุมชน วิสาหกิจชุมชนภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล�าง และวิเคราะหMข#อมูล ด#วยการวิเคราะหMเชิงเนื้อหา ประกอบด#วยการแปลความ ตีความและ
วิเคราะหM โดยแบ�งออกเป.นรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี  3.1 จํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�าง จากผู#ประกอบการกลุ�มผลิตชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
 อยู�ในพ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนล�าง 9 จังหวัด 
 

ท่ี จังหวัด 
จํานวนผู)ประกอบการ (หน#วย) 

ประชากร กลุ#มตัวอย#าง 
1 กําแพงเพชร 86 8 
2 ตาก 164 5 
3 นครสวรรคM 82 10 
4 พิจิตร 69 13 
5 พิษณุโลก 85 10 
6 เพชรบูรณM 64 11 
7 สุโขทัย 86 4 
8 อุตรดิตถM 71 9 
9 อุทัยธานี 55 2 

รวม 762 72 
  
ตารางท่ี 3.2 จํานวนกลุ�มตัวอย�างจากผู#ประกอบการอยู�ในพ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนล�าง 9 จังหวัด  
 3 กลุ�มได#แก� กลุ�มเกษตรกรรม กลุ�มโภชนาการ และกลุ�มการแพทยMแผนไทย 
 

ท่ี จังหวัด 
กลุ#มภูมิป.ญญาไทย  

กลุ#มตัวอย#าง 
(หน#วย) 

กลุ#มตัวอย#าง 
(คน) เกษตรกรรม โภชนาการ 

การแพทย4 
แผนไทย 

1 กําแพงเพชร 3 5 - 8 56 
2 ตาก 2 2 1 5 35 
3 นครสวรรคM 2 7 1 10 70 
4 พิจิตร 5 5 3 13 91 
5 พิษณุโลก 4 5 1 10 70 
6 เพชรบูรณM 4 6 1 11 77 
7 สุโขทัย 2 2 - 4 28 
8 อุตรดิตถM 4 5 - 9 63 
9 อุทัยธานี - 1 1 2 14 

รวม 26 38 8 72 504 
ได)แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ4กลับคืนมา 25 400 
ร)อยละ 79.37 
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3.3 ตัวแปรท่ีใช)ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการวิจัย โดยมุ�งศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท#องถ่ินไทยในเขตภาคเหนือตอนล�าง โดยการศึกษา วิเคราะหM สังเคราะหM แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวข#อง
กับป!จจัยต�างๆ ท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย มีประเด็นในสาระ
ครอบคลุมเก่ียวกับป!จจัยต�างๆ โดยผู#วิจัยมุ�งศึกษาตัวแปรต#นและตัวแปรตาม ดังนี้  
 3.3.1 ตัวแปรต#น: ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ประกอบด#วย 1. การรู#คุณค�า 2. การอนุรักษM  3. การ
ใช#ประโยชนM 4. การเพ่ิมมูลค�า 5. การพัฒนา 6. การประยุกตMใช#เทคโนโลยี 
 
ตารางท่ี 3.3 ตัวแปรต#น ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
 ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
 

ตัวแปรต#นหรือตัวแปรพยากรณM 
ตัวแปรแฝง ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย วัดได#จากตัวแปรสังเกตได# 6 ตัวแปร 
คือ 

X1 แทน 1. การรู#คุณค�า  VALUE 
X2 แทน 2. การอนุรักษM  CONSE 
X3 แทน 3. การใช#ประโยชนM  APPLY 
X4 แทน 4. การเพ่ิมมูลค�า  COST 
X5 แทน 5. การพัฒนา  DEVEL 
X6 แทน 6. การประยุกตMใช#เทคโนโลยี TECHNO 

 
 3.3.2 ตัวแปรต#น ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
ด#านคุณภาพการบริหารจัดการประกอบด#วย 7. ภาวะผู#นํา 8. การมีส�วนร�วม 9. การทํางานเป.นทีม 
10. ความผูกพันต�อองคMกร 11. นโยบายและแผน 12. การสร#างองคMความรู# 
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ตารางท่ี 3.4 ตัวแปรต#น ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
 ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ 

 

ตัวแปรต#นหรือตัวแปรพยากรณM 
ตัวแปรแฝง ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ วัดได#จากตัวแปรสังเกตได# 6 ตัวแปร คือ 

X7 แทน 7. ภาวะผู#นํา  LEAD 
X8 แทน 8. การมีส�วนร�วม  PARTI 
X9 แทน 9. การทํางานเป.นทีม  TEAM 
X10 แทน 10. ความผูกพันต�อองคMกร  ORGANI 
X11 แทน 11. นโยบายและแผน  PLAN 
X12 แทน 12. การสร#างองคMความรู# KNOWL 

 
 3.3.3 ตัวแปรตาม ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ประกอบด#วย      
1. ด#านคุณภาพชีวิต 2. ด#านความยั่งยืน 3. ด#านการสร#างรายได# 4. ด#านมีภูมิคุ#มกัน  
 
ตารางท่ี 3.5 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย   
 

ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑM 
ตัวแปรแฝง  ด#านประสิทธิผลการบริหารจัดการ วัดได#จากตัวแปรสังเกตได# 4 ตัวแปร คือ 

Y1 แทน 1. ด#านคุณภาพชีวิต  QUALI 
Y2. แทน 2. ด#านความยั่งยืน  PERM 
Y3 แทน 3. ด#านการสร#างรายได#  INCOME 
Y4 แทน 4. ด#านมีภูมิคุ#มกัน IMMU 
Y แทน  5. ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใช)ในการเก็บรวบรวมข)อมูล 
 เพ่ือให#ได#ข#อมูลท่ีครอบคลุมตามวัตถุประสงคMของการวิจัย ผู#วิจัยได#กําหนดเครื่องมือท่ีใช#ใน
การศึกษาวิจัยท่ีสอดคล#องกับงานวิจัยซ่ึงประกอบด#วยเครื่องมือ 2 ประเภท ดังนี้ 
 3.4.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
  การวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยเชิงผสม (Mix Method) โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) เครื่องมือท่ีใช#ในการเก็บรวบรวมข#อมูลวิจัย
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�างมี 2 ฉบับ ดังนี้ คือ 
ฉบับท่ี 1 แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสอบถามผู#มีส�วนเก่ียวข#องในชุมชน เพ่ือสอบถาม
ข#อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย และฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณMมีโครงสร#าง 
(Structure Interview) โดยสัมภาษณMผู#บริหารชุมชน ผู#นําชุมชนฯ โดยใช#การสัมภาษณMแบบมี
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โครงสร#าง เพ่ือสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทยและสอบถามข#อมูลเชิงลึก
เพ่ิมเติมในประเด็นท่ียังไม�ได#รายละเอียดเพียงพอจากแบบสอบถามโดยผู#วิจัยได#ทําการศึกษาค#นคว#า 
จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องและพัฒนาแบบสัมภาษณM แบบสอบถาม ให#
ครอบคลุมกับ เนื้อหาและวัตถุประสงคMในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ฉบับท่ี 1 แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติ
และข#อเสนอแนะสําหรับ หน�วยงานภาครัฐ และหน�วยงานภาคประชาชน ท่ีมีบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท#องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 3 กลุ�มได#แก� 1. กลุ�มเกษตรกรรม 2. กลุ�มการแพทยMแผนไทย  
3. กลุ�มโภชนาการ แบ�งเป.น 5 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป.นคําถามเก่ียวกับข#อมูลท่ัวไปด#านส�วนบุคคล ได#แก� เพศ อายุ อาชีพ 
รายได# ระดับการศึกษา ประสบการณMการ ตําแหน�ง ของบุคลในชุมชนลักษณะคําถามเป.นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยมีลักษณะการวัดระดับข#อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal 
Scale) ผู#วิจัยใช#คําถามแบบเลือกตอบเป.นคําถามปลายป�ด เก็บข#อมูลและนําข#อมูลมาแจกแจงความถ่ี
และหาร#อยละ จํานวน 5 ข#อ ดังตัวอย�าง 
 

 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช�อง �  ท่ีท�านเห็นว�าตรงกับความเห็นของท�านมากท่ีสุด 
 ตอนท่ี 1 ข#อมูลส�วนบุคคลของผู#ตอบแบบสอบถาม 
  1) เพศ 
    1. ชาย     2. หญิง 

 2) อายุ 
   1. ตํ่ากว�าหรือเท�ากับ 20 ป�  2. 21 – 40  ป� 

    3. 41 – 60  ป�    61 ป�ข้ึนไป 
 

 ตอนท่ี 2 เป.นข#อคําถาม เก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต�อป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผล
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย และ
ข#อเสนอแนะ  
 1. ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทยด#าน
ความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ประกอบด#วย 1. การรู#คุณค�า จํานวน 5 ข#อ 2. การ
อนุรักษM จํานวน 5 ข#อ 3. การใช#ประโยชนM จํานวน 5 ข#อ 4. การเพ่ิมมูลค�า จํานวน 5 ข#อ 5. การ
พัฒนา จํานวน 5 ข#อ 6. การประยุกตMใช#เทคโนโลยี จํานวน 5 ข#อ รวมท้ังสิ้น 30 ข#อ ดังตัวอย�าง 
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 ตอนท่ี 2 ข#อมูลเก่ียวกับป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการ         
ภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
 คําชี้แจง โปรดใส�เครื่องหมาย “�” ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านเพียง
ข#อเดียว 

 

ข)อท่ี 
ป.จจัยท่ีมีอิทธิพลต#อประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

ภูมิป.ญญาท)องถ่ินไทย 
ด)านความหลากหลายของภูมิป.ญญาท)องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 การรู)คุณค#า 5 4 3 2 1 

0 
มีความรู#ความเข#าใจในวิธีปฏิบัติของการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท#องถ่ิน 

     

 
 โดยกําหนดเป.นมาตรส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ระดับตามวิธีของ    
ลิเคิรMท (Likert) โดยมีเกณฑM ให#ผู#ตอบแบบสอบถามพิจารณา ดังนี้คือ  
 5  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก  
 3  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน#อย  
 1  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน#อยท่ีสุด  
 การแปลความหมายของคะแนนโดยนําคะแนนรวมป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผล
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ท้ัง 3 กลุ�ม
ได#แก� กลุ�มเกษตรกรรม กลุ�มโภชนาการ และกลุ�มการแพทยMแผนไทย ไปหาค�าเฉลี่ย รวม และค�าเฉลี่ย
รายด#าน กําหนดการแปลผลแบบสอบถาม ตามแนวทางของ Best (1983) คือ 
 4.50 - 5.00  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย มากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย มาก  
 2.50 - 3.49  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ปานกลาง  
 1.50 - 2.49  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย น#อย  
 1.00- 1.49  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย น#อยท่ีสุด  
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 ตอนท่ี 3 เป.นข#อคําถาม เก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต�อป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผล
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ และข#อเสนอแนะ 
 2. ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#าน
คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบด#วย 7. การมีภาวะผู#นํา จํานวน 5 ข#อ 8. การมีส�วนร�วม จํานวน 
5 ข#อ 9. การทํางานเป.นทีม จํานวน 5 ข#อ 10. ความผูกพันต�อองคMกร จํานวน 5 ข#อ 11. นโยบายและ
แผน จํานวน 5 ข#อ 12. การสร#างองคMความรู# จํานวน 5 ข#อ รวมท้ังสิ้น 30 ข#อ ดังตัวอย�าง 
 ตอนท่ี 3  ข#อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต�อป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทยด#านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 คําชี้แจง โปรดใส�เครื่องหมาย “�” ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านเพียง
ข#อเดียว 
 

ข)อท่ี 
ป.จจัยท่ีมีอิทธิพลต#อประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

ภูมิป.ญญาท)องถ่ินไทย 
ด)านคุณภาพการบริหารจัดการ 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 ภาวะผู)นํา 5 4 3 2 1 

0 
ผู#นําในชุมชนของท�านมีภาวะผู#นําในการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท#องถ่ิน 

     

 
 โดยกําหนดเป.นมาตรส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ระดับตามวิธีของ    
ลิเคิรMท (Likert) โดยมีเกณฑM ให#ผู#ตอบแบบสอบถามพิจารณา ดังนี้คือ  
 5  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก  
 3  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน#อย  
 1  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน#อยท่ีสุด  
 การแปลความหมายของคะแนนโดยนําคะแนนรวมป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผล
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทยด#านคุณภาพการบริหารจัดการ ท้ัง 3 กลุ�มได#แก� กลุ�ม
เกษตรกรรม กลุ�มโภชนาการ และกลุ�มการแพทยMแผนไทย ไปหาค�าเฉลี่ย รวม และค�าเฉลี่ยรายด#าน 
กําหนดการแปลผลแบบสอบถาม ตามแนวทางของ Best (1983) คือ 
 4.50 - 5.00  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ มากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ  มาก  
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 2.50 - 3.49  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ ปานกลาง  
 1.50 - 2.49  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ น#อย  
 1.00- 1.49  มีระดับการปฏิบัติป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ น#อยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 4 เป.นข#อคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 3 กลุ�มได#แก� กลุ�มเกษตรกรรม กลุ�มการแพทยMแผนไทย และกลุ�มโภชนาการ 
ประกอบด#วย ประกอบด#วยด#านคุณภาพชีวิต จํานวน 5  ข#อ 2. ด#านความยั่งยืน จํานวน 5 ข#อ 3. ด#าน
การสร#างรายได# จํานวน 5  ข#อ 4. ด#านมีภูมิคุ#มกัน จํานวน 5  ข#อ รวมท้ังสิ้น 20 ข#อ ดังตัวอย�าง 
 ตอนท่ี 4  ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
 คําชี้แจง  โปรดใส�เครื่องหมาย “�” ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านเพียง
ข#อเดียว 

 

ข)อท่ี 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

ภูมิป.ญญาท)องถ่ินไทย 
 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 คุณภาพชีวิต 5 4 3 2 1 

0 
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินทําให#เกิดคุณภาพชีวิต มีงาน
ทําในหมู�บานไม�ต#องอพยพย#ายไปทํางานท่ีอ่ืน 

     

 
 โดยกําหนดเป.นมาตรส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ระดับตามวิธีของ    
ลิเคิรMท (Likert) โดยมีเกณฑM ให#ผู#ตอบแบบสอบถามพิจารณา ดังนี้คือ  
 5  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก  
 3  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน#อย  
 1  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน#อยท่ีสุด  
 การแปลความหมายของคะแนนโดยนําคะแนนรวม ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ท้ัง 3 กลุ�มได#แก� กลุ�มเกษตรกรรม กลุ�มโภชนาการ และกลุ�มการแพทยMแผนไทย 
ไปหาค�าเฉลี่ย รวม และค�าเฉลี่ยรายด#าน กําหนดการแปลผลแบบสอบถาม ตามแนวทางของ Best 
(1983) คือ 
 4.50 - 5.00  มีระดับการปฏิบัติประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
มากท่ีสุด 
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 3.50 - 4.49  มีระดับการปฏิบัติประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย  
มาก  
 2.50 - 3.49  มีระดับการปฏิบัติประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย  
ปานกลาง  
 1.50 - 2.49  มีระดับการปฏิบัติประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย  
น#อย  
 1.00- 1.49  มีระดับการปฏิบัติประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย    
น#อยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามปลายเป�ด (Open Ended) ผู#ตอบแบบสอบถามแสดง ความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวข#องกับป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ิน
ไทย เพ่ือนําเสนอแนวทาง การพัฒนาปรับปรุง แก#ไข ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง นอกเหนือจากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1-4 ดังตัวอย�าง 
 ตอนท่ี 5  ข#อมูลเก่ียวความคิดเห็นเก่ียวกับป!ญหา อุปสรรค ข#อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงสร#างการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย  มีจํานวน 2 ข#อ 
 คําชี้แจง โปรดตอบคําถามต�อไปนี้ตามความคิดเห็นของท�าน 
 1. ท�านคิดว�าภูมิป!ญญาท#องถ่ินในชุมชนของท�านมีป!ญหา อุปสรรค ในเรื่องใดบ#าง 
 ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณMมีโครงสร#าง (Structure Interview) แบบสัมภาษณM ในการ
เก็บข#อมูลเชิงคุณภาพใช#การสัมภาษณM ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท#องถ่ินไทย ประกอบด#วย 2 ส�วน ดังตัวอย�าง 
 คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณMชุดนี้ใช#สําหรับสัมภาษณM ประธานชุมชน/ชมรม  ผู#นําท#องถ่ิน ผู#มีส�วน
ได#เสีย ผู#มีส�วนเก่ียวข#อง คณะกรรมการ ข#าราชการและเจ#าหน#าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ
ภูมิป!ญญาท#องถ่ินเพ่ือนําไปเป.นข#อมูลในการศึกษาวิจัย ซ่ึงท�านเหล�านี้เป.นผู#ท่ีมีความรู# ความสามารถ
ในเรื่องท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
 ส�วนท่ี 1 ข#อมูลพ้ืนฐานของผู#ให#สัมภาษณM 
 1) สถานะ/ตําแหน�ง 
 2) ระดับการศึกษา 
 3) ประสบการณMการบริหารจัดการ/อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี 
 ส�วนท่ี 2 ใช#สัมภาษณMประธานชุมชน/ชมรม ผู#นําท#องถ่ิน ผู#มีส�วนได#เสีย ผู#มีส�วน
เก่ียวข#อง คณะกรรมการ ข#าราชการและเจ#าหน#าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ิน 
 
 
 
 



 148 

3.5 การสร)างและพัฒนาเครื่องมือ  
 3.5.1 ข้ันตอนการสร#างเครื่องมือ 
  ผู#วิจัยได#ดําเนินการสร#างเครื่องมือในการวิจัย ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
  3.5.1.1 ศึกษานโยบายรัฐ เอกสาร ตํารา วิทยานิพนธM งานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับป!จจัยท่ี
มีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ประสิทธิผลการบริหารจัดการ      
ภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย โดยกําหนดประเด็นหลักและประเด็นย�อยให#ครอบคลุมเนื้อหาสาระตาม
วัตถุประสงคM และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  3.5.1.2 นําคํานิยามศัพทMของตัวแปรต#นและตัวแปรตามมาสร#างแบบสอบถาม และ 
แบบสัมภาษณMให#ครอบคลุมตามโครงสร#างเนื้อหา ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�างสร#างแบบสอบถาม 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณM 1 ฉบับ 
  ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นและข#อเสนอแนะสําหรับ หน�วยงานภาครัฐ 
และหน�วยงานภาคประชาชน ท่ีมีบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
3 กลุ�มได#แก� กลุ�มเกษตรกรรม กลุ�มการแพทยMแผนไทย และกลุ�มโภชนาการ แบ�งเป.น 5 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป.นคําถามเก่ียวกับข#อมูลท่ัวไปด#านส�วนบุคคล ได#แก� เพศ อายุ อาชีพ 
รายได# ระดับการศึกษา ประสบการณMการ ตําแหน�ง ของบุคลในชุมชนลักษณะคําถามเป.นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยมีลักษณะการวัดระดับข#อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal 
Scale) ผู#วิจัยใช#คําถามแบบเลือกตอบเป.นคําถามปลายป�ด เก็บข#อมูลและนําข#อมูลมาแจกแจงความถ่ี
และหาร#อยละ จํานวน 5 ข#อ  
  ตอนท่ี 2 เป.นข#อคําถาม เก่ียวกับระดับการปฏิบัติท่ีมีต�อป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านด#านภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย และข#อเสนอแนะ  
  1. ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#าน
ความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ประกอบด#วย 1. การรู#คุณค�า จํานวน 5 ข#อ 2. การ
อนุรักษM จํานวน 5 ข#อ 3. การใช#ประโยชนM จํานวน 5 ข#อ 4. การเพ่ิมมูลค�า จํานวน 5 ข#อ 5. การ
พัฒนา จํานวน 5 ข#อ 6. การประยุกตMใช#เทคโนโลยี จํานวน 5 ข#อ รวมท้ังสิ้น 30 ข#อ โดยกําหนดเป.น
มาตรส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ  
  ตอนท่ี 3 เป.นข#อคําถาม เก่ียวกับระดับการปฏิบัติท่ีมีต�อป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านการบริหารจัดการ และข#อเสนอแนะ 
  2. ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#าน
คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบด#วย  7. การมีภาวะผู#นํา จํานวน 5 ข#อ 8. การมีส�วนร�วม จํานวน 
5 ข#อ 9. การทํางานเป.นทีม จํานวน 5 ข#อ 10. ความผูกพันต�อองคMกร จํานวน 5 ข#อ 11. นโยบายและ
แผน จํานวน 5 ข#อ 12. การสร#างองคMความรู# จํานวน 5 ข#อ รวมท้ังสิ้น 30 ข#อ โดยกําหนดเป.นมาตรส�วน
ประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ 
  ตอนท่ี 4 เป.นข#อคําถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติท่ีมีต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 3 กลุ�มได#แก� กลุ�มเกษตรกรรม กลุ�มการแพทยMแผนไทย และกลุ�ม
โภชนาการ ประกอบด#วย ประกอบด#วยด#านคุณภาพชีวิต จํานวน 5 ข#อ 2. ด#านความยั่งยืน จํานวน 5 ข#อ 
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3. ด#านการสร#างรายได# จํานวน 5  ข#อ 4. ด#านมีภูมิคุ#มกัน จํานวน 5 ข#อ รวมท้ังสิ้น 20 ข#อ โดย
กําหนดเป.นมาตรส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ  
  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามปลายเป�ด (Open Ended) ผู#ตอบแบบสอบถามแสดง ความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวข#องกับป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ิน
ไทย เพ่ือนําเสนอแนวทาง การพัฒนาปรับปรุง แก#ไข ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง นอกเหนือจากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1-4 
  ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณMมีโครงสร#าง (Structure Interview) แบบสัมภาษณM ในการ
เก็บข#อมูลเชิงคุณภาพใช#การสัมภาษณM ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท#องถ่ินไทย ประกอบด#วย 2 ส�วน  
  คําชี้แจง 
  แบบสัมภาษณMชุดนี้ใช#สําหรับสัมภาษณM ประธานชุมชน/ชมรม ผู#นําท#องถ่ิน ผู#มีส�วน
ได#เสีย ผู#มีส�วนเก่ียวข#อง คณะกรรมการ ข#าราชการและเจ#าหน#าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ
ภูมิป!ญญาท#องถ่ินเพ่ือนําไปเป.นข#อมูลในการศึกษาวิจัย ซ่ึงท�านเหล�านี้เป.นผู#ท่ีมีความรู# ความสามารถ
ในเรื่องท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
  ส�วนท่ี 1 ข#อมูลพ้ืนฐานของผู#ให#สัมภาษณM 
  1) สถานะ/ตําแหน�ง 
  2) ระดับการศึกษา 
  3) ประสบการณMการบริหารจัดการ/อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี 
  ส�วนท่ี 2 ใช#สัมภาษณMประธานชุมชน/ชมรม ผู#นําท#องถ่ิน ผู#มีส�วนได#เสีย ผู#มีส�วน
เก่ียวข#อง คณะกรรมการ ข#าราชการและเจ#าหน#าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท#องถ่ิน จํานวน 10 ประเด็น 
 3.5.2 การตรวจสอบเครื่องมือ นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณM ให#ผู#เชี่ยวชาญ จํานวน 
5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ดัง
รายละเอียด (ภาคผนวก ก.) ซ่ึงมีวิธีการและข้ันตอนต�อไปนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การหาค�าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค�าความ
สอดคล#องระหว�างข#อคําถามกับเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) (วรรณMดี 
แสงประทีปทอง, 2555) ผู#วิจัยได#นําแบบสอบถาม เสนออาจารยMท่ีปรึกษาและอาจารยMท่ีปรึกษาร�วม 
ควบคุมดุษฎีนิพนธM เพ่ือตรวจสอบความถูกต#อง ด#านเนื้อหา โครงสร#างและภาษา ให#มีความถูกต#อง 
ชัดเจน และสามารถวัดได#ตรงตามเรื่องท่ีศึกษา ปรับปรุงตามคําแนะนําก�อนให#ผู#เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  ข้ันตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามให#ผู#เชี่ยวชาญท่ีได#รับการแต�งต้ังจาก มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณM ในพระบรมราชูปถัมภM คุณสมบัติของผู#เชี่ยวชาญทําการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยผู#วิจัยกําหนดคุณสมบัติว�าเป.นอาจารยMในมหาวิทยาลัย หรือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข#องกับการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหน�งทางวิชาการเป.นรอง
ศาสตราจารยMซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด#าน สถิติ วิจัย จํานวน 5 คน (ภาคผนวก ก) เพ่ือตรวจสอบความ
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ตรงเชิงเนื้อหา และนําคะแนนท่ีได#ไปวิเคราะหMหาค�า ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหา
ค�าความสอดคล#องระหว�างข#อคําถามกับเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
โดยค�าดัชนีความสอดคล#อง ต้ังแต� 0.50 ข้ันไปจึงถือว�าข#อคําถามนั้นๆ ใช#ได# ผลจากการคํานวณ
ปรากฏว�า แบบสอบถาม มีค�าดัชนีความสอดคล#องระหว�าง อยู�ระหว�าง 0.6 – 1.0  หมายความว�า 
ใช#ได# ดังรายละเอียด (ภาคผนวก ข)  
  ข้ันตอนท่ี 3 ผู#วิจัยนําแบบสอบถามท่ีผู# เชี่ยวชาญได#พิจารณาตรวจสอบ นํามา
คัดเลือก ปรับปรุง แก#ไข ข#อคําถามให#มี ความเหมาะสม ถูกต#องเพ่ือให#ได#แบบสอบถามท่ีเหมาะสม 
ก�อนนําไปทดลองใช# (Try Out) กับ บุคคลท่ีมีลักษณะใกล#เคียงกับกลุ�มตัวอย�าง ซ่ึงไม�ได#เป.นกลุ�ม
ตัวอย�าง จํานวน 30 คน และนําแบบสัมภาษณMทดลองใช#ผู#นําชุมชน ท่ีไม�ได#เป.นกลุ�มตัวอย�าง เพ่ือดูข#อ
คําถาม ความเหมาะสมของเวลา ความเป.นไปได# ความเป.นปรนัยของข#อคําถาม  
  ข้ันตอนท่ี 4 การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช#  
  ตรวจสอบความสมบูรณMของแบบสอบถามท่ีตอบกลับมา แล#วนําข#อมูลหาค�าสถิติความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ด#วยวิธีทดสอบหาค�าสัมประสิทธิ์อัลฟkา (α: Coefficient Alpha) ของครอนบาค ได#ค�า
ความเชื่อม่ันเป.นรายด#านของตัวแปรและรายฉบับ ตามตารางท่ี 3.6 
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ตารางท่ี 3.6 ค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม มาตรประมาณค�าป!จจัยรายด#านของตัวแปร และรายฉบับ 
 

ลําดับท่ี ตัวแปร ค#าความเช่ือม่ัน 
1 ด#านท่ี 1 ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย 0.94 
2 ด#านท่ี 2 ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ 0.90 
3 ด#านท่ี 3 ด#านประสิทธิผลการบริหารจัดการ 0.91 
 รวมแบบสอบถามรายฉบับ 0.97 

 
 โดยใช#เกณฑMพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามต้ังแต� 0.75 ข้ึนไป 
(วรรณMดี แสงประทีปทอง, 2555) ดังรายละเอียด (ภาคผนวก ข)  
 ข้ันตอนท่ี 5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงภาษา เนื้อหาสาระ เพ่ือเก็บ ข#อมูลเชิง
ปริมาณ และจัดทําแบบสัมภาษณMแบบเป.นทางการ สัมภาษณMตัวแทนผู#นําชุมชน เพ่ือเก็บข#อมูลเชิง
คุณภาพ ดังรายละเอียด (ภาคผนวก ข.) 
 
3.6 การเก็บรวบรวมข)อมูล 
 ผู#วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข#อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง โดยมีข้ันตอนดังนี้  
 3.5.1 ผู#วิจัย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณM ในพระ
บรมราชูปถัมภM ส�งไปยังชุมชน จํานวน 72 แห�ง จาก 9 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล�าง เพ่ือแจ#ง
เหตุผล ความสําคัญการวิจัยและขอความอนุเคราะหMในการรวบรวมข#อมูลจากชุมชนกลุ�มตัวอย�างตอบ 
แบบสอบถามและการสัมภาษณMดัง รายละเอียด (ภาคผนวก) 
 3.5.2 ผู#วิจัย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณM ในพระ
บรมราชูปถัมภM ถึงชุมชนกลุ�มตัวอย�าง เพ่ือขอความอนุเคราะหMเข#าไปเก็บข#อมูล การส�งคืน
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณMตามกําหนดเวลา และนัดหมายสัมภาษณMทางโทรศัพทM Skype 
Facebook ไลนM เพ่ิมเติม กับผู#วิจัยดังรายละเอียด (ภาคผนวก) 
 3.5.3 ผู#วิจัย จัดทําหนังสือขอความร�วมมือ ชี้แจงวัตถุประสงคMการวิจัยถึงกลุ�มตัวอย�างทุก
คน เพ่ืออธิบายถึงจุดมุ�งหมาย เป�าหมายการทําวิจัย และขอความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
จากกลุ�มตัวอย�างท่ีได#กําหนด ตลอดจนส�งกลับคืนให#กับผู#วิจัยทางไปรษณียMโดยผู#วิจัยได#แนบซอง เปล�า
พร#อมติดแสตมป�ไปให#  
 3.5.5 ผู#วิจัยได#สัมภาษณMกลุ�มตัวอย�างหลายช�องทางได#แก� สัมภาษณMด#วยตนเองอย�างเป.น 
ทางการ นัดหมายสัมภาษณMทางโทรศัพทM Skype Facebook ไลนM เพ่ิมเติม 
  3.5.6 ผู#วิจัยตรวจสอบความสมบูรณMและความถูกต#องของแบบสอบถามท่ีส�งคืนมาทุกฉบับ
เพ่ือทําการตรวจให#คะแนนตามเกณฑMท่ีกําหนดไว#แต�ละตอน และนําคะแนนไปวิเคราะหMทางสถิติต�อไป 
  3.5.7 ผู#วิจัยนําบทสัมภาษณMมาวิเคราะหM จัดประเด็นและประมวลผลข#อมูล 
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3.7 การวิเคราะห4ข)อมูล 
 การวิเคราะหMข#อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู#วิจัยนําข#อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและ 
ข#อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณMมาวิเคราะหMตามวัตถุประสงคMของการวิจัย โดยใช#โปรแกรม 
คอมพิวเตอรMสําเร็จรูป และสรุปผลเชิงเนื้อหา โดยดําเนินการวิเคราะหMข#อมูล ดังนี้ 
 3.6.1 ข#อมูลท่ีได#จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 สถานภาพและข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป.นข#อคําถามแบบกําหนดตัวเลือกให# วิเคราะหMโดยคํานวณค�าความถ่ี (Frequency) 
และค�าร#อยละ (Percentage) สําหรับข#อคําถามท่ีให#เติมข#อมูลของผู#ตอบ เพ่ืออธิบาย สถานภาพและ
ข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม  
 3.6.2 ข#อมูลท่ีได#จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2-3   
 ตอนท่ี 2 เป.นข#อคําถาม เก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต�อป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทยและ
ข#อเสนอแนะ ประกอบด#วย 1. การรู#คุณค�า จํานวน 5 ข#อ 2. การอนุรักษM จํานวน 5 ข#อ 3. การใช#
ประโยชนM จํานวน 5 ข#อ 4. การเพ่ิมมูลค�า จํานวน 5 ข#อ 5. การพัฒนา จํานวน 5 ข#อ 6. การ
ประยุกตMใช#เทคโนโลยี จํานวน 5 ข#อ รวมท้ังสิ้น 30 ข#อ โดยกําหนดเป.นมาตรส�วนประเมินค�า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 3 เป.นข#อคําถาม เก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต�อป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#านคุณภาพการบริหารจัดการ และข#อเสนอแนะ ประกอบด#วย  
7. การมีภาวะผู#นํา จํานวน 5 ข#อ 8. การมีส�วนร�วม จํานวน 5 ข#อ 9. การทํางานเป.นทีม จํานวน 5 ข#อ 
10. ความผูกพันต�อองคMกร จํานวน 5 ข#อ 11. นโยบายและแผน จํานวน 5 ข#อ 12. การสร#างองคM
ความรู# จํานวน 5 ข#อ รวมท้ังสิ้น 30 ข#อ โดยกําหนดเป.นมาตรส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 วิเคราะหMข#อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท#องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล�าง ดังนี้ 
  3.6.2.1 วิเคราะหMโดยคํานวณค�าเฉลี่ย ( X ) และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากนั้นนําค�าเฉลี่ยมาแปลตามเกณฑMการประเมินตามแนวทางของ Best (1983) ดังนี้ 
   4.50 - 5.00  ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท#องถ่ินไทยมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.49  ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท#องถ่ินไทย มาก  
   2.50 - 3.49  ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท#องถ่ินไทยปานกลาง  
   1.50 - 2.49  ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท#องถ่ินไทยน#อย  
   1.00- 1.49  ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท#องถ่ินไทย น#อยท่ีสุด  
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  3.6.2.2 วิเคราะหMข#อมูลป!จจัย (ตัวแปรทํานาย) ท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย โดยการสร#างสมการพยากรณM เพ่ือค#นหาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย เพ่ือใช#เป.นแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ด#วยการวิเคราะหMถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช# การวิเคราะหMถดถอยพหุแบบ Stepwise Regression Analysis และการ
วิเคราะหMสัมประสิทธิ์สหสัมพันธMของตัวแปร  
 3.6.3 ตอนท่ี 4 ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ิน 
วิเคราะหMโดยคํานวณค�าเฉลี่ย ( X ) และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนําค�าเฉลี่ยมาแปลตาม
เกณฑMการประเมินตามแนวทางของ Best (1983) ดังนี้ 
  4.50 - 5.00  ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย  มากท่ีสุด 
  3.50 - 4.49  ประสิทธิผลต�อการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย มาก  
  2.50 - 3.49  ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย  ปานกลาง  
  1.50 - 2.49  ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย  น#อย  
  1.00- 1.49  ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย  น#อยท่ีสุด  
 3.6.4 การวิเคราะหMข#อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณMผู#นําชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนล�าง แบบเป.นทางการนําข#อมูลมาวิเคราะหMข#อมูลเนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นแบบ
สัมภาษณMเพ่ือนําเสนอแนวทาง การพัฒนาปรับปรุง แก#ไข ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
 3.6.5 นําข#อมูลจาก 3.6.1-3.6.4 มาสรุปอภิปรายผลการวิจัยประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท#องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง เพ่ือเขียนรายงานการวิจัย 
ฉบับสมบูรณM 
 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 ผลการวิเคราะหข�อมูลงานวิจัย เรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทย เพ่ือศึกษาป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย และ
เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แก�ไข ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง โดยผู�วิจัยได�เสนอผลการวิเคราะหข�อมูล
ตามลําดับ 4.1 สัญลักษณท่ีใช�ในการเสนอผลการวิเคราะหข�อมูล 4.2 ลําดับข้ันในการเสนอผลการ
วิเคราะหข�อมูล 4.3 ผลการวิเคราะหข�อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล  
 ในการวิเคราะหข�อมูลและแปลความหมายของข�อมูล เพ่ือให�เข�าใจตรงกัน ผู�วิจัยได�กําหนด 
ความหมายของสัญลักษณในการเสนอผลการวิเคราะหข�อมูล ดังนี้ 
 4.1.1 สถิติ 

X  แทน ค*าเฉลี่ย 
S.D. แทน ส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
r แทน ค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหว*างตัวแปร 
R แทน ค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
R2 แทน ค*าสัมประสิทธิ์การทํานาย 
(Constant) แทน ค*าคงท่ี 

Υ ′  แทน ค*าสัมประสิทธิ์การพยากรณของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ  

Υ
Ζ′  แทน ค*าสัมประสิทธิ์การพยากรณของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน 
t แทน ค*าสถิติใช�ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของอิทธิพลคงท่ี  
Sig แทน ค*าสถิติใช�ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของอิทธิพลสุ*ม 
B แทน ค*าคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
Beta แทน ค*าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
SE แทน ค*าความคลาดเคลื่อน 
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 4.1.2 ตัวแปรต�น ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
ด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 

ตัวแปรต�นหรือตัวแปรพยากรณ 
ตัวแปรแฝง ด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย วัดได�จากตัวแปรสังเกตได� 6 ตัวแปร 
คือ 

X1 แทน 1. การรู�คุณค*า   
X2 แทน 2. การอนุรักษ   
X3 แทน 3. การใช�ประโยชน   
X4 แทน 4. การเพ่ิมมูลค*า   
X5 แทน 5. การพัฒนา   
X6 แทน 6. การประยุกตใช�เทคโนโลยี  

 4.1.3 ตัวแปรต�น ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 

ตัวแปรต�นหรือตัวแปรพยากรณ 
ตัวแปรแฝง ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ วัดได�จากตัวแปรสังเกตได� 6 ตัวแปร คือ 

X7 แทน 7. ภาวะผู�นํา   
X8 แทน 8. การมีส*วนร*วม   
X9 แทน 9. การทํางานเปUนทีม   
X10 แทน 10. ความผูกพันต*อองคกร  ORGANI 
X11 แทน 11. นโยบายและแผน   
X12 แทน 12. การสร�างองคความรู�  

 4.1.4 ตัวแปรตาม ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
ตัวแปรตาม หรือ ตัวแปรเกณฑ 
ตัวแปรแฝง  ด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการ วัดได�จากตัวแปรสังเกตได� 4 ตัวแปร คือ 

Y1 แทน  1. ด�านคุณภาพชีวิต  QUALI 
Y2. แทน  2. ด�านความยั่งยืน  PERM 
Y3 แทน  3. ด�านการสร�างรายได�  INCOME 
Y4 แทน  4. ด�านมีภูมิคุ�มกัน IMMU 

 
4.2 ลําดับข้ันในการเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล  
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�เสนอผลการวิเคราะหข�อมูลตามลําดับ ดังนี้  
 4.2.1 ผลการวิเคราะห สถานภาพและข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม สถิติบรรยาย 
ได�แก*ค*าความถ่ี (Frequency) และค*าร�อยละ (Percentage) ค*าเฉลี่ย ( X ) และ ส*วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เพ่ืออธิบายสถานภาพและข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม (Percentage) 
ค*าเฉลี่ย ( X ) เก่ียวกับ สถานภาพและข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 4.2.2 ผลวิเคราะหข�อมูลของตัวแปรป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง ค*าสถิติพ้ืนฐาน ค*าเฉลี่ย ( X ) และ ส*วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพ่ืออธิบายลักษณะป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และ
กลุ*มโภชนาการ  
 4.2.3 ผลการวิเคราะห ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยในเขตภาคเหนือตอนล*าง ผู�วิจัยสร�างสมการพยากรณเพ่ือค�นหาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต*อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย เพ่ือใช�เปUนแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย โดยการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร 
 4.2.4 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยในเขต
ภาคเหนือตอนล*าง 
 
4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผู�วิจัยศึกษาเก็บรวบรวมข�อมูล จากการสอบถาม ชุมชน หน*วยงานฯ ท่ีมีการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย การเก็บรวบรวมข�อมูล โดยใช�แบบสอบถามระดับการปฏิบัติ ของ
บุคคลท่ีอยู*ในชุมชน กลุ*ม องคกร หน*วยงาน ท่ีมีการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชน
ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มโภชนาการ และกลุ*มการแพทย
แผนไทย ในพ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนล*าง จํานวน 9 จังหวัด ได�แก* 1. จังหวัดอุตรดิตถ 2. จังหวัด
พิษณุโลก 3. จังหวัดเพชรบูรณ 4. จังหวัดสุโขทัย 5. จังหวัดตาก 6. จังหวัดกําแพงเพชร 7. จังหวัด
พิจิตร 8. จังหวัดนครสวรรค 9. จังหวัดอุทัยธานี ใช�เทคนิคการสุ*มตัวอย*างแบบแบ*งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใช�ชุมชนท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี และได�รับรางวัลการบริหารจัดการ 
ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยระดับประเทศระดับ 5 ดาว และ/หรือเคยส*งออกไปยังต*างประเทศ อยู*ในพ้ืนท่ี
เขตภาคเหนือตอนล*าง 9 จังหวัด (ข�อมูลจาก : สํานักภูมิป!ญญาท�องถ่ิน กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย) เปUนหน*วยในการสุ*ม ตามสัดส*วนของจํานวนชุมชน หน*วยงาน ท่ีมีการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ตามสัดส*วนจากประชากร ด�วยการเลือกเก็บข�อมูลจาก 72 หน*วยๆ ละ 
7 คน จํานวน 504 คน ใช�เทคนิคการสุ*มตัวอย*างแบบแบ*งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
การศึกษาค*าเฉลี่ยของประชากร ซ่ึงกําหนดขนาดกลุ*มตัวอย*าง ของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
ร�อยละ 95  Yamane Taro (1973) ดําเนินการเก็บข�อมูลโดยใช�แบบสอบถาม ท่ีมีค*าความเชื่อม่ัน 
0.973 ตามสัดส*วนจากประชากร ได� แบบสอบถามกลับมา 400 ฉบับ คิดเปUนร�อยละ 79.37 ซ่ึงสูง
กว*า ร�อยละ 70 ถือว*าเปUนอัตราการตอบกลับท่ียอมรับได� (Wiersma, 1991; &  Babbie, 1994) 
แบ*งผลการวิเคราะห ข�อมูลออกเปUน 5 ตอน เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 4.3.1 ผลการวิเคราะห สถานภาพและข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม สถิติบรรยาย 
ได�แก*ค*าความถ่ี (Frequency) และค*าร�อยละ (Percentage) ค*าเฉลี่ย ( X ) และส*วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพ่ืออธิบาย สถานภาพและข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหค*าสถิติพ้ืนฐานค*าความถ่ี (Frequency) และค*าร�อยละ 
(Percentage) ค*าเฉลี่ย ( X ) เก่ียวกับ สถานภาพและข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ท่ีได�จาก
แบบสอบถามตอนท่ี 1 ท่ีเปUนข�อคําถามแบบกําหนดตัวเลือกให� จากการ สําหรับข�อคําถามท่ีให�เติม
ข�อมูลของผู�ตอบ เพ่ืออธิบาย สถานภาพและข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะห
ปรากฏ ดังตารางท่ี 4.1   

 
ตารางท่ี 4.1 ร�อยละ ค*าเฉลี่ย สถานภาพและข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพและข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 
1) เพศ 
 1. ชาย   
 2. หญิง 

 
295 
105 

 
73.75 
26.25 

2) อายุ 
 1. ตํ่ากว*าหรือเท*ากับ 20 ปz 
 2. 21 – 40  ปz   
 3. 41 – 60  ปz   
 4. 61 ปzข้ึนไป 

 
- 

180 
210 
10 

 
0.00 

45.00 
52.50 
2.50 

3) อาศัยอยู*ในพ้ืนท่ี 
 1. 1 ปz – 5 ปz  
 2. 6 ปz – 10 ปz   
 3. 11 ปz ข้ึนไป   

 
12 
26 

362 

 
3.00 
6.50 

90.50 
4) อาชีพเดิม 
 1. ทํานา / ทําไร*   
 2.  รับจ�าง 
 3. รับราชการ   
 4. อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 

 
240 
62 
50 
48 

 
60.00 
15.50 
90.50 
12.50 

5) ระดับการศึกษา 
 1. ตํ่ากว*ามัธยมศึกษาปzท่ี 6  
 2. มัธยมศึกษาปzท่ี 6 / ปวช. / ปวส. 
 3. ปริญญาตรี   
 4. สูงกว*าปริญญาตรี 

 
120 
250 
25 
5 

 
30.00 
62.50 
6.25 
1.25 
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ตารางท่ี 4.1 (ต3อ)  
 

สถานภาพและข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 
6) รายได�ส*วนบุคคลต*อเดือน 
 1. ตํ่ากว*า  10,000  บาท   
  2. 10,001 – 20,000  บาท    
 3. 20,001 – 30,000  บาท   
 4. มากกว*า 30,000  บาท 

 
50 

160 
120 
70 

 
12.50 
40.50 
30.50 
17.50 

7) ท*านอยู*ในชุมชนท่ีมีภูมิป!ญญาท�องถ่ินกลุ*ม 
 1. กลุ*มเกษตรกรรม      
 2. กลุ*มการแพทยแผนไทย    
 3. กลุ*มโภชนาการ 

 
156 
48 

196 

 
39.00 
12.00 
49.00 

  
 จากตารางท่ี 4.1  พบว*าข�อมูลท่ัวไปของชุมชน หน*วยงานฯ ท่ีมีการบริหารจัดการ        
ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 400 คน เปUนเพศชาย 295 คน คิดเปUนร�อยละ 73.75 เพศหญิง 105 คน     
คิดเปUนร�อยละ 26.25 อายุ21 – 40  ปz จํานวน 180 คน คิดเปUนร�อยละ 45.00 อายุ 41 – 60 ปz 
จํานวน 210 คน คิดเปUนร�อยละ 52.50 อายุ 61 ปzข้ึนไปจํานวน 10 คน คิดเปUนร�อยละ 2.50 อาศัย
อยู*ในพ้ืนท่ี 1 ปz – 5 ปz จํานวน 12 คน คิดเปUนร�อยละ 3.00 6 ปz – 10 ปz จํานวน 26 คน คิดเปUนร�อย
ละ 6.50  11 ปzข้ึนไป จํานวน 362  คน คิดเปUนร�อยละ 90.50 อาชีพเดิมทํานา/ ทําไร* จํานวน 240 
คน คิดเปUนร�อยละ 60.00 รับจ�าง จํานวน 62 คน คิดเปUนร�อยละ 15.50 รับราชการ จํานวน 50 คน 
คิดเปUนร�อยละ 90.50 อ่ืนๆ จํานวน 48 คน คิดเปUนร�อยละ 12.50 ระดับการศึกษาตํ่ากว*ามัธยมศึกษา
ปzท่ี 6 จํานวน 120 คน คิดเปUนร�อยละ 30.00 มัธยมศึกษาปzท่ี 6 / ปวช. / ปวส. จํานวน 250 คน   
คิดเปUนร�อยละ 62.50 ปริญญาตรีจํานวน 25 คน คิดเปUนร�อยละ 6.25 สูงกว*าปริญญาตรีจํานวน      
5 คน คิดเปUนร�อยละ 1.25  รายได�ส*วนบุคคลต*อเดือนตํ่ากว*า 10,000  บาทจํานวน 50 คน คิดเปUน
ร�อยละ 12.50 รายได�ส*วนบุคคลต*อเดือน 10,000 – 20,000  บาท จํานวน 160 คน คิดเปUนร�อยละ 
40.50 รายได�ส*วนบุคคลต*อเดือน 20,000 – 30,000  บาทจํานวน 120 คน คิดเปUนร�อยละ 30.50 
รายได�ส*วนบุคคลต*อเดือน มากกว*า 30,000  บาท จํานวน 70 คน คิดเปUนร�อยละ 17.50 ท*านอยู*ใน
ชุมชนท่ีมีภูมิป!ญญาท�องถ่ินกลุ*มเกษตรกรรมจํานวน 156 คน คิดเปUนร�อยละ 39.00 กลุ*มการแพทยแผน
ไทย จํานวน 48 คน คิดเปUนร�อยละ 12.00 กลุ*มโภชนาการจํานวน 196 คน คิดเปUนร�อยละ 49.00  
 4.3.2 ผลวิเคราะหข�อมูล ของตัวแปรป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง ค*าสถิติพ้ืนฐาน ค*าเฉลี่ย ( X ) และ ส*วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพ่ืออธิบายลักษณะป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และ
กลุ*มโภชนาการ  
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหค*าสถิติพ้ืนฐานค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ ตัวแปร
ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง    
3 กลุ*ม ได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านความหลากหลาย
ของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ดังตารางท่ี 4.2-4.8  
 
ตารางท่ี 4.2 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรู�คุณค*า มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหาร
 จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม 
 กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญา
 ท�องถ่ินไทย 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านความหลากหลายของภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

1. การรู�คุณค3า  X  S.D. 
1. การมีความรู�ความเข�าใจในวิธีปฏิบัติของการบริหารจัดการภูมิป!ญญา

ท�องถ่ิน 
3.80 0.66 

2. การมีจุดมุ*งหมายในการสร�างความสัมพันธระหว*างผู�คนในสังคมกับภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ิน 

3.63 0.75 

3. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีจุดมุ*งหมายในการสร�าง
ความสัมพันธท่ีดีในครัวเรือน 

3.76 0.70 

4. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีจุดมุ*งหมายในการสร�าง
ความสัมพันธท่ีดีต*อสภาพแวดล�อมในด�านธรรมชาติ 

3.80 0.66 

5. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีจุดมุ*งหมายในการสร�าง
ความสัมพันธท่ีดีในสิ่งศักด์ิสิทธิ์รวมถึงบรรพบุรุษท่ีล*วงลับไปแล�ว 

3.80 0.66 

รวม 3.76 0.69 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย การรู�คุณค*า มีผลการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยู*ในระดับมาก ( X =3.76, S.D.= 0.69) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมาก ท้ัง 5 ข�อ 
โดยข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยสูงสุด คือการมีความรู�ความเข�าใจในวิธีปฏิบัติของการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ิน การบริหารจัดการภู มิป!ญญาท�องถ่ินมีจุดมุ*งหมายในการสร�างความสัมพันธ ท่ีดีต*อ
สภาพแวดล�อมในด�านธรรมชาติ การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีจุดมุ*งหมายในการสร�าง
ความสัมพันธท่ีดีในสิ่งศักด์ิสิทธิ์รวมถึงบรรพบุรุษท่ีล*วงลับไปแล�ว ( X =3.80, S.D.= 0.66) ส*วนข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือการมีจุดมุ*งหมายในการสร�างความสัมพันธระหว*างผู�คนในสังคมกับภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 
( X =3.63, S.D.= 0.75) 
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ตารางท่ี 4.3 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การอนุรักษ มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหาร 
 จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม 
 กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญา
 ท�องถ่ินไทย 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย

ด�านความหลากหลายของภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

 2. การอนุรักษ�  X  S.D. 
1. ในยุคป!จจุบันบุตรหลานได�สืบทอดต*อความรู�ในภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 4.09 0.73 
2. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการปฏิบัติหน�าท่ีโดยใช�ความรู�

ความสามารถอย*างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ 
3.89 0.75 

3. มีการถ*ายทอดองคความรู�ในภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 3.99 0.72 
4. มีการดํารงชีวิตตามแบบแผนของภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 4.08 0.74 
5. มีการปลูกจิตสํานึกให�คนในท�องถ่ินตระหนักถึงคุณค*าและแก*นสาร

ความสําคัญของภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 
4.09 0.73 

รวม 4.02 0.73 
  

 จากตารางท่ี 4.3 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยการอนุรักษ มีผลการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยู*ในระดับมาก ( X =4.02, S.D.= 0.73) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ 
โดยข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยสูงสุด คือมีในยุคป!จจุบันบุตรหลานได�สืบทอดต*อความรู�ในภูมิป!ญญาท�องถ่ิน,มีการ
ปลูกจิตสํานึกให�คนในท�องถ่ินตระหนักถึงคุณค*าและแก*นสารความสําคัญของภูมิป!ญญาท�องถ่ิน
( X =4.09, S.D.= 0.73) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการ
ปฏิบัติหน�าท่ีโดยใช�ความรู�ความสามารถอย*างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ ( X = 3.89, S.D.= 0.75) 
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ตารางท่ี 4.4 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช�ประโยชน มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านความหลากหลายของ
 ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านความหลากหลายของภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

 3. การใช�ประโยชน�   X  S.D. 
1. มีการใช�วัสดุอุปกรณและทรัพยากรบุคคล ท่ีมีอยู*ให�เกิดประโยชนต*อภูมิ

ป!ญญาท�องถ่ินอย*างสูงสุด 
3.70 0.64 

2. มีการอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพด�วยภูมิป!ญญา
ท�องถ่ิน 

3.77 0.62 

3. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�
ประโยชนทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการผลิต  

3.73 0.63 

4. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�
ประโยชนเพ่ือให�มีชีวิตความเปUนอยู*ดีข้ึน 

3.69 0.67 

5. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�
ประโยชนทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการจําหน*าย และการบริการต*างๆ 

3.70 0.64 

รวม 3.72 0.64 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย การใช�ประโยชน มีผลการปฏิบัติโดย
ภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D.= 0.64) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง     
5 ข�อ โดยข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพด�วยภูมิป!ญญา
ท�องถ่ิน (X = 3.77, S.D.= 0.62) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมี
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�ประโยชนเพ่ือให�มีชีวิตความเปUนอยู*ดีข้ึน (X = 3.69, S.D.= 0.67) 
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ตารางท่ี 4.5 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเพ่ิมมูลค*า มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหาร
 จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม 
 กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญา
 ท�องถ่ินไทย 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านความหลากหลายของภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

 4. การเพ่ิมมูลค3า   X  S.D. 
1. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการทําให�ลูกค�าหรือผู�รับ

ประโยชนได�รับสิ่งท่ีต�องการเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
3.86 0.67 

2. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการทําให�อัตราส*วนระหว*าง
ผลประโยชนท่ีได�รับเปรียบเทียบกับต�นทุนท่ีต�องเสียไปเพ่ิมข้ึน 

3.96 0.63 

3. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีวัสดุอุปกรณเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 

4.43 0.67 

4. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการออกแบบผลิตภัณฑให�
ทันสมัยอยู*เสมอ 

4.35 0.62 

5. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการต่ืนตัวและ กระตือรือร�น ใน
การทํางานด�วยวิธีการใหม*ๆ 

4.36 0.60 

รวม 4.19 0.64 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยการเพ่ิมมูลค*า มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*
ในระดับมาก (X = 4.19, S.D.= 0.64) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยสูงสุด คือในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีวัสดุอุปกรณเครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ี
เพียงพอ (X = 4.43, S.D.= 0.67) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมี
การทําให�ลูกค�าหรือผู�รับประโยชนได�รับสิ่งท่ีต�องการเพ่ิมข้ึนจากเดิม (X = 3.86, S.D.= 0.67) 
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ตารางท่ี 4.6 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนา มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหาร
 จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม 
 กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญา
 ท�องถ่ินไทย 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านความหลากหลายของภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

 5. การพัฒนา  X  S.D. 
1. มีความคิดริเริ่มสร�างสรรคทําสิ่งใหม*ๆ ท่ีเปUนประโยชนต*อการบริหารจัดการ

ภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 
3.43 0.65 

2. มีการริเริ่มสร�างสรรคและปรับปรุงภูมิป!ญญาท�องถ่ินให�เหมาะสมกับยุคสมัย 3.39 0.67 
3. มีการใช�ภูมิป!ญญาท�องถ่ินเปUนพ้ืนฐานในการร*วมกลุ*มพัฒนาอาชีพ 3.39 0.68 

4. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาช*วยต*อยอดในการผลิต การตลาด และการบริหาร 

3.40 0.63 

5. มีการนําความรู�ใหม*ๆ ช*วยเพ่ือป�องกันและอนุรักษภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 3.43 0.65 
รวม 3.41 0.66 

  
 จากตารางท่ี 4.6 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย การพัฒนา มีผลการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยู*ในระดับปานกลาง ( X = 3.41, S.D.= 0.66) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับปานกลาง
ท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยสูงสุด คือมีความคิดริเริ่มสร�างสรรคทําสิ่งใหม*ๆ ท่ีเปUนประโยชนต*อการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน,มีการนําความรู�ใหม*ๆ ช*วยเพ่ือป�องกันและอนุรักษภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 
( X = 3.43, S.D.= 0.65) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีการริเริ่มสร�างสรรคและปรับปรุงภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินให�เหมาะสมกับยุคสมัย ( X = 3.39, S.D.= 0.67) มีการใช�ภูมิป!ญญาท�องถ่ินเปUนพ้ืนฐานในการ
ร*วมกลุ*มพัฒนาอาชีพ ( X = 3.39, S.D.= 0.68) 
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ตารางท่ี 4.7 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกตใช�เทคโนโลยี มีอิทธิพลต*อประสิทธิผล
 การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านความหลากหลายของ  
 ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านความหลากหลายของภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

 6. การประยุกต�ใช�เทคโนโลยี    X  S.D. 
1. มีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการประชาสัมพันธภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 3.53 0.62 
2. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินนําเทคโนโลยีต*างๆ มาสร�างองค

ความรู�ท่ีจะสร�างให�เกิดมูลค*าเพ่ิม 
3.56 0.63 

3. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาองค
ความรู�ท้ังในด�านการผลิต  

3.61 0.61 

4. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาองค
ความรู�ท้ังในด�านการตลาด 

3.55 0.61 

5. ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาองค
ความรู�ท้ังในด�านการแปรรูปผลิตภัณฑ 

3.53 0.62 

รวม 3.56 0.62 
   
 จากตารางท่ี 4.7 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย การประยุกตใช�เทคโนโลยี มีผลการ
ปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D.= 0.62) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับ
มากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยสูงสุด คือในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําเทคโนโลยี
มาพัฒนาองคความรู�ท้ังในด�านการผลิต ( X = 3.61, S.D.= 0.61) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ในการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาองคความรู� ท้ังในด�านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ ( X = 3.53, S.D.= 0.62)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 165 

ตารางท่ี 4.8 สรุปค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมรายด�านภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ของป!จจัย
 ท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือ
 ตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ 
  

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านความหลากหลายของภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

X  S.D. 
1. การรู�คุณค*า  3.76 0.69 
2. การอนุรักษ  4.02 0.73 
3. การใช�ประโยชน  3.72 0.64 
4. การเพ่ิมมูลค*า  4.19 0.64 
5. การพัฒนา  3.41 0.66 
6. การประยุกตใช�เทคโนโลยี 3.56 0.62 

รวม 3.78 0.67 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ในระดับ
มาก ( X = 3.78, S.D.= 0.67) เม่ือพิจารณารายข�อพบว*าป!จจัยท่ีมีค*าเฉลี่ยสูงสุดคือการเพ่ิมมูลค*า 
โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D.= 0.64) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การพัฒนา โดย
ภาพรวมอยู*ในระดับปานกลาง ( X = 3.41, S.D.= 0.66) การเพ่ิมมูลค*า การอนุรักษ การรู�คุณค*า การ
ใช�ประโยชน การประยุกตใช�เทคโนโลยี และการพัฒนา ทุกด�านอยู*ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุดมี
ค*าเฉลี่ย 4.19, 4.02, 3.76, 3.72, 3.56, 3.41 ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหค*าสถิติพ้ืนฐานค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปร
ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง    
3 กลุ*ม ได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านคุณภาพการ
บริหารจัดการดังตารางท่ี 4.9-4.15 
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ตารางท่ี 4.9 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีภาวะผู�นํา มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
ผลการปฏิบัติ 

7. การมีภาวะผู�นํา  X  S.D. 
1. ชุมชนของท*านผู�นํามีความพยายามทําให�ชุมชนมีความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน

ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 
3.54 0.89 

2. ชุมชนของท*านผู�นํามองโลกในแง*ดีและม่ันใจเม่ือพูดถึงเรื่องท่ีจะทําให�ภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ินของชุมชนดีข้ึนกว*าเดิม 

3.51 0.91 

3. ชุมชนของท*านผู�นํามีการกระตุ�นให�ชุมชนมีความต่ืนตัวและกระตือรือร�นใน
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินด�วยวิธีการใหม*ๆ 

3.53 0.89 

4. ชุมชนของท*านผู�นํามีการกําหนดให�มีแผนงานในอนาคตเพ่ือใช�ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 

3.56 0.87 

5. ชุมชนของท*านผู�นํามีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ินไว�ชัดเจน 

3.56 0.87 

รวม 3.54 0.89 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านคุณภาพการบริหารจัดการการมีภาวะผู�นํา มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ในระดับ
มาก ( X =3.54, S.D.= 0.89) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมีค*าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ชุมชนของท*านผู�นํามีการกําหนดให�มีแผนงานในอนาคตเพ่ือใช�ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน, ชุมชนของท*านผู�นํามีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา       
ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไว�ชัดเจน ( X =3.56, S.D.= 0.87) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ชุมชนของท*านผู�นํา
มองโลกในแง*ดีและม่ันใจเม่ือพูดถึงเรื่องท่ีจะทําให�ภูมิป!ญญาท�องถ่ินของชุมชนดีข้ึนกว*าเดิม 
( X =3.51, S.D.= 0.91) 
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ตารางท่ี 4.10 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส*วนร*วม มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
ผลการปฏิบัติ 

8. การมีส3วนร3วม  X  S.D. 
1. ท*านมีส*วนร*วมในการตัดสินใจพิจารณาแผนงานของชุมชนในการบริหาร

จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 
4.06 0.79 

2. ท*านมีส*วนร*วมในการประเมินผลการปฏิบัติในการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ิน 

4.06 0.80 

3. ท*านมีส*วนร*วมในการบริหารจัดการงบประมาณในชุมชนท่ีมีการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 

3.98 0.81 

4. ท*านมีส*วนร*วมเผยแพร*ข*าวสารผลงานของภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 4.00 0.80 
5. ท*านมีส*วนร*วมเสนอแนะปรับปรุงการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 4.06 0.79 

รวม 4.03 0.79 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านคุณภาพการบริหารจัดการการมีส*วนร*วม มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก 
( X = 4.03, S.D.= 0.79) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมีค*าเฉลี่ย
สูงสุด คือท*านมีส*วนร*วมในการตัดสินใจพิจารณาแผนงานของชุมชนในการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ิน ท*านมีส*วนร*วมในการประเมินผลการปฏิบัติในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ( X = 
4.06, S.D.= 0.79) ท*านมีส*วนร*วมเสนอแนะปรับปรุงการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ( X = 4.06, 
S.D.= 0.80) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ท*านมีส*วนร*วมในการบริหารจัดการงบประมาณในชุมชนท่ีมี
การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ( X = 3.98, S.D.= 0.81)  
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ตารางท่ี 4.11 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทํางานเปUนทีม มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
ผลการปฏิบัติ 

9. การทํางานเปCนทีม  X  S.D. 
1. ชุมชนของท*านมีการแก�ป!ญหาโดยคํานึงถึงผลประโยชนส*วนรวมมากกว*า

ผลประโยชนส*วนตน 
3.78 0.76 

2. ชุมชนของท*านมีการตัดสินใจและดําเนินการตามมติเสียงส*วนใหญ*ของคน
ในชุมชนในด�านการบริการจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 

3.83 0.79 

3. ชุมชนของท*านมีการนําความรู� ประสบการณ จากภูมิป!ญญาท�องถ่ินอ่ืนท่ี
ประสบผลสําเร็จมาประยุกตใช� 

3.90 0.79 

4. ชุมชนของท*านมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในภูมิป!ญญาท�องถ่ินมากข้ึน 

3.75 0.74 

5. ชุมชนของท*านมีความสามารถในการติดต*อ ประสานงานกับหน*วยงานอ่ืน 
อย*างมีประสิทธิผล 

3.78 0.76 

รวม 3.81 0.77 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านคุณภาพการบริหารจัดการการทํางานเปUนทีม มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ในระดับ
มาก ( X =3.81, S.D.= 0.77) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยสูงสุด คือชุมชนของท*านมีการนําความรู� ประสบการณ จากภูมิป!ญญาท�องถ่ินอ่ืนท่ีประสบ
ผลสําเร็จมาประยุกตใช� ( X =3.90, S.D.= 0.79) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ชุมชนของท*านมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนภูมิป!ญญาท�องถ่ินอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินมากข้ึน ( X =3.75, S.D.= 0.74)  
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ตารางท่ี 4.12 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผูกพันต*อองคกร มีอิทธิพลต*อประสิทธิผล
 การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
ผลการ
ปฏิบัติ 

10. ความผูกพันต3อองค�กร   X  S.D. 
1. ความภาคภูมิใจในงานท่ีได�รับมอบหมายเพ่ือสร�างชื่อเสียงให�แก*ภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 3.49 0.64 
2. ความต้ังใจทุ*มเทในการทํางานให�บรรลุเป�าหมายของการพัฒนาภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 3.48 0.62 
3. ความเต็มใจในการดําเนินการตามความรู�ความสามารถ 3.46 0.64 
4. การปกป�องชื่อเสียงของภูมิป!ญญาท�องถ่ินเม่ือถูกกล*าวร�ายโดยไร�เหตุผลหรือเข�าใจผิด 3.48 0.64 
5. ความรู�สึกเปUนส*วนหนึ่งของภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 3.49 0.64 

รวม 3.48 0.63 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านคุณภาพการบริหารจัดการความผูกพันต*อองคกร มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับปานกลาง  ( X =3.48, S.D.= 0.63) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับปานกลางท้ัง 5 ข�อ 
โดยข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยสูงสุด คือความภาคภูมิใจในงานท่ีได�รับมอบหมายเพ่ือสร�างชื่อเสียงให�แก*ภูมิป!ญญา
ท�องถ่ิน,ความรู�สึกเปUนส*วนหนึ่งของภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ( X =3.49, S.D.= 0.64) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ ความเต็มใจในการดําเนินการตามความรู�ความสามารถ ( X =3.46, S.D.= 0.64)  
 
ตารางท่ี 4.13 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นโยบายและแผน มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
ผลการ
ปฏิบัติ 

11. นโยบายและแผน  X  S.D. 
1. มีการกําหนดจุดหมายปลายทางและวางแนวทางดําเนินงานให�บรรลุผล

สําเร็จตามเป�าหมาย 
3.68 0.73 

2. การจัดทําแผนกลยุทธเกิดจากการมีส*วนร*วมของชุมชนและสอดคล�องกับ
สภาพของภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 

3.80 0.75 

3. มีแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับงบประมาณท่ีได�รับ 3.83 0.81 
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ตารางท่ี 4.13 (ต3อ) 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
ผลการ
ปฏิบัติ 

11. นโยบายและแผน  X  S.D. 
4. มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานของภูมิป!ญญาท�องถ่ินอย*าง

เปUนระบบและต*อเนื่อง 
3.86 0.78 

5. มีการสรุป เผยแพร* ประชาสัมพันธ ผลการจัดการของภูมิป!ญญาท�องถ่ินแก*
สาธารณชน 

3.88 0.77 

รวม 3.81 0.77 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านคุณภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผน มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ในระดับ
มาก ( X =3.81, S.D.= 0.77) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการสรุป เผยแพร* ประชาสัมพันธ ผลการจัดการของภูมิป!ญญาท�องถ่ินแก*
สาธารณชน ( X =3.88, S.D.= 0.77) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีการกําหนดจุดหมายปลายทาง
และวางแนวทางดําเนินงานให�บรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมาย ( X =3.68, S.D.= 0.73)  
 
ตารางท่ี 4.14 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร�างองคความรู� มีอิทธิพลต*อประสิทธิผล
 การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
ผลการปฏิบัติ 

12. การสร�างองค�ความรู�   X  S.D. 
1. ชุมชนของท*านมีการสร�างองคความรู�ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 3.65 0.83 
2. ชุมชนของท*านมีบุคลากรท่ีสนใจในการสืบทอดภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 3.70 0.85 
3. ชุมชนมีการจัดการเรียนรู�ด�านภูมิป!ญญาท�องถ่ินท่ีตอบสนองเป�าหมายของ

ชุมชน 
3.84 0.85 

4. ชุมชนมีการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 3.76 0.85 
5. ชุมชนมีการรวบรวมบุคลากรเปUนคณะทํางานท่ีสนใจในการถ*ายทอดภูมิ

ป!ญญาท�องถ่ิน 
3.76 0.85 

รวม 3.74 0.84 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านคุณภาพการบริหารจัดการการสร�างองคความรู� มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับมาก ( X =3.74, S.D.= 0.84) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยสูงสุด คือชุมชนมีการจัดการเรียนรู�ด�านภูมิป!ญญาท�องถ่ินท่ีตอบสนองเป�าหมายของชุมชน 
( X =3.84, S.D.= 0.85) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ชุมชนของท*านมีการสร�างองคความรู�ในการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ( X =3.65, S.D.= 0.83)  
 
ตารางท่ี 4.15 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมรายด�านคุณภาพการบริหารจัดการ ของ
 ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขต
 ภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*ม
 โภชนาการ  
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย  

ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
ผลการปฏิบัติ 

X  S.D. 
7. ภาวะผู�นํา  3.54 0.89 
8. การมีส*วนร*วม  4.03 0.79 
9. การทํางานเปUนทีม  3.81 0.77 
10. ความผูกพันต*อองคกร  3.84 0.63 
11. นโยบายและแผน  3.81 0.77 
12. การสร�างองคความรู� 3.74 0.84 

รวม 3.74 0.78 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านคุณภาพการบริหารจัดการ มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X =3.74, 
S.D.= 0.78) เม่ือพิจารณารายข�อพบว*าอยู*ในระดับมากท้ัง 6 ป!จจัยโดยป!จจัยท่ีมีค*าเฉลี่ยสูงสุดคือการ
มีส*วนร*วม โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X =4.03, S.D.= 0.79)  ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือภาวะ
ผู�นํา โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X =3.54, S.D.= 0.89) การมีส*วนร*วม ความผูกพันต*อองคกร การ
ทํางานเปUนทีม นโยบายและแผน การสร�างองคความรู� และภาวะผู�นํา ทุกด�านอยู*ในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุดมีค*าเฉลี่ย 4.03, 3.84, 3.81, 3.81, 3.74, 3.54 ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหค*าสถิติพ้ืนฐานค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปร
ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 
กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านประสิทธิผลการบริหาร
จัดการดังตารางท่ี 4.16-4.22 
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ตารางท่ี 4.16 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด�านคุณภาพชีวิต มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ผลการปฏิบัติ 

13. ด�านคุณภาพชีวิต  X  S.D. 
1. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให� มีงานทําในหมู*บ�านไม*ต�อง

อพยพย�ายไปทํางานท่ีอ่ืน 
3.80 0.66 

2. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินสามารถบรรเทาความเดือดร�อนและ
ทําให�มีชีวิตความเปUนอยู*ท่ีดี 

3.81 0.68 

3. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินส*งผลให�มีคุณภาพชีวิตด�านเศรษฐกิจ 3.79 0.63 
4. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําสิ่งท่ีได�จากการบริหารจัดการ

ท�องถ่ินมาเพ่ิมรายได�และลดรายจ*ายในการดํารงชีวิตประจําวัน 
3.80 0.66 

5. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําสิ่งท่ีได�จากการบริหารจัดการ
ท�องถ่ินมาสร�างสรรคพัฒนาชุมชนสังคมและสภาพแวดล�อมภายในสังคม 

3.80 0.66 

รวม 3.80 0.66 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการด�านคุณภาพชีวิต มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับมาก ( X =3.80, S.D.= 0.66) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยสูงสุด คือการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินสามารถบรรเทาความเดือดร�อนและทําให�มีชีวิต
ความเปUนอยู*ท่ีดี ( X =3.81, S.D.= 0.68) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินส*งผลให�มีคุณภาพชีวิตด�านเศรษฐกิจ ( X =3.79, S.D.= 0.63)  
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ตารางท่ี 4.17 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด�านความยั่งยืน มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ผลการ
ปฏิบัติ 

2. ด�านความย่ังยืน   X  S.D. 
1. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให� มีโอกาสได�รับการพัฒนาทักษะ

ฝzมือการทํางาน 
4.09 0.73 

2. ภูมิป!ญญาท�องถ่ินจะยังคงอยู*คู*ชุมชนเม่ือมีการบริหารจัดการท่ีดี 4.11 0.73 
3. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการใช�ทรัพยากรอย*างยั่งยืนและมีการ

อนุรักษให�คงอยู*ต*อไป 
4.00 0.73 

4. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการใช�ทรัพยากรทางธรรมชาติอย*าง
พอเพียงต*อความจําเปUนเท*านั้น 

4.08 0.74 

5. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการลดการบริโภคท่ีมากเกินความ
จําเปUน และการลดของเสีย  

4.09 0.73 

รวม 4.07 0.73 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการด�านความยั่งยืน มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับมาก ( X =4.07, S.D.= 0.73) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยสูงสุด คือภูมิป!ญญาท�องถ่ินจะยังคงอยู*คู*ชุมชนเม่ือมีการบริหารจัดการท่ีดี ( X =4.11, S.D.= 
0.73) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการใช�ทรัพยากรอย*างยั่งยืน
และมีการอนุรักษให�คงอยู*ต*อไป ( X =4.00, S.D.= 0.73)  
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ตารางท่ี 4.18 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด�านการสร�างรายได� มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการ 
  

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ผลการ
ปฏิบัติ 

3. ด�านการสร�างรายได�  X  S.D. 
1. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�เกิดการสร�างรายได�เพียงพอต*อการ

เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
3.88 0.77 

2. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�เข�าใจทรัพยากรของตนเองว*ามีจุด
แข็งจุดอ*อนอยู*ตรงไหน 

3.85 0.76 

3. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีรูปแบบของการสร�างรายได�เพ่ือให�
ชุมชนมีอาชีพ 

3.88 0.77 

4. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการนําผลประโยชนไปกระจายสู*ผู�ท่ี
ด�อยโอกาสกว*าตนเอง 

3.86 0.78 

5. ภูมิป!ญญาท�องถ่ินส*งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนเม่ือมีการบริหารจัดการท่ีดี 3.88 0.77 
รวม 3.87 0.77 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการด�านการสร�างรายได� มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับมาก ( X =3.87, S.D.= 0.77) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยสูงสุด คือการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�เกิดการสร�างรายได�เพียงพอต*อการเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีรูปแบบของการสร�างรายได�เพ่ือให�ชุมชนมี
อาชีพ ภูมิป!ญญาท�องถ่ินส*งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนเม่ือมีการบริหารจัดการท่ีดี ( X =3.88, S.D.= 
0.77) ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�เข�าใจทรัพยากรของ
ตนเองว*ามีจุดแข็งจุดอ*อนอยู*ตรงไหน ( X =3.85, S.D.= 0.76)  
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ตารางท่ี 4.19 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด�านมีภูมิคุ�มกัน มีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ ด�านประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 

ด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ผลการปฏิบัติ 

4. ด�านมีภูมิคุ�มกัน  X  S.D. 
1. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�มีภูมิคุ�มกันชีวิตความเปUนอยู*ของ

ครอบครัวและชุมชนมีความอบอุ*นและสมบูรณดีข้ึน 
3.76 0.85 

2. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�เกิดการสร�างความเท*าเทียมกันในสังคม 3.70 0.85 

3. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�สามารถปรับตัวเข�ากับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

3.84 0.85 

4. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�ทุกคนมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  

3.76 0.85 

5. การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�ได�รับโอกาสในการประกอบสัมมา
อาชีพอย*างเท*าเทียมกัน 

3.76 0.85 

รวม 3.77 0.84 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการด�านมีภูมิคุ�มกัน มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับมาก ( X =3.77, S.D.= 0.84) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*า อยู*ในระดับมากท้ัง 5 ข�อ โดยข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยสูงสุด คือการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�สามารถปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได�อย*างมีประสิทธิภาพ ( X =3.84, S.D.= 0.85) ส*วนข�อท่ีมี
ค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินทําให�เกิดการสร�างความเท*าเทียมกันในสังคม 
( X =3.70, S.D.= 0.85)  
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ตารางท่ี 4.20 ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมรายด�านของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
 ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*มได�แก* กลุ*มเกษตรกรรม กลุ*ม
 การแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ  
 

ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

X  S.D. 
1. ด�านคุณภาพชีวิต  3.80 0.66 
2. ด�านความยั่งยืน  4.07 0.73 
3. ด�านการสร�างรายได�  3.87 0.77 
4. ด�านมีภูมิคุ�มกัน 3.77 0.84 

รวม 3.81 0.78 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน
ไทยด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการ มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X =3.81, S.D.= 0.78) 
เม่ือพิจารณารายข�อ พบว*าอยู*ในระดับมากท้ัง 4 ด�านโดยด�านท่ีมีค*าเฉลี่ยสูงสุดคือด�านความยั่งยืน โดย
ภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X =4.07, S.D.= 0.73)  ส*วนข�อท่ีมีค*าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด�านมีภูมิคุ�มกัน โดย
ภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X =3.77, S.D.= 0.84) ด�านความยั่งยืน ด�านการสร�างรายได� ด�านคุณภาพ
ชีวิต และด�านมีภูมิคุ�มกัน ทุกด�านอยู*ในระดับมากถึงมากท่ีสุดมีค*าเฉลี่ย 4.07, 3.87, 3.80, 3.77 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.21 สรุปค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐานป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหาร
 จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล*าง 3 กลุ*ม ได�แก* กลุ*ม
 เกษตรกรรม กลุ*มการแพทยแผนไทย และกลุ*มโภชนาการ 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการ                       

ภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

X  S.D. 
 ตัวแปรต�น ด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย   

1. การรู�คุณค*า  3.34 0.84 
2. การอนุรักษ  3.66 0.70 
3. การใช�ประโยชน  3.72 0.64 
4. การเพ่ิมมูลค*า  4.19 0.68 
5. การพัฒนา  3.41 0.65 
6. การประยุกตใช�เทคโนโลยี 3.56 0.61 

รวม 3.64 0.74 
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ตารางท่ี 4.21 (ต3อ) 
 

ท่ี 
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อประสิทธิผลการบริหารจัดการ                       

ภูมิป4ญญาท�องถ่ินไทย 
ผลการปฏิบัติ 

X  S.D. 
 ตัวแปรต�น ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ   

7. ภาวะผู�นํา  3.55 0.88 
8. การมีส*วนร*วม  4.03 0.79 
9. การทํางานเปUนทีม  3.81 0.77 
10. ความผูกพันต*อองคกร  3.47 0.62 
11. นโยบายและแผน  3.57 0.67 
12. การสร�างองคความรู� 3.67 0.84 

รวม 3.68 0.79 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว*า ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านความหลากหลายของภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย มีผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู*ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.64, S.D.= 0.874) ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านคุณภาพการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X =3.68, S.D. = 0.79)  
ป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ด�านประสิทธิผลการบริหาร
จัดการโดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก ( X =3.81, S.D.= 0.78)  
 4.3.3 ผลการวิเคราะหป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยใน
เขตภาคเหนือตอนล*าง วิเคราะหข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2-3 เปUนข�อคําถาม เก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมี
ต*อป!จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ด�านความหลากหลายของ          
ภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ: ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) แบบ Stepwiseและผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlations)  
 ผู�วิจัยสร�างสมการพยากรณเพ่ือค�นหาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยเพ่ือใช�เปUนแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
ด�วยการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) มีสมมุติฐานเบื้องต�น เป�ดโอกาสให�
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันได� ความสัมพันธระหว*างตัวแปรต*างๆ จะต�องเปUนความสัมพันธเชิงเส�น 
(Linear) เปUนความสัมพันธเชิงบวก (Additive) และมีทิศทางความสัมพันธเปUนไปในทางเดียว 
(Unidirectional) เปUนต�น  
 ตอนท่ี 5 สร�างสมการพยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยด�วย
วิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise เพ่ือค�นหาตัว
แปรพยากรณท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการ รายละเอียดจากตารางท่ี 4.22 ถึง ตาราง
ท่ี 4.29 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise (Model 1) เพ่ือพยากรณ
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

Model 1 B SE Beta t Sig. 
(Constant) 3.05 0.07  44.59 0.00 
X12 การสร�างองคความรู� 0.22 0.02 0.53 12.35 0.00 

R2 = 0.27 Adjusted R Square = 0.27 
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบว*า สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร X12. การสร�างองคความรู� มี
ค*าเท*ากับ 0.220 โดยเม่ือควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ในสมการให�เปUนค*าคงท่ี ตัวแปรเหล*านี้มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลการ บริหารจัดการและสามารถใช�พยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยได�อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวมสามารถ พยากรณได�ร�อยละ 
27.50 โดยค*าคงท่ีมีค*าเท*ากับ 3.05 ค*าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปร X12. การสร�าง
องคความรู� มีค*าเท*ากับ 0.53 ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 3.05 +0.22 X12  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.53 ZX12  

 
ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise (Model 2) เพ่ือพยากรณ 
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

Model 2 B SE Beta t Sig. 
(Constant) 1.85 0.10  17.64 0.00 
X12  การสร�างองคความรู� 0.28 0.01 0.67 18.27 0.00 
X2   การอนุรักษ 0.24 0.02 0.50 13.55 0.00 

R2 = 0.50 Adjusted R Square = 0.50 
 

 จากตารางท่ี 4.23 พบว*า สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร X12 การสร�างองคความรู�, 
X2 การอนุรักษ มีค*าเท*ากับ 0.28, 0.24 ตามลําดับ โดยเม่ือควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ในสมการให�เปUน
ค*าคงท่ี ตัวแปรเหล*านี้มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ บริหารจัดการและสามารถใช�พยากรณ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ภาพรวมสามารถ พยากรณได�ร�อยละ 50.30 โดยค*าคงท่ีมีค*าเท*ากับ 1.85 ค*าสัมประสิทธิ์การถดถอย
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มาตรฐานของตัวแปร X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ มีค*าเท*ากับ 0.67 และ 0.50 
ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 1.85 +0.28 X12 + 0.24 X2  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.67 ZX12 + 0.50 ZX2 

 
ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise (Model 3) เพ่ือพยากรณ 
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

Model 3 B SE Beta t Sig. 
(Constant) 1.46 0.10  13.93 0.00 
X12  การสร�างองคความรู� 0.26 0.01 0.63 18.50 0.00 
X2   การอนุรักษ 0.23 0.02 0.47 14.01 0.00 
X11  นโยบายและแผน 0.14 0.01 0.30 9.24 0.00 

R2 = 0.59 Adjusted R Square = 0.59 
 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว*า สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร X12 การสร�างองคความรู�, X2      
การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน มีค*าเท*ากับ 0.26, 0.23 และ 0.14 ตามลําดับ โดยเม่ือควบคุมตัวแปร
อ่ืนๆ ในสมการให�เปUนค*าคงท่ี ตัวแปรเหล*านี้มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ บริหารจัดการและ
สามารถใช�พยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยภาพรวมสามารถ พยากรณได�ร�อยละ 59.00 โดยค*าคงท่ีมีค*าเท*ากับ 1.46 ค*า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปร X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบาย
และแผน มีค*าเท*ากับ 0.63, 0.47 และ 0.30 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 1.46 +0.26 X12 + 0.23 X2 + 0.14 X11  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.63 ZX12 + 0.47 ZX2 + 0.30 ZX11  

 
 
 
 
 



 180 

ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise (Model 4) เพ่ือพยากรณ
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

Model 4 B SE Beta t Sig. 
(Constant) 0.87 0.10  8.71 0.00 
X12  การสร�างองคความรู� 0.23 0.01 0.54 18.16 0.00 
X2   การอนุรักษ 0.20 0.01 0.43 14.81 0.00 
X11 นโยบายและแผน 0.17 0.01 0.37 13.22 0.00 
X1  การรู�คุณค*า 0.18 0.01 0.35 12.38 0.00 

R2 = 0.70 Adjusted R Square = 0.70 
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบว*า สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร X12 การสร�างองคความรู�, 
X2  การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า มีค*าเท*ากับ 0.23, 0.20, 0.17 และ 0.18  
ตามลําดับ โดยเม่ือควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ในสมการให�เปUนค*าคงท่ี ตัวแปรเหล*านี้มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลการ บริหารจัดการและสามารถใช�พยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยได�อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวมสามารถ พยากรณได�ร�อยละ 
70.40 โดยค*าคงท่ีมีค*าเท*ากับ 0.87 ค*าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปร X12 การสร�าง
องคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า มีค*าเท*ากับ 0.54, 0.43, 0.37
และ 0.35 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.87 + 0.23 X12 + 0.20 X2 + 0.17 X11 + 0.18 X1  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.54 ZX12 + 0.43 ZX2 + 0.37 ZX11 + 0.35 ZX1  

 
ตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise (Model 5) เพ่ือพยากรณ 
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

Model 5 B SE Beta t Sig. 
(Constant) 0.76 0.10  7.78 0.00 
X12 การสร�างองคความรู� 0.22 0.01 0.52 18.38 0.00 
X2  การอนุรักษ 0.20 0.01 0.41 14.86 0.00 
X11 นโยบายและแผน 0.15 0.01 0.34 12.23 0.00 
X1  การรู�คุณค*า 0.16 0.01 0.31 10.98 0.00 
X5  การพัฒนา 0.09 0.01 0.17 6.02 0.00 

R2 = 0.73 Adjusted R Square = 0.73 
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 จากตารางท่ี 4.26 พบว*า สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร X12 การสร�างองคความรู�, 
X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การพัฒนา มีค*าเท*ากับ 0.22, 0.20, 
0.15, 0.16 และ 0.09 ตามลําดับ โดยเม่ือควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ในสมการให�เปUนค*าคงท่ี ตัวแปร
เหล*านี้มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ บริหารจัดการและสามารถใช�พยากรณประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวมสามารถ 
พยากรณได�ร�อยละ 72.80 โดยค*าคงท่ีมีค*าเท*ากับ 0.76 ค*าสัมประสิทธิ์การถดถอย มาตรฐานของตัว
แปร X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การ
พัฒนา มีค*าเท*ากับ 0.52, 0.41, 0.34, 0.31 และ 0.17  ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการ
วิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.76 + 0.22 X12 + 0.20 X2 + 0.15 X11 + 0.16 X1 + 0.09 X5  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.52 ZX12 + 0.41 ZX2+ 0.34 ZX11 + 0.31 ZX1 + 0.17 ZX5  

 
ตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise (Model 6) เพ่ือพยากรณ 
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

Model 6 B SE Beta t Sig. 
(Constant) 0.59 0.10  5.66 0.00 
X12  การสร�างองคความรู� 0.23 0.01 0.54 19.15 0.00 
X2   การอนุรักษ 0.21 0.01 0.44 15.66 0.00 
X11  นโยบายและแผน 0.15 0.01 0.33 12.16 0.00 
X1   การรู�คุณค*า 0.14 0.01 0.27 9.32 0.00 
X5   การพัฒนา 0.07 0.01 0.13 4.62 0.00 
X3   การใช�ประโยชน 0.06 0.02 0.12 4.05 0.00 

R2 = 0.74 Adjusted R Square = 0.74 
 

 จากตารางท่ี 4.27 พบว*า สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร X12 การสร�างองคความรู�, 
X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�ประโยชน มีค*า
เท*ากับ 0.23, 0.21, 0.14, 0.15, 0.07, 0.14, 0.07, และ 0.06 ตามลําดับ โดยเม่ือควบคุมตัวแปร
อ่ืนๆ ในสมการให�เปUนค*าคงท่ี ตัวแปรเหล*านี้มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ บริหารจัดการและ
สามารถใช�พยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยภาพรวมสามารถ พยากรณได�ร�อยละ 73.90 โดยค*าคงท่ีมีค*าเท*ากับ 0.59 ค*า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปร X12 การสร�างองคความรู�, X2. การอนุรักษ, X11 
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นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�ประโยชน มีค*าเท*ากับ 0.54, 0.44, 
0.33, 0.27, 0.13 และ 0.12 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.59 + 0.23 X12 + 0.21 X2 + 0.15 X11 + 0.14 X1 + 0.07 X5 + 0.06 X3  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.54 ZX12 + 0.44 ZX2+ 0.33 ZX11 + 0.27 ZX1 + 0.13 ZX5 + 0.12 ZX3  

 
ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise (Model 7) เพ่ือพยากรณ 
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

Model 7 B SE Beta t Sig. 
(Constant) 0.56 0.10  5.39 0.00 
X12  การสร�างองคความรู� 0.23 0.01 0.54 19.34 0.00 
X2   การอนุรักษ 0.19 0.01 0.41 14.13 0.00 
X11. นโยบายและแผน 0.14 0.01 0.31 11.35 0.00 
X1.  การรู�คุณค*า 0.15 0.01 0.28 9.82 0.00 
X5.  การพัฒนา 0.06 0.02 0.10 3.50 0.00 
X3.  การใช�ประโยชน 0.06 0.02 0.11 3.63 0.00 
X8.  การมีส*วนร*วม 0.04 0.01 0.10 3.40 0.00 

R2 = 0.75 Adjusted R Square = 0.75 
 

 จากตารางท่ี 4.28 พบว*า สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร X12. การสร�างองคความรู�, 
X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�ประโยชน, X8 การ
มีส*วนร*วม มีค*าเท*ากับ 0.23, 0.19, 0.14, 0.15, 0.06, 0.06 และ 0.04 ตามลําดับ โดยเม่ือควบคุม
ตัวแปรอ่ืนๆ ในสมการให�เปUนค*าคงท่ี ตัวแปรเหล*านี้มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ บริหารจัดการ
และสามารถใช�พยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�อย*างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวมสามารถ พยากรณได�ร�อยละ 74.50 โดยค*าคงท่ีมีค*าเท*ากับ 0.56 ค*า 
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปร X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบาย
และแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�ประโยชน, X8 การมีส*วนร*วม มีค*าเท*ากับ 0.54, 
0.41, 0.31, 0.28, 0.10, 0.11, และ 0.10 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.56 + 0.23 X12 + 0.19 X2 + 0.14 X11 + 0.15 X1 + 0.06 X5 + 0.06 X3 + 0.04 X8  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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Υ

Ζ′ = 0.54 ZX12 + 0.41 ZX2 + 0.31 ZX11 + 0.28 ZX1 + 0.10 ZX5 + 0.11 ZX3 + 
0.10 ZX8  
 
ตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise (Model 8) เพ่ือพยากรณ 
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 

Model 8 B SE Beta t Sig. 
(Constant) 0.64 0.10  6.14 0.00 
X12 การสร�างองคความรู� 0.24 0.01 0.57 20.08 0.00 
X2  การอนุรักษ 0.18 0.01 0.37 12.20 0.00 
X11 นโยบายและแผน 0.14 0.01 0.30 11.30 0.00 
X1  การรู�คุณค*า 0.13 0.01 0.26 8.77 0.00 
X5  การพัฒนา 0.07 0.02 0.13 4.40 0.00 
X3  การใช�ประโยชน 0.08 0.02 0.14 4.78 0.00 
X8  การมีส*วนร*วม 0.07 0.01 0.15 4.71 0.00 
X7  ภาวะผู�นํา -0.05 0.01 -0.13 -3.93 0.00 

R2 = 0.75 Adjusted R Square = 0.75 
   
 จากตารางท่ี 4.29 พบว*า Model 8 สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร X12 การสร�างองค
ความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�ประโยชน, 
X8 การมีส*วนร*วม, X7 ภาวะผู�นํา มีค*าเท*ากับ 0.24, 0.18, 0.14, 0.13, 0.07, 0.08, 0.07, และ -
0.05 ตามลําดับ โดยเม่ือควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ในสมการให�เปUนค*าคงท่ี ตัวแปรเหล*านี้มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลการ บริหารจัดการและสามารถใช�พยากรณ ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยได�อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวมสามารถ พยากรณได�ร�อยละ 
75.40 โดยค*าคงท่ีมีค*าเท*ากับ 0.64 ค*าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปร X12 การสร�าง
องคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�
ประโยชน, X8 การมีส*วนร*วม, X7 ภาวะผู�นํา มีค*าเท*ากับ 0.57, 0.37, 0.30, 0.26, 0.13, 0.14, 0.15 
และ -0.13 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.64 + 0.24 X12 + 0.18 X2 + 0.14 X11 + 0.13 X1 + 0.07 X5 + 0.08 X3 + 
0.07 X8 + (-0.05) X7  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.57 ZX12 + 0.37 ZX2+ 0.30 ZX11 + 0.26 ZX1 + 0.13 ZX5 + 0.14 ZX3 

+0.15 ZX8 + (-0.13) ZX7 
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 สรุปผลการวิเคราะหข�อมูลการสร�างสมการพยากรณ ด�วยวิธีการวิเคราะหการถดถอย 
แบบ Stepwise เพ่ือค�นหาตัวแปรพยากรณท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทย พบว*า ป!จจัยท่ีมีอํานาจการพยากรณของป!จจัย ต*างๆ ในการพยากรณประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ป!จจัยท่ีมีอํานาจพยากรณดีท่ีสุด เรียงลําดับ คือ X12 การสร�าง
องคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�
ประโยชน, X8 การมีส*วนร*วม, X7 ภาวะผู�นํา  
 และจากการวิเคราะหการถดถอย ป!จจัย X4. การเพ่ิมมูลค*า X6. การประยุกตใช�เทคโนโลยี 
X9. การทํางานเปUนทีม X10 ความผูกพันต*อองคกร ไม*มีอํานาจการพยากรณ  
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยจําแนก ป!จจัยท่ีมีอํานาจการพยากรณ
ออกเปUน 8 สมการ คือ 
 1. ป!จจัย X12 การสร�างองคความรู� มีอํานาจการพยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�ร�อยละ 27.50 ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 3.05 + 0.22 X12  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.53 ZX12  

 2. ป!จจัยX12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ มีอํานาจการพยากรณประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�ร�อยละ 75.40 ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 1.85 + 0.28 X12 + 0.24 X2  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.67 ZX12 + 0.50 ZX2 

 3. ป!จจัย X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน มีอํานาจการ
พยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�ร�อยละ 75.40 ซ่ึงสามารถเขียนเปUน
สมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 1.46 + 0.26 X12 + 0.23 X2 + 0.14 X11  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.63 ZX12 + 0.47 ZX2+ 0.30 ZX11  

 4. ป!จจัย X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�
คุณค*า มีอํานาจการพยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�ร�อยละ 75.40 
ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.87 + 0.23 X12 + 0.20 X2 + 0.17 X11 + 0.18 X1  
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 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.54 ZX12 + 0.43 ZX2 + 0.37 ZX11 + 0.35 ZX1  

 5. ป!จจัย X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�
คุณค*า, X5 การพัฒนา มีอํานาจการพยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�
ร�อยละ 75.40 ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.76 + 0.22 X12 + 0.20 X2 + 0.15 X11 + 0.16 X1 + 0.09 X5  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.52 ZX12 + 0.41 ZX2 + 0.34 ZX11 + 0.31 ZX1 + 0.17 ZX5  

 6. ป!จจัย X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�
คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�ประโยชน มีอํานาจการพยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ินไทยได�ร�อยละ 75.40 ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.59 + 0.23 X12 + 0.21 X2 + 0.15 X11 + 0.14 X1 + 0.07 X5 + 0.06 X3  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ =0.54 ZX12 + 0.44 ZX2 + 0.33 ZX11 + 0.27 ZX1 + 0.13 ZX5 + 0.12 ZX3  

 7. ป!จจัย X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�
คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�ประโยชน, X8 มีอํานาจการพยากรณประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�ร�อยละ 75.40 ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการวิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.56 + 0.23 X12 + 0.19 X2 + 0.14 X11 + 0.15 X1. + 0.05 X5. + 0.06 X3. + 
0.04 X8.  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.54 ZX12 + 0.41 ZX2 + 0.31 ZX11 + 0.28 ZX1 + 0.10 ZX5 + 0.11 ZX3 + 

0.10 ZX8  
 8. ป!จจัย X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�
คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 การใช�ประโยชน, X8 การมีส*วนร*วม, X7 ภาวะผู�นํา มีอํานาจการพยากรณ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยได�ร�อยละ 75.40 ซ่ึงสามารถเขียนเปUนสมการ
วิเคราะหการถดถอยได� ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Υ′= 0.64 + 0.24 X12 + 0.18 X2 + 0.14 X11 + 0.13 X1 + 0.07 X5 + 0.08 X3 + 
0.07 X8 +  (-0.05) X7.  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Υ
Ζ′ = 0.57 ZX12 + 0.37 ZX2 + 0.30 ZX11 + 0.26 ZX1 + 0.13 ZX5 + 0.14 ZX3 + 

0.15 ZX8 + (-0.13) ZX7 
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 ตอนท่ี 6 การวิเคราะหข�อมูล สัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการวิเคราะหสมการพยากรณ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย รายละเอียดตามตารางท่ี 4.30 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหว*างป!จจัยกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ       
 ภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยในเขตภาคเหนือตอนล*าง 
 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 Y 

x1 1             

x2 0.04 1            

x3 0.34** -0.11* 1           

x4 0.08 -0.02 0.10* 1          

x5 0.24** 0.08 0.35** 0.01 1         

x6 -0.01 -0.22** 0.20** -0.03 0.01 1        

x7 -0.04 -0.27** 0.38** 0.03 0.38** 0.23** 1       

x8 -0.04 0.30** 0.16** 0.07 0.36** -0.20** 0.38** 1      

x9 0.28** -0.22** 0.24** 0.00 -0.07 0.40** -0.11* -0.12* 1     

x10 0.02 0.20** -0.32** 0.04 -0.03 -0.31** -0.08 0.16** -0.02 1    

x11 -0.17** 0.05 0.03 0.02 0.18** -0.10 0.14** 0.29** 0.09 0.13** 1   

x12 0.19** -0.30** 0.00 0.01 0.13** 0.33** 0.24** -0.03 0.39** 0.19** 0.13** 1  

Y 0.41** 0.30** 0.22** 0.04 0.41** 0.05 0.10* 0.34** 0.27** 0.22** 0.40** 0.53** 1 

 
**. Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). *. Correlation is Significant at 
the 0.05 Level (2-tailed). 
 
 จากตารางท่ี 4.30 พบว*า ความสัมพันธระหว*างตัวแปรป!จจัยมีความสัมพันธกับตัวแปร 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล*าง อย*างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 เม่ือพิจารณาเปUนรายด�าน ในแต*ละป!จจัย พบว*า ป!จจัย X1 การรู�คุณค*า 
มีความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�น อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เรียงลําดับตามค*าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ดังนี้ กับป!จจัย X3. การใช�ประโยชน, X9 การทํางานเปUนทีม, X5 การพัฒนา และ X12 การ
สร�างองคความรู� มีค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.34**, 0.28**, 0.24** และ 0.19** ตามลําดับ 
ป!จจัย X2 การอนุรักษ มีความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
เรียงลําดับตามค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้ กับป!จจัย X8 การมีส*วนร*วมและ  X10 ความผูกพันต*อ
องคกรมีค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.30** และ 0.20** ตามลําดับ ป!จจัย X3 การใช�ประโยชน มี
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ความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 เรียงลําดับตามค*า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้ กับ ป!จจัย X7 ภาวะผู�นํา,  X5 การพัฒนา, X10  ความผูกพันต*อองคกร, 
X9  การทํางานเปUนทีม, X6 การประยุกตใช�เทคโนโลยี, X8 การมีส*วนร*วม และ  X4 การเพ่ิมมูลค*า มี
ค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.38**, 0.35**, -0.32**, 0.24** 0.20**, 0.16** และ 0.10* ตามลําดับ 
ป!จจัย X4 การเพ่ิมมูลค*าไม*มีความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นตัวใดเลย ป!จจัย X5  การพัฒนา มี
ความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เรียงลําดับ ตามค*าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ดังนี้ กับป!จจัย X7. ภาวะผู�นํา,  X8 การมีส*วนร*วม,X11นโยบายและแผนและX12 การสร�าง
องคความรู� มีค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.38**, 0.36**, 0.18** และ 0.13** ตามลําดับ ป!จจัย X6 
การประยุกตใช�เทคโนโลยี มีความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
เรียงลําดับตามค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้ กับป!จจัย X9 การทํางานเปUนทีม,  X12 การสร�างองค
ความรู�และ X7  ภาวะผู�นํา  มีค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.40**, 0.33** และ 0.23**ตามลําดับ 
ป!จจัย X7 ภาวะผู�นํา มีความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เรียงลําดับ
ตามค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้ กับป!จจัย X8 การมีส*วนร*วม, X12 การสร�างองคความรู� และ X11 
นโยบายและแผน มีค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.38**, 0.24** และ 0.14** ตามลําดับ ป!จจัย X8 
การมีส*วนร*วม มีความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เรียงลําดับตามค*า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้ กับป!จจัย X11 นโยบายและแผน และ  X10 ความผูกพันต*อองคกร มีค*า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.29** และ 0.16** ตามลําดับป!จจัย X9 การทํางานเปUนทีม มี
ความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เรียงลําดับตามค*าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ดังนี้ กับป!จจัย X12 การสร�างองคความรู� มีค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.39** ป!จจัย 
X10 ความผูกพันต*อองคกร มีความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
เรียงลําดับตามค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้ กับป!จจัย X12 การสร�างองคความรู�, และ X11 นโยบาย
และแผน มีค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.19** และ 0.13** ตามลําดับ ป!จจัย X11 นโยบายและแผน 
มีความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เรียงลําดับตามค*าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ดังนี้ กับป!จจัย X12  การสร�างองคความรู� มีค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.13**  
 เม่ือพิจารณาด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยในเขตภาคเหนือ
ตอนล*าง พบว*า Y ประสิทธิผล มีความสัมพันธกับป!จจัยตัวแปรต�นอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และ 0.05 เรียงลําดับ ตามค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้กับ ป!จจัย X12 การสร�างองคความรู�, 
X5 การพัฒนา, X1 การรู�คุณค*า, X11 นโยบายและแผน, X8 การมีส*วนร*วม, X2 การอนุรักษ, X9 การ
ทํางานเปUนทีม X10  ความผูกพันต*อองคกร X3 การใช�ประโยชน, X7 ภาวะผู�นํา มีค*าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธคือ 0.53**, 0.30**, 0.40**, 0.41**, 0.41**, 0.22**, 0.34** และ 0.99* ตามลําดับ  
 สรุปผลการหาค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหว*างป!จจัยการรู�คุณค*า การอนุรักษ การใช�
ประโยชน การเพ่ิมมูลค*า การพัฒนา การประยุกตใช�เทคโนโลยี ภาวะผู�นํา การมีส*วนร*วม การทํางาน
เปUนทีม ความผูกพันต*อองคกร นโยบายและแผน และการสร�างองคความรู� มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผล ด�านคุณภาพชีวิต ด�านความยั่งยืน ด�านการสร�างรายได� และด�านมีภูมิคุ�มกันอย*างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ประกอบด�วย ความสัมพันธระหว*างตัวแปรต�นกับตัวแปร
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ต�น และระหว*างตัวแปรต�นกับตัวแปรตาม มีความสัมพันธกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และ 0.05 เปUนไปทางบวก มีค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู*ช*วงระหว*าง 0.02 - 0.53 โดยตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกันมากท่ีสุดมี 1 คู* มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีมีค*าสูงสุด 1 คู* คือ ค*าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของป!จจัย X12 การสร�างองคความรู�และประสิทธิผล Y โดยมีค*าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ
เท*ากับ 0.53 ส*วนตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธกันตํ่าท่ีสุดมี 1 คู* มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีมีค*าตํ่าสุด     
1 คู* คือ ค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของป!จจัย X1 การรู�คุณค*า กับ ป!จจัย X10 ความผูกพันต*อองคกร มี
ค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเท*ากับ 0.02 
 การศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล*างโดยผู�วิจัยได�นําผลการวิเคราะหข�อมูลการหาค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหว*างตัวแปรป!จจัย
กับตัวแปรประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*างตัวแปร
ท่ีมีความสัมพันธกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 เปUนไปทางบวก มีค*า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู*ช*วงระหว*าง 0.02 - 0.93 และนําผลการ วิเคราะหข�อมูลสร�างสมการ
พยากรณ ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง โดย
วิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบ Stepwise พบว*า มีป!จจัยมีอํานาจพยากรณประสิทธิผลการ
บริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง จํานวน 8 ป!จจัย ได�แก* ป!จจัย 
X12 การสร�างองคความรู�, X2 การอนุรักษ, X11 นโยบายและแผน, X1 การรู�คุณค*า, X5 การพัฒนา, X3 
การใช�ประโยชน, X8 การมีส*วนร*วม, X7 ภาวะผู�นํา และจากการวิเคราะหการถดถอยจํานวน 4 ป!จจัย 
ได�แก* ป!จจัย X4 การเพ่ิมมูลค*า, X6 การประยุกตใช�เทคโนโลยี, X9 การทํางานเปUนทีม, X10 ความ
ผูกพันต*อองคกร ไม*มีอํานาจการพยากรณ ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
 4.3.4 ผลการวิเคราะหข�อมูลเชิงคุณภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน
ไทยในเขตภาคเหนือตอนล*าง 
 ตอนท่ี 7 ผลการวิเคราะหข�อมูลเชิงคุณภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินไทยในเขตภาคเหนือตอนล*าง ผู�วิจัยได�นําผลจากการสอบถามจากกลุ*มตัวอย*างมากําหนด
ประเด็นในการสัมภาษณในเชิงลึก  ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ เช*นผู�บริหาร ผู�นําผู�ประกอบการกลุ*มผลิตชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง นํามาวิเคราะหข�อมูล 
ด�วยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ประกอบด�วยการแปลความ ตีความและวิเคราะห ซ่ึงผู�วิจัยได�นําเสนอ
ตัวอย*างบทสัมภาษณ และได�ผลสรุปการวิเคราะหข�อมูลตามประเด็นดังนี้  
 ประเด็นท่ี 1 นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินในป!จจุบันเปUน
อย*างไร มีความเหมาะสมหรือไม* อย*างไร 
 คนท่ี 1 “รัฐบาลมีการผลักดัน ภูมิป!ญญาท�องถ่ินได�อย*างเหมาะสม โดยมีการจัด
งบประมาณในการส*งเสริมให�เกิดภูมิป!ญญาในท�องถ่ิน” 
 คนท่ี 2 “ไม*เหมาะสม มีการส*งเสริมเพียงครั้งคราวมิได�ติดตามต*อเนื่อง” 
 คนท่ี 3 “ไม*เหมาะสม การจัดสรรจะพิจารณาโดย เจ�าหน�าท่ี หากว*าเจ�าหน�าท่ีไม*ชอบกลุ*ม
ใดงบประมาณก็จะไม*ได�” 
 คนท่ี 4 “ไม*มีความเหมาะสมเพราะยังขาดความช*วยเหลือท่ีดีและจริงจัง” 
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 คนท่ี 5 “ไม*เหมาะสม ผู�นําท�องถ่ินไม*มีความรู�ซึ้งในด�านภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ไม*มีการสืบทอด” 
 สรุปได�ว*า “นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินในป!จจุบัน รัฐมี
การผลักดันภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการจัดสรรงบประมาณ แต*เปUนการส*งเสริมเพียงครั้งคราวขาดความ
ต*อเนื่องและจริงจัง” 
 ประเด็นท่ี 2 แผนงาน โครงการของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินใน
ป!จจุบันเปUนอย*างไร มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม* อย*างไร 
 คนท่ี 1 “โครงการของรัฐบาล ส*งเสริมผลักดัน ให�กับภูมิป!ญญาท�องถ่ินท่ีมีศักยภาพสูง” 
 คนท่ี 2 “ไม*เหมาะสม คือไม*มีการประชาสัมพันธ ให�ผู�ประกอบการทราบว*ามีแผนงาน
ใดบ�าง ผู�ประกอบการต�องช*วยเหลือตนเองในการปรกอบกิจการ” 
 คนท่ี 3 “ไม*เหมาะสม รัฐให�ความสําคัญภูมิป!ญญาท�องถ่ินน�อยมาก งบจะเข�ามาแค* อบต.
แต*เข�ามาถึงหมู*บ�านน�อย ต�องผ*าน อบต.” 
 คนท่ี 4 “มีความเหมาะสมน�อยคือรัฐไม*ทําอย*างจริงจังทําไปวันๆ” 
 คนท่ี 5 “มีความเหมาะสมอย*างยิ่ง ทําเปUนนโยบายหลักของชาติ ให�เปUนแหล*งปฏิบัติและ
ทําอย*างต*อเนื่อง” 
 สรุปได�ว*าแผนงาน โครงการของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินใน
ป!จจุบันเปUน โครงการของรัฐ ส*งเสริมผลักดันให�ภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีความเหมาะสมน�อยมาก รัฐบาล
ไม*ทําอย*างจริงจัง ไม*มีการประชาสัมพันธให�ทราบว*ามีแผนงานใดบ�าง 
 ประเด็นท่ี 3 การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินของรัฐมีรูปแบบอย*างไร มีความ
เหมาะสมกับชุมชนหรือไม* อย*างไร 
 คนท่ี 1 “มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการ โดยคัดเลือกกลุ*ม ชุมชน ท่ีมีภูมิป!ญญา
ท�องถ่ินท่ีเข�มแข็งท่ีมีศักยภาพมาบริหารจัดการ” 
 คนท่ี 2 “ไม*เหมาะสม คือ จัดทําแบบไฟไหม�ฟาง” 
 คนท่ี 3 “ไม*เหมาะสม บางท�องถ่ินเข�าไม*ถึงการบริหารรัฐจะสนับสนุนแต*ชุมชนท่ีเจริญแล�ว
เพราะไม*ต�องสร�างผลงานใหม*เอาของเดิมพัฒนาเท*านั้น” 
 คนท่ี 4 “มีน�อยแทบไม*มีเลย” 
 คนท่ี 5 “ต�องทําความเข�าใจไปในทิศทางเดียวกัน คือรู�ว*าตนเองต�องการให�เกิดอะไร และ
ปฏิบัติอย*างต*อเนื่อง” 
 สรุปได�ว*าการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินของรัฐ ต�องมีรูปแบบท่ีต�องติดตามอย*าง
จริงจังอย*าทําแบบไฟไหม�ฟาง ควรติดตามผลงาน ไม*ใช*แบบรายงานบนกระดาษแต*ไม*ปฏิบัติจริง บาง
ชุมชนรัฐจะสนับสนุนแต*ชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จแล�วเนื่องจากไม*ต�องสร�างผลงานใหม*เพียงแต*นํา
ของเดิมมาพัฒนาเท*านั้น 
 ประเด็นท่ี 4 กระบวนการจัดการของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมี
ความเหมาะสมหรือไม* อย*างไร 
 คนท่ี 1 “ควรน*าจะมีเกณฑในการคัดเลือก และให�ข�อมูลข*าวสารแก*กลุ*มอ่ืนๆ อย*างเปUน
ธรรม” 



 190 

 คนท่ี 2 “ไม*เหมาะสม มีการทําเพียงครั้งคราวมิได�ทําต*อเนื่อง” 
 คนท่ี 3 “ไม*เหมาะสม รัฐจะกําหนดให� เจ�าหนาท่ี ของภาครัฐเปUนผู�บริหารแต*เพียงฝ�าย
เดียวโดยไม*ให�กลุ*มในชุมชนเข�ามาบริหารร*วม” 
 คนท่ี 4 “กระบวนการท่ีรัฐต้ังไว�สวยจังแต*ทําไม*ได�” 
 คนท่ี 5 “เหมาะอย*างยิ่งแต*ต�องแก�ไขปรับปรุงให�เปUนรูปธรรมควรนําบุคคลท่ีทําสําเร็จมา
คอยให�ความช*วยเหลือแนะนํา” 
 สรุปได�ว*ากระบวนการจัดการของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ไม*
เหมาะสมรัฐจะกําหนดให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐเปUนผู�บริหารจัดการเพียงฝ�ายเดียว โดยไม*ให�กลุ*มในชุมชน
เข�ามาบริหารร*วม กระบวนการท่ีต้ังไว�สวยงามจริง แต*ทําไม*ได� ต�องแก�ไข ปรับปรุงให�เปUนรูปธรรม 
ไม*ใช*ทําเปUนครั้งคราว มิได�ทําต*อเนื่อง ควรให�ข�อมูลข*าวสารแก*กลุ*ม ชุมชน อย*างเปUนธรรม 
 ประเด็นท่ี 5 การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีเง่ือนไขอะไรบ�างท่ีทําให�การบริหาร
จัดการประสบผลสําเร็จ 
 คนท่ี 1 “ไม*มี” 
 คนท่ี 2 “มีการแข*งขันการตลาดภายในท�องถ่ินมาก,ได�รับความนิยมในท�องถ่ิน ไม*
แพร*หลาย,วัตถุดิบราคาสูงข้ึนตลอด,จําหน*ายผลิตภัณฑได�เพียงเล็กน�อย มีการตัดราคาภายใน
ท�องถ่ิน” 
 คนท่ี 3 “มีส*วนร*วมท้ังสองฝ�าย รัฐและประชาชน (ท�องถ่ิน) ผู�นําเข�มแข็ง” 
 คนท่ี 4 “ต�องเข�าถึงประชาชน มาดูเขาบ�างไม*ใช*ใครเปUนใหญ*แล�วก็หายไป” 
 คนท่ี 5 “ส*วนมากยังติดขัดเรื่องเงิน แท�จริงถ�าคนเข�าใจและใช�ความคิดไปในแนวทาง
เดียวกัน” 
 สรุปได�ว*าการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีเง่ือนไข ท่ีทําให�การบริหารจัดการประสบ
ผลสําเร็จ คือต�องมีการทํางานร*วมท้ังสองฝ�ายท้ังภาครัฐและประชาชน และต�องเข�าถึงชุมชน ไม*ใช*
ใครเปUนใหญ*แล�วก็หายไป ควรทําด�วยใจ และมีเงินเปUนส*วนสนับสนุน 
 ประเด็นท่ี 6 ในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีป!จจัยใดบ�างท่ีมีผลต*อความสําเร็จใน
การจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 
 คนท่ี 1 “ผู�นําชุมชน/ชมรม ท่ีมีศักยภาพสูง, การให�การสนับสนุนจากภายนอกชมรม/กลุ*ม 
เช*น ได�รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
 คนท่ี 2 “ให�ความรู�กับผู�ประกอบการในการใช�เทคโนโลยีสมัยใหม*, สนับสนุนส*งเสริมการ
จัดบริหารงานขาย.แนะนําหรือช*วยเหลือประชาสัมพันธจากรัฐบาลให�มากกว*านี้” 
 คนท่ี 3 “นําทรัพยากรในธรรมชาติมาใช� (ในชุมชน) เน�นวัตถุดิบในชุมชน  มีรายได�
เพียงพอในการดํารงชีพ” 
 คนท่ี 4 “คือต�องให�ความร*วมมือและให�การสนับสนุนภูมิป!ญญาท�องถ่ินถึงจะไปได�รอด” 
 คนท่ี 5 “ต�องทําความเข�าใจไปในทิศทางเดียวกัน คือรู�ว*าเดือดร�อนอย*างไรเราต�องการ
อะไร แล�วปฏิบัติอย*างต*อเนื่อง 
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 สรุปได�ว*าป!จจัยท่ีมีผลต*อความสําเร็จในการในการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีความ
สอดคล�องกับผลการอธิบายความผันแปร ของประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภูมิป!ญญาท�องถ่ินได� 
75.90 % ได�แก* 1. การรู�คุณค*า ในการสร�างความสัมพันธภาพระหว*างผู�คนในสังคมกับสิ่งแวดล�อมท่ี
อยู*รายรอบท้ังหมดท้ังความสัมพันธ ท่ี ดีในครัวเรือน ความสัมพันธ ท่ี ดีต*อชุมชนและสังคม 
ความสัมพันธท่ีดีต*อสภาพแวดล�อมท้ังในทางธรรมชาติและสิ่งศักด์ิรวมถึงความสัมพันธท่ีดีกับบรรพ
บุรุษท่ีล*วงลับไปแล�ว 2. การอนุรักษ กระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการอย*างเปUนระบบ เริ่มจาก
การพัฒนาโดยการปลุกจิตสํานึกให�คนในท�องถ่ินตระหนักถึงคุณค*าแก*นสารและความสําคัญของภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ิน ส*งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต*างๆ สร�างจิตสํานึกของ
ความเปUนคนท�องถ่ินนั้นๆ ท่ีจะต�องร*วมกันอนุรักษภูมิป!ญญา ท่ีเปUนเอกลักษณของท�องถ่ิน รวมท้ัง
สนับสนุนให�มีพิพิธภัณฑท�องถ่ินหรือพิพิธภัณฑชุมชนข้ึน เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเปUนมาของ
ชุมชน อันจะสร�างความรู�และความภูมิใจในชุมชนท�องถ่ินด�วย และพร�อมท่ีจะช*วยกันสืบทอดสิ่งท่ีดี
งามให�คงอยู*ต*อไป 3. การใช�ประโยชน ชุมชนต*างๆ ได�อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบ
อาชีพและนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�ประโยชนทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการผลิต การจําหน*ายสินค�า 
และการบริการต*างๆ เพ่ือทําให�มีความเปUนอยู*ดีข้ึนสะดวกสบายมากข้ึน 4. การเพ่ิมมูลค*า ทําให�ลูกค�า
หรือผู�รับประโยชน ได�รับในสิ่งท่ีต�องการเพ่ิมข้ึนจากเดิมหรือเปUนการทําให�ค*าอัตราส*วนระหว*าง
ผลประโยชนท่ีได�รับ เปรียบเทียบกับต�นทุนท่ีต�องเสียไปเพ่ิมข้ึน 5. การพัฒนา ควรมีการริเริ่ม
สร�างสรรคและปรับปรุงภูมิป!ญญาให�เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยใช�ภูมิป!ญญาเปUนพ้ืนฐานในการรวมกลุ*มการพัฒนาอาชีพควรนําความรู�ด�าน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาช*วยเพ่ือต*อยอดใช�ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจน
การป�องกันและอนุรักษสิ่งแวดล�อม 6. การประยุกตใช�เทคโนโลยี สารสนเทศซ่ึงเปUนรากฐานสําคัญ 
และเปUนสิ่งจําเปUนอันจะขาดมิได�ในการพัฒนาประเทศ เพราะสารสนเทศเปUนท่ีมาของความรู� และ
เทคโนโลยีต*างๆ ท่ีจะสร�างให�เกิดมูลค*าเพ่ิม และการพัฒนาองคความรู� ท้ังในด�านการผลิต การ
จัดการการตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ ซ่ึง ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 7. การมีภาวะผู�นํา 
ผู�นํามีความสามารถท่ีชักจูงให�บุคคล หรือ เปUนผู�ซึ่งสามารถมีอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการต*อสิ่งท่ี
มีคุณค*าต*างๆ มากกว*าคนอ่ืนๆ ในองคกรและสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืน กลุ*มบุคคลปฏิบัติงานด�วยความ
เต็มใจ เพ่ือทําให�เป�าหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีต้ังไว�บรรลุผล ปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนได�      
8. การมีส*วนร*วม เปUนกระบวนการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินในรูปองค คณะบุคคล 
ประกอบด�วย มีส*วนร*วมในการตัดสินใจ มีส*วนร*วมดําเนินการ มีส*วนร*วมในการรับ ผลประโยชนและ
มีส*วนร*วมในการประเมินผล 9. การทํางานเปUนทีม เปUนสภาพการทํางานร*วมกันของคณะกรรมการ 
ภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ประกอบด�วย ทีมแก�ป!ญหา ทีมงานบริหารโดยตนเอง ทีมประสานข�ามสายงาน 
และทีมเสมือนจริง 10. ความผูกพันต*อองคกร หมายถึงบุคคลมีความภาคภูมิใจท่ีได�รับการแต*งต้ังเปUน 
กรรมการ มีความพยายามแสวงหาความรู�ความสามารถมาปรับปรุงพัฒนาการทํางานให�สําเร็จตาม 
เป�าหมาย และต�องการท่ีจะดํารงไว�ซ่ึงการเปUนกรรมการภูมิป!ญญาท�องถ่ินตลอดไป ประกอบด�วย 
ความศรัทธาของภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ความทุ*มเทต*อภูมิป!ญญาท�องถ่ิน และความภักดีต*อภูมิป!ญญา
ท�องถ่ิน 11. นโยบายและแผนเปUนการคาดการณล*วงหน�า ถึงเหตุการณต*างๆ แล�วกําหนดนโยบาย
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และแผนปฏิบัติงานเปUนแนวทางในการทํางานในอนาคต ให�ตรงเป�าหมายท่ี ต�องการ โดยการกําหนด
งานท่ีจะทํา วิธีทํา และวัตถุประสงครายย*อยของการทํางานนั้นๆ ข้ึนไว� ล*วงหน�า เพ่ือเปUนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ�าย ประกอบด�วย นโยบายและการ วางแผน 12. การสร�างองค
ความรู� ให�บุคคลมีความสนใจท่ีจะสืบทอดภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับบริบท
และตอบสนองต*อเป�าหมายของชุมชน มีการรวบรวมบุคลากรท่ีสนใจในการถ*ายทอดภูมิป!ญญา
ท�องถ่ิน มีคณะทํางาน ศึกษา ค�นคว�าเรียบเรียงและตรวจสอบองคความรู�และวิธีปฏิบัติไว�เปUนแนวทาง
ในอนาคต โดยผู�นําชุมชนต�องมีศักยภาพสูง และได�รับการสนับสนุนจากภายนอกกลุ*ม มีการให�
ความรู� ส*งเสริมให�ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม* แนะนําช*วยเหลือประชาสัมพันธ นําทรัพยากรในชุมชนมา
บริหาร ต�องมีความร*วมมือและให�การสนับสนุนท�องถ่ินถึงจะไปรอด   
 ประเด็นท่ี 7 ป!ญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต*อการจัดการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน เปUน
อย*างไร 
 คนท่ี 1 “ความต*อเนื่องของวัตถุดิบ, การส*งเสริมให�มีการสืบทอดภูมิป!ญญาท�องถ่ินให�กับ
คนรุ*นหลัง” 
 คนท่ี 2 “มีการแข*งขันการตลาดมาก,มีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ” 
 คนท่ี 3 “งบประมาณบางครั้งเข�าไม*ถึงกลุ*มขาดการพัฒนา พัฒนาเปUนแบบช�าๆ” 
 คนท่ี 4 “คนเรายังไม*เข�าใจภูมิป!ญญาท�องถ่ินและสมุนไพรใกล�ตัว” 
 คนท่ี 5 “หากจุดประสงคไม*ตรงกัน และหาผลประโยชนจากเงินสนับสนุนและทุกคนเห็น
แก*ตัว” 
 สรุปได�ว*าป!ญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต*อการจัดการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน 
เนื่องจาก คนยังไม*เข�าใจในเรื่องภูมิป!ญญาท�องถ่ิน การส*งเสริมให�มีการสืบทอดภูมิป!ญญาท�องถ่ินให�
คนรุ*นหลัง งบประมาณเข�าไม*ถึงกลุ*ม ขาดการพัฒนาหรือพัฒนาอย*างช�าๆ 
 ประเด็นท่ี 8 การมีส*วนร*วมของประชาชนเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมี
ความเหมาะสมหรือไม* อย*างไร 
 คนท่ี 1 “เหมาะสม” 
 คนท่ี 2 “มีน�อยเนื่องจากต�องทํามาหากิน ในการจัดการอบรมแนะนําหรือให�ความรู�แก*
ผู�ประกอบการ ผู�ประกอบการมักไม*ค*อยให�ความร*วมมือเนื่องจากเสียรายได�หรือว*าเสียเวลา” 
 คนท่ี 3 “เหมาะสม สร�างอาชีพ สร�างรายได� ชุมชนเข�มแข็ง” 
 คนท่ี 4 “การมีส*วนร*วมของประชาชน ทางกลุ*มเราได�ทําอยู*แล�ว จะเหมาะสมหรือไม* รัฐไม*
เข�ามาดูแลเลย” 
 คนท่ี 5 “ยังไม*เหมาะสม ควรมีการชื่นชมบุคคลสาธารณะท่ีสําคัญเปUนผู�ให�สังคมด�านภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ิน ได�รับการชมเชย” 
 สรุปได�ว*าการมีส*วนร*วมของประชาชนเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินมีความ
เหมาะสมเนื่องจากเปUนการสร�างอาชีพ สร�างรายได�ให�ชุมชนเข็มแข็ง รัฐควรเข�ามาดูแล บางครั้งการ
ให�ความรู� มักจะไม*ได�รับความร*วมมือเนื่องจากถูกมองว*าเสียเวลา เสียรายได� 
 ประเด็นท่ี 9 ความพึงพอใจของท*านท่ีมีต*อการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินเปUนอย*างไร 
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 คนท่ี 1 “มีความพึงพอใจเนื่องจากได�นําสิ่งของท�องถ่ินท่ีมีอยู*มาพัฒนาให�เกิดประโยชน” 
 คนท่ี 2 “มีความพึงพอใจน�อยมาก เช*นการออกงาน OTOP มีการคัดเลือกผลิตภัณฑท่ี
ได�รับความนิยมมากเข�าไปร*วมงานก*อน ทําให�ผู�ประกอบการรายเล็กๆ ไม*ได�รับการคัดเลือก” 
 คนท่ี 3 “น�อยมาก เพราะเราไม*ทราบเลยว*าจะมีองคกรหรือหน*วยงานใดได�งบประมาณ 
มาเพ่ือมาพัฒนา” 
 คนท่ี 4 “เราภูมิใจตัวของเราเอง และกลุ*มของเราก็ได�พ่ึงตัวเองมาตลอด” 
 คนท่ี 5 “น�อยมากเพราะผู�ทําโครงการไม*ได�ใช�ภูมิป!ญญาอย*างแท�จริง” 
 สรุปได�ว*าความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต*อการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*างน�อยมากเนื่องจากผู�ทําโครงการไม*เข�าใจ ไม*มีความรู�เรื่องภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ินอย*างแท�จริง การคัดเลือกหรืองบประมาณในการพัฒนาภูมิป!ญญาท�องถ่ินไม*ได�รับรู�
จากหน*วยงานหรือองคกรณีใดๆ แต*กลุ*มมีความภูมิใจในตัวเองและพ่ึงพาตัวเองมาตลอด 
 ประเด็นท่ี 10 การบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินควรเปUนเปUนอย*างไร 
 คนท่ี 1 “ควรมีความเปUนธรรม มีระบบและกระบวนการท่ีดีและสอดคล�องเข�ากับสภาพ
ของชุมชน” 
 คนท่ี 2 “ควรได�รับการส*งเสริม,สนับสนุน,แนะนําจากภาครัฐให�มากข้ึนมีใช*ทําเพียงครั้ง
คราว ควรทําให�จริงจังและต*อเนื่องมากกว*านี้” 
 คนท่ี 3 “ให�กลุ*มเข�าไปมีส*วนร*วมในการในการจัดการ ท้ังการทํางาน งบประมาณเพ่ือ
เข�าถึงการพัฒนา” 
 คนท่ี 4 “การบริหารจัดการภูมิป!ญญาต�องให�เห็นเปUนรูปธรรมกว*านี้ไม*ใช*ให�ทางกลุ*มภูมิ
ป!ญญาท�องถ่ินไปตายเอาดาบหน�า” 
 คนท่ี 5 “ให�ทําเปUนนโยบายถาวร และให�มีการประเมินผลจากผลงานอย*างต*อเนื่องและ
ปรับปรุงให�ดีข้ึน ไม*ว*าผู�นําคนใดมา ก็ให�สานต*อ” 
 สรุปได�ว*าการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ิน ความสําเร็จหรือผลลัพธ ในการบริหาร
จัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทย ท่ีบรรลุวัตถุประสงค ท่ีพึงปรารถนา   
 นั่นคือ  ผลปฏิบัติงานไม*ว*าจะเปUนผลผลิต  (ผลกระทบ/ผลลัพธ)  ได�ผลตรงตามผลท่ี
คาดหวังไว�เปUนท่ีพึงพอใจของประชาชนจากการดําเนินการของชุมชน หน*วยงาน ในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล*าง ควรมี ผลลัพธ  
 1. ด�านคุณภาพชีวิต โดย การนําสิ่งท่ีได�จากการบริหารจัดการภูมิป!ญญาท�องถ่ินไทยไปใช�
เพ่ือส*งผลให�มีคุณภาพชีวิตด�านเศรษฐกิจ มาเพ่ิมรายได� และลดรายจ*าย ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
มาสร�างสรรคพัฒนา ชุมชน สังคม และสภาพแวดล�อมภายในสังคม มาพัฒนาความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน และส*งผลต*อการประกอบอาชีพ  
 2. ด�านความยั่งยืน คือใช�ทรัพยากรอย*างยั่งยืน ใช�ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อย*างพอเพียง ต*อความจําเปUนเท*านั้น และมีการอนุรักษให�คงอยู*ต*อไป การลดการบริโภคท่ีมากเกิน
ความจําเปUน และการลดของเสีย การรักษาความหลากหลาย การสนับสนุนเศรษฐกิจและการมีส*วน
ร*วมของท�องถ่ิน   
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 3. ด�านการสร�างรายได� การเข�าใจทรัพยากรของตนเองว*ามีจุดแข็งอยู*ตรงไหน ผลิตอะไร 
ใช�อะไร ขายอะไรได�อย*างยั่งยืน มีรูปแบบของการสร�างรายได�เพ่ือให�ชุมชนมีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
และนําผลประโยชนไปกระจายสู*ผู�คนท่ีด�อยโอกาสกว*าตนเอง  
 4. ด�านมีภูมิคุ�มกัน ชุมชนมีความจําเปUนท่ีต�องสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก*
คนทุกกลุ*ม ให�ความสําคัญกับการสร�างความเท*าเทียมกันของโอกาสและการมีส*วนร*วม เพ่ือให�เปUน
สังคมท่ีมีคุณภาพและมีความเปUนธรรม ประชาชนสามารถปรับตัวเข�ากับความเปลี่ยนแปลงและ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได�อย*างมีประสิทธิภาพ ทุกคนในสังคมไทยมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได�รับโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพอย*างเท*าเทียมกัน สามารถเข�าถึงบริการ
ทางสังคมและทรัพยากรอย*างเปUนธรรม และได�รับการคุ�มครองทางสังคมอย*างท่ัวถึง เพ่ือป�องกันมิให�
ตกอยู*ในวงจรความยากจน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย*างท่ัวถึงจัดให�ทําเปUนนโยบายถาวร และให�มี
การประเมินผลจากผลงานอย*างต*อเนื่องและปรับปรุงให�ดีข้ึน ไม*ว*าผู�นําคนใดเข�ามาก็ให�สานต*อ ควร
ได�รับการส*งเสริม สนับสนุน แนะนําจากภาครัฐให�มากข้ึน มิใช*ทําเพียงครั้งคราวควรทําให�จริงจัง และ
ต*อเนื่องมากกว*านี้ ควรมีความเปUนธรรม มีระบบและกระบวนการบริหารท่ีดีและสอดคล�องกับสภาพ
ของชุมชน ให�กลุ*มเข�ามามีส*วนร*วมในการทํางาน งบประมาณ เพ่ือให�เข�าถึงการพัฒนา ต�องให�เห็นเปUน
รูปธรรมกว*านี้ ไม*ใช*ให�ทางกลุ*มภูมิป!ญญาท�องถ่ินไปตายเอาดาบหน�า 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล+าง มีวัตถุประสงค.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย เพ่ือศึกษา
ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย และเพ่ือนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุง แก�ไข ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน
ไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง ผู�วิจัยขอเสนอผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค.การ
วิจัยท้ัง 3 ข�อ มีสาระสําคัญสรุปผลได�ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 เพ่ือให�ผลการวิจัยเป4นไปตามกรอบการวิจัยและครอบคลุมเป5าหมาย ผู�วิจัยจึงได�กําหนด
วัตถุประสงค.ในการวิจัยไว� ดังนี้   
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค.เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง 2) ศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+างและ 3) เสนอแนวทางการปรับปรุง 
ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล+าง การศึกษานี้เป4นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยศึกษา 
กลุ+มตัวอย+างจํานวน 400 คน โดยใช�เทคนิคการสุ+มตัวอย+างแบบแบ+งชั้นภูมิ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดําเนินการโดยการสัมภาษณ.แบบก่ึงมีโครงสร�าง ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน 25 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง 
ผลการวิจัยพบว+า 1) ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยในเขตภาคเหนือตอนล+าง 
โดยรวมอยู+ในระดับมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณารายด�านพบว+าด�านความยั่งยืน อยู+ในระดับสูงสุด 
รองลงมาได�แก+การสร�างรายได�,คุณภาพชีวิต และการมีภูมิคุ�มกัน ( X =4.07, 3.87, 3.80, 3.77) 
ตามลําดับ 2) ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลและการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยในเขต
ภาคเหนือตอนล+าง ประกอบด�วยป�จจัยท่ีสําคัญ 8 ประการ เรียงตามลําดับจากมากไปน�อยได�แก+ การ
สร�างองค.ความรู� การอนุรักษ.ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน, นโยบายและแผน, การรู�คุณค+า, การพัฒนา, การใช�
ประโยชน. การมีส+วนร+วม ภาวะผู�นําซ่ึงป�จจัยท้ัง 8 ประการดังกล+าว สามารถอธิบายความผันแปร ของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ได� 75.40 % (Adjusted R Square = 0.75) 
อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) ข�อเสนอแนวทางในการปรับปรุง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง 
ประกอบด�วยการดําเนินการท่ีสําคัญจํานวน 8 ประการ คือ (1) ควรสร�างองค.ความรู� โดยสนับสนุนให�
ชุมชนมีความสนใจท่ีจะสืบทอดภูมิป�ญญาท�องถ่ิน(2) ควรอนุรักษ.ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน โดยให�ชุมชนมี
กระบวนการในการ จัดกิจกรรมท่ีเป4นระบบ (3) ควรจัดทํานโยบายและแผนงานของชุมชนโดย
วางแผนปฏิบัติงาน ท่ีแน+นอน (4) ควรส+งเสริมการรู�คุณค+า ของชุมชนโดยสร�างสัมพันธ.ภาพระหว+าง
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ผู�คนในสังคมกับสิ่งแวดล�อม (5) ดําเนินการพัฒนาชุมชนให�มีการคิดสร�างสรรค.โดยใช�ภูมิป�ญญาเป4น
พ้ืนฐานในการปรับปรุง ให�เหมาะสมกับยุคสมัย (6) พัฒนาและใช�ประโยชน.ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท�องถ่ิน ให�เกิดประโยชน. (7) เสริมสร�างการมีส+วนร+วม ของชุมชนด�วยการบริหารจัดการภูมิป�ญญา
ท�องถ่ิน ในรูปองค.คณะบุคคลด�วยการมีส+วนร+วมในการตัดสินใจ (8) พัฒนาให�ชุมชนมีภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสม สามารถสร�างอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการองค.กรกลุ+มบุคคลให�ปฏิบัติงานด�วยความเต็มใจ 
เพ่ือให�บรรลุผลเป5าหมาย 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากคํากล+าวท่ีว+าภูมิป�ญญาทําให�ชาติและชุมชนผ+านพ�นวิกฤติและดํารงความเป4นชาติ หรือ
ชุมชนได�ภูมิป�ญญาเป4นองค.ความรู�ท่ีมีคุณค+าและความดีงามท่ีจรรโลงชีวิตและวิถีชุมนให�อยู+ร+วมกับ
ธรรมชาติและสภาวะแวดล�อมได�อย+างกลมกลืนและสมดุลภูมิป�ญญาเป4นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ
และเป4นรากฐานการพัฒนาท่ีเริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาอาศัย
ซ่ึงกันและกัน และการพัฒนาท่ีเกิดจากการผสมผสานองค.ความรู�สากล บนฐานภูมิป�ญญาเดิม เพ่ือ
เกิดเป4นภูมิป�ญญาใหม+ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยดังนั้น ภูมิป�ญญาจึงมีคุณค+าไม+เพียงแต+ต+อท�องถ่ินและ
ผู�คนเท+านั้น แต+ยังเอ้ือประโยชน.อย+างใหญ+หลวงต+อการวางแผนพัฒนาประเทศอย+างยั่งยืนและม่ันคง
ต+อไป 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตภาคเหนือตอนล+างในครั้ง
นี้ ผู�วิจัยได�นําเสนอประเด็นนํามาอภิปรายเพ่ือสรุป ให�ทราบถึงข�อเท็จจริงโดยมีการนําเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมาอ�างอิงสนับสนุนหรือขัดแย�งได� ดังรายละเอียดต+อไปนี้ 
 5.2.1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยในเขตภาคเหนือตอนล+าง 
โดยรวมอยู+ในระดับมาก ( X  = 3.81) เม่ือพิจารณารายด�านพบว+าด�านความยั่งยืน อยู+ในระดับสูงสุด 
( X  = 4.07) รองลงมา ได�แก+ ด�านการสร�างรายได� ( X  = 3.87) ด�านคุณภาพชีวิต ( X  = 3.80) และ
ด�านมีภูมิคุ�มกัน ( X  = 3.77) ตามลําดับ โดยด�านการสร�างความยั่งยืน ท่ีมีค+าเฉลี่ยสูงสุด นั้นเนื่องจาก
ชุมชนได�มีการบริหารจัดการท่ีดีทําให�มีโอกาสได�รับการพัฒนาทักษะฝ[มือการทํางานทําให�สามารถ ใช�
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย+างยั่งยืน และมีความพอเพียงตามความจําเป4น ลดการบริโภคท่ีฟุ]มเฟ̂อย
และสามารถลดของเสีย ท่ีมากเกินความจําเป4น ส+วนด�านมีภูมิคุ�มกัน ท่ีมีค+าเฉลี่ยอยู+ในระดับตํ่าสุดนั้น
เนื่องจาก การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ยังไม+สามารถปรับใช�ให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลง       
ของสังคมใหม+ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วจนไม+สามารถสร�าง ความเท+าเทียมกันในสังคม ท้ังในด�านการสร�าง 
โอกาสในการประกอบอาชีพ ความเป4นอยู+ของครอบครัวและชุมชนท่ีเท+าเทียมกันในสังคม ท้ังในด�านการ
สร�าง โอกาสในการประกอบอาชีพความเป4นอยู+ของครอบครัวและชุมชนท่ีเท+าเทียมกันได�ซ่ึงการบริหาร
จัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+างมีประสิทธิผลโดยรวมอยู+ในระดับมาก ข้ึน
ไปเป4นไปตามสมมติฐานท่ี 1 ของการวิจัยข้ึนไปเป4นไปตามสมมติฐานท่ี 1 ของการวิจัยซ่ึงสอดคล�อง
กับแนวคิดของ การวิจัยซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต (2543) ให�จํากัดความของ คําว+า 
“การพัฒนาท่ียั่งยืน” คือ การพัฒนาท่ีสนองความต�องการของป�จจุบัน โดยไม+ทําให�ประชาชนรุ+นต+อไป
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ใน อนาคตต�องประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการท่ีจะสนองความต�องการของเขาเอง 
และ เกษม จันทร.แก�ว (2545) การใช�ทรัพยากรแบบยั่งยืน ก็คือ การใช�ทรัพยากร และสิ่งแวดล�อม
ตามศักยภาพ ของสิ่งแวดล�อมนั้น เม่ือใช�แล�วต�องไม+ทําให�สิ่งแวดล�อมหรือทรัพยากรนั้นเกิดความด�อย
ใช�ตลอดเวลา โดยมีสตaอคเป4นตัวให�ผลผลิต จะไม+สามารถทําได�และส+งผลกระทบต+อการขาดแคลน 
ทรัพยากรมีใช�ในอนาคตความ และสอดคล�องกับงานวิจัยของ สุนัย จุลพงศธร (2549) ท่ีแสวงหา
ทางออกให�กับโรงสีชุมชนในมิติใหม+ คือ “เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพ่ือความยั่งยืน” โดยยอมรับการ
อยู+ร+วมกันต+อสู�และใช�เครื่องมือพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนชนบทและชุมชนเมืองท่ียากจนให�เป4น
แรงงานท่ีมีคุณภาพและมีทางเลือกในการดําเนินชีวิตและสอดคล�องกับงานวิจัยของ รัดเกล�า เปรม
ประสิทธิ์ (2556) พบว+า ด�านการท+องเท่ียวท่ีต�องอาศัยความรู�ท้ังศาสตร.ทางวิชาการในการพัฒนาและ
การจัดการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน โดยเน�นศิลปcด�านการสร�างสรรค.กิจกรรมการท+องเท่ียวหรือจุดขาย
ให�กับแหล+งท+องเท่ียวเท่ียว โดยต�องให�ความสําคัญในทุกด�าน ไม+ว+าจะเป4นด�านความต�องการ
นักท+องเท่ียว สถานท่ีท+องเท่ียว ชุมชน โดยต�องวางการพัฒนาการท+องเท่ียวโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกท่ีจะสามารถดึงดูดนักท+องเท่ียวได� โดยมุ+งเน�นกิจกรรมการท+องเท่ียวท่ีต�องมี
หลากหลาย อาทิ ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ความปลอดภัย เป4นต�น 
 5.2.2 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลและการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยในเขต
ภาคเหนือตอนล+าง ประกอบด�วยป�จจัยท่ีสําคัญ 8 ประการ เรียงตามลําดับจากมากไปน�อยได�แก+ การ
สร�างองค.ความรู� การอนุรักษ.ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน นโยบายและแผน การรู�คุณค+า การพัฒนา การใช�
ประโยชน. การมีส+วนร+วม ภาวะผู�นํา ซ่ึงป�จจัยท้ัง 8 ประการดังกล+าว สามารถอธิบายความผันแปร 
ของประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภูมิป�ญญาท�องถ่ินได� 75.90 % (Adjusted R Square = 0.75) 
อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิเคราะห.ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยในเขตภาคเหนือตอนล+าง สรุปผลจากการสร�างสมการพยากรณ. การ
วิเคราะห.การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise ป�จจัยทุกตัวมีอิทธิพล
และสามารถบ+งชี้ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล+างแตกต+างกัน เป4นไปตามสมมติฐานท่ี 2 ของการวิจัย ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ 
ศรันย. ชูเกียรติ (2541) ได�ให�ความหมายขององค.ความรู�ในองค.กรว+า หมายถึง ความรู�ในการทําบาง
สิ่งบางอย+าง (Know How หรือ How To) ท่ีเป4นไปอย+างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีกิจการ
อ่ืนๆ ไม+สามารถจะกระทําได� ซ่ึงถือเป4นทรัพย.สิน ทางป�ญญาท่ีมีความสําคัญในการสร�างความ
ได�เปรียบทางการแข+งขัน รวมท้ังทําให�ธุรกิจ สามารถดํารงอยู+ได�ในระยะยาว ความรู�เป4นความคิดรวบ
ยอด หมายถึง ข�อมูล การศึกษา การถ+ายทอด ข�อคิดเห็น การเรียนรู� และสิ่งเร�าทางสมอง ป�จจุบัน 
เป4นท่ียอมรับกันอย+าง แพร+หลายว+า การจัดการความรู�ท่ีดีนํามาซ่ึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ก+อให�เกิดผลดีต+อองค.กรโดยรวมและสอดคล�องกับงานวิจัยของ เดชณรงค. วัฒนพันธุ. (2551) ป�จจัยท่ี
มีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคกลาง 
ประกอบด�วย บรรยากาศการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ วิสัยทัศน. การ ติดต+อสื่อสาร ความผูกพัน
องค.กร การมีส+วนร+วม นโยบายและแผน เป4นป�จจัยท่ีสามารถพยากรณ. ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคกลาง ได�ร�อยละ 78.70 
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 5.2.3 ข�อเสนอแนวทางในการปรับปรุง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภูมิ
ป�ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง ประกอบด�วยการดําเนินการท่ีสําคัญจํานวน 
8 ประการ คือ (1) ควรสร�างองค.ความรู� โดยสนับสนุนให�ชุมชนมีความสนใจท่ีจะสืบทอดภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
ของตนให�มีการจัดการเรียนรู�ให�เหมาะสมกับบริบทของชุมชน มีการตรวจสอบองค.ความรู�และวิธีปฏิบัติไว�
เป4นแนวทางในอนาคต (2) ควรอนุรักษ.ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน โดยให�ชุมชนมีกระบวนการในการ จัดกิจกรรมท่ี
เป4นระบบ และปลุกจิตสํานึก ให�เห็นคุณค+าและความสําคัญ ของประเพณีท่ีเป4นเอกลักษณ.ของท�องถ่ิน (3) 
ควรจัดทํานโยบายและแผนงานของชุมชนโดยวางแผนปฏิบัติงาน ท่ีแน+นอนให�เป4นแนวทางในการทํางาน
ในอนาคต ให�ตรงเป5าหมายและสอดคล�องกับแผนงานของชุมชน (4) ควรส+งเสริมการรู�คุณค+า ของชุมชน
โดยสร�างสัมพันธ.ภาพระหว+างผู�คนในสังคมกับสิ่งแวดล�อมท้ังในทางธรรมชาติและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ รวมถึงสร�าง
ความสัมพันธ.ท่ีดีกับบรรพบุรุษท่ีล+วงลับไปแล�ว (5) ดําเนินการพัฒนาชุมชนให�มีการคิดสร�างสรรค.โดยใช�
ภูมิป�ญญาเป4นพ้ืนฐานในการปรับปรุง ให�เหมาะสมกับยุคสมัยและควรนําความรู�ด�านวิทยาศาสตร. และ
เทคโนโลยีมาช+วยเพ่ือต+อยอด (6) พัฒนาและใช�ประโยชน. ทรัพยากรธรรมชาติในท�องถ่ิน ให�เกิดประโยชน.
ทางการผลิต การจําหน+าย และการบริการอย+างประหยัดและเหมาะสม (7) เสริมสร�างการมีส+วนร+วม ของ
ชุมชนด�วยการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ในรูปองค.คณะบุคคล ด�วย การมีส+วนร+วมในการตัดสินใจ 
ดําเนินการ การรับผลประโยชน.และการประเมินผล (8) พัฒนาให�ชุมชนมีภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม สามารถ
สร�างอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการองค.กร กลุ+มบุคคลให�ปฏิบัติงานด�วยความเต็มใจ เพ่ือให�บรรลุผล
เป5าหมาย และสอดคล�องกับงานวิจัยของ  สําเนียง รัตนวิไล และคนอ่ืนๆ, 2550 พบว+าการแพทย.พ้ืนบ�าน 
(Traditional Medicine) เป4นภูมิป�ญญาในการดูแล และบําบัดรักษาโรค ท่ีเกิดจากประสบการณ.ตรงของ
ผู�คนในชุมชน ซ่ึงทางองค.การอนามัยโลก (WHO) ได�มีนโยบายให�ประเทศสมาชิกส+งเสริมการผสมผสาน
การแพทย.พ้ืนบ�านเข�าไปในระดับการดูแลสุขภาพของชาติ เพ่ือตอบสนองป�ญหาสุขภาพ และงานบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิอย+างเหมาะสม มีการสนับสนุนให�มีงานวิจัยต+างๆและจัดทําคําแนะนาเก่ียวกับการ
ควบคุมให�เป4นมาตรฐานในองค.ความรู�การแพทย.พ้ืนบ�าน เพ่ือเป4นการแสดงถึงประสิทธิผล คุณภาพและ
ความปลอดภัยของการแพทย.พ้ืนบ�าน สนับสนุนในการเก็บรักษาองค.ความรู�การแพทย.ด้ังเดิมและสมุนไพร 
เพ่ือสร�างความม่ันใจด�านความปลอดภัย ประสิทธิผลและคุณภาพ และสอดคล�องกับงานวิจัยของ  สุภาดา 
แจ�งกระจ+าง (2556) ความจําเป4นด�านพ้ืนฐาน เป4นความต�องการจําเป4นท่ีเก่ียวข�องกับการด้ินรนเพ่ือมีชีวิต
อยู+ ยา ก็เป4นหนึ่งในป�จจัย 4 ท่ีมนุษย.มีความจําเป4นต�องใช�ให�มีชีวิตอยู+อย+างปรกติสุข การสืบทอดองค.
ความรู�จากบรรพบุรุษกันมาอย+างยาวนานจากรุ+นสู+รุ+น ทําให�เห็นถึงความสําคัญและความจําเป4นในการใช�
ยาสมุนไพรท่ีใช�ในการบําบัดรักษาโรคต+างๆ นั้น เป4นสิ่งท่ีหาได�ง+ายในเขตพ้ืนท่ี จึงทํามีค+าใช�จ+ายในการ
บําบัดรักษาถูกกว+าแพทย.แผนป�จจุบัน 
 

5.3 บทสังเคราะห#งานวิจัย  
 ผลการศึกษาความสัมพันธ.ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ป�จจัย X4 การเพ่ิมมูลค+า, X6 การ
ประยุกต.ใช�เทคโนโลยี, X9 การทํางานเป4นทีม, X10 ความผูกพันต+อองค.กรไม+มีอิทธิพลต+อประสิทธิผล
การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง ผู�วิจัยจึงปรับผังเส�นทาง
ประสิทธิผลใหม+ ให�สอดคล�องผลการวิจัยตามสมการพยากรณ.ประสิทธิผลการบริหารจัดการและ
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0.241** 

0.347** 

0.157** 

0.378** 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ใน
เขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง ดังแสดงตามภาพท่ี 5.1    

      

 
ภาพท่ี 5.1 รูปแบบการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ี
 ภาคเหนือตอนล+าง ตามผลการวิจัย 
  

ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 

   
 

 

 

X12  
การสร�างองค.ความรู� 

0.53**     
 

    
       
 X2 

อนุรักษ. 
0.30**   

 
 

 

   
       
 X11  

นโยบายและแผน 
0.40**     

 

    
     

ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ 

 

 X1 
การรู�คุณค+า 

0.41**   
   
 

    

 X5 
การพัฒนา 

 
0.41** 

  
     
 

      
 X3 

การใช�ประโยชน. 
0.22**   

 
 

 

   
       
 X8  

การมีส+วนร+วม 

 

0.34** 
    

 

    
       
 X7 

ภาวะผู�นํา 
 
0.10* 

    
     
       

0.24** 

0.35** 

0.16** 

0.38** 
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 จากภาพท่ี 5.1 การวิเคราะห.ความสัมพันธ.ของป�จจัยท่ีมีอิทธิพล และเก่ียวข�องกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+างด�วยการ สร�าง
สมการพยากรณ.ประสิทธิผลการบริหารจัดการและวิเคราะห.สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.ของป�จจัย ท่ีมี
อิทธิพลและเก่ียวข�องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกับประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง พบว+าป�จจัยท่ีมีอิทธิพลและเก่ียวข�องกับ ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ ประกอบด�วย ป�จจัย X12 การสร�างองค.ความรู� มีอํานาจพยากรณ. ประสิทธิผลสูงสุดมี
ความสัมพันธ.กับประสิทธิผล 0.53** ป�จจัย X2 การอนุรักษ. มีอํานาจพยากรณ. ประสิทธิผลรองจาก
การสร�างองค.ความรู� มีความสัมพันธ.กับประสิทธิผล 0.30** ป�จจัย X11 นโยบายและแผน มีอํานาจ
พยากรณ. ประสิทธิผลรองจากการอนุรักษ. มีความสัมพันธ.กับประสิทธิผล 0.40** ป�จจัย X1 การรู�
คุณค+า มีอํานาจพยากรณ. ประสิทธิผลรองจากนโยบายและแผน มีความสัมพันธ.กับประสิทธิผล 0.41** 
ป�จจัย X5 การพัฒนา มีอํานาจพยากรณ. ประสิทธิผลรองจากการรู�คุณค+ามีความสัมพันธ.กับ
ประสิทธิผล 0.41** ป�จจัย X3 การใช�ประโยชน. มีอํานาจพยากรณ. ประสิทธิผลรองจากการพัฒนามี
ความสัมพันธ.กับประสิทธิผล 0.22** ป�จจัย X8 การมีส+วนร+วม มีอํานาจพยากรณ. ประสิทธิผลรองจาก
การใช�ประโยชน. มีความสัมพันธ.กับประสิทธิผล 0.34** ป�จจัย X7 ภาวะผู�นํา มีอํานาจพยากรณ. 
ประสิทธิผลรองจากการมีส+วนร+วมมีความสัมพันธ.กับประสิทธิผล 0.10** 
 ส+วน ป�จจัย X4 การเพ่ิมมูลค+า, X6 การประยุกต.ใช�เทคโนโลยี, X9 การทํางานเป4นทีม, X10

ความผูกพันต+อองค.กร เป4นป�จจัยท่ีมีอํานาจการพยากรณ.ประสิทธิผลการบริหารจัดการน�อยท่ีสุด    
ไม+สามารถ สร�างสมการพยากรณ.จึงนําออกจากผังเส�นทางประสิทธิผล  
 แต+ X4 การเพ่ิมมูลค+า, X6 การประยุกต.ใช�เทคโนโลยี, X9  การทํางานเป4นทีม, X10 ความ
ผูกพันต+อองค.กร ก็ยังมีความสัมพันธ. กับป�จจัยอ่ืนๆ และประสิทธิผลการบริหารจัดการ แสดงว+า X4.
การเพ่ิมมูลค+า, X6 การประยุกต.ใช�เทคโนโลยี, X9  การทํางานเป4นทีม, X10 ความผูกพันต+อองค.กร ก็มี
ความจําเป4นและเป4นท่ีคาดหวังของการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล+าง มาก ถึงแม�ว+าจะมีอิทธิพลต+อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+างน�อยก็ตาม 
 
5.4 ข�อเสนอแนะ  
 ซ่ึงประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง จะ
เป4นประโยชน.ในด�านการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในรูปองค.คณะบุคคล โดยเฉพาะในการ
นําไปประยุกต. ในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยผู�วิจัยขอเสนอแนะระดับนโยบาย ระดับ
หน+วยปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางการนําผลการวิจัยไปใช� ประโยชน.และเพ่ือการศึกษาวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 5.4.1 ข�อเสนอแนะระดับนโยบาย 
  จากผลการวิจัยพบว+า  1. นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินในป�จจุบัน รัฐมีการผลักดันภูมิป�ญญาท�องถ่ินมีการจัดสรรงบประมาณ แต+เป4นการส+งเสริม
เพียงครั้งคราวขาดความต+อเนื่องและจริงจัง  2. แผนงาน โครงการของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
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ภูมิป�ญญาท�องถ่ินในป�จจุบันเป4น โครงการของรัฐ ส+งเสริมผลักดันให�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินมีความ
เหมาะสมน�อยมาก รัฐบาลไม+ทําอย+างจริงจัง ไม+มีการประชาสัมพันธ.ให�ทราบว+ามีแผนงานใดบ�าง      
3. การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินของรัฐ ต�องมีรูปแบบท่ีต�องติดตามอย+างจริงจังอย+าทําแบบไฟ
ไหม�ฟาง ควรติดตามผลงาน ไม+ใช+แบบรายงานบนกระดาษแต+ไม+ปฏิบัติจริง บางชุมชนรัฐจะสนับสนุน
แต+ชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จแล�วเนื่องจากไม+ต�องสร�างผลงานใหม+เพียงแต+นําของเดิมมาพัฒนาเท+านั้น  
4. กระบวนการจัดการของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ไม+เหมาะสมรัฐจะ
กําหนดให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐเป4นผู�บริหารจัดการเพียงฝ]ายเดียว โดยไม+ให�กลุ+มในชุมชนเข�ามาบริหาร
ร+วม กระบวนการท่ีตั้งไว�สวยงามจริง แต+ทําไม+ได� ต�องแก�ไข ปรับปรุงให�เป4นรูปธรรม ไม+ใช+ทําเป4นครั้ง
คราว มิได�ทําต+อเนื่อง ควรให�ข�อมูลข+าวสารแก+กลุ+ม ชุมชน อย+างเป4นธรรม 
  ผู�วิจัยขอเสนอแนะในระดับนโยบาย ว+ารัฐควรมีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ส+งเสริมภูมิป�ญญาท�องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน ในการขับเคลื่อนเป5าหมายสูงสุดเพ่ือให� “ชุมชนเข�มแข็ง 
เศรษฐกิจฐานรากมีความม่ันคงอย+างยั่งยืน” ชุมชนควรได�การสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี
จากภาครัฐ ทําให�มีโอกาสได�รับการพัฒนาทักษะฝ[มือแรงงานให�ทัดเทียมนานาอารยะประเทศในการ
ก�าว ย+างเข�าสู+เศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาสามารถในการทํางานโดยใช�ทรัพยากรทางธรรมชาติออย+าง
คุ�มค+า อย+างยั่งยืน และมีความพอเพียงตามความจําเป4น ลดการบริโภคท่ีฟุ]มเฟ̂อยและสามารถลดของ
เสีย ท่ีมากเกินความจําเป4น และรัฐควรสนับสนุน ส+งเสริม เน�นให�ทุกคนต�องขับเคลื่อนไปสู+เป5าหมาย
ร+วมกันเก่ียวกับป�จจัยเหล+านี้ ได�แก+ การส+งเสริมการสร�างองค.ความรู� การอนุรักษ.ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
นโยบายและแผน การรู�คุณค+า การพัฒนา การใช�ประโยชน. การมีส+วนร+วมของประชาชน ภาวะผู�นํา 
การส+งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน การส+งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาสมรรถนะองค.กร
ในการทํางานเชิงบูรณาการ  โดยได�กําหนดประเด็นยุทธศาสตร.การขับเคลื่อนภารกิจให�บรรลุ
เป5าหมาย “ชุมชนเข�มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง”  5 ประเด็น ดังนี้ 1. การส+งเสริมการสร�างองค.
ความรู� 2. การอนุรักษ.ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ตามนโยบายและแผนในการเสริมสร�างขีดความสามารถการ
บริหารงานชุมชน 3. ส+งเสริมให�รู�คุณค+า รู�จักการพัฒนา การใช�ประโยชน.และการมีส+วนร+วมของ
ประชาชนเศรษฐกิจสร�างสรรค. 4. เสริมสร�างภาวะผู�นําโดยเน�นหลักธรรมมาภิบาลและความม่ันคงของ
ชุมชน 5. เสริมสร�างองค.กรให�มีขีดสมรรถนะสูงโดยส+งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการ
ชุมชน ควรนําข�อเสนอแนะจากการวิจัยมาประสานกับสํานักส+งเสริมภูมิป�ญญาท�องถ่ินและวิสาหกิจ
ชุมชนซ่ึงเป4นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร.ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร.ท่ี 3 ส+งเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค. เป5าประสงค. คือ มุ+งหวังให�ประชาชนในหมู+บ�านมีความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและภูมิป�ญญาท�องถ่ินยกระดับสู+เศรษฐกิจสร�างสรรค.  โดยมีกลยุทธ.ในการ
ขับเคลื่อน 3 กลยุทธ. ดังนี้ 1. พัฒนาผู�ผลิต ผู�ประกอบการ และการตลาด 2. ส+งเสริมการสืบสานภูมิ
ป�ญญาท�องถ่ินเผยแพร+สู+ เวทีโลก 3. พัฒนาผลิตภัณฑ.ชุมชนด�วยองค.ความรู�และนวัตกรรม มี
กระบวนงานในการขับเคลื่อนภารกิจให�บรรลุเป5าหมายประเด็นยุทธศาสตร. ภายใต�กลยุทธ.ดังกล+าว    
6 กระบวนการ ได�แก+ 1. กระบวนงานเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ+มผู�ผลิต ผู�ประกอบการและเครือข+าย      
2. กระบวนงานส+งเสริมช+องทางการตลาด 3. กระบวนงานสืบค�น รวบรวมภูมิป�ญญาท�องถ่ิน           
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4. กระบวนงานสืบสาน และเผยแพร+ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 5. กระบวนงานสร�างมูลค+าเพ่ิมผลิตภัณฑ.
ชุมชน 6. กระบวนงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ.ชุมชน 
 5.4.2 ข�อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
  จากผลการวิจัยพบว+า 
  5.4.2.1 การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินมีเง่ือนไข ท่ีทําให�การบริหารจัดการ
ประสบผลสําเร็จ คือต�องมีการทํางานร+วมท้ังสองฝ]ายท้ังภาครัฐและประชาชน และต�องเข�าถึงชุมชน 
ไม+ใช+ใครเป4นใหญ+แล�วก็หายไป ควรทําด�วยใจ และมีเงินเป4นส+วนสนับสนุน 
  5.4.2.2 ในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินป�จจัยท่ีมีผลต+อความสําเร็จในการ
จัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 1. การรู�คุณค+า ในการสร�างความสัมพันธ.ภาพระหว+างผู�คนใน
สังคมกับสิ่งแวดล�อมท่ีอยู+รายรอบท้ังหมดท้ังความสัมพันธ.ท่ีดีในครัวเรือน ความสัมพันธ.ท่ีดีต+อชุมชน
และสังคม ความสัมพันธ.ท่ีดีต+อสภาพแวดล�อมท้ังในทางธรรมชาติและสิ่งศักด์ิรวมถึงความสัมพันธ.ท่ีดี
กับบรรพบุรุษท่ีล+วงลับไปแล�ว 2. การอนุรักษ. กระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการอย+างเป4นระบบ 
เริ่มจากการพัฒนาโดยการปลุกจิตสํานึกให�คนในท�องถ่ินตระหนักถึงคุณค+าแก+นสารและความสําคัญ
ของภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ส+งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต+างๆ สร�าง
จิตสํานึกของความเป4นคนท�องถ่ินนั้นๆ ท่ีจะต�องร+วมกันอนุรักษ.ภูมิป�ญญา ท่ีเป4นเอกลักษณ.ของ
ท�องถ่ิน รวมท้ังสนับสนุนให�มีพิพิธภัณฑ.ท�องถ่ินหรือพิพิธภัณฑ.ชุมชนข้ึน เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและ
ความเป4นมาของชุมชน อันจะสร�างความรู�และความภูมิใจในชุมชนท�องถ่ินด�วย และพร�อมท่ีจะช+วยกัน
สืบทอดสิ่งท่ีดีงามให�คงอยู+ต+อไป 3. การใช�ประโยชน. ชุมชนต+างๆ ได�อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการ
ประกอบอาชีพและนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�ประโยชน.ทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการผลิต การจําหน+าย
สินค�า และการบริการต+างๆ เพ่ือทําให�มีความเป4นอยู+ดีข้ึนสะดวกสบายมากข้ึน 4. การเพ่ิมมูลค+า ทําให�
ลูกค�าหรือผู�รับประโยชน. ได�รับในสิ่งท่ีต�องการเพ่ิมข้ึนจากเดิมหรือเป4นการทําให�ค+าอัตราส+วนระหว+าง
ผลประโยชน.ท่ีได�รับ เปรียบเทียบกับต�นทุนท่ีต�องเสียไปเพ่ิมข้ึน 5. การพัฒนา ควรมีการริเริ่ม
สร�างสรรค.และปรับปรุงภู มิป�ญญาให� เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน.ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยใช�ภูมิป�ญญาเป4นพ้ืนฐานในการรวมกลุ+มการพัฒนาอาชีพควรนําความรู�ด�าน
วิทยาศาสตร. และเทคโนโลยีมาช+วยเพ่ือต+อยอดใช�ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจน
การป5องกันและอนุรักษ.สิ่งแวดล�อม 6. การประยุกต.ใช�เทคโนโลยี สารสนเทศซ่ึงเป4นรากฐานสําคัญ 
และเป4นสิ่งจําเป4นอันจะขาดมิได�ในการพัฒนาประเทศ เพราะสารสนเทศเป4นท่ีมาของความรู� และ
เทคโนโลยีต+างๆ ท่ีจะสร�างให�เกิดมูลค+าเพ่ิม และการพัฒนาองค.ความรู� ท้ังในด�านการผลิต การจัดการ
การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ. ซ่ึงด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 7. การมีภาวะผู�นํา ผู�นํามี
ความสามารถท่ีชักจูงให�บุคคล หรือ เป4นผู�ซ่ึงสามารถมีอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการต+อสิ่งท่ีมี
คุณค+าต+างๆ มากกว+าคนอ่ืนๆ ในองค.กรและสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืน กลุ+มบุคคลปฏิบัติงานด�วยความเต็ม
ใจ เพ่ือทําให�เป5าหมาย หรือวัตถุประสงค.ท่ีต้ังไว�บรรลุผล ปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนได� 8. การมี
ส+วนร+วม เป4นกระบวนการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินในรูปองค. คณะบุคคล ประกอบด�วย มีส+วน
ร+วมในการตัดสินใจ มีส+วนร+วมดําเนินการ มีส+วนร+วมในการรับ ผลประโยชน.และมีส+วนร+วมในการ
ประเมินผล 9. การทํางานเป4นทีม เป4นสภาพการทํางานร+วมกันของคณะกรรมการ ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
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ประกอบด�วย ทีมแก�ป�ญหา ทีมงานบริหารโดยตนเอง ทีมประสานข�ามสายงาน และทีมเสมือนจริง 
10. ความผูกพันต+อองค.กร หมายถึงบุคคลมีความภาคภูมิใจท่ีได�รับการแต+งต้ังเป4น กรรมการ มีความ
พยายามแสวงหาความรู�ความสามารถมาปรับปรุงพัฒนาการทํางานให�สําเร็จตาม เป5าหมาย และ
ต�องการท่ีจะดํารงไว�ซ่ึงการเป4นกรรมการภูมิป�ญญาท�องถ่ินตลอดไป ประกอบด�วย ความศรัทธาของ
ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ความทุ+มเทต+อภูมิป�ญญาท�องถ่ิน และความภักดีต+อภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 11. นโยบาย
และแผนเป4นการคาดการณ.ล+วงหน�า ถึงเหตุการณ.ต+างๆ แล�วกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานเป4น
แนวทางในการทํางานในอนาคต ให�ตรงเป5าหมายท่ี ต�องการ โดยการกําหนดงานท่ีจะทํา วิธีทํา และ
วัตถุประสงค.รายย+อยของการทํางานนั้นๆ ข้ึนไว� ล+วงหน�า เพ่ือเป4นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกฝ]าย ประกอบด�วย นโยบายและการ วางแผน 12. การสร�างองค.ความรู� ให�บุคคลมีความ
สนใจท่ีจะสืบทอดภูมิป�ญญาท�องถ่ินมีการจัดการเรียนรู� ท่ีเหมาะสมกับบริบทและตอบสนองต+อ
เป5าหมายของชุมชน มีการรวบรวมบุคลากรท่ีสนใจในการถ+ายทอดภูมิป�ญญาท�องถ่ิน มีคณะทํางาน 
ศึกษา ค�นคว�าเรียบเรียงและตรวจสอบองค.ความรู�และวิธีปฏิบัติไว�เป4นแนวทางในอนาคต โดยผู�นํา
ชุมชนต�องมีศักยภาพสูง และได�รับการสนับสนุนจากภายนอกกลุ+ม มีการให�ความรู� ส+งเสริมให�ใช�
เทคโนโลยีสมัยใหม+ แนะนําช+วยเหลือประชาสัมพันธ. นําทรัพยากรในชุมชนมาบริหาร ต�องมีความ
ร+วมมือและให�การสนับสนุนท�องถ่ินถึงจะไปรอด   
  5.4.2.3 ป�ญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต+อการจัดการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
เนื่องจาก คนยังไม+เข�าใจในเรื่องภูมิป�ญญาท�องถ่ิน การส+งเสริมให�มีการสืบทอดภูมิป�ญญาท�องถ่ินให�คน
รุ+นหลัง งบประมาณเข�าไม+ถึงกลุ+ม ขาดการพัฒนาหรือพัฒนาอย+างช�าๆ 
  5.4.2.4 การมีส+วนร+วมของประชาชนเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินมี
ความเหมาะสมเนื่องจากเป4นการสร�างอาชีพ สร�างรายได�ให�ชุมชนเข็มแข็ง รัฐควรเข�ามาดูแล บางครั้ง
การให�ความรู� มักจะไม+ได�รับความร+วมมือเนื่องจากถูกมองว+าเสียเวลา เสียรายได� 
  5.4.2.5 ความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต+อการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+างน�อยมากเนื่องจากผู�ทําโครงการไม+เข�าใจ ไม+มีความรู�เรื่องภูมิ
ป�ญญาท�องถ่ินอย+างแท�จริง การคัดเลือกหรืองบประมาณในการพัฒนาภูมิป�ญญาท�องถ่ินไม+ได�รับรู�จาก
หน+วยงานหรือองค.กรณีใดๆ แต+กลุ+มมีความภูมิใจในตัวเองและพ่ึงพาตัวเองมาตลอด 
  5.4.2.6 การบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ความสําเร็จหรือผลลัพธ. ในการบริหาร
จัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ท่ีบรรลุวัตถุประสงค. ท่ีพึงปรารถนา นั่นคือ ผลปฏิบัติงานไม+ว+าจะเป4น
ผลผลิต (ผลกระทบ/ผลลัพธ.) ได�ผลตรงตามผลท่ีคาดหวังไว�เป4นท่ีพึงพอใจของประชาชนจากการ
ดําเนินการของชุมชน หน+วยงาน ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง ควรมี ผลลัพธ. 1. ด�านคุณภาพชีวิต 
โดย การนําสิ่งท่ีได�จากการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยไปใช�เพ่ือส+งผลให�มีคุณภาพชีวิตด�าน
เศรษฐกิจ มาเพ่ิมรายได� และลดรายจ+าย ในการดํารงชีวิตประจําวัน มาสร�างสรรค.พัฒนา ชุมชน 
สังคม และสภาพแวดล�อมภายในสังคม มาพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน และส+งผลต+อ
การประกอบอาชีพ 2. ด�านความยั่งยืน คือใช�ทรัพยากรอย+างยั่งยืน ใช�ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมอย+างพอเพียง ต+อความจําเป4นเท+านั้น และมีการอนุรักษ.ให�คงอยู+ต+อไป การลดการบริโภคท่ี
มากเกินความจําเป4น และการลดของเสีย การรักษาความหลากหลาย การสนับสนุนเศรษฐกิจและการ
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มีส+วนร+วมของท�องถ่ิน 3. ด�านการสร�างรายได� การเข�าใจทรัพยากรของตนเองว+ามีจุดแข็งอยู+ตรงไหน 
ผลิตอะไร ใช�อะไร ขายอะไรได�อย+างยั่งยืน มีรูปแบบของการสร�างรายได�เพ่ือให�ชุมชนมีอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวและนําผลประโยชน.ไปกระจายสู+ผู�คนท่ีด�อยโอกาสกว+าตนเอง 4. ด�านมีภูมิคุ�มกัน ชุมชนมี
ความจําเป4นท่ีต�องสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก+คนทุกกลุ+ม ให�ความสําคัญกับการสร�าง
ความเท+าเทียมกันของโอกาสและการมีส+วนร+วม เพ่ือให�เป4นสังคมท่ีมีคุณภาพและมีความเป4นธรรม 
ประชาชนสามารถปรับตัวเข�ากับความเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได�อย+างมี
ประสิทธิภาพ ทุกคนในสังคมไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได�รับโอกาสในการประกอบ
สัมมาอาชีพอย+างเท+าเทียมกัน สามารถเข�าถึงบริการทางสังคมและทรัพยากรอย+างเป4นธรรม และ
ได�รับการคุ�มครองทางสังคมอย+างท่ัวถึง เพ่ือป5องกันมิให�ตกอยู+ในวงจรความยากจน และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนอย+างท่ัวถึงจัดให�ทําเป4นนโยบายถาวร และให�มีการประเมินผลจากผลงานอย+างต+อเนื่องและ
ปรับปรุงให�ดีข้ึน ไม+ว+าผู�นําคนใดเข�ามาก็ให�สานต+อ ควรได�รับการส+งเสริม สนับสนุน แนะนําจาก
ภาครัฐให�มากข้ึน มิใช+ทําเพียงครั้งคราวควรทําให�จริงจัง และต+อเนื่องมากกว+านี้ ควรมีความเป4นธรรม 
มีระบบและกระบวนการบริหารท่ีดีและสอดคล�องกับสภาพของชุมชน ให�กลุ+มเข�ามามีส+วนร+วมในการ
ทํางาน งบประมาณ เพ่ือให�เข�าถึงการพัฒนา ต�องให�เห็นเป4นรูปธรรมกว+านี้ ไม+ใช+ให�ทางกลุ+มภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินไปตายเอาดาบหน�า 
   ผู�วิจัยขอเสนอแนะให�หน+วยปฏิบัติงานท�องถ่ินควร 1) ให�ชุมชน เข�ามามีส+วน
ในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการสืบสานภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยเผยแพร+สู+เวทีโลก เพ่ือให�เกิด
การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย และตอบสนองต+อความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ิน 2) ภาคราชการในทุกระดับควรปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดการภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินไทยใหม+ จากท่ีเคยเป4นผู�กําหนด วางแผน บริหารและสั่งการตามนโยบาย โดยควรมีการปรับ
บทบาทหน�าท่ีให�เป4นคณะท่ีปรึกษาให�กับองค.กรบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทยในพ้ืนท่ีเป5าหมาย  
 5.3.3 ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต+อไป 
  5.3.3.1 ควรทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีให�ครอบคลุมภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงแต+ละภาค มีบริบทแตกต+างกัน 
  5.3.2.2 จากผลการวิจัยพบว+า ป�จจัยการเพ่ิมมูลค+า การประยุกต.ใช�เทคโนโลยี การ
ทํางานเป4นทีม ความผูกพันต+อองค.กร เป4นป�จจัยท่ีมีอํานาจการพยากรณ.ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน�อยท่ีสุด ไม+สามารถ สร�างสมการพยากรณ แต+ก็มีความสัมพันธ. กับป�จจัยอ่ืนๆ และ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการแสดงว+า ป�จจัยดังกล+าวก็มีความจําเป4นและเป4นท่ีคาดหวังของการ
บริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+าง มาก ถึงแม�ว+าจะมีอิทธิพลต+อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล+างน�อยก็ตามควรนํา
ป�จจัยเหล+านี้ไปทําการวิจัยซํ้าอีกครั้งว+า ผลจะเป4นอย+างไร เพ่ือหาทางปรับปรุง แก�ไข การเพ่ิมมูลค+า
การประยุกต.ใช�เทคโนโลยี การทํางานเป4นทีม ความผูกพันต+อองค.กร ซ่ึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห+งชาติ ได�คาดหวังอย+างสูง ในการบริหารจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินไทย 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
การศึกษาวิเคราะห�เพ่ือกําหนดตัวแปรของป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต.อประสิทธิผลการบริหารจัดการ         

ภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล.าง 
 

 1. ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 
 2. ศาสตราจารย� ดร.อิมรอน  มะลูลีม 
 3. อาจารย� พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย� 
 4. อาจารย� ดร.บุญเรือง    ศรีเหรัญ 
 5. อาจารย� ดร.บุญเลิศ   ไพรินทร� 
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การวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง 

 
เครื่องมือการวิจัย: แบบสัมภาษณ�ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ประกอบการวิจัย: ตอนท่ี  1 การศึกษาวิเคราะห�เพ่ือกําหนดตัวแปรของป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต.อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล.าง 
 
คําช้ีแจง 
 1. การวิเคราะห�เพ่ือกําหนดตัวแปรจากแบบสัมภาษณ�เชิงลึก สําหรับผู�เชี่ยวชาญ เป?น
ข้ันตอนท่ี 1 ของการดําเนินการวิจัย เรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย ในเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล.าง 
 2. ผู�เชี่ยวชาญท่ีให�ข�อมูลแสดงความคิดเห็นในประเด็นต.างๆ โดยเสรี 
 3. ให�ผู�เชี่ยวชาญ แสดงความคิดเห็นอย.างอิสระ เพ่ือจะได�แนวคิดไปใช�ในการกําหนด      
ตัวแปรต.อไป 
 4. ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�ครั้งนี้ จะเป?นความลับและไม.มีผลกระทบต.อผู�ให�สัมภาษณ�
แต.ประการใด และจะนําไปใช�เฉพาะในการวิจัยเท.านั้น 

 
 

 
ผู�วิจัย  นายวชิิต  ไชยชนะ 

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 219

แบบสัมภาษณ/ความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญ 
 

ชื่อผู�ให�สัมภาษณ�  ………………………………………………………………………………… 
ตําแหน.ง    ………………………………………………………………………………… 
ชื่อผู�สัมภาษณ�  นายวิชิต  ไชยชนะ 
วัน / เดือน/ปI ท่ีสัมภาษณ�…………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีสัมภาษณ�  ………………………………………………………………………………… 
 

รายการประเด็น / ข�อคําถามท่ีใช�สัมภาษณ/ 
 
1. ท.านคิดว.าสิ่งใดบ�างท่ีเก่ียวข�องและมีอิทธิพลต.อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน
ไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล.าง 
…………………………………………………………………………………....................................................... 

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

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

2. ท.านคิดว.ามีป)จจัยใดบ�างท่ีมีอิทธิพลต.อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย ของ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล.าง 
…………………………………………………………………………………....................................................... 

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

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

3. ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม เก่ียวกับป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต.อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล.าง 
…………………………………………………………………………………....................................................... 

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

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

 
ขอขอบคุณในความร.วมมือทางวิชาการ 

และการเสียสละเวลาอันมีค.ายิ่ง ต.อการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชิญเป?นผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
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ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 

 1. ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
 2. อาจารย� ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร� 
 3. อาจารย� ดร.ภิศักด์ิ    กัลยาณมิตร 
 4. อาจารย� ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล 
 5. อาจารย� ดร.สาธร  ทรัพย�รวงทอง 
 6. อาจารย� ดร.ชรินทร�  ศรีทับทิม 
 โดยกําหนดคุณสมบัติว.าเป?นอาจารย�ในมหาวิทยาลัยหรือหน.วยงานท่ีเก่ียวข�องกับ
การศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหน.งทางวิชาการเป?นรองศาสตราจารย�ซ่ึงมี
ความเชี่ยวชาญด�านรัฐประศาสนศาสตร� จํานวน 6 คน ได�แก. 
 
ลําดับ รายละเอียด 

1 

ชื่อ – สกุล ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 
ประวัติ / 
ความ
เชี่ยวชาญ 

B.A. (Political Science) 2511 University of Manila ประเทศฟdลิปปdนส� 
M.A. (Political Science Development) 2513  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Ph.D. (Leadership/Human Behavior 
with Specialization in Urban Development) 2517 US International 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สังกัด / 
หน.วยงาน 

- 

2 
 

ชื่อ – สกุล อาจารย� ดร.บุญเลิศ ไพรินทร� 
ประวัติ / 
ความ
เชี่ยวชาญ 

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร�ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (ประสานมิตร) 
ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร� (Master of Public Administration)   
มหาวิทยาลัยจอร�เจีย  (University of  Georgia)  สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร� (Doctor of Public Administration)   
มหาวิทยาลัยจอร�เจีย  (University of Georgia) สหรัฐอเมริกา 

สังกัด / 
หน.วยงาน 

อดีตข�าราชการบํานาญ  (ระดับ 10) สํานักงาน ก.พ.  สํานักนายกรัฐมนตรี 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2543-2549) 
อดีตผู�อํานวยการวิทยาลัยนักบริหาร สํานักงาน ก.พ. 
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ลําดับ รายละเอียด 

3 

ชื่อ – สกุล อาจารย� ดร.ภิศักด์ิ  กัลยาณมิตร 

ประวัติ / 
ความ
เชี่ยวชาญ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร�) (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต                 
(รัฐประศาสนศาสตร�)) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ� (2555) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร�) (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร�))
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (2545) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร�) (ศิลปะศาสตร�บัณฑิต (รัฐศาสตร�)) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (2540) 

4 

สังกัด/ 
หน.วยงาน 

อาจารย�ประจาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 

ชื่อ – สกุล อาจารย� ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล 
ประวัติ / 

ความ
เชี่ยวชาญ 

 

สังกัด / 
หน.วยงาน 

อาจารย�ประจาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 
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ลําดับ รายละเอียด 

5 

ชื่อ – 
สกุล 

อาจารย� ดร.สาธร ทรัพย�รวงทอง 

ประวัติ / 
ความ
เชี่ยวชาญ 

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สังกัด / 
หน.วยงาน 

อาจารย�ประจําสาขาวิชา ทดสอบและวิจัยทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� 
http://edu.nsru.ac.th/2011/index.php?view=teachCard.php&order=7 

6 

ชื่อ – สกุล อาจารย� ดร.ชรินทร�  สีทับทิม 
ประวัติ / 
ความ
เชี่ยวชาญ 

 

สังกัด / 
หน.วยงาน 
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ภาคผนวก ค 
ผลการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือเก็บข�อมูลวิจัย (IOC) 
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แบบประเมินสําหรับผู�เช่ียวชาญในการพิจารณา 
แบบสอบถามป"จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป"ญญาท�องถ่ิน 

และประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป"ญญาท�องถ่ิน 

คําช้ีแจง 
 ขอความอนุเคราะห�จากผู�เชี่ยวชาญ ได�พิจารณาว.าแบบสอบถามป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต.อ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินและประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน

แล�วลงความคิดเห็นว.ามีความเหมาะสมและสอดคล�อง ในด�านต.างๆ ตามท่ีกําหนดไว�หรือไม. โดยทํา

เครื่องหมาย  �  ลงในช.อง  “ระดับความคิดเห็น” ตามความคิดเห็นของท.าน ดังนี้ 

 +1      เม่ือแน.ใจว.าข�อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล�อง 
   0      เม่ือไม.แน.ใจว.าข�อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล�อง 
 -1       เม่ือแน.ใจว.าข�อคําถามไม.มีความเหมาะสมและสอดคล�อง 
 

ป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต.อประสิทธิผล 
การบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

ระดับความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
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ตาราง  แสดงความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค.าความสอดคล�องระหว.างข�อ   
 คําถามกับ เนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
 

ข�อท่ี 
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ (คนท่ี) 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 

1 1 0 1 1 1 1 0.80 ใช�ได� 
2 0 0 1 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
3 0 1 0 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
4 1 1 1 0 1 1 0.80 ใช�ได� 
5 1 0 1 1 1 1 0.80 ใช�ได� 
6 1 0 1 1 1 1 0.80 ใช�ได� 
7 -1 1 1 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
8 1 -1 1 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
9 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
10 1 1 1 0 1 1 0.80 ใช�ได� 
11 1 1 0 1 1 1 0.80 ใช�ได� 
12 1 -1 1 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
13 1 1 0 1 1 1 0.80 ใช�ได� 
14 1 0 1 1 1 1 0.80 ใช�ได� 
15 1 1 1 0 1 1 0.80 ใช�ได� 
16 -1 1 1 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
17 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
18 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
19 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
20 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
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ตาราง (ต*อ) 
 

ข�อท่ี 
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ (คนท่ี) 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 

21 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
22 1 1 -1 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
23 1 1 1 0 1 1 0.80 ใช�ได� 
24 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
25 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
26 1 1 1 1 0 1 0.80 ใช�ได� 
27 1 1 1 1 -1 1 0.60 ใช�ได� 
28 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
29 1 1 1 1 -1 1 0.60 ใช�ได� 
30 1 1 0 1 1 1 0.80 ใช�ได� 
31 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
32 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
33 1 1 1 -1 1 1 0.60 ใช�ได� 
34 1 0 1 1 1 1 0.80 ใช�ได� 
35 1 -1 1 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
36 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
37 1 1 1 0 1 1 0.80 ใช�ได� 
38 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
39 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
40 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
41 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
42 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
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ตาราง (ต*อ) 
 

ข�อท่ี 
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ (คนท่ี) 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 

43 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
44 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
45 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
46 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
47 1 1 1 -1 1 1 0.60 ใช�ได� 
48 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
49 1 -1 1 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
50 1 1 1 -1 1 1 0.60 ใช�ได� 
51 1 1 -1 1 1 1 0.60 ใช�ได� 
52 1 1 0 1 1 1 0.80 ใช�ได� 
53 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
54 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
55 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
56 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
57 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
58 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
59 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
60 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
61 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
62 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
63 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
64 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
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ตาราง (ต*อ) 
 

ข�อท่ี 
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ (คนท่ี) 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 

65 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
66 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
67 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
68 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
69 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
70 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
71 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
72 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
73 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
74 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
75 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
76 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
77 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
78 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
79 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
80 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช�ได� 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห�ทดลองใช�เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 
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ภาคผนวก  จ  
ผลการวิเคราะห�ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
 

ตาราง แสดง Print Out การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ด�วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α: 
Coefficient Alpha) โดยการนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช� มาหาค.าความเชื่อม่ันปรากฏว.า
แบบสอบถาม ท้ังฉบับ ค.าความเชื่อม่ัน เท.ากับ .973  
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.973 .975 80 

 

 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.498 3.533 4.867 1.333 1.377 .131 80 
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ตาราง แสดง Print Out การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ด�วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α: 
Coefficient Alpha) โดยการนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช� มาหาค.าความเชื่อม่ันปรากฏว.า
แบบสอบถาม 
ด�านท่ี 1 ด�านการบริหารจัดการค.าความเชื่อม่ัน เท.ากับ .904 
 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.904 .914 30 

 

 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.409 3.533 4.867 1.333 1.377 .195 30 
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ตาราง แสดง Print Out การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ด�วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α: 
Coefficient Alpha) โดยการนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช� มาหาค.าความเชื่อม่ันปรากฏว.า
แบบสอบถาม 
ด�านท่ี 2 ด�านภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย ค.าความเชื่อม่ัน เท.ากับ .939 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.939 30 

 

 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.532 4.100 4.867 .767 1.187 .091 30 
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ตาราง แสดง Print Out การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ด�วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α: 
Coefficient Alpha) โดยการนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช� มาหาค.าความเชื่อม่ันปรากฏว.า
แบบสอบถาม 
ด�านท่ี 3 ด�านประสิทธิผลการบริหารจัดการ ค.าความเชื่อม่ัน เท.ากับ .906 
 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.906 .916 20 

 

 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.580 4.100 4.867 .767 1.187 .089 20 
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ภาคผนวก ฉ  
เคร่ืองมือเก็บข�อมูล: แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ� 
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แบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามนี้ เป?นส.วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ� เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ        
ภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล.าง” เพ่ือใช�ประกอบการศึกษาในระดับปริญญา     
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของ ดาบตํารวจวิชิต  ไชยชนะ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ซ่ึงผู�วิจัยใคร.ขอความร.วมมือจากท.านในการตอบแบบสอบถาม 
ซ่ึงท.านสามารถเลือกตอบคําถามได�ตามความเห็นของท.าน เนื่องจากเป?นแบบสอบถามท่ีใช�ประโยชน�
เพ่ือประการศึกษาเท.านั้น 
 แบบสอบถาม จะแบ.งออกเป?น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต.อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านความหลากหลายของภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย 
 ตอนท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต.อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินไทยด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 4 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย 
 ตอนท่ี 5 ข�อมูลเก่ียวความคิดเห็นเก่ียวกับป)ญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงสร�างการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย 
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คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช.อง   ท่ีท.านเห็นว.าตรงกับความเห็นของท.านมากท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  1) เพศ 

   1. ชาย     2. หญิง 
 2) อายุ 

  1. ตํ่ากว.าหรือเท.ากับ 20 ปI  2.  21 – 40  ปI  

   3. 41 – 60  ปI    4.  61  ปI ข้ึนไป 
 
 3) อาศัยอยู.ในพ้ืนท่ี 

   ตํ่ากว.า 5 ปI  5 ปI – 10 ปI  11 ปI ข้ึนไป 
 4) อาชีพ 

  1. ทํานา   2. ทําไร.   3. รับราชการ 

  4. อ่ืนๆ 
 5) ระดับการศึกษา 

  1. ตํ่ากว.ามัธยมศึกษาปIท่ี 6   

  2. มัธยมศึกษาปIท่ี 6/ปวช  

  3. ปริญญาตรี     

  4. สูงกว.าปริญญาตรี 
 6) รายได�ส.วนบุคคลต.อเดือน 

  1. ตํ่ากว.า 10,000 บาท   2. 10,001 – 20,000  บาท

   3. 20,001 – 30,000  บาท  4. มากกว.า 30,000  บาท 
 7) ท.านอยู.ในชุมชนท่ีมีภูมิป)ญญาท�องถ่ินด�าน 

  1. ด�านเกษตรกรรม   2. ด�านการแพทย�แผนไทย

   3. ด�านโภชนาการ  
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ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต.อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทยด�าน
ความหลากหลายของภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย 

คําช้ีแจง โปรดใส.เครื่องหมาย “�” ลงในช.องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท.านเพียงข�อเดียว 
 

ป"จจัยด�านความหลากหลาย 
ของภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

การรู�คุณค*า 
1. มีความรู�ความเข�าใจในวิธีปฏิบัติ
ของการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ิน 

     

2. มีจุดมุ.งหมายในการสร�าง
ความสัมพันธ�ระหว.างผู�คนในสังคม
กับภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

3. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีจุดมุ.งหมายในการสร�าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีในครัวเรือน 

     

4. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีจุดมุ.งหมายในการสร�าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีต.อสภาพแวดล�อมใน
ด�านธรรมชาติ 

     

5. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีจุดมุ.งหมายในการสร�าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีในสิ่งศักด์ิสิทธิ์
รวมถึงบรรพบุรุษท่ีล.วงลับไปแล�ว 

     

การอนุรักษ/ 
6. ในยุคป)จจุบันบุตรหลานได�สืบทอด
ต.อความรู�ในภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 
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ป"จจัยด�านความหลากหลาย 
ของภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

7. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการปฏิบัติหน�าท่ีโดยใช�
ความรู�ความสามารถอย.างเต็มท่ี
และเต็มความสามารถ 

     

8. มีการถ.ายทอดองค�ความรู�ใน
ภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

9. มีการดํารงชีวิตตามแบบแผน
ของภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

10. มีการปลูกจิตสํานึกให�คนใน
ท�องถ่ินตระหนักถึงคุณค.าและ
แก.นสารความสําคัญของภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ิน 

     

การใช�ประโยชน/ 
11. มีการใช�วัสดุอุปกรณ�และ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู.ให�เกิด
ประโยชน�ต.อภูมิป)ญญาท�องถ่ิน
อย.างสูงสุด 

     

12. มีการอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในการ
ประกอบอาชีพด�วยภูมิป)ญญา
ท�องถ่ิน 

     

13. ในการบริหารจัดการภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ินมีการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช�
ประโยชน�ทางเศรษฐกิจเก่ียวกับ
การผลิต  
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ป"จจัยด�านความหลากหลาย 
ของภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

14. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�
ประโยชน�เพ่ือให�มีชีวิตความเป?นอยู.ดีข้ึน 

     

15. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�
ประโยชน�ทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการ
จําหน.าย และการบริการต.างๆ 

     

การเพ่ิมมูลค*า 
16. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการทําให�ลูกค�าหรือผู�รับ
ประโยชน�ได�รับสิ่งท่ีต�องการเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม 

     

17. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการทําให�อัตราส.วนระหว.าง
ผลประโยชน�ท่ีได�รับเปรียบเทียบกับ
ต�นทุนท่ีต�องเสียไปเพ่ิมข้ึน 

     

18. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีวัสดุอุปกรณ�เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 

     

19. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการออกแบบผลิตภัณฑ�ให�
ทันสมัยอยู.เสมอ 

     

20. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการต่ืนตัวและกระตือรือร�นใน
การทํางานด�วยวิธีการใหม.ๆ 
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ป"จจัยด�านความหลากหลาย 
ของภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

การพัฒนา 
21. มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค�ทําสิ่ง
ใหม.ๆ ท่ีเป?นประโยชน�ต.อการบริหาร
จัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

22. มีการริเริ่มสร�างสรรค�และปรับปรุง
ภูมิป)ญญาท�องถ่ินให�เหมาะสมกับยุคสมัย 

     

23. มีการใช�ภูมิป)ญญาท�องถ่ินเป?น
พ้ืนฐานในการร.วมกลุ.มพัฒนาอาชีพ 

     

24. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการนําวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีมาช.วยต.อยอดในการผลิต 
การตลาด และการบริหาร 

     

25. มีการนําความรู�ใหม.ๆ ช.วยเพ่ือ
ป�องกันและอนุรักษ�ภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

การประยุกต/ใช�เทคโนโลยี 
26. มีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
ประชาสัมพันธ�ภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

27. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินนําเทคโนโลยีต.างๆ มาสร�างองค�
ความรู�ท่ีจะสร�างให�เกิดมูลค.าเพ่ิม 

     

28. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาองค�
ความรู�ท้ังในด�านการผลิต  
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ป"จจัยด�านความหลากหลาย 
ของภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

29. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาองค�
ความรู�ท้ังในด�านการตลาด 

     

30. ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาองค�
ความรู�ท้ังในด�านการแปรรูปผลิตภัณฑ� 

     

 
ตอนท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต.อประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทยด�าน
คุณภาพการบริหารจัดการ 

คําช้ีแจง โปรดใส.เครื่องหมาย “�” ลงในช.องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท.านเพียงข�อเดียว 
 

ป"จจัย 
ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

ภาวะผู�นํา 
1. ชุมชนของท.านผู�นํามีความ
พยายามทําให�ชุมชนมีความไว�วางใจ
ซ่ึงกันและกันในการบริหารจัดการภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ิน 

     

2. ชุมชนของท.านผู�นํามองโลกในแง.ดี
และม่ันใจเม่ือพูดถึงเรื่องท่ีจะทําให�
ภูมิป)ญญาท�องถ่ินของชุมชนดีข้ึน
กว.าเดิม 

     

3. ชุมชนของท.านผู�นํามีการกระตุ�น
ให�ชุมชนมีความต่ืนตัวและ
กระตือรือร�นในการบริหารจัดการภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ินด�วยวิธีการใหม.ๆ 
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ป"จจัย 
ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

4. ชุมชนของท.านผู�นํามีการกําหนดให�มี
แผนงานในอนาคตเพ่ือใช�ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

5. ชุมชนของท.านผู�นํามีการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ินไว�ชัดเจน 

     

การมีส*วนร*วม 
6. ท.านมีส.วนร.วมในการตัดสินใจ
พิจารณาแผนงานของชุมชนในการ
บริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

7. ท.านมีส.วนร.วมในการประเมินผล
การปฏิบัติในการบริหารจัดการภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ิน 

     

8. ท.านมีส.วนร.วมในการบริหารจัดการ
งบประมาณในชุมชนท่ีมีการบริหาร
จัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

9. ท.านมีส.วนร.วมเผยแพร.ข.าวสาร
ผลงานของภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

10. ท.านมีส.วนร.วมเสนอแนะปรับปรุง
การบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

การทํางานเปJนทีม 
11. ชุมชนของท.านมีการแก�ป)ญหาโดย
คํานึงถึงผลประโยชน�ส.วนรวมมากกว.า
ผลประโยชน�ส.วนตน 

     

12. ชุมชนของท.านมีการตัดสินใจและ
ดําเนินการตามมติเสียงส.วนใหญ.ของ
คนในชุมชนในด�านการบริการจัดการ
ภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 
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ป"จจัย 
ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

13. ชุมชนของท.านมีการนําความรู� 
ประสบการณ� จากภูมิป)ญญาท�องถ่ิน
อ่ืนท่ีประสบผลสําเร็จมาประยุกต�ใช� 

     

14. ชุมชนของท.านมีการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ินอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ในภูมิป)ญญาท�องถ่ินมากข้ึน 

     

15. ชุมชนของท.านมีความสามารถใน
การติดต.อ ประสานงานกับหน.วยงาน
อ่ืน อย.างมีประสิทธิผล 

     

ความผูกพันกับองค/กร 
16. ความภาคภูมิใจในงานท่ีได�รับ
มอบหมายเพ่ือสร�างชื่อเสียงให�แก.ภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ิน 

     

17. ความต้ังใจทุ.มเทในการทํางานให�
บรรลุเป�าหมายของการพัฒนาภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ิน 

     

18. ความเต็มใจในการดําเนินการ
ตามความรู�ความสามารถ 

     

19. การปกป�องชื่อเสียงของภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ินเม่ือถูกกล.าวร�ายโดยไร�
เหตุผลหรือเข�าใจผิด 

     

20. ความรู�สึกเป?นส.วนหนึ่งของภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ิน 
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ป"จจัย 
ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

นโยบายและการวางแผน 
21. มีการกําหนดจุดหมายปลายทาง
และวางแนวทางดําเนินงานให�
บรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมาย 

     

22. การกําหนดนโยบายเกิดจากการ
มีส.วนร.วมของชุมชนและสอดคล�อง
กับสภาพของภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

23. มีแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับ
งบประมาณท่ีได�รับ 

     

24. มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ 
การดําเนินงานของภูมิป)ญญาท�องถ่ิน
อย.างเป?นระบบและต.อเนื่อง 

     

25. มีการสรุป เผยแพร. 
ประชาสัมพันธ� ผลการจัดการของภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ินแก.สาธารณชน 

     

การสร�างองค/ความรู� 
26. ชุมชนของท.านมีบุคลากรท่ีสนใจ
ในการสืบทอดภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

27. ชุมชนมีการจัดการเรียนรู�ด�านภูมิ
ป)ญญาท�องถ่ินท่ีตอบสนองเป�าหมาย
ของชุมชน 

     

28. ชุมชนมีการจัดการเรียนรู�ท่ี
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในการ
บริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

     

29. ชุมชนมีการรวบรวมบุคลากรเป?น
คณะทํางานท่ีสนใจในการถ.ายทอด
ภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 
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ป"จจัย 
ด�านคุณภาพการบริหารจัดการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

30. ชุมชนมีคณะทํางานศึกษาองค�
ความรู�ในการบริหารภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินไว�เป?นแนวทางในอนาคต 

     

 
ตอนท่ี 4 ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย 

คําช้ีแจง โปรดใส.เครื่องหมาย “�” ลงในช.องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท.านเพียงข�อเดียว 
 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

คุณภาพชีวิต 
1. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินทําให� มีงานทําในหมู.บ�านไม.
ต�องอพยพย�ายไปทํางานท่ีอ่ืน 

     

2. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินสามารถบรรเทาความ
เดือดร�อนและทําให�มีชีวิตความ
เป?นอยู.ท่ีดี 

     

3. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินส.งผลให�มีคุณภาพชีวิตด�าน
เศรษฐกิจ 

     

4. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการนําสิ่งท่ีได�จากการ
บริหารจัดการท�องถ่ินมาเพ่ิมรายได�
และลดรายจ.ายในการดํารงชีวิต
ประจําวัน 
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

5. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการนําสิ่งท่ีได�จากการ
บริหารจัดการท�องถ่ินมาสร�างสรรค�
พัฒนาชุมชนสังคมและ
สภาพแวดล�อมภายในสังคม 

     

ความย่ังยืน 
6. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินทําให� มีโอกาสได�รับการ
พัฒนาทักษะฝIมือการทํางาน 

     

7. ภูมิป)ญญาท�องถ่ินจะยังคงอยู.คู.
ชุมชนเม่ือมีการบริหารจัดการท่ีดี 

     

8. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการใช�ทรัพยากรอย.างยั่งยืน
และมีการอนุรักษ�ให�คงอยู.ต.อไป 

     

9. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการใช�ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย.างพอเพียงต.อความ
จําเป?นเท.านั้น 

     

10. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการลดการบริโภคท่ีมากเกิน
ความจําเป?น และการลดของเสีย  

     

การสร�างรายได� 
11. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินทําให�เกิดการสร�างรายได�
เพียงพอต.อการเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัว 
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

12. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินทําให�เข�าใจทรัพยากรของ
ตนเองว.ามีจุดแข็งจุดอ.อนอยู.ตรงไหน 

     

13. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีรูปแบบของการสร�างรายได�
เพ่ือให�ชุมชนมีอาชีพ 

     

14. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินมีการนําผลประโยชน�ไป
กระจายสู.ผู�ท่ีด�อยโอกาสกว.าตนเอง 

     

15. ภูมิป)ญญาท�องถ่ินส.งเสริม
เศรษฐกิจของชุมชนเม่ือมีการบริหาร
จัดการท่ีดี 

     

ภูมิคุ�มกัน 
16. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินทําให�มีภูมิคุ�มกันชีวิตความ
เป?นอยู.ของครอบครัวและชุมชนมี
ความอบอุ.นและสมบูรณ�ดีข้ึน 

     

17. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินทําให�เกิดการสร�างความเท.า
เทียมกันในสังคม 

     

18. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินทําให�สามารถปรับตัวเข�ากับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได�อย.างมี
ประสิทธิภาพ 

     

19. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินทําให�ทุกคนมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 

ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

20. การบริหารจัดการภูมิป)ญญา
ท�องถ่ินทําให�ได�รับโอกาสในการ
ประกอบสัมมาอาชีพอย.างเท.าเทียม
กัน 

     

 
ตอนท่ี 5 ข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับป)ญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร�างการ
บริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทย  มีจํานวน 2 ข�อ 
คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามต.อไปนี้ตามความคิดเห็นของท.าน 
1. ท.านคิดว.าภูมิป)ญญาท�องถ่ินในชุมชนของท.านมีป)ญหาอุปสรรคในเรื่องใดบ�าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ท.านคิดว.าจะมีการปรับปรุงโครงสร�างการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน ให�มีประสิทธิผลสูงข้ึน
ท.านมีข�อเสนอแนะประการใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ/เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล*าง 

 
คําช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ�ชุดนี้ใช�สําหรับสัมภาษณ� ประธานชุมชน/ชมรม  ผู�นําท�องถ่ิน ผู�มีส.วนได�เสีย  
ผู�มีส.วนเก่ียวข�อง คณะกรรมการ ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ       
ภูมิป)ญญาท�องถ่ินเพ่ือนําไปเป?นข�อมูลในการศึกษาวิจัย ซ่ึงท.านเหล.านี้เป?นผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถ
ในเรื่องท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล.าง 
 ส*วนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ให�สัมภาษณ� 
 1) สถานะ/ตําแหน.ง 

 (  ) ประธานชุมชน/ชมรม  
 (  ) ผู�นําท�องถ่ิน 
 (  ) คณะกรรมการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 

(  ) ข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ี 
 2) ระดับการศึกษา 
  (  ) ระดับปริญญาตรี 
  (  ) ระดับสูงปริญญากว.าตรี 
 3) ประสบการณ�การบริหารจัดการ/อาศัยอยู.ในพ้ืนท่ี 
  (  ) 1 ปI – 5 ปI 
  (  ) 6 ปI – 10 ปI 
  (  ) 10 ปI ข้ึนไป 
 
 
 
 
 



 259

ส*วนท่ี 2  ใช�สัมภาษณ�ประธานชุมชน/ชมรม ผู�นําท�องถ่ิน ผู� มีส.วนได�เสีย ผู� มีส.วนเก่ียวข�อง 
คณะกรรมการ ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน 
 
1) นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินในป)จจุบันเป?นอย.างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม. อย.างไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2) แผนงาน โครงการของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินในป)จจุบัน เป?นอย.างไร มี
ความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม. อย.างไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3) การบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินของรัฐมีรูปแบบอย.างไร มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม. 
อย.างไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4) กระบวนการจัดการของรัฐท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินมีความเหมาะสมหรือไม. 
อย.างไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5) การบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินมีเง่ือนไขอะไรบ�างท่ีทําให�การบริหารจัดการประสบผลสําเร็จ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6) ในการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินมีป)จจัยใดบ�างท่ีมีผลต.อความสําเร็จในการจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7) ป)ญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต.อการจัดการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ิน เป?นอย.างไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8) การมีส.วนร.วมของประชาชนเก่ียวกับการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินมีความเหมาะสมหรือไม. 
อย.างไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9) ความพึงพอใจของท.านท่ีมีต.อการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินเป?นอย.างไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) การบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินควรเป?นเป?นอย.างไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก ช  
หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลสําหรับการวิจัย 
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ภาคผนวก  ซ 
Print Out 
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Regression 

 

[DataSet0]  

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
x12 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
x2 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
x11 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 
x1 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

5 
x5 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

6 
x3 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

7 
x8 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

8 
x7 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Y  
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Variables Entered/Removed
a
 

 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
x12 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
x2 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
x11 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 
x1 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

5 
x5 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

6 
x3 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

7 
x8 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

8 
x7 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Y  
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Model Summary
i
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .526
a
 .277 .275 .29983 .277 152.614 1 398 .000 

2 .711
b
 .506 .503 .24825 .229 183.576 1 397 .000 

3 .770
c
 .593 .590 .22545 .088 85.341 1 396 .000 

4 .841
d
 .707 .704 .19162 .114 153.185 1 395 .000 

5 .855
e
 .732 .728 .18359 .025 36.292 1 394 .000 

6 .862
f
 .742 .739 .18011 .011 16.412 1 393 .000 

7 .866
g
 .750 .745 .17773 .007 11.584 1 392 .001 

8 .871
h
 .759 .754 .17454 .010 15.465 1 391 .000 

 

a. Predictors: (Constant), x12 

b. Predictors: (Constant), x12, x2 

c. Predictors: (Constant), x12, x2, x11 

d. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1 

e. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5 

f. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5, x3 

g. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5, x3, x8 

h. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5, x3, x8, x7 

i. Dependent Variable: Y  
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ANOVA
i
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.720 1 13.720 152.614 .000
a
 

Residual 35.780 398 .090   

Total 49.499 399    

2 Regression 25.033 2 12.517 203.100 .000
b
 

Residual 24.466 397 .062   

Total 49.499 399    

3 Regression 29.371 3 9.790 192.612 .000
c
 

Residual 20.128 396 .051   

Total 49.499 399    

4 Regression 34.996 4 8.749 238.271 .000
d
 

Residual 14.504 395 .037   

Total 49.499 399    

5 Regression 36.219 5 7.244 214.907 .000
e
 

Residual 13.280 394 .034   

Total 49.499 399    

6 Regression 36.751 6 6.125 188.829 .000
f
 

Residual 12.748 393 .032   

Total 49.499 399    

7 Regression 37.117 7 5.302 167.868 .000
g
 

Residual 12.382 392 .032   

Total 49.499 399    

8 Regression 37.588 8 4.699 154.237 .000
h
 

Residual 11.911 391 .030   

Total 49.499 399    

a. Predictors: (Constant), x12     

b. Predictors: (Constant), x12, x2     

c. Predictors: (Constant), x12, x2, x11    

d. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1    

e. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5    

f. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5, x3   

g. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5, x3, x8   

h. Predictors: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5, x3, x8, x7   

i. Dependent Variable: Y    
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence Interval for 

B 

B Std. Error Beta Lower Bound 

Upper 

 Bound 

1 (Constant) 3.051 .068  44.594 .000 2.917 3.186 

x12 .220 .018 .526 12.354 .000 .185 .255 

2 (Constant) 1.853 .105  17.636 .000 1.646 2.059 

x12 .283 .015 .675 18.275 .000 .252 .313 

x2 .240 .018 .501 13.549 .000 .205 .275 

3 (Constant) 1.457 .105  13.931 .000 1.251 1.663 

x12 .263 .014 .628 18.505 .000 .235 .291 

x2 .226 .016 .472 14.007 .000 .194 .258 

x11 .138 .015 .300 9.238 .000 .108 .167 

4 (Constant) .875 .101  8.706 .000 .678 1.073 

x12 .226 .012 .540 18.165 .000 .202 .250 

x2 .205 .014 .428 14.810 .000 .178 .232 

x11 .172 .013 .373 13.225 .000 .146 .197 

x1 .180 .015 .353 12.377 .000 .152 .209 

5 (Constant) .763 .098  7.777 .000 .570 .956 

x12 .220 .012 .525 18.381 .000 .196 .243 

x2 .198 .013 .413 14.865 .000 .172 .224 

x11 .155 .013 .338 12.229 .000 .130 .180 

x1 .158 .014 .310 10.978 .000 .130 .187 

x5 .090 .015 .167 6.024 .000 .061 .120 

6 (Constant) .594 .105  5.663 .000 .388 .800 

x12 .228 .012 .545 19.154 .000 .205 .252 

x2 .209 .013 .436 15.664 .000 .183 .235 

x11 .152 .012 .331 12.163 .000 .127 .177 

x1 .139 .015 .272 9.323 .000 .110 .168 

x5 .071 .015 .132 4.617 .000 .041 .102 

x3 .065 .016 .119 4.051 .000 .034 .097 

7 (Constant) .561 .104  5.393 .000 .356 .765 
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x12 .227 .012 .543 19.340 .000 .204 .251 

x2 .195 .014 .407 14.132 .000 .168 .222 

x11 .143 .013 .311 11.354 .000 .118 .168 

x1 .146 .015 .285 9.818 .000 .117 .175 

x5 .056 .016 .103 3.497 .001 .024 .087 

x3 .058 .016 .106 3.633 .000 .027 .090 

x8 .045 .013 .101 3.403 .001 .019 .071 

8 (Constant) .638 .104  6.136 .000 .434 .842 

x12 .237 .012 .567 20.080 .000 .214 .260 

x2 .176 .014 .367 12.203 .000 .147 .204 

x11 .140 .012 .305 11.301 .000 .116 .165 

x1 .132 .015 .258 8.773 .000 .102 .161 

x5 .071 .016 .131 4.400 .000 .039 .102 

x3 .080 .017 .144 4.778 .000 .047 .112 

x8 .066 .014 .148 4.707 .000 .038 .093 

x7 -.053 .014 -.132 -3.933 .000 -.080 -.027 

a. Dependent Variable: Y      
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Excluded Variables
i
 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance 

1 x1 .321
a
 7.960 .000 .371 .965 

x2 .501
a
 13.549 .000 .562 .912 

x3 .220
a
 5.344 .000 .259 1.000 

x4 .033
a
 .779 .436 .039 1.000 

x5 .344
a
 8.714 .000 .401 .982 

x6 -.134
a
 -2.993 .003 -.149 .891 

x7 -.030
a
 -.676 .499 -.034 .942 

x8 .355
a
 9.163 .000 .418 .999 

x9 .077
a
 1.675 .095 .084 .849 

x10 .127
a
 2.944 .003 .146 .964 

x11 .342
a
 8.654 .000 .398 .983 

2 x1 .274
b
 8.185 .000 .380 .955 

x3 .278
b
 8.491 .000 .392 .987 

x4 .041
b
 1.171 .242 .059 1.000 

x5 .286
b
 8.665 .000 .399 .965 

x6 -.067
b
 -1.781 .076 -.089 .875 

x7 .081
b
 2.198 .029 .110 .897 

x8 .231
b
 6.552 .000 .313 .906 

x9 .140
b
 3.679 .000 .182 .838 

x10 -.005
b
 -.140 .889 -.007 .894 

x11 .300
b
 9.238 .000 .421 .975 

3 x1 .353
c
 12.377 .000 .529 .913 

x3 .265
c
 9.015 .000 .413 .985 

x4 .036
c
 1.117 .265 .056 .999 

x5 .245
c
 7.966 .000 .372 .941 

x6 -.024
c
 -.679 .498 -.034 .858 

x7 .038
c
 1.102 .271 .055 .879 

x8 .156
c
 4.566 .000 .224 .835 

x9 .121
c
 3.496 .001 .173 .835 
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x10 -.034
c
 -1.003 .316 -.050 .886 

4 x3 .160
d
 5.586 .000 .271 .844 

x4 .005
d
 .179 .858 .009 .991 

x5 .167
d
 6.024 .000 .290 .881 

x6 .013
d
 .433 .665 .022 .849 

x7 .053
d
 1.825 .069 .092 .877 

x8 .159
d
 5.540 .000 .269 .835 

x9 .023
d
 .756 .450 .038 .775 

x10 -.024
d
 -.831 .406 -.042 .885 

5 x3 .119
e
 4.051 .000 .200 .766 

x4 .007
e
 .281 .779 .014 .991 

x6 .007
e
 .262 .793 .013 .849 

x7 -.021
e
 -.676 .499 -.034 .724 

x8 .114
e
 3.844 .000 .190 .742 

x9 .065
e
 2.158 .032 .108 .738 

x10 -.005
e
 -.190 .849 -.010 .874 

6 x4 -.001
f
 -.040 .968 -.002 .984 

x6 -.024
f
 -.836 .404 -.042 .789 

x7 -.072
f
 -2.246 .025 -.113 .637 

x8 .101
f
 3.403 .001 .169 .730 

x9 .038
f
 1.223 .222 .062 .693 

x10 .033
f
 1.145 .253 .058 .787 

7 x4 -.008
g
 -.321 .749 -.016 .978 

x6 -.004
g
 -.153 .879 -.008 .756 

x7 -.132
g
 -3.933 .000 -.195 .544 

x9 .045
g
 1.490 .137 .075 .689 

x10 .017
g
 .577 .564 .029 .763 

8 x4 -.011
h
 -.448 .654 -.023 .977 

x6 .015
h
 .509 .611 .026 .735 

x9 .010
h
 .309 .758 .016 .623 

x10 .016
h
 .568 .571 .029 .763 

a. Predictors in the Model: (Constant), x12   

b. Predictors in the Model: (Constant), x12, x2   
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c. Predictors in the Model: (Constant), x12, x2, x11  

d. Predictors in the Model: (Constant), x12, x2, x11, x1  

e. Predictors in the Model: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5  

f. Predictors in the Model: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5, x3  

g. Predictors in the Model: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5, x3, x8  

h. Predictors in the Model: (Constant), x12, x2, x11, x1, x5, x3, x8, x7 

i. Dependent Variable: Y   
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 Coefficient Correlations
a
 

Model x12 x2 x11 x1 x5 x3 x8 x7 

1 
Covariances 

x12 1.000 
       

Covariances 

x12 .000 
       

2 
Covariances 

x12 1.000 .297 
      

x2 .297 1.000 
      

Covariances x12 .000 8.145E-5 
      

x2 8.145E-5 .000 
      

3 Correlations x12 1.000 .307 -.150 
     

x2 .307 1.000 -.092 
     

x11 -.150 -.092 1.000 
     

Covariances x12 .000 7.035E-5 -3.189E-5 
     

x2 7.035E-5 .000 -2.213E-5 
     

x11 -3.189E-5 -2.213E-5 .000 
     

4 Correlations x12 1.000 .325 -.193 -.240 
    

x2 .325 1.000 -.115 -.125 
    

x11 -.193 -.115 1.000 .210 
    

x1 -.240 -.125 .210 1.000 
    

Covariances x12 .000 5.597E-5 -3.117E-5 -4.351E-5 
    

x2 5.597E-5 .000 -2.068E-5 -2.510E-5 
    

x11 -3.117E-5 -2.068E-5 .000 3.967E-5 
    

x1 -4.351E-5 -2.510E-5 3.967E-5 .000 
    

5 Correlations x12 1.000 .330 -.170 -.210 -.085 
   

x2 .330 1.000 -.094 -.098 -.088 
   

x11 -.170 -.094 1.000 .252 -.210 
   

x1 -.210 -.098 .252 1.000 -.253 
   

x5 -.085 -.088 -.210 -.253 1.000 
   

Covariances x12 .000 5.257E-5 -2.591E-5 -3.625E-5 -1.517E-5 
   

x2 5.257E-5 .000 -1.584E-5 -1.877E-5 -1.760E-5 
   

x11 -2.591E-5 -1.584E-5 .000 4.615E-5 -4.003E-5 
   

x1 -3.625E-5 -1.877E-5 4.615E-5 .000 -5.459E-5 
   

x5 -1.517E-5 -1.760E-5 -4.003E-5 -5.459E-5 .000 
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6 Correlations x12 1.000 .354 -.179 -.251 -.132 .172 
  

x2 .354 1.000 -.106 -.157 -.146 .208 
  

x11 -.179 -.106 1.000 .260 -.179 -.068 
  

x1 -.251 -.157 .260 1.000 -.131 -.318 
  

x5 -.132 -.146 -.179 -.131 1.000 -.304 
  

x3 .172 .208 -.068 -.318 -.304 1.000 
  

 

       
  

 

       
  

 

 

       
  

 

       
  

 Covariances x12 .000 5.626E-5 -2.666E-5 -4.458E-5 -2.420E-5 3.293E-5 
  

x2 5.626E-5 .000 -1.759E-5 -3.123E-5 -2.998E-5 4.476E-5 
  

x11 -2.666E-5 -1.759E-5 .000 4.842E-5 -3.455E-5 -1.363E-5 
  

x1 -4.458E-5 -3.123E-5 4.842E-5 .000 -3.026E-5 -7.644E-5 
  

x5 -2.420E-5 -2.998E-5 -3.455E-5 -3.026E-5 .000 -7.567E-5 
  

x3 3.293E-5 4.476E-5 -1.363E-5 -7.644E-5 -7.567E-5 .000 
  

7 Correlations x12 1.000 .344 -.171 -.251 -.120 .173 -.019 
 

x2 .344 1.000 -.037 -.188 -.047 .235 -.299 
 

x11 -.171 -.037 1.000 .224 -.108 -.039 -.207 
 

x1 -.251 -.188 .224 1.000 -.163 -.330 .134 
 

x5 -.120 -.047 -.108 -.163 1.000 -.252 -.289 
 

x3 .173 .235 -.039 -.330 -.252 1.000 -.129 
 

x8 -.019 -.299 -.207 .134 -.289 -.129 1.000 
 

Covariances x12 .000 5.573E-5 -2.536E-5 -4.386E-5 -2.251E-5 3.254E-5 -3.012E-6 
 

x2 5.573E-5 .000 -6.376E-6 -3.860E-5 -1.027E-5 5.209E-5 -5.418E-5 
 

x11 -2.536E-5 -6.376E-6 .000 4.197E-5 -2.167E-5 -7.893E-6 -3.430E-5 
 

x1 -4.386E-5 -3.860E-5 4.197E-5 .000 -3.859E-5 -7.853E-5 2.610E-5 
 

x5 -2.251E-5 -1.027E-5 -2.167E-5 -3.859E-5 .000 -6.422E-5 -6.034E-5 
 

x3 3.254E-5 5.209E-5 -7.893E-6 -7.853E-5 -6.422E-5 .000 -2.711E-5 
 

x8 -3.012E-6 -5.418E-5 -3.430E-5 2.610E-5 -6.034E-5 -2.711E-5 .000 
 

8 Correlations x12 1.000 .244 -.180 -.289 -.063 .228 .064 -.212 

x2 .244 1.000 -.014 -.091 -.124 .099 -.390 .339 
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x11 -.180 -.014 1.000 .232 -.119 -.057 -.214 .061 

x1 -.289 -.091 .232 1.000 -.211 -.380 .029 .238 

x5 -.063 -.124 -.119 -.211 1.000 -.153 -.167 -.240 

x3 .228 .099 -.057 -.380 -.153 1.000 .012 -.325 

x8 .064 -.390 -.214 .029 -.167 .012 1.000 -.383 

x7 -.212 .339 .061 .238 -.240 -.325 -.383 1.000 

Covariances x12 .000 4.151E-5 -2.635E-5 -5.127E-5 -1.204E-5 4.495E-5 1.050E-5 -3.383E-5 

x2 4.151E-5 .000 -2.465E-6 -1.974E-5 -2.876E-5 2.378E-5 -7.840E-5 6.598E-5 

x11 -2.635E-5 -2.465E-6 .000 4.318E-5 -2.380E-5 -1.170E-5 -3.712E-5 1.018E-5 

x1 -5.127E-5 -1.974E-5 4.318E-5 .000 -5.102E-5 -9.512E-5 6.025E-6 4.833E-5 

x5 -1.204E-5 -2.876E-5 -2.380E-5 -5.102E-5 .000 -4.104E-5 -3.755E-5 -5.211E-5 

x3 4.495E-5 2.378E-5 -1.170E-5 -9.512E-5 -4.104E-5 .000 2.827E-6 -7.313E-5 

x8 1.050E-5 -7.840E-5 -3.712E-5 6.025E-6 -3.755E-5 2.827E-6 .000 -7.226E-5 

x7 -3.383E-5 6.598E-5 1.018E-5 4.833E-5 -5.211E-5 -7.313E-5 -7.226E-5 .000 

a. Dependent Variable: Y       
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.1299 4.5442 3.8763 .30693 400 

Std. Predicted Value -2.432 2.176 .000 1.000 400 

Standard Error of Predicted Value .018 .044 .026 .005 400 

Adjusted Predicted Value 3.1142 4.5454 3.8759 .30718 400 

Residual -.75900 .68069 .00000 .17278 400 

Std. Residual -4.349 3.900 .000 .990 400 

Stud. Residual -4.391 3.922 .001 1.002 400 

Deleted Residual -.77401 .68832 .00034 .17710 400 

Stud. Deleted Residual -4.498 3.996 .002 1.008 400 

Mahal. Distance 3.252 24.496 7.980 3.513 400 

Cook's Distance .000 .053 .003 .006 400 

Centered Leverage Value .008 .061 .020 .009 400 

a. Dependent Variable: Y    
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Correlations 

  

             

1. VALUE Pearson Correlation 1             

Sig. (2-tailed) 

 

            

N 400             

2. CONSE  Pearson Correlation .042 1            

Sig. (2-tailed) .406 

 

           

N 400 400            

3. APPLY  Pearson Correlation .339** -.108* 1           

Sig. (2-tailed) .000 .032 

 

          

N 400 400 400           

4. COST  Pearson Correlation .084 -.020 .103* 1          

Sig. (2-tailed) .092 .693 .040 

 

         

N 400 400 400 400          

5. DEVEL  Pearson Correlation .241** .083 .347** .010 1         

Sig. (2-tailed) .000 .097 .000 .837 

 

        

N 400 400 400 400 400         

6. TECHNO  Pearson Correlation -.013 -.219** .196** -.035 .013 1        

Sig. (2-tailed) .798 .000 .000 .490 .795 

 

       

N 400 400 400 400 400 400        

7. LEAD  Pearson Correlation -.042 -.274** .382** .026 .383** .228** 1       

Sig. (2-tailed) .402 .000 .000 .611 .000 .000 

 

      

N 400 400 400 400 400 400 400       

8. PARTI  Pearson Correlation -.036 .300** .157** .073 .362** -.202** .378** 1      

Sig. (2-tailed) .473 .000 .002 .148 .000 .000 .000 

 

     

N 400 400 400 400 400 400 400 400      

9. TEAM  Pearson Correlation .285** -.218** .240** .000 -.072 .405** -.106* -.117* 1     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .999 .150 .000 .034 .019 

 

    

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400     

10. ORGANI  Pearson Correlation .019 .196** -.324** .043 -.033 -.311** -.082 .165** -.025 1    

Sig. (2-tailed) .702 .000 .000 .395 .515 .000 .101 .001 .622 

 

   

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400    
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11. PLAN  Pearson Correlation -.169** .049 .032 .019 .181** -.097 .145** .287** .094 .134** 1   

Sig. (2-tailed) .001 .332 .524 .712 .000 .052 .004 .000 .061 .007 

 

  

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400   

12. KNOWL  Pearson Correlation .186** -.297** .000 .012 .135** .330** .241** -.029 .388** .190** .129** 1  

Sig. (2-tailed) .000 .000 .993 .804 .007 .000 .000 .566 .000 .000 .010 

 

 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400  

EFFEC Pearson Correlation .408** .300** .220** .040 .409** .055 .099* .340** .270** .222** .404** .526** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .427 .000 .275 .047 .000 .000 .000 .000 .000 

 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

           

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ภาคผนวก ฌ 
ชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถิ่นไทย 

การคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ�ไทย ปI พ.ศ. 2555 
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ชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป"ญญาท�องถ่ินไทย 
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ/ไทย ปO พ.ศ. 2555 

 

1. ชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทยกลุ.มเกษตรกรรม 

 

ท่ี 
ประเภท

ผู�ประกอบการ 
หมวดผลิตภัณฑ/ ท่ีอยู* 

1. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน   ผักและผลไม�แปรรูป 53/2 ม.4 ต.ลานดอกไม� อ.เมืองกําแพงเพชร  
จ.กําแพงเพชร 

2. วิสาหกิจชุมชน
ขนาดกลางและ
ขนาดย.อม 

ข�าวและธัญพืชแปรรูป 141/3 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมืองกําแพงเพชร  
จ.กําแพงเพชร 

3. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เนื้อสัตว� นม ไข.แปรรูป 19/1 ม.3 ต.ไตรตรึงษ� อ.เมืองกําแพงเพชร  
จ.กําแพงเพชร 

4. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 219 ม.6 ต.แม.ระมาด อ.แม.ระมาด จ.ตาก 
5. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน พืชผัก ผลไม� 284 ม.3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 
6. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ข�าวและธัญพืชแปรรูป 299 ม.3 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค�  

จ.นครสวรรค� 
7. วิสาหกิจชุมชน

ขนาดกลางและ
ขนาดย.อม 

ข�าวและธัญพืชแปรรูป 168 ม.1 ต.นครสวรรค�ตก อ.เมืองนครสวรรค�  
จ.นครสวรรค� 

8. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 300 ม.8 ต.โพธิ์ประทับช�าง อ.โพธิ์ประทับช�าง  
จ.พิจิตร 

9. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 60/1 ม.6 ต.ไผ.รอบ อ.โพธิ์ประทับช�าง         
จ.พิจิตร 

10. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 91 ม.6 ต.ไผ.รอบ อ.โพธิ์ประทับช�าง จ.พิจิตร 
11. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เนื้อสัตว� นม ไข.แปรรูป 57/1 ม.5 ต.กําแพงดิน อ.สามง.าม จ.พิจิตร 
12. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เนื้อสัตว� นม ไข.แปรรูป 218 ม.2 ต.วังโมกข� อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
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ท่ี 
ประเภท

ผู�ประกอบการ 
หมวดผลิตภัณฑ/ ท่ีอยู* 

13. วิสาหกิจชุมชน
ขนาดกลางและ
ขนาดย.อม 

ผักและผลไม�แปรรูป 109/2 ม.3 ซอย9 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก  
จ.พิษณุโลก 

14. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 2/3 ม.4 ต.เนินกุ.ม อ.บางกระทุ.ม จ.พิษณุโลก 
15. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 43 ม.5 ถนนพิษณุโลก - หนองตม ต.หอกลอง  

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
16. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ข�าวกล�องและข�าวสาร 93 ม.7 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
17. วิสาหกิจชุมชน

ขนาดกลางและ
ขนาดย.อม 

ผักและผลไม�แปรรูป 23/5 ม.2 ต.ป�าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ�            
จ.เพชรบูรณ� 

18. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 120/1 ม.1 ถนนสระบุรี-หล.มสัก ต.วังชมภู      
อ.เมืองเพชรบูรณ� จ.เพชรบูรณ� 

19. วิสาหกิจชุมชน
ขนาดกลางและ
ขนาดย.อม 

ผักและผลไม�แปรรูป 99/9 ม.9 ถนนบ�านห�วยลาน -หัวนา ต.น้ําชุน  
อ.หล.มสัก จ.เพชรบูรณ� 

20. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 98 ม.9 ถนนหล.มสัก-เลย ต.หนิฮาว               
อ.หล.มเก.า จ.เพชรบูรณ� 

21. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 2/1 ม.1 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
22. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 21/2 ม.6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
23. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เนื้อสัตว� นม ไข.แปรรูป 218 ม.4 ต.คุ�งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ�  

จ.อุตรดิตถ� 
24. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ข�าวกล�องและข�าวสาร 41 ม.3 ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ� จ.อุตรดิตถ� 
25. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 40 ม.2 ต.หาดล�า อ.ท.าปลา จ.อุตรดิตถ� 
26. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 165 ม.1 ต.บ�านเสี้ยว อ.ฟากท.า จ.อุตรดิตถ� 
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2. ชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทยกลุ.มโภชนาการ 
 

ท่ี 
ประเภท

ผู�ประกอบการ 
หมวดผลิตภัณฑ/ ท่ีอยู* 

27. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 53/2 ม.4 ต.ลานดอกไม�                     
อ.เมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 

28. วิสาหกิจชุมชนขนาด
กลางและขนาดย.อม 

ข�าวและธัญพืชแปรรูป 141/3 ม.6 ต.หนองปลิง                         
อ.เมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 

29. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ขนม 41 ม.9 ถนนกําแพงเพชร-ท.ามะเขือ        
ต.เทพนคร อ.เมืองกําแพงเพชร                  
จ.กําแพงเพชร 

30. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ขนม 45 ม.8 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ              
จ.กําแพงเพชร 

31. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ขนม 52/2 ม.3 ต.ลานดอกไม�ตก อ.โกสัมพีนคร       
จ.กําแพงเพชร 

32. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 219 ม.6 ต.แม.ระมาด อ.แม.ระมาด จ.ตาก 
33. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน พืชผัก ผลไม� 284 ม.3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 
34. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เครื่องด่ืมไม.มี

แอลกอฮอล� 
4/407 ม.15 ซอย2 ต.วัดไทร                    
อ.เมืองนครสวรรค� จ.นครสวรรค� 

35. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ข�าวและธัญพืชแปรรูป 299 ม.3 ต.หนองกระโดน                        
อ.เมืองนครสวรรค�  จ.นครสวรรค� 

36. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ขนม 210 ม.2 ต.หนองกระโดน                         
อ.เมืองนครสวรรค�  จ.นครสวรรค� 

37. วิสาหกิจชุมชนขนาด
กลางและขนาดย.อม 

ประมงแปรรูป 21/9 ถนนดาวดึงส� ต.ปากน้ําโพ                 
อ.เมืองนครสวรรค� จ.นครสวรรค� 

38. กลุ.มผู�ผลิตเจ�าของ
รายเดียว 

ขนม 272/2 ถนนสวรรค�วิถี ต.ปากน้ําโพ                 
อ.เมืองนครสวรรค� จ.นครสวรรค� 

39. วิสาหกิจชุมชนขนาด
กลางและขนาดย.อม 

ข�าวและธัญพืชแปรรูป 168 ม.1 ต.นครสวรรค�ตก                         
อ.เมืองนครสวรรค�  จ.นครสวรรค� 
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ท่ี 
ประเภท

ผู�ประกอบการ 
หมวดผลิตภัณฑ/ ท่ีอยู* 

40. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน น้ําพริก 115/14 ม.17 ซอยบ�านใหม.พัฒนา ต.เกยไชย  
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค� 

41. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 300 ม.8 ต.โพธิ์ประทับช�าง อ.โพธิ์ประทับช�าง  
จ.พิจิตร 

42. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 60/1 ม.6 ต.ไผ.รอบ อ.โพธิ์ประทับช�าง จ.พิจิตร 
43. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 91 ม.6 ต.ไผ.รอบ อ.โพธิ์ประทับช�าง จ.พิจิตร 
44. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เนื้อสัตว� นม ไข.แปรรูป 57/1 ม.5 ต.กําแพงดิน อ.สามง.าม จ.พิจิตร 
45. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เนื้อสัตว� นม ไข.แปรรูป 218 ม.2 ต.วังโมกข� อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
46. วิสาหกิจชุมชน

ขนาดกลางและ
ขนาดย.อม 

ผักและผลไม�แปรรูป 109/2 ม.3 ซอย9 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก  
จ.พิษณุโลก 

47. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 2/3 ม.4 ต.เนินกุ.ม อ.บางกระทุ.ม จ.พิษณุโลก 
48. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 43 ม.5 ถนนพิษณุโลก - หนองตม ต.หอกลอง  

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
49. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน น้ําพริก 205/1 ม.6 ต.แม.ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
50. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ข�าวกล�องและข�าวสาร 93 ม.7 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
51. วิสาหกิจชุมชน

ขนาดกลางและ
ขนาดย.อม 

ผักและผลไม�แปรรูป 23/5 ม.2 ต.ป�าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ�  
จ.เพชรบูรณ� 

52. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 120/1 ม.1 ถนนสระบุรี-หล.มสัก ต.วังชมภู      
อ.เมืองเพชรบูรณ� จ.เพชรบูรณ� 

53. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ขนม 7/1 ม.8 ต.บุ.งคล�า อ.หล.มสัก จ.เพชรบูรณ� 
54. วิสาหกิจชุมชน

ขนาดกลางและ
ขนาดย.อม 

ผักและผลไม�แปรรูป 99/9 ม.9 ถนนบ�านห�วยลาน -หัวนา ต.น้ําชุน    
อ.หล.มสัก จ.เพชรบูรณ� 

55. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 98 ม.9 ถนนหล.มสัก-เลย ต.หนิฮาว อ.หล.มเก.า 
จ.เพชรบูรณ� 

 

 



 284

ท่ี 
ประเภท

ผู�ประกอบการ 
หมวดผลิตภัณฑ/ ท่ีอยู* 

56. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน น้ําพริก 7 ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ� 
57. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 2/1 ม.1 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
58. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 21/2 ม.6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
59. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เนื้อสัตว� นม ไข.แปรรูป 218 ม.4 ต.คุ�งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ�  

จ.อุตรดิตถ� 
60. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ข�าวกล�องและข�าวสาร 41 ม.3 ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ� จ.อุตรดิตถ� 
61. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน น้ําผึ้ง 185/1 ม.4 ต.คุ�งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ�  

จ.อุตรดิตถ� 
62. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 40 ม.2 ต.หาดล�า อ.ท.าปลา จ.อุตรดิตถ� 
63. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ผักและผลไม�แปรรูป 165 ม.1 ต.บ�านเสี้ยว อ.ฟากท.า จ.อุตรดิตถ� 
64. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน น้ําพริก 45 ม.1 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
 

3. ชุมชนท่ีการบริหารจัดการภูมิป)ญญาท�องถ่ินไทยกลุ.มการแพทย�แผนไทย 

 

ท่ี 
ประเภท

ผู�ประกอบการ 
หมวดผลิตภัณฑ/ ท่ีอยู* 

65. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน วัตถุอันตราย 82 ม.3 ต.แม.ตาว อ.แม.สอด จ.ตาก 
66. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เครื่องสําอางสมุนไพร 35/2 ม.1 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย                     

จ.นครสวรรค� 
67. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน ยาจากสมุนไพร 477 ม.9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
68. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เครื่องสําอางสมุนไพร 139 ม.8 ต.รังนก อ.สามง.าม จ.พิจิตร 
69. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน วัตถุอันตราย 83/1 ม.2 ซอย 6/8 ถนนเทศบาล 6 ต.ทับคล�อ  

อ.ทับคล�อ จ.พิจิตร 
70. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เครื่องสําอางสมุนไพร 79/1 ม.7 ถนนสีหราชเดโชชยั ต.วัดจันทร�       

อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
71. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน เครื่องสําอางสมุนไพร 32 ม.8 ต.แคมป�สน อ.เขาค�อ จ.เพชรบูรณ� 
72. กลุ.มผู�ผลิตชุมชน วัตถุอันตราย 2/8 ม.9 ถนนโรงสีใหม.-น้ําพุ ต.ทุ.งโพ  

อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

 



 

ประวัติผู
วิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล ดาบตํารวจวิชิต   ไชยชนะ   
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 30 มิถุนายน 2510 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดเชียงราย 
ท่ีอยู(ป)จจุบัน บ*านเลขท่ี 58 หมู( 1 ตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก 

จังหวัดพิจิตร 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2537 
 
พ.ศ. 2556 
 
พ.ศ. 2551 

 
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2530-ป)จจุบัน 

 
สถานีตํารวจภูธรบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

ตําแหน(งหน*าท่ีการงานป)จจุบัน เจ*าหน*าท่ีคดี 
ท่ีทํางานป)จจุบัน สถานีตํารวจภูธรบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได*รับ - 
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